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Insjön med de fyra sammanvuxna byarna Tunsta, Övre- och Nedre Heden samt Holen. Längs älven och öst om Vattberget 
finns kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskap med fortfarande hävdad åkermark.
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Beskrivning
Administrativ historik: Insjön ligger i Åls socken i den södra änden av Lek-
sands kommun. Tätorten bildades genom sammanslagningen av flera mindre 
byar under det tidiga 1900-talet. Området innefattades tidigare av Åls land-
skommun som bildades 1863. Landskommunen omformades 1971 till Åls 
kommun, som i sin tur slogs samman med Leksands kommun 1974.

Landskap och placering:

• Insjön breder ut sig sydväst om sjön Insjön med Österdalälven rin-
nandes strax västerut. 

• Ortens största kommunikationsleder består av järnvägen, som in-
går i tågsträckan Stockholm-Mora, samt av riksväg 70 som går rakt 
igenom samhället. Den äldre Faluvägen som genom Brenäs, Rexbo 
och Smedsbo länkar samman Insjön med Falun är även den vältra-
fikerad.  

• Tätorten består av de fyra tidigare jordbruksbyarna Tunsta, Holen 
och Nedre- respektive Övre Heden, som under det sena 1800- och 
tidiga 1900-talet kom att växa samman och bilda det som idag utgör 
Insjön. 

• Tunsta ligger beläget längs Österdalälvens östra bank och utgör så-
ledes Insjöns västra del medan Nedre Heden utgör områdena strax 
söder om Vattberget. Byn Holen tar upp stora delar av det som idag 
är centrala Insjön samt området direkt öster om Vattberget. Norra 
Heden sträcker sig huvudsakligen längs med järnvägen i nord-sydlig 
riktning och ligger således inkilat mellan Holen och Tunsta i centrala 
Insjön.
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KULTURHISTORISKAKULTURHISTORISKA
SAMMANHANGSAMMANHANG

Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska Följande kapitel består av redogörelser kring olika kulturhistoriska 
sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på Insjöns tillkomst, ut-sammanhang som bedöms ha haft en inverkan på Insjöns tillkomst, ut-

veckling och utseende. Sammanhangen behandlar bland annat socknens veckling och utseende. Sammanhangen behandlar bland annat socknens 
lokalhistoriska kontext samt socknens  historia i förhållande till Dalarna lokalhistoriska kontext samt socknens  historia i förhållande till Dalarna 

och Mellansverige i allmänhet.och Mellansverige i allmänhet.
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Åls socken har i stora drag gemensam äldre historia med övriga Österdalar-
na. Exakt hur länge bygden har varit befolkad är svårt att säga.Traditionen 
säger att Ål tillsammans med Torsång och Nås var de första kyrkplatserna i 
Dalarna.1 Några historiska belägg för att kyrkplatsen i Ål skulle vara så gam-
mal finns emellertid inte utan det är först under 1300-talet som den kyrkliga 
verksamheten i socknen dyker upp i källorna.

Binäringar
Liksom i övriga Övre Dalarna var jordbruket i Åls socken inte tillräckligt 
rikt för att försörja den förhållandevis stora befolkningen. Exempelvis nämner 
Hülphers att vissa bönder förde sin boskap till fäbodar ända borta i Nås finn-
mark.2 Det var därför nödvändigt för sockenborna att ha binäringar som kun-
de bidra till försörjningen. Ofta var den typen av binäringar i Dalarna olika 
från socken till socken, exempelvis skinnhantverk i Malung, byggnadskonst i 
Leksand och hårslöjd i Våmhus. I Ål var de främsta bisysslorna skogsbruk och 
gruvnäring och transporter kopplade till dem.3

1 Hülphers, 1762–1763, s. 97.

2 Ibid., s. 98.

3 Boëthius, 1960, s. 10.
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Skogsbruket
Kopparframställningen i Falun krävde stora mängder bränsle. Skogen i Fa-
luns omedelbara närhet förbrukades ganska tidigt i historien vilket innebar 
att skogen i socknar längre bort, exempelvis Ål, istället fick användas. Från 
1630-talet var skogen i Ål reserverad för gruvans behov. Detta innebar bland 
annat att annan bränsleslukande verksamhet, som olika sorters bruk, där inte 
kunde etablera sig utan istället fick förläggas längre bort. Befintliga hyttor och 
gruvor fick läggas ned. En annan konsekvens var att Ålbönderna fick betala 
bränsleskatt från skogen. Till en början var det mest en börda för bönderna 
men allteftersom de övergick till att leverera kol istället för ved så fanns det 
möjlighet till en extra inkomstkälla genom att sälja överskottet som kolmi-
lorna gav. Lönsamheten i detta varierade dock genom historien och det var 
egentligen först under 1800-talets senare del som skogen gav något större eko-
nomiskt värde.4 

Gruvnäringen
I Åls socken fanns mineralfyndigheter i form av järn och i viss mån koppar. 
Redan under senmedeltiden förekom småskalig brytning och ett fåtal hyttor 
i socknen. Det stora gruvraset i Falun 1687 ledde till en nedgång för kop-
pargruvan, vilket i sin tur öppnade upp för gruvbrytning på annat håll. Från 
1690-talet startade gruvbrytning i Ål igen, något mer organiserad än tidigare 
och med särskilt utsedda gruvfogdar. Till en början valdes utsocknes personer 

4 Boëthius, 1967, s. 53–60.

Faluvägen i Insjön 1961. 
Foto: O. Lilljeqvist Konst-
förlag, Dalarnas museum 
bildarkivet.
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Kolning i mila i Dalarna 
omkring sekelskiftet. Foto: 
Birger Nordensten, Dalarnas 
museum bildarkivet.

till ämbetena men ganska snart upphörde den typen av utnämningar och lo-
kala bönder blev istället utnämnda till gruvfogdeposterna. På grund av bräns-
lebegränsningarna som Falu gruva lade på skogen i Ål var det inte möjligt att 
på plats ägna sig åt bearbetning av järnet, så istället skeppades malmen vat-
tenvägen till bruk norrut. Till en början gick det mesta till Bäcka och Freds-
hammars bruk i Orsa och efterhand även till Furudals, Dalfors, Siljansfors 
och Limå bruk. De som arbetade i gruvorna var till största del lokala bönder 
som hade arbetet som bisyssla. Gruvnäringen i Ål upphörde på 1870-talet i 
samband med den landsomfattande bruksdöd som då slog ut många mindre 
bruk, inklusive alla ovan nämnda.5

Transporter
Både skogsbruket och gruvorna hade stora behov av transporter. Träkol be-
hövde fraktas till Falun och malm behövde fraktas från gruvorna till sjön In-
sjön där omlastning på pråmar skedde. Utförandet av dessa transporter var en 
viktig bisyssla för många Ålbönder.

Byn Tunsta låg vid en viktig transportknut. Där passerade landsvägen mot 
Leksand och Gagnef och där flöt Österdalälven förbi. Läget i Tunsta, där älven 
avsmalnade, gjorde att det var en lämplig plats för omlastning till och från 
sjötransport ut på Siljan. Varor till och från bruken norrut lastades av den 

5 Hellström, 2011, s. 13ff.
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Järnvägsbron över Österdaläl-
ven vid Tunsta var 1914–1955 
kombinerad järnvägs- och 
landsvägsbro. Efter 1955 tog 
den nya Tunstabron över väg-
trafiken. Foto: Gustaf Reimers, 
Dalarnas museum bildarkivet.

anledningen om i just Tunsta och i byn uppstod ett faktori som ombesörjde 
lagring och vidarebefordran av varor. Detta gynnsamma läge gjorde att byn 
tidigt fungerade som handelsplats.6

Arbetsvandringar
I många andra socknar i Dalarna ledde jordbrukets oförmåga att försörja hela 
befolkningen till att många lämnade hembygden på arbetsvandringar. Det 
var vanligt att arbetsvandringarna kombinerades med ett lokalt hantverk – ett 
välkänt exempel är Våmhuskullorna som vandrade landet runt och ända bort 
till Ryssland för att tillverka och sälja hårslöjd. Men även arbetsvandringar där 
själva arbetskraften var handelsvaran var vanligt, till exempel trädgårdskullor 
eller bryggeriarbetare. Den typen av arbetsvandringar kallas ibland för herr-
arbete. I Åls socken var emellertid andelen invånare som arbetsvandrade lägre 
än i andra dalasocknar. Detta berodde på att de lokala binäringarna i form 
av gruvarbete och transporter var tillräckligt arbetskrävande och lönsamma 
för att försörja befolkningen. När gruvorna lades ned på 1870-talet uppstod 
inte omedelbart några nya binäringar utan istället ledde arbetsbristen till ut-
flyttning för ganska många sockenbor. De som blev kvar ägnades sig främst åt 
jordbruk men järnvägen som kom 1884 söderifrån skapade fler välbehövliga 
arbetstillfällen.7

6 Hellström, 2011, s. 14.

7 Hellström, 2011, s. 15.
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Järnvägen, som kom till Ål 
1884 blev betydelsefull för 
socknen. Det nya snabba 
transportsättet var en av för-
utsättningarna för att bygden 
kunde bli ett nav för postor-
derhandel. Foto: troligen Erik 
Andersson, Dalarnas museum 
bildarkivet.

Industrialiseringen
I Dalarna skedde det industriella genombrottet omkring 1870- till 1910-ta-
let. Stommen var råvarorna järn och skog. Förutom att som tidigare använda 
skogens träd till bränsle eller i förekommande fall byggnadsmaterial gjorde 
industrialiseringen det mycket lättare att omvandla trä till pappersmassa, vir-
ke och förädlade varor, som möbler. Ny teknik inom järnhanteringen gjorde 
att det blev mer effektivt med mycket stora produktionsanläggningar istället 
för många små hyttor och bruk. Förutsättningarna för denna utveckling var 
att industrialiseringen på kontinenten fått ett försprång och därmed med sitt 
välstånd blivit en stor exportmarknad. Samtidigt hade ny teknik inom jord-
bruket gjort att ett mindre antal personer sysselsattes där. Detta i kombina-
tion med minskad barnadödlighet och bättre folkhälsa skapade ett överflöd av 
billig arbetskraft. Utbyggnaden av infrastruktur i form av järnvägen och den 
elektricitetsalstrande vattenkraften var den sista pusselbiten som behövdes. 
Allt detta var goda förutsättningar för driftiga innovatörer och entreprenörer 
som tack vare den ökade näringsfriheten kunde starta egna rörelser.8

8 Ibid. s. 11f.
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Stugan där Åhlén & Holm 
började sin verksamhet. 
Foto: O. Lilljeqvist Konst-
förlag, Dalarnas museum 
bildarkivet.

Åhlén & Holm
År 1899 inträffade något som kom att fullständigt styra om Åls sockens his-
toria. Ålborna Johan Petter Åhlén och hans farbror Erik Holm startade fir-
man Åhlén & Holm Insjön tillsammans, vars första drag blev att sätta ut en 
tidningsannons som erbjöd ett tryck av den kungliga familjen med Oskar II 
per postorder. Idén hade de fått då de själva arbetade på John Fröbergs post-
orderfirma i Finspång i några år. Succén var omedelbar och inom bara några 
år hade både sortimentet och personalstyrkan utökats markant. De minskan-
de befolkningssiffror som orsakats av gruvornas nedläggning på 1870-talet 
vändes till en ökande befolkning. Erik Holm tyckte att brorsonen J.P. Åhléns 
affärsmetoder var lite väl djärva och drog sig tidigt ur som delägare men fort-
satte sedan fram till sin pensionering som anställd.9

En förutsättning för att Åhlén & Holm kunde växa så fort var järnvägens 
goda möjligheter att snabbt och effektivt vidarebefordra varor ut i landet. Ef-
tersom J.P. Åhlén arbetat både vid Insjöns station och Fröbergs postorderfirma 
visste han hur järnvägens resurser som mest effektivt kunde utnyttjas. Ytterli-
gare förutsättningar var smart marknadsföring och ständig utveckling för att 
få fram effektivare arbetsmetoder och logistik. År 1915 hade företaget vuxit 
ur Insjön. Antalet anställda var omkring 400 men Åhlén & Holm hade behov 
av ännu fler. Bostadstillgången i Insjön hängde dock inte med i den utveck-
lingen, så lösningen för firman blev att flytta verksamheten till Stockholm. Av 

9 Hellström, 2011, s. 38–41.
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de anställda valde cirka 130 stycken att flytta med. Av dem återvände vissa till 
socknen och startade egna firmor inspirerade av Åhlén & Holm – företrädes-
vis inom handel och grafisk industri. Många av de som valde att inte flytta till 
Stockholm fångades upp av andra företag som startat sedan sekelskiftet såsom 
Insjöns sågverk, Kocks kryddor, Insjöns tegelbruk och Sandéns möbelfabrik. 
Därför blev Åhlén & Holms flytt inte ett lika stort slag för bygden som det 
hade kunnat bli.10

Åls sockencentrum blir Insjön
Åls sockencentrum bestod av ett antal byar som var mer eller mindre samman-
vuxna. I kyrkans närhet fanns bland annat byarna Holen, Övre och Nedre 
Heden, Tunsta och Ålbyn. När järnvägen kom till Åls socken 1884 anlades 
den nya post- och järnvägsstationen i Ålbyn nere vid Insjön, där den namn-
gavs efter sjön. Detta blev början på att namnet Insjön kom att beteckna 
bebyggelsen i Åls sockencentrum. När Åhlén & Holm och de många efter-
följande postorderfirmorna inledde sin verksamhet blev därför postadressen 
Insjön, vilket cementerade namnet i det nationella medvetandet.11

Företagandet efter Åhlén & Holm
Framgångarna hos Åhlén & Holm inspirerade många Ålbor till en omfattande 
företagsamhet. Under perioden 1920–30-tal startades 125 företag. Bland dem 
fanns Bergkvist sågverk, postorderföretagen Clas Ohlson och Bröderna Tysk-
lind, slipsfabriken Blå Pilen, Ahrnebergs möbelfabrik, med flera. Att järnvä-
gen 1914 drogs vidare upp mot Siljan gynnade de nya företagen. Av socknens 
2 300 bosatta var omkring 1 000 personer sysselsatta i de olika firmorna som 
startats sedan sekelskiftet. Utvecklingen fortsatte under 1940–50-talen då cir-
ka 180 företag startades. Bland företagen fanns många postorderföretag, flera 
textilföretag och en hel del metallindustri, som bland annat ägnade sig åt att 
tillverka änglaspel. De många företagen blev en framgångsfaktor för bygden 
och ledde till en befolkningsökning. De flesta firmorna var enmansföretag 
eller småföretag med färre än 20 anställda. Företag med fler anställda än så 
fanns det bara en handfull av men vissa av dem hade i sin tur väldigt många 
anställda. Till dem hörde sågverken, vilket gjorde att den största andelen av de 
anställda fanns inom träindustrin.12

Under 1960–70-talen fortsatte många företag att grundas men i en lägre takt 
än tidigare med bara omkring 100 stycken nya företag under perioden. Sam-
tidigt började konkurrens från utlandet leda till nedläggningar. Detta fortsatte 
under 1980–90-talen då många av de något större företagen lades ned, som 
exempelvis Insjöns sågverk, Tysklinds, och Insjöns bryggeri. Samtidigt öka-
de Clas Ohlson och Bergkvists sågverk sin verksamhet vilket mildrade fallet 

10 Hellström, 2011, s. 18.

11 Forsslund, 1923, s. 119f.

12 Hellström, 2011, s. 19.
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Trävaruindustrin har 
kommit att spela en stor roll 
för Åls socken. Ovan Axel 
Bergkvists sågverk. Foto: ab 
Flygtrafik 1966, Dalarnas 
museum bildarkivet. Bilden 
är beskuren.

något. I dag både startas och nedläggs många enmansföretag. En stor del av 
de startade företagen finns inom handeln, som är den bransch där hälften av 
socknens sysselsatta finns. En mycket stor andel av dem är anställda hos Clas 
Ohlson som är helt dominerande som arbetsgivare.13

Förutsättningarna för att Insjön blev en sådan småföretagartät ort har an-
setts vara:

• De goda transportmöjligheterna som järnvägen gav.
• Entreprenörsandan hos vissa driftiga personer – i synnerhet J.P. Åhlén.
• Stor efterfrågan för Åhlén & Holms och Clas Ohlsons produkter på 

grund av ett plötsligt nationellt välstånd efter en lång period av fattig-
dom.

• Åhlén & Holms stora framgångar som inspirerade och deras flytt till 
Stockholm som lämnade utrymme för nya verksamheter.

• God tillgång på råvaror till träindustrin.
• Synergieffekter på grund av ovanstående punkter.

13 Hellström, 2011, s. 20ff.
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Foto: Lars Jönses, Dalarnas MuseumFoto: Lars Jönses, Dalarnas Museum
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INSJÖN IDAG
Följande kapitel består av redogörelser kring Insjöns bebyggelse och närlig-
gande kulturlandskap med beskrivningar av bebyggelsens huvuddrag samt 
respektive bys kulturhistoriska värdebärare.  De fyra byarna Tunsta, Holen, 
Nedre Heden och Övre Heden presenteras var för sig med tillhörande ka-
raktärsdrag som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.
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Ovan, Tunsta bys geografiska utsträckning längs Österdalälven. Bygränserna markeras med grönt. Nedan, vy mot södra 
Tunsta från Hjultorget.

TUNSTA
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1. TUNSTA 

Områdeshistorik
Tunsta by breder ut sig över landskapet mellan järnvägen och Österdalälven 
och utgör Insjöns västra del. Tack vare att älven smalnar av här har Tunsta 
under historisk tid varit en naturlig färjeplats för att länka samman södra 
Dalarna med Leksandsområdet.  Färjan ersattes sedermera av en flottbro för 
att tillmötesgå det ökande trycket på landets transportleder. Detta medförde 
även att Tunsta by växte i takt med att allt mer fraktgods kom att lastas om på 
orten för forsling vidare norrut. I byn etablerades därför både gästgiveri och 
postkontor tidigt. År 1914 förlängdes järnvägssträckan, varvid järnvägsbron 
över älven byggdes. Detta medförde att flottbron i Tunsta snabbt förlorade 
sin viktiga position som farled och byn kom åter igen att främst livnära sig på 
jordbruket.
 Johan Petter Åhlén växte upp på gården Brittasbacken i Tunsta, där han se-
nare kom att inrätta ett småskaligt postorderföretag under det sena 1800-talet. 
Efter att farbrodern Erik Holm gick in som delägare etablerades bolaget Åhlén 
& Holm, idag känt under namnet Åhléns. Företaget kom tidigt att flytta till 
Ålbyn, för att redan 1915 etablera sig i Stockholm.  
 Vid 1900-talets mitt hade Tunsta kommit att bli nära sammanflätat med 
grannbyarna kring Vattberget, som tillsammans numera utgör Insjön. Ett 
stort antal villaområden byggdes under 1940–1970-talen i Tunsta för att till-
godose Insjöns befolkningsökning, samtidigt som de gamla jordbruksbyarna 
fick en allt mer urban prägel.
 Bebyggelsen i Tunsta kan idag delas in i två distinkta skeden. Dels finns 
ett flertal bevarade jordbruksfastigheter, ofta med rötter i 1800-talet. Dessa är 
främst centrerade till norra delen av Bygatan, Brittasvägen och Tunstavägen. 
Dessa fastigheter präglas av en långtgående byggnadstradition av helt- eller 
delvis kringbyggda gårdar uppförda av rödslammade trähus. 
 Det andra byggnadsskedet som dominerar dagens Tunsta är den massiva 
villabebyggelsen som i hög grad bredde ut sig under 1950–1970-talen. Dessa 
består i huvudsak av tegelklädda villor i en våning, där enstaka hus klädda i 
andra material så som träpanel, timmer och aluminium förekommer. Så gott 
som samtliga av dessa bostäder är förfabricerade elementhus och har uppförts 
av flera olika tillverkare baserade i Dalarna och övriga Sverige.

Värdebeskrivning
Nedan beskrivs de värden som Tunsta by bedöms besitta. I detta kulturmil-
jöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden förklaras i 
sitt sammanhang men efter en förutbestämd grundmall som är lika för varje by.
 Tunsta by har som helhet med avseende på såväl landskap som bebyggelse 
särskilda kulturvärden. Platsen har under mycket lång tid varit betydelsefull 
som en social och ekonomisk knutpunkt i Åls socken. Byns strategiska plats 
i geografin, med närhet till ett historiskt välutnyttjat färjeställe över Öster-
dalälven, har genom flera generationer skapat möjligheter för hela socknens 
socioekonomiska utveckling. Även jordbruket har historiskt varit en viktig bi-
dragsfaktor till byns succesiva överlevnad. Därigenom är Tunsta bys koppling 
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till Österdalälven och det öppna odlingslandskapet avgörande för förmedlan-
det av bygdens tidigare kulturhistoriska skeden. 

Värden/var varsam med:

• Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an 
till Tunsta bys gamla jordbrukssamhälle. I Tunsta finns få bevarade 
äldre gårdar, varvid det byggnadsbestånd som finns bevarat är för-
hållandevis sporadiskt. Dessa byggnader består i hög utsträckning av 
ekonomibyggnader från det sena 1800-talet: lador, stall, härbren och 
enstaka portlider. Även en handfull bostadshus från innan år 1900 
finns bevarade, då som regel i form av senare tillbyggda enkel- eller 
parstugor. I regel är dessa klädda med rödfärgad locklistpanel med 
enkla foder, knutbrädor och vindskivor i vitt. 

• Tunstas småskaliga gårds- och villabebyggelse. Både den gamla bykär-
nan i norr och det senare bebyggda nedre Tunsta håller en medveten 
lågmäldhet för att smälta in i kulturlandskapet. Inga byggnader över-
skrider två våningar i höjd, där enplanshus är det mest förekomman-
de. Att bebyggelsens konsekvent lågmälda skala och byggnadshöjd 
vidmakthålls är värdebärande för landskapsbilden och de värdefulla 
kulturlandskapen i Insjön.

• 1950–1970-talets småhusbebyggelse. Perioden efter andra världskri-
get speglar Insjöns allra största tillväxtskede, där stora nya bostads-
områden anlades. Dessa bostäder som i huvudsak består av förfabri-
cerade elementhus kan på ett påtagligt vis förmedla de tidiga skedena 
i den lokala byggnadsindustrin, där inte minst det lokala företaget 
Insjöhus AB var verksamma. Detta byggnadsbestånd är stort men 
man bör i den mån det är möjligt värna om att bevara ursprung-
liga och tidstypiska byggnadsdetaljer så som fasadmaterial samt ur-
sprungliga dörrar och fönster. 

• De öppna grönområdena i bygdens direkta närhet. De byggnader 
som finns kvar på gårdarna är värdefulla men lämnas utan kontext 
om de inte betraktas tillsammans med det rika jordbrukslandskap 
som de en gång uppfördes i. På grund av detta bedöms kvarvarande 
grönytor kring, inuti och intill byn som fortfarande är öppna och 
obebyggda, besitta mycket höga kulturvärden.

• Övre Tunstas direkta och historiska koppling till Österdalälven. 
Tunsta bys uppkomst står att finna i den geografiska samhörigheten 
med älven som historiskt varit en avgörande transportled. Tunstas 
roll som färjeplats och sedermera omlastningsplats för järnvägsgods 
bidrog starkt till byns utveckling under 1700–1800-talen. Av dessa 
skäl är det viktigt att bibehålla bygdens visuella koppling till Öster-
dalälven som rinner direkt åt väster. De öppna, hävdade och ej be-
byggda åker- och ängsmarkerna mellan Tunsta och Österdalälven är 
värdebärande för det värdefulla kulturlandskapet och dess läsbarhet.
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Tunsta 7:19. Ett bra exempel på välbevarad parstuga, troligen från tidigt 1800- eller sent 1700-tal. Gården har 
troligen en gång varit helt kringbyggd.

Tunsta 25:8. Ålderdomlig knuttimrad enkelstuga med grånat och solbränt ofärgat liggtimmer. Byggnaden är välbe-
varad med avseende på dess äldre karaktär och detaljutformning.
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Tunsta 3:39. Strax öster om riksvägens södra brofäste breder Tomoku Hus, tidigare Insjöhus, fabriksanläggning ut 
sig. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Tunsta 1:11. Tunstas gamla brandstation med sitt distinkta slangtorn. 
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Historik och beskrivning
Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastig-
heter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs 
därför ett särskilt dokumentationsvärde. Om byggnaden givits särskilda beva-
randevärden framgår detta genom kartmaterialet i slutet av rapporten.

Industribyggnader under 1900-talet

• Tunsta 3:39. Intill Österdalälven strax öster om riksvägens brofäste 
ligger ett större industriområde som utgör Tomoku hus AB’s fabriks-
lokaler. Tomoku Hus är en av Sveriges största tillverkare av trähu-
skomponenter med fokus på väggblock, fönster och dörrar för den 
japanska marknaden. Företaget bildades genom upphandlingen av 
det tidigare bolaget Insjöhus AB. Tidigare var detta även plats för 
Insjöns sågverk. Majoriteten av industriområdets lokaler har tillkom-
mit under 1900-talets senare hälft, med lager- och industrihallar i 
plåt. Äldre industribyggnader förekommer också på området, däri-
bland ett större magasin i trä, klätt i rödfärgad panel. Denna byggnad 
dateras säkerligen till det tidiga 1900-talet och skulle kunna höra till 
en äldre träförädlingsverksamhet.   

Publika anläggningar, butiker och övrigt

• Tunsta 1.11. I Tunstas norra ände längs med Tunstavägen, strax sö-
der om brofästet, står byns gamla brandstation. Den ljust gulputsade 
byggnaden, som troligen är uppförd runt 1930-talet, består av ett 
dubbelgarage med två träportar samt ett slangtorn med ventilations-
luckor. Luckorna har idag satts igen med träskivor. Den lilla statio-
nen kröns av ett sadeltak täckt med grönmålad järnplåt. Till synes är 
byggnaden helt oförvanskad sedan den uppfördes och utgör en viktig 
årsring i Tunsta bys samhällshistoriska utveckling.

• Tunsta 32:1. I korsningen Vikavägen-Riksväg 70 finns en kombi-
nerad bostads- och butikfastighet. Byggnaden är uppförd 1946 som 
en enkel villa med fasad i gult tegel och sadeltak klätt med lertegel. 
Fönstren är huvudsakligen av enluftstyp med vita karmar, medan 
bottenvåningen ut mot riksvägen tidigare haft stora skyltfönster. 
Dessa är idag igensatta och ersatta med mindre enluftsfönster då den 
gamla butikslokalen är ombyggd till bostad.
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Byn Holens geografiska utsträckning i nordöstra Insjön. Bygränserna markeras med grönt. Nedan, blandad bebyggelse längs 
Faluvägen. Stora delar av Holen består av träbebyggelse från det sena 1800- och tidiga 1900-talet.

HOLEN
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2. HOLEN

Områdeshistorik
Precis som de andra kringliggande byarna har Holen tidigare främst präglats 
av jordbruk och ett utbrett odlingslandskap. Tidigt var kolning och ett små-
skaligt bergsbruk viktiga bisysslor för byns bönder, som inte sällan forslade kol 
och andra varor till Falu gruva. När järnvägen drogs genom Insjön medfördes 
många nya möjligheter och en stor byggboom. 
 Bland annat började många bybor arbeta för det snabbt växande företaget 
Åhlén & Holm, men även en rad andra företag etablerades på orten. Med 
de ökande industriverksamheterna kom även ett framväxande nät av sam-
hällsnödvändig infrastruktur. Matbutiker, speceriaffärer, samlingslokaler och 
teatrar kom att byggas i stort antal under det tidiga 1900-talet. Även skola, 
ålderdomshem, bank och andra samhällsfunktioner etablerades på orten un-
der 1900-talets mitt. 
 Bebyggelsen i Holen är av mycket blandad karaktär. Här samsas gårdstun 
och ekonomilängor från det sena 1800-talet med putsade funkisbyggnader 
från 1930-talet, enfamiljsvillor från främst 1960–1970-talen och enstaka la-
mellhus från senare hälften av 1900-talet. På flera av de äldre jordbruksfast-
igheterna finns välbevarade uthus så som härbren och lador. Flera av dessa 
byggnader kan rimligtvis dateras till 1600- eller 1700-talet. Dessa står inte 
sällan vägg i vägg med byggnader uppförda under det sena 1900-talet, ska-
pandes ett starkt visuellt uttryck för Holens byggnadshistoriska utveckling. 
Längs Vintergatan, och i regel strax norr om Vattberget, finns ett fåtal stora 
korsplanshus uppförda kring sekelskiftet 1900. Dessa är uppförda som tra-
ditionella grosshandlarvillor med stora verandor i flera våningar samt rikligt 
dekorerade med snickarglädje. 

Värdebeskrivning
Nedan beskrivs de värden som Holens by bedöms besitta. I detta kulturmil-
jöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden förklaras 
i sitt sammanhang, men efter en förutbestämd grundmall som är lika för varje 
by.

Värden/var varsam med:

• Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an till 
Holens gamla jordbrukssamhälle. I Holen finns ett flertal mer eller 
mindre bevarade äldre gårdar, samt ett stort antal gårdsbyggnader 
som idag står som solitärer. Dessa byggnader består i hög utsträck-
ning av ekonomibyggnader från det sena 1800-talet: lador, stall, här-
bren och enstaka portlider. Även en handfull bostadshus från innan 
år 1900 finns bevarade, då som regel i form av senare tillbyggda kors-
planshus, enkel- eller parstugor. I regel är dessa klädda med rödfärgad 
locklistpanel med enkla foder, knutbrädor och vindskivor i vitt. Inte 
minst bebyggelsen närmast Vattbergets nordvästra sluttning, mellan 



Leksands kulturmiljöprogram

28

Lisskarvägen och Faluvägen, får ses som synnerligen välbevarad. På 
fastigheten Holen 14:10 återfinns bland annat ett härbre som skulle 
kunna härröra från 1500–1600-talet.

• Putsade villor samt trävillor med rik snickarglädje från sekelskiftet 
1900. Vid 1800-talets slut hade Insjön precis börjat växa fram som 
industriort, där en stor mängd fabriker och småskaliga verksamheter 
anlades. I samband med detta byggdes även ett flertal stora villor, 
inte sällan korsplanshus, med punschverandor och stora villaträdgår-
dar. Denna påkostade arkitektur bryter skarpt med det traditionella 
jordbrukssamhället och speglar en period av ortens starka ekonomis-
ka tillväxt. 

• Holens småskaliga gårds- och villabebyggelse. Både den gamla bykär-
nan och den senare bebyggelsen håller en medveten lågmäldhet för 
att smälta in i kulturlandskapet. Inga byggnader överskrider tre vå-
ningar i höjd, där tvåplanshus är det mest förekommande. Att bebyg-
gelsens konsekvent lågmälda skala och byggnadshöjd vidmakthålls är 
värdebärande för landskapsbilden och de värdefulla kulturlandska-
pen i Insjön.

• Holens tidiga historia som sockens kommersiella centrum. Sedan det 
sena 1800-talet växte ett flertal butiks- och serviceverksamheter fram 
i det som idag är centrala Insjön. Grosseri- och speceriaffärer av di-
verse slag, caféer, frisörsalonger med mera kom att etablera sig, kan-
ske främst längs Faluvägen och Insjövägen. Denna typ av tidig kom-
mersiell verksamhet kom att bli en drivande faktor till Holens och 
Insjöns utveckling inte minst under det tidiga 1900-talet. Av dessa 
anledningar bör fastigheter som på något vis kan förmedla denna typ 
av verksamhet bevaras, då de besitter höga kulturhistoriska värden. 
Detta omfattar i huvudsak större trävillor, varav flera reveterats, med 
större skyltfönsterpartier och butiksentréer i bottenplan. 

• De öppna grönområdena i bygdens direkta närhet. De äldre jord-
bruksbyggnader som finns kvar på gårdarna är värdefulla men läm-
nas utan kontext om de inte betraktas tillsammans med det rika 
jordbrukslandskap som de en gång uppfördes i. På grund av detta 
bedöms kvarvarande grönytor på ömse sidor om byn, som fortfa-
rande är öppna och obebyggda, besitta mycket höga kulturvärden. 
Detta innefattar all mark som omger Åls sockenkyrka samt det stora 
öppna odlingslandskapet direkt öster om tätorten.
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Holen 8:31. De putsade stadsvillorna började dyka upp vid det sena 1800-talet och markerar byns första steg mot en 
centraliserad tätort.

Holen 14:10. Äldre timrat parhärbre på Vattbergets sluttning. Byggnaden är troligen uppförd på 1500- eller 1600-talet. 
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Holen 1:6. Äldre gårdshus som på senare tid fungerar som byns blomsterhandel.

Holen 3:27. Innergården på Solhems serviceboende.
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Historik och beskrivning
Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastig-
heter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs 
därför ett särskilt dokumentationsvärde. Om byggnaden givits särskilda beva-
randevärden framgår detta genom kartmaterialet i slutet av rapporten.

Publika anläggningar, butiker och övrigt

• Holen 1:6. Längs Skolvägen, strax söder om skolan ligger Insjöns 
blomsterhandel. Verksamheten är delvis inhyst i en äldre bostads-
fastighet, troligen från 1800-talet, som sedermera kompletterats med 
lager och växthus.  Bostadsdelen består av en rektangulär byggnad 
i en- och en halv våning med fasad klädd i rödfärgad locklistpanel. 
Fönstren är huvudsakligen av tvåluftstyp med spröjs. Den nyare bu-
tiksdelen har istället försetts med nyare enluftsfönster. Samtliga föns-
ter har vita karmar och brädfoder. Sadeltaken är klädda med lertegel 
med vitfärgade vindskivor. Den äldre bostadsdelen har mitt på lång-
sidan en farstukvist med vitmålade stolpar och enklare snickarglädje. 
Fasaden på farstukvisten är i dalablått. 

• Holen 3:27. Mitt i Holen strax söder om Kyrkvägen ligger Solhems 
servicehus, ett äldreboende uppfört år 1966 efter ritningar av arkitekt 
Åke Sjöman i Leksand. Byggnadskomplexet är uppfört i en våning, 
frånsett servicebyggnaden i mitten som har två våningar. Anlägg-
ningen består av flera sammanlänkade byggnadskroppar placerade i 
olika vinklar. Samtliga fasader är i tunt vitrappat tegel och byggna-
derna kröns av breda flacka sadeltak klädda med lertegel. 

• Holen 5:10. Mitt emot Missionskyrkan söder om Faluvägen ligger 
Frälsningsarméns gamla samlingslokal. Byggnaden har troligen sitt 
ursprung i 1890-talet men har kommit att moderniseras flera gånger. 
Den rektangulära byggnaden är uppförd i en våning med ljus puts-
fasad, och har sedermera byggt ut på västra sidan. Den ursprungliga 
byggnadskroppen har på vardera långsidan tvårundbågefönster som 
ger byggnaden ett kyrkligt intryck. Vidare har den norra kortsidan 
ut mot Faluvägen ett något lägre »vapenhus« med liggande brädfasad 
i likande kulör som putsen. 

• Holen 5:11. På Faluvägens norra sida mitt emot Frälsningsarmén 
ligger Missionskyrkans stora lokal. Byggnaden uppfördes 1999 av 
Insjöns frikyrkoförsamling och är ett av tätortens få större byggnads-
verk under denna tid. Byggnaden består av flera sammanlänkade 
byggnadskroppar, som samtliga är klädda i en mörkt rödmålad träpa-
nel med vitmålade knutar, foder och vindskivor. Kyrksalen utgör den 
högsta byggnadskroppen, som längs Faluvägen försetts med högresta 
spetsbågsfönster i nygotisk stil. Samtliga takfall är av sadeltakstyp 
och är klädda med falsad svartlackad plåt. 
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• Holen 5:14. I korsningen Faluvägen-Kyrkvägen ligger vad som tidi-
gare varit Lottas Konditori. På övervåningen har Försäkringskassans 
kontor tidigare hållit till. Efter konditoriet har det i bottenvåningen 
även funnits en postorderbutik för guld, ur, optik med mera. Trävil-
lan är uppförd i två våningar med ett sadeltak klätt med svart plegel. 
Fasaden är klädd i stående altererande liggande panel i gult med fo-
der, knutar, listverk och snickarglädje i vitt. Mot både Kyrkvägen och 
Faluvägen är bottenvåningen försedd med flertalet höga skyltfönster, 
som kan förmedla fastighetens tidigare historia som butikslokal.  

• Holen 7:6. Strax sydost om missionskyrkan på södra sidan om Fa-
luvägen finns en gammal lanthandel. Byggnaden är uppförd i två 
våningar runt 1930-talet med ljust gulputsad fasad och flackt val-
mat tak klätt med lertegel. Runt takfoten löper en vitputsad enkel 
gesims. I bottenvåningen ut mot Faluvägen finns flera stora skylt-
fönster. Övervåningen är istället föresedd med tvåluftsfönster med 
spröjs. Samtliga av byggnadens fönster har putsomfattningar i vitt. 
På byggnadens östra kortsida har man på senare tid byggt till ett ga-
rage i gul stående locklistpanel med brun garageport och en separat 
ingång med aluminiumdörr. Garaget har troligen tillkommit under 
2000-talet. 

• Holen 8:33 (tidigare Holen 8:29). På fastigheten direkt öster om 
missionskyrkan på Faluvägens norra sida står en gammal affärslokal. 
Huset som ursprungligen är byggt på 1890-talet byggdes om under 
1950-talet då det fick dagens utseende. Huset är uppfört i två våning-
ar med brunmurrig putsfasad och brant sadeltak klätt med lertegel. 
Bottenvåningen har flera stora skyltfönster samt entrédörr i ek från 
1950-talet. Här har flera verksamheter huserats under olika skeden. 
Bland annat hade Kooperativa butik här innan lokalen togs över av 
Ceders konditori. Sedermera har det varit både butik och kontor för 
Sparbanken. 

• Holen 13:8. I korsningen Faluvägen-Insjövägen står en högrest trä-
villa i två våningar med inredd vindsvåning och brant sadeltak klätt 
med lertegel. Panelen är klädd i ljust gulmålad träpanel med vita fo-
der, knutar och vindskivor. Samtliga gavelspetsar klädda i rödfärgad 
panel. Övervåningen är försedd med stora flaggfönster med spröjs 
medan vindsvåningen har tvåluftsfönster med spröjs. På bottenvå-
ningen har fönstren bytts mot betydligt mindre enluftsfönster, från 
att tidigare ha varit stora spröjsade skyltfönster. Mot Faluvägen finns 
även en entréport i ek eller oljad furu. Byggnaden har ursprungligen 
inrymt Mårtas Livs för att senare även användas som utställningslo-
kal av Åhléns och andra butiksverksamheter. 

• Holen 14:17. På den östra sidan av trevägskorsningen Insjövä-
gen-Källvägen-Lisskarvägen står en reveterad trävilla i två våningar 
med sadeltak klätt i plegel. Byggnaden är uppförd 1933. Byggna-
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Holen 14:17. Reveterad trävilla med butikslokal i bottenplan.

Holen 5:14. Äldre trävilla med butikslokal i bottenplan.
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Holen 19:2. Det gamla Betaniakapellet längs Vintergatan. Idag ombyggt till bostad.

Holen 29:16. En av flyglarna på Insjöns skola. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.
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den har ljust gulputsad fasad samt suterrängplan ut mot gatan klätt i 
brunglaserat kakel. I suterrängplan finns en gammal butikslokal med 
två stora skyltfönster, som ursprungligen huserat herrekipering. Idag 
är det verkstad för Störling Violin. 

• Holen 17:4. I korsningen Faluvägen-Vintergatan ligger en långsträckt 
träbyggnad som inrymmer både lägenheter och verksamhetslokaler. 
Byggnaden är uppförd i två våningar och är klädd i rödfärgad lock-
listpanel med vita knutar och foder. Byggnadens långsträckta sadel-
tak är klätt i svartlackad korrugerad plåt. I byggnaden har det fun-
nits en rad olika verksamheter. Bland annat Central Caféet, Henry 
Ohlssons cykelaffär, Gunnar Hanssons fotoateljé och Kocks kryddor. 
Från 1990-talet har även frikyrkorna haft en ungdomsgård i huset.

• Holen 18:9. Förskolan Nyckelpigan ligger placerad på gammal jord-
bruksmark mellan kyrkan i norr och Faluvägen i söder. Byggnaden 
som tillkom 1972 består av flera sammanlänkade byggnadskroppar 
som alla är i en våning. Fasaden består delvis av tegel och delvis av 
vitmålade panelpartier. Det flacka sadeltaket är klätt med betong-
pannor. 

• Holen 18:19. I den norra änden av Vintergatan ligger den stora kors-
plansvillan som ibland kallas Lusthuset. Byggnaden är uppförd i två 
våningar plus inredd vindsvåning och suterrängplan åt öst. Huset 
tillkom troligen runt sekelskiftet 1900 och byggdes som affärslokal 
och bostad. Med åren har bottenvåningen huserat både hemslöjds-
affär, hattaffär, speceri- och mjölkbod och musikaffär. Idag håller 
Vintergatans café till i lokalen. Byggnaden som tidigare varit putsad 
har under 2000-talet klätts i ljusgrå panel med vita foder och knu-
tar. I samma skede sattes de stora, troligen ursprungliga, spröjsade 
skyltfönstren ut mot Vintergatan igen. Dessa har idag ersatts med 
betydligt mindre fyrluftsfönster med välvd överdel. Den ursprungli-
ga pardörren som utgör butikslokalens huvudentré är dock bevarad 
med spegeldörrar och överliggande smala kryssfönster. 

• Holen 19:2. Rakt öster om Vattentornet, mittemot IOGT-NTO’s gamla 
lokal längs Vintergatan, ligger det tidigare Betaniakapellet. Frikyrko-
byggnaden består idag av ett bostadshus i två våningar samt en sals-
byggnad i en våning åt söder. Båda byggnadskropparna är uppförda 
i trä med rödfärgad träpanel med knutar, foder och vindskivor i vitt. 
Båda byggnadskropparna har tidigare haft fyrluftsfönster med spröjs, 
så kallade flaggfönster, men där samtliga fönster på bottenvåningen 
ut mot Vintergatan nyligen bytts ut mot blindfönster. Salsbyggnaden 
har även nyligen byggts om till garage, varvid en stor vit garageport 
installerats i byggnadens södra gavel. 

• Holen 29:16. Insjöns skola ligger strax nordväst om Åls kyrka. De 
äldsta delarna av skolan uppfördes 1951 och användes som folkskola 
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för klasserna 1–6 för att efter 1969 utvecklas till Insjöns grundskola. 
Det stora byggnadskomplexet har byggts på och till i flera omgångar, 
där senast en ny sporthall byggdes på 2000-talet. Huvudbyggnaden 
består av flera sammanlänkade byggnadskroppar med alternerande 
två till tre våningar. Fasaden är ljust gulputsad med fönsteromfatt-
ningar i vitt. Sadeltaken är i stora delar klädda med lertegel men där 
partier av rödlackad falsad plåt förekommer. Till skolbyggnaderna 
hör även en stor asfalterad skolgård med fotbollsplan och lekplats. 
Närmast korsningen Björkvägen- Åhléns väg står den nyligen upp-
förda sporthallen som klätts i rödfärgad locklistpanel.

• Holen 29:17. Intill skolan ligger i söder Åls församlingshem. Bygg-
naden uppfördes 1940–1941 efter ritningar av arkitekt Björn Hed-
vall. Byggnaden som är uppförd i en våning har fasader klädda i tegel 
och ett högbrant valmat koppartak. Huvudentrén ut mot skolgården 
är byggd i ljus granit med en solid ekport med dörrblad i spegelin-
delning. Flera fönster är försedda med blyspröjs och omfattningar i 
massiv ek. Med sina välavvägda former och förstklassiga material ut-
gör församlingshemmet ett av Insjöns mest kvalitativa byggnadsverk.

Åls prästgård

• Åls prästgård 1:7. Åls prästgård ligger på Kyrkvägens södra sida mitt 
emellan Åls kyrka i öst och Solhems serviceboende i väst. Byggnaden 
som troligen härstammar från det sena 1800-talet är uppförd i två 
våningar med en utstickande altan på gårdssidan. Fasaden är putsad 
ljust grå med knutar och fönsteromfattningar i vitt. Sadeltaket är 
klätt med lertegel. Fönster på bottenvåningen är av tvåluftstyp med 
karmar och spröjsar i engelsk röd, medan övervåningen är försedd 
med halvfönster strax under takfoten. Gavelspetsarna är försedda 
med triangelformade fönster i samma utförande.  

• Åls prästgård 2:6. Åls kyrka med tillhörande kyrkogård ligger i an-
slutning till Kyrkovägen i söder och Timmervägen i öst. Kyrkan har 
historiskt legat omgiven av öppna odlingslandskap, som i modern 
tid kommit att bebyggas allt mer. Kyrktomten angränsar till Ho-
lens nordöstra del och strax norr om kyrkan tar Holsåkern vid. Kyr-
kobyggnaden utmärker sig genom sina ovanliga tjocka murar som 
framträder i dörr- och fönsteröppningarnas djupa nischer. Den har 
även ett karakteristiskt lågt och massivt torn byggt i avsatser med två 
över varandra klockformade huvar och mellan dessa en panelfodrad 
lanternin med fönster och tornur. Kyrkan är uppförd av gråsten samt 
av tegel i omfattningar och valv, murar och valv är putsade. Delar av 
de befintliga murverken tillhörande gamla kyrkan införlivades med 
nya kyrkans stomme. Detta förklarar avvikelserna och ojämnheterna 
i nuvarande murverk. I synnerhet är detta påfallande på norra långsi-
dan samt i tornets ojämna murverk och snedvridna plan. Byggnaden 
har genomgått vissa förändringar under årtiondena. Till de påtag-
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Holen 29:17. Åls församlingshem med sitt högresta valmade tak. Utan tvekan en av Insjöns finaste exempel på modernis-
tisk arkitektur.

Åls prästgård 1:7. Prästgården sedd från kyrkan.
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Vattberget 1:2. Holens gamla teater och IOGT-NTO-lokal längs Vintergatan.

Vattberget 1:5. Del av Åhls minnesgård på Vattbergets topp. Här finns ett urval av några av Insjöns äldsta timmerbyggna-
der, som samlades ihop på början av 1900-talet.
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ligaste hör nuvarande takutförande med skifferbeläggning, en följd 
av 1890-talet upprustning. Ursprungligen hade kyrkan rödfärgat 
takspån, även på solbänkarna (en kraftigt markerad dropplist eller 
vattbräda som avskiljer fasaden från grunden). Kyrktomten avgrän-
sas mot Kyrkvägen, i söder, av en lång kallmurad gråstensmur. Den 
genombryts av tre portar med kraftiga murade och vitputsade grind-
stolpar som bär smidda pargrindar. I öster finns en infart som leder 
till kyrkogårdens ekonomibyggnader. På andra sidan vägen, i söder, 
finns en asfalterad parkeringsplats.

Vattberget

• Vattberget 1:2. Strax nedanför Vattbergets tipp i nordöst ligger Ho-
lens gamla teater och IOGT-NTO-lokal. Byggnaden står intill Vinter-
gatan mittemot en gammal frikyrka och är troligen uppförd runt 
1920-talet. Byggnaden är uppförd som en stor trävilla i två våningar 
med brutet sadeltak samt en tillbyggnad åt söder. Panelen är klädd i 
rödfärgad locklistpanel med vita foder, knutar och vindskivor. Bygg-
naden har tidigare haft en stor port ut mot Vintergatan, som idag er-
satts av en mindre dörr. Den gamla monumentala portomfattningen 
finns dock fortfarande kvar med sidopilastrar och välvt krön i vitt, 
krönt av Dalarnas landskapsvapen. 

• Vattberget 1:5. Högst upp på Vattberget ligger Åhls minnesgård, en 
gammelgård som ställdes samman och invigdes 1916. Gården består 
av en samling av äldre timmerbyggnader hämtade ur Åls äldre jord-
brukslandskap. Byggnaderna är främst från 1500–1700-talen varvid 
några av byggnaderna hör till de äldsta kända i Insjön.  

• Vattberget 1:6. Intill minnesgården högst upp på Vattberget står In-
sjöns vattentorn som byggdes under det sena 1900-talet. Vattentor-
net är ett landmärke som syns från stora delar av Insjön tack vare sitt 
exponerade läge i landskapet. Intill tornet finns även en park och 
festplats som bland annat används för midsommarfirande.
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Nedre Heden bys geografiska utsträckning i Södra Insjön. Bygränserna markeras med grönt. Neadan, Nornanvägen utgör en 
av Nedre Hedens gamla bygator. Här samsas parstugor från 1700-talet med anpassade modernistiska villor. Lägg märke till 
husens närhet till vägen, ett typiskt karaktärsdrag för en äldre bygata. 

NEDRE HEDEN
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3. NEDRE HEDEN 

Områdeshistorik
Nedre Heden utgör Insjöns södra del och angränsar till byarna Holen och 
Övre Heden i norr samt till Knippbodarna i söder. Till Nedre Heden hör även 
Knippboheden, som bebyggdes i stor utsträckning först på 1970-talet. Som i 
grannbyarna bedrevs här främst traditionellt jordbruk under det sena 1800-ta-
let, där de äldre jordbruksfastigheterna omgärdades av öppna betes- och od-
lingslandskap. Av de äldre bykärnorna i Insjön är den i Nedre Heden tillsynes 
bäst bevarad, där den gamla radbyn sträcker sig längs Nornanvägen och i viss 
mån söderut längs Vintergatan. På en bakgård i Nedre Heden återfinns även 
Insjöns äldsta daterade hus, ett timrat härbre från 1515. 
 Precis som i andra byar i Insjön etablerades det i Nedre Heden ett flertal 
småindustrier i samband med att järnvägen drogs fram. Bland de större ar-
betsgivarna märks F.M Mattssons plastfabrik, som ursprungligen etablerades 
i Holen, för att sedan flyttas till Nedre Heden. Förutom ett flertal småskaliga 
serviceföretag har det under 1900-talet även funnits ett stort antal sågar, hyv-
lerier och snickerier i byn. 
 Bebyggelsen i Nedre Heden består främst av äldre jordbruksfastigheter 
uppförda under det sena 1800- eller tidiga 1900-talet samt ett flertal nya-
re bostadshus som i regel söker efterlikna den äldre jordbruksbebyggelsen. 
Även nyare byggnader följer äldre byggnadstraditioner och består inte sällan 
av småskaliga rödslammade trähus för att bättre smälta in i den gamla byka-
raktären. Bebyggelsen på Knippboheden är av ett helt annat slag, där ett helt 
nytt bostadskvarter anlades under 1970-talet. Dessa villor består i hög grad av 
elementhus från flertalet olika producenter, inte sällan uppförda i en våning 
och klädda i panel eller kalksandsten (mexitegel).  

Värdebeskrivning
Nedan beskrivs de värden som Nedre Hedens by bedöms besitta. I detta kul-
turmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden 
förklaras i sitt sammanhang men efter en förutbestämd grundmall som är lika 
för varje by.

Värden/var varsam med:

• Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an 
till Nedre Hedens gamla jordbrukssamhälle. I Nedre Heden finns ett 
flertal mer eller mindre bevarade äldre gårdar, inte minst i anslutning 
till fortfarande aktiva jordbruksfastigheter. Dessa byggnader består 
i hög utsträckning av ekonomibyggnader från det sena 1800-talet, 
lador, stall, härbren och enstaka portlider.  Även ett flertal bostads-
hus från innan år 1900 finns bevarade, då som regel i form av senare 
tillbyggda enkel- eller parstugor. I regel är dessa klädda med röd-
färgad locklistpanel med enkla foder, knutar och vindskivor i vitt. 
Nedre Hedens radby är den enda by som än idag bibehållit en tydlig 
basstruktur, baserad kring Nornanvägen och Vintergatan. Detta är 
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Nedre Heden 7:6. En av flera till synes orörda gårdshus i Nedre Heden. Denna typ av bebyggelse är avgörande för att utläsa 
byns äldre historia.

Nedre Heden 8:10. Nedre Heden har även enstaka modernistiska villor. Här ses en form av grovkvastad puts, som annars 
är ovanlig i närområdet.
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främst ett resultat av att jordbruket här fortfarande är dominerande 
i landskapet samt att mycket av den senare bebyggelsen anpassats till 
den äldre byggnadstraditionen för att smälta in.

• Nedre Hedens radbykaraktär. Bebyggelsen kring vägmötet Nornan-
vägen-Vintergatan utgör kärnan i Nedre Hedens by med en traditio-
nell majstångsplats mitt i vägmötet. Denna tätt placerade bymiljö är 
idag den enda i Insjön som på senare tid inte uppblandats avsevärt 
med senare byggnadsstilar eller större verksamhetslokaler. Den kro-
kiga bygatan som är tätt kantad av gårdshus kan samtidigt förmedla 
historien om ett tidigare skede i socknens socioekonomiska utveck-
ling, inte minst då de övriga byarna inom Insjön en gång också haft 
denna utformning.   

• De öppna grönområdena omkring, intill och inuti byn bedöms be-
sitta mycket höga kulturvärden eftersom de tillsammans med kvar-
varande äldre jordbruksbyggnader kan berätta om det äldre bonde-
samhället i Insjöns byar. Jordbruksbyggnaderna på byns äldre gårdar 
bör ses i kontext i de omgivande rika jordbrukslandskap som de en 
gång uppfördes i.

Historik och beskrivning
Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastig-
heter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs 
därför ett särskilt dokumentationsvärde. Om byggnaden givits särskilda beva-
randevärden framgår detta genom kartmaterialet i slutet av rapporten.

Industribyggnader under 1900-talet

• Nedre Heden 1:25. I korsningen Nornanvägen-Stationsvägen lig-
ger FM Mattssons Plast AB’s tidigare fabrikslokaler. Företaget het-
te tidigare Insjöns gummi och mekaniska men köptes 1969 upp av 
FM Mattsson i Mora. Fabriken specialiserar sig på formsprutad ter-
moplast och hade vid slutet av 1990-talet c:a 60 anställda. Industri-
komplexet har byggts om och till kontinuerligt under hela det sena 
1900-talet. 

• Nedre Heden 5:19. Längs Vabäcksvägen mellan riksvägen i väst och 
Knippbodheden i öst ligger Masens väveris gamla lokaler. Butiks- 
och fabrikslokalerna uppfördes i etapper med den äldsta delen klar 
1965. Byggnaden är uppförd i en våning med fasader i tegel och flera 
stora skyltfönster. Textilverkstaden var vida populär bland turister 
och charterbussar stannade under hela det sena 1900-talet vid dess 
stora turistbutik.

• Nedre Heden 22:5. På östra sidan om Furuvägen i Nedre Hedens 
västra utkant ligger en industrilokal som troligen uppförts under 
1930–1940-talet. Den rektangulära byggnaden består av två bygg-
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nadskroppar i en- till två våningar med slätputsad vit fasad och sa-
deltak klädda med rödfärgad pannplåt. Den norra byggnadskroppen 
som är i två våningar är försedd med stora treluftsfönster med spröjs. 
Karmar och spröjsar är färgade ljust gråa.  Den södra tillbyggnaden i 
en våning har istället tvåluftsfönster utan spröjs med karmar i samma 
gråa kulör. Källarplanet innefattar ett garage med tillhörande nedfart 
i byggnadens norra kortsida. Fastigheten har troligen fungerat som 
trä- eller textilverkstad, men är idag ombyggd till bostäder. Exteriört 
är dock byggnaden till synes väl bevarad.

Publika anläggningar, butiker och övrigt

• Nedre Heden 5:5. Längs Hotellvägen på Vattbergets södra sida lig-
ger en fastighet som tidigare varit verkstad och bostad. Byggnaden 
är uppförd som en tegelvilla i en och en halv våning, med ett stort 
garageannex med två garageportar. Huset ritades och byggdes av äga-
ren själv 1963. Husets fasad är i rött tegel med gråputsade omfatt-
ningar kring garageportarna ut mot Hotellvägen. Sadeltaket är klätt 
med betongpannor med vindskivor i vitt. Fönstren är övervägande 
av tvåluftstyp utan utanpåliggande foder, med vitfärgade karmar och 
mittposter. 

• Nedre Heden 9:69. Sydväst om Knippbohedens villaområde ligger 
idag Insjöns kommunala idrottsområde, som innefattar löpbanor, 
fotbollsplan, läktare och ridklubb med tillhörande spår och ridhus. 
Ridklubben bildades 1971 medan det nuvarande ridhuset tillkom 
hösten 1996.  
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Nedre Heden 5:5. Insjön är känt för sin företagssamhet, inte minst i den mening att många bostäder även är kombinerade 
verkstäder. 

På Knippboheden finns två modernistiska villakvarter från 1960-1970-talen, där villorna ofta givits en lokal kulturprägel 
med liggtimmer och gärdesgårdar. 
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Övre Hedens bys geografiska utsträckning i centrala Insjön. Bygränserna markeras med grönt. Nedan, egnahemsområde strax 
öster om Hjultorget med villor från 1930-1950-talet. 

ÖVRE HEDEN
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4. ÖVRE HEDEN

Områdeshistorik
Övre Heden är en av Insjöns större byar och är centrerad kring järnvägen 
mellan byarna Holen i öst och Tunsta i väst. Tågstationen flyttades från Ålbyn 
till Övre Heden 1914 då järnvägen förlängdes norrut, vilket resulterat i en 
stor koncentration av företag och verkstäder i byn. Verkstäderna byggdes ofta 
i direkt anslutning till bostaden, varvid lokalerna ofta var små. Här märks 
byggnader efter gångna åkerier, smedjor, textilfabriker, garverier, snickerier, 
bilverkstäder med mera. Idag har dessa småskaliga industri- och servicelokaler 
i hög grad förlorat sina ursprungliga funktioner, men flertalet av dem är ännu 
tillsynes välbevarade. 
 När jordbruksbyarna började växa samman på det tidiga 1900-talet för att 
sedan bilda tätorten Insjön, etablerades något av ett centrum längs Faluvägen. 
Den västra delen av Faluvägen löper genom Övre Heden för att sedan fort-
sätta genom Holens by. Här finns bland annat biograf Sangs gamla lokaler, 
en nära monumental funkisbyggnad som skvallrar om Insjöns framtidsvision 
under det tidiga 1900-talet. Längs samma gata finns en av ortens få matvaru-
butiker, och tidigare återfanns här även en busstation som numera rivits.
 Bebyggelsen i Övre Heden kan grovt delas in i två delar. 
De södra delarna som, bortsett från shoppingområdet vid Hjultorget, domi-
neras av villabebyggelse från 1930–1950-talen. Som redan nämnts har många 
av dessa bostäder tillhörande verkstads- och industrilokaler som i hög grad 
ännu är bevarade. Den norra delen av Övre Heden är däremot mer uppblan-
dad, där främst äldre jordbruksfastigheter från det förra sekelskiftet samsas 
med lamellhus och villor uppförda på 1960–1970-talen. Större trävillor från 
tidigt 1900-tal förekommer också frekvent. 

Värdebeskrivning
Nedan beskrivs de värden som Övre Hedens by bedöms besitta. I detta kul-
turmiljöprogram beskrivs kulturhistoriska och estetiska värden. Alla värden 
förklaras i sitt sammanhang, men utefter en förutbestämd grundmall som är 
lika för varje by.

Värden/var varsam med:

• Samtliga fastigheter och gårdar som på ett tydligt vis kan knyta an till 
Övre Hedens gamla jordbrukssamhälle. I Övre Heden finns ett fåtal 
mer eller mindre bevarade äldre gårdar, samt ett stort antal gårds-
byggnader som idag står som solitärer. Dessa byggnader består i hög 
utsträckning av ekonomibyggnader från det sena 1800-talet: lador, 
stall, härbren och enstaka portlider. Även en handfull bostadshus 
från innan år 1900 finns bevarade, som regel i form av senare till-
byggda enkel- eller parstugor. I regel är dessa klädda med rödfärgad 
locklistpanel med enkla foder, knutar och vindskivor i vitt. Bland 
dessa byggnader återfinns Berg Olles parhärbre från 1629 på fastig-
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heten Övre Heden 22:23 som utgör socknens enda byggnadsminne. 
Den äldre jordbruksbebyggelsen återfinns främst i nära anslutning 
till järnvägen där sträckan Torgvägen-Stationsvägen, samt Ålvägen är 
speciellt framträdande. 

• Övre Hedens småskaliga gårds- och villabebyggelse. Både den gam-
la jordbruksbebyggelsen och de senare anlagda kvarteren håller en 
medveten lågmäldhet för att smälta in i kulturlandskapet. Inga bygg-
nader överskrider två våningar i höjd. Att bebyggelsens konsekvent 
lågmälda skala och byggnadshöjd vidmakthålls är värdebärande för 
landskapsbilden och de värdefulla kulturlandskapen i Insjön.

• De öppna grönområdena i äldre gårdsmiljöers direkta närhet. De 
byggnader som finns kvar på gårdarna är värdefulla men lämnas utan 
kontext om de inte betraktas tillsammans med det rika jordbruks-
landskap som de en gång uppfördes i. På grund av detta bedöms 
kvarvarande grönytor på ömse sidor om byn, som fortfarande är 
öppna och obebyggda, besitta mycket höga kulturvärden. Områdena 
omfattar då särskilt grönområdet mellan Ålvägen och riksvägen samt 
grönområdena mellan Stationsvägen och Källvägen.

• Villaområdena från 1920–1940-talet. Brytningen med det äldre 
jordbrukssamhället i Insjön skedde i etapper men det var först i och 
med anläggandet av större villaområden med tillhörande fruktträd-
gårdar som denna brytning gjordes på allvar. Det villaområde som 
växte fram strax öster om Insjövägen, i höjd med Hjultorget, påvisar 
den skarpa kontrast som det nära urbana samhällslivet kom att inne-
bära gentemot det äldre jordbrukarsamhället. Denna tätortsutveck-
ling kom sedermera att bana vägen för 1950–1970-talens massiva 
villakvarter som idag är så dominant i Insjöns bebyggelsehistoriska 
väv. De äldre trä- eller tegelvillorna från 1920–1940-talet är i regel 
större än de senare elementhusen och är ofta uppförda i trä eller tegel 
som sedan putsats. De för tiden populära brutna sadeltaken och ljusa 
fasadkulörerna skapar en speciell gatubild som på ett påtagligt sätt 
förmedlar Insjöns första steg in i folkhemmet.

• Det stora antalet småskaliga verkstads- och industribyggnader. Nå-
got som är nära unikt för Insjön är till den grad det småskaliga fö-
retagslivet bredde ut sig under det tidiga 1900-talet. Småskaligheten 
som ofta grundade sig i egenföretagande resulterade bland annat i att 
många bondgårdar och egnahemsvillor kompletterades med verkstä-
der, stora garage eller små manufakturbyggnader. Dessa småskaliga 
verksamhetslokaler är inte sällan hopbyggda med bostadshuset och 
kan idag förmedla ett intressant skede i Insjöns företagsamma histo-
ria. Några exempel på sådana fastigheter är Övre Heden 2:8, 10:39, 
12:2, 20:18 och 20:81.      
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Övre Heden 20:81. Välbevarad ekonomilänga och företagslokal från det tidiga 1900-talet. 

Övre Heden 33:13. Aktiv jordbruksfastighet mitt i Insjön. Detta skapar idag en stark kontrast i Insjöns förhållandevis urba-
na ortskaraktär. 
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Övre Heden 7:9. Insjöns väveri intill riksvägen i södra Insjön. Sommartid tar väveriet fortfarande emot turistbussar och 
anordnar visningar av verksamheten.

Övre Heden 52:1. Siljas gamla slipsfabrik i utkanten av tätorten, väl synlig från Timmervägen. Foto: Lars Jönses, Dalarnas 
museum.
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Historik och beskrivning
Nedan följer en lista med industriella och publika fastigheter. Dessa fastig-
heter representerar flera av byns historiska samhällsfunktioner och tillskrivs 
därför ett särskilt dokumentationsvärde. Om byggnaden givits särskilda beva-
randevärden framgår detta genom kartmaterialet i slutet av rapporten.

Industribyggnader under 1900-talet 

• Övre Heden 7:9. Längs Insjövägen mellan Knippboheden i söder 
och Hjultorget i norr ligger Insjöns väveri med tillhörande försälj-
ningsbutik. Den långsträckta rektangulära byggnaden består av flera 
sammanlänkade byggnadskroppar i en- till två våningar, med sadel-
tak klädda i lertegel. Fasaderna är putsade ljust grågröna med föns-
teromfattningar i vitt. Fönstren ut mot Insjövägen består i huvudsak 
av treluftsfönster med vitfärgade karmar och mittposter. I den norra 
byggnadskroppen är det istället huvudsakligen stora överhängda en-
luftsfönster. På taket sitter en stor lysrörsskylt i rött med texten In-
sjöns väveri, troligen från 1950–1960-talet. Precis som Masens väveri 
var tidigare har Insjöns väveri under längre tid varit en populär punkt 
för turister och charterbussar. 

• Övre Heden 13:13. På västra sidan om riksvägen strax sydväst om 
Clas Ohlson finns en större industrifastighet, tidigare Ahrnebergs 
möbelfabrik. Byggnaden består av flera sammanlänkade byggnads-
kroppar och inhyser ett stort antal företag. Här finns bland annat 
Lundhags fabriksbutik, Arkos Home AB och Insjöns kakel & Inte-
riör AB. Huvudbyggnaden som troligen tillkommit runt 1900-talets 
mitt är uppförd i två våningar med en slätputsad mörkt röd fasad. 
Den norra byggnadskroppen har ett flackt tak medan den södra för-
setts med ett sadeltak klätt i plegel. Byggnaden har i huvudsak för-
setts med tvåluftsfönster med vitfärgade karmar och mittposter. Flera 
senare tillbyggnader har gjorts, däribland en stor maskinhall åt väster, 
samt en långsmal envåningsbyggnad i trä åt söder. På tomtens södra 
del står även en separat byggnad snarlik den ovan nämnda. Denna 
byggnad i två våningar är delvis klädd i rödfärgad locklistpanel, och 
delvis slätputsad mörkt röd. Fönstren är kvadratiska tvåluftsfönster 
med spröjs. Fönstren har vita karmar och spröjsar, där fönstren på 
den panelade byggnadskroppen även har rödfärgade foder. Sadelta-
ket är klätt med lertegel. I denna byggnad, som troligen byggt som 
snickeri eller hyvel, håller idag möbelsnickeriet Bord & Stolar till, 
med inriktning på traditionella allmogemöbler.    

• Övre Heden 52:1. I Övre Hedens nordvästra utkant, längs Kornvä-
gen, ligger Siljas gamla industrilokaler. Silja slipsfabrik lät uppföra 
industrilokalerna och flyttade hit sin verksamhet 1952, som sedan 
drevs i lokalerna en bit in på 1980-talet. Idag håller företaget Scan-
dinavian Tool systems till i lokalerna. Fastigheten är förhållandevis-
välbevarad till sitt yttre, med så gott som samtliga originalfönster 
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bevarade. Byggnaden består av två byggnadskroppar uppförda i en- 
respektive två våningar, med flacka sadeltak klädda med korrugerad 
plåt. Siljas gamla lysrörsskyltar sitter fortfarande monterade på taket, 
något som idag utgör ett landmärke i Övre Heden.

Publika anläggningar, butiker och övrigt

• Övre Heden 1:15. På Hjultorgets södra del, mellan Insjövägen i öst 
och riksvägen i väst, ligger Clas Ohlson. Affären utgör en av Insjöns 
största byggnader och har tillkommit i etapper, där den äldsta delen 
uppfördes 1972 i samband med att butiksverksamheten flyttade till 
nuvarande plats. Den äldsta delen ritades av Benny Agnas ritkontor 
i Leksand. Fastigheten består av ett flertal stora byggnadskroppar i 
två till tre våningar. Fasaderna är huvudsakligen klädda i tegel med 
undantag för övervåningen på den mittersta byggnadskroppen som 
klätts i vit plåt. Bottenvåningen som i huvudsak utgörs av butikslokal 
saknar fönster, frånsett det inglasade entrépartiet i nordväst. Över-
våningarna som utgör kontors- och personalutrymmen är försedda 
med horisontella bandfönster. Förutom den stora Clas Ohlson-skyl-
ten med vita bokstäver på taket är även tegelfasaderna försedda med 
Clas Ohlsons initialer på två olika ställen. Dessa är i det närmsta 
utformade som väggkonst, med välutformade modernistiska bokstä-
ver i polerad gulmetall. Den ena av dessa installationer är dessutom 
försedd med ett stort väggur. Till fastigheten hör en rödfärgad enkel-
stuga som står på parkeringen mitt på Hjultorget. Stugan utgjorde 
fram till 1921 Clas Ohlsons postorderverksamhet och cykelverkstad 
och stod på Faluvägen 33. År 2019 hade Clas Ohlson c:a 900 anställ-
da i Insjön.

• Övre Heden 5:11. I kröken på Gärdesvägen strax söder om Faluvä-
gen ligger Övre Hedens gamla brandstation. Byggnaden är uppförd i 
en våning med suterrängplan åt väst och ett flackt sadeltak klätt med 
lertegel. Fasaden är klädd i tegel, medan suterrängplanet är av gråmå-
lad betong. Byggnadens östra gavel är försedd med tre garageportar, 
varvid den mittersta är något högre. De fönsterförsedda portarna har 
även vitputsade omfattningar. Båda våningar är försedda med nära 
kvadratiska enluftsfönster utan utanpåliggande foder, med karmar i 
vitt. Sedan brandkåren slogs samman med Leksand har lokalen fung-
erat som boulelokal åt PRO.  

• Övre Heden 13:22 och 13:24. Mitt i Övre Heden, där Lisskarvägen 
möter Källvägen och Insjövägen, står ett långsträckt bostads- och af-
färshus. Byggnaden uppfördes 1935 och inhyser idag förutom lägen-
heter även Handelsbankens kontor. Den långsträckta rektangulära 
byggnaden är i två våningar med ett mittparti i tre våningar samt ett 
suterrängplan åt öst. Fasaden är slätputsad i en ljus persikoton, där 
mittpartiet färgats något mörkare, skapandes effekten av en mittrisa-
lit. Takfallen är valmade och klädda med lertegel, alternativt betong-
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Övre  Heden 1:15. Clas Ohlsons butiksentré samt en äldre ditflyttad enkelstuga i förgrunden. Stugan var företagets första 
postorderlokal.

Övre  Heden 13:22. Företags- och hyreshus i centrala Insjön. Ett av Insjöns största byggnadsverk från 1900-talets första hälft.
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Övre  Heden 21:24. Stilren funkisvilla som bland annat fungerat som företagskontor och annex till turisthotellet. Foto: Lars 
Jönses, Dalarnas museum.

Övre  Heden 23:32. Clas Ohlsons före detta företagsmuseum, uppfört mitt på Hjultorget framför butiksentrén.
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pannor. Fönstren på samtliga våningar är i huvudsak av treluftstyp, 
med vita karmar och mittposter. I hörnet närmast Insjövägen, där 
Handelsbanken har sitt kontor, har byggnaden istället ett par stora 
skyltfönster. 

• Övre Heden 21:24. Strax nedanför hotellet på södra sidan av Ho-
tellvägen, ligger en villa uppförd 1938 som tidigare varit bostad och 
kontor åt Bergkvistsågen. Villan är i två våningar med ett flackt val-
mat tak klätt med lertegel och är uppfört i strikt funkisstil. Bygg-
nadskroppen är huvudsakligen rektangulär, med en halvcirkelformad 
utbyggnad i en våning åt sydväst. Fasaden är ljust gulputsad med 
fönster av altererande två- och treluftstyp. Den runda utbyggnaden 
är försedd med flertalet tätt sittande smala enluftsfönster, som nästan 
sträcker sig i hela våningens längd. På övervåningen i fasaden ut mot 
Hotellvägen sitter ett litet runt tvåluftsfönster. Samtliga fönster har 
vita karmar och saknar utanpåliggande foder. Villan har sedermera 
även drivits av turisthotellet som annex, för att idag åter fungera som 
privatbostad. 

• Övre Heden 22:19. Högst upp på Vattberget med utsikt åt väster 
ligger Insjöns turisthotell. Turisthotellet invigdes 1922 och var då 
Insjöns enda satsning på turism i större skala. Det stora hotellet är 
rektangulärt till formen och uppfört i två höga våningar. Fasaden är 
klädd i gul locklistpanel där knutar, vindskivor och foder färgats vita. 
Fönstren är rektangulära och höga av tvåluftstyp, med karmar och 
spröjsar i vitt. Huvudentrén i den östra långsidan samt sidoentrén i 
norr är båda försedda med hängande förtak i rödmålad falsad plåt. 
Byggnaden är försedd med ett högt mansardtak klätt med lertegel, 
och kröns av ett runt lanternintorn vars överdel klätts med fjällpanel. 
Till fastigheten här även en långsmal rektangulär ekonomibyggnad 
strax söder om hotellet med locklistpanel i samma fasadkulör som 
hotellbyggnaden.  Ekonomibyggnaden är troligen uppförd samtidigt 
som hotellet och har senare delvis kommit att byggas om till garage, 
med tre stora brunmålade garageportar samt två brunmålade bräd-
dörrar i byggnadens norra långsida. 

• Övre Heden 23:32 samt S:11. Mitt på Hjultorget ligger vad som fram 
tills nyligen var Clas Ohlsons företagsmuseum. Byggnaden uppför-
des 1989 med inspiration från 1600-talets gruvlavar med fasad av 
rödfärgad panel och vita foder och knutar. Byggnaden är kvadratisk, 
uppförd i två våningar samt försedd med en stor taklanternin. Taket 
är valmat och klätt med lertegel. Bottenvåningen är i huvudsak för-
sedd med kvadratiska enluftsfönster med spröjs, med undantag för 
huvudentrésidan åt söder som försetts med två burspråk samt två 
små runda fönster som flankerar entrén. Övervåningen är försedd 
med rektangulära halvfönster med spröjs och är placerade direkt un-
der takfoten. Lanterninen består huvudsakligen av stora glaspartier 
med spröjs.
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• Övre Heden 26:4. I Faluvägens västra ände, strax intill ICA-butiken, 
ligger Sangs gamla biolokal. Biografen uppfördes 1938 av den film-
intresserade Clas Ohlson som »gåva« åt samhället. Byggnaden rita-
des av byggnadsingenjören Kurt Danielsson från Borlänge. Lokalen 
användes även som scen för uppträdanden. Salongen byggdes om på 
1950-talet för att få modernare biografteknik. Bioverksamheten upp-
hörde 1979. Lokalen användes inledningsvis som järnhandel men 
byggdes sedan om till övernattningsrum och är idag äldreboende. 
Byggnaden hör till ett av de större byggnadsverk som uppfördes i 
Insjön under 1900-talets första halva och håller en nationellt hög 
klass gällande arkitektonisk kvalitet och form. Byggnaden är uppförd 
i två- till tre våningar med slätputsad fasad i ockragult och flacka tak 
klädda med falsad plåt. Fönstren är övervägande av tvåluftstyp med 
vitfärgade karmar och mittposter. Flera runda småfönster förekom-
mer. Balkonger finns åt söder och öster, med slutna sargar i grönmå-
lad plåt. Ursprungligen fanns huvudentrén i kortsidan ut mot Falu-
vägen för att senare ersättas av ett nytt entréparti på västra långsidan. 

• Övre Heden 36:16. Längs Stationsvägen strax söder om tågstationen 
ligger vad som tidigare varit Tysklinds företagslokaler. Byggnadens 
stomme härrör från1800-talet men har kommit att byggas om i fle-
ra skeden sedan dess. Tysklinds postorderföretag fanns i lokalerna 
1921–1976. Dessförinnan har här drivits både väveri och papperstill-
verkning. Delar av byggnaden är uppförd i timmer, men fasaden har 
sedermera kommit att slätputsats och vitfärgats. Byggnaden består 
idag av flera sammanlänkade byggnadskroppar i två våningar, där 
samtliga har sadeltak klädda med lertegel. Samtliga fönster består 
av foderlösa en- eller tvåluftsfönster med vitfärgade karmar. I den 
nordöstra gaveln ut mot Stationsvägen finns även ett par skyltfönster 
som vittnar om att det tidigare bedrivits butik i lokalen. På tomten 
står också en till synes välbevarad ekonomilänga bestående av ga-
rage och förrådsbodar. Byggnaden består av en långsmal rektangu-
lär byggnadskropp i en och en halv våning med sadeltak klätt med 
lertegel. Fasaden är klädd i liggande röd panel med vita knutar och 
vindskivor. Långsidan ut mot gården är försedd med tre brunmåla-
de bräddörrar. I gaveln ut mot Stationsvägen finns en garageport i 
samma kulör. 
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Övre  Heden 26:4. Den gamla Sang-biografen. En stilren och välutformad funkisbyggnad som håller nationellt hög klass. 
Idag ombyggt till äldreboende. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Övre  Heden 36:16. Del av det som tidigare varit Tysklinds postorderfirma med butiksdel i bottenvåningen. 
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Nationalromantik och turismen i Insjön
Under 1800-talet nådde industrialiseringen Dalarna. Efter hand ersattes bön-
dernas timmerhusbyggande av nya tekniker, och den folkliga timmerhustra-
ditionen avtog. Mot sekelskiftet år 1900 väcktes främst bland stadsbor och 
kulturpersonligheter ett nytt intresse för den äldre bondekulturens olika ut-
tryck, däribland dräktskick, sånger och musik, traditioner och byggnadskul-
tur. Många faktorer låg till betydelse för detta, däribland nationalstatens fram-
växt, en ökad urbanisering och världsutställningar i nationalismens förtecken. 
 Övre Dalarna kom att föreställas som ett genuint reliktområde över det 
gamla Sverige, och många turister begav sig till bland annat Leksand för att 
uppleva den kultur som på andra platser betraktades som bortglömd eller 
utdöd. Med tiden kom kulturpersonligheter och förmögna stadsbor att bygga 
påkostade sommarnöjen och konstnärshem på natursköna platser i bland an-
nat Noret, Bastberg, Tällberg och Plintsberg. Husen byggdes ofta i national-
romantisk – eller dalaromantisk stil. Nationalromantiken som arkitekturstil 
hade sin storhetsperiod i Sverige under decennierna efter sekelskiftet år 1900. 
I Leksand förekom emellertid detaljer och stilelement typiska för nationalro-
mantiken ända in på 1970-talet. Nationalromantisk arkitektur kännetecknas 
ofta av en vurm för traditionella och hantverksmässigt framställda material. 

Stor inspiration hämtades från den brittiska arts- and craftsrörelsen som i 

Tunsta 3:32. Stor villa i 
Tunsta uppförd i karoli-
nerstil med mansardtak och 
symetriskt fasadliv.
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motreaktion på vad som upplevdes som ett allt för icke-originellt och stilfixe-
rat 1800-tal förespråkade en tillbakablick mot enkelt hantverk och materialens 
inneboende skönhet. I Leksand är det även vanligt med former tagna ur och 
tolkade genom det tidiga 1900-talets idealbild av det äldre bondesamhället 
i Dalarna. Här finns blyspröjsade fönster med fönsterluckor, timmerväggar, 
stavspån, branta takfall, vindflöjlar med drakornamentik och stolpverkskon-
struktioner. I vissa fall var de nationalromantiska husen utformade för att 
nära efterlikna äldre byggnadstyper så som parstugor och enkelstugor. Tydliga 
exempel på denna typ av arkitektur återfinns bland annat på fastigheterna:

Tunsta

• 3:32, större gårdshus i karolinerstil.

• 16:32, korsplanshus med rik snickarglädje och punschveranda. 

Holen

• 5:14, större trävilla med snickarglädje, troligen sent 1800-tal. 

T.v: Holen 15:29. En av 
stugorna tillhörande villa 
Brejdablick på Vattberget. 
Här samsas arts- and 
craftsrörelsens arketypiska 
vurm för hantverk och 
vackra material - en slags 
materialromantik, med 
lekfulla gestaltningar av 
traditionella byggstilar.

T.h: Holen 37:7. Revete-
rad timmervilla i Holen 
med punschveranda i 
flera våningar, rikt deko-
rerad med snickarglädje.
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• 15:29, Timmervillan Brejdablick, byggd 1917.

• 18:6, trävilla med rik snickarglädje och punschveranda.

• 37:7, reveterad villa med rik snickarglädje och punschveranda. 

Beträffande turistnäringen såg Insjön vid 1900-talets början inte samma 
byggboom som i övre Leksandsbyggden och Tällberg men viss turistverksam-
het kom att etableras även här. I samband med järnvägens anläggande upp-
fördes ett järnvägshotell i Ålbyn, som vid det sena 1800-talet var järnvägens 
slutstation norrut. När järnvägssträckan förlängdes 1914 flyttades hotellverk-
samheten in i det växande samhället. Även ett mindre pensionat ska ha funnits 
i Holen vid denna tid. Efter första världskriget gjordes en något större sats-
ning, där två större turisthotell etablerades i avsikt att locka utsocknes besö-
kare. Insjöns turisthotell uppfördes på Vattbergets topp, med utsikt över både 
Holen, Nedre- och Övre Heden. Det andra hotellet, Sätergläntan, byggdes i 
kontrast en bit utanför samhället åt söder i lugnt och avskilt läge. Både Turist-
hotellet och Sätergläntan slog upp portarna 1922. Turisthotellet bedriver än 
idag hotellverksamhet i byggnaden. 

Holen 22:19. Turisthotellet på 
Vattberget invigdes 1922 och 
drivs fortfarande som Insjöns 
största hotell med utsikt över hela 
Insjö tätort.
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Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga timmerstommar, former och storlekar. 

• Äldre byggnader som byggts om till sommarnöjen.

• Befintlig färgsättning beträffande fasader och detaljer. Rödfärgade, 
ofärgade eller tjärade fasader, faluröda knutskallar, faluröda eller vita 
vindskivor och brädfodringar kring fönster.

• Befintliga spånfasader och äldre stockpaneler.

• Befintliga tak och takformer - sadeltak, mansardtak och valmade tak 
med en- eller tvåkupigt lertegel. Befintliga takvinklar, även brantare 
tak som avviker mot den annars enhetliga karaktären på byn, men 
som är stiltypiska för nationalromantikens villaarkitektur. Befintliga 
profilsågade vindskivor där de förekommer.

• Olika varianter av kronskorstenar samt enklare vitputsade höga av-
smalnande skorstenar. 

• Befintliga fönster med trä- eller blyspröjs. Profilerade fönsteröver-
stycken och fönsteromfattningar där de förekommer. Befintlig färg-
sättning av fönsterbågar och detaljer kring fönster, kromoxidgröna 
eller ljust pariserblå. Befintliga fönsterluckor.

• Befintliga trädörrar exempelvis med rombmönster. Allmogeinspi-
rerade farstukvistar med profilsågade hörnstolpar. Rosmotiv på far-
stukvistarnas triangelfält där de förekommer.

• Befintliga trappuppgångar.

• Trädgårdsmiljöer med tillhörande terrasseringar, bruksmurar, staket-
stolpar och gärdesgårdar.
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Modernistiska timmervillor
Under 1800-talet nådde industrialiseringen Dalarna. Efter hand ersattes 
böndernas timmerhusbyggande av nya tekniker, och timringskonsten kom 
istället att ägnas åt konstnärers och förmögna stadsbors sommarnöjen. Från 
mitten av 1900-talet återuppväcktes timmerhusbyggandet genom en medve-
ten satsning. Särskilda timmerhusföretag etablerades och byggde nu timmer-
villor åt vanligt folk. Det blev även vanligt med fritidshus av timmer, ofta i 
fjällen eller i stugbyar. 
 De timmerhus som uppfördes från och med 1900-talets mitt var ofta 
formgivna med inspiration från stiltypiskt modernistiska villor från samma 
period. Sådant som form, storlek, takvinkel och planlösning liknade ofta 
utformningen på andra samtida småhus. Det finns bland annat exempel på 
timrade suterränghus, något som annars starkt förknippas med 1960- och 
1970-talens industrimässiga byggnadskultur. Det förekom även, om än inte 
alltid, att byggnaderna försågs med detaljer som anspelade på nationalro-
mantiken och idéer om det äldre bondesamhället. 
 På vissa hus förekommer exempelvis fantasifullt tilltagna allmogedetaljer 
så som fönsterluckor, stora och små blyspröjsade fönster med färgat antik-
glas, kronskorstenar och farstukvistar med rosmålningsmotiv i triangelfälten 
och svarvade hörnstolpar. Andra detaljer som tillhör dessa timmerhus är 
trägärdesgårdar i fäbodstil och gårdsportaler med stolpar i rot. I Insjön finns 
flera exempel på timmerhus som uppfördes under den moderna epoken 
1930–1980. Byggnaderna har kulturvärden eftersom de är karaktäristiska för 

Nedre Heden 9:30. Typiskt 
exempel på 1960-1970-talens 
timmervillor, här dessutom 
försett med gärdesgård för att 
förstärka den lokala bygg-
nadskulturens former.
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Exempel på modernistisk timmervilla från 1960-1970-talet. Ofärgat eller oljat/betsat liggtimmer och en vitrappad skorsten 
knyter an till Dalarnas äldre timmerhuskultur.
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Leksandsbygden och kan berätta om hur nya byggnader anpassades till den 
lokala byggnadstraditionen även i en tid som annars brukar karaktäriseras 
som hänsynslös i förhållande till lokala särdrag och traditioner inom bygg-
nadskulturen. Vissa av byggnaderna, som är uppförda med tydliga form- och 
detaljmässiga anknytningar till Leksandsbygdens mer traditionella bygg-
nadskultur har särskilt kulturvärde. Fastigheterna Nedre Heden 9:28, 9:29, 
9:30 har pekats ut som goda representanter för denna byggnadskultur och 
tillskrivits mycket höga bevarandevärde. 

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga stomme och färgsättning beträffande helhet 
såväl som detaljer.

• Befintliga lertegeltak samt skorstenar i blottlagt eller vitputsat tegel.

• Befintliga fönster, både spröjsade och ospröjsade samt perspektiv-
fönster med fönsterkarmar, fönsterbågar och brädfodringar samt 
fönsteröverstycken. Fönsterluckor där de förekommer. Burspråk där 
de förekommer.

• Befintliga trädörrar och sidolufter. Befintliga farstukvistar. Profilsåga-
de hörnbrädor och svarvade hörnstolpar på farstukvistar.

• Sandstensbeläggning och sandstensdetaljer på farstukvistar och i vil-
laträdgårdar, exempelvis i form av belagda stigar och uteplatser.

• Grundmurar med bruksmurskaraktär.

• Timmer- och rotvirkesportaler samt gärdesgårdar.
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Tunsta 14:27. Exempel på modernistisk timmervilla i Tunsta där altanen försets med rotvirkesstolpar.

Äldre gårdshus i Övre Heden (bakre byggnaden) som sedermera byggts ut med en anpassad bygg-
nadskropp i en våning under det sena 1900-talet. 
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1900-talets villa- och småhusbebyggelse
I Insjön finns utöver ovannämnda bebyggelse även en mångfald av villor 
och småhus från 1900-talet som är mer stil- och tidstypiska för det årtionde 
då de uppfördes. Vissa av dessa byggnader är uppförda med mycket hög ut-
formningsmässig och materialmässig kvalitet samt kan berätta om de gängse 
trender som präglade bebyggelsens utformning i Sverige som stort under 
1900-talets olika årtionden. Ett urval av de byggnader som anses represen-
tativa tillskrivs kulturvärden. Särskilt kulturvärde har de byggnader som är 
synnerligen välbevarade eller av särskilt hög utformningsmässig kvalitet. Här 
ryms en bred kategori av villatyper, allt från reveterade trävillor från 1920-ta-
let, 1940-talets eternitvillor till 1970-talets elementhus.
 Den svenska efterkrigstiden (1945–1980) präglas av mer eller mindre 
oavbruten ekonomisk tillväxt. Rationalitet eftersträvades såväl socialt som 
ekonomiskt, något som i hög grad påverkade den svenska byggnadskul-
turen. Motorn i tillväxten var den omfattande och arbetskraftskrävande 
industrisektorn, och i takt med att den expanderade kunde färre arbeta med 
hantverksmässigt byggande. Det var bland annat mot bakgrund av detta 
som byggsektorn utvecklade nya, mindre arbetskraftskrävande metoder för 
byggande. Ett populärt sätt att effektivisera byggbranschen var genom att 
prefabricera rationella byggelement och skapa monteringsfärdiga kataloghus, 
vilka tillhandahölls av husfabriker runt om i landet. 
 Som en konsekvens av det mer rationella byggandet blev också byggnads-
kulturen mer likriktad över hela landet. Till en början var de flesta sådana 
hus i modernistisk stil, men mot 1970-talets senare hälft lyftes röster för mer 
lågmälda och historiskt förankrade kataloghus. Vissa lyhörda husfabriker gav 
gehör och började bland annat tillverka kataloghus med sadeltak och röda 
träfasader. 

Holen 10:6. Exklusiv villa  
på Holsåkern, uppförd 1967. 
Villan ritades av den dalaverk-
samma byggnadsingenjören 
Erik Liljas i Leksand.
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Tunsta 31:19. Ovanligt välbevarad eternitvilla i Tunsta, troligen uppförd på 1930-1940-talet. 

Tunsta 30:2. Granitvillan i Tunsta är fullständigt unik sett till val av material och form. Ursprungligen uppförd 1939 
men sedermera tillbyggd 1968.
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Nedre Heden 8:14. En tegelklädd villa med flera stildrag och kulörer typiska för 1970-talet. Stommen är äldre och har 
byggts om i etapper.

Holen 1:22. Tidstypisk större funkisvilla från 1939 med putsade fasader och slutna balkongräcken i plåt. 
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 Eftersom husfabrikernas marknad var hela landet ledde detta dock sällan 
till att byggnadsskicket återgick till att vara lokalt anpassat. Snarare kunde 
villatyper som passat bra i södra Sverige även dyka upp i Norrland, och vice 
versa. Bland dessa villatyper har ett fåtal gator valts ut, där välbevarade och 
representativa byggnader från denna period pekats ut som mycket värdeful-
la. Dessa villor återfinns på södra delen av Bygatan i Tunsta, Per Nils väg i 
Knippboheden, samt på Rågvägen i Övre Heden. 

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga takform, takvinkel, stomme och form.

• Befintlig karaktär beträffande slätputs och spritputs samt blottlagda 
tegelfasader.

• Befintlig färgsättning beträffande detaljer och byggnaden som helhet.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, skorstenar och fasad-
material. 

• Befintliga träfönster och ytterdörrar samt garageportar i trä.

• Skärmtak, farstukvistar och smidesräcken vid entréer samt på bal-
konger.

• Sandstensbeläggning och sandstensdetaljer på farstukvistar och i vil-
laträdgårdar, exempelvis i form av belagda stigar och uteplatser.

• Balkongfronter i sinuskorrugerad plåt.

• Befintliga belysningsarmaturer.

• Befintlig karaktär beträffande villaträdgårdar.
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Platsnamn
Platsnamn är ofta gamla och med betydelser som är sprungna ur, eller anknut-
na till platsens specifika historia. Att beakta god ortnamnssed är lagstadgat 
enligt kulturmiljölagen. Var sockennamnet Ål kommer ifrån är i dagsläget 
omdiskuterat men ett par mer eller mindre vedertagna teorier finns. Första 
gången Ål som platsnamn nämns är 1325, då som Aall, bara för att med åren 
komma att stavas som det gör idag. Under närliggande tid, främst från det 
sena 1800-talet, har Ål även stavats Åhl. Denna stavning hålls fortfarande vid 
liv av bland annat Åhl hembygdsförening och genom namnet Åhls minnes-
gård. Namnet Insjön som ort dök upp först under det sena 1800-talet när 
järnvägen drogs fram till Ålbyn, vid Insjöns södra strand. Med tiden kom just 
av detta skäl hela bygden att benämnas Insjön.

Gatunamn
Gator ges inte sällan namn utifrån lokalhistoriskt viktiga personligheter eller 
lokalt förankrade företeelser, så som binäringar eller ortspräglande industrier. 
Dessa namn bidrar till att föra en berättelse vidare och utgör således viktiga 
fotnoter i Insjöns historia. 

Värden/var varsam med: 

• Tätortsnamnet Insjön. Socken och platsnamnet Ål/Åhl. Platsnam-
nen Holen, Knippboheden, Nedre Heden, Tunsta, Vattberget och 
Övre- respektive Nedre Heden. Gatunamn som bygger på person-
namn, industrier eller andra lokala verksamheter. Exempel på detta 
är Åhléns väg, Lisskarvägen, Ol Daniels väg, Kyrkvägen, Skolvägen 
med flera. 

Odlingsmarkens betydelse i det äldre bondesamhället
Byarna som helhet i synnerhet med avseende på bebyggelsens utbredning och 
samspelet mellan bebyggelse och odlingsmark kan berätta en mångfald av be-
rättelser om livet i Dalarna och Ål innan industrisamhällets genombrott på 
landsbygden. I det äldre bondesamhället, här menat som det av jordägande 
bönder dominerade samhälle som föregick industrisamhället på många platser 
i Dalarna, uppdelades av tradition såväl jord som byggnader mellan alla sys-
kon i en syskonskara vid arvskifte. 
 I Ål och Övre Dalarna var de flesta därför småbrukare med egen gård och 
egen jord, något som är annorlunda gentemot många andra delar av Sverige, 
där en mindre andel av befolkningen faktiskt ägde jord. När befolkningen 
ökade, särskilt från och med 1700-talet, splittrades odlingsmarken i komplexa 
ägofigurer. Något som på sikt ledde till ett jordbruk med minskade marginaler 
och större känslighet för missväxt. Detta tvingade delar av befolkningen på 
arbetsvandringar med bisysslor, och gav upphov till bland annat ett utpräglat 
fäbodbruk. Den odlingsmark som fanns var livsviktig ekonomiskt, men även 
av stor social betydelse. Att ärva och äga jord ansågs mycket viktigt, och med-
förde viktiga demokratiska rättigheter och möjligheter, bland annat till att 
bedriva fäbodbruk och att ha rösträtt på sockenstämman. Det finns specifika 
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företeelser i landskapet i och kring byarna som berättar om det äldre bonde-
samhället. 
 Djurhållningen var förr en förutsättning för livsuppehället. Hur många 
djur man kunde hålla berodde på tillgången av bete och vinterfoder. Antalet 
djur styrde i sin tur, före konstgödningens tid, hur stor åkerareal man kunde 
hålla. Det rådde därför stor konkurrens om slåtter och bete och i stort sett all 
tillgänglig gräsmark utnyttjades för slåtter medan sämre mark brukades till 
bete. Hackslogar kallades de stenbundna fastmarker som inte var lämpliga att 
odla upp men som ändå gav tillräckligt så det var värt att slå. Förbättring av 
slåttermarkerna utfördes i den mån det var möjligt och man kan se spår av 
stenröjning. Den årliga slåttern skapade en mager mark som sällan eller aldrig 
fick tillskott av gödning och därmed gavs förutsättningar för en stor mångfald 
av växter, insekter och svamp. Varje liten rest av denna naturtyp är värd att 
förvalta då de ofta hyser hotade arter. 

Värden/var varsam med: 

• De hävdade odlingslandskapen öster om Holen och Nedre Heden, 
som varit en förutsättning för bebyggelseutvecklingen på platsen his-
toriskt. Den öppna jordbruksslätten närmast Kyrkan och sjön Insjön 
samt övrig öppen och hävdad eller tidigare hävdad odlingsmark i Insjö 
tätorts direkta närhet har mycket höga kulturvärden. Kvarvarande ej 
bebyggd befintlig och före detta betes- och odlingsmark är värdebä-
rande för landskapets mycket höga kulturvärden.

Vägnamn bär ofta på lokalt 
förankrad historia, och 
fungerar som påtagliga på-
minelser om människor och 
verksamheter som en gång 
funnits i trakten. 
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Nedre Heden 7:9. Äldre parstuga med typisk utformning och två skorstenar. Fönstren är inte ursprungliga och bygg-
nadskroppen kan ha förlängts. 

Nedre Heden 24:21. Enkelstuga i två våningar, möjligen sent 1700- eller tidigt 1800-tal. Gaveln har tidigare haft ett 
lunettfönster. 
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Timmerhuskulturen och månghussystemet
Från medeltiden och fram till 1900-talet knuttimrades de flesta byggnaderna 
i Övre Dalarna. Timmerhuskulturen präglas av månghussystemet. Istället för 
att bygga få och stora byggnader uppfördes många små och funktionsspecifika 
timmerbyggnader. Det fanns många sociala och praktiska fördelar med detta. 
De små byggnaderna var lätta att dela upp och flytta vid arvskifte. Råvaran 
fanns tillgänglig i överflöd. De flesta timmerhusen kan uppdelas i kategorierna 
bostadshus, djurhus, förvaringshus och verkshus. Timmerhusen i Leksands- och 
Ålbygden och Övre Dalarna kännetecknas av utformningsmässig enkelhet, hög-
kvalitativt virke och mycket gott hantverksutförande. 
 De flesta husen byggdes av bönder efter gårdens behov, och med tiden ut-
vecklades stor skicklighet i byggandet. Den stora skickligheten ledde till att 
timringskonsten också utvecklades till en viktig inkomstkälla för de »träkloka« 
Leksands- och Ålbor som begav sig på utsocknes arbetsvandringar. De ålder-
domliga timmerhusen är idag en omistlig beståndsdel i vad som gör Leksands 
byar till speciella och trivsamma livsmiljöer. Här syns det att människor levt 
under mycket lång tid. Timmerhusen är byggda med omsorg i en lokal tradition 
som utvecklats och använts under flera hundra år, fram tills industrialismens in-
tåg, mot 1800-talets slut och kring sekelskiftet år 1900. I samtliga byar i Insjön 
finns fortfarande flera äldre gårdar med ålderdomliga ekonomibyggnader och 
bostadshus. 
 Äldre timmerstommar är idag inte sällan inklädda med brädor eller locklist-
panel. Äldre timrade bostadshus och ekonomibyggnader är en omistlig källa till 
kunskap och förståelse om timmerhuskulturen i Leksand och har därför särskilt 
kulturvärde. Värdet förstärks av att de ålderdomliga byggnaderna utgör en vä-
sentlig beståndsdel i Ålbyggdens bebyggelsekaraktär, och ofta är uppförda med 
en enastående hantverksmässig och utformningsmässig kvalitet. Det finns även 
timmerbyggnader i form av exempelvis korsplanshus som sannolikt uppförts 
kring sekelskiftet år 1900. Dessa byggnader, som har knuttimrad stomme är 
särskilt värdefulla eftersom de kan berätta om hur timmerhuskulturen förändra-
des mot slutet av 1800-talet. Byggnaderna är dessutom ofta uppförda med hög 
utformningsmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

• Att husen är byggda i trä eller knuttimrade samt att de äldre husen 
ofta har en genomgående enkel karaktär utan onödiga utsmyckningar. 

• Välbevarade bostadshus från innan 1930 i form av enkelstugor, par-
stugor, sidokammarstugor, korsplanshus, salsbyggnader och vinkelhus. 
Värdebärande egenskaper är: byggnadernas befintliga timmerstom-
mar; långsmala eller rektangulära form; blottlagda timmerstommar; 
befintliga stående locklistpaneler och liggande spontpaneler i trä; be-
fintlig fönstersättning; befintliga fönsterkarmar; befintliga fönsterbåg-
ar i trä med fasta spröjs av trä eller bly tillkomna innan 1950; befintli-

Enkelstuga

Parstuga

Sidokammarstuga
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ga fönsterrutor tillkomna innan 1950; profilerade fönsteröverstycken; 
dekorativa gavelfönster; befintliga dörrar, överljus, farstukvistar och 
långbroar; lövsågade eller profilsågade detaljer på farstukvistar; de-
korerade taktassar; grundmurar med synlig natursten; svartplåtstak; 
spetsvinkliga stuprör och äldre hängrännor. Stommen och formen på 
alla de bostadshus som uppförts innan 1930 men därefter väsentligen 
förändrats är värdefulla.

• Samtliga ekonomibyggnader – djurhus, förvaringshus och verkshus 
– uppförda innan 1930. Äldre ekonomibyggnader är en omistlig be-
ståndsdel i byarnas karaktär och bör inte flyttas, rivas eller väsentligen 
förändras.

Låg, tät och ofärgad eller faluröd bebyggelse
Även om de äldre husen i Insjön är unika och i sina detaljer bär många olik-
heter som gör varje gård speciell, finns flera gemensamma nämnare som starkt 
påverkar bebyggelsens karaktär. Ofta framträder bebyggelsen som ett gytter av 
tätt placerade faluröda hus med likartad storlek och form. Det är denna karaktär 
som kanske starkast kännetecknar byarna, och de aspekter av bebyggelsen som 
bidrar till denna karaktär är därför särskilt värdefulla. Nästan alla hus i de äldre 
byklungorna är låga - sällan högre än två hela våningar. 
 Många byggnader har dessutom en långsmal form eller bildar tillsammans 
långsmala längor som ingår i olika kringbyggda former. De flesta byggnaderna 
har också sadeltak med tegeltäckning. Att de flesta husen är färgade med falu 
rödfärg eller omålade i trä är också mycket viktigt för byarnas generella karaktär. 
Den faluröda färgen har dessutom historisk betydelse, då den präglat byarna i 
Övre Dalarna och Insjön sedan åtminstone 1800-talets senare hälft. Beträffande 
vita detaljer i form av exempelvis fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrä-
dor är detta värdefullt där det förekommer, eftersom även detta är en påtaglig 
beståndsdel i byns karaktär.

Värden/var varsam med:

• Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar.

• Att byggnaderna har en långsmal form eller bildar långsmala enheter 
som tillsammans bildar kringbyggdhet.

• Att byklungorna är tätt bebyggda och att husen står tätt intill var-
andra.

• Tegel som takmaterial, i synnerhet befintliga enkupiga och tvåkupiga 
tegeltak.

Korsplanshus
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• Den enhetligt förekommande ofärgade eller faluröda färgen. Avstå 
från att rödmåla naturligt grånade timmerhus. Dessa byggnader har 
en egen karaktär som i sig är värdefull, och som samspelar väl med 
sin omgivning även utan rödfärg.

• Vitmålade detaljer så som fönster, fönsterfoder, fönsteröverstycken, 
knutbrädor och vindskivor där de redan förekommer. Undvik att 
måla andra detaljer än fönster och fönsterfoder vita på äldre ekono-
mibyggnader, eftersom detta ej förekommit i någon större utsträck-
ning historiskt.

Nedre Heden 12:17. Byggnaden till höger är ett typexempel på korsplanshus från sekelskiftet 1900. Många korsplanshus är 
dessutom reveterade med ljusa putsfasader. 
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Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra 
intressen. När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en av-
vägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis kulturmiljöer eller 
naturvård, och enskilda intressen, som behovet av en större bostad eller en 
grannes önskan om utsikt. Det här beskrivs i Plan- och bygglagens (2010:900) 
andra kapitel. 
 Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har särskilda värden 
och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmiljöfrågan i den 
dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är lämpligt att göra på en 
viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda plan- eller bygglovsä-
rendet. Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhis-
toriska värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöpro-
gram kan också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden 
och vilka delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag. Avsikten är 
inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en »våt filt« över bebyggelsen, utan 
snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och fastighetsägare ska 
kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa en attraktiv 
kommun och livsmiljö.

Kulturvärden
En kulturmiljö är sammansatt av en mängd egenskaper. En egenskap kan ex-
empelvis vara en byggnads material, byggnadshöjd, fönstersättning, färg eller 
namn. En egenskap är aldrig automatiskt värdefull. Ett värde tillskrivs alltid 
en miljö av olika människor i vår samtid. Personer med olika kompetenser 
och intressen tillskriver miljöer olika typer av värden. En byggnadsantikvarie 
kan bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom den kan utgöra ett slags 
fysiskt källmaterial som berättar om det förflutna. Samhället kan använda så-
dana miljöer för att förmedla och konkretisera berättelser om vår historia och 
på så vis ge människor bättre möjligheter att förstå sin samtid. En arkitekt kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom dess olika arkitektoniska pa-
rametrar skapar en vacker och trivsam livsmiljö. En person kan också bedöma 
att en plats är värdefull eftersom hen har många minnen kopplade till den. 
Det är väldigt viktigt att tydliggöra varför en egenskap tillskrivits ett värde 
och av vem. Då blir det möjligt att senare följa upp på värderingen och förstå 
varför den är gjord.

Vad och hur har vi bedömt? 
I detta kulturmiljöprogram bedöms kulturhistoriska och estetiska värden, 
samt delvis även sociala värden. Begreppen förklaras i sitt sammanhang nedan. 
Alla värderingar är skrivna och utförda av byggnadsantikvarier vid Dalarnas 
museum. Begreppet kulturvärde används för att beskriva den sammantagna 
bedömningen mellan dessa tre värdeaspekter. 

Kulturhistoriska värden
Miljöer, platser och byggnader med kulturhistoriska värden bär på berättelser 
om det förflutna som av olika anledningar bedöms vara viktiga för vår samtid 
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– eller att bevara för framtiden. I arbetet med Leksands kulturmiljöunderlag 
har berättelserna om det äldre bondesamhället, timmerhuskulturen, turismen 
i Leksandsbygden och industrisamhället bedömts som särskilt viktiga. De vär-
deringar som finns listade i rapporterna och på hemsidan utgår ifrån bedöm-
ningar om hur olika platser, miljöer eller byggnader återspeglar olika aspekter 
av dessa berättelser. På platser där andra intressanta berättelser tydligt fram-
träder har även dessa medtagits i bedömningen av byns olika värden. Det kan 
exempelvis beröra anknytningar till välkända historiska personer eller lokala 
traditioner som är särskilt viktiga för en specifik by. I Insjön återspeglas delvis 
andra berättelser än i kommunens mindre byar, varför bedömningsgrunderna 
där skiljer sig från byarna. Miljöer och byggnader som inte förändrats nämn-
värt under de senaste 40–50 åren värderats generellt högt i detta kulturmil-
jöprogram. Detta beror på att ovannämnda berättelser mer tydligt kan utläsas 
ur de miljöer som inte nämnvärt förändrats under senare tid.

Estetiska värden
Miljöer, platser och byggnader med estetiska värden bedöms ha stora utseen-
demässiga och upplevelsemässiga kvaliteter idag. Det kan röra sig om byggna-
der som är uppförda med stor hantverksmässig skicklighet och högkvalitativa 
material, landskapsrum där bebyggelsen och landskapet tillsammans bildar 
trivsamhet eller miljöer som är synbart gamla och bär många spår av tidens 
tand. Bedömningen av estetiska värden har utförts av Dalarnas museums 
byggnadsantikvarier och har i första hand gått ut på att fånga upp och värde-

Tunsta 34:1. En byggnad 
kan tillskrivas höga be-
varandevärden även om 
den inte är i ursprungligt 
skick. Denna villa i Tun-
sta, byggd 1949, renoverades 
hårt under 1970-talet och 
fick bland annat en ovan-
lig typ av inglasad veranda 
som idag ses som värdefull. 
Ombyggnationer kan ska-
pa  nya lager i hur en miljös 
historia   upplevs.
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sätta landskapets och byarnas unika karaktär beträffande färgsättning, voly-
mer, former och placering i landskapet. Landskapets karaktär berättar oftast 
en viktig berättelse och har därför kulturhistoriska likväl som estetiska värden. 
Den värderingstext som i rapporter och bykaraktäriseringar benämns låg, tät, 
faluröd eller ofärgad bebyggelse är den enda som helt och hållet utgått ifrån 
en estetisk bedömning av byarna.

Sociala värden
Miljöer, platser och byggnader som väcker känslor och är betydelsefulla för 
grupper eller enskilda personer har sociala värden. I detta kulturmiljöprogram 
har sociala värden endast undersökts översiktligt genom ett inledande för sam-
råd där allmänheten fått möjligheten att lämna in förslag till miljöer att ta 
med i kulturmiljöprogrammet. Vi har i största möjliga mån bejakat dessa för-
slag i inventeringsarbetet, och tagit med miljöer som framträtt i församrådet 
när vi besökt aktuella byar och platser i inventeringsarbetet.

Biologiskt kulturarv
Enkelt uttryckt är biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur. Allt från 
enskilda träd till hela landskap kan berätta historien om den mänskliga när-
varon.  Eftersom berättelserna förmedlas av något levande ligger det i sakens 
natur att det biologiska kulturarvet befinner sig i ständig förändring- det kan 
vara kortlivat men kan också fortleva i århundraden.
 Biologiskt kulturarv är resultatet av människans möte med det levande i 
naturen. Genom att förstå detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet 
och visa vad som behövs för att ta vara på olika värden i landskapet. Det 
biologiska kulturarvet kan handla om enskilda träd och buskar som formats 
av människan, som träd som planterats i en allé eller hamlats för att lövet ska 
kunna användas som foder till djuren. Det kan även vara större landskap, som 
fäbodvallen med hackslog, med den omgivande skogen som brukats för bete 
och där vallkullorna gjort ristningar i träden där de rastat. Det kan även vara 
det brukade landskapet runt och inne i byn, med ängs- och åkermarker.

Fastighetsbeteckningar och GDPR
I kulturmiljöprogrammet anges fastighetsbeteckningar för att visa på var det 
finns värden, i exempelvis en miljö eller byggnad. Fastighetsbeteckningar kan 
anses vara personuppgifter.
 För att behandla personuppgifter i kommunens verksamhet måste data-
skyddsförordningen (GDPR) följas vilket betyder att det ska finnas stöd i en 
av de rättsliga grunder som återfinns i GDPR. För att använda fastighetsbe-
teckningar i kulturmiljöprogrammet hänvisas till GDPR:s artikel 6.1.e, att 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifter av allmänt intresse 
enligt artikel 6.1.e. ska exempelvis ha stöd i lag eller annan förordning. Obli-
gatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra, exempelvis bygglovgiv-
ning, översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen, är av 
allmänt intresse. För att kunna ta väl avvägda beslut i bygglov och detaljplane-
ring men även för att allmänheten ska kunna följa plan- och bygglagen även 
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i de fall det inte krävs myndighetsutövning (exempelvis bygglov), behövs bra 
kunskapsunderlag kring kulturmiljöns värden och var de återfinns, geogra-
fiskt. Relevanta lagrum återfinns i 3 kap 6 § miljöbalken, samt i plan- och 
bygglagens paragrafer nedan:

• 2 kap 3 § om att planläggning ska göras med hänsyn till de kultur-
historiska värdena,

• 2 kap 6 § om att planläggning, bygglovgivning och även vid åtgärder 
som inte kräver lov, ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. kulturvär-
dena på platsen,

• 4 kap 16 § om reglering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
detaljplan,

• 8 kap 13 § om förbud mot förvanskning av en byggnad som är sär-
skilt värdefull,

• 8 kap 14 § om att underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets 
kulturhistoriska värde bevaras och

• 8 kap 17 § om att ändring och flyttning av byggnad ska göras var-
samt så att dess kulturhistoriska värden tas tillvara.

För att enkelt och exakt ange läge är det mest lämpligt att använda fastig-
hetsbeteckningar, som sällan ändras och när de ändras så kan deras historiska 
utsträckning spåras i Lantmäteriets förrättningsakt.








