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37. Lundinska huset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lundinska huset eller senare Mårtas 
fastighet, Grönstedt 17

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Byggherre: John Lundin

Arkitekt: E. Th. Ågren (ombyggnaden 1936-38).

Placering och översiktlig beskrivning: Långsträckt smalt affärs- och 
bostadshus uppfört 1905 i två våningar vid hörnet Norsgatan-Hantverkare-
gatan. Till byggnaden hör också en låg gårdslänga som löper från byggna-
dens nordöstra hörn och norrut. Väster om byggnaden ligger Z-torget, i öster 
Gamla Handelsbolaget. I söder finns Norsgatan och på andra sidan Grön-
lundska fastigheten. I norr finns före detta Jonssons möbler. Lundinska huset 
ombyggdes kraftigt kring 1900-talets mitt och förlorade därvid sin ursprung-
liga jugendkaraktär.

Byggnaden vilar på en sockel delvis i huggen granit, delvis gråputsad. I 
hörnet mellan Norsgatan och Hantverkaregatan finns en stor granitramp 
med smidesräcken. Byggnadens fasad domineras av stora partier med sprit-
puts som är avfärgat i en bruten vit kulör. På bottenvåningen mot Z-torget 
finns stora skyltfönster. På övervåningen mot såväl Z-torget som Norsgatan 
finns flera tvåluftsfönster samt perspektivfönster med sidoluft från tiden kring 
1900-talets mitt. Samtliga av dessa fönster har karmar och bågar i trä utan 
spröjs. Samtliga fönster har slätputsade mörkröda fönsteromfattningar, och 
mot Z-torget röda markiser. Det finns två ingångar till byggnaden från öster. 
Dels i det indragna avfasade hörnet mellan Norsgatan och Hantverkarega-
tan/Z-torget, dels mitt på fasaden mot Z-torget. Vid båda ingångarna finns 
nyligen rödfärgade trädörrar från tiden kring 1900-talets mitt. På byggnadens 
baksida finns två ingångar med grönmålade karosseripanelsdörrar. Byggnaden 
kröns av ett brant valmat tak med tvåkupig taktegeltäckning. I söder mot 
Norsgatan finns en liten skorsten i tegel med enkel utkragning.

Gårdshuset som beskrivs ovan är sammanbyggt med en byggnad tillhöran-
de Gamla Handelsbolaget. Byggnaden har ett flackt pulpettak som är täckt 
av trapetskorrugerad plåt samt en fasad av äldre ljust grå liggande spontpanel. 
Byggnadens dörrar, också med liggande panel, är gröna och omgärdas av röda 
brädfodringar. Ovan dörrarna finns äldre överljus.

Arkitekturstil: Funktionalism. Byggnaden är till sin nuvarande karaktär 
funktionalistisk, med en enkel fasadutformning utan särskilda dekorationer 
samt med stora fönsterpartier i bottenvåningen. Byggnadens fasad har överlag 
fått en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdomine-
rad bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta 
en omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer: Byggnaden är ovanligt smal, särskilt som den fram-
träder från Hantverksgatan norrifrån.
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Lundinska huset har en 
karaktäristisk smal bygg-
nadskropp, vilket syns tyd-
ligt från Hantverkaregatan 
i norr. Till vänster i bilden 
syns ett välbevarat äldre 
gårdshus.

Lundinska huset, beläget öster om Z-torget. Byggnaden har idag en funktionalistisk karaktär.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är helt ombyggd kring 1900-talets mitt, men med många välbevarade detaljer 
i form av exempelvis fönster och dörrar från den perioden. Gårdshuset är 
förutom det utbytta taket och förändrad färgsättning välbevarat från tidigt 
1900-tal, bland annat med bevarade dörrar och bevarad äldre fasspontad lig-
gande panel.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel. Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och 
slätputs samt byggnadens fasadkomposition och fönstersättning. 

• Befintliga fönster och dörrar.

• Gårdshuset i sin helhet, i synnerhet byggnadens dörrar med omfatt-
ningar och överljus samt den fasspontade liggande panelen.
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Från vänster, Skolmuseet, 
Vaktmästarbostaden, Allé-
skolan och Gymnastiksalen.

Alléskolan från Kyrkallén i norr.
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38. Gamla Handelsbolaget
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbolaget, Grönstedt 16

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Byggmästare: Anders Lindgren

Placering och översiktlig beskrivning: Tvåvånings affärs- och bostads-
hus uppfört 1904, med flera sammanlänkade byggnadskroppar på sidorna om 
ett gårdstun med parkering i öster. I väster finns Lundinska huset, i norr före 
detta Jonssons möbler. Byggnaden angränsar till Norsgatan i söder och till ett 
flerbostadshus från 1970-talet i öster.

Byggnaden består av en vinkelställd byggnadskropp i två våningar mot 
Norsgatan som övergår i en lägre sammanlänkning med Lundinska huset i 
väster, samt en lägre sammanlänkning med ett gårdshus i två våningar i norr. 
Byggnaden vilar på en sockel av huggen granit, och har en fasad bestående 
av liggande och stående kromoxidgrön fasspontpanel med inslag av gråvita 
profilerade listverk. Även detaljer som fönsteromfattningar, knutbrädor och 
det brädinklädda enkla takutsprånget är gråvita. Byggnaden kröns av sadeltak 
klädda med tvåkupigt tegel. Ovanpå taken finns tegelskorstenar med enkla 
utkragningar ovantill. Byggnadens nuvarande fönstersättning mot Norsga-
tan är asymmetrisk och sannolikt tillkommen tillsammans med nuvarande 
ospröjsade tvåluftsfönster i trä kring 1900-talets mitt. På bottenvåningen finns 
flera stående trelufts skyltfönster. Skyltfönstren tillkom ursprungligen 1927. 
De ursprungliga fönsterbågarna har dock nyligen utbytts. Också mot Norsga-
tan finns ett indraget entréparti som nås via en stor granittrappa. Entrépartiet 
innefattar tre engelskt röda ytterdörrar i trä med sparkplåt i rostfritt stål samt 
ett skyltfönster. Dörrarna och skyltfönstret omfattas av pärlspontspanel som 
också är målad engelskt röd. Entrépartiet i sin nuvarande form härrör sanno-
likt från tiden kring 1900-talets mitt. Mot innergården finns flera äldre fönster 
bevarade, i första hand tvåluftsfönster där bågarna har tre rutor kvadratiska 
eller lätt liggande rutor vardera avdelade med träspröjsar. Det finns också ett 
äldre flaggpostfönster samt ett lunettfönster på gårdshusets gavel. Också in 
mot gården finns ett karaktäristiskt tornformat trapphus med stora fönster-
partier högst upp och en liten angränsade balkong med profilsågad front i trä. 
Balkongen vilar på ett enkelt platt tak som bärs upp av pelare med profilsågade 
tvärslår. Det finns också en farstukvist/långbro med balkong. Dörrarna mot 
innergården är från flera olika tidsperioder, men är alla målade engelskt röda.

Arkitekturstil: Panelarkitektur moderniserad med funktionalistiska inslag. 
Byggnadens fasspontade liggande och stående panel med profilerade listverk 
samt farstukvistar, trapptorn och vissa fönster in mot gården är karaktäristiska 
och typiska för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur.

Utmärkande detaljer: Farstukvistar och trapptorn in mot gården, samt det 
bevarade entrépartiet mot Norsgatan.
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Byggnaden från Norsgatan 
i sydöst. Byggnaden har en 
karaktäristisk liggande och 
stående fasspontad panelfa-
sad.

Gamla Handelsbolagets fasad mot Norsgatan.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens fasad och fasaddekorationer samt tak, skorstenar, trapptorn och farstuk-
vistar tillsammans med enstaka fönster mot gården är sannolikt bevarade från 
när huset tillkom 1904. Fönstersättningen och entrépartiet mot Norsgatan 
tillkom från och med 1927, med nuvarande fönster på övervåningen samt 
entrén bevarad från tiden kring 1900-talets mitt.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel. Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade list-
verk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färg-
sättning.

• Befintliga äldre tvåluftsfönster, spröjsade tvåluftsfönster, flaggpost-
fönster och lunettfönster. Befintlig fönstersättning och utformning 
lika ursprunglig beträffande skyltfönstren mot Norsgatan.  Befintliga 
fönsteromfattningar.

• Befintligt entréparti mot Norsgatan med granittrappa, befintliga 
engelskt röda trädörrar och befintliga snickeridetaljer.

• Befintligt torntrapphus och befintlig farstukvist mot gården med be-
fintliga fönster, stolpverk och profilsågade detaljer.

• Befintlig sockel i huggen granit.
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Byggnaderna på innergår-
den angränsar direkt mot 
Lundinska husets gårdsbygg-
nad.

Gamla Handelsbolagets innegård.
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39. Bryggaren 1
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bryggaren 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Byggmästare: Per Karlsson (huset från 1933)

Placering och översiktlig beskrivning: Två och ½ vånings affärs- och 
bostadshus uppfört 1933, sammanbyggt med affärs och bostadshus i en och 
½ våning uppfört 1902–1906. Byggnaderna angränsar mot Norsgatan och på 
andra sidan gatan Gamla Handelsbolaget i norr, Mejeriet i öster, Grönlundska 
fastigheten i väster och Hedbys i söder.

Två- och ½ våningshuset är en hög tegelbyggnad med slätputsad fasad och 
brant mansardtak som inrymmer en stor takvåning (här benämnd som halv 
våning, även om den nästan är fullstor). Taket är täckt med tvåkupigt takte-
gel och genombryts mot norr av fyra vitputsade fönsterkupor med kraftiga 
profilerade fönsteröverstycken samt hängrännor. I söder är en av takkuporna 
en balkong. Byggnadens fasad är avfärgad gul med detaljer så som fönster-
omfattningar och dörrpartier vita. Den östra fasaden är en brandmur utan 
fönster med en stor muralmålning med rosmotiv tillkommen under 2000-ta-
let. Bottenvåningens fasad präglas norrut av två butikslokaler med ingångar i 
nischer som omgärdas av två stora symmetriskt placerade skyltfönster vardera. 
På övervåningen finns tvåluftsfönster utan spröjs, dock inte ursprungliga. Mot 
söder finns perspektivfönster. Även byggnadens ursprungliga portar är utbytta 
mot nya i bruneloxerad aluminiumplåt.

En- och ½ våningshuset har en vinkelställd byggnadskropp med brant sa-
deltak med tvåkupig taktegeltäckning. På taket finns även en tegelskorsten 
med enkel utkragning. Byggnaden har ett ordentligt tilltaget takutsprång med 
vit brädklädnad och synliga enkla taksparrar. Nertill vilar byggnaden på en 
grund av huggen granit, som övergår i en bred profilerad sockellist mot fa-
saden ovan. I övrigt utgörs byggnadens fasad av ljusgul liggande och stående 
fasspontpanel där olika fasadfält avdelas med hjälp av ett vitmålat profilerat 
listverk och vita knutbrädor. Byggnadens bottenvåning innefattar butiksloka-
ler med fyra stora skyltfönster mot Norsgatan och Hotellbacken. Ingången till 
butiken ligger i hörnet mellan dessa gator, som är avfasat på bottenvåningen. 
Till ingången som är en ytterdörr i ek leder en enkel granittrappa med två 
trappsteg. På övervåningen finns enkla liggande fönster och äldre ospröjsade 
två- och treluftsfönster med enkel brädfodring som är vitmålad. På byggna-
dens baksida finns en balkong med profilsågade hörnbrädor.

Till fastigheten hör även ett enkelt gårdshus i vinkel med brandmur åt öster. 
Gårdshuset är inklätt i liggande och stående ljusgul fasspontpanel. Den östra 
delen av byggnaden har brutet tak, och den södra sadeltak. Båda med tv-
åkupig betongtaktegeltäckning. Några brunmålade garage- och förrådsdörrar 
leder in i den södra delen av byggnaden.

Arkitekturstil: Den östra byggnaden om två- och ½ våning - lågmäld funk-
tionalism. Byggnadens slätputsade och enkla fasad med stora fönsterpartier i 
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bottenvåningen är typisk för funktionalismen. Byggnaden är dock långt ifrån 
renodlat modernistisk i stil med Konsumhuset eller Z-huset. Istället minner 
den om en mer pragmatisk och platsberoende funktionalism med kvardröjan-
de drag från 1920-talets nyklassicism. Den västra byggnaden om en- och ½ 
våning - panelarkitektur moderniserad med funktionalistiska inslag. Byggna-
dens form, tak med takutsprång som har synliga taktassar samt den fassponta-
de liggande och stående panel med profilerade listverk är drag som är typiska 
för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur. Skyltfönstren är sna-
rare funktionalistiska.

Utmärkande detaljer: Två- och ½ våningshuset branta mansardtak och tak-
kupor samt muralmålningen på byggnadens östra fasad, som också är brand-
mur. Den liggande och stående panelen på en- och ½ våningshuset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Två- och ½ 
våningshuset har en välbevarad fasad från när byggnaden uppfördes, dock har 
byggnaden genomgått fönster- och dörrbyten. En- och ½ våningshusets panel 
är sannolikt ursprunglig, men även denna byggnad har genomgått byten be-
träffande vissa fasaddetaljer. Detta inträffade dock sannolikt kring 1900-talets 
mitt.

Kvarteret Bryggaren från Norsgatan i norr. Byggnaden kallades tidigare Bryggaren 1.
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Värden/var varsam med – Två- och ½ våningshus

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel. Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig fasadutformning beträffande fönstersättning, fasadkompo-
sition och förhållandet mellan ljusgula slätputsade fasadfält och vita 
dörr- och fönsteromfattningar.

• Muralmålningen på byggnadens östra gavel.

Värden/var varsam med – En- och ½ våningshus

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt 
taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande 
takutsprång med synliga taktassar.

• Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade list-
verk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färg-
sättning.

• Befintlig sockel i huggen granit.

• Befintliga äldre fönster, fönsteromfattningar samt befintlig fönster-
sättning.

• Befintligt avfasat entréparti mot Norsgatan-Hotellbacken med 
granittrappa och trädörr. 

• Befintlig balkong med profilerade hörnbrädor i söder.

Värden/var varsam med – Gårdshus

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takutsprång med synliga taktassar.

• Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade list-
verk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färg-
sättning.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.
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På innergården i söder finns  
äldre sammanbyggda gårds-
hus. Byggnaden är samman-
länkad med ett gårdshus 
tillhörande  Hedby Lasses i 
söder.

Flerbostadshus i östra delen av kvarteret. 
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40. Hedbys Lasses
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys Lasses, Bryggaren 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Byggmästare: Per Karlsson

Placering och översiktlig beskrivning: Gård med villa i två våningar 
samt gårdshus. Gården är belägen sluttningsläge mot Österdalälven. I norr 
finns Bryggaren 1, väster Hotellbacken i nordöst Mejeriet.

Bostadshuset är uppfört efter branden 1902 och har en markerad hög sock-
el som är putsad ljusgrå. Fasaden är inklädd i ljusgul liggande och stående 
fasspontad panel i fasadfält som avgränsas från varandra av vita profilerade 
listverk. Byggnaden har flera olika fönsterstyper, i huvudsak spröjsade tvålufts-
fönster med tre kvadratiska rutor i varje båge. Byggnaden kröns av sadeltak 
med många olika vinklar och täckning i bruna betongtaktegelpannor. Ovanpå 
taket finns en tegelskorsten med enkel utkragning. Takutsprången är bräd-
klädda med synliga taktassar, och med dekorationer i form av slår i nock. I 
nock i väster finns en vindflöjel i smidesjärn. Byggnaden har en nytillkommen 
glasveranda med detaljer i snickarglädjestil i söder. I norr finns en farstukvist 
med sadeltak och profilsågade detaljer i snickarglädjestil samt en dropplist. 
Trekantsfältet högst upp på farstukvisten är dekorerat med rosmålningar.

Gårdshuset har pulpettak och angränsar till en brandmur i norr. Byggnaden 
är inklädd i en ljusgul locklistpanel och har äldre spröjsade tvåluftsfönster. 
Mot väster finns ett särskilt karaktäristiskt fönster där bågarna har åtta rutor 
var. Fönsteromfattningar är enkla och utgörs av brädor där ytterbrädorna om-
sluter topp- och bottenbrädan. Mot söder finns flera äldre bruna trädörrar. 
Byggnaden har taktäckning av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen på en stor och lummig gård 
med många buskar och träd. Mot Hotellbacken finns ett vitt spjälstaket som 
övergår i ett järnstaket med granitstolpar, samt en järngrind som hänger på 
grindstolpar i granit.

Arkitekturstil: Byggnadens tak med takutsprång som har synliga taktassar 
samt den fasspontade liggande och stående panel med profilerade listverk är 
drag som är typiska för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur.

Utmärkande detaljer: Gårdshuset i sin helhet. Bostadshusets farstukvist. 
Den äldre liggande- och stående fasspontpanelen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Gårdshuset 
är till sin exteriör välbevarat från tidigt 1900-tal, möjligen ännu äldre. Bostads-
huset har ombyggts och tillbyggts i omgångar, bland annat med förändrad 
fönstersättning och utbyggnad av en glasveranda mot söder. Välbevarade de-
taljer från när byggnaden uppfördes är dess skorsten och farstukvist samt den 
stående och liggande fasspontade panelen.

Värden/var varsam med - Bostadshus

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
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Hedby Lasses från Hotellbacken i väster.

form och takvinkel.

• Befintlig tegelskorsten. Befintlig utformning beträffande takutsprång 
med synliga taktassar. Befintliga dekorationer kring nock.

• Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade list-
verk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färg-
sättning.

• Befintlig farstukvist med rosmålningar, dropplist och dekorerade 
stolpar.

• Befintliga spetsvinkliga stuprör och äldre hängrännor.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad (locklistpanel), 
fasadkomposition och färgsättning.

• Befintliga fönster och dörrar.

• Befintliga järnstaket och staketstolpar samt grindstolpar i granit. Be-
fintlig smidesgrind.
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41. Mejeriet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mejeriet, Noret 62:50

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt/byggmästare: Olof Bröms

Placering och översiktlig beskrivning: Mejeri i en och ½ våning uppfört 
1914. Byggnaden angränsar mot Norsgatan i norr. I öster finns kvarteret Do-
maren och i öster Bryggaren 1. I söder finns några garage samt nyare flerbo-
stadshus i sluttningen mot Österdalälven.

Mejeribyggnaden vilar på en sockel av huggna liggande granitblock. Bygg-
nadens fasad är i huvudsak slätputsad vit. Fasaden pryds även av vissa framträ-
dande tegelinslag, exempelvis i form av fönsteromfattningar och en väl tillta-
gen profilerad gesims som löper runt hela fasaden. Byggnaden kröns ovantill 
av ett brant mansardtak med många takkupor. Taket är täckt av tvåkupigt 
taktegel med detaljer i falsad skivplåt. Ovanpå finns två karaktäristiska tegel-
skorstenar med avsmalnande form och utkragning ovantill. Taket genombryts 
av flera takkupor med fönster till byggnadens takvåning. Dessa har antingen 
tegel eller putsfasad. I hörnet mot Norsgatan-Hagagatan finns särskilt fram-
trädande takkupor med putsdekorationer så som orden »Mejeri« och »1914«. 
Byggnadens fönster är på bottenvåningen bland annat perspektivfönster med 
en liggande överluft. Det finns också enklare tvåluftsfönster samt på byggna-
dens östra sida ett mycket stort spröjsat fönster med 32 stående rutor i totalt 
8 bågar. Fönstren på övervåningen är i huvudsak valvbågiga flaggpostföns-
ter. Mot öster finns ett framträdande tornformat trapphus som leder upp till 
byggnadens övervåning.

Arkitekturstil: Jugend. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är 
byggnadens form och volym, takform, tegeldekorationer, skorstenarnas form, 
putsade fönsteromfattningar och fönstrens utformning på övervåningen.

Utmärkande detaljer: Byggnadens takkupor med dekorelement i puts och 
tegel. Byggnadens avsmalnande och höga skorstenar. Det stora spröjsade 
fönstret mot öster. Trapptornet mot öster. Byggnaden är utförd i tegel, vilket 
är ovanligt i Noret där många hus annars har timmer- eller trästomme, även 
putsade hus. Det är dessutom ovanligt med byggnader som bär en så utpräg-
lad jugendstil, även om många hus tillkommit under samma period.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens norra del är tillsynes välbevarad från tiden då byggnaden uppfördes, dock 
har vissa fönster- och dörrbyten genomförts. Den södra delen av byggnaden 
är sannolikt nyare än den norra, möjligen uppförd kring 1900-talets mitt. På 
1970-talet fanns en lastkaj på byggnadens västra sida, som numer är riven.
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Mejeriet från Norsgatan i norr.

Mejeriets nordöstra hörn med 
tegel och puts dekorationer.
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Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel. Byggnadens befintliga trapptorn.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel och falsad plåt. Befintliga tegelskorstenar.

• Befintliga takkupor med befintliga dekorelement i tegel och puts. De 
i putsen utsirade ordet »Mejeri« och årtalet »1914«.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial med vit slätputs och 
tegelornament, befintlig fasadkomposition och fönstersättning. Be-
fintlig tegelgesims.

• Befintliga fönster på byggnadens övervåning, i takkupor samt i det 
stora fönstret med 32 rutor på bottenvåningen mot öster. Beträffande 
övriga fönster, utformning lika ursprunglig. Befintlig utformning be-
träffande fönster- och dörromfattningar i tegel eller slätputs.

• Befintlig grund/sockel i huggen granit.



Noret

141

I väster finns ett stort fönsterparti. Byggnaden har en karaktäristisk skorsten och ett utmärkande trapptorn i väster.



Leksands kulturmiljöprogram

142

42. Claëssons Minne
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Claëssons Minne, Domaren 6

Arkitekt: Ernst Stenhammar

Byggherre: Hjalmar Claësson

Byggmästare: Per Karlsson

Placering och översiktlig beskrivning: Storskalig villa i två våningar plus 
vindsvåning och källare. I söder finns en terrasserad trädgårdsanläggning i 
sluttningen mot Dalälven. I norr Norsgatan, i väster kvarteret Domaren och 
i öster Åijs Ollas gård. 

Claëssons minne uppfördes 1902-1903 och är en mäktig rektangulär herr-
gårdslik byggnad med säteritak och två kupolkrönta tornflyglar. Takfallen är 
täckta av tvåkupigt taktegel utom kupolerna ovan tornflyglarna som är i svart 
plåt. Byggnaden vilar på en kraftig sockel av huggna liggande granitblock som 
är murade. I söder mellan tornflyglarna övergår sockeln i en monumental 
veranda med dubbeltrappa. Verandan har räcken i smidesjärn som är infästa 
mot granitstolpar. Byggnadens fasad är slätputsad och gul. På bottenvåningen 
är byggnadens fönster är i huvudsak flaggpostfönster där det övre bågparet 
är småspröjsade och det undre bågparet är ospröjsade. På ovanvåningen är 
fönstren istället treluftsfönster där den övre liggande bågen är spröjsad och de 
undre ospröjsade. Taket pryds av smala och breda lunettfönster med stående 
rutor. Mitt fram på byggnadens norra fasad finns ett monumentalt entréparti i 
grå-röd sandsten eller kalksten med rusticerade sidor och en markerad tempel-
gavel med Claëssons monogram och byggnadens årtal inristat. En dubbelport 
i ek leder in i byggnaden. I söder finns ett rundat burspråk med balkong med 
smidesräcke ovan. Det finns också en flaggstång med smidesfundament ovan 
ett lunettfönster på taket mitt ovanför burspråket.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen på toppen av en sydsluttning 
mot Österdalälven. I sluttningen finns en terrasserad trädgård med stora 
bruksmurar och rik växtlighet bland annat i form av buskar, och nedanför 
flera träd.

Arkitekturstil: Jugend. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är 
byggnadens form och volym, takform, fönster, tornflyglarnas kupoler, bur-
språket i söder och entrépartiet i norr.

Utmärkande detaljer: Byggnaden är i sin helhet utmärkande. Särskilt 
nämnvärt är de karaktäristiska tornflyglarna med kupoltak och den terras-
serade monumentala trädgården i söder. Byggnadens fönster, burspråk och 
entréparti är också utmärkande.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens exteriör är trots förändrade användningsområden och renoveringar i sin 
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helhet välbehållen sedan dess att den uppfördes.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel. 

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel och falsad plåt. Befintlig utformning beträffande takkupolerna 
på tornflyglarna.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial och färgsättning (gul 
slätputs), befintlig fasadkomposition och fönstersättning. 

• Befintliga fönster och dörrar. Befintligt entréparti i norr och befint-
ligt burspråk samt balkong med smidesräcken i söder. 

• Befintlig sockel i huggen granit samt veranda och dubbeltrappa i 
samma utformning mot söder. Befintliga smidesräcken tillhörande 
verandan/trappen.

• Befintlig terrassering angående trädgårdsanläggningen i söder. 

Claëssons minne från söder. I förgrunden syns terrassodlingar tillhörande byggnaden.
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43. Missionskyrkan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Missionskyrkan, Missionskyrkan 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt/byggmästare: Olof Bröms

Placering och översiktlig beskrivning: Nygotisk frikyrkobyggnad från 
1911 nordväst om korsningen mellan Fiskgatan och Faluvägen. I väster finns 
Sammilsdalsgropen. Byggnaden har en rektangulär form med två torntill-
byggnader i öster och mindre korsarmar mot norr och söder, varav den norra 
är den största. I nordväst mellan koret och korsarmen finns en sentida påbygg-
nad. Det finns även liten kvadratisk garagebyggnad med tälttak och en lanter-
nin nordväst om byggnaden. Garagebyggnaden är inklädd i gul locklistpanel.

Byggnaden vilar på en sockel i huggen granit och har en spritputsad ljusgul 
fasad som avdelas av vita slätputsade profilerade listverk. Även sådant som 
knutar, fönsteromfattningar och den profilerade gesimsen är vita och utförda i 
slätputs. Fasadfälten på tornen i öster är slätputsade i samma kulör som övriga 
fasadfält. Det norra tornets översta del har dock fasad i skiffer med listverk av 
koppar. Byggnaden kröns av branta sadeltak täckta med skiffer och listverk 
samt hängrännor i koppar. Tornet av en brant spira med ett kors högst upp. 
Ovanpå långhusets tak finns i väster tegelskorstenar med enkel utkragning 
upptill. På den norra korsarmen finns takkupor med djupa fönsternischer som 
omfattas av vita slätputsfält avgränsade av kraftigt profilerade listverk. På lång-
husets och korsarmarnas sidor är de flesta av byggnadens fönster spröjsade, 
höga och spetsbågiga. Mot väster finns även en mängd symmetriskt utplacera-
de flaggfönster där fönsteromfattningarna på bottenvåningen och övervåning-
en hänger samman i vertikala vita fält med enkla dekorationer. På korsarmen 
mot söder finns två spetsbågiga fönster grupperade under ett spetsbågigt fa-
sadfält med ett runt fönster i mitten. Även mot söder finns ett speciellt föns-
terparti bestående av ett högt spetsbågigt fönster som omgärdas av två mindre 
inuti ett spetsbågigt fasadfält med slätputs som kröns av ett rundfönster. Inuti 
fasadfältet står »Missions-kyrkan« med vita putsade bokstäver. På byggnadens 
torn i öster finns enkla smala fönster med spröjs. Samtliga fönster är engelskt 
röda och i trä. Många fönster är sannolikt ursprungliga och har detaljer så 
som vinkeljärn och äldre gångjärn bevarade. Byggnaden har flera ingångar 
som nås via engelskt röda trädörrar. De två mest framträdande entrépartierna 
är byggnadens huvudentré belägen på långhusets östra fasad, samt en min-
dre entré på den östra sidan av den norra korsarmen. Huvudentrén nås via 
en enkel granittrappa med smidesräcken och består av ett gotiskt valv med 
komplexa profilerade dörromfattningar och pilasterverk med kannelyrer un-
der spetsbågiga putsvalv. Ingången är en pardörr i trä som är engelskt röd och 
har detaljer i svart smidesjärn. Ovan portarna finns ett komplext överljus med 
liggande rutor avdelade med spröjs. Entrén till den norra korsarmen utgörs av 
en vit slätputsad farstu med brant sadeltak och ett spetsbågeformat dörrvalv. 
Ingången utgörs av en snickrad trädörr med spetsformigt överljus som har 
rombformade rutor. 
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Miljö och omgivning: Kyrkobyggnaden står på stor tomt invid Sammilsdals. 
Tomten omgärdas av ett smidesstaket på granitstolpar. Mot Faluvägen i söder 
finns några björkar, och även mot Sammilsdal finns växtlighet. Den norra 
delen av tomten är en parkeringsplats och där finns två äldre parklyktor med 
klotarmatur. Söder om kyrkobyggnaden finns en flaggstång med granitbas.

Arkitekturstil: Nygotik. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är 
den rika förekomsten av spetsbågsformer, tornspirans utformning samt entré-
partiernas utformning.

Utmärkande detaljer: Byggnaden är i sin helhet utmärkande beträffande 
sin storlek, form och allmänt påkostade utformning. Särskilt utmärkande är 
byggnadens fönster, entréparti, dörrar, torn och det skifferlagda yttertaket.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är till sin karaktär tillsynes välbevarad från tiden då den uppfördes, bortsett 
från tillbyggnaden i nordväst som förvisso delvis är anpassad till byggnadens 
stil, men är i en avvikande kulör samt med delvis annorlunda detaljutform-
ning. Ursprungliga plåtdetaljer på taket har också utbytts mot koppar i en 
sentida renovering.

Missionskyrkan från nordöst. Byggnaden har en karaktäristisk nygotisk karaktär.
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Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel. 

• Befintligt takmaterial samt fasadmaterial på nordöstra tornet i form 
av skiffer med listverk i koppar. Befintligt torn med befintlig torn-
spira och torndekor. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor.

• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan slätputs och 
spritputs, putsdekorer så som lisener, pilastrar, gesimser, spetsbågar, 
fönsteromfattningar, dörromfattningar, friser och midjelister. Be-
fintlig utformning beträffande de utsirade orden »1911« och »Mis-
sions-kyrkan« på det södra tornet samt västfasaden. Befintlig fasad-
komposition, fönstersättning och färgsättning.

• Befintliga fönster och dörrar samt överljus. Befintliga fönsteromfatt-
ningar.

• Befintliga entrépartier med putsdetaljer, granittrappor, smidesräcken 
och plåt-/skiffertak.

• Befintlig grund/sockel i huggen granit.

• Befintliga järnstaket med staket- och grindstolpar i huggen granit. 
Befintliga järngrindar.

• Befintlig flaggstång med granitstödstolpe.

• Det kvadratiska gårdshuset i sin helhet med tälttak täckt av tvåkupigt 
taktegel med en lanternin på toppen samt gul locklistpanel och två 
större garageportar.
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Nygotiskt dörrparti mot 
Fiskgatan.

Missionskyrkan från korsningen Fiskgatan-Faluvägen.
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44. Nordahls Mattes
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nordahls Mattes, Brandmannen 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Två tätt belägna delvis kringbygg-
da gårdstun mellan Sammilsdal i söder, Fiskgatan i öster, Sammilsdalsskolan i 
väster och Gammel Jerkers eller Fisk Erikes i norr. 

Gårdstunet närmast Fiskgatan är kringbyggt på tre sidor, på norra sidan 
tillhör byggnaderna dock Gammel Jerkers i norr. På västra sidan av gårdstunet 
finns en manbyggnad i en och ½ våning med flackt sadeltak täckt av tvåku-
pigt taktegel. Ovanpå taket finns en bred men enkel skorsten. Byggnaden är 
tilläggsisolerad och har som konsekvens av detta djupa fönsternischer och ett 
mycket litet takutsprång. Den ursprungliga fasaden har också utbytts mot 
locklistpanel. Byggnadens fönster utgörs av ospröjsade tvåluftsfönster med 
pariserblå karm, sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt. Byggnaden är fa-
luröd men med vita knutbrädor, takutsprång, vindskivor och fönsteromfatt-
ningar. På byggnadens framsida finns en framträdande farstukvist med enkla 
profilsågade hörnbrädor. Motställt enkelstugan finns en enkel gårdsbyggnad 
som innefattar bostadsutrymmen och bodar. Byggnaden har ett flackt tegel-
klätt sadeltak och en smal tegelskorsten med utkragning ovantill. Byggnad när 
inklädd i locklistpanel och har flera välbevarade äldre spröjsade tvåluftsföns-
ter. Även denna byggnad är rödfärgad med vita knutar och vindskivor, samt 
fönsteromfattningar.

Det andra gårdstunet i väster består av två byggnader, en förlängd långs-
mal sidokammarstuga i en och ½ våning samt en timrad uthusbyggnad av 
oklar ursprunglig funktion. Sidokammarstugan vilar på en naturstensgrund 
och har källare. Byggnaden är inklädd i faluröd locklistpanel med vita knutar 
och vindskivor. På byggnadens framsida finns en enkel farstukvist med pari-
serblå äldre ytterdörr under ett enkelt skärmtak i plåt. Byggnadens fönster är i 
huvudsak spröjsade tvåluftsfönster med två eller tre rutor på båge. Fönsterom-
fattningarna är noga utförda och sidoplankorna omsluter topp- och botten-
plankan. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupigt taktegel och en enkel 
tegelskorsten. Uthusbyggnaden vilar på en grund av liggande huggen granit 
och i huvudsak uppförd i liggtimmer, dock med vissa panelinslag. Byggnaden 
är faluröd, med svarta brädportar och vita äldre fönster. Ovantill finns ett 
flackt sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning: Gården omgärdas av ett enkelt falurött spjälstaket 
som hänger på granitstolpar. En järngrind leder in till gården från Fiskgatan. 
På gården finns delvis rik växtlighet med bland annat en stor björk och buskar. 
Intill den västra stugan finns några äldre äppelträd. Väster om gården finns 
Leksands Trädgårdsförenings skolträdgård som har varit i bruk sedan 1978. 
Platsen markeras av en enkel träskylt som är vit och pariserblå. På platsen 
finns flera odlingar i bland annat pallkragar.
Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na på det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900-tal.
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Det östra gårdstunet med ett 
bostadshus som ombyggts i 
omgångar.

Nordahls Mattes, det västra gårdstunet med ett äldre bostadshus till vänster och ekonomibyggnader i vänster.
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Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-
höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Be-
fintliga skorstenar.

• Befintliga locklistpaneler samt fönstersättningen på husen kring det 
västra gårdstunet.

• Befintlig faluröd färgsättning, samt färgsättning beträffande vita de-
taljer i form av fönsteromfattningar, vindskivor och knutbrädor.

• Befintliga spröjsade fönster. Befintliga fönsteromfattningar där sido-
brädorna omsluter topp- och bottenbrädan. 

• Befintliga grundmurar.

• Befintliga pariserblå och svarta trädörrar. 

• Befintliga farstukvistar. Befintliga profilsågade snickerier på farstuk-
vistar.

• Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar samt gjutjärnsgrin-
den mot Fiskgatan.
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Leksands trädgårdsförening 
med en karaktäristisk skylt.

Nordahls Mattes från söder.
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45. Gammel Jerkers
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gammel Jerkers eller Fisk Erikes, 
Brandmannen 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Ålderdomlig kringbyggd gård 
med härbre i väster. Gården är belägen i korsningen mellan Fiskgatan och 
en cykelväg som förbinder Fiskgatan med Parkgatan. I söder finns Nordahls 
Mattes och i norr Fisk Lassas i kvarteret Fiskgårdarna. 

Den norra sidan av gårdstunet innefattar en ålderdomlig parstuga i två vå-
ningar inklädd i en faluröd kilsågad locklistpanel med mycket breda plankor 
av ansenlig ålder. Kring fasaden löper ett diskret lätt profilerat midjeband som 
sannolikt är samtida med locklistpanelen. Byggnadens knutlådor är svartmå-
lade över knutändarna. Byggnaden är långsmal och kröns av ett flackt sadeltak 
med tvåkupig taktegeltäckning. Byggnadens vindskivor är sammansatta av två 
brädor där den undre är faluröd och den övre vit. Två enkla tegelskorstenar 
med handslaget tegel kröner det norra takfallet. Skorstenarna är höga med en 
enkel utkragning i topp. Byggnaden har i huvudsak vita spröjsade tvålufts-
fönster där varje båge innefattar tre kvadratiska rutor. Fönsteromfattningarna 
är enkla med en utformning där sidobrädorna omsluter topp- och bottenbrä-
dan. Byggnadens framsida och entréparti har inte inventerats, men beskrivs i 
föregående inventering från 1970-talet utgöras av en välbevarad äldre brokvist 
med årtalet 1844. 

Den östra sidan av gårdstunet innefattar en faluröd portliderlänga i timmer 
med locklistpanel mot Fiskgatan. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med 
tvåkupig taktegeltäckning och en enkel tegelskorsten i norr. På den norra ga-
veln finns också ett fönster. Mot Fiskgatan finns en framträdande svartmålad 
snickrad dubbelport med smideshandtag i formen av två fiskar. Byggnaden är 
sammanlänkad med parstugan i norr genom ett diskret falurött skrank. De 
södra och delvis västra sidorna av gårdstunet innefattar ett ålderdomligt timrat 
fäjs som ombyggts till garage, samt en större tröskloge, också i timmer. Båda 
byggnaderna är rödfärgade med sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel. Byggna-
dernas sidor mot gårdstunet har inte inventerats. Väster om gårdstunet finns 
ett framträdande kortsideshärbre i timmer delvis brädfodrat. Byggnaden vilar 
på ett timrat underrede.

Miljö och omgivning: Den nuvarande gården är långsmal i öst-västlig rikt-
ning och omgärdas av ett falurött spjälstaket som hänger på granitstolpar. En 
enkel kromoxidgrön trägrind leder in till gården från väster. På gården finns 
rik växtlighet med bland annat ett ålderdomligt äppelträd, flera buskar och 
storvuxna lövträd.
Utmärkande detaljer: Gården är i sin helhet utmärkande – det är en ovan-
ligt välbevarad äldre kringbyggd gård med centralt läge. Traditionen med 
knutlådor som är svartmålade över knutändarna är särskilt utmärkande, så 
även de smideshandtag i formen av fiskar som finns på portlidrets dubbel-
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Gammel Jerkers från Fisk-
gatan i öster. Bostadshuset, 
till höger i bilden, har en 
ålderdomlig karaktär med 
kilsågad locklistpanel.

Alléskolan från Kyrkallén i norr.
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portar. Parstugans panel är sannolikt mycket gammal och av mycket breda 
underliggande plankor som är kilsågade.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
derna är i sin helhet välbevarade från åtminstone 1800-talet senare hälft, vissa 
skikt ännu äldre.

Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-
höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Be-
fintliga skorstenar.

• Befintliga locklistpaneler, särskilt parstugans ålderdomliga kilsågade 
locklistpanel, samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter och de övre brädorna på parstugans vindskivor. Befintlig färgsätt-
ning beträffande svart toppbräda på knutlådor.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar. 

• Befintliga grundmurar.

• Befintliga dörrar. Befintliga smidesdetaljer på dörrar, särskilt fiskarna 
på dörrparet mot Fiskgatan.

• Befintliga farstukvistar. Befintliga profilsågade snickerier på farstuk-
vistar.

• Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar samt gjutjärnsgrin-
den mot Fiskgatan.

• Befintlig växtlighet på gården.

Gården är mycket välbevarad och bör ej väsentligen förändras. Renovering 
och restaurering bör ske med största försiktighet. Inga byggnader bör rivas.
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Smideshandtag med formen 
av fiskar på portarna mot 
Fiskgatan.

Portliderbyggnad mot Fiskgatan och bostadshusets gavel. Byggnaderna är sammanlänkade med ett skrank.


