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46. Fisk Lassas
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fisk Lassas, Fiskgårdarna 20

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

Placering och översiktlig beskrivning: Gård bestående av ett större bo-
stadshus och tre äldre ekonomibyggnader som ombyggts till bostäder och för-
råd i senare tid. Gården är belägen norr om Gammel Jerkers gård. I öster finns 
Fiskgatan, i norr och väst småhusbebyggelse uppförd under 1900-talet.

Huvudbyggnaden i två våningar med ljusgrå liggande och stående spont-
panel var ursprungligen en parstuga i två våningar. Byggnaden har ombyggts 
och tillbyggts i flera omgångar, bland annat genom två stora flygelpartier och 
mellan dem en glasveranda som idag är igensatt till vanlig fasad. Byggnadens 
fasad består som sagt av spontpanel som indelas i olika fasadfält av mörkare 
grå släta knutlådor och profilerade midjelister. De flesta av byggnadens fönster 
är spröjsade tvålufts träfönster med engelskt röda bågar och vit karm. Föns-
teromfattningarna utgörs av enkla brädfodringar med profilerat fönsteröver-
stycke. Längst upp på byggnadens gavlar finns karaktäristiska spetsbågiga 
gavelfönster med tre rutor. Byggnaden kröns av sadeltak som är täckta av 
tvåkupigt taktegel. Ovan taket finns två enkla tegelskorstenar. Takutsprång-
et är dekorerat med taktassar. Byggnaden har genomgått flera förändringar 
sedan den senast inventerades på 1970-talet. Den liggande och stående pane-
len är exempelvis nytillkommen som ersättning på en äldre enklare liggande 
fasspontpanel. I samband med detta ändrades färgsättningen från gräddvit till 
ljusgrå/grå. De flesta av byggnadens fönster har också utbytts, dock mot nya 
av hög utformningsmässig kvalitet. Slutligen har den karaktäristiska glasve-
randa som tidigare fanns i söder byggts för och blivit ett fasadparti.

Den södra gårdslängan består av ett korsplanshus i en och ½ våning mot 
Fiskgatan som är sammanlänkat med en byggnadslänga i två våningar i väs-
ter. Hela byggnadskroppen är inklädd i liggande rödfärgad fasspontpanel och 
kröns av sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. Ovanpå taket finns flera 
äldre tegelskorstenar som är utkragade upptill. Byggnadens fönster är i huvud-
sak vita spröjsade två- och treluftsfönster där varje båge har tre rutor. Särskilt 
fönsterrik är byggnaden åt söder, där inte mindre än 17 sådana fönster pryder 
fasaden. Fönsteromfattningarna utgörs av enkla brädfodringar med profile-
rade fönsteröverstycken ovan. Mot norr finns en äldre långbro tillhörande 
korsplanshuset i öster bevarad. Detaljer så stolpverk, snedslåar och räcke är 
profilsågade i snickarglädjestil. Där finns även två äldre dörrar varav en äldre 
parspegeldörr med spröjsad överluft.

I väster finns en äldre bodlänga med bland annat två äldre källarstugor 
på hörnen. Källarstugorna har blottlagda timmerfasader, byggnaden är i öv-
rigt inklädd i kilsågad locklistpanel. Alla fasadpartier är faluröda. Byggnaden 
kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. I söder finns en skorsten 
i tegel med utkragning ovantill. Källarstugorna har karaktäristiska utanpålig-
gande trapphus med profilsågade hörnbrädor, dropplister och slätpanel. På 
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Länga med två samman-
byggda källarstugor.

Fisk Lassas från Fiskgatan i öster. Byggnaden till höger var tidigare gårdens huvudbyggnad med en numer förbyggd glasveranda.
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den norra källarstugan finns ett ålderdomligt blyspröjsat fönster samt ett äldre 
träfönster på gaveln. Källaren nås via en rödfärgad port på gaveln mot norr. 
Även den södra källarstugan har ålderdomliga fönster. De flesta av byggnadens 
dörrar är mörkgröna bräddörrar med enkel vit omfattning, eller rödmålade 
större portar.

Byggnaden längst västerut är en ekonomibyggnad som ombyggts till flerbo-
stadshus. Byggnaden är enkel med fasad i locklistpanel, sadeltak med tvåkupig 
taktegeltäckning samt vita spröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning: Den norra delen av gården är i hög utsträckning 
hårdgjord med asfalt och används idag som parkeringsplatser. Gården omgär-
das av ett falurött spjälstaket på granitstolpar.

Utmärkande detaljer: Källarstugorna på bodlängan i väster. Den äldre far-
stukvisten på bostadslängan i söder. Storleken och formen på den ursprungli-
ga manbyggnaden. Gavelfönster på manbyggnaden.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: De flesta 
byggnaderna är till sin form bevarade från tiden kring sekelskiftet år 1900. 
Detaljer så som fönster, dörrar, fasader och färgsättning är dock på nästan alla 
byggnader utbytta (förvisso mot nya detaljer av förhållandevis god kvalitet). 
Exempelvis har manbyggnadens fasad i sin helhet utbytts från enkel liggande 
fasspontad gräddvit panel till liggande och stående ljusgrå panel med mid-
jeband. Gavelfönstren på manbyggnaden är dock gamla. Det samma gäller 
fönstren och trappgångarna på källarstugorna i väster och brokvisten på kors-
planshuset i söder. De flesta av gårdens skorstenar är också 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. Befintlig utformning beträffande takutsprång.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fasadmaterial 
(fasspontad liggpanel, locklistpanel eller blottlagd timmerstomme).

• Befintlig faluröd färgsättning där den förekommer.

• Befintliga äldre fönster och fönsteromfattningar på källarstugorna. 
Befintliga gavelfönster på manbyggnaden. I övrigt befintlig utform-
ning beträffande spröjsade två- och treluftsfönster samt fönsterom-
fattningar. 

• Befintliga farstukvistar och trappgångar. Befintliga profilsågade 
snickerier och andra detaljer på farstukvistar.

• Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar i granit.
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Den gamla manbyggnaden 
har ombyggts i flera om-
gångar. Idag har byggnaden 
en liggande- och stående 
fasspontad panel.

Gården omgärdas av ett rött spjälstaket. I söder finns en länga med bostadsutrymmen.
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47. Elim
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Elim, Prinsen 18

Placering och översiktlig beskrivning: Stor frikyrkobyggnad om två och 
½ våning med finkornig spritputsad brunbeige fasad på slätputsad mörkgrå 
sockel. I väster finns Fiskgatan, i öster några flerbostadshus i kvarteret Prin-
sen, i norr och söder äldre gårdar. Byggnaden kröns av ett enkelt sadeltak 
med tvåkupig taktegeltäckning och stora takutsprång med profilerade taktas-
sar. Byggnadens fönster är i huvudsak symmetriskt utplacerade engelskt röda 
tvåluftsfönster och flaggfönster med sex rutor per fönster. Byggnadens entré 
utgörs i söder av ett par ekportar med spegelsnickerier och enkel slät omfatt-
ning, också i ek. Ovan dörren finns ett framträdande sadeltak med tempelga-
vel och markerad gesims. Taket hålls uppe av två enkla pelare med kannelyrer 
i ek. Entrépartiet vilar på en framträdande trappa med täckning i röd sandsten 
och svarta smidesräcken.

På gården sydöst om byggnaden finns ett enkelt gårdshus med valmat pul-
pettak mot en brandmur i tegel. Gårdshuset är inklätt i liggande fasspontad 
faluröd panel, och har småspröjsade vita fönster och bruna brädportar med 
vit omfattning. Byggnaden har bevarade äldre hängrännor och spetsvinkliga 
stuprör, och taket täcks av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning: Öster om byggnaden finns en stor öppen tomt mot 
kvarteret Prinsen. På tomten, som delvis är grusad, finns bland annat en 
flaggstång och ett äppelträd.

Arkitekturstil: Lågmäld och enkel klassicism. Byggnaden är sannolikt äldre 
och moderniserad till sin nuvarande avskalade utformning under 1930- eller 
1940-talet. Entrépartiet är utmärkande och utfört i en lågmäld klassicistisk 
tappning men med material och metoder som var vanliga under funktiona-
lismen.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti i söder. Gårdshuset i sydöst. 
Byggnadens utmärkande storlek.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1930- eller 1940-talet.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial och takutsprång med 
taktassar på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fasadmaterial och 
färgsättning på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.
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• Befintliga fönster och utformning beträffande fönsteromfattningar 
på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.

• Befintligt entréparti mot söder med befintligt tak, tempelgavel, ge-
sims, pelare, dörrar/portar, dörromfattningar, trappa med röd sand-
sten samt smidesräcken på huvudbyggnaden. Befintliga dörrar på 
gårdsbyggnaden.

• Befintlig brandmur på gårdsbyggnaden.

• Befintlig utformning beträffande hängrännor och stuprör på gårds-
byggnaden.

Elim från Hantverkaregatan i söder.
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48. Fiskgårdarna 10
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 10

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

Placering och översiktlig beskrivning: Modernistisk timmervilla belägen 
norr om Fisk Lassas och väster om Fiskgatan. I norr finns ännu en moder-
nistisk timmervilla och i väster finns småhusbebyggelse. Byggnaden är i en 
våning med källare, och har en långsmal grundform med en vinkeltillbyggnad 
i sydväst. Fasad och stomme är rödfärgat liggtimmer. Byggnaden kröns av ett 
flackt sadeltak med täckning av tvåkupigt taktegel. På västra takfallet finns en 
komplex kronskorsten. Byggnadens vindskivor är vitmålade och mönstersåga-
de efter teglet på ovansidan. Byggnadens fönster är spröjsade tvåluftsfönster 
med tre rutor i varje fönsterbåge. Byggnaden har en farstukvist med sadeltak 
mot Fiskgatan. Farstukvisten har svarvade hörnpelare, vilket är vanligt på tim-
mervillor från tiden efter 1900-talets mitt. Ytterdörren utgörs av en trädörr 
med rombformade dekorationer. På sidan om dörren finns ett litet blyspröjsat 
fönster med rutor i antikglas.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen på en relativt stor villatomt 
som omgärdas av en häck, och ett falurött enkelt brädstaket. Ingången till 
tomten markeras av en gul spjälgrind och en stensättning med betongplattor 
som har frilagd grusballast ovantill.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Byggnaden är 
ett exempel på hur timmerhusbyggandet i Leksand kom att återaktualiseras 
för villaarkitektur kring och i huvudsak efter 1900-talets mitt. Under perioden 
1960–1980 tycks särskilt många nya villor i timmer ha uppförts. Sturliden 
norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel på hela 
områden med småhus uppförda i liggtimmer. De modernistiska timmervillor-
na har oftast en form och planlösning lika andra samtida småhus, men med 
detaljutformning som rör sig åt det dalaromantiska. Exempelvis förekommer 
ofta kronskorstenar, svarvade hörnstolpar på farstukvistar, blyspröjsade föns-
ter och ibland fönsterluckor. Många trädgårdsmiljöer från perioden är deko-
rerade med gångplattor i röd sandsten samt omgärdas av gärdesgårdar med 
rotvirkesportal som ingång till gården.

Utmärkande detaljer: Byggnadens skorsten och påkostade vindskivor. Far-
stukvisten i sin helhet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig kronskor-
sten. Befintlig utformning beträffande vindskivor.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning 
(faluröd med vita vindskivor, fönster och hörnstolpar på farstukvis-
ten). Befintlig utformning beträffande blottlagd timmerstomme som 
fasad.

• Befintlig fönstersättning samt befintlig utformning beträffande föns-
ter.

• Befintlig farstukvist med svarvade hörnstolpar. Befintlig ytterdörr 
och befintligt blyspröjsat sidofönster med rutor i antikglas.

Rödfärgad timmervilla på fastigheten Fiskgårdarna 10. Bild från Fiskgatan.
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49. Fiskgårdarna 11
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 11

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

Placering och översiktlig beskrivning: Modernistisk timmervilla belägen 
söder om Fiskes och väster om Fiskgatan. I söder finns ännu en modernistisk 
timmervilla och i väster finns småhusbebyggelse. Byggnaden är i en våning 
med källare, och har en långsmal grundform med timrad källarnedgång i sö-
der och garage i vinkel i sydväst. Fasad och stomme är rödfärgat liggtimmer. 
Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med täckning av tvåkupigt taktegel. På 
västra takfallet finns en hög avsmalnande plåtinklädd skorsten. Hängrännor 
och stuprör är i koppar. Byggnadens fönster är på övervåningen spröjsade två-
luftsfönster med tre rutor i varje fönsterbåge. Fönstren omgärdas av ljust grå-
vita nätta omfattningar med enkla profileringar ovan och nedan. Från källar-
våningen finns låga tvåluftsfönster som är blyspröjsade med rutor i antikglas. 
Byggnaden har en farstukvist med sadeltak mot Fiskgatan. Farstukvisten har 
svarvade hörnpelare, vilket är vanligt på timmervillor från tiden efter 1900-ta-
lets mitt. Ytterdörren utgörs av en trädörr med rombformade dekorationer. 
På sidan om dörren finns två små blyspröjsade fönster med rutor i antikglas. 
Farstukvistens räcken utgörs av svart bred locklistpanel. Trappan upp till far-
stukvisten är i betong täckt med röda sandstensskivor. Trappan flankeras av 
enkla smidesräcken. Garaget intill byggnaden är har en snarlik utformning 
som bostadshuset med dubbelport i trä med rombmönster.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen på en relativt stor villatomt 
som omgärdas av ett falurött enkelt brädstaket. Byggnadens garageuppfart är 
asfalterad.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Byggnaden är 
ett exempel på hur timmerhusbyggandet i Leksand kom att återaktualiseras 
för villaarkitektur kring och i huvudsak efter 1900-talets mitt. Under perioden 
1960–1980 tycks särskilt många nya villor i timmer ha uppförts. Sturliden 
norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel på hela 
områden med småhus uppförda i liggtimmer. De modernistiska timmervillor-
na har oftast en form och planlösning lika andra samtida småhus, men med 
detaljutformning som rör sig åt det dalaromantiska. Exempelvis förekommer 
ofta kronskorstenar, svarvade hörnstolpar på farstukvistar, blyspröjsade föns-
ter och ibland fönsterluckor. Många trädgårdsmiljöer från perioden är deko-
rerade med gångplattor i röd sandsten samt omgärdas av gärdesgårdar med 
rotvirkesportal som ingång till gården.

Utmärkande detaljer: Byggnadens fönsteromfattning och de blyspröjsade 
källarfönstren, farstukvisten i sin helhet, men särskilt trappen med röd sand-
stenstäckning.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad.
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Rödfärgad timmervilla på fastigheten Fiskgårdarna 11. Bild från Fiskgatan.

Byggnadens entréparti med 
trappa täckt av röd sand-
sten.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig utformning 
beträffande skorsten. Befintlig utformning beträffande kopparstup-
rör och kopparhängrännor.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning 
(faluröd med vita vindskivor, fönster och hörnstolpar på farstukvis-
ten). Befintlig utformning beträffande blottlagd timmerstomme som 
fasad.

• Befintlig fönstersättning samt befintlig utformning beträffande föns-
ter. Befintliga fönsteromfattningar. Befintliga blyspröjsade källar-
fönster.

• Befintlig farstukvist med svarvade hörnstolpar. Befintlig ytterdörr 
och befintliga blyspröjsade sidofönster med rutor i antikglas. Befint-
liga smidesräcken. Befintlig trapp med röd sandstenstäckning.

• Befintliga garageportar.
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Entrépartiet till Fiskgårdarna 10, som beskrivs närmare ovan.
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50. Fiskes
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskes, Fiskgårdarna 19

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

Placering och översiktlig beskrivning: Ålderdomlig kringbyggd gård 
med härbre i sydväst. Gården är belägen söder om korsningen mellan Fisk-
gatan och Rättviksvägen. Samtliga byggnader på gården är i timmer och är 
rödfärgade, med sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel. Från gårdstunets syd-
östra sida i klockvis följd finns följande byggnader: en sidokammarstuga (f.d 
enkelstuga) i en och ½ våning, en uthuslänga med portlider, i vinkel mot 
uthuslängan en loftstuga i två våningar som ombyggts och inretts till bostad, 
i vinkel med loftstugan en manbyggnad i två våningar sammanbyggd med en 
uthuslänga som innefattat en affär, vidare ett portlider och ett fäjs. Slutligen 
mot korsningen mellan Rättviksvägen-Fiskgatan finns en tröskloge med på-
byggt garage.

Sidokammarstugan är en enkel faluröd timmerbyggnad utan panel med 
flackt sadeltak och spröjsade tvåluftsfönster i symmetrisk fönstersättning. 
Byggnaden har en farstukvist med profilsågade hörnbrädor in mot gårds-
tunet i norr. På taket finns en enkel tegelskorsten. Byggnadens stomme är 
ålderdomlig men övriga detaljer är sannolikt tillkomna i samband med en 
genomgripande renovering kring under 1900-talets senare hälft. Byggnaden 
vilar dessutom på en betonggrund med källare, vilket är ännu ett täcken på 
att den genomgått en genomgripande omdaning någon gång under 1900-ta-
let. Uthuslängan med portlider har ett flackt tak och är till stor del inklädd i 
locklistpanel. I öster finns ett entréparti med grön dörr som flankeras av två 
fönster. Byggnaden har i övrigt flera röda, bruna och svarta dörrar och portar. 
Vid nock i väster finns en svart vindflöjel i smidesjärn med formen av en sti-
liserad katt.

Loftstugan är en smal byggnad i två våningar som kraftigt ombyggts till 
bostadshus kring 1900-talets mitt. Vid nock i norr finns en vindflöjel som 
avslöjar årtalet för ombyggnationen. Byggnaden vilar på en grund av liggande 
granitblock. På dess framsida, in mot gårdstunet, finns en trappgång och far-
stukvist med enkla profilsågade hörnstolpar. Byggnadens ytterdörrar är mörk-
gröna i trä. Byggnaden är i sin helhet inklädd i röd locklistpanel, förutom 
bakom farstukvisten och trappgången där panelen är färgad i en varm gul ton. 
Byggnadens fönster är i huvudsak kvadratiska tvåluftsfönster med spröjs som 
avdelar två kvadratiska rutor. Ett flackt sadeltak med en enkel tegelskorsten 
kröner byggnaden. Manbyggnaden är en enkelstuga i två våningar. Nertill 
finns en grund av huggen granit. Byggnaden är inklädd i liggande fasspon-
tad och faluröd panel, med vitmålade släta knutlådor. Byggnadens fönster är 
spröjsade äldre tvåluftsfönster med enkel brädomfattning där varje båge har 
tre kvadratiska rutor. Högst upp på gaveln mot väster finns ett lunettfönster. 
Fönstren och fönsteromfattningarna är vita. Mot gårdstunet finns en inbyggd 
kallfarstu i två våningar med pulpettak. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak 
med inbyggda takutsprång. På det norra takfallet finns en enkel hög skorsten 
i tegel.
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Fiskes vid hörnet mellan Fiskgatan och Rättviksvägen. Närmast i bilden syns trösklogen med påbyggt garage till vänster.

Uthuslängan med affär, portlider och fäjs är liksom ovannämnda enkelstuga 
belägen längs Rättviksvägen. Byggnadsdelen är inklädd i rödfärgad liggande 
fasspontad panel samt locklistpanel och har fem äldre fönster av samma typ 
som enkelstugan som beskrivs ovan mot Rättviksvägen. På samma sida av 
byggnaden finns även två par rödfärgade träportar, varav de stora utgör ett 
portlider. På det gamla fäjset finns fyra numer igensatta fönster med vita föns-
teromfattningar. Mot gårdstunet finns flera olika bräddörrar samt en enkel 
farstukvist med profilsågade hörnbrädor. Trösklogen med tillbyggt garage i 
korsningen mellan Fiskgatan och Rättviksvägen har en blottlagd liggtimmer-
stomme och en liten dörr mot Rättviksvägen. Byggnadens knutar är inklädda 
i släta knutlådor, och vindskivorna är tudelade med röd underliggande bräda 
och vit överliggande bräda. Längst västerut på den stora tomten finns ett falu-
rött kortsideshärbre i timmer med brädfodrade knutar. Byggnaden vilar på ett 
underrede med granitplintar.



Leksands kulturmiljöprogram

170

Miljö och omgivning: Fiskes är belägen på en stor gård med utbredda 
grönytor mot sydväst. Mot Fiskgatan finns ett enkelt staket med slår som 
hänger på granitstolpar. Där finns även ett större vårdträd. På gårdstunet finns 
en grusrundel med en flaggstång med granitfundament i mitten.

Utmärkande detaljer: Gården är i sin helhet utmärkande – det är ovanlig 
äldre kringbyggd gård med centralt läge. Den sammanhållna rödfärgade och 
ålderdomliga fasaden mot Rättviksvägen är särskilt utmärkande.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Många av 
byggnaderna har genomgått mer eller mindre omfattande detaljförändringar 
från och med 1900-talets mitt och framåt, vilket påverkar helhetsintrycket 
av gården. De flesta stommar och gården som helhet är dock välbevarad från 
1800-talet.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. 
Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång. 
Befintliga vindflöjlar. 

• Befintliga äldre locklistpaneler och liggande fasspontade paneler 
samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning på farstukvistar 
samt fönster, knutlådor och vindskivor där detta sedan tidigare fö-
rekommer.

• Befintlig utformning beträffande fönster och fönsteromfattningar. 
Befintliga äldre fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga synliga grundmurar i granit.

• Befintliga äldre dörrar och portar. Befintliga smidesdetaljer på dörrar. 
Befintliga dörromfattningar.

• Befintliga farstukvistar och trappgångar. Befintliga profilsågade 
snickerier på farstukvistar.

• Befintliga staketstolpar och flaggfundament i granit.

• Befintlig växtlighet på gården, särskilt vårdträdet mot Fiskgatan.

Gården är välbevarad och bör ej väsentligen förändras. Renovering och restau-
rering bör ske med försiktighet. Inga byggnader bör rivas. Eventuella ombygg-
nader bör ske i samråd med arkitekt och byggnadsantikvarie.
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Det kringbyggda gårdstunet på Fiskes. 

Gården från Fiskgatan i ös-
ter.
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51. Olshans
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Olshans eller Olshanspers, Olshans 9

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

Placering och översiktlig beskrivning: Delvis kringbyggd gård förtätad 
med två tvåvånings flerbostadshus från tiden kring 1900-talets slut. I nordväst 
finns Rättviksvägen, i norr Lekattsvägen, i öster några flerbostadshus i kvarte-
ret Olshans och i söder viss bebyggelse längs Fiskgatan. Längs Rättviksvägen 
finns ett boningshus i två våningar som är inklätt med liggande grå fasspont-
panel i fasadfält som, indelas av mörkare grå knutlådor och en profilerad mid-
jelist. Byggnaden vilar på en grund av huggen granit och kröns av ett flackt 
sadeltak med grå vindskivor som är sågade i mönster efter takpannorna, som 
är tvåkupiga och i tegel. Ovanpå taket finns en tegelskorsten med utkragning 
ovantill. Två runda takkupor i plåt finns mot Rättviksvägen. Byggnaden har 
ett takutsprång som delvis är inklätt, delvis med synliga taksparrar. In mot 
gårdstunet finns flera tillbyggnader och en balkong. Byggnadens fönster är 
äldre ospröjsade tvåluftsfönster där bågarna är målade engelskt röda och kar-
men är vit. Fönsteromfattningarna är enkla och mörkgrå. I vinkel med ovan-
nämnda bostadshus finns en länga med timmerbyggnader som rekonstruerats 
efter äldre förlagor med liknande dimensioner. Byggnaderna vilar på en slät 
betonggrund och är byggda i knuttimmer. Den norra av byggnaderna har sin 
timmerstomme blottlagd som fasad och flackt sadeltak. Den norra delen av 
byggnaden var tidigare en källarstuga med utvändig ingång via trappgång, 
och den södra en portliderstuga. Den södra av byggnaderna är inklädd med 
locklistpanel och har vita släta knutbrädor. Byggnaden har symmetrisk föns-
tersättning och ett lunettfönster vid gaveln. På tomten finns också ett kortsi-
deshärbre i timmer med timrat underrede. Byggnadens södra fasad är inklädd 
i locklistpanel.

Utmärkande detaljer: De rundbågiga fönsteromfattningarna på bostadshu-
set mot Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Härbret 
i söder är den äldre välbevarade äldre byggnaden på tomten. Bostadshuset 
mot Rättviksvägen är förvisso delvis välbevarat från tiden kring sekelskiftet år 
1900, men bär även många spår av en modernisering kring 1900-talets mitt. 
Att timmerhusen mot Fiskgatan rekonstruerats är imponerande, men rekon-
struktionen bär inte samma detaljutformning som de ursprungliga byggna-
derna, och är dessutom på grund av sin ringa ålder svårbedömda.

Värden/var varsam med

• Kortsideshärbret i söder i sin helhet.

• Befintlig placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform 
och takvinkel beträffande bostadshuset mot Rättviksvägen.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. 
Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande takut-
språng och takkupor på bostadshuset mot Rättviksvägen.

• Befintlig utformning beträffande liggande fasspontade panel samt 
befintlig fasadkomposition och fönstersättning på bostadshuset mot 
Rättviksvägen.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar på bostadshuset mot 
Rättviksvägen.

Kvarteret Olshans från korsningen Fiskgatan-Rättviksvägen.



Leksands kulturmiljöprogram

174

52. Persgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Persgården, Lundstäkten 1

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

Byggmästare: Per Karlsson

Placering och översiktlig beskrivning: Två och ½ vånings affärs- och 
bostadshus uppfört 1921 med gårdshus i väster. Byggnaden angränsar till kors-
ningen Hjortnäsvägen-Rättiksvägen i öster samt villabebyggelse i kvarteret 
Lundstäkten i väster. 

Huvudbyggnaden är en reveterad stor byggnad på en tunn sockel av lig-
gande huggna granitblock. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgula spritputsade 
fasadfält som avgränsas av horisontella listverk med slätputs. Hörnet mot öster 
är avfasat och slätputsat i sin helhet, med balkonger i tre våningar. Byggna-
den kröns av ett väldigt speciellt trebrutet tak och har även två framträdan-
de takkupor med brant brutet tak. I takkuporna löper en profilerad stilistisk 
trägesims. Byggnadens tak täcks av tvåkupigt taktegel samt vissa plåtdetaljer. 
Högst upp finns enkla skorstenar i tegel med plåttak. Byggnadens fönster är 
i huvudsak grå spröjsade tvåluftsfönster med tre kvadratiska rutor per båge.

I väster finns ett enkelt falurött vinkelbyggt gårdshus med stora brunmålade 
garageportar från tiden kring 1900-talets mitt. Byggnaden är inklädd i en lig-
gande fasspontad panel och har ett brant sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. 
På byggnadens gavlar finns två äldre spröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning: Affärs- och bostadshuset bildar tillsammans med 
gårdshuset en liten sluten gård med i huvudsak parkeringsplatser, samt lite 
grönytor. Gården omsluts av ett falurött spjälstaket på granitstolpar.

Utmärkande detaljer: Affärs- och bostadshusets takform, takkupor och 
hörnet med balkonger i tre våningar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Affärs- och 
bostadshuset är tillsynes välbevarat beträffande övergripande saker så som 
byggnadens form, fasadutformning samt takform. Ursprungliga detaljer så 
som fönster, dörrar och balkongfronter är sannolikt utbytta. På gårdshuset är 
gavelfönstren samt panelen sannolikt ursprungliga.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt 
taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor och takku-
pornas gesimser.

• Befintlig fasadutformning beträffande fönstersättning, fasadkompo-
sition och förhållandet mellan spritputs och slätputs samt byggna-
dens färgsättning. 
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• De tre balkongerna i hörnet mot korsningen Hjortnäsvägen-Rätt-
viksvägen.

Värden/var varsam med – Gårdshus
• Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, tak-

form och takvinkel.

• Befintlig fasspontad liggande och stående panel. Befintlig utform-
ning beträffande fasadkomposition och färgsättning.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.

Persgården från korsningen mellan Fiskgatan och Rättviksvägen.
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53. Linges
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Linges, Lundstäkten 2

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

Arkitekt/byggmästare: Per Karlsson

Placering och översiktlig beskrivning: Bostadshus i två våningar med 
tillhörande gårdshus i nordväst. Byggnaden angränsar till Rättviksvägen i syd, 
Persgården i öst och Lång Karls i sydväst.

Bostadshuset vilar på en grund av huggen granit, som övergår i en mång-
formig byggnadskropp med blågrå spritputsade fasadfält som avgränsas av väl 
tilltagna listverk i vit slätputs. Ovantill kröns byggnaden av ett mångformigt 
tak - i grunden ett valmat sadeltak med två symmetriska tegelskorstenar som 
därtill utbreder sig genom flera utstickande volymer och takkupor som kröns 
av vanliga sadeltak. Taket täcks av tvåkupigt taktegel. Byggnaden har många 
olika former av fönster, mest framträdande är de stora fyrluftsfönster beståen-
de av en liggande blyspröjsad fönsterluft med gula fönsterglas ovan tre ståen-
de fönsterlufter på fasaden mot Rättviksvägen. Det finns även stående smala 
tvåluftsfönster där karmen avdelar bågarna horisontellt, samt flaggfönster av 
olika slag. Byggnaden har ett stort entréparti med farstukvist sammanbyggd 
med veranda och balkong mot Rättviksvägen. Farstukvistens- och verandans 
front är ett svart enkelt smidesräckte, dess hörnstolpar är karaktäristiska fyr-
kantiga pelare i slätputs. Byggnaden har även en karaktäristisk ytterdörr i trä 
med runt fönster.

Gårdshuset har en trubbvinklig form med pulpettak som täcks av tvåkupigt 
taktegel. Ovanpå taket finns en enkel tegelskorsten. Byggnadens fasad utgörs 
i huvudsak av rödfärgad panel, med vita nytillkomna garageportar samt vita 
fönster varav vissa med spröjs.

Miljö och omgivning: Mot Rättviksvägen finns en enkel terrassmur med 
sandstensblock som front.

Arkitekturstil: Amerikansk villastil á tidigt 1900-tal. Byggnaden uppfördes 
1922 av svensk-amerikanen Peter Hesselius, som flyttat in till Noret närmast 
från Djura. Karaktärsdrag som är tydligt anknutna till stilen är dess komplexa 
byggnadsform med burspråk, utskjutande byggnadsvolymer och det mång-
formiga taket. Byggnadens entrékomposition med farstukvist, balkong och 
stor veranda som löper runt ett hörn är också typiskt för amerikanska villor 
under tidigt 1900-tal.

Utmärkande detaljer: Byggnaden i sin helhet men särskilt dess form, en-
tréparti, balkonger, veranda, ytterdörr och fönster. Sandstensmuren mot Rätt-
viksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad. Gårdshuset är i högre utsträckning föränd-
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rat, men med vissa äldre detaljer, exempelvis i form av en tegelskorsten.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar. 
Befintlig utformning beträffande takutsprång och vindskivor.

• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och 
slätputs, fasadkomposition och färgsättning.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster som är blyspröjsade. 
Befintlig utformning beträffande fönster.

• Befintlig farstukvist och veranda med hörnstolpar och smidesstaket. 
Befintlig ytterdörr. Befintlig balkong med snickeridetaljer ovan en-
trépartiet.

• Sandstensmuren mot Rättviksvägen.

Linges från Rättviksvägen. Byggnaden är uppförd i en amerikanskinspirerad stil.


