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1. Komministergården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Komministergården, Kaplanen 1

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

Byggmästare: Hall Lars Nilsson och Anders Zarmén.

Placering och översiktlig beskrivning: Komministergården, uppförd 
1899, är belägen längst söderut på Kyrkudden, med kyrkogården i norr och 
väst, samt prostgården i nordöst. I söder finns en brant och skogig sluttning 
mot Österdalälven. Gården består av ett större bostadshus som kraftigt om-
gestaltas efter 1900-talets mitt (på ett flygfoto från 1953 har byggnaden en helt 
annorlunda karaktär med bland annat andra fönster och ljus panel), samt ett 
antal mindre ekonomibyggnader väster om detta.

Bostadshuset är ett stort avlångt hus i souterrängläge och 1 och ½ våning 
därovan, med brant sadeltak som kröns av två skorstenar, den ena i tegel och 
den andra i koppar. Taket täcks av svart betongtaktegel. Mitt på långsidorna 
finns som stora takkupor med flackare sadeltak. Byggnadens fasad utgörs av 
faluröd locklistpanel. Souterrängvåningens fasad utgörs av ljusgrå spritputs. 
Byggnadens grundmur som är synlig mot norr är i släthuggen granit. Byggna-
dens fönster är i huvudsak tvåluftsfönster där varje båge håller tre kvadratiska 
rutor som avdelas av enkla spröjsar. Fönsteromfattningarna består av enkla 
brädfodringar med profilerat överstycke. Byggnadens entréparti börjar nertill 
i en monumental betongtrappa som bär upp fyra släta rundpelare på vilka ett 
flackt tak vilar. Taket fungerar även som en balkong och har därför ett tunt 
smidesräcke runtom. Byggnadens ytterdörr är enkel men mycket smäcker ek-
dörr med tre frostade liggande glasrutor och en överluft. Dörromfattningen 
är profilerad och vit.

Bland ekonomibyggnaderna i väster finns ett stort långsideshärbre inklätt i 
faluröd locklistpanel. Byggnaden vilar på ett stort underrede. Entrén till här-
bret nås via en karaktäristisk stocktrappa i öster. I övrigt finns en faluröd ut-
huslänga med svarta dörrar och kilsågad lockpanel, ett falurött timrat garage 
och några timrade små uthus, möjligen hönshus.

Miljö och omgivning: Komministergården är en av flera kyrkligt anknutna 
anläggningar på kyrkudden. Själva gården är lummig med rik växtlighet och 
många träd, däribland en stor ek och äppelträd. Gården omgärdas av en häck 
i norr och avgränsas från kyrkogården av en mur i väster. Vid ingången till 
gården finns två granitpelare och en järngrind.

Arkitekturstil: Nuvarande utformning tycks vara en slags lokalt anpassad 
modernism. Byggnadens entréparti och dörr är mycket tidstypiska för den 
sena 1950-talet eller det tidiga 1960-talet. I övrigt är byggnaden gestaltad i en 
lågmäld, till Leksandsbygden anpassad stil. Fönstren är utformade på ett sätt 
som minner om utformning på äldre fönster i byarna.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti och ytterdörr med omfatt-
ning. Fönster och fönsteromfattningar.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Svårt att 
bedöma eftersom byggnaden omgestaltats under olika tidsperioder. Entrépar-
tiet är mycket välbevarat från 1950-talets slut eller 1960-talets början.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel.

• Befintliga skorstenar.

• Fönstrens befintliga utformning.

• Befintlig farstukvist. Betongtrappa, rundpelare, tak/balkong och 
smidesräcke.

• Befintlig ytterdörr och ytterdörrens omfattning.

• De faluröda ekonomibyggnaderna som beskrivs ovan i sin helhet.

• Befintliga grindpelare och smidesgrinden vid ingången till gården.

• Befintliga grusgångar.

• Den storvuxna ek som finns på gården.

Komministergårdens huvudbyggnad från nordöst.
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2. Prostgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Prostgården, Prosten 2

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

Placering och översiktlig beskrivning: Prostgården består av två salsbygg-
nader om två våningar med valmade sadeltak och en långsträckt låg ekono-
mibyggnad. Gården är belägen öster om kyrkobyggnaden och kyrkogården. I 
norr finns Arrendatorsgården och i sydväst komministergården. I söder finns 
en brant och skogig slänt mot Österdalälven. Gården är monumentalt anlagd 
kring en grusanfart som slutar i en rundel med en plantering och flaggstång i 
mitten. Byggnaderna finns på sidorna om denna rundel, med själva prostgår-
den placerad som huvudbyggnaden och den andra salsbyggnaden, pastorsex-
peditionen, som en flygel till denna. 

Prostgårdens manbyggnad är ett reveterat timmerhus. Fasaden är uppbyggd 
kring järnvitriolgula spritputsfält som avdelas av slätputsade vita knutlådor. 
Fönstren är i huvudsak symmetriskt utplacerade vita tvåluftsfönster med tre 
rutor avdelade av tunna spröjsar i varje båge. Kring fönstren finns slätputsade 
vita omfattningar som är dekorerade. Fönstren är utbytta, sannolikt under 
sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Byggnadens tak är som tidigare nämnt ett 
valmat sadeltak, med stickspånstäckning. Ovanpå taket finns två tegelskorste-
nar med enkel utkragning. Från taket hänger enkla hängrännor med rundfor-
miga stuprör i koppar. På byggnadens framsida finns en stor farstukvist de-
korerad med karaktäristiska balusterdockor. Farstukvisten har ett spånbeklätt 
valmat pulpettak. Byggnadens ytterdörrar består av vita parspegeldörrar med 
rikt dekorerade fönster. Byggnadens västra kortsida är utbyggd med en enkel 
kuvös ovanpå vilken det finns ett rikt dekorerat smidesräcke. Utbyggnaden är 
sannolikt från tiden kring 1900-talets mitt. I söder finns ett källargarage som 
sannolikt tillkommit under samma tidsperiod.

Pastorsexpeditionen bär en utformning som är snarlik manbyggnaden, men 
med några väsentliga skillnader. Byggnaden är mer utdragen och inte lika 
symmetrisk som manbyggnaden. Taket är dessutom täckt av skiffer istället 
för tegel, och farstukvisten har ett bandplåtstak samt dropplist utöver de de-
korativa balusterdockorna. Byggnadens fönsteromfattningar är enklare, och 
byggnaden har kvar äldre fönster. Byggnadens ytterdörrar är parspegeldörrar 
med enkelt dekorerade rutor, och flankeras av två belysningsarmaturer. Med 
hänsyn till detaljutformningen på vissa delar av byggnaden är den svår att da-
tera, den kan vara en äldre byggnad som ombyggts under 1900-talet, eller en 
byggnad som tillkommit under 1900-talet med anpassats väl till den befintliga 
manbyggnadens utformning.

Ekonomibyggnaden i öster utgörs av ett långsträckt och lågt timmerhus 
med flackt, tegelklätt sadeltak. Byggnaden har formen av ett kyrkbåthus, men 
att byggnaden skulle haft en sådan funktion är osannolikt. Möjligen har bygg-
naden fungerat som fäjs.
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Prostgården från ingången till gården i norr. Huvudbyggnaden är till vänster i bilden, och flygelbyggnaden till höger.

Till vänster, f.d. arrenda-
torsbostaden. I bakgrunden 
den byggnad som förmodas 
vara ett äldre fäjs.
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Miljö och omgivning: Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggna-
der på kyrkudden. Prostgården är en monumental och vackert belägen hel-
hetsmiljö där den grusande anfarten med rundel och flaggstång är centrum. 
Gården omgärdas i norr av en häck som slutar i två granitpelare med grindar 
för gårdens huvudentré.

Arkitekturstil: Lågmäld barock/klassicism. Stilelementen syns tydligast i 
fasadernas symmetriska uppbyggnad, takformen och på manbyggdens föns-
teromfattningar samt farstukvist. Att manbyggden är en gammal salsbyggnad 
(byggnad med sexdelad plan) gör den förhållandevis ovanlig i Leksand. Bygg-
nadstypen började förekomma under 1600-talet och användes bland annat vid 
uppförandet av prästgårdar och officersboställen under 1700-talet. Även om 
Prostgården är mer framträdande kan Kaptensgården i Tibble tjäna som ett 
annat ovanligt exempel på en äldre salsbyggnad i Leksand.

Utmärkande detaljer: Ovannämnda stickspåns- och skiffertak, manbygg-
nadens fönsteromfattningar, smidesstaket på manbyggnaden, båda de ovan-
nämnda farstukvistarna med balusterdockor.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Fasader, 
farstukvistar, ytterdörrar, fönsteromfattningar, fönster (men endast till sin 
form på manbyggnaden), tak och skorstenar.

Värden/var varsam med:

• Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:

• Byggnadernas befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel.

• Befintligt takmaterial beträffande skiffer och befintlig utformning av 
takmaterial beträffande stickspån. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av hängrännor.

• Befintlig utformning och färgsättning av putsfasader. Spritputsade 
järnvitriolgula fasadfält avgränsade av slätputsade vita knutlådor. 

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fönster och föns-
teromfattningar i slätputs. Befintliga fönster på pastorsexpeditionen.

• Befintliga farstukvistar. Befintliga trappor i huggen granit. Befintliga 
belysningsarmaturer.

• Befintliga äldre ytterdörrar.

• Befintligt smidesräcke på kuvösen till manbyggnaden.

• Befintliga grindpelare i granit samt smidesgrindar vid gårdens entré.

• Befintlig gårdsdisposition beträffande grusvägens placering och 
sträckning. Befintlig flaggstång.

• Det långsträckta timmerhuset i öster i sin helhet.
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Prostgårdens flygelbyggnad, nuvarande pastorsexpeditionen.

Manbyggnadens västra 
fasad, samt ett garage till-
kommet under 1900-talet 
söder om byggnaden.
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3. Före detta Arrendatorsgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Före detta Arrendatorsgården, Prosten 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Före detta Arrendatorsbostaden 
är en större anläggning belägen söder om sockenstugan, väster om hembygds-
gården och nordöst om prostgården. Arrendatorsbostaden utgörs av flera 
byggnader belägna kring ett glest fyrkantigt gårdstun. I norr finns två sto-
ra byggnader med oklart ursprungligt användningsområde. Den största av 
byggnaderna är belägen i väster och är byggd i en vinkelform. Byggnaden är i 
huvudsak uppförd i timmer och har en blottlagd stomme som är faluröd med 
svarta knutlådor. Även de portar som leder in till byggnaden är svarta. Den 
andra byggnaden är nyare och har en vit putsad/reveterad bottenvåning som 
på den östra långsidan genombryts av faluröda garageportar. Byggnaden har 
ett brant och högt sadeltak, och gavlar med faluröd lockpanel.

I väster finns ett falurött timrat kortsideshärbre med underrede i trä och 
svarttjärade trädörrar, samt en länge med tröskloge och bod. Även dessa bygg-
nader är faluröda i timmer. Byggnaderna har sadeltak med tvåkupig tegeltäck-
ning, och svarta knutlådor samt dörrar och fönsterluckor. Syllstockarna på 
båda byggnaderna har karaktäristiska lufthål.

Själva Arrendatorsbostaden utgörs av en faluröd timrad stuga i söder. Bygg-
naden har möjligen varit en parstuga eller enkelstuga, men har byggts om i fle-
ra omgångar. Ovanpå finns ett brantare sadeltak med tegeltäckning. En enkel 
med bred skorsten med utkragning finns på det södra takfallet. Byggnadens 
fönster är kvadratiska tvåluftsfönster där varje båge har två nära kvadratiska 
rutor som avdelas av en enkel mittspröjs. På byggnadens framsida finns spår 
av en tidigare ingång mitt i fasaden, men där finns idag ett fönster. Idag finns 
två ingångar på var sida av byggnadens framsida. Den östra består av en enkel 
pariserblå karosseripanelsdörr med vit omfattning och fönsterruta. Den västra 
består av en mer ålderdomlig tjärad trädörr med snedmönster.

Miljö och omgivning: Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggna-
der på kyrkudden.

Arkitekturstil: Byggnaderna är inte tydligt anknutna till någon särskild ar-
kitekturstil.

Utmärkande detaljer: Dörrarna på samtliga byggnader. Bruket av svartt-
järade knutbrädor. Lufthål i syllstocken på de byggnader som står på västra 
sidan av gårdstunet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Svårbedömt 
beträffande de stora byggnaderna i norr. Stommen på den timrade byggna-
den är sannolikt äldre. Ekonomibyggnaderna i väster är tillsynes välbevarade i 
sin helhet. Arrendatorsbostaden har ombyggts vid flera tillfällen, dock senast 
kring 1900-talets mitt, och det finns fortfarande flera ålderdomliga detaljer, 
exempelvis i form av dörrar och fasadutformning.
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F.d. Arrendatorsbostadens många ekonomibyggnader, bild från nordväst.

Nyare byggnad med revete-
rad bottenvåning och gara-
geportar i nordöst.
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Värden/var varsam med - ekonomibyggnader i norr

• Timmerbyggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel. 

• Befintlig utformning beträffande takmaterial..

• Befintlig utformning beträffande byggnadernas fasader.

• Befintlig färgsättning på timmerbyggnaden, faluröd med svarta knu-
tar och dörrar.

Värden/var varsam med - ekonomibyggnader i väster

• Byggnaderna i sin helhet, särskilt beträffande byggnadernas befintli-
ga form, stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintliga svarta dörrar och luckor.

• Befintlig färgsättning, faluröd, och på längan med tröskloge och bod 
svarta knutbrädor.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig utformning beträffande lufthål vid syllstockar. Befintlig ut-
formning beträffande underredet på härbret.

Värden/var varsam med - Arrendatorsgården

• Byggnaden i sin helhet, särskilt beträffande dess befintliga form, 
stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.

• Befintliga dörrar och fönster.

• Befintlig färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfatt-
ningar.
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F.d. Arrendatorsbostadens bostadsbyggnad till vänster samt ekonomibyggnader till höger.

Mäktigt härbre vid f.d. Ar-
rendatorsbostaden.
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4. Sockenstugan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sockenstugan, Sockenstugan 3

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

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona.

Placering och översiktlig beskrivning: Sockenstugan är belägen invid 
Kyrkalléns anfart mot Kyrkudden. I nordlig riktning finns förutom kyrkvallen 
Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaregården och Gästis. I söder f.d arrendators-
gården och i sydöst Leksands hembygdsgårdar. Sockenstugan, som färdigställ-
des 1914, är en byggnad om 1 och ½ våning, med brant valmat sadeltak och 
röd locklistpanel. De flesta detaljer är målade med bruten vit färg. Längst upp 
på taket, som täcks av enkupigt taktegel, finns tre raka svarta plåtskorstenar. 
Byggnadens långsidor pryds av mittrisaliter (framträdande mittpartier) med 
sadeltak. Den norra utgör byggnadens huvudentré, med en farstukvist som 
består av ett framskjutande valmat plåttak som vilar på en slät profilerad ge-
sims ovanpå fyra släta och enkla rundkolonner. Till dörrarna, två par bruna 
spegeldörrar med svarta smidesdetaljer, leder en monumental granittrappa. 
Ovan entrén finns en skylt med texten »Leksands sockenstuga, Anno 1914« 
Byggnadens fönster utgörs av vita småspröjsade tvåluftsfönster i trä med pro-
filerade, vita fönsteromfattningar som ansluter till en lätt profilerad gesims 
mellan fasadfälten och taket. Längst upp på mittrisaliterna finns lunettfönster.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till kyrkvallen och Kyrkallén, 
som varit viktiga sociala knytpunkter och samlingsplatser i Leksand. Byggna-
dens närmiljö är omvandlad till en lekplats som avgränsas av ett rött enkelt 
brädstaket, detta eftersom byggnaden idag nyttjas som förskola.

Arkitekturstil: Nationalromantik blandat med stram klassicism. Byggna-
dens salsbyggnadslika form med brant valmat sadeltak och mittrisaliter anspe-
lar mot den svenska barockens högreståndsbyggnader. Många av de byggnader 
som Ankarcrona ritade i Leksand bär en liknande utformning. Andra viktiga 
stildrag är byggnadens symmetriska fönstersättning och fönstrens utformning 
samt entrépartiet i stram klassicistisk tappning.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form och fasaduppbyggnad med många 
profillister runt enkla faluröda fasadfält. Långsidornas mittpartier med entré-
er, fönstersättning och på byggnadens framsida den karaktäristiska skylt som 
beskrivs ovan. 

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

Värden/var varsam med:

• Byggnaden i sin helhet, särskilt:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita detaljer i form 
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av exempelvis fönster, fönsteromfattningar och profilsnickerier. 
Mörkbruna dörrar.

• Befintliga snickerier i form av exempelvis knutbrädor, profillister, ge-
simser, entrépartiet i norr med kolonner, fönsteromfattningar och 
knutlådor.

• Befintlig utformning på partier som täcks av röd locklistpanel.

• Befintligt enkupigt taktegel.

• Befintlig grundmur och entrétrappa i huggen granit.

• Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönster-
sättning och förhållandet mellan röda fasadfält och de detaljer som 
idag är vitmålade.

• Befintliga fönster samt fönsteromfattningar.

• Befintliga ytterdörrar och smidesdetaljer i anslutning till dessa.

• Befintlig utformning på skylten »Leksands Sockenstuga anno 1914«.

Sockenstugan från väster. Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil. 
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5. Kyrkogårdsförvaltningen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaren 13

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

Placering och översiktlig beskrivning: Nuvarande kyrkogårdsförvalt-
ningen är belägen norr om Kyrkallén/Kyrkvallen, öster om kyrkogården och 
väster om Klockaregården. Anläggningen består av flera byggnader av an-
senlig ålder, samt en större huvudbyggnad i timmer sannolikt uppförd kring 
1900-talets mitt. Husen är grupperade i en gles fyrkant.

Mot Kyrkallén finns två större timmerbyggnader, av utseendet att döma 
en tröskloge (i öster) och en bod (i väster). De tätt placerade byggnaderna är 
båda rektangulära med sadeltak. Båda byggnaderna har blottlagd faluröd tim-
merstomme med svartmålade brädinklädda knutar. Byggnaderna är stora för 
sin ålder. På båda byggnaderna finns svartmålade luckor och dörrar i trä. På 
boden är luckorna små och symmetriskt utplacerade över hela fasaden.

Huvudbyggnaden består av en vinkelställd byggnadskropp i en våning 
uppförd i liggtimmer med enkla, vita spröjsade fönster. Byggnaden står på 
en betongsockel och har sadeltak med tegeltäckning. I söder finns en entré 
med karosseripanelsdörr och ett skärmtak med sadelform där trekantsfältet 
har rosmålningsmotiv.

I norr finns ett ovanligt stort falurött kortsideshärbre som är inklätt i en äld-
re kilsågad locklistpanel. Byggnaden har flackt sadeltak och står på ett mäktigt 
underrede i trä. Ingången består av en smal tjärad dörr med enkla smidesde-
taljer och väl sliten tröskel. 

I öster finns en långsmal enkel faluröd timmerbyggnad som endast invente-
rats översiktligt. Ingen av byggnaderna har inventerats inne ifrån gårdstunet, 
vilket betyder att vissa detaljer kan vara förbisedda.

Miljö och omgivning: Huvudbyggnaden angränsar direkt mot kyrkogården, 
och är nära sammanbyggd med kyrkogårdsmuren, som möjligen är från sam-
ma tidsperiod som byggnaden.

Arkitekturstil: De äldre byggnaderna bär en utformning som är typisk för 
den äldre timmerhuskulturen. Huvudbyggnaden är uppförd under 1900-talet, 
men i en historiskt återblickande stil som sannolikt anpassats till utformning-
en på närliggande byggnader. 

Utmärkande detaljer: De äldre byggnaderna är i sin helhet utmärkande 
på grund av deras ansenliga storlek. Huvudbyggnaden har ett framträdande 
entréparti i söder.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: De äldre 
timmerbyggnaderna är tillsynes välbevarade i sin helhet. Huvudbyggnaden 
har möjligen genomgått ett sentida fönsterbyte.
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Värden/var varsam med – Tröskloge, bod och härbre

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme.

• Byggnadens befintliga faluröda färgsättning. Svarta knutlådor.

• Befintliga svarta dörrar och luckor.

• Befintlig kilsågad locklistpanel på härbret.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Värden/var varsam med – Huvudbyggnad

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme.

• Byggnadens befintliga faluröda färgsättning.

• Befintligt entréparti med skärmtak och dörr i söder.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Kyrkogårdsförvaltningen från kyrkvallen i sydöst. Närmast i bilden finns äldre timmerhus - en bod och en tröskloge.
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6. Klockargården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Klockargården, Klockaren 15

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

Placering och översiktlig beskrivning: Klockargården är en salsbyggnad 
i timmer om 1 och ½ våning. Byggnaden är inklädd i en ljusgul oljemålad 
locklistpanel som också är kilsågad. Byggnaden vilar på en sockel i natursten, 
och kröns av ett flackt sadeltak som är täckt av enkupigt taktegel. Ovanpå 
finns enkla lätt utkragade skorstenar i tegel. På övervåningen finns också stora 
takkupor ovan byggnadens mitt. Mot söder finns en framträdande farstuk-
vist med valmat pulpettak. Farstukvisten dekoreras av en dropplist, men har 
i övrigt en genomgående enkel utformning. Väggen bakom farstukvisten är 
pariserblå, och övriga detaljer vita eller ljust gula. Ytterdörren utgörs av en 
parspegeldörr med komplext spröjsade glasrutor i övre speglarna. De flesta av 
byggnadens fönster är stående tvåluftsfönster där varje båge har två stående 
glasrutor som avdelas av en enkel spröjs. Samtliga fönster och fönsteromfatt-
ningar är målade i ljust gråvit färg, möjligen grön umbra. Byggnaden är belä-
gen norr om Kyrkallén-Kyrkvallen, och öster om kyrkogården. I sydöst finns 
kyrkogårdsexpeditionens byggnader.

Miljö och omgivning: Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggna-
der på kyrkudden. Byggnaden omgärdas av en trädgård med rik växtlighet, 
bland annat i form av flera äldre björkar. Gården omgärdas av delvis av staket, 
i norr i form av ett ålderdomligare rött spjälstaket. Ingången till tomten från 
söder markeras av granitpelare som tillsammans bildar en tredelad grindport. 
Klockargårdens farstukvist ligger i linje med den tredelade grindporten, ger 
ett monumentalt intryck.

Arkitekturstil: Byggnaden är inte tydligt anknuten till någon särskild arki-
tekturstil. Det är dock nämnvärt att huset är en gammal salsbyggnad (byggnad 
med sexdelad plan), vilket är förhållandevis ovanligt i Leksand. Byggnadsty-
pen började förekomma under 1600-talet och användes bland annat vid upp-
förandet av prästgårdar och officersboställen under 1700-talet. Kaptensgården 
i Tibble är ett annat exempel på en äldre salsbyggnad i Leksand. 

Utmärkande detaljer: Farstukvisten, den kilsågade locklistpanelen, fönstren 
om ursprungliga eftersom de bär en form som är ovanlig bland äldre fönster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet förhållandevis välbevarad. Takkuporna på byggnadens övervå-
ning är dock tillkomna senare, och fönstren är eventuellt utbytta.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga stomme, planlösning, form, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel.
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• Byggnadens befintliga fasad i form av kilsågad oljemålad locklistpa-
nel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, ljust gul med ljust grå dörrar, 
fönster och fönsteromfattningar. Pariserblå fasad vid farstukvisten.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Befintlig utformning beträffande fönster och fönstersättning. Befint-
liga äldre träfönster.

• Befintliga ytterdörrar.

• Befintlig farstukvist.

• Befintlig utformning beträffande spjälstaketet vid norra tomtgrän-
sen.

• Befintliga grindpelare i granit vid gårdens entré.

Klockargården från kyrkvallen i sydöst.
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7. Bykrogen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bykrogen, Noret 58:3

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

Placering och översiktlig beskrivning: Bykrogen är en ovanligt stor, 
långsmal rödfärgad timmerbyggnad med sadeltak täckt av enkupigt takte-
gel. Byggnaden moderniserades sannolikt under 1900-talets senare hälft med 
bland annat nya tvåluftsfönster utan spörjs på bottenvåningen och nya vinds-
fönster utan spröjs på ovanvåningen. Byggnadens profilsågade vindskivor till-
kom sannolik i samma veva. Byggnaden är placerad på en ljus sockel i betong. 
Byggnaden var ursprungligen placerad söder om Rättviksvägen men står nu 
norr om Rättviksvägen i hörnet mot Klockaregatan.

Arkitekturstil: Byggnaden är sannolikt hämtad från en by och bär inte någ-
ra särskilt utmärkande stildrag, förutom dess fönster som är tidstypiska för det 
sena 1900-talet.

Utmärkande detaljer: Byggnadens påtagliga storlek i förhållande till andra 
timmerhus. Skarvningar i timret förbyggda med knutlådor syns på flera fasa-
der, på långsidorna är utförande symmetriskt och delar in fasaden i tre partier.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens stomme, det enkupiga tagteglet.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och 
fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig fönstersättning.
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Bykrogen från söder. Byggnaden är kraftigt förändrad under 1900-talets senare hälft. 

Bykrogen från sydväst.
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8. Gästis
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gästis, Rättvisan 4

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

Placering och översiktlig beskrivning: Gästis är en karaktäristisk bygg-
nad om 2 och ½ våning belägen norr om korsningen Kyrkallén-Rättviksvä-
gen. Gästis är i grunden en långsmal reveterad byggnad som påbyggts med 
stora glasverandor med dekor i snickarglädjestil i öster och i väster. Byggnaden 
är sammanlänkad med Leksands gymnasium. I söder finns Kyrkallén/kyrkval-
len, Sockenstugan, Skolmuseet och i nordväst bykrogen.

Byggnaden vilar på en ljusgrå putsad sockel samt till viss del på liggande 
granitblock. Fasaden domineras dels av ljusgula spritputsade fasadfält som av-
skiljs av slätputsade knutlådor och profilerade gesimser avfärgade med bränd 
terra, dels av de stora rikt dekorerade utbyggda glasverandorna som nämns 
ovan. Glasverandorna, som är i komplex snickarglädjestil med många profile-
rade och sågade detaljer, är målade med linoljefärg enligt samma färgschema 
som putsen, alltså ljust gula fält som omgärdas av listverk och detaljer i bränd 
terra. Byggnaden har en mångfald av fönster. De som är placerade i putsfa-
saden har mer eller mindre avancerade omfattningar i slätputs avfärgad med 
bränd terra. Fönsteromfattningarna på byggnadens första två våningar har en 
utformning som samspelar mot samma detalj på prostgården. Alla fönster-
karmar och fönsterbågar är vitmålade och i trä, med hänsyn till detaljutform-
ningen på gångjärn och fönsterbleck dock sannolikt tillkomna vid ett byte 
under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Det är vanligt med två- och trelufts-
fönster där varje båge har tre lätt stående fönsterrutor som avdelas med tunna 
spröjs. På glasverandorna är de flesta fönstren med korsformig post med lätt 
stående fönster upptill och högsmala fönster nertill. Ovantill har byggnaden 
ett »funkisgrönt« falsat plåttak med olika ventilationshuvar och flera enkla 
skorstenar i tegel. Vid nock finns uppstickande sågade dekorelement i trä.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i korsningen mellan Kyrkallén 
och Rättviksvägen vid Kyrkudden. Platsen är en centralpunkt i Leksands sock-
en med många offentliga byggnader anknutna till kyrkan, och även det sociala 
livet i socknen i äldre tider. Söder om byggnaden finns två storvuxna tallar.

Arkitekturstil: Snickarglädje, sent 1800-tal. Byggnaden är i grunden äldre, 
möjligen uppförd redan under 1690-talet, men har ombyggts i flera omgångar 
därefter. Stildragen från sent 1800-talet återspeglas tydligast genom glasveran-
dorna som har många lövsågade detaljer och är rikt dekorerade. Snickargläd-
jestilen blev populär i samband med att teknikutvecklingar under 1800-talet 
gjorde sågade trävaror billigare och mer tillgängliga.

Utmärkande detaljer: Glasverandorna som beskrivs ovan. De dekorerade 
fönsteromfattningarna som beskrivs ovan. Profilerade putsgesimser.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Skorstenar 
(delvis), entréparti (delvis), fönster (delvis), sockel/grund (delvis).
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Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och 
takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, ljusgul 
och bränd terra. Befintlig utformning av puts beträffande förhållan-
det mellan spritputs och slätputs samt putsens karaktär med ballast-
fraktioner osv. Befintlig utformning beträffande fönsteromfattningar.

• Befintliga glasverandor och befintliga lövsågade- och profilsågade 
detaljer i trä. Befintliga trappor och smidesräcken i anslutning till 
glasverandorna.

• Befintlig utformning beträffande takutsprång.

• Befintlig utformning på fönster och fönstersättning. Befintliga äldre 
fönster.

• Befintliga äldre dörrar.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Tallar invid byggnaden i söder.

Gästis och korsningen mellan Rättviksvägen och Kyrkallén samt Kyrkvallen, från vilken bilden är tagen.
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9. Skolmuseet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Skolmuseet, Sockenstugan 2

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

Placering och översiktlig beskrivning: Skolmuseet är en rödfärgad 
timmerbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyr-
kallén-Rättviksvägen. I norr finns Gästis, i öster Alléskolans vaktmästarbo-
stad och i söder en parkering samt Leksands hembygdsgårdar. I sydväst finns 
sockenstugan. Byggnaden är rektangulärt formad, med ett flackt sadeltak som 
täcks av tegel (tvåkupigt). Mitt på taket finns en skorsten i tegel med enkel 
utkragning. Byggnaden har karaktäristiska enkla hängrännor i trä. Nertill vilar 
byggnaden på en socken av huggen granit. Fönster och fönsteromfattningar 
är ålderdomliga och i trä. Alla fönster utom de lunettformade gavelfönstren är 
tvålufts spröjsade fönster med sex nära kvadratiska rutor. Mot Kyrkallén i norr 
finns byggnadens entré, som utgörs av en ljust gul trädörr med smidestrycke, 
och en farstukvist med svarvade hörnstolpar som också är ljusgula.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén i norr, och är en 
av flera offentliga byggnader belägen på Kyrkudden.

Arkitekturstil: Byggnaden är hämtad från en by och bär inte några särskilt 
utmärkande stildrag förutom lunettfönstren vid gavlarna – en stiltypiskt klas-
sicistisk detalj.

Utmärkande detaljer: Ovannämnda lunettfönster på gavlarna, samt övriga 
fönster. I väster finns en timrad källaringång med sadeltak, profilerade vind-
skivor och en ålderdomlig trädörr med smidesdetaljer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Fönster, 
stomme, tak, skorsten, ytterdörr och grund. Farstukvisten är tillkommen i 
samband med flytten av byggnaden till nuvarande plats i mitten av 1970-talet.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och 
fönsteromfattningar samt ljust gul dörr.

• Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i 
trä.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och hängrännor.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar.



Noret

41

Skolmuseet från kyrkallén i norr.

Alléskolan från Kyrkallén i norr.


