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23. Bröms Ollas eller Brömsgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bröms-Ollas eller Brömsgården, 
Härads domaren 7

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

Placering och översiktlig beskrivning: Kringbyggd stor gård nordöst 
om korsningen Norsgatan-Sparbanksgatan. I söder finns förutom Norsgatan 
kvarteret Udden och i öster Nils Ericssons Järnhandel. Gården innefattar mot 
Norsgatan en stor och framträdande timmerbyggnad som genomgått en stor 
omgestaltning kring sekelskiftet år 1900. Huvuddelen av fasaden är täckt med 
liggande och stående spontpanel målad i ljus guldockra. Sådant som fönste-
romfattningar och listverk är målade med en mörkare bruten ockrafärg. De-
taljer så som fönsterbågar och pelare på byggnadens farstukvist mot norr är 
engelskt röda. Mot Norsgatan finns också en halv fronton som hänger lika ett 
burspråk över trottoaren till Norsgatan. Byggnaden har sadeltak med tvåkupig 
taktegeltäckning. Byggnaden har i huvudsak två eller treluftsfönster där varje 
båge innefattar tre svagt liggande rutor som avskiljs av träspröjsar. 

Norr om ovannämnda manbyggnad finns ett öppet gårdstun med grusad 
gårdsplan och en gräsplätt med en lönn i mitten. På sidorna av gårdstunet 
finns faluröda timrade gårdshuslängor i en och två våningar. Byggnaderna 
har i huvudsak flacka sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel och skorstenar an-
tingen i plåt eller tegel med utkragning. De flesta fönstren på gårdshusen är 
spröjsade tvåluftsfönster, varav vissa är äldre. Det finns även några äldre dörrar 
målade i rödbrun kulör. Fönsterfoder, dörrfoder och vindskivor är i regel må-
lade i ljus guldockra.

Den norra delen av gårdstunet utgörs av ett portlider som är sammanbyggt 
med flera andra faluröda timmerhus med som tillsammans bildar ännu ett 
gårdstun norrut. Det norra gårdstunet är kringbyggt förutom mot Spar-
banksgatan. På byggnaderna i norr är många äldre detaljer så som fönster och 
dörrar är utbytta antingen under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal.

Miljö och omgivning: Nästan alla ytor runtom gården är hårdgjorda.

Utmärkande detaljer: Brömsgården har för sitt centrala läge ett ovanligt be-
varat månghussystem med flera äldre timmerbyggnader runt ett slutet gårds-
tun. Manbyggnaden mot Norsgatan är av en anmärkningsvärd storlek.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Ingen av 
byggnaderna på gården har särskilt många välbevarade äldre detaljer. Byggna-
dens fönstersättning mot söder och den liggande och stående spontpanelen 
tillkom ursprungligen kring sekelskiftet år 1900. Nuvarande fönster och pane-
len på byggnadens södra bottenvåning är emellertid tillkomna vid en annan 
renovering under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Tidigare var frontonen 
mot Norsgatan hela vägen ner till marken och fasaden dominerades av stora 
skyltfönster. Bottenvåningens fasad mot söder var dessutom putsad. Även mot 
norr har byggnaden förändrats, bland annat genom tillkomsten av fler fönster 
och en ny farstukvist i snickarglädjestil.
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Manbyggnaden från Nors-
gatan. Byggnaden har om-
danats sedan den inventera-
des senast på 1970-talet.

Bröms Ollas gårdstun, med huvudbyggnaden bakom trädet mitt i blickfånget.
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Värden/var varsam med - Manbyggnaden mot Norsgatan

• Byggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och takvin-
kel.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition mel-
lan stående och liggande fasspontad panel och panelens befintliga 
färgsättning.

• Befintliga hyvlade, profilsågade och lövsågade snickeridetaljer så 
som gesimser, fönsteromfattningar, gaveldelkorationen på den norra 
frontespisen och listverk.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.

• Byggnadens befintliga grundmur i huggen granit.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Värden/var varsam med - Gårdsbyggnader

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

• Befintlig utformning beträffande faluröd och vit färgsättning, sym-
metrisk fönstersättning, fönster och dörrar, takmaterial och liggande 
fasspontad panel.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.

• Befintliga tegelskorstenar.
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Timmerhus kring det norra 
gårdstunet.

Det norra gårdstunet till Brömsgården. Gården innefattar flera ålderdomliga timmerbyggnader som genomgått större och 
mindre förändringar under 1900-talets senare del och under 2000-talet.
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24. Nils Ericssons järnhandel
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nils Ericssons järnhandel, Härads-
domaren 8

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

Placering och översiktlig beskrivning: Stor handelsgård med framträ-
dande salsbyggnad mot Norsgatan och långsträckt sammanbyggt gårdshus i 
vinkel norrut. Gården angränsar till Norsgatan i söder, Brömsgården i väster 
och Gamla Handelsbanken i öster.

Den gamla manbyggnaden mot Norsgatan är en reveterad salsbyggnad i 
två och ½ våning med sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket 
finns två utkragade tegelskorstenar inklädda i röd plåt. Byggnadens fasad är 
mot söder uppbyggd kring en stor frontespis med två symmetriska sidopartier 
intill. Fasadpartierna är uppbyggda med spritputsade ljusgula fasadfält som 
skiljs från varandra av rusticerade pilastrar i ljus rödbrun slätputs. Byggnadens 
norra fasad följer i princip samma upplägg, men där finns ett stort trapphus 
med locklistpanel centrerat till byggnadens mitt. Karaktäristiskt för bygg-
naden är att en mycket stor och framträdande profilerad gesims löper längs 
hela fasadens överdel. Byggnadens vindskivor är också dekorerade med nät-
ta profilsågningar. Byggnadens fönster på bottenvåningen är mot söder stora 
butiksfönster utan särskild fönsteromfattning. Entrén mot söder är indragen 
från fasadlivet och nås via en enkel stentrappa med smidesräcke på mitten. 
De flesta andra fönster tvålufts träfönster där varje båge håller tre kvadratiska 
rutor avdelade med spröjs. Samtliga fönster är engelskt röda. Mot söder finns 
flera rikt dekorerade fönsteromfattningar i puts, och längst upp på fasaden 
finns en friliggande gipsdekor. 

I vinkel med manbyggnaden finns en äldre faluröd timrad magasinsbygg-
nad/bod av ansenlig längd. Framför varje knutholk finns en vitmålad bräda. 
Bygganden kröns av ett sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel. Mitt på 
byggnadens fasad finns en kran som nyttjades för att hissa upp varor till andra 
våningen. Över fasaden finns en utmärkande mängd ljusgula dubbelportar i 
trä, och flera äldre spröjsade vita tvåluftsfönster.

I hörnet mellan magasinsbyggnaden och manbyggnaden, mot Norsgatan, 
finns en liten timmerkur som idag inrymmer en pizzeria. Byggnadens fasad 
är inklädd i liggande ljus panel och avslutas ovantill i en kraftigt profilerad 
gesims. Färgsättningen är lika som på huvudbyggnaden. 

Miljö och omgivning: Utanför byggnadens norra entré finns röd sandsten 
som marksten i en oregelbunden sättning. Ytan norr om byggnaden fungerar 
annars som en parkering och är asfalterad.

Utmärkande detaljer: Manbyggnadens storlek. Gesimser och listverk. 
Fönsteromfattningar. Putsdekorationer högst upp på södra frontespisen. Pro-
filsågad vindskiva.



Noret
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En lång magasinslänga lö-
per norrut från huvudbygg-
nadens nordöstra hörn.

Nils Ericssons Järnhandel från söder. Byggnaden har en tydlig prägel av nybarock.
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Arkitekturstil: Manbyggnaden har flera detaljer som anspelar mot 1800-ta-
lets nybarock, däribland den symmetriska fasadkompositionen, rusticerade 
pilastrar över knutholkar och hörn, den kraftiga profilerade gesimsen, fönste-
romfattningar med motiv från växtriket och andra putsdekorer. Den profilså-
gade vindskivan anspelar mot det sena 1800-talets snickarglädje.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
ger trots flera förändrade detaljer, däribland tillkomsten av skyltfönster i bot-
tenvåningen, ändrad färgsättning, tillbyggnader i form av takkupor, balkong-
er och skärmtak ett välbevarat helhetsintryck. Fasadens utformning, fönster 
samt fönstersättningen på byggnadens övervåning.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorste-
nar. Befintliga profilsågade vindskivor.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, för-
hållandet mellan slätputs och spritputs och putsens befintliga färg-
sättning. Befintlig utformning på fasad och färgsättning beträffande 
trapphuset i norr. Befintlig färgsättning på kuren mellan manbygg-
naden och magasinsbyggnaden.

• Befintliga putsdetaljer i form av rusticerade pilastrar över knutholkar 
och knutkedjor, gesimser, fönsteromfattningar och övriga dekorele-
ment. Gesimsen på kuren mellan manbyggnaden och magasinsbygg-
naden.

• Befintliga äldre träfönster, samt befintlig utformning beträffande 
fönster.

• Magasinsbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnads-
höjd, takform och takvinkel. Befintliga fönster och dörrar. Befintlig 
färgsättning och befintlig utformning beträffande kranen på byggna-
dens västra långsida. 



Noret
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I hörnet öster om huvud-
byggnaden finns en liten kuvös 
innefattandes en pizzeria.

Huvudbyggnadens norra fasad. Ett stort trapphus med locklistpanel utmärker fasaden.
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25. Gamla Handelsbanken
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbanken, Häradsdomaren 8

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

Arkitekt: Jacob J:son Gate

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Handelsbanken, som idag 
inrymmer Dalarnas Tidningars/Falukurirens redaktion, är ett ljusgult putsat 
tegelhus i två våningar uppfört 1931. Byggnaden är belägen nordväst om kors-
ningen Norsgatan-Leksandsvägen. I norr finns Gamla Konsumhuset, i väs-
ter Nils Ericssons järnhandel och i öster, på andra sidan Leksandsvägen Carl 
Ohlssons.

Byggnaden vilar på en grund av liggande rektangulära granitblock som del-
vis genombryts av enkla liggande källarfönster. Byggnadens stomme är som 
nämnt i tegel, och utanpå finns en tunn ljusgul, möjligen järnvitriolfärgad 
slätputs. Mot taket finns en enkel profilerad gesims som är avfärgad vit. Bygg-
naden kröns av ett sadeltak med tvåkupig tegeltäckning och enkla skorstenar 
i röd plåt. Mitt över byggnadens entré mot Norsgatan och på motsvarande 
placering i norr finns små runda takkupor med lunettfönster. Högst upp på 
byggnadens gavlar finns också lunettfönster. Byggnaden har en symmetrisk 
fönstersättning. I bottenvåningen mot Norsgatan finns fyra rundbågiga stora 
fönster, och på övriga sidor stående spröjsade fönster med sex kvadratiska ru-
tor vardera. På övervåningen är samtliga fönster kvadratiska spröjsade fönster 
med fyra kvadratiska spröjsade rutor vardera. Samtliga fönsteromfattningar 
är mörkbruna i trä med diskret och nätt utformning. Byggnaden har två in-
gångar, dels mitt på byggnadens framsida mot Norsgatan, dels vid byggnadens 
nordöstra hörn. Entrén mot Norsgatan markeras av två enkla doriska kolon-
ner som bär upp en stiliserad tempelgavel, allt i brunmålat trä. Ytterdörren är 
i ek med form och trycke typisk för 1950- och 1960-talen. Dörrpartiet nås via 
en elegant granitrappa med nätta smidesräcken. Entrén på byggnadens norra 
sida är belägen i en nisch med rundvalv ovan. Ytterdörren är där en enkel ek-
dörr utan fönster. Även denna entré nås via en granittrappa med smidesräcke.

Miljö och omgivning: Norr om byggnaden finns en gårdsyta som avgränsas 
från Leksandsvägen av en låg mur som är putsad i samma kulör som byggna-
den. Nära byggnaden finns en öppning i muren med enkla gjutjärnsgrindar. 
Innanför muren växer flera höga lindar. Gamla Konsumhuset i renodlad funk-
tionalistisk stil uppfördes endast två år efter Handelsbanken och av samma 
byggherre.

Arkitekturstil: Lågmäld och enkel klassicism/20-talsklassicism. Stilen åter-
speglas tydligt bland annat genom den enkla, symmetriska och avskalade fa-
sadkompositionen, den profilerade gesimsen högst upp på fasaden, lunett-
fönstren på byggnadens tak och gavlar samt entrépartiet med kolonner och 
tempelgavel i söder.



Noret
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Putsfasaden avslutas mot 
taket i en karaktäristisk ge-
sims. På byggnadens gavlar 
och vid takfoten mitt på 
långsidan finns lunettföns-
ter.

Gamla Handelsbanken från söder.
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Utmärkande detaljer: Den symmetriska, enkla och avskalade fasadkom-
positionen. Entréer med dörrar och granittrappor och smidesräcken. Lu-
nettfönster. Den tunt pålagda putsen som får tegelstommen att lysa igenom. 
Byggnaden har/hade ett innertak målat av Jerk Werkmäster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad. Vissa fönster kan dock vara bytta.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och skorstenar. Befint-
lig utformning beträffande gesims.

• Befintlig fasadkomposition samt befintlig utformning beträffande 
fasadmaterial (tunn slätputs) och färgsättning (ljust gul med mörk-
bruna detaljer). Befintlig grund/sockel.

• Befintlig fönstersättning. Befintliga lunettfönster. Befintlig utform-
ning beträffande fönster.

• Befintliga entrépartier, granittrappor, smidesräcken och dörrar. Be-
fintliga kolonner och tempelgaveln ovan den södra entrén.

• Befintliga målningar av Jerk Werkmäster.

• Befintliga putsmurar kring byggnadens tomt.

• Lindar på byggnadens tomt.



Noret
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Byggnadens entréparti i 
söder. Entrépartiet har en 
avskalad klasscisistisk ka-
raktär.

Gamla Handelsbanken från nordöst. Norr om byggnaden finns en parkeringsplats som kantas av stora träd i öster.
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26. Gamla Konsum
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Konsum, Häradsdomaren 4

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

Arkitekt: Kooperativa arkitektbyrån/Ville Tommos.

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Konsum, som idag inrym-
mer Lekextra, är en rektangulär funktionalistisk byggnad om två och ½ vå-
ningar, varav den översta betecknas som halv eftersom den är kraftigt indragen 
från fasadlinjen. Byggnaden är belägen med sin framsida mot Leksandsvägen 
i öster. I väster finns den långa magasinsbyggnad som tillhör Nils Ericssons 
järnhandel, och i norr ICA/Mårtas livs. Söder om byggnaden finns Gamla 
Handelsbanken.

Byggnaden är formad som ett enkelt och avskalat rätblock. Bottenvåning-
en saknar fönster förutom mot Leksandsvägen, där hela fasaden upptas av 
stora tätt placerade skyltfönster. På övervåningen finns fönsterband med två- 
och treluftsfönster utan spröjs och med engelskt röda kramar och bågar. Den 
översta våningen är indragen från fasaden förutom i öster och har ett karak-
täristiskt motfallstak som kan bevittnas på långt avstånd. Byggnadens fasad 
är slätputsad i bruten vit kulör utan några särskilda detaljer. I väster finns ett 
enkelt entréparti med skrämtak. Mot söder finns en långsträckt balkong som 
löper längs hela byggnadens kortsida. Balkongfronten är enkel och gråfärgad.

Arkitekturstil: Byggnaden är typiskt funktionalistisk. Karaktärsdrag som 
återspeglar detta är bland annat byggnadens enkla form av ett rätblock, före-
komsten av motfallstak, fönsterband, avsaknad av utsmyckningar, stora ljusa 
putsytor och den karaktäristiska balkongen i söder. Konsumbyggnaden är i sin 
helhet uppbyggd kring den funktionalistiska principen om att en tung överdel 
kan vila på en nätt underdel genom användandet av en så kallad däckpelar-
stomme. En däckpelarstomme fördelar tryck från övre våningsplan så att de 
absorberas upp av jämnt utplacerade betongpelare istället för av bärande yttre 
och inre murar. Detta förfarande förekommer inte inom klassisk arkitektur 
på grund av historiska tekniska begränsningar, utan är kännetecknande för 
funktionalism. På Gamla Konsumhuset har denna teknik möjliggjort att bot-
tenvåningen mot Leksandsvägen i princip är en enda stor glasyta, och att den 
materialtunga övervåningen med stora putsytor kan vila därpå.

Utmärkande detaljer: Byggnadens enkla utformning och fasadens karak-
täristiska uppbyggnad med en tung överdel på en nätt underdel. Byggnadens 
motfallstak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad. Skyltfönstren på byggnadens bottenvå-
ning är dock sannolikt bytta. Byggnadens fasad har också under senare tid 
belamrats med flertalet skyltar och andra till byggnaden dåligt anpassade de-
korationer. En funktionalistisk byggnad vilar på grundprincipen om avskalad 
enkelhet och skyltar samt utsmyckningar som inte underordnar sig helheten 



Noret
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blir mycket avvikande mot byggnaden som helhet. Eventuella nya skyltar ut-
formas så diskreta som möjligt, helst av en arkitekt - enkom för byggnaden.

Värden/var varsam med

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

• Byggnadens befintliga fasadkomposition och fönstersättning.

• Byggnadens befintliga fasadutformning beträffande ljus slätputs och 
befintlig färgsättning beträffande fasad och detaljer. 

• Befintliga träfönster.

• Befintlig balkong och balkongfronter åt söder.

Gamla konsumhuset från nordöst. Byggnaden är typiskt funktionalitisk.



Leksands kulturmiljöprogram

96

27. Mitti
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mitti, Köpmannen 13

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

Placering och översiktlig beskrivning: Norr om Apoteket och Carl 
Ohlssons och öster om Leksandsvägen finns gatuköket Mitti. Byggnaden är 
i söder sammanbyggd med apotekshuset. I norr finns en stor parkeringsplats 
tillhörande Konsum. 

Gatuköket är en låg kvadratisk byggnad med flackt pulpettak med brun 
plåtsarg som i öster täcks av skyltar. Ovanpå taket i byggnadens nordöstra 
hörn finns två karaktäristiska skyltar med texten »mitti« som avdelas av en 
stor blå-vit-gul hörnskylt. Byggnadens tak skjuter ut som ett väderskydd över 
de norra och östra fasaderna. Takutsprånget är klätt med vita glesa brädor. 
Byggnadens fasader utgörs av vita kalksandstensmurar utan fönster mot väs-
ter, och av stora fönsterpartier och gul glasbetong som är belyst inifrån i norr 
och öster. Fönstren och glasbetongen inramas av ett listverk i rostfri stålplåt, 
och längs med fönstret finns även en lång disk i rostfri stålplåt. Byggnaden har 
enkla vita dörrar.

Arkitekturstil: Modernism, 1970-tal. Karaktärsdrag som tydligt anknyter 
till modernismen är byggnadens flacka takvinkel och rätblockiga form, samt 
att fasaden tydligt är utformad för att fylla funktionen av gatukök med en 
tydlig framsida och en tydlig baksida. Även de stora sammanhängande glas-
partierna i norr och öster är typiska för modernismen.

Utmärkande detaljer: Den upplysta gula glasbetongen mot norr och öster, 
listverk och disk i rostfri stålplåt, byggnadens fönstersättning med en tydlig 
framsida och en tydlig baksida, det utskjutande skärmtaket och mitti-skyltar-
na.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad, flera skyltar har dock tillkommit.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig fasadutformning beträffande i vit kalksandsten (mexisten) 
med mörka fogar.

• Befintlig fasad beträffande upplyst gul glasbetong och glaspartier 
mot norr och öster.

• Befintliga detaljer i rostfri stålplåt.

• Befintlig sarg i brun plåt och befintliga skyltar (mitti-skyltarna och 
blåa kvadrater) på taket vid byggnadens nordvästra hörn.



Noret

97

Den karaktäristiska skylt-
ningen ovan Mitti-kiosken.

Mitti-kiosken från nordväst. Byggnaden har en karaktäristisk gul glasbetongfasad.
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28. Stora Gudmundsson
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Stora Gudmundsson eller Carl Ohls-
sons, Köpmannen 13

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

Arkitekt/byggmästare: Jonas Wernfeldt

Placering och översiktlig beskrivning: Stor handelsgård med framträdan-
de reveterad huvudbyggnad i två och ½ våning belägen norr om majstångs-
platsen och nordost om korsningen Norsgatan-Leksandsvägen. Byggnaden är 
sammanbyggd med Apotekshuset i norr och Gudmundssonska fastigheten/
turistbyrån i öster. På gården i norr finns en långsträckt timmerbyggnad som 
utgjort antingen bostadsutrymmen eller magasin. Byggnaden är uppförd i 
falurött timmer och har ett flackt sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. 
Byggnaden har flera bevarade äldre träfönster från olika tidsperioder.

Huvudbyggnaden vilar på en enkel slätputsad grå grund, som sedan övergår 
uppåt i en vit spritputsad bottenvåning. Vid knutarna finns terrafärgade ljust 
brunröda slätputsade hörn. Bottenvåningens fasad avskiljs från övervåningens 
av en enkel midjelist i samma kulör. Bottenvåningens fasad genombryts av 
stora skyltfönster från olika tidsperioder, vissa i liv med fasaden och andra 
indragna. Skyltfönstren och dörrarna till butiken längst västerut i byggnaden 
(Carl Ohlssons) omfattas mot Norsgatan av nätta listverk i kopparplåt. På 
bottenvåningen finns även ett antal perspektivfönster. Alla fönster på bot-
tenvåningen utom ett har brandgula markiser ovan. Byggnadens övervåning 
bär en slätputsad vit fasad med rusticerade hörnkedjor i samma terrafärg som 
beskrivs ovan. Fasaden avslutas mot taket med en enkel svart och terrafärgad 
gesims. Längs hela fasaden finns stora fyrluftsfönster i trä där de två övre bå-
garna är små och kvadratiska och de under höga stående (flaggfönster). Kring 
fönstren finns profilerade foder och överstycken i form av tempelgavlar. Bygg-
naden kröns av ett sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel, och ovanpå finns 
skorstenar i tegel med enkel utkragning. På taket finns också två större tak-
kupor med rundbågiga fönster mot söder. Mot norr har byggnaden påbyggts 
med ett trapphus med locklistpanel. Trapphuset har ett sadeltak med synliga 
taksparrar i takutsprånget och bevarade äldre hängrännor och spetsvinkliga 
stuprör. Fönstren på trapphuset är sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt. 

Utmärkande detaljer: Skyltfönster i fasadlivet med kopparlister samt entré-
partiet till Carl Ohlssons. Bandrusticerade hörnkedjor på byggnadens över-
våning. Byggnadens flaggfönster och fönstrens profilerade omfattningar och 
överstycken. Det ålderdomliga timmerhuset på gården norrut i sin helhet.

Arkitekturstil: Nyrenässans. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är 
tempelgavlar kring fönster, bandrusticerade hörnkedjor, enkla gesimser och 
rundbågiga fönster. Tidigare fanns tornspiror på de två fönsterkuporna mot 
majstångsplatsen i söder, och bottenvåningen hade en fönstersättning lika 
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Stora Gudmundssons från 
norr. Till vänster syns ett 
äldre gårdshus.

Stora Gudmundssons med tydlig prägel av nyrenässans, dock har bottenvåningen moderniserats, och två ursprungliga torn 
avlägsnats.
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ovanvåningen. Skyltfönstren är sannolikt tillkomna efter 1900-talets mitt.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Fasadens 
utformning på övervåningarna beträffande putsdetaljer så som fönsterom-
fattningar, bandrusticeringar och gesimser, fönster samt fönstersättningen på 
byggnadens övervåning.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorste-
nar. Befintlig utformning beträffande äldre spetsvinkliga stuprör.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, 
förhållandet mellan slätputs och spritputs. Befintlig utformning av 
fasad beträffande trapphuset i norr med locklistpanel. 

• Befintliga putsdetaljer i form av bandrusticerade hörnkedjor, gesim-
ser, fönsteromfattningar och övriga dekorelement.

• Befintliga äldre träfönster, samt befintlig utformning beträffande 
fönster.

• Befintliga skyltfönster och dörrar med kopparomfattningar vid in-
gången till Carl Ohlssons. 

• Gårdsbyggnaden i norr i sin helhet, förutom soprummet i norr. Sär-
skilt byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel. Befintlig utformning beträffande takmate-
rial. Befintlig tegelskorsten. Befintliga fönster och dörrar. Befintlig 
faluröd färgsättning.
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Entréparti med stora glasytor 
och karaktäristiskt trätak.

Stora Gudmundssons från sydväst, till höger i bilden syns majstångsplatsen. Byggnaden har en utpräglad nyrenässanskaraktär.


