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Noret är beläget på norra sidan av Österdalälvens utlopp ur Siljan. På Kyrkudden finns det gamla sockencentrat med kyrka 
och kyrkogård samt många offentliga byggnader. I öster längs Norsgatan fanns tidigare en gammal radby, som under 1800– 
och 1900–talen omvandlades till en tätort med handels– och hantverksprägel. Under 1900-talet expanderade bebyggelsen 
norrut på före detta åkermark till den gamla radbyn.
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Inledning och upplägg
Den här rapporten om Leksands–Noret är tillkommen 2019–2020, som en 
del i arbetet med Leksands nya kulturmiljöprogram.

Rapporten inleds med en översiktlig historik beträffande Noret som helhet. 
Därtill följer en värdering för området som helhet.

Därefter följer enskilda byggnads– och miljöbeskrivningar för de objekt, 
områden och miljöer som rapporten berör. I dessa kapitel listas även vilka 
egenskaper som bedömts särskilt värdefulla i anslutning till varje objekt, om-
råde eller miljö.

Norets historia

Landskapet kring Österdalälvens utlopp ur Siljan
En gång sträckte sig havet upp till Siljan. När inlandsisen smälte lagrades stora 
mängder av sand upp mot bergen i södra änden av Österviken där Österdaläl-
ven rinner ut. På båda sidor av älvens utlopp finns stora strandplan och platåer 
av sand. Platåerna är 30 meter tjocka, på sina håll betydligt mer. En gammal 
älvfåra genom sandlagren vid Åkersön berättar fortfarande om att älven hade 
en annan sträckning fram till 6 000 f. Kr. 

När människan under stenåldern kom till älvens utlopp fann man livsbe-
tingelserna goda. Här fanns rikligt med fisk som hade lekplatser på strandpla-
nen. Långt senare tog man tillvara sjömalmen på sandbottnarna i viken och 
tillverkade järn i ugnar ovanför stränderna. Ungefär samtidigt lärde man sig 
åkerbruk. Sandjordarna var lättbrukade. Man röjde platåerna, samlade ihop 
sten i svackor och sådde och skördade. När man i slutet av vikingatiden över-
gick till kristendomen begravde man till en början sina döda i sandjorden i 
närheten av boplatserna. Spåren efter sandjordarnas folk, deras liv som järn-
tillverkare och tidiga åkerbrukare, finns kvar i åkrarna och på stränderna. 

Sanden på strandplanen, längs stränderna och på platåerna gav upphov till 
namnet Leksand och sandjordarna blev grunden för bygdens identitet.

Noret och landskapet norr om älven
Det är möjligt att udden på norra strandplanet i förkristen tid var ett säte 
för en storgård, en marknadsplats eller en hednisk kultplats. Om detta vet vi 
inte säkert. Vid övergången mellan vikingatid och medeltid etablerades här 
socknens centrum med kyrkan och dess stora jordinnehav åt norr och åt öster 
på sandplatån. Nedströms älven och utanför kyrkans markområde, där bygde-
vägen österifrån mötte landsvägen söderifrån, låg Norets by. Norr om bebyg-
gelsen fanns merparten av byns odlingsmark. Österut sträckte sig Broåkern 
ned mot den plats som gett upphov till byns namn: ett nor, ett litet utlopp till 
älven från den närliggande Limsjön.

Fortfarande idag präglas landskapet på norra sidan av älven av den histo-
riska uppdelningen mellan å ena sidan Kyrkudden, med dess kyrkliga an-
läggningar och områden, och å andra sidan Norets bebyggelse. I Noret var 
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bebyggelsen under hundratals år, fram till och med 1800–talet, på det hela 
taget koncentrerad till en radby på sandplatåns kant ovanför och längs med 
älven. Ett mindre antal bebyggelseklasar fanns längs nuvarande Fiskgatan och 
norrut mot Hagbacken. Från och med 1900–talet har bebyggelsen expanderat 
norrut på odlingsmarken.

Historiska reseskildringar berättar om Noret
Resenärer på väg till eller genom Leksand kom vanligen uppför älven till ut-
loppet och till kyrkan. Sanden, namnet Leksand och landskapet kring älvens 
utlopp kom i blickfånget för många reseskildringar.

Abraham Hülphers, som reste genom Dalarna 1757, skrev att 

»Leksands Namn skall, efter de gamlas mening, vara tagit av en myckenhet 
fin sand, som sjön Siljan här vid stränderna uppkastar, vilken med vädret 
föres och lika som leker. Några föregiva, att lekar blivit här på sanden i 
fordna tider anstälde.« 

Frågan om innebörden av förledet »lek« upptog en egen liten utredning i skild-
ringen men Hülphers återkom till konstaterandet att det är den rikliga mäng-
den av sjö– eller älvsand som har gett orten sitt namn. Då han under firandet 
av Petri och Pauli dag den 29 juni iakttog danslekarna på kvällen noterade han 
att »sandjorden blev nu så upptrampad, att den stod som en rök i vädret«.

Hülphers reseskildring var en produkt av det nyttoperspektiv som i samti-
den utgjorde den främsta drivkraften bakom beskrivningar av svenska rikets 
land och som också låg bakom Linnés resor. Upptäckarnas fokus ändrades i 
och med medborgarprincipernas framväxt från slutet av 1700–talet. Kulturen 
– folkens kultur – och landskap och områden blev nu viktiga av symboliska 
orsaker. Insikten om folkkulturens ideologiska och politiska betydelse slog 
först igenom på kontinenten och förklarar varför utländska resenärer till en 
början ofta hörde till de ivriga skildrarna av Dalarna. Siljansbygden och dess 
folkkultur blev ett primärt mål i sammanhanget. Det landskap kring älvens 
utlopp som nu också kom att formuleras av betraktarna är över huvudtaget ett 
mycket tidigt exempel på idén om ett natur– och kulturlandskap.

I den bild som byggdes upp av Leksand blev sanden och sandjordarna cen-
trala komponenter. Tysken Friedrich Wilhelm von Schubert, som reste genom 
Leksand 1817, påpekade att

»Dalälvens och Siljans stränder bestå av en lös och gul sand, och förändra sig 
därföre årligen./––/ Denna sand, som lätt sättes i rörelse av vindarna, torde 
ha föranlett namnet Leksand«.

Schubert upptäckte att älvens utlopp var platsen varifrån hela bygdens vär-
de kunde identifieras: 

»Vid älvens ursprung har man Leksands kyrka med en stor krets av byar, 
som förskönas av herrgårdar, ängar, åkrar och lövskog. Allt sammanstämmer 
för att göra det hela till ett så skönt landskap«.
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Kyrkudden och Öst-
erdalälvens utlopp ur 
Siljan under tidigt 
1900–tal. Fotograf, 
Gustaf Reimers för STF. 
Dalarnas museums 
bildarkiv.

Ett av sätten att nå Noret 
var via flottbron över 
älven. På höjden syns den 
gamla radbystrukturen 
med gårdar som under 
1800–talets senare hälft 
omvandlats till bland 
annat handelsgårdar. 
Fotograf, Gustaf Reimers 
för STF. Dalarnas muse-
ums bildarkiv.
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Den gamla majstångsplatsen i nuvarande korsningen mellan Leksandsvägen och Norsgatan. Fotograf, Kurt Alinder. Dalarnas 
museums bildarkiv.
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När Otto Sebastian von Unge skildrade en Dalaresa år 1833 konstaterade 
han att

»Leksand har sitt namn av sin jordmån, av sanden, den älven genomskär 
som en misost«.

Vid mitten av 1800–talet var ett besök i Leksand högsta mode för folklivs-
skildrare, konstnärer, resehandboksförfattare och turister. I blickpunkten 
fanns folket och deras kyrkvägar och i synnerhet de talrika kyrkbåtarnas an-
komst tidigt på söndagarna. Skildringarna i text och i bild beskriver också 
landskapet med vilket folket var sammanbundet: odlingslandskapet, de ståtli-
ga tallarna, sandstränderna, vattenspegeln och de blå bergen i bakgrunden. En 
av de mest uppmärksammade skildringarna gjordes av den danske författaren 
H. C. Andersen från hans besök 1849. Hans berättelse om kyrkbåtsfolkets 
ankomst och om kyrkan kom under flera decennier att fungera som ett slags 
standardformulär för beskrivningar av besök i Leksand. Målarkonsten hade 
nu blivit viktig i förmedlingen av kultur– och landskapsbilderna. Andersen 
uppmanade därför landsmannen och konstnären Wilhelm Marstrand att be-
söka Leksand. Marstrands målning Sommarsöndag i Leksand från år 1853, 
som skildrar landstigning med kyrkbåtar på stränderna norr om kyrkan, blev 
en av de mest monumentala i sitt slag.

Det var inte alla besökare som uppskattade att Leksand hade blivit ett eta-
blerat besöksmål för nationell och internationell turism. Nordiska museets 
och Skansens grundare Artur Hazelius har berättat om hur han vid sitt första 
besök vid kyrkbåtarnas ankomst år 1857 förargades av att finna så många 
andra turistande åskådare på platsen. Trots det gjorde scenariot djupt intryck 
på Hazelius och han återkom flera gånger. Stränderna vid älven i Leksand 
och skådespelet som ägde rum på dessa utsågs av Hazelius i själva verket till 
Nordiska museets andliga födelseplats. Mot slutet av 1800–talet spreds bilden 
av Leksand och sandens landskap främst genom fototekniken och den eskale-
rande företeelsen med vykort.

I Noret fanns tidigare än i övriga Leksand människor från andra katego-
rier, vanligen ofrälse ståndspersoner – personer som socialt ansågs ha en hög 
ställning i samhället, utan att formellt befinna sig i något av de två översta 
stånden (prästerskap eller adel). Det förekom i skildringar att byn karakte-
riserades som en liten stad. Den uppfattningen förde Hülphers fram redan i 
mitten av 1700–talet: Noret »hade anseende av en liten stad«, konstaterade han. 
Jonas Carl Linnerhielm, som reste genom Leksand 1807, liknade Noret vid en 
liten köping. Uppsalastudenten Gunnar Olof Hyltén–Cavallius tyckte vid sitt 
besök 1835 att Noret nästan liknade en stad. Liknelsen med en stad är tydlig 
också vid journalisten Maximilan Axelssons besök 1853. 

»Här, som i en stad, finnes också flera köpmansbodar och hantverkerier, 
ävensom apotek och tingshus.« 
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Liknande iakttagelser gjorde den danske skribenten Fredrik Barfod år 1862. 
Som Maximilian Axelsson antyder tycks man dock ha syftat till vilka funk-
tioner och personer som förekom på Noret, och inte på bebyggelsekaraktären 
som sådan. Vid mitten av 1800–talet var centrala Leksand ett etablerat be-
söksmål. Kring denna tid uppträdde också de första exemplen på industriella 
företag i Noret. Det som karakteriserade tätortsbildningen i Noret var att den 
ägde rum på en gammal bystruktur och att den, liksom turismens och indu-
strins etablering, skedde före järnvägens ankomst. Häri skiljde sig på det hela 
taget utvecklingen i Leksands–Noret från de andra nya tätorter och munici-
palsamhällen som växte fram i Dalarna. 

Tidiga industrietableringar efter mitten av 1800–talet ägde rum vid Nors-
bro, exempelvis i form av en kalkugn. På platsen startade 1872 också Siljans-
bygdens första ångsågverk, Norsbro sågverk, vars byggnader fortfarande idag 
delvis finns bevarade. Vid Hagbacken anlades på 1870–talet en tobaksfabrik. 
Inne i Noret flera smedjor under andra hälften av 1800–talet och kring år 
1900 en åkdonsfabrik, flera snickerier, möbelsnickeri, bryggeri, kopparslage-
rier, tryckeri med mera.

Tätortsutvecklingen från slutet av 1800–talet
Fastän byn Noret tidigt hade uppfattas som en liten tätort, präglas Noret 
ännu idag av den rätt snabba bebyggelseomvandling som kring år 1900 ägde 
rum på den gamla radbyns grund. De fyrkantbyggda gårdarna omformades 
till handelsgårdar och runtom uppfördes småningom egnahemsbebyggelse, 
småindustrier, sommarhem, pensionat och hotell. I östra delen av Noret om-
vandlades den gamla åkervägen norrut snabbt, först till »Sjukstugevägen«, och 
därefter till Hantverkaregatan. Längs gatan etablerades raskt gårdar uppförda 
som bostäder kombinerade med lokaler för verksamhet och utan jordbruk, 
samt även några bondgårdar. Längs södra delen av Hantverkaregatan är dessa 
gårdar överlag bevarade medan de längre norrut har ersatts av nyare bebyg-
gelse som mest påminner om den gamla i skala, form och färg. Även kring 
Fiskgatan skedde en liknande utveckling under decennierna kring sekelskiftet 
år 1900. Från tiden finns ett flertal välbevarade exempel på sommarnöjen. 
Hildasholm vid Österviken må vara det idag mest kända men är samtidigt det 
mest aparta av dessa anläggningar. Mer typiska, men oftast lika välbevarade, 
är ett flertal sommarnöjen i form av mer eller mindre ombyggda härbren i 
västra Noret. Längs Rättviksvägen ligger Solvi, uppfört 1910, den kanske mest 
imponerande, välbevarade och kompletta av sommarnöjen med koppling till 
Dalarnas traditionella byggnadsskick.

År 1904 bildades Leksands–Norets municipalsamhälle, som var ett slags 
särskild kommun inom kommunen. Inom municipalsamhället tillämpades 
vissa av de regelverk som gällde för städer vilket var ett sätt för landskommu-
ner att gynna tätortsutveckling. Municipalsamhällets grundläggande bebyg-
gelseplan, som utfördes av Per Olof Hallman, en av samtidens mest kända 
planarkitekter, tog i stort hänsyn till platsens topografiska och strukturella 
förutsättningar. Odlingslandskapet norr om byn planerades för byggnation 
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På Noret fanns redan 
tidigt ett apotek. Den 
gamla byggnaden finns 
fortfarande kvar invid 
nuvarande Rättviksvä-
gen. Fotograf, Gustaf 
Reimers för STF. Dalar-
nas museums bildarkiv.

Den av Gustaf Ankarcro-
na ritade Sockenstugan. 
Fotograf, Gustaf Reimers 
för STF. Dalarnas muse-
ums bildarkiv.
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Långt in på 1900–ta-
let var utrymmet som 
idag är Torget obebyggd 
åkermark, vilket syns på 
detta flygfoto över Noret 
daterat 1947–1949. 
Fotograf, AB flygtrafik. 
Dalarnas museums 
bildarkiv.

På sluttningarna mot 
älven uppfördes kring 
sekelskiftet år 1900 
flera turistanläggningar, 
däribland ett flertal 
hotell. Fotograf Harald 
Fornstedt. Dalarnas 
museums bildarkiv.
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medan åkermarken väster om byn, mot kyrkan och Siljan, skulle bevaras. Ett 
stadsbyggnadsideal från denna tid vilket fortfarande har tydliga spår i Noret 
är trädgårdsstaden, det vill säga hus i mindre skala, gärna byggda med förgård 
mot gatan. Spåren av trädgårdsstaden syns idag tydligast på den östra sidan 
av Fiskgatan och i kvarteret Tregården, samt i form av Linges (Lundstäkten 
2) och Lång Karls (Lundstäkten 3) norr om Rättviksvägen och på Flygars 
(Fiskgårdarna 16) och Landgårds (Fiskgårdarna 17) i södra delen av kvarteret 
Fiskgårdarna. De flesta av egnahemstomterna är både bebyggda med ett bo-
stadshus och en uthuslänga. Uthuslängorna är ofta belägna mitt i kvarteren 
och avgränsas från varandra av mäktiga brandmurar, vilket är ett annat spår 
från municipalsamhällets mer ordnade byggnadsskick.

Norets gamla affärscentrum längs med den gamla radbyn lämnades i stort 
kvar när centrum senare på 1950–talet flyttade till det nya bilanpassade torget, 
där ingen bebyggelse tidigare hade funnits. Följden blev att den gamla be-
byggelsen till betydande del stod kvar när kulturmiljöfrågorna på 1970–talet 
kom i förgrunden. Redan vid tiden för municipalsamhällets tillkomst hade 
bevarandet av Norets by diskuterats.

En av de viktigaste arkitekterna – bokstavligt talat – bakom det moderna 
Leksand var Erik Wåhlin, från 1949 municipalsamhällets och kommunens 
första egentliga stadsarkitekt. Wåhlins idé var att man inte skulle bygga det 
moderna Leksand lika stereotypt som samhällen formades i övriga Sverige. I 
stället skulle man slå vakt om det som särpräglade Leksand genom att på det 
hela taget respektera det uppskattade landskapet. I de nya byggnadsplanerna 
för Leksands–Noret slogs öppenheten mot Siljan och Österviken fast. Nya 
byggnader skulle inte dominera den gamla bebyggelsen. Inte heller skulle nya 
hus göras för höga och bryta intrycket av det omgivande landskapet. De skog-
klädda blå bergen, bebyggelsen, det öppna odlingslandskapet och därnäst vat-
tenspegeln, var de fundamentala ingredienser som skapade det för Leksand så 
karakteristiska landskapet. Flerbostadshusen i Noret byggdes med, undantag 
för husen kring Torget, inte högre än två våningar och ofta med låg eller ingen 
källarvåning. Från och med 1970–talet byggdes dessa hus dessutom ofta med 
fasad av rödfärgad stående träpanel, vilket gör förbindelsen med det Leksands 
traditionella byggnadsskick ännu medvetnare och tydligare.

Municipalsamhället dominerades av köpmännen och stod i en viss mot-
sättning till den omkringliggande landskommunen. I och med den nya kom-
munreformen upplöstes municipalsamhället 1966. Den genomgripande för-
ändringen blev i stället sammanslagningen av Leksands, Siljansnäs och Åls 
kommuner år 1974.



Leksands kulturmiljöprogram

20

Värden, Noret som helhet

Noret i förhållande till andra byar och landskapet vid Öster-
dalälvens utlopp ur Siljan
Noret är beläget norr om Österdalälvens utlopp ur Siljan och utgör en be-
ståndsdel i ett mycket kulturhistoriskt värdefullt kulturlandskap på de sand-
platåer som finns mellan Käringberget i norr och Källberget i söder. Land-
skapet – en centralbygd för Leksand, bosattes tidigt av bönder som brukade 
den förhållandevis lättodlade sandiga jorden. Fram till 1800-talets senare hälft 
framväxte byarna Noret, Åkerö och Övermo med mängder av tätt placerade 
timmerhus där de flesta nyttjades i jordbruket. Tillsammans med Tibble och 
Lycka i öster samt Karlsarvet och Västanvik i väster formades en alldeles sär-
egen landskapskaraktär med lapptäckesartad jordbruksmark nära vattnet och 
upp mot bergen samt tätt bebyggda bondbyar med de blånande bergen som 
fondverk. I mitten låg Kyrkudden som en social knutpunkt för hela socknen. 
Noret fick sannolikt, som beskrivits, redan tidigt en särställning med avseende 
på de ekonomiska funktioner som fanns i byn. Där etablerades tidigt flera 
verksamheter som annars inte var tillåtna utanför städerna, däribland mer om-
fattande och organiserad handel samt hantverk. Med industrisamhällets intåg 
kom de gamla bondgårdarna att börja omdanas varvid en mer »ståndsmässig« 
karaktär utformades. Således förstärktes platsen betydelse som centrum för 
bygden även till att innefatta det utseendemässiga. Samtidigt kom turismen 
till Leksand att uppblomma och en stor tilldragelse kom att bli det säregna 
landskapet och de långlivade traditioner som ännu praktiserades på platsen 
– däribland midsommarfirandet på Noret. Landskapet kring Österdalälvens 
utlopp med »den lilla staden« Noret och omgivningen med jordbruks marken, 
byarna och de blånande bergen identifierades som något mycket värdefullt. 
När Noret fortsatte växa under 1900-talet kom utvecklingen i huvudsak att 
ske med stor hänsyn till historien och det omgivande landskapet. Tack vare 
det är de månghundraåriga berättelser som påverkat bebyggelsens framväxt 
kring Österdalälvens utlopp ur Siljan ännu tydligt avläsbara.

Värden/var varsam med:

• Noret var en bondby som från och med åtminstone 1800-talet kom 
att utvecklas annorlunda jämfört med exempelvis Västanvik, Åkerö 
och Övermo. I de senare bevarades i stor utsträckning bondesamhäl-
lets bebyggelse och landskapskaraktären med jordbruksmark, byar 
och blånande berg som den beskrivits ovan. I Noret framväxte istället 
annorlunda verksamheter för en tätort till hela bygden, vilket främst 
från 1800-talets mitt och framåt även gjorde mer eller mindre omfat-
tande fysiska avtryck på bebyggelsen. Denna berättelse är ännu tyd-
ligt avläsbar i landskapet på sådant vis att det finns en tydlig skillnad 
mellan bebyggelsen i Noret jämfört med bebyggelsen i byarna. De 
synbara skillnaderna i bebyggelsemönstret mellan Noret och andra 
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Ovan, Österdalälvens utlopp 
ur Siljan från Tibble i 
öster. Till höger på bilden 
syns de södra delarna av 
Noret. Bebyggelsen är av en 
annan karaktär jämfört med 
Övermo, Edshult och Åkerö 
till vänster i bilden, men 
generellt i en lågmäld skala 
som sammansmälter väl med 
landskapet i övrigt.

Till vänster, Kyrkudden med 
Leksands mäktiga sockenkyr-
ka, kyrkogård och klockstapel 
samt komministerbostället 
och prostgården. Kyrkudden 
var sedan tusen år det sociala 
och ekonomiska centrat i 
Leksandsbygden. Funktioner 
som även idag till stor del 
bibehållits i Noret.
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Ovan, Åkerö och Noret från 
Sundet i söder. Landskapet 
har mycket lång historisk 
kontinuitet eftersom nytillskott 
både i Åkerö och på Noret 
anpassats till landskapet och 
dess historia i stort.

Till höger, utsikt över Öst-
erdalälvens utlopp ur Siljan 
från Tibbleberget 1918. Land-
skapsbilden är i stort välbe-
hållen tack vare stor medve-
tenhet om platsens värden. 
Foto: Kurt Alinder, Dalarnas 
museums bildarkiv.
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byar bedöms vara mycket kulturhistoriskt värdefullt eftersom sam-
manhanget i ett stort perspektiv återspeglar industrisamhällets upp-
komst i Leksandsbygden samt hur tätortsutvecklingen från och med 
1800-talets mitt påverkat bygden. Värdebärande för Norets historis-
ka läsbarhet i förhållande till byarna och socknen i övrigt är således 
att bebyggelsens funktioner och karaktär skiljer sig mellan Noret och 
omgivande bondbyar. Exempelvis förekommer mer omfattande cen-
trumbebyggelse med bland annat affärs- och bostadshus, byggnader 
med administrativa funktioner för myndigheter samt boställen utan 
jordbruk för den grupp av bland annat näringsidkare och tjänstemän 
som växte fram i Leksand till följd av industrisamhällets intåg.

• Samtidigt som bebyggelsen skiljer sig från omgivande byar har man 
under industrisamhällets tätortsutveckling i kontext till Leksand 
och Noret ofta förhållit sig till landskapets kvaliteter i stort, exem-
pelvis vid uppförandet av flerbostadshus – något som beskrivs mer 
ingående nedan. Bland annat har bebyggelsens skala, höjd och vo-
lym förblivit lågmäld, varvid landskapsbilden i stort vidmakthållits. 
Många byggnader är dessutom utformade med stora materialmässiga 
kvaliteter och en högkvalitativ enkelhet som anknyter till den äldre 
bebyggelsen i Leksand trots att utformningen inte är den samma.

Kyrkudden och sockencentrat
På en udde mot Österdalälvens utlopp ur Siljan upptornar sig Leksands sock-
enkyrka och den omgivande kyrkogården med Sankt Petri kapell. Därifrån 
sträcker sig Kyrkvallen upp mot Gästis, som var gästgiveri för socknen. Om-
kring kyrkvallen finns en mångfald av byggnader som har eller haft funktioner 
inom kyrkoväsendet, samt även tingshus, sockenstuga och en hembygdsgård. 
Österut mot Noret finns öppna ytor som förut var jordbruksmark tillhörande 
kyrkan. Sådan mark finns även norr om kyrkogården, mot Barkdal. Det var 
vid Barkdal som de flesta av sockenborna anlände i sina kyrkbåtar för att delta 
i det kyrkliga och sociala livet på Kyrkudden. De som kom landvägen hade 
ofta kyrkstallar där hästarna vistades, och där man kunde klä sig rätt för besök 
i kyrkan. På storskifteskartan, som upprättades under 1820-talet, finns över 
etthundra kyrkstallar utritade. 

Det kyrkliga livet var betydelsefullt under bondesamhället i Leksand och 
en viktig social och ekonomisk knutpunkt för hela socknen. Platsen omfattar 
än idag en mångfald av ålderdomliga bevarade byggnader, anläggningar och 
byggnadsverk som tydligt återspeglar platsens funktion och status i äldre tider. 
Byggnader vid Kyrkudden, samt sådana byggnader som på annat vis varit 
viktiga för det sociala, ekonomiska och administrativa livet i Leksand bedöms 
vara av särskilt kulturvärde. Det rika före detta jordbrukslandskapet kring 
Kyrkudden var en grundläggande förutsättning för kyrkoväsendets olika 
verksamheter historiskt och sådana ytor i form av exempelvis före detta 
Barkdalsåkrarna, Härbresåkern och Sammilsdal bedöms ha mycket höga 
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kulturvärden. Den bebyggelse som finns kring Kyrkudden är genomgående 
högkvalitativ beträffande såväl karaktär som material- och detaljutformning 
och det är tydligt att bebyggelsen uppförts med särskild omsorg. 

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Kyrkudden och sockencentrat:

• 1. Kyrkudden
• 2. Komministergården, Kaplangården
• 3. Prostgården
• 4. Före detta Arrendatorsgården
• 5. Kyrkvallen, Kyrkallén
• 6. Sockenstugan
• 7. Kyrkogårdsförvaltningen (med kyrkstall)
• 8. Klockargården
• 9. Bykrogen
• 10. Gästis
• 11-A. Leksands hembygdsgårdar
• 11-B. Skolmuseet
• 12. Gamla Tingshuset eller Alléskolan
• 13. Gymnastiksalen
• 14. Gamla skolprästbostället
• 15-A. Tingshuset
• 15-B. Tingsvaktmästarvillan
• 16. Sammilsdal eller Gropen
• 17. Församlingshemmet S:t Persgården
• 62. Gamla Apoteket
• 109. Kyrkstall

Varje enskild byggnad, anläggning och miljö beskrivs och värderas närmare i 
egna stycken nedan.

Timmerhuskulturen, månghussystemet och de kringbyggda 
gårdarna
I äldre tider var Noret en bondby med radbykaraktär kring nuvarande Norsga-
tan, samt ett antal byklungor spridda i odlingslandskapet norr därom – bland 
annat gårdarna Nordahl-Mattes, Gammel Jerkers, Fisk-Lassas, Fiskes och 
Olshans längs nuvarande Fiskgatan. Äldre kvarvarande gårdar och timmer-
hus kan berätta om livet i det äldre bondesamhället och timmerhuskulturen i 
Leksand i äldre tider. Särskilt äldre timmerhus belägna vid kringbyggda gårds-
tun är omistliga beståndsdelar i Leksandsbygdens karaktär och som källor till 
kunskap och förståelse om timmerhuskulturen i äldre tider. De äldre gårdarna 
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återspeglar även Norets historia som bondby och hur man ännu långt in på 
1900-talet bedrev aktivt jordbruk på områden som idag är tomtmark med 
småhus eller flerbostadshus. Välbevarade äldre timmerhus och gårdar med 
timmerhus bedöms ha särskilt kulturvärde. Gårdar och äldre timmerhus som 
påtagligt förändrats under 1900-talet bedöms ha ett kulturvärde.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Timmerhuskulturen, månghus-
systemet och de kringbyggda gårdarna:

• 26. Bröms Ollas eller Bröms-
gården (med avseende på 
de äldre timmerhusen kring 
gårdstunen)

• 47. Nordahls Mattes
• 48. Gammel Jerkers
• 49. Fisk Lassas
• 53. Fiskes
• 54. Olshans eller Olshanspers
• 65. Udden med Kattjerkers 

humlegård

• 67. Yrns
• 68. Åijs Ollas
• 87. Hedbys Olles
• 90. Yromes ladu
• 112. Lekattgården
• 104. Prinsen 8
• 123. Provinsialläkarbostaden 
• 175. Bassängen 11
• 190. Flitten 1

Det tidiga industrisamhället förändrar – Norsgatan och Hant-
verkaregatan
Från och med tiden kring 1800-talets mitt skedde betydande samhällsföränd-
ringar i Leksand och i Sverige som stort, vilka ledde till förändringar av den 
gamla bymiljön. Under seklets senare del anlades flera nya handels- och hant-
verkargårdar antingen genom nybyggnad eller omdaning av befintliga bond-
gårdar. Många byggnader gjordes större än tidigare brukligt i Leksandsbygden 
och utsmyckades mer stadsmässigt med reveterade (putsade) fasader, friser 
och gesimser samt glasverandor. Det går inte att helt bestämma en enskild 
orsak till förändringen, istället ter den sig ha berott på flera olika samverkan-
de förutsättningar. Bland dessa återfinns skråväsendets upplösning 1846 och 
näringsfriheten 1864, vilka medförde att det blev enklare att etablera handels- 
och hantverksföretag utanför städerna och på landsbygden. Detta första steg i 
Norets förvandling från bondby till tätort slutade med en omfattande brand 
1902 som ödelade stora delar av bebyggelsen öster om nuvarande Z-torget. 
Efter branden återuppbyggdes de kvarter som nedbrunnit i sekelskiftesstil, 
bland annat med inslag av jugend. Efter branden inrättades 1904 Norets mu-
nicipalsamhälle och under efterföljande decennier styrde municipalsamhällets 
byggnadsnämnd hur bebyggelsen kring Norsgatan kom att utformas, placeras 
och även delvis omdanas. Under 1930- och 1940-talen kom exempelvis vissa 
av de sekelskiftesbyggnader som uppförts med relativt avancerade arkitekto-
niska utsmyckningar att genomgå funktionalistiska omdaningar, dock ofta 
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med hög kvalitet beträffande material och detaljutformning. Idag är bebyg-
gelsen kring Norsgatan och i viss mån även Hantverkaregatan, som var No-
rets andra affärs- och hantverksgata, bibehållen till såväl karaktär som skala 
från tiden då Noret var municipalsamhälle. Till skillnad från Norsgatan, där 
förändringen ägde rum på befintliga bondgårdar med den uppsättning bygg-
nader som hörde till en bondgård, var Hantverkaregatan på det hela taget 
nyanlagd på mark där tidigare inga gårdar fanns. Den nya bebyggelsen längs 
Hantverkaregatan kunde därför utformas friare i förhållande till tidigare be-
byggelsemönster och behövde, med ett par undantag, inte heller ta hänsyn till 
att jordbruk skulle bedrivas. Öster om Z-torget finns dessutom flera miljöer 
som är välbevarade från det sena 1800-talets expansion med handels- och 
hantverksgårdar. Anledningen till att bebyggelsen kring Norsgatan är välbe-
hållen beror i hög utsträckning på att efterkrigstidens tätortsutveckling i No-
ret skedde bortom den befintliga bebyggelsen och kring det nya Torget, som 
anlades på odlingsmark norr om befintlig bebyggelse. Detta är i ett nationellt 
perspektiv ovanligt – på många jämförbara orter har den, jämfört med ef-
terkrigstidens och samtidens byggnadsskick, förhållandevis småskaliga bebyg-
gelse som tillkom mellan 1850 och 1950 utraderats. Även om vissa byggna-
der i området mist sin ursprungliga karaktär, och andra renoverats hårdhänt 
under sent 1900-tal kan bebyggelsen som helhet berätta mycket om Norets 
utveckling från by till tätort. Det är en historia som inte är unik, men som 
det idag finns få kvarvarande spår av på andra platser. De hantverks-, handels- 
och köpmansgårdar som anlades i Noret från och med 1800-talets mitt och 
framåt kan berätta om förändrade ekonomiska och sociala funktioner och 
förväntningar på platsen. Med detta menas bland annat att de sysslor och 
arbeten som utfördes i bondesamhället, exempelvis i form av djurhållning och 
jordbruk, med tiden kom att i allt högre grad ersättas av exempelvis varuhan-
del och grosshandel, kafé- och hotellverksamhet samt hantverksföretag. Längs 
Norsgatan ersattes eller omdanades befintliga gårdar för att till sin utformning 
bättre överensstämma med exempelvis de sociala förväntningar som tillkom i 
samband med förändringen – handelsgårdar, som tidigare varit ett stadsfeno-
men, kunde exempelvis utformas mer stadsmässigt med putsfasad och detaljer 
i någon av de nystilar som var populära under 1800-talets senare hälft. Två 
goda exempel på detta är Stora Gudmundsson och Nils Ericssons Järnhandel. 
Längs Hantverkaregatan skedde en likartad utveckling men dock i något mer 
återhållsam tappning beträffande gårdarnas skala och utsmyckning. Gårdarna 
kring Hantverkaregatan tillkom för övrigt på tidigare obebyggd mark, medan 
bebyggelsen kring Norsgatan omdanades från en tidigare annorlunda utform-
ning. De bebyggelsemiljöer, gårdar och byggnader som på ett tydligt vis kan 
berätta om de förändringar Noret genomgick under 1800-talets senare hälft 
är värdefulla källor till kunskap och förståelse för tätortens karaktär och histo-
ria, samt Leksandsbygdens historia överlag och bedöms på grund av detta ha 
särskilt kulturvärde. Värdet förstärks av att flera av byggnaderna och gårdarna 
kring Norsgatan är välbevarade från tiden kring sekelskiftet år 1900 och har 
höga materialmässiga, arkitektoniska och utformningsmässiga kvaliteter. Be-
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rättelsen anknyter dessutom till en bredare berättelse om industrisamhällets 
framväxt under 1800-talet i Sverige, och kan användas för att exemplifiera 
de betydande samhällsförändringar som skedde i Sverige under 1800-talet i 
Leksand. Byggnader som påtagligt förändrats till sin karaktär efter 1900-talets 
mitt men som fortfarande genom sin historia och generella karaktär återspeg-
lar berättelsen om hur industrisamhället förändrade Noret bedöms ha kultur-
värden.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Industrisamhället förändrar – 
Norsgatan och Hantverkargatan:

• 19. Allévillan
• 22. Söderlundska gården
• 24. Gamla Sparbankshuset
• 25. Posthuset eller Bröms 

Nilses
• 26. Bröms Ollas eller Bröms-

gården
• 27. Nils Ericssons Järnhandel
• 31. Stora Gudmundsson
• 33. Faktoriet
• 34. Jakobssons fastighet
• 35. Grönlundska fastigheten
• 36. Bobergska fastigheten
• 38. Zetterströms Järnhandel
• 39. Jonssons möbler

• 40. Lundinska huset (delvis 
förändrat)

• 41. Gamla Handelsbolaget
• 44. Mejeriet
• 45. Claëssons minne
• 66. Smedjan 
• 73. Grönstedt 12 (gårdshu-

set)
• 74. Lind Fredriks
• 87. Hedbys Olles
• 88. Bjurlings
• 89. Fyrkanten 2
• 121. Hoffens, Jonsbacken 10
• 123. Provinsialläkarbostaden

Folkrörelserna på Noret
Tiden kring sekelskiftet år 1900 var omvälvande. Industrisamhällets genom-
slag skapade av många olika anledningar sociala och politiska spänningar ur 
vilka flera olika folkrörelser föddes. Redan under 1800-talets senare hälft kom 
väckelserörelsen att slå igenom runt om i Sverige. Senare kom bland annat 
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Folkrörelserna samlade människor i 
nya grupper som inte nödvändigtvis var geografiskt rotade, vilket möjliggjor-
des genom ökade möjligheter till resande. Från början bildades många folk-
rörelser i opposition mot den dåvarande samhällsordningen. Efterhand kom 
rörelserna emellertid att växa till samhällsintegrerade institutioner som bidrog 
till ökad medborgerlig sammanhållning och på sikt även demokratiseringen 
av Sverige.

På Noret finns flera äldre byggnader uppförda av såväl den frikyrkliga folk-
rörelsens olika församlingar samt olika loger inom nykterhetsrörelsen. Dessa 
byggnader kan berätta om folkrörelsernas framväxt och betydelse i Leksand 
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under 1800-talets senare hälft och än mer under 1900-talet och bedöms där-
för ha kulturvärde eller särskilt kulturvärde.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Folkrörelser på Noret:

• 46. Missionskyrkan
• 50. Elim
• 59. Bönan, Samuelssons
• 74. Lind Fredriks
• 77. Byggnadsföreningen Svea med Visir bio
• 91. Frälsningsarmén
• 103. Sveasalen

Municipalsamhället, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande
I slutet av 1800-talet framväxte en kritik mot industrialismens rutnätsstäder, 
monumentala stadsrum och vad som upplevdes som hänsynslös ingenjörsbe-
tonad planering. Efter internationella influenser skedde en stadsplaneringsre-
nässans som strävade efter en återgång mot stadsrum som upplevdes organiskt 
framvuxna. Den österrikiske arkitekten och konsthistorikern Camillo Sitte 
var en föregångsfigur som framhävde medeltidsstäderna som en god källa 
till inspiration. I England framväxte trädgårdsstadsrörelsen efter Ebenezer 
Howards tanke om städerna uppdelade i självständiga små enheter där stad 
och lantlighet blandades. De tidiga trädgårdsförstäderna fick stor påverkan 
på det tidiga 1900-talets stadsplanering i Sverige. Särskilt beträffande stads-
rummens utformning med grönskande gaturum, informellt placerade hus, 
oregelbundet svängande gator och arkitektur med ständiga variationer.

Efter att Noret blivit municipalsamhälle 1904 utformades en grundläggan-
de bebyggelseplan av Per Olof Hallman, som var en av dåtidens mest framträ-
dande planarkitekter tillika en stor förespråkare av trädgårdsstaden som ideal. 
Planen utformades även i trädgårdsstadens anda. De mest tydliga spåren av 
detta återfinns på de villatomter som anlades i enlighet med planen, exem-
pelvis i kvarteren Trädgården och Tregården. I dessa kvarter finns flera för det 
tidiga 1900-talet typiska villor och småhus belägna indraget från gatulinjen 
med förgård och planeringar som bildar lummighet mot gaturummet. Eko-
nomibyggnader uppfördes dessutom mitt i kvarteren och med stora avdelande 
brandmurar som skulle skydda vid eldsvådor. Stora delar av Noret ödelades 
under en brand 1902, och sannolikt kom därför frågan om brandsäkerhet att 
få stort utrymme i bebyggelseplanen. Ekonomibyggnadernas placering mitt i 
kvarteren kom dock även att rent estetiskt förstärka det estetiska idealet om 
trädgårdsstaden eftersom det medförde att gaturummen i stort kunde vid-
makthållas öppna och med betoning på grönska. Egenskaper som återspeglar 
det tidiga municipalsamhällets utbyggnad med trädgårdsstaden som ideal be-
döms ha särskilt kulturvärde. Till dessa hör exempelvis att byggnader i många 
av de kvarter som omfattades av Hallmans bebyggelseplan är belägna indragna 
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från gatulinjen, samt att ekonomibyggnader är samlade mitt i kvarteren med 
avgränsande brandmurar. Även sådant som ursprunglig växtlighet, staket, 
grindar och stolpar är värdebärande där det förekommer. De ekonomibyggna-
der med brandmurar som finns bevarade bland annat i kvarteren Trädgården 
och Tregården bedöms ha särskilt kulturvärde eftersom de återspeglar det mer 
välorganiserade brandskyddet som kom med Hallmans bebyggelseplan över 
Noret.

På de tomter som tillkom efter byggnadsplanen 1906/1908 uppfördes flera 
för det tidiga 1900-talet stiltypiska villor av en helt annan karaktär än vad som 
traditionellt förekommit i Leksandsbygden. Dessa byggnader följde till sin 
utformning i stort de rådande trenderna för villabyggande, och kunde exem-
pelvis få en utformning inspirerad av jugend, nationalromantik eller nyklas-
sicism. Under denna period blev det möjligt för fler att nyttja en bostad utan 
tillhörande jordbruk eller andra tillverkningslokaler, vilket förklarar framväx-
ten av dessa villor eller småhus utan tillhörande jordbruk på mindre orter 
och samhällen. De villor som uppfördes under perioden 1900–1930 på Noret 
återspeglar framväxten av ett nytt samhällsskikt till följd av industrisamhällets 
etablering i Leksandsbygden. Byggnaderna återspeglar även tidstypiska ideal 
kring utformningen av villor och småhus och bedöms ha kulturvärde eller 
särskilt kulturvärde.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande:

• 19. Allévillan
• 43. Hedbys Lasses
• 56. Linges
• 57. Lång Karls
• 60. Flygars
• 61. Landgårds
• 82. Trädgården 8
• 83. Trädgården 11
• 84. Trädgården 9
• 93. Tregården 10
• 94. Tregården 18
• 95. Tregården 4
• 96. Tregården 15
• 97. Uthus på Tregården 12 

med flera
• 102. Mellanåkern 4

• 113. Kronofogdens
• 118. Österåkern 6
• 122. Jonsbacken 5
• 141. Lundtäkten 6
• 142. Molands
• 144. Flitten 6
• 148. Byggmästaren 18
• 187. Prinsen 19
• 192. Skogskanten 15, Furu-

liden
• 194. Tallen 7, Leksands barn-

hem
• 196. More 2
• 202. Limhagen 27, Larshans-

gården
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Turism, nationalromantik och »dalaromantik«
Under 1800-talet nådde industrialiseringen Dalarna. Efter hand ersattes 
böndernas timmerhusbyggande av nya tekniker, och den folkliga timmer-
hustraditionen avtog. Mot sekelskiftet år 1900 väcktes främst bland stadsbor 
och kulturpersonligheter ett nytt intresse för den äldre bondekulturens olika 
uttryck, däribland dräktskick, sånger och musik, traditioner och byggnads-
kultur. Många faktorer låg till betydelse för detta, däribland nationalstatens 
framväxt, en ökad urbanisering och världsutställningar i nationalismens för-
tecken. Övre Dalarna kom att föreställas som ett genuint reliktområde över 
det gamla Sverige, och många turister begav sig till bland annat Leksand för 
att uppleva den kultur som på andra platser betraktades som bortglömd eller 
utdömd. Med tiden kom kulturpersonligheter och förmögna stadsbor att byg-
ga påkostade sommarnöjen och konstnärshem på natursköna platser i bygden. 
Kring sekelskiftet år 1900 och vidare under 1900-talets första hälft uppfördes 
flera sommarnöjen i nationalromantisk – eller dalaromantisk stil runt om på 
Noret, i synnerhet kring de tallskogsbevuxna sluttningarna kring Käringber-
get. Nationalromantiken som arkitekturstil hade sin storhetsperiod i Sverige 
under decennierna efter sekelskiftet år 1900. Nationalromantisk arkitektur 
kännetecknas ofta av en vurm för traditionella och hantverksmässigt fram-
ställda material. Stor inspiration hämtades från den brittiska arts– and crafts-
rörelsen, som i motreaktion på vad som upplevdes som ett allt för icke–origi-
nellt och stilfixerat 1800-tal förespråkade en tillbakablick mot enkelt hantverk 
och materialens inneboende skönhet. I Leksandsbygden är det även vanligt 
med former tagna ur och tolkade genom det tidiga 1900-talets idealbild av 
det äldre bondesamhället i Dalarna, varför stilen kanske snarare bör beteck-
nas som »dalaromantisk«. Redan på de tidigaste av sommarnöjen och villor 
återfanns detaljer hämtade från den dåvarande idealbilden av det äldre bonde-
samhällets byggnadskultur – trelufts blyspröjsade fönster av samma typ som 
på Östnorsstugan på Skansen, fönsterluckor, komplicerade kronskorstenar, 
vindflöjlar, en uppsjö av träfasader med blottlagt timmer, stavspån och lock-
listpanel, rödfärg, klovtak och historiskt återblickande allmogefarstukvistar. 
Samtidigt förekom även avvikelser från det traditionella byggnadskicket be-
träffande form och storlek. Exempelvis förekom flera takvarianter som aldrig 
traditionellt nyttjats i Övre Dalarnas byggnadskick – däribland mansardtak, 
tälttak och säteritak.

Byggnader som uppfördes som sommarnöjen med tydliga nationalroman-
tiska eller dalaromantiska drag återspeglar den historiskt mycket betydelse-
fulla turismen till Leksandsbygden och Noret. Byggnaderna bedöms därför 
ha kulturvärden eller särskilt kulturvärde. Övriga byggnader som haft stor 
betydelse för den historiska turismen, exempelvis i form av Gästis, Allévillan, 
Dalahemmet och Turisthemmet Tre kullor bedöms ha kulturvärden eller sär-
skilt kulturvärde. De romantiska arkitekturinslagen på Noret är ofta samman-
hängande med byggnader som uppfördes som sommarnöjen eller på annat vis 
för turister. Alla byggnader som haft betydelse för turismen är emellertid inte 
nationalromantiska eller dalaromantiska.
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1900-talets tätortsutveckling och modernism på Noret
Under 1900-talets första hälft tycks Noret ha förändrats med lågintensiv takt 
och med utgångspunkt i Norsgatan som central för handel och andra service-
funktioner. När funktionalismen slog igenom kom vissa av gatans byggnader 
att omdanas i mer avskalad stil, men flera äldre byggnader bevarades också till 
sin äldre karaktär. Det byggdes även några nya byggnader där den 1920-tals-
klassicistiska Handelsbanken av Jacob J:son Gate från 1931 och Konsumva-
ruhuset av KF:s arkitektkontor under ledning av arkitekt Ville Tommos från 
1933 är goda exempel. Norrut längs Hantverkaregatan och Fiskgatan samt på 
intilliggande kvarter fortsatte den lågmälda expansionen med villor och små-
hus som påbörjats kring sekelskiftet år 1900. Från omkring 1930 kunde även 
dessa få en lågmäld funktionalistisk utformning.

Under efterkrigstiden ökade förändringstakten samtidigt som Leksand fick 
Erik Wåhlin som distriktsarkitekt. Efter Wåhlins idé kom då ett nytt torg 
att planeras och anläggas norr om Norsgatan, varvid denna i stort bevarades 
i den karaktär den fått innan 1950-talet. Nya större affärs- och handelshus 
tillsammans med andra serviceinrättningar så som Tele- och Posthuset samt 
Kommunalhuset förlades kring det nya torget, som även hade bussförbin-
delser med resterande delar av Leksands socken. Noret cementerades i sin 
särställning som centrum för Leksandsbygden och stora expansioner med allt 
från flerbostadshus till idrottsanläggningar, skolor och senare även större mat-
varubutiker förelåg.

• 10. Gästis
• 18. Sommarnöjen i kvarteret 

Diakonen
• 19. Allévillan
• 63. Munthes, Hildasholm
• 64. Dalahemmet
• 114. Solvi
• 115. Furuhaga
• 117. Österåkern 3
• 120. Korstäppan
• 124. Käringbergets toppstuga
• 128. Gästishärbret
• 129. Före detta Soltäppan
• 130. Montelius härbre
• 131. Hagebo

• 132. Trulsgården
• 133. Gärdsgården
• 134. Kjellsgården
• 135. Önskebo
• 136. Bergsbo
• 137. Direktör Arne Johns-

sons
• 138. Kapprodden 6
• 139. Hillgården
• 140. Bergbacken
• 146. Turisthemmet Tre 

Kullor
• 148. Skogsbo, Skogsbo 8, 9 

och 10
• 198. Sandgärdet 6, Uhrdins

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Turism, nationalromantik och 
Dalaromantik:
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Under den moderna epoken år 1930–1980 blev den svenska byggsektorn 
som helhet mer rationell och likartad över hela landet. Bakgrunden var bland 
annat stora arbetskraftsbehov inom industrisektorn vilket ledde till ett i hö-
gre grad mekaniserat byggsätt. En annan viktig faktor till att byggnadskicket 
förändrades var »det moderna projektet«, en stor omvandlingsprocess som 
särskilt under perioden 1930–1980 genomsyrade såväl politik som näringsliv 
och syftade till att skapa ett modernt - avförtrollat, rationellt och effektivt 
samhälle. Sett ur dåtidens rationalistiska perspektiv förestod den äldre bebyg-
gelsen ofta bristfällig till sin praktiska funktion, såväl som en symbolbärare 
över förlegade strukturer och tankesätt som inte fick plats i det nya samhälle 
som skulle byggas. Ideologiskt och politiskt sammanlänkad till det moderna 
projektet var den funktionalistiska och senare modernistiska arkitekturen, där 
egenskaper så som enkelhet, rationalitet och äkthet inför betraktaren betona-
des.

I Leksand, som redan på 1800-talet började etableras som en plats med 
särskilt värdefullt natur- och kulturlandskap, traditioner och sedvänjor, fanns 
redan tidigt en vilja att tillvarata bygdens lokala karaktär och särprägel även 
inför de förändringsprocesser som förestod den moderna epoken 1930–1980. 
Platsen skulle utvecklas, men inte på bekostnad av de unika värden som fanns 
i exempelvis de gamla byarna och det särpräglade landskapet vid Siljans ut-
lopp i Österdalälven. Tankesättet, som implementerades av starka kulturper-
sonligheter så som Knis Karl Aronsson och tjänstemän så som distriktsarkitek-
ten Erik Wåhlin, syftade till att vidmakthålla bygdens särdrag: man sökte egna 
former som samspelade med landskapet och såg lite annorlunda ut jämfört 
med liknande hustyper på andra platser. Strävan för att bevara landskapet 
och bygdens särprägel utmynnade bland annat i att de flerbostadshus som 
byggdes på Noret under efterkrigstiden inte gjordes högre än två våningar 
och sällan med större källare (kring nya torget byggde man dock affärs- och 
bostadshus i tre våningar). Även om de olika kvarteren är förhållandevis olik-
artade framträder bebyggelsen därför som helhet sammanhållen och varsam 
i förhållande till landskapet. Det förekom även att olika byggnader till sitt 
utseende anpassades till Leksandsbygdens traditionella byggnadskultur. Bland 
annat uppfördes många byggnader, särskilt under 1970-talet, med faluröda 
träfasader. Genom en medveten satsning återuppväcktes även det folkliga 
timmerhusbyggandet, varvid man började bygga nya timmerhus vid sidan av 
de mer stiltypiskt modernistiska småhusen. Historien om de modernistiska 
timmervillorna beskrivs nedan.

Ett urval av välbevarade byggnader som återspeglar 1900-talets tätortsut-
veckling på Noret bedöms ha kulturvärden eller särskilt kulturvärde. Värde-
motiven kan variera beroende på vilken aspekt av 1900-taletstätortsutveckling 
som avses. Byggnader så som Gamla Konsum och Z-huset kan exempelvis 
berätta om den stiltypiska funktionalismens genombrott i Leksand men även 
i Sverige som stort. Byggnadsföreningen Svea med Visir bio var en av de bygg-
nader som tillkom kring nya torget och kan således på ett tydligt vis återspegla 
efterkrigstidens utveckling med nya affärs-, service- och bostadshus i tidstypisk 
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stil. Den tillhörande biografen är dessutom en av de bäst bevarade biograferna 
från tiden i hela Svergie. Flerbostadshusen i kvarteret Prinsen företräder på 
ett förnämligt vis berättelsen om hur man expanderade med varsamt förhåll-
ningssätt till landskapet och en vilja till att vidmakthålla Leksands särprägel. 
Kronloftet är en mycket välbevarad modernistisk byggnad som utformats med 
mycket höga materialmässiga och hantverksmässiga kvaliteter. Varje byggnad, 
miljö eller anläggning som står listad nedan har en egen värdebeskrivning där 
det mer tydligt framkommer vilken specifik berättelse som avses som motiv 
till värdet.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret:

• 21. Hemslöjden
• 23. Kronloftet
• 25. Posthuset eller Bröms 

Nilses
• 28. Gamla Handelsbanken
• 29. Gamla Konsum
• 30. Mitti
• 32. Centrumhuset
• 36. Bobergska fastigheten
• 37. Z-torget och Z-huset
• 40. Lundinska huset
• 42. Bryggaren 1
• 55. Persgården
• 58. Gräfnings
• 70. Grewesmühl 18
• 71. Kvarteret Grewesmühl
• 72. Grönstedt 15
• 75. Tele- och Posthuset
• 76. Nya Sparbanken
• 77. Byggnadsföreningen Svea 

med Visir bio
• 78. Siljans konditori
• 79. Rektangeln 5
• 80. Nises och Mases
• 81. Kommunalhuset
• 85. Skofabriken

• 86. Fyrkanten 9
• 91. Frälsningsarmén
• 93. Tregården 10
• 98. Byåkern 7
• 99. Målarmästare Daniels
• 100. Nygård 2
• 105. Kvarteret Prinsen
• 106. Kvarteret Olshans
• 107. Olshans 10
• 108. Lundstäkten 5
• 110. Leksandshallen
• 111. Kvarteret Vinkeln
• 119. Sterners
• 125. Käringbergsområdet
• 145. Lekattbacken 12
• 185. Torget
• 186. Tregården 11
• 191. Lekattbacken 10
• 197. Österåkern 8
• 199. Hagbacken 8-16
• 200. Täppan 8
• 201. Skogen 8
• 203. Tibblegärdet 14 och 15
• 204. Troilius 9
• 205. Byggmästaren 14
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Modernistiska timmerhuskulturen
Från mitten av 1900-talet återuppväcktes det folkliga timmerhusbyggandet i 
Leksand genom en medveten satsning. Särskilda timmerhusföretag etablera-
des och byggde timmervillor åt vanligt folk. Det blev även vanligt med fritids-
hus av timmer, ofta i fjällen eller i stugbyar. De timmerhus som uppfördes från 
och med 1900-talets mitt var ofta formgivna med inspiration från stiltypiskt 
modernistiska villor från samma period. Sådant som form, storlek, takvinkel 
och planlösning liknade ofta utformningen på andra samtida småhus. Det 
finns bland annat exempel på timrade souterränghus, något som annars starkt 
förknippas med 1960- och 1970-talens industrimässiga byggnadskultur. Det 
förekom även, om än inte alltid, att byggnaderna försågs med detaljer som 
anspelade på nationalromantiken och idéer om det äldre bondesamhället. På 
vissa hus förekommer exempelvis fantasifullt tilltagna allmogedetaljer så som 
fönsterluckor, stora och små blyspröjsade fönster med färgat antikglas, kron-
skorstenar och farstukvistar med rosmålningsmotiv i triangelfälten och svarva-
de hörnstolpar. Andra detaljer som tillhör dessa timmerhus är trägärdesgårdar 
i fäbodstil och gårdsportaler med stolpar i rot. På Noret finns en mångfald av 
exempel på timmerhus som uppfördes från 1950-talet och fram tills 1980-ta-
let. Byggnaderna bedöms ha kulturvärden eftersom de är karaktäristiska för 
Leksandsbygden och kan berätta om hur nya byggnader anpassades till den 
lokala byggnadstraditionen även i en tid som annars brukar karaktäriseras som 
hänsynslös i förhållande till lokala särdrag och traditioner inom byggnadskul-
turen. Särskilt välbevarade modernistiska timmervillor samt tidiga exempel 
på företeelsen med timmerhuskulturens återuppväckelse bedöms ha särskilt 
kulturvärde. Även de timmerhus som finns på Käringbergsområdet och Nya 
Käringbergsområdet bedöms ha särskilt kulturvärde.

Exempel på miljöer som ingår i sammanhanget Modernistiska timmerhuskulturen.

• 7. Kyrkogårdsförvaltningen
• 51. Fiskgårdarna 10
• 52. Fiskgårdarna 11
• 116. More 8
• 125. Käringbergsområdet
• 126. Nya Käringsbergsom-

rådet
• 146. Turisthemmet Tre 

Kullor
• 159. Tallen 1

• 164. Korsgärdet 12
• 165. Yxgärdet 6
• 166. Yxgärdet 2
• 169. Läkaren 2
• 178. Troilius 1
• 189. Göstas 18 och 19
• 193. Furan 5
• 195. Tallen 2
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odlings- eller betes-
mark och bebyggelse-
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ha kulturvärden.

Blå områden markerar 
gårdar, byggnader, od-
lings- eller betesmark 
och bebyggelseområden 
som bedöms ha särskilt 
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1. Kyrkudden
2. Komministergården
3. Prostgården
4. F.d. Arrendatorsgården
5. Kyrkvallen, Kyrkallén
6. Sockenstugan
7. Kyrkogårdsförvaltningen
8. Klockargården
9. Bykrogen
10. Gästis

11-A. Leksands hembygds-
gårdar
11-B. Skolmuseet
12. Gamla Tingshuset eller 
Alléskolan
13. Gymnastiksalen
14. Gamla skolprästbostället
15-A. Tingshuset
15-B. Tingshusets vaktmäs-
tarbostad

16. Sammilsdal eller Gropen
17. Församlingshemmet och 
S:t Persgården
18. Sommarnöjen i kv. Dia-
konen
19. Allévillan
20. Kulturhuset
21. Hemslöjden
22. Söderlundska gården
23. Kronloftet

24. Gamla Sparbankshuset
25. Posthuset eller Bröms 
Nilses
26. Bröms Ollas eller Bröms-
gården
27. Nils Ericssons järnhandel
28. Gamla Handelsbanken
29. Gamla Konsum
30. Mitti
31. Stora Gudmundsson
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32. Centrumhuset
33. Faktoriet
34. Jakobssons fastighet
35. Grönlundska fastigheten
36. Bobergska fastigheten
37. Z–torget och Z–huset
38. Zetterströms järnhandel
39. Jonssons möbler
40. Lundinska huset
41. Gamla Handelsbolaget

42. Bryggaren 1
43. Hedbys Lasses
44. Mejeriet
45. Claëssons minne
46. Missionskyrkan
47. Nordahls Mattes
48. Gammel Jerkers
49. Fisk Lassas
50. Elim
51. Fiskgårdarna 10

52. Fiskgårdarna 11
53. Fiskes
54. Olshans eller Olshanspers
55. Persgården
56. Linges
57. Lång Karls
58. Gräfnings
59. Bönan, Samuelssons
60. Flygars
61. Landgårds

62. Gamla Apoteket
63. Munthes eller Hildasholm
64. Dalahemmet
65. Udden med Kattjerkers 
humlegård
66. Smedjan
67. Yrns
68. Åjis Ollas
69. Kvarteret Domaren
70. Grewesmühl 18
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71. Kv. Grewesmühl 16
72. Grönstedt 15
73. Grönstedt 12
74. Lind Fredriks
75. Tele- och posthuset 
76. Nya Sparbanken
77. Byggnadsföreningen 
Svea med Visir bio
78. Siljans konditori
79. Rektangeln 5

80. Nises och Mases
81. Kommunalhuset
82. Trädgården 8
83. Trädgården 11
84. Trädgården 9
85. Skofabriken
86. Fyrkanten 9
87. Hedbys Olles
88. Bjurlings
89. Fyrkanten 2

90. Yromes ladu
91. Frälsningsarmén
92. Hedbys 13
93. Tregården 10
94. Tregården 18
95. Tregården 4
96. Tregården 15
97. Uthus på Tregården 12 
med flera
98. Byåkern 7

99. Målaremästare Daniels
100. Nygård 2
101. Smalåkern 20
102. Mellanåkern 4
103. Sveasalen
104. Prinsen 8
105. Kvarteret Prinsen
106. Kvarteret Olshans
107. Olshans 10
108. Lundstäkten 5
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109. Kyrkstall
110. Leksandshallen
111. Kvarteret vinkeln
112. Lekattgården
113. Kronofogdens
114. Solvi
115. Furuhaga
116. More 8
117. Österåkern 3
118. Österåkern 6

119. Sterners
120. Korstäppan
121. Hoffens
122. Jonsbacken 5
123. Doktor Lundgrens
124. Käringberget och 
Käringbergets toppstuga
125. Käringbergsområdet
126. Nya Käringbergs-
området

127. Före detta Norsbro 
sågverk med flera
Nationalromantik och 
dalaromantik i Noret

128. Gästishärbret
129. F.d Soltäppan
130. Montelius härbre
131. Hagebo
132. Trulsgården
133. Gärdsgården

134. Kjellsgården
135. Önskebo
136. Bergsbo
137. Arne Johnssons
138. Kapprodden 6
139. Hillgården
140. Bergbacken

Övriga miljöer med särskilt 
kulturvärde

141. Lundtäkten 6

142. Molands
143. Paradplatsen
144. Flitten 6
145. Lekattbacken 12
146. Turisthemmet Tre 
Kullor
147. Skogsbo
148. Byggmästaren 18
149. Järnvägsstationen
150. Lundstäkten 14
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Skala 1:5 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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159. Tallen 1
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161. Fogden 6
162. Fogden 10
163. Sandgärdet 8
164. Korsgärdet 12
165. Yrgärdet 6
166. Yrgärdet 4
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1. Kyrkudden
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kyrkan 1 och 2; Kaplanen 1 och 2; 
Prosten 1, 2 och 3; Klockaren 13, 14 och 15; Sockenstugan 2 och 3; Noret 
62:1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö). 
Kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är 
skyddade enligt bestämmelser i Kulturmiljölagens fjärde kapitel.

Placering och översiktlig beskrivning: Kyrkan med S:t Petri kapell (ett 
före detta bårhus), kyrkogårdsmuren och klockstapel dominerar miljön. Om-
givande kyrkogård sträcker ut sig österut, söderut, västerut och norrut i olika 
utbyggnadsetapper. Öster om kyrkobyggnaden finns prostgården med träd-
gård och tidigare flygelbyggnad (idag pastorsexpedition), bryggstuga, förråd 
och två stolpbodar. Den ena stolp boden, Tiondehärbret, står invid klocksta-
peln. Fägårdens norra del utgörs av »prostladan«. I söder finns komminister-
gården med ett antal ålderdomliga timmerbyggnader. Klockargården är en in-
tegrerad del av helhetsmiljön liksom den närliggande kyrkogårdsexpeditionen 
med kompaniboden, ett härbre och ett tidigare kyrkstall inom gårdsmiljön. 
Kyrkvallen med björkalléer och vid sidan står Sockenstugan samt ett min-
nesmärke över Leksands kompani.

Historik
Kyrkudden har under mer än tusen år varit en betydelsefull plats för människor. 
Platsen och landskapet kring älvens utlopp ur Siljan har också gett upphov till 
namnet Leksand. I området har hittats rester av förkristna brandgravar men 
också rester av vikingatida järnframställning samt en järnpilspets.

De äldsta delarna av den nuvarande kyrkobyggnaden bedöms vara från sent 
1200–tal eller tiden omkring år 1300. Under golvet har gjorts fynd av en eller 
två tidigare föregående kyrkobyggnader av trä. I samband med arkeologiska 
utgrävningar har mängder av tidiga kristna begravningar påträffats från tiden 
c:a 1050–1200. Många personer har begravts med gravgåvor vilket är särskilt 
intressant.

Den första medeltida kyrkan var en mycket stor kyrka och omfattar de nu-
varande tre mittersta skeppen. I mitten av 1400–talet byggdes ett torn och i 
slutet av 1400–talet slogs valven. På 1500–talet byggdes ett vapenhus i sydöst. 
Tornspiran vräktes ned i en kraftig storm 1573. År 1627 slog blixten ned i 
tornspiran och kyrkklockorna förstördes. De nya klockorna placerades i en 
klockstapel 1630. Den nya spiran var den högsta i Dalarna, 83 meter, men 
träffades även den av blixten, i juni 1709 varvid taket brändes av. Kyrkan 
byggdes om något med ett nytt kor, två nya valv och ett nytt tak med en 
takryttare i form av lökkupol. Därefter har förändringarna i huvudsak skett 
inne i kyrkan. Dock byggdes kyrkan ut 2008 med en mindre tillbyggnad ritad 
av arkitekt Gunnar Mattsson.
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Värdebeskrivning
Kyrkudden har som helhet med avseende på såväl historia, landskap och be-
byggelse särskilt kulturvärde. Platsen har under mycket lång tid varit bety-
delsefull som en social och ekonomisk knutpunkt i Leksandsbygden, och var 
sedan medeltiden sockencentrum i Leksands socken. Den långa kontinuiteten 
syns bland annat genom den medeltida sockenkyrkan, de mycket ålderdom-
liga timmerhusen tillhörande kyrkoväsendet samt genom den väl utbredda 
kyrkogården som innefattar gravar från åtminstone 1000–talet och framåt.

Kyrkan är en av få femskeppiga kyrkor i Sverige och hör till de största lands-
ortskyrkorna i landet. Den är en av de mest säregna kyrkorna i Sverige och 
har stora interiöra värden. På taket ligger stavspån från tidigt 1700–tal och 
takstolarna spänner fritt över c:a 30 meter, vilket är anmärkningsvärt.

Värden/var varsam med

• Kyrkobyggnaden i sin helhet samt närbelägna byggnader anknutna 
till kyrkoväsendet så som den ålderdomliga timrade klockstapeln, 
kyrkhärbren och bodar.

• Kyrkogården och dess mångfald av gravvårdar och områden från 
olika tider, som tydligt kan berätta om Leksandsbygdens invånare 
och deras företaganden genom tiden. Förutom de äldsta delarna som 
är belägna kring kyrkobyggnaden innefattar kyrkogården även en 
mängd områden i form av bland annat allmänna varv som är ovan-
ligt välbevarade och har mycket höga kulturvärden.

• Boställen så som Prostgården, Komministergården och Klockargår-
den, som tillsammans med ekonomibyggnader och det omgivande 
före detta odlingslandskapet på den före detta Härbresåkern (i öster) 
och Barkdalsåkrarna (i norr) kan berätta om bland annat prästerska-
pets liv och förutsättningar i äldre tider.

• Att bebyggelsen på Kyrkudden är mer påkostad och storskalig än i 
de omkringliggande byarna. Platsen var sockencentrum och jämfört 
med byarna har byggnaderna där haft en mer exklusiv och påkostad 
karaktär och arkitektur. Den stora sockenkyrkan med rum för flera 
tusen personer och den ovanlig stora kyrkogården antyder även hur 
ovanligt utbredd och folkrik Leksands socken var i äldre tider, så pass 
att anläggningen utmärker sig även på ett nationellt plan.

• Kyrkuddens allmänt tillgängliga karaktär där allt från sandstränderna 
vid Österviken och Österdalälven till den rika naturen på Kyrkud-
darna nyttjats av Leksandsborna som en slags allmän eller offentlig 
plats för samling under mycket lång tid. Kyrkvallen har varit sär-
skilt betydelsefull i detta hänseende, men behandlas i en egen rap-
port. Omgivningarna har även sedan åtminstone 1800–talet varit en 
mycket betydelsefull plats för rekreation, och bygdens första anord-
nade parkanläggning fanns på uddarna söder om Härbresåkern. 
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Barockportal i kalksten över den södra ingången till Leksands kyrka.
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Klockstapeln vid 
Leksands kyrka är 
klädd med ålderdom-
liga i stavspån i unikt 
mönster.

Ovan, Leksands kyrka 
med ingången till kyrko-
gården från nordöst.
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Leksands kyrkogård 
1923 eller möjligen 
tidigare. Foto: Ger-
da Söderlund, 338. 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.

Ovan, vykort mot Kyr-
kudden från Åkersön. 
Okänd fotograf, 1918. 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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Kyrkvallen kring 
1860. MS 6. Leksands 
lokalhistoriska arkiv - 
bildarkivet.

Ovan, flygbild mot 
Kyrkudden kring 1930. 
Foto: O Bladh, MS 56. 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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2. Komministergården, Kaplangården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Komministergården eller Kaplangår-
den, Kaplanen 1

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

Byggherre: Leksands församling

Entreprenör: Byggmästarna Hall Lars Nilsson och Anders Zarmén i Västanvik

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1899

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-
gestaltades 1960 (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 långsidor-
na finns 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 tiden 



Noret

57

kring år 1960. I övrigt är byggnaden gestaltad i en lågmäld, till Leksandsbyg-
den anpassad stil. Fönstren är utformade på ett sätt som minner om utform-
ning på äldre fönster i byarna.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti och ytterdörr med omfatt-
ning. Fönster och fönsteromfattningar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Svårt att 
bedöma eftersom byggnaden omgestaltats under olika tidsperioder. Entrépar-
tiet är mycket välbevarat från tiden då byggnaden uppfördes.

Historik
Kaplagården eller Kaplangården, var gården för kyrkoherdens medhjälpande 
präst, kaplanen, även senare benämnd komminister. På storskifteskartan 1826 
finns även på kaplangården en större mängd byggnader, två mindre flygel-
byggnader och en särskild kringbyggd fägård, dock mindre än prostgårdens. 

Komministergårdens huvud-
byggnad från nordöst.
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Byggnaderna är från 1700–talet och framåt. År 1897 såldes det gamla bostads-
huset på auktion och flyttades till Hantverkaregatan för att bli bostad åt sadel-
makare Jonsson. Det nya huset stod klart 1899 och byggdes av byggmästarna 
Hall Lars Nilsson och Anders Zarmén från Västanvik. År 1960 renoverades 
byggnaden.

Värdebeskrivning
Komministergården har särskilt kulturvärde. Anläggningen kan berätta om 
prästerskapets liv och förutsättningar i äldre tider, särskilt genom de ålder-
domliga och stora ekonomibyggnader i timmer som finns norrut på gården. 
Även bostadshuset har en intressant exteriör som till sin nuvarande karaktär 
tillkommit kring mitten av 1900–talet. Det är tydligt att byggnaden vid denna 
omgestaltning sökt anpassas till Leksandsbygdens unika byggnadskultur med 
bland annat faluröd träfasad och enkel detaljutformning. På gården finns en 
ålderdomlig ek vilket annars enligt hävd varit ovanligt norr om Dalälven. Trä-
det är en viktig beståndsdel i hela Kyrkuddens karaktär som sockencentrum. 
Komministergården är en integrerad del av hela kyrkomiljön på Kyrkudden.

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.
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3. 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 stavspånstäckning. 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. På byggnadens västra kortsida finns en enkel utbygg-
nad, 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 täckt av skiffer och farstukvisten 
har ett bandplåtstak samt dropplist utöver de dekorativa balusterdockorna. 
Byggnadens fönsteromfattningar är enklare, och byggnaden har kvar äldre 
fönster. Byggnadens ytterdörrar är parspegeldörrar med enkelt dekorerade ru-
tor, och flankeras av två belysningsarmaturer. Byggnaden är äldre men har 
ombyggts under 1900-talet.

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.

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.
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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 stavspåns– 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.

Historik
Leksands prosteri omfattande ursprungligen hela övre Dalarna, nuvarande 
Mora, Rättviks och Leksands kontrakt och benämndes Österdalarnas kon-
trakt. Kyrkoherdarna i Leksand var inflytelserika personer och flera av medel-
tidens katolska herdar innehade kanikvärdighet, det vill säga var medlemmar 
av domkapitlet i Västerås. Av Älvsborgs lösen 1571 framgår att kyrkoherden 
Engelbertus Olai var en av de förmögnaste i Dalarna. På 1600–talet omfattade 
prästgården ett 20–tal byggnader och på storskifteskartan från 1826 framstår 
»Prostgården« som en hel liten klungby med ett 30–tal byggnader. Prostgår-
dens huvudbyggnad är ursprungligen uppförd i slutet av 1600–talet. Flygel-
byggnaden är uppförd på 1820–talet. På 1950-talet byggdes den om för att 
rymma pastorsexpedition efter ritningar av arkitekt Gustav Clason.

Värdebeskrivning
Prostgården har särskilt kulturvärde. Det primära bostadshuset uppfördes un-
der 1600–talet med salsplan, vilket är vanligt bland herresäten, prästgårdar 
och även vissa militärboställen från den tiden. I Leksandsbygden är det emel-
lertid ovanligt med sådana byggnader från samma tidsperiod och Prostgården 
måste ha varit utmärkande till sin storlek och karaktär när den först byggdes. 
Prostgården kan trots att den flera gånger ombyggts, tillbyggts och på andra 
sätt förändrats berätta mycket om prästerskapets liv i Leksand i äldre tider. 
Anläggningen är även till sin arkitektur exklusiv med hög materialmässig och 
utformningsmässig kvalitet. Prostgården är en integrerad del av kyrkomiljön 
på Kyrkudden, som såväl till delar som till helhet är sällsynt välbevarad och 
har synnerligen stora kulturvärden.
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Ovan, Prostgården från 
ingången till gården i 
norr. Huvudbyggnaden 
är till vänster i bilden, 
och flygelbyggnaden till 
höger.

Till vänster, f.d. arren-
datorsbostaden. I bak-
grunden den byggnad 
som förmodas vara ett 
äldre fäjs.
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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 stavspån. 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 flygel-
byggnad, nuvarande 
pastorsexpeditionen.

Manbyggnadens västra 
fasad, samt ett garage 
tillkommet under 1900–
talet söder om byggna-
den.
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4. 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 Arrendatorsgården är 
en större anläggning belägen söder om sockenstugan, väster om hembygdsgår-
den och nordöst om prostgården. Arrendatorsgården utgörs av flera byggna-
der belägna kring ett glest fyrkantigt gårdstun. I norr finns två stora byggna-
der 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 gavelhärbre på stolpunderrede i trä med 
svarttjärade trädörrar. Det är »Gästishärbret« från början av 1800–talet. Över-
våningen är utkragad och taktäckningen består av lertegel. Vidare finns en 
länga med tröskloge och bod. Även dessa byggnader är faluröda i timmer. 
Byggnaderna har sadeltak med tvåkupig tegeltäckning, och svarta knutlådor 
samt dörrar och fönsterluckor. Syllstockarna på båda byggnaderna har karak-
täristiska 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 
men 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 arki-
tekturstil.

Utmärkande detaljer: Dörrarna på samtliga byggnader. Bruket av svart-
tjärade 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 
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kring 1900–talets mitt, och det finns fortfarande flera ålderdomliga detaljer, 
exempelvis i form av dörrar och fasadutformning.

Historik
Prästens jordbruk sköttes av en dräng eller rättare. I slutet av 1800-talet ar-
renderades jordbruket ut till en arrendator. Den siste arrendatorn var Nils 
Söderlind som flyttade från gården 1898.

Värdebeskrivning
Arrendatorsgården har särskilt kulturvärde. Anläggningen var en viktig be-
ståndsdel i kyrkoväsendets historiska försörjning och flera av byggnaderna 
som finns bevarade på platsen har historiskt fungerat i detta avseende. Därige-
nom kan anläggningen även berätta om prästerskapets liv och förutsättningar 
i äldre tider.

F.d. Arrendatorsbostadens 
många ekonomibyggnader, 
bild från nordväst.
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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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Ovan, före detta 
Arrendators gårdens bo-
stadsbyggnad till vänster 
samt ekonomibyggnader 
till höger.

Mäktigt härbre vid 
före detta Arrendators-
gården.



Leksands kulturmiljöprogram

68

5. Kyrkvallen och Kyrkallén
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kyrkvallen och Kyrkallén

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

Placering och översiktlig beskrivning: Kyrkvallen sträcker sig mellan 
Leksands kyrka och Gästis. Kyrkallén sträcker sig från Kyrkvallen till Kultur-
huset i öster.

Historik
Kyrkvallen var långt in på 1800–talet en omtyckt handelsplats. Varje söndag 
ägde livlig handel rum där med lök, päron från Siljansnäs, kringlor och kara-
meller, skebergsliar med mera.

Antingen före 1850 eller senast kring år 1850 planterades tre rader av björ-
kar på Kyrkvallen. I slutet av 1800–talet utökades björkallén till fyra rader.

Möjligen är kyrkvägen i samma sträckning som nuvarande Kyrkallén inte 
äldre än vid tiden för storskiftet i början av 1800–talet. Dessförinnan kan det 
ha varit så man österifrån fick ta sig upp längs nuvarande Fiskgatan och vika 
av i västlig riktning efter nuvarande Rättviksvägen. Själva Kyrkallén, allén av 
björkar, planterades första gången våren 1861 med två rader av björkar. Enligt 
uppgift var det en av prästerna som ville skapa ett minne av sin förlovning 
och engagerade de pojkar som gick och läste våren 1861 att sätta björkplan-
torna. Efter andra världskriget var björkarna mycket gamla och det var hög 
tid att fundera hur en förnyelse av allén skulle gå till. Arkitekt Holger Blom, 
stadsträdgårdsmästare i Stockholm och sommarboende i Tibble, anlitades för 
att göra upp en plan. Förnyelsen enligt planen skulle precis påbörjas då stor-
men den 4 juli 1953 ryckte upp mängder av björkar i allén. En del mycket 
gamla träd klarade sig, framför allt öster om församlingshemmet. Våren 1954 
påbörjades nyplantering, nu i tre rader med björkar, och pågick intensivt till 
och med 1959. Samtidigt sänktes promenadstråket och omgivande mark till 
i nivå med vägen. 

Björken blev kring sekelskiftet år 1900 ett slags symbolträd för Leksands-, och 
Siljansbygden. År 1909 bildades Leksands Planteringssällskap och en systema-
tisk plantering av björkar påbörjades på ömse sidor av många gator och vägar. Så 
planterades delar av Norsgatan, Rättviksvägen utanför Gamla Apoteket, Fiskga-
tan, Hantverkaregatan, Strandvägen och Villagatan i Noret. På Åkerö plantera-
des Gamla Siljansnäsvägen med en björkallé den varma sommaren 1914.

Värdebeskrivning
Kyrkallén är en historiskt betydelsefull mötesplats i Leksandsbygden och har 
därför särskilt kulturvärde. Platsen berättar om det sociala livet i Leksandbyg-
den i bondesamhället och hur människor från de många byarna samlades till 
möten, inför högmässor, bröllop och andra kyrkliga händelser och till handel. 
Härifrån (Kyrkvallen) utgick Leksands kompani till övningar och krig och 
här samlades man vid oroliga tider såsom Klockupproret 1527, Näftåget 1598 



Noret

69

och Dalupproret 1743. Från och med 1800–talet och industrisamhället blev 
platsen betydelsefull för turismen och återkom i många skildringar av Sverige.

Värden/var varsam med

• Kyrkvallen och Kyrkallén i sina respektive helheter.

• Grusade ytor.

• De fyra raderna med björkar på Kyrkvallen.

• De tre raderna med björkar i Kyrkallén.

• Diskreta övergångar mellan asfalt och gräsytor.

Folk på Kyrkvallen kring 
1910. Kyrkvallen var en vik-
tig samlingsplats i Leksand. 
MS 741. Leksands lokalhisto-
riska arkiv - bildarkivet.
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Kyrkvallen en söndag kring 1910. Foto: Gerda Söderlund, Leksands lokalhistoriska arkiv - bildarkivet.
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Kolorerad bild från 
Kyrkvallen, tagen 1908 
eller tidigare. Foto: 
Gerda Söderlund, 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.

Ovan, Kyrkallén med 
utsikt mot Härbres-
åkern. Foto: Gerda 
Söderlund, Leksands 
lokalhistoriska arkiv - 
bildarkivet.
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6. Sockenstugan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sockenstugan, Sockenstugan 3

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

Byggherre: Leksands landskommun

Entreprenör: Sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona

Byggår: 1913–14

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 knutpunkter 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.
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Historik
Byggnaden föregicks av en äldre sockenstuga som också låg nära Kyrkvallen. I 
stugan hölls från 1600–talet sockenstämman och även ting fram till 1822 då 
ett särskilt tingshus uppfördes. Den nya sockenstugan ritades av Gustaf An-
karcrona och byggdes av sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson 1913–14. 
Leksands landskommuns möten och sammanträden ägde rum här fram till 
1962 då det nya kommunalhuset vid Torget togs i bruk. Intill stugan finns ett 
minnesmärke i gjutjärn över Majorens eller Leksands kompani 1628–1901, 
som hade Kyrkvallen som samlingsplats.

Värdebeskrivning
Sockenstugan har högt kulturvärde. Byggnaden uppfördes i början av 1900–
talet efter ritningar av Gustaf Ankarcrona och har exteriört mycket höga ut-
formningsmässiga och materialmässiga kvaliteter. Byggnadens karaktär sam-
spelar dessutom med flera av de andra offentligt anknutna byggnaderna som 
ritades av Ankarcrona i anslutning till Kyrkudden kring sekelskiftet år 1900 
och är således mycket viktig för platsens karaktär. Dess historiska funktion 

Sockenstugan från norr. Bygg-
naden är uppförd i national-
romantisk stil. 
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som sockenstuga och lokal för styret och förvaltningen av socknen och lands-
kommunen har också betydelse för värdet. Förvisso representerar sockenstu-
gan, genom uppförandet av en ny byggnad i en ny arkitekturstil och med en 
viss värdighet och resning, en ny och större betydelse för den offentliga lokala 
politiska maktens manifestation i socknens traditionella religiösa och politiska 
centrum. Å andra sidan speglar kanske byggnaden också genom sin förhål-
landevis modesta storlek, de begränsade resurser som den småbrukarpräglade 
bygden var villig att lägga på denna slags byggnad vid tiden för den demokra-
tiska nationalstatens genombrott.

Värden/var varsam med:
Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita detaljer i form 
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«.
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7. Kyrkogårdsförvaltningen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaren 
13

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

Arkitekt: Byggnadsingenjör Erik Liljas

Byggår: 1960–talet

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

Mot Kyrkvallen finns två större timmerbyggnader, av utseendet att döma 
en tröskloge (i öster) och en bod (i väster) ) – Leksands kompanis trossbod. 
De tätt placerade byggnaderna är båda rektangulära med sadeltak. Båda bygg-
naderna har blottlagd faluröd timmerstomme med svartmålade brädinklädda 
knutar. Byggnaderna är stora för sin ålder. På båda byggnaderna finns svart-
målade 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 smides-
detaljer och väl sliten tröskel. 

I öster finns en långsmal enkel faluröd timmerbyggnad som är ett av två 
bevarade kyrkstallar på Noret. På storskifteskartan över Noret från 1819-1826 
fanns över 100 kyrkstallar utritade. 

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–ta-
let, men i en historiskt återblickande stil som sannolikt anpassats till utform-
ningen 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.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: De äldre 
timmerbyggnaderna är tillsynes välbevarade i sin helhet. Huvudbyggnaden 
har möjligen genomgått ett sentida fönsterbyte.

Värdebeskrivning
Kyrkogårdsförvaltningens anläggning har särskilt kulturvärde. Huvudbygg-
naden, som uppfördes under 1960–talet i timmer, kan berätta om hur nya 
byggnader i Leksand historiskt anpassades till den lokala bebyggelsekulturen 
genom bland annat materialval och utformning. Byggnaden kan även berätta 
om hur kyrkogårdens skötsel utvecklades till en mer ordnad verksamhet under 
1900–talet, varpå behovet av lokaler ökade. Detta sammanföll med att kyrko-
gårdsidealen förändrades, och att kyrkogården expanderade storleksmässigt. 
Till kyrkogårdsförvaltningen hör även flera ålderdomligare ekonomibyggna-
der som tidigare varit väsentliga för kyrkoväsendets skötsel och försörjning. 
Att byggnaderna är uppförda i timmer och med stor hantverksmässig kvalitet 
är också betydelsefullt, då de därigenom är en beståndsdel i och ett spår av 
Leksandsbygdens omistliga timmerhuskultur, som präglade allt byggande i 
trakten i äldre tider. Kyrkstallarna mot öster är en av två bevarade byggnader 
i sitt slag på Noret och är omistliga för förståelsen om företeelsen med kyrk-
stallar, vilken beskrivs närmare i den översiktliga historiken för Kyrkudden.

Värden/var varsam med – Tröskloge, bod, härbre och kyrk-
stallar

• 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.
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Kyrkogårdsförvaltningen från 
kyrkvallen. Närmast i bilden 
finns äldre timmerhus – Lek-
sands kompanis trossbod och 
en tröskloge.

8. 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 stå-
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ende glasrutor som avdelas av en enkel spröjs. Samtliga fönster och fönster-
omfattningar är målade i ljust gråvit färg, möjligen grön umbra. Byggnaden 
är belägen norr om Kyrkvallen, och öster om kyrkogården. I sydväst 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 (bygg-
nad med sexdelad plan), vilket är förhållandevis ovanligt i Leksand. Bygg-
nadstypen började förekomma under 1600–talet och användes bland annat 
vid uppförandet av prästgårdar och officersboställen under 1700–talet. Kap-
tensgården 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.

Historik
År 1826 bestod »Klåckarebostället« av en kringbyggd gård med kryddgård och 
ekonomibyggnader. En flygelbyggnad flyttades till Hagbacken omkring sekel-
skiftet år 1900 och bryggstugan fungerade under åren efter sekelskiftet som 
annex till Gästis. Fram till 2010-talet fungerade Klockargården som tjänste-
bostad för församlingens organist.

Värdebeskrivning
Klockargården har särskilt kulturvärde. Anläggningen är ett av de boställen 
tillhörande kyrkoväsendet och kan därigenom berätta om klockarnas liv och 
villkor i äldre tider. Byggnaden är liksom prostgården uppförd med salsplan, 
men dock senare i tiden. Den för Leksandsbygden ovanliga och stora bygg-
nadstypen hjälper till att utmärka Kyrkudden som en speciell, storskalig och 
påkostad plats annorlunda byarna.

Värden/var varsam med:

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



Noret

79

• 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 kyrk-
vallen.
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9. 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 spröjs på bottenvåningen och nya 
vindsfönster utan spröjs på ovanvåningen. Byggnadens profilsågade vindski-
vor tillkom sannolikt 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 hör till timmerhuskulturen. Fönstren är tidsty-
piska 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 takteglet.

Historik
Byggnaden låg tidigare bakom Gästis längs Rättviksvägen. Här inrymdes en 
gång i tiden krog, men den var också känd som ”Röda Stugan” och använ-
des av Gästis som annex med 6 resanderum. På 1950–talet byggdes huset 
genomgripande om och vreds så att det låg vinkelrätt mot Rättviksvägen. I 
byggnaden hade dåvarande distriktsarkitekten Erik Wåhlin sitt kontor. Bygg-
nadsingenjör Erik Liljas, som under en period arbetade åt Wåhlin, hade också 
plats i huset. Efter Wåhlin flyttade från Leksand 1956, bodde kyrkoadjunkten 
i huset. Bykrogen renoverades och flyttades till nuvarande plats i och med 
uppförandet av restaurangskolan vid Gästis omkring år 1990.

Värdebeskrivning
Bykrogen, eller Röda stugan, har ett kulturvärde. Byggnaden var tidigare en 
viktig beståndsdel i det sociala livet i Leksands socken och i turismens historia. 
Den har en betydelsefull plats i Kyrkuddens status som social och ekonomisk 
knutpunkt i Leksand. Byggnaden har emellertid förändrats under 1900–talet 
varför värdet inte är högre.
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Bykrogen från söder. Byggna-
den är kraftigt förändrad un-
der 1900–talets senare hälft. 

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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10. 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 öster 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 fönsterkar-
mar och fönsterbågar är vitmålade och i trä, med hänsyn till detaljutformning-
en på gångjärn och fönsterbleck dock sannolikt tillkomna vid ett byte under 
sent 1900–tal eller tidigt 2000–tal. Det är vanligt med två– och treluftsfönster 
där varje båge har tre stående fönsterrutor som avdelas med tunna spröjs. På 
glasverandorna har de flesta fönstren korsformig post med 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–tal 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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Historik
Historien om gästgivargården i Noret, Gästis, är känd från slutet av 1600–talet. 
Organisering av gästgiverier i Sverige har en lång historia. En kunglig förord-
ning från 1649 fastställde böndernas skyldigheter att stå till tjänst med skjutshåll 
för de gästgiverier som inrättades. Förordningen kom att tillämpas in på 1800–
talet. En särskild gästgivarförordning år 1734 fastställde att gästgivargårdar skul-
le anläggas med två mils avstånd längs de allmänna landsvägarna. Gästgivaren 
skulle se till att resande fick mat och husrum och fick i gengäld privilegium på 
brännvinsutskänkning. Vidare skulle gästgivaren, med extra hjälp från de när-
boende, tillhandahålla hästar. Gästgivaren var från och med 1760–talet ålagd att 
föra skjutsdagbok. Den förste kände gästgivaren i Leksand var Mattias Öhman 
från 1698 till 1704. Under Johan August Hammarströms tid som gästgivare, 
1857–1898, gjorde den växande turismen allt större avtryck på verksamheten. 
Den danske författaren H.C. Andersen bodde på Gästis vid sitt besök i Leksand 
sommaren 1849. Under Hammarströms efterträdare fröken Amalia Carlsson 
inträffade en omfattande nybyggnadsperiod. Huvudbyggnaden fick i stort sitt 
nuvarande utseende. Norr om Rättviksvägen inrättades en rad servicefunktio-
ner i delvis befintliga längor. I närheten anlades en handelsträdgård. Gästrum 
fanns förutom i huvudbyggnaden även i det så kallade Nybygget, i Röda stu-
gan, i skolprästbostället, i klockargårdens brygghus och i två nybyggda härbren. 
Allévillan hyrdes som annex. Amalia Carlsson var fram till sin död 1910 »bekant 
i hela Sverige som Leksands oförglömliga gästgivarmor.« De sista gästgivarna 
var August Nylén, 1910–1920, och August Carlsson 1920–1940. Kommunen 

Gästis och korsningen mellan 
Rättviksvägen och Kyrkallén 
samt Kyrkvallen, från vilken 
bilden är tagen.
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köpte Gästis 1940. Gården kom under kriget till användning som fältpolisskola 
och efter kriget som lokaler för delar av den kommunala förvaltningen, skolbe-
spisning med mera. Flera av de kringliggande byggnaderna revs eller flyttades 
bort. I början av 1970–talet var också Gästis huvudbyggnad rivningshotad då 
kommunen beslutat riva byggnaden men den räddades efter en växande beva-
randeopinion. En renovering av Gästis genomfördes åren 1977–1979. Lokaler 
för hotell– och restaurangskola, ritade av arkitekt Gunnar Mattsson, byggdes till 
Gästis och togs i bruk 1991. En speciell byggnad kring anläggningen var Gästis 
gammelstuga som ursprungligen var en parloge från 1472 som något byggdes 
om i början 1900–talet till festsal under rådgivning av Gustaf Ankarcrona. På 
1960–talet såldes timmerbyggnaden och blev del i ett bostadshus på Åkerö.

Värdebeskrivning
Gästis, Gästgivargården, berättar om ett landstäckande system för inkvartering, 
utspisning och transport av resande som var i bruk från 1600–talet till och med 
1800–talet. Från mitten av 1800–talet, i och med industrisamhällets framväxt, 
blev Gästis en centralpunkt för den tillväxande turismen till Leksand och Dalar-
na och hit kom också kända besökare såsom H.C. Andersen, som är en av dem 
som skildrat sitt besök, vilket inträffade 1849. Byggnaden är välbevarad i den stil 
som den fick i slutet av 1800–talet och har särskilt kulturvärde.

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.
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11–A. Leksands hembygdsgårdar
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Leksands hembygdsgårdar, Prosten 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Leksands hembygdsgårdar är pla-
cerade mellan Kyrkudden i sydväst och Härbresåkern i öster. I norr finns bland 
annat Alléskolan och dess gymnastiksal. Anläggningen består av en mångfald 
med ålderdomliga timmerbyggnader som tillsammans bildar ett friluftsmu-
seum med anor sedan tiden kring sekelskiftet år 1900. Läs mer om enskilda 
byggnader tillhörande anläggningen nedan.

Historik
Hembygdsgårdarna i Leksand har en växlande tillkomsthistoria. Tre av an-
läggningens byggnader bildade ursprungligen Leksands Etnografiska muse-
um, som hade öppnat 1899, som en av Sveriges första anläggningar i sitt slag 
utanför Stockholm. Förutom de tre byggnaderna bestod samlingen av ett par 
tusen föremål, företrädesvis från det gamla bondesamhället. Samlingen var ett 
eget initiativ av småbrukaren Jones Mats Persson och var ursprungligen belä-
gen i byn Lisselby, på Källbergsklitten, vid sidan av utsiktstornet Rundablick, 
som Jones Mats också hade låtit uppföra. Många i Leksand var till en början 
oförstående till Jones Mats samlande: »Du skäm’ ut Leksand mâ dätt skrâp, 
Jones Mas!« Men han fick stöd av Gustaf Ankarcrona, besök av kungahuset 
och mängder av skolbarn och opinionen vände. Jones Mats gärning blev ett 
föredöme på andra håll i Sverige och museet kom att betraktas som så viktigt 
att kommunen köpte hela samlingen 1914.

År 1935 bildades Leksands hembygdsgemenskap, bestående av flera skilda 
föreningar såsom hemslöjden, konstsällskapet, hantverksföreningen med flera, 
som övertog Jones Mats samlingar och flyttade dem till en tomt bredvid Färj-
backen på södra sidan av älven. Gården byggdes ut med flera byggnader. På 
1950–talet utredde biträdande kommunalingenjören och kulturivraren Knis 
Karl Aronsson frågan om en mer representativ hembygdsgård och en bättre 
placering. Den nya platsen för hembygdsgårdarna föreslogs bli på Härbreså-
kern, åkermarken längs med Uddarna söder om Kyrkallén. Idén hade fram-
förts första gången på 1920–talet. Efter en noga genomtänkt plan och med 
kommunalt stöd började från och med 1963 överflyttningen av Hembygds-
gemenskapens samling av byggnader, vilken efterhand hade utökats med fler 
äldre byggnader. Jones Mats första samling av byggnader grupperades som en 
särskild del av anläggningen. Invigningen ägde rum 1965. Hembygdsgemen-
skapen upplöstes 1972 och samlingarna överlämnades till kommunen.
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1. Parstuga, Gattu–stuggu, 1791–93, från Gattu–gården i Ullvi. Be-
rättar om en relativt välmående gård i Leksand i en tid i slutet av 1700–talet 
då en viss välståndsökning började märkas. En parstuga i två våningar var ett 
uttryck för en för Leksandstrakten relativt välbärgad gård. Enkel förstukvist 
med sadeltak och profilsågade stolpar. Ofärgad grånad timmerstomme. Röd-
färgade knutskallar, fönsterfoder, förstukvist och vindskivor. Taket är täckt av 
lertegel.

2. Stuga, Winter Carls verkstadsstuga från Yttermo. Enrummig stuga 
med eldstad. Ovanlig stugtyp. Förtak: brädor av kärnvirke med rillor på 
både ovan– och undersida lagda med lock. Kronskorsten. Väderbiten och blek 
rödfärg. Taktäckning av lertegel. Berättar om en av de främsta dalmålarna, 
Winter Carl Hansson från Yttermo.

3. Dubbelbod, 1516, Klas Jons bud från Klasgården i Laknäs. Gårdens 
äldsta byggnad. Taket täckt av lertegel. Taktäckningen skulle kunna ersättas 
med klovor för att bättre överensstämma med byggnadens kultur– och upple-
velsevärden. Utmärkande är den höga åldern, den byggnadstekniska kvalitén 
och detaljer som knutar, lås av gotisk medeltida typ och skyddstecken.

4. Stall med portlider och avträde 1775, från Plintsberg. En bygg-
nad som har fundamental plats i den traditionella gårdsformen. Rödfärgade 
knutskallar. En gång rödfärgad men urblekt timmerstomme. Taktäckning av 
lertegel.

5. Ladugård, »fäjs«, 1860–talet, från Hjerpgården i Djura. Taktäckning 
av lertegel. Välbevarad interiör. Byggnaden berättar också om fähusets sociala 
betydelse i form av rum för både djur och människor och mötesplats för fram-
för allt yngre människor under 1800–talet. 

6. Enkelstuga, »Svens–stuggu«, slutet av 1700–talet, från Djura. Visar 
den vanligaste formen av bostad för småbrukaren i Leksandstrakten. Idag är 
bevarade enkelstugor mycket sällsynta. Innertaket är ett så kallat tredingstak. 
Grund av tuktad gråsten. Taktäckning av lertegel.

7. Loftbod, c:a 1580, från Björken, Siljansnäs. Hög byggnadsteknisk 
kvalite. Ålderdomliga urnformade knutar, laggtaket, låsets utformning och 
skyddsbränningar mot oknytt är viktiga detaljer. Klovtak.

8. Stolphärbre, »Knapphärbret«, 1600–tal, från Knappgården i Kulls-
björken. Märkligt genom den starkt överkragande övervåningen som på-
minner om "stabbur" i norsk byggnadskultur. Skyddsmärke. Stolpunderrede. 
Rödfärgade knutskallar. Klovtak.
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9. Vagnslider, 1800–tal, från kyrkvallen. Byggnaden berättar om kyrkans 
större gårdar som hade körvagnar och behov av skyddad uppställningsplats 
för dessa. Märkliga detaljer är de skurna rödfärgade sparrarna under takfoten.

10. Stolphärbre, 1500–tal, långsideshärbre från Almo. Praktfullt härbre 
med hög byggnadskvalité. Viktiga detaljer är knutarnas form, kavelkrus i vägg-
bandets ändar, draglåset, skyddskorsen ovanför ingången och laggtaket. Klovtak.

11. Stolphärbre, c:a 1630, långsideshärbre, »Hjulbäckhärbret« från 
Hjulbäck. Ingång av självväxta krokar i form av rotben. Runinskrift på sädes-
låren. Klovtak.

12. Fäbodstuga, 1689, Blomstugan från Västannor och Lindbodarna.
Ovanlig enrummig ryggåsstuga. Skorstensmur av gråsten med säregen form 
för att förstärka draget. Rödfärgade knutskallar. Blyinfattade fönster. Klovtak.

13. Sidokammarstuga, Jones–stugan, 1750–talet, ursprungligen från 
Spikgården i Djura. Den första stugan i Jones Mats Perssons Etnografiska 
museum 1899, den första egentliga gammelgården i Sverige utanför Skansen 
i Stockholm. Rödfärgad förstukvist. Fönsterfoder strukna med roslagsmahog-
ny. Inskriptioner både på in  och utsidan av väggarna. Blyinfattade fönster. 
Ålderdomliga vågbord i takfoten. Kronskorsten. Klovtak.

14. Loftbod med portlider, »Jones–loftet«, 1606, från Gatugården 
i Tällberg. Ingick från 1904 i Leksands Etnografiska museum. Dörr med 
medeltida draglås. Små blyinfattade fönster. Knutkedjorna på baksidan vid 
portlidret har rödfärgade knutskallar. Flyttningsmärken i golvplankorna. Ål-
derdomlig och sliten trappa till loftgången. Klovtak.

15. Källarstuga, »Jones liss–stuga«, 1700–tal, från Yttermo. Har varit 
skolstuga men även verkstad för skomakare och skräddare. Ingick från 1900 i 
Leksands Etnografiska museum. Blyinfattade fönster. Minnesplatta på framsi-
dan. Vågbordet på förtaket har dekorativt utskuren form. Klovtak.

16. Stolphärbre, 1748, från Skeberg. Har tillhört författaren Johan Nord-
ling i Skeberg där det ingick i en form av gårdsmuseum. Något romantiserat 
med större upptagna blyinfattade fönster. Originell form med undervåning-
ens utsvängda väggar som påminner om norrländska hölador. Inskription 
ovanför dörren. Rödfärgat. Laggtak täckt med lertegel.

17. Härbre, »Djäkenhärbret«, 1860–talet, från Djäkengården i Djura. 
Vanlig typ av härbre från tiden efter 1800–talets mitt. Saknar härbresbro och 
stolpunderrede och står i stället på fyra hörnstenar. Övervåningen utkragad en 
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Loftbod från Björken i Siljansnäs. Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1580-talet. Foto: Malena Andersson, Dalarnas 
museum.
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Svens-stuggu, en 
enkelstuga från Djura.  
Foto: Malena Anders-
son, Dalarnas museum.

Ovan, Interiör från 
Gattu-stugu med spis, 
tarrsängar och förlåtar i 
den för Leksand vanligt 
förekommande vävsti-
len munkabälte. Foto: 
Malena Andersson, 
Dalarnas museum.
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stock. Förtak över hela gavelväggen på ingångssidan. Möjligen har byggnaden 
genomgått viss romantisering med blyinfattade fönster på övervåningen och 
rödfärgade knutskallar. Lertegeltak. Hög byggkvalité.

18. Härbre, »Gatuhärbret«, 1700–talet, från Bastbergs fäbodar. Ga-
velhärbre i en våning på stolpunderrede. Utkragad på gaveln över ingången. 
Dörren har vackert smide i renässansstil från 1500–talet och kommer från en 
äldre byggnad. Laggtak täckt av lertegel. Trapp huggen i ett trästycke. 

19. Härbre, rekonstruerat gotiskt härbre, 1500– eller 1600–tal, från 
Hackmora. Uppfört som härbre. Ombyggt till skvaltkvarn 1723 och flyttat 
till Bjurforsdammen vid Hackmora. Från slutet av 1800–talet använd som 
hölada. Den branta takresningen och stavkonstruktionen i svalen har rekon-
struerats under andra hälften av 1900–talet efter gamla märkningar. Klovtak. 
Berättar om hur timmerbyggnader har fått nya användningsområden.

20. Skvaltkvarn, 1860–talet, från Hällabäcken. Berättar om hur vatten-
kraften förr utnyttjades inte minst i Hällabäcken där det i början av 1800–
talet fanns 25 skvaltkvarnar. Byggnaden flyttades redan 1906 till Jones Mats 
Perssons Leksands Etnografiska museum i Lisselby. Har ända sedan den tiden 
varit en utställningsbyggnad. Lertegeltak. Inskriptioner. 

21. Kyrkbåthus beläget på älvstranden nedanför hembygdsgården. 
Nytimrat 1965 med förebild i kyrkbåthuset på Zorns gammelgård vilket 
kommer från Laknäs i Leksand. Tre båtar med årtalen 1755, 1870 eller enligt 
uppgift 1846 respektive 1854. Klovtak. Imponerande timmerdimensioner. 

22. Loge, 1793, »Kaplaladan«, flyttad 1977 från Kaplagården (kommi-
nistergården) vid kyrkan. Parloge av imponerande storlek. Ombyggd till 
dansloge genom att avbalkningar och tröskkista tagits bort och golvet lagts 
om. Lertegeltak.

23. Eldhus, 1800–tal. Genomgripande rekonstruerat med nytt timmer vid 
uppmonteringen på hembygdsgårdarna. Från Flatbodama. Mängder av in-
skriptioner på dörren. Klovtak med öppning för röken från eldstaden. Ett av 
få eldhus som över huvud taget finns kvar i Leksand.

24. Fäbodstuga, från Gersbodarna. Skorstensmur av natursten. Ett rum, 
långfarstu och mjölkkammare med jordgolv. Inskriptioner både exteriört och 
interiört. Klovtak.

Värdebeskrivning
Samtliga byggnader tillhörande Leksands hembygdsgårdar är omistliga källor 
till kunskap och förståelse för timmerhuskulturen i Leksand i äldre tider och 
anläggningen har därför i sin helhet, både i form av miljöer, byggnader och 
detaljer särskilt kulturvärde. Leksands hembygdsgårdar berättar också om hur 
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man i bygden i slutet av 1800–talet började visa omsorg och engagemang 
för bevarandet av kulturarvet. Flytten och uppbyggnaden av anläggningen på 
befintlig plats visar också hur idéella krafter med stort offentligt–kommunalt 
stöd vid mitten av 1900–talet samlade kunskap om den gamla timmerhuskul-
turen för att den skulle vara en omistlig beståndsdel, förebild och inspiration 
i byggandet av efterkrigstidens moderna samhälle. 

Värden/var varsam med

• Hembygdsgårdarna är en mycket komplex miljö där i princip varje 
enskild beståndsdel är så pass värdefull att det inte är möjligt att 
här lämna några generella riktlinjer. Eventuella förändringar planeras 
och genomförs i samråd med en antikvarisk medverkande av erfor-
derlig kompetens och utbildning.

Fäjs från Hjerpgården i 
Djura. Byggnaden uppfördes 
kring 1860 och är av ett slag 
som är ovanligt på gårdarna 
idag. Foto: Malena Anders-
son, Dalarnas museum.
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11–B. 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 tim-
merbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyrk-
allén–Rättviksvägen. I norr finns Gästis, i öster Alléskolans vaktmästar bostad 
och i söder en parkering samt Leksands hembygdsgårdar. I sydväst finns 
socken stugan. Byggnaden är rektangulärt formad med ett flackt sadeltak som 
täcks av tegel (tvåkupigt). Mitt på taket finns en skorsten i tegel med enkel ut-
kragning. Byggnaden har karaktäristiska enkla hängrännor i trä. Nedtill 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–ta-
let.

Historik och värdebeskrivning
Skolmuseet har särskilt kulturvärde. Den ålderdomliga och välbevarade tim-
merbyggnaden som ursprungligen kommer från Ytteråkerö och iordningställ-
des som museum 1974 kan berätta om skolundervisningen i äldre tider och 
är en del av timmerhuskulturen som är omistlig för Leksandsbygden. Bygg-
naden är dessutom uppförd med hög utformningsmässig och materialmässig 
kvalitet.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasad/stomme.
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• 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.

Skolmuseet från kyrkallén i 
norr.
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12. Gamla Tingshuset eller Alléskolan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Alléskolan, Sockenstugan 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Alléskolan är en stor rektangulär 
byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster och valmat sadeltak 
med tegeltäckning (tvåkupigt tegel). Fönstersättningen är stram och symme-
trisk. Byggnadens långsidor pryds med framträdande mittpartier som kröns 
av sadeltak. Byggnaden är uppförd i timmer och har markerade knutlådor, i 
hörnen vitmålade. Byggnaden står på en sockel i huggen granit och har skor-
stenar i tegel med enkel utkragning. Byggnaden är belägen med Kyrkallén i 
norr, en vaktmästarbostad, skolmuseet och sockenstugan i väster och en gym-
nastiksal i vinkel i sydöst. Söder om byggnaden finns en parkeringsplats och 
Leksands hembygdsgårdar.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot Kyrkudden. 
Alléskolan är belägen i vinkel mot den stilmässigt likartade Gymnastiksalen.

Arkitekturstil: Lågmäld och stram klassicism. Stildragen återspeglas mest 
tydligt i byggnadens entréparti mot norr, där ytterdörrens omfattning utgörs 
av ett stramt pelarmotiv med överljus ovan ytterdörren. Fasadens indelning 
med ett markerat mittparti som är symmetriskt inplacerat mellan två likarta-
de sidopartier utgör sannolikt en återblick mot den svenska renässansens och 
barockens lågmälda ståndsbyggnader.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti som det beskrivs ovan. Bygg-
nadens valmade sadeltak. 

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

Vaktmästarbostad: Direkt väster om skolbyggnaden finns en långsmal ka-
raktäristisk vaktmästarbostad. Byggnaden består dels av en bostadsdel åt öster, 
dels av en garage/förrådsdel åt väster. Garage/förrådsportarna utgörs av ljust 
gula trädörrar. Byggnaden har en timmerstomme som i öster är inklädd i 
locklistpanel. Knutlådorna är vitmålade. I norr finns en farstukvist med pro-
filsågade detaljer. Byggnaden har vita spröjsade fönster varav vissa, exempelvis 
gavelfönstret i öster, är gamla. På det enkla sadeltaket med tvåkupigt taktegel 
finns en äldre tegelskorsten med enkel utkragning.

Historik
Den västra byggnaden uppfördes 1823 som tingshus i Leksands socken. I 
huset fanns även bostad, exempelvis för vice häradshövding A.E. Ros och ex-
peditionsfogden Helleberg på 1840–talet. På 1870–talet uthyrdes vissa rum 
som annex till Gästis. Vid samma tid uppfördes ett fristående arkiv i slaggsten. 
År 1909 drogs vatten in och 1915 fick huset elektricitet. Domsagan flyttade 
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Alléskolan från Kyrkallén i 
norr.

till det nya tingshuset 1918. I byggnaden har sedan funnits Leksands samreal-
skolas första lokaler, sedan sockenbibliotek och yrkesskola för musikundervis-
ning. Under många decennier har den kommunala vuxenutbildningen hållit 
till i byggnaden. Väster om gamla tingshuset ligger ett envånings timmerhus 
med panel, som tjänstgjort som vaktmästarbostad.

Värdebeskrivning
Gamla Tingshuset eller Alléskolan knyter i material och teknik an till den 
traditionella timmerhuskulturen. Historien, placeringen och storleken skiljer 
sig från de bondgårdar som i övrigt präglat bygden och berättar särskilt om 
den viktiga samhällsfunktion som fanns här under ett sekel. Byggnaden har 
särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita 
knutlådor, vindskivor, fönster och fönsteromfattningar.

• Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i 
trä.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintliga skorstenar i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

• Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönster-
sättning och indelningen med ett framträdande mittparti som flan-
keras av två lågmälda sidopartier på byggnadens båda långsidor.

• Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt 
fönsteromfattningar.

Från vänster, Skolmuseet, 
Vaktmästarbostaden, Allésko-
lan och Gymnastiksalen.
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13. Gymnastiksalen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gymnastiksalen, Prosten 3

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

Byggår: 1930

Byggherre: Leksands kommun

Entreprenör: Sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson

Placering och översiktlig beskrivning: Gymnastiksalen är en stor rek-
tangulär byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster av olika 
slag och valmat sadeltak med tegeltäckning (tvåkupigt tegel). På det västra 
takfallet finns en äldre tegelskorsten med enkel utkragning. Även om byggna-
den har många olika typer av fönster är fasadkompositionen stram och sym-
metrisk. På alla fasader utom den västra finns endast fönster på fasadens övre 
del, vilket är vanligt på gymnastiksalar. Byggnaden står i en svag sluttning 
och har en sockel av liggande rektangulära block av huggen granit. Sockeln är 
högst i söder. I byggnadens källare finns toaletter som nås via en trappa i öster. 
Byggnaden är placerad i vinkel med Alléskolan, och sydöst om densamma. I 
norr finns Kyrkallén, i öster öppen mark som tidigare varit odlingsmark till-
hörande kyrkan. I söder finns Leksands hembygdsgårdar.

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot Kyrkudden. 
Gymnastiksalen är belägen i vinkel mot den stilmässigt likartade Alléskolan. 
Den öppna yta som finns öster om byggnaden är en buffertzon mellan Norets 
blandade profana bebyggelse och den mer offentligt betonade och historiskt 
kyrkoanknutna bebyggelsen på Kyrkudden.

Arkitekturstil: Lågmäld och stram 1920–talsklassicism.  Stildragen åter-
speglas mest tydligt i byggnadens entréparti mot norr, där ytterdörrens om-
fattning utgörs av ett stramt och abstrakt portalmotiv med kraftigt markerat 
profilerat överstycke. Byggnaden har vidare tydligt markerade hörn där släta, 
vitmålade brädfodringar bildar abstrakta enkla pelarformer. Liknande bräd-
fodringar används för att dela in de södra, östra och norra fasaderna i sym-
metriska tredelade fält. Ett annat utmärkande stildrag är byggnadens kraftiga, 
men abstrakta och enkla profilerade gesims (översta horisontella delen av fa-
saden som avdelar fasad från tak). Gymnastiksalens utformning anspelar lika 
som Alléskolan på den svenska renässansens och barockens lågmälda stånds-
byggnader. Detaljutformningen är dock lekfull och abstrakt på ett sätt som 
kännetecknar 1920–talsklasscisismen.

Utmärkande detaljer: Byggnadens entréparti, fasadindelning med abstrakta 
pelare och kraftigt markerade gesims så som de beskrivs ovan. Ursprungliga 
spetsvinkliga stuprör, vilket idag är ovanligt.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Stuprör, 
sockel/grund, entréparti i väster (utom dörren), skorsten, fönster (delvis), ge-
sims och hörnbrädor. 

Historik
Byggnaden uppfördes 1930 av dåvarande Leksands kommun för skolornas 
behov av gymnastiklokal.

Värdebeskrivning
Gymnastiksalen har särskilt kulturvärde. Byggnaden kan berätta om skol-
väsendet under 1900–talet och särskilt om den sundhetstanke som präglade 
undervisning och barnfostran under 1900–talets första hälft. Byggnaden har 
dessutom höga utformningsmässiga kvaliteter och knyter genom sin faluröda 
karaktär väl an till övriga byggnader kring Kyrkudden. 

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita 
hörnbrädor, gesimser, fasadindelningar, vindskivor, fönster och föns-
teromfattningar.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintlig skorsten i tegel.

• Befintlig grundmur i huggen granit.

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

• Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt 
fönsteromfattningar.

• Befintliga stuprör i spetsvinklig form.

14. Gamla skolprästbostället
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Skolprästbostället, Rättvisan 6

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

Placering och översiktlig beskrivning: Vid Kyrkallén öster om Gästis. 
Gården består av ett bostadshus i form av en parstuga och ett gårdshus i vin-
kel, båda i timmer och klädda med rödfärgad locklistpanel. Parstugan har en 
brokvist som ofta förekommer i Leksand. 



Noret

99

Gymnastiksalen från väster.
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Miljö och omgivning: Gården ligger längs med Kyrkallén omedelbart öster 
om Gästis. Norr om gården sträcker sig Restaurangskolans byggnad och ös-
ter om gården ligger Leksands gymnasieskola. På gården finns en jordkällare 
med gavelvägg och överbyggnad i rödfärgat timmer med en liten svart dörr. 
Vid gårdens östra knut finns en minnessten med texten »Leksands Tingsställe 
1905« utförd av stenhuggaren Grop Per Persson i Hagbacken, Noret samt en 
milstolpe i gjutjärn på kallmurat fundament.

Utmärkande detaljer: Parstugan har rödfärgad locklistpanel. Fönstren har 
två lufter med två rutor vardera och vitfärgade fönsterbågar, spröjs och foder. 
Ljusrött tegeltak. In mot gården finns en i Leksand förekommande typ av 
brokvist med svarvade hörnstolpar, sadeltak med gavelfält, profilsågade vind-
skivor och räcke. Den mindre stugan har en liknande men mindre brokvist. 
På västra knuten ut mot Kyrkallén sitter socknens gamla fattigbössa med en 
tavla föreställande den fattige Lazarus och texten »Gud älskar en glad givare«. 
Tavlan målades kring år 1850 av dalmålaren Sömskar Lars Larsson i Tibble.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Stuprör, 
sockel/grund, entréparti i väster (utom dörren), skorsten, fönster (delvis), ge-
sims och hörnbrädor. 

Historik
De två byggnaderna finns på 1826 års karta och kallas då »Scholemästare-
bostället«. Redan från slutet av 1600–talet var en särskild skollokal inrymd i 
skolmästarens gård. På 1700–talet förbättrades gården. Så uppfördes 1740 ett 
nytt mindre boningshus och 1745 en skolbyggnad med skolstuga åt öster, en 
kammare i mitten samt en matstuga åt väster (nuvarande byggnader). 1798 
genomgick byggnaderna en upprustning och har sedan dess bibehållit sitt ut-
seende. Den siste skolprästen var Johan Zephyrinus Leksell, som verkade på 
1860–talet. Parstugan fungerade periodvis under 1800–talet som annex till 
Gästis. En tid bodde Johanna Engström på gården, där hon hade syateljé.

Värdebeskrivning
Det i huvudsak välbevarade Gamla skolprästbostället knyter an till bygdens 
traditionella timmerhuskultur och berättar i allmänhet om den vikt som se-
dan länge lagts vid skolutbildning i Sverige. I synnerhet berättar skolprästbo-
stället om hur kyrkan i Västerås stift och i Leksand redan från 1600–talet var 
drivande för att sprida läskunnighet och bildning bland befolkningen. Gamla 
skolprästbostället har särskilt kulturvärde. 

Värden/var varsam med:

• Alla välbevarade detaljer enligt ovan.
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Gamla Skolprästbostäl-
lets östra byggnad. Hu-
sen har farstukvistar av 
ett slag som förekommit 
på vissa rikare gårdar i 
Leksandsbygden histo-
riskt, men som idag är 
ovanliga.

Ovan, Gamla Skolpräst-
boställets södra byggnad.
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15–A. Tingshuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingshuset, Rättvisan 1

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

Byggherre: Nedansiljans domsaga

Entreprenör: Sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona

Byggår: 1918

Placering och översiktlig beskrivning: Tingshuset är beläget norr om 
Kyrkallén. I väster finns Leksands gymnasieskola, och i öster Sammilsdal. In-
till byggnaden i norr finns Tingshusets vaktmästarbostad. Byggnaden utgörs 
av en stor rektangulär byggnadskropp om 1 och ½ våningsplan med källare, 
samt en utskjutande absid mot norr. Byggnaden vilar på en massiv sockel av 
granit huggen i rätblock som genombryts av mörkgröna spröjsade källarföns-
ter i liv med byggnadens övriga fönstersättning. Byggnaden är murad i tegel. 
Fasaden ovan sockeln karaktäriseras av en tunt rappad järnvitriolgul putsfasad 
där tegelstrukturen bryter igenom. Byggnadens fönster är symmetriskt utpla-
cerade i fasaden och utgörs med några få undantag av mörkgröna spröjsade 
fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska, och de nedre stående med 
fyra respektive sex fönsterrutor per båge. Fönstren ligger inte i liv med fasa-
den, utan är lätt indragna. Med jämna mellanrum i fasaden finns karaktäris-
tiska ankarslutar. Fasaden avslutas mot taket med en profilerad gesims i puts. 
Taket är ett valmat sadeltak utom över korabsiden i norr, där taket är uppbru-
tet i fem triangulära takfall efter absidens femdelade utformning. Samtliga tak 
är täckta av enkupigt taktegel. Taket genombryts med jämna mellanrum av 
takkupor i mörkbrunt trä med pulpet– eller sadeltak och spröjsade en– eller 
tvåluftsfönster. Längst upp på taket finns två skorstenar i plåt. På byggnadens 
framsida finns en framträdande mittrisalit med sadeltak och ett monumentalt 
entréparti där den massiva spegeldörren i ek omgärdas av en granitdekoration. 
Till porten leder även en stor dubbeltrappa i granit med smidesräcken. Ovan 
dörren finns en belysningsarmatur med koppartak. På mittrisaliten finns även 
ankarslutar i form av siffrorna 1918, årtalet då byggnaden färdigställdes. Det 
finns också ett ankarslutar som föreställer en våg genombruten av ett svärd 
omgärdad av en cirkel, vilket antyder byggnadens funktion av tingshus. Mitt-
risaliten har inget takutsprång, utan fasaden möter takteglet i liv. Det finns 
även en sekundär entré med ekport på byggnadens västra kortsida. Byggnaden 
är i sitt sammanhang monumental och belägen på en öppen yta som förstär-
ker detta intryck. 

Miljö och omgivning: Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande 
allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot kyrkudden. I 
öster finns Sammilsdal som är en viktig social knutpunkt i Leksand. Byggna-
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den är en av många offentliga byggnader belägna invid kyrkudden, som varit 
en viktig social och administrativ knutpunkt i Leksands socken under lång 
tid. Framför byggnaden finns en öppen yta med en liten rektangulär plante-
ring som inramas av markplattor i röd sandsten. Även i anslutning till entrén 
finns sådana markplattor. 

Arkitekturstil: Nationalromantik. Byggnadens salsbyggnadslika form med 
brant valmat sadeltak och mittrisaliter anspelar 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 mittrisaliten med 
dess olika detaljer i form av ankarslutar, monumental granitportal och tillhö-
rande dubbeltrappa.

Utmärkande detaljer: Samtliga ankarslutar, entrépartiets utformning som 
den beskrivs ovan, fasadens uppbyggnad och utformning med tunt rappat 
tegel.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad, men har möjligen genomgått vissa föns-
terbyten.

Tingshuset från Kyrkallén, 
vilken ligger söder om 
byggnaden.
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Historik
På storskifteskartan 1826 finns här Pastors kålgård och Spetalsåkern. Långt 
in på 1900–talet var åkermarken på Tingshusets norra, östra och södra sida 
hävdad. Idén om ett nytt tingshus går att spåra till år 1900. Det gamla tings-
huset ansågs för gammalt och trångbott. Det nya tingshuset ritades av Gus-
taf Ankarcrona, som även formgav interiör, inredning och inventarier såsom 
möbler. Entreprenör var sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson. Namnen 
på alla dem som utförde olika delar av byggnaden och inventarierna finns 
förtecknade: granitsockeln är utförd av granit från Leksand och höggs av brö-
derna Grop Per och Grop Erik Persson; det fasta byggnadssnickeriet är gjort 
av Norsbro sågverk utom en stor del av inredningen som är gjord på plats av 
bygdens snickare; exteriöra och interiöra smiden, beslag och järnarmatur är 
gjorda hos C.J. Grönlund och Johan Käck; armatur och lyktor i vestibulen är 
tillverkade av kopparslagare Kock Anders Eriksson; möblerna tillverkades hos 
Andersson & Normans möbelsnickeri; tapetarbetena utfördes av sadelmakare 
Oskar Jonsson; målning av fast inredning gjordes av Viktor Tappers färghan-
del; möbelmålning gjordes av Sam Uhrdin d.ä. I byggnaden har även inrymts 
utställningslokal för Leksands Konstsällskap på 1930–talet. På 1950– och 60–
talen gjordes vissa ändringar i byggnaden. På 1990–talet lades tingsrätten ned, 
fastigheten såldes och huset byggdes om efter ritningar av Gunnar Mattsson 
för att bli Leksands Konstmuseum. Omkring år 2010 stängdes konstmuseet 
och byggnaden kom att användas av kulturskolan i Leksand.

Värdebeskrivning
Tingshuset har särskilt kulturvärde. Byggnaden berättar om den omvandling 
som Leksands–Noret genomgick kring sekelskiftet år 1900 med etableringen 
av en tätortsbildning och skapandet av ett antal byggnader av monumental 
karaktär för såväl viktiga samhällsfunktioner som för privat bruk. De offent-
liga byggnaderna kom till genom särskilt stora ansamlingar av resurser och 
engagemang av lokala krafter och formades med för orten helt nya stilideal i 
området kring kyrkan. Gustaf Ankarcrona har ritat flera av dessa byggnader, 
såsom tingshuset och församlingshemmet, och han införde byggnadsstilar i 
Leksand vilka knyter an till aristokratins byggnadskultur och i nationalro-
mantisk anda återkopplar till svenskt 1600– och 1700–tal. Tingshuset är ock-
så uppfört med särskild omsorg om material och detaljer vilket bidrar till dess 
särskilda kulturvärde.

Värden/var varsam med:
Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Byggnadens befintliga fasadutformning och färgsättning, tegelmur 
tunt rappad med järnvitriolfärgad puts som avslutas med en profile-
rad gesims mot taket.
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• Befintlig utformning av byggnadens sockel/grund, räta huggna lig-
gande granitblock och källarfönster i liv med övriga fönster. 

• Befintligt enkupigt taktegel.

• Entrépartiernas och den södra mittrisalitens utformning i sin helhet, 
med granittrappa, smidesräcken, ekportar/dörrar, belysningsarmatur 
och granitdekorationerna kring porten. 

• Samtliga ankarslutar, särskilt på byggnadens framsida.

• Befintlig utformning på takkupor, fönster samt fönsteromfattningar. 
Den befintliga fönstersättningen.

• Miljön kring tingshuset, i synnerhet beträffande de öppna områdena 
mellan byggnaden och Kyrkallén samt mellan byggnaden och Sam-
milsdal. Dessa ytor förstärker byggnadens monumentala karaktär 
och är därför särskilt viktiga för hur den uppfattas från omgivningen.

• Befintliga röda markstensplattor kring byggnadens huvudentré och 
planeringen söder därom.

Plantering med påkostad 
markstensbeläggning söder 
om Tingshuset. 
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15–B. Tingsvaktmästarvillan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tingsvaktmästarvillan med garage, 
Rättvisan 1

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

Byggår: 1956

Byggherre: Nedansiljans domsaga

Placering och översiktlig beskrivning: Tingshuset vaktmästarbostad är 
belägen norr om Tingshuset, med Sammilsdal i öster och Leksands gymnasi-
um i väster. I norr finns bland annat Sammilsdalskolan. Byggnaden är lång-
smal med form med sadeltak täckt av enkupigt taktegel. På det norra takfallet 
finns en enkel rak skorsten murad i tegel. Fasaddispositionen liknar en äldre 
parstuga, men i avskalad 1900–talsform. Fasaden utgörs av spritputsade fält 
som omgärdas ovan och nedan av listverk i slätputs. Även sådant som föns-
teromfattningar och hörn är slätputsade. De spritputsade fälten har en grö-
numbralik gråaktig färgton. De slätputsade fälten går mer åt det gula hållet, 
möjligen järnvitriol eller guldockra. På byggnadens framsida mot söder finns 
en enkel asymmetrisk farstukvist i trä med vita hörnstolpar och pariserblå 
panel samt pariserblå enkel ytterdörr. Farstukvisten, med sadeltak, vilar på en 
betonggrund med en skiva röd sandsten ovanpå. Även trappstegen upp till 
farstukvisten är täckta i röd sandsten. Byggnadens fönster är enkla och tunna 
kvadratiska tvåluftsfönster med tunn spröjs som avdelar varje båge i två kva-
dratiska rutor. Fönsterbågarna är vita, och fönsterkarmarna pariserblå.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i en trädgård som delvis om-
gärdas av ett vitt spjälstaket. Från tomtgränsen till entrén löper en gång som 
är täckt med röd sandsten. I sydväst finns ett garage med faluröd äldre stock-
panel och tjärade äldre dörrar som tillhör byggnaden.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad modernism. Byggnaden är tydligt anpassad 
till Leksandsbygdens traditionella bebyggelseskick, men uppförd i material 
och utformning som är tidstypisk för 1900–talets mitt. Stildragen återspeg-
las bland annat i den enkla farstukvisten, de putsade fasadfälten där slätput-
sen markerar delar av fasaden som traditionellt markerats genom exempelvis 
knutlådor med möjlig vit färg.

Utmärkande detaljer: Byggnadens distinkta form som anspelar på en par-
stuga, fast än huset är uppfört under 1900–talet. Sandstensdetaljer på farstuk-
visten. Pariserblå detaljer.

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

Historik
Den särskilda vaktmästarbostaden uppfördes 1956. Tingsvaktmästaren hade 
fram tills dess sin bostad i tingshuset.
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Värdebeskrivning
Vaktmästarbostaden berättar om den vikt som lades vid tillhandahållandet av 
tjänstebostad för vissa yrkeskategorier och betydelsen av den personliga när-
varon för att upprätthålla vissa servicefunktioner fram till och med 1960–70–
talen. Den välbevarade byggnaden både samspelar med och underordnar sig 
tingshusbyggnadens högre status och har särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Fasadens utformning, färgsättning och komposition. Särskilt att 
spritputsfält omgärdas av slätputs.

• Befintligt takmaterial och skorsten.

• Befintliga fönster.

• Befintlig farstukvist och ytterdörr.

• Befintliga sandstensplattor på tomten.

• Befintlig utformning av den tillhörande garagebyggnaden.

Ovan, Tingsvaktmästarvil-
lan från söder. I förgrunden 
markstensbeläggning av röd 
sandsten.
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16. Sammilsdal eller Gropen
Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Stor dödisgrop nordöst om Kyrk-
udden, väster om kvarteret Brandmannen och norr om Kyrkallén. I väster 
finns Sammilsdalskolan. 

Historik
Sammilsdal eller mer populärt kallad »Gropen«, eller ibland till och med 
»Sammilsdalsgropen«, bildades i samband med inlandsisens avsmältning då 
en bit av isen blivit liggande omgiven av sediment som stelnat kring isen. Vid 
isens bortsmältning lämnade formationen ett hål eller en grop efter sig. Gro-
pen i Noret är en av de mest kända dödisgroparna i Sverige.

På storskifteskartan från 1826 finns här åkermark benämnd Sammilsåkern, 
Spetalåkern och Pastors kålgård. Åkerbruket av »Samilas grop« fortsatte lång 
in på 1900–talet. I norra delen av Gropen fanns in på mitten av 1900–talet 
en liten gård där skräddare Jakobsson bodde. Den första majstångsresningen 
i Gropen ägde rum 1939 då midsommarfirandet i Noret flyttade från Maj-
stångsplatsen framför Stora Gudmundsson vid korsningen mellan Norsgatan 
och Leksandsvägen. Det redan populära midsommarfirandet i Leksand blev 
ännu mer populärt kring 1930– till 40–talen och som mest kom c:a 90 000 
besökare till midsommarfirandet i början av 1950–talet. Majstången är den 
längsta i Sverige och mäter 25 meter. I Gropen förekom även konserter och 
andra uppträdanden och från 1951 till 2005 spelades Himlaspelet här. Första 
gången Rune Lindströms Himlaspelet sattes upp var på Paradplatsen 1941. 
Omkring 2010 byggdes botten av Gropen något om, då den jämnades ut och 
dränerades och majstången flyttades bakåt ett stycke.

Vid trappan ned från Kyrkallén fanns kring år 1900 en stor hölada som 
tillhörde Bröms Olle. Ladan blev den första brandstationen i Noret för den 
borgarbrandkår som kom till genom ett beslut i sockenstugan i oktober 1907. 
I ladan förvarades brandsprutor och andra redskap. Brandväsendet flyttade 
1922 in i en nybyggd brandstation med slangtorn vid östra sidan av Gro-
pen längs Fiskgatan. Den brandstationen lämnade c:a 1970 plats för en ny 
byggnad på  samma plats. I början av 2000–talet flyttade brandkåren till nya 
lokaler vid Moskogen närmare riksvägen.

Värdebeskrivning
Sammilsdal har särskilt kulturvärde. Platsen har lång kontinuitet som sam-
lingsplats i Leksand och är sedan 1900–talet en lokal som kommit att bli känd 
och omtalad långt utanför bygden. Särskilt betydelsefull är platsens funktion 
vid midsommarfirandet i Leksand. Platsen kan även berätta om hur landska-
pet kring Österdalälvens utlopp ur Siljan formades efter istiden och hur det 
sedan kom att nyttjas och brukas i det äldre bondesamhället.
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Värden/var varsam med:

• Sammilsdalsgropen i sin helhet. Värdebärande är att platsen bibehålls 
öppen, obebyggd och allmänt tillgänglig.

Ovan, Sammilsdal eller 
Gropen med majstångsplats 
i mitten.
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17. Församlingshemmet med 
S:t Persgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Församlingshemmet med Sankt Pers-
gården, Diakonen 1

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

Byggherre: Leksands Diakonikrets

Entreprenör: Sockenbyggmästare Hallmans Per Karlsson (församlingshem-
met), Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB (S:t Persgården) 

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (församlingshemmet), arkitekt Gunnar Mattsson 
(S:t Persgården)

Byggår: 1913 (församlingshemmet), 1987–88 (S:t Persgården)

Placering och översiktlig beskrivning: Församlingshemmet med S:t Pers-
gården är beläget norr om Kyrkallén, öster om Sammilsdalsgropen och väster 
om Allévillan. Anläggningen består av ett större långsmalt hus med träfasad 
och karaktäristiskt brant sadeltak i norr (församlingshemmet), och en ljusgul 
putsad byggnad med flackt sadeltak i söder (S:t Persgården). Byggnaderna 
är sammanlänkade med en gemensam entré. Församlingshemmet uppfördes 
1913 och är ritat av Gustaf Ankarcrona. S:t Persgården ritades 1987–1988 av 
arkitekt Gunnar Mattsson.

Församlingshemmet påminner om en kyrkobyggnad. Byggnaden har en 
långsmal rektangulär form med korsarmar på var sida i söder. I norr smalnar 
byggnaden in som till formen av ett kor. Alla takfall är branta med sadeltaks-
form och är täckta med tvåkupigt taktegel, med vissa detaljer i plåt. Ovanpå 
taket finns enkla skorstenar i hårt bränt tegel. Byggnadens grund är putsad/
gjuten och målad ljusgrå, och innefattar en källare med spröjsade träfönster åt 
väster. Källaren kan nås via en försänkt entré med ett litet dekorativt skärmtak 
i norr. Byggnadens fasader är helt i trä, och utgörs dels av faluröda fasadfält 
med locklistpanel och brutet vita fasadfält med slätpanel och locklistpanel. 
Det hela inramas av knutlådor som strävpelare och framträdande vindskivor 
som också är målade i bruten vit färg. På varje korsarm, längst upp på fasaden, 
finns det målat ett rött kors på en gul cirkel inneslutet i en cirkel med tre gula 
kronor. Byggnadens fönster utgörs i regel av vita småspröjsade två, tre eller 
fyrluftsfönster i trä, vissa med överdel i form av lunettfönster. Det finns också 
ett par små runda fönster med komplicerat spröjs, samt korsformiga fönster 
mot norr. I söder finns en ett särskilt stort spröjsat lunettfönster. I norr finns 
ett blyspröjsat fönster med målat glas. Byggnaden har två äldre framträdande 
entréer, en i väster och en i söder. Den västra entrén nås via en monumental 
betongtrappa och består av en röd parspegelport där speglarna är olika geo-
metriska former. På dörrarna finns också svarta detaljer i smidesjärn. Ovanför 
porten finns ett överljus med tre liggande rutor. Entrén omsluts av en slät 
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portal med schematiskt profilerat överstycke. Den södra entrén, som är mot 
kyrkallén, nås via en granittrappa med smidesräcken som leder upp till en en-
kel brun trädörr med rika smidesdetaljer. Porten är rundformig upptill och är 
belägen i ett profilerat rundvalv. Entrépartiet är en liten utbyggnad med brant 
sadeltak i samma stil som församlingshemmet i övrigt.

S:t Persgården är en stor rektangulär byggnad med flackt och tunt sadeltak 
där merparten av takfallet är beläget åt norr. Ovanpå taket finns smala och 
höga tegelskorstenar. I väster är byggnaden i två hela våningar, och i öster i 
en våning. Byggnadens fasad är i huvudsak spritputsad i ljusgul kulör. I söder 
finns en framträdande balkong och terrass i ljusgrått trä. Byggnadens fönster 
är oregelbundet spröjsade med vita karmar och bågar.

Miljö och omgivning: Byggnaderna är belägna i anslutning till Kyrkallén 
som sammanbinder bebyggelsen i Noret med Kyrkudden.

Arkitekturstil: Nationalromantik uppblandat med stram klassicism (för-
samlingshemmet), postmodernism (S:t Persgården). Församlingshemmet lik-
nar till formen, med det branta takfallet och de strävpelarlika knutlådorna 
närmast en slags norsk stavkyrka. Detaljutformningen är snarare stramt klas-
sicistisk, med exempelvis lunettfönster, oxögonslika fönster och profilerade 
dörrportaler. S:t Persgården är ritad i en lekfull men samtidigt återhållsam 
postmodernistisk stil. Stilelement som tydligt knyter an till postmodernis-
men är byggnadens fönstersättning och fönstrens utformning. I norr är fönst-
ren många och små, och i söder stora men med komplexa och oregelbundna 
spröjsar. Byggnaden är också färgsatt i en varm gul färg som tycks varit popu-
lär under det sena 1980–talet och vidare under 1990–talet.

Församlingshemmets södra 
gavel. Bild från Kyrkallén i 
söder.
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Utmärkande detaljer: Församlingshemmets fönster, dekormålerier, entré-
partiet mot söder och byggnadens form och fasadkomposition. S:t Persgår-
dens flacka och ovanligt tunna tak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Båda 
byggnaderna är till sina respektive helheter tillsynes välbevarade från när de 
uppfördes. I församlingshemmet har dock en ny entré upptagits till källarvå-
ningen i senare tid. Byggnaden har även förändrats i samband med att den 
sammanlänkades med S:t Persgården.

Historik
Diakonirörelsen växte under 1800–talet fram för att främja kyrkans sociala 
arbete. Leksands diakonikrets bildades 1908 och rätt snart växte behovet av 
en byggnad för församlingsarbetets sociala verksamhet. Byggnaden ritades av 
Gustaf Ankarcrona och uppfördes 1913. Ankarcrona ritade även möblerna, 
som tillverkades av Andersson & Normans möbelfabrik nere vid älven. På 
1980–talet uppfördes S:t Persgården med mer ändamålsenliga lokaler ritade 
av arkitekten Gunnar Mattsson. Den nya byggnaden förbands med det gamla 
församlingshemmet, som i huvudsak kom att nyttjas som lokaler för försam-
lingens musikverksamhet med benämningen Musikens hus.

Värdebeskrivning
Församlingshemmet och S:t Persgården har särskilt kulturvärde. Församlings-
hemmet kan berätta om kyrkans sociala arbete under 1900–talet. Byggnaden 
uppfördes i början av 1900–talet efter ritningar av Gustaf Ankarcrona och 
har dessutom exteriört mycket höga utformningsmässiga och materialmässiga 
kvaliteter. Byggnadens karaktär samspelar med flera av de andra offentligt an-
knutna byggnaderna som ritades av Ankarcrona i anslutning till Kyrkudden 
kring sekelskiftet år 1900 och är således mycket viktig för platsens karaktär. S:t 
Persgården som ritades av Gunnar Mattsson är ett gott exempel på postmo-
dernistisk arkitektur i Leksand som samspelar både med äldre karaktärsbygg-
nader och det kulturhistoriskt värdefulla landskapet kring Kyrkallén. Den kan 
också berätta om hur kyrkoväsendets sociala verksamheter förändrades efter 
den moderna epoken 1930–1980. Byggnaden är har dessutom höga utform-
ningsmässiga kvaliteter med bland annat ett mycket tunt och stilfullt yttertak.

Värden/var varsam med – Församlingshemmet

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial samt befintliga skorste-
nar.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial, samt byggnadens be-
fintliga fasadkomposition och färgsättning, faluröd och bruten vit.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens sockel.
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S:t Persgården från 
sydväst. Byggnaden har 
ett karaktäristiskt tunt 
och flackt tak.

Ovan, Församlingshem-
met och S:t Persgården.



Leksands kulturmiljöprogram

114

• Befintlig utformning på snickerier så som knutlådor, fönsteromfatt-
ningar, vindskivor och takutsprång.

• Befintlig utformning på byggnadsanknutna målerier.

• Befintliga fönster.

• Befintliga farstukvistar och ytterdörrar i väster och söder.

Värden/var varsam med – S:t Persgården

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt 
befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande fönster och dörrar.

• Befintlig utformning och färgsättning beträffande balkongen/terras-
sen mot kyrkallén.

18. Sommarnöjen i kvarteret Diakonen
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sommarnöjen, Diakonen 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands–Noret (tätortsmil-
jö).

Byggherre: Anders Haglund, ursprungliga villan

Byggår: 1911, ursprungliga villan

Placering och översiktlig beskrivning: Mitt i kvarteret Diakonen, 
nordöst om S:t Perösgården, finns två sommarnöjen. Den västligaste av dessa 
har en välbevarad nationalromantisk karaktär, och är sannolikt ombyggd från 
en äldre ekonomibyggnad. Fasaden utgörs av en blottlagd faluröd timmer-
stomme med vita knutbrädor. Byggnaden har blyspröjsade fönster med vita 
foder, och en framträdande balkong/inbyggd trappa i väster. Taket täcks av 
tvåkupigt taktegel, och på det norra takfallet finns en mäktig kronskorsten. 
Den andra byggnaden bär en karaktär mer typisk för tiden kring 1900–talets 
mitt och är inklädd i faluröd liggande fasspontad panel samt locklistpanel 
(olika på olika fasader). Fönstren är tvåluftsfönster utan spröjs med vita foder. 
Även byggnadens knutbrädor är vita. Mot norr finns en inbyggd trappa med 
profilsågade detaljer. Väggen bakom trappan är målad mörkgrön. Byggnadens 
sadeltak täcks av tvåkupigt taktegel och längst upp finns en enkel skorsten 
med lätt utkragning.
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Miljö och omgivning: På en grusparkering norr om byggnaderna finns en 
karaktäristisk ljusgrön ljuslykta med klotglas sannolikt från tiden kring 1900–
talets mitt. Lyktan är karaktäristisk och av ett slag som idag är ovanligt.

Arkitekturstil: Nationalromantik och modernism. Trapporna, kronskorste-
nen, de blyspröjsade fönstren är typiska för det tidiga 1900–talets nationalro-
mantik i Leksand. Det var även under denna period som liknande hus först i 
högre utsträckning började förekomma. På det andra huset är detaljer så som 
fönster och skorsten tidstypiska för tiden kring 1900–talets mitt, varför bygg-
naden bedöms vara yngre.

Utmärkande detaljer och byggnadsdelar i välbevarat äldre skick: 
Kronskorsten, inbyggda trappor med profilsågade detaljer, blyspröjsade föns-
ter.

Historik
Under 1800–talets första hälft var tomten en del av den stora gård som bebod-
des av kronobefallningsmannen Lars Fredrik Ros (1777–1848) med hustrun 
Lovisa Fredrika, född Wahrlund. Anders Haglund, disponent på Norsbro såg-
verk 1899–1903, lät uppföra bostadshuset med uthus på tomten år 1911. 
Huset är i villastil med träpanel och placerades indraget från gatan med för-

Ovan, sommarnöjena 
från norr. Byggnaden till 
höger är äldre, sannolikt ett 
härbre som ombyggts kring 
sekelskiftet år 1900. Foto: 
Lars Jönses.
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gård i enlighet med municipalsamhällets ursprungliga plan som knyter an till 
trädgårdsstadsidealet. Byggnaden blev rätt snart pensionat och fick en smal 
påbyggnad mot söder mitt på huset. Pensionatet hade 10 rum med 16 bäddar. 
År 1963 byggdes en större byggnadskropp med rum söderut längs Fiskga-
tan. Vidare placerades tidigt två härbren på tomten. Härbrena var placerade 
med framsidan mot väster och inreddes för turistboende. Lindbergs pensionat 
öppnades 1917 av Alma Lindberg. Fastighetsägare blev senare Åke Fastén. 
Pensionatet upphörde 1969 och lokalerna kom att användas som sjukhem.

Värdebeskrivning
Det äldre, västligt belägna härbret har särskilt kulturvärde. Det östra yngre 
härbret har ett kulturvärde. Byggnaderna kan berätta om turismens utveckling 
i Leksand från tiden omkring sekelskiftet år 1900 och hur bland annat äldre 
timmerbyggnader omdanades för att användas som sommarnöjen. Vidare kan 
byggnaderna genom sin utformning berätta om den historiskt återblickande 
och ibland romantiserande stil som blev vanlig vid anläggandet av exempelvis 
sommarnöjen under tidigt 1900–tal. Den äldre byggnaden har dessutom hög 
utformningsmässig och materialmässig kvalitet.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar.

• Byggnadernas befintliga fasadutformning och färgsättning.

• Befintliga äldre blyspröjsade fönster. Befintlig utformning beträffan-
de övriga fönster.

• Befintliga äldre dörrar.

• Befintliga inbyggda trappor med tillhörande farstukvistar, och profil-
sågade detaljer i trä på trappor och farstukvistar.

19. Allévillan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Allévillan, Diakonen 2

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

Placering och översiktlig beskrivning: Allévillan är en nära rektangulär 
byggnad uppbruten i flera olika volymer och former med olika karaktär. Bygg-
naden är belägen norr om Norsgatan–Kyrkallén och kulturhuset. I öster finns 
Fiskgatan och i väster S:t Persgården.

Allévillan uppfördes delvis av ett äldre bostadshus och fick sin nuvarande 
jugendinspirerade utseende 1907. Byggnaden vilar på en grundmur av granit-
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block, som övergår i en ljust gul–vit fasad med liggande fasspontad panel i 
fält som avgränsas av grå–gröna knutbrädor och livband. Även detaljer så som 
balkongstolpar, vindskivor och de enkla fönsteromfattningarna är grågröna. 
Byggnaden har flera olika takfall av olika lutning och karaktär. Exempelvis 
finns branta och valmade mansardtak, och ovan en kvadratisk tornliknande 
byggnadsdel i hörnet som vetter mot Norsgatan–Fiskgatan är taket ett brutet 
tälttak med en vindflöjel i smidesjärn ovanpå. Den nuvarande taktäckning-
en utgörs av rödbruna betongtegelpannor. Byggnadens skorstenar utgörs av 
enkla raka tegelskorstenar. På vissa takfall finns takkupor. Byggnadens fönster 
är i huvudsak engelskt röda fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska 
med fyra små rutor som avdelas av spröjs, och de nedre rutorna är stående och 
ospröjsade. I byggnadens sydvästra hörn samt på den norra sidan av byggna-
den finns inbyggda balkonger i två våningar. I söder finns en entré som nås via 
en granittrappa. Ytterdörrarna är engelskt röda parspegeldörrar och ovanför 
finns ett litet plåtklätt skärmtak. Under balkongen i norr finns flera entréer 
till byggnaden, med engelskt röda parspegeldörrar med glasrutor längst upp. 
På den västra fasaden finns ett trapphus som ligger utanpå fasaden. Längst i 
mitten på fasaden finns en nedgång till byggnadens källare med röda parspe-
geldörrar.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen i korsningen mellan Kyrkallén 
och Fiskgatan. Gården är stor och lummig med många buskar, och i norr finns 
en ålderdomlig faluröd lada i timmer med tegelklätt sadeltak samt ett rödfär-
gat garage i trä med tegelklätt sadeltak. En grusväg leder in från Fiskgatan till 
gården, och är där organiserad kring en gräsrundel med en stor thuja. Söder 
om gården finns Café Allé, en liten rosa kiosk i trä med flackt pappklätt tak.

Arkitekturstil: Jugend. Karaktäristiska stilelement är byggnadens fönster, 
form, taklandskap, inbyggda balkonger/verandor och färgsättning.

Utmärkande detaljer: Byggnadens fönster, särskilt mot söder där det finns 
en takkupa med lunettfönster och ovanföre de inbyggda balkongerna ett stör-
re fönster med lunettform. Byggnadens taklandskap med många olika vinklar 
och former. Källaringången i väster. De inbyggda balkongerna. På byggnadens 
södra sida finns en skylt med texten Allévillan.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är tillsynes välbevarad i sin helhet, vid sidan av taket som är utbytt.

Historik
Under 1800–talets första hälft fanns på platsen en stor gård som beboddes av 
kronobefallningsmannen Lars Fredrik Ros (1777–1848) med hustrun Lovisa 
Fredrika, född Wahrlund. Sonen Anders, född i Leksand 1806, gjorde efter 
hovrättsexamen statlig tjänstemannakarriär bland annat som landshövding i 
Norrbottens län och generaldirektör för Skogsstyrelsen. Längs den så kallade 
Västra vägen (senare benämnd Fiskgatan) fanns långa uthuslängor samt en 
smedja tillhörig Ros gård. De sista decennierna av 1800–talet ägdes gården 
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av kronolänsman J. E. Berg och kallades därför Bergska gården. Gårdens hu-
vudbyggnad, ett tvåvåningshus, var i början av 1900–talet densamma som 
vid storskiftet c:a 1820. Exteriören hade dock förändrats med rödfärgad pa-
nel, vita knutbrädor och andra fönster. Möjligen kallades huvudbyggnaden 
för »Röda stugan«. Gården ramades in av ett vackert staket med smala trä-
spjälor som i toppen var profilsågade och bildade ett uppochnedvänt hjärta. 
Ägare vid den här tiden var doktor J. A. Ekelund. Byggnaderna användes 
också som annex till Gästis och här bodde under en period Gustaf Ankarcro-
na. Bland stadigvarande hyresgäster fanns Duf Anders Larsson med familj. 
Duf Anders, som kom från Norr Bergsäng, hade efter många år av arbete i 
Jämtland återvänt till Leksand med hustrun Karolina, född i Hackås, och nio 
barn. Karolina Larsson, »mor Lina«, som i övrigt var företagsam med mat-
servering fick också tvätta textilfynd som Ankarcrona släpade hem från sina 
exkursioner i byarna. Av de nio barnen fortsatte fem inom matserverings–, 
konditori– och bageribranschen, bland annat med Trädgårdsvillan, Konditori 
Siljan, Barkdalsserveringen, Käringbergets servering, bageri i Chicago med 
mera. På Bergska gården startade också Viktor Jeppsson konditori, som han 
sedan flyttade över till Söderlundska gården. År 1906 sålde Ekelund gården 
till Anders Haglund, som samma år påbörjade den stora ombyggnationen. 
Haglund hade 1899–1903 varit disponent på Norsbro sågverk. Det gamla 
huset var utgångspunkt för arbetena och återanvändes i den nya byggnaden 
varför huset är placerat på samma sätt på tomten. År 1918 köptes gården av 
ägaren till Gästis, kronofogde August Nylén. Två år senare övertogs Gästis och 
Allévillan av August och Elin Carlsson, som efter Gästisepokens avslutning 
behöll villan som bostad. År 1953 revs den sydligaste av de uthusbyggnader 
som var belägna längs Fiskgatan.

Värdebeskrivning
Allévillan med tillhörande uthusbyggnader har särskilt kulturvärde. Byggna-
den, med sin särpräglade och välbevarade jugendkaraktär har mycket höga 
utformningsmässiga och materialmässiga kvaliteter och kan berätta om hur 
den gamla bondbyn Noret från och med 1800–talets senare hälft förändrades 
mot en tätort med funktioner och karaktär frånskild byarna. Gården var den 
sist belägna bland gårdarna i Norets radby och huset som står på samma plats 
som den byggnad den efterträdde markerar således även den historiskt viktiga 
gräns som fanns mellan byns och kyrkans mark. Platsen har även historisk 
betydelse som nav i den betydande konditoriverksamhet som bedrevs i Noret 
under 1800–talets senare hälft och under tiden kring sekelskiftet år 1900 samt 
även för turismen i Leksand.

Värden/var varsam med:

• Byggnadens befintliga volymer, stomme, form, byggnadshöjd, tak-
former och takvinklar.
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• Befintlig vindflöjel i smidesjärn. Befintliga takkupor samt fönster.

• Byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, ljusgul 
med grågröna och engelskt röda detaljer. Befintlig fasspontad liggan-
de panel och andra befintliga trädetaljer så som fönsteromfattningar, 
knutbrädor och balkongstolpar samt balkongfronter.

• Befintlig utformning beträffande takutsprång.

• Befintliga fönster och fönstersättning.

• Befintliga dörrar, trappor i granit och skärmtak ovan entréer.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig källaringång i väster.

• Befintlig utformning beträffande balkonger och verandor.

• Träbyggnaderna på norra sidan av tomten i sin helhet.

• Befintlig skylt med texten Allévillan.

• Tomtens befintliga grönskande och glest bebyggda karaktär, samt 
grusvägens befintliga utläggning över tomten i norr.

• Café Allés befintliga karaktär och utformning.

Allévillan från Kyrkallén i 
söder. Till vänster i bilden syns 
glasverandan som övergår till 
balkong på det övre vånings-
planet.
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Allévillan från öster. Byggnaden har en liggande fasspontad panel som avdelas av listverk.



Noret

121

Källaringången i väster.

Ovan, på bilden syns 
delar av Allévillans 
innergård i norr, samt 
dess mångformiga tak-
landskap.
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20. Kulturhuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kulturhuset, Udden 6

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

Byggherre: Leksands kommun, kulturförvaltningen

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Arkitekt Gunnar Mattsson, den ursprunliga inredningen ritades av 
inredningsarkitekt Åke Axelsson.

Byggår: 1984–85

Placering och översiktlig beskrivning: Kulturhuset är beläget söder om 
Kyrkallén–Norsgatan, väster om Hemslöjden och öster om kulturhusparke-
ringen, som tidigare varit åkermark tillhörande kyrkan. I söder finns en brant 
och skogig sluttning mot Österdalälven.

Kulturhuset är en stor nära kvadratisk byggnad i souterrängläge med flackt 
sadeltak där takåsen är förskjuten mot väster. Ovanpå taket finns en smal 
långsträckt lanternin med flackt sadeltak. Samtliga tak är väldigt tunna och 
smäckra, med synliga taksparrar sannolikt i limträ. I öster finns två stora tak-
kupor i plåt med bland annat raka spetsbågiga fönster under flacka sadeltak. 
Byggnadens fasad är utförd i faluröd locklistpanel varvat med långa fönster-
band och kvadratiska fönsterfält där perspektivfönster omväxlas med stående 
spröjsade fönster. Fönsteromfattningar är ljusgrå och med inslag av profillister. 
Byggnadens entré mot norr är överbyggd med ett enkelt pulpettak som vilar 
på pelare som håller upp en limträbalk med texten Leksands kulturhus.

Miljö och omgivning: Mellan byggnaden och Kyrkallén är marken hård-
gjord med smågatsten.

Arkitekturstil: Postmodernism. Karaktäristiska stilelement är fönsterparti-
erna, lanterninen ovanpå byggnaden, byggnadens storlek och form samt tak-
kuporna i söder.

Utmärkande detaljer: Lanterninen ovanpå byggnaden. Fönstersättningen 
och fönstrens utformning. Takkuporna i söder. Det nätta takets utformning 
med synliga taksparrar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens exteriör är tillsynes välbevarad.

Historik
Ända sedan 1913 hade planer på ett museum i Leksand skissats och diskute-
rats. Gustaf Ankarcrona gjorde skisser och förslag till »Leksands hembygds-
museum«. På 1930–talet återkom planerna för diskussion och kring år 1940 
konkretiserades frågan ytterligare på initiativ av Leksands Hembygdsgemen-
skap. Olika lokaliseringar fördes fram. En arkitekttävling genomfördes 1942 
om förslag till byggnad med lokaler för hemslöjdsförsäljning, museilokaler 
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Kulturhuset från Kyrk-
allén i norr.

Ovan, kulturhusets 
västra fasad. Ovanpå 
byggnaden finns en 
karaktäristisk lanternin 
med flackt sadeltak.
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för Hembygdsgemenskapens samlingar, utställning av konst samt lokaler 
för hantverksföreningen. Det vinnande förslaget var ritat av arkitekt Gustaf 
Clason men endast den nya byggnaden för hemslöjden förverkligades. Åren 
1977–79 utreddes frågan om ett kulturhus med bibliotek och utställnings-
lokaler. Med programutredningen som grund hölls en arkitekttävling 1980 
och till vinnande förslag utsågs arkitekt Gunnar Mattssons »Mellan björk och 
syrén«. Kommunen fattade beslut om att bygga ett kulturhus enligt förslaget. 
Dock uppfördes inte den hörsal som också fanns med i planen. Det nya kul-
turhuset stod klart 1985. Inredningsarkitekterna Åke Axelsson och Catarina 
Nordenstedt stod bakom inredning och möbler. Byggnaden inrymmer biblio-
tek, möteslokaler, museum, arbetsrum för personalen, en mindre filmsal samt 
text– och bildarkiv. Byggnaden belönades med Sveriges Arkitekters Riksför-
bunds Kasper Salin–pris 1987.

Värdebeskrivning
Kulturhuset har särskilt kulturvärde. Byggnaden, som ritades av Gunnar 
Mattsson, är ett gott exempel på postmodernistisk arkitektur i Leksand. Med 
sina höga utformningsmässiga kvaliteter kan byggnaden även berätta om hur 
ny bebyggelse under 1900–talets anpassades till Leksandsbygdens befintli-
ga bebyggelsekaraktär genom exempelvis färgsättning, höjd och delvis även 
formspråk. Byggnaden kan även berätta om det sena 1900–talets biblioteks-
väsende och framväxten av kulturhus där flera olika kulturfunktioner kunde 
samlas under ett tak. Gunnar Mattson har själv beskrivit byggnaden: »För-
slaget vill med sina flacka plåttak, faluröda träytor, blänk i stora och små glas 
anknyta till en finlemmad panel– och verandaarkitektur som från 1800–talets 
slut vackert präglat vårt samhälle. Läget på den dramatiskt sönderskurna höga 
älvbrinken är en stor märkvärdighet. Mot väster vänder sig det största och 
viktigaste rummet, biblioteket, och tar del av de storslagna sammanhang av 
bebyggelse och landskapsrum som utgör omgivningen kring Leksands kyrka.«

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt 
befintliga takkupor. Lanterninens befintliga utformning. Befintlig 
utformning beträffande taksporrar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fönster och dörrar.
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21. Hemslöjden
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hemslöjden, Udden 5

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

Byggherre: Leksands Hemslöjdsförening

Arkitekt: Arkitekt Gustaf Clason

Byggår: 1951

Placering och översiktlig beskrivning: Hemslöjden är en långsmal bygg-
nad i två våningar. Byggnaden består av två huskroppar som är lätt förskjut-
na gentemot varandra. Norr om Hemslöjden finns Norsgatan och i söder en 
brant sluttning mot Österdalälven. I öster ligger Söderlundska gården och i 
väster kulturhuset. Huvudbyggnaden uppfördes 1951 och vävstugan något 
senare som en provisorisk barack.

Hemslöjden vilar på en ljusgrå betongsockel som är särskilt framträdande 
mot söder. Där finns bland annat tvålufts källarfönster och en källaringång. 
Byggnadens övriga fasader utgörs av faluröd locklistpanel. Detaljer så som 
fönsterbågar och dörromfattningar är i bruten gråvit färg. Byggnadens fönster 
utgörs på den östra byggnadshalvan av nätta två– och treluftsfönster utan 
spröjs, där fönsterbågarna och fönsterkarmarna sannolikt är original från när 
byggnaden uppfördes. Utförandet beträffande fönsteromfattningar har dock 
ändrats. Ursprungligen var fönsteromfattningarna nästan obefintliga, mer i 
likhet med utförandet på fönsterbanden högst upp på den västra byggnads-
halvans norra fasad. Längst upp på byggnadens östra kortsida finns ett litet 
lunettfönster. Den västra byggnadshalvans norra fasad har en mycket karaktä-
ristisk fönstersättning där fasaden domineras av tre tätt placerade stora skylt-
fönster och ett stort glasat entréparti. Mellan fönstren finns tunna rödfärgade 
»knutlådor« bakom vilken byggnadens pelar–däckstomme döljer sig. Nästan 
vid takfoten finns dessutom ett fönsterband med mindre tvåluftsfönster utan 
spröjs eller vidare fönsteromfattning. Fönstersättningen är karaktäristisk för 
funktionalismen/modernismen och genomförd med mycket hög kvalitet. 
Byggnaden har två ingångar från norr. Den västra är en enkel svart trädörr 
med en elegant omfattning. Ovantill finns en överluft med en karaktäristisk 
belysningsarmatur, och därovan ett enkelt profilerat överstycke. En betong-
trappa med nätt smideräcke leder upp till dörren. Entrén till den östra bygg-
nadsdelen utgörs av ett stort parti med glasrutor som avdelas av profilerade 
listverk. Ytterdörren är mörkbetsad i trä, och med ett karaktäristiskt format 
fönsterparti i mitten. Ovan dörren finns en överluft och en belysningsarma-
tur. En enkel rundad trappa leder upp till ingången. Byggnaden har ett flackt 
sadeltak med enkupig tegeltäckning och svarta vindskivor. Två murade och 
putsade skorstenar med enkel, ej utkragad form finns. Vid byggnadens nord-
västra hörn finns en skylt med texten »Leksands Hemslöjdsförening grundad 
1904 av Gustaf Ankarcrona« i frakturstil.
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Söder om hemslöjden finns en enkel faluröd träbarack med flackt och tunt 
sadeltak i sinusplåt som inrymmer en vävstuga. Byggnaden vilar på betong-
plintar och är alltigenom mycket enkel. De ursprungliga tvåluftsfönstren 
med en kvadratisk stor båge med en smal liggande rektangulär ovanför, utan 
fönsteromfattningar, finns kvar. Byggnaden nås via en entré i norr med brun 
karosseripanelsdörr, skärmtak och trappa med nätta järnräcken. Vid entrén 
finns en belysningsarmatur från tiden kring 1900–talets mitt, och en skylt 
med texten vävstugan.

Miljö och omgivning: Mellan byggnaden och Norsgatan finns markbelägg-
ningar i röd sandsten samt en klotlykta som sannolikt är samtida med bygg-
naden. Där finns även ett konstverk i smidesjärn.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Kännetecknan-
de stildrag är byggnadens form med förskjutna byggnadskroppar, vilket var 
vanligt under perioden då byggnaden uppfördes, samt fönstersättningen med 
täta fönsterband vid takfoten, synbar pelar–däckstomme samt de stora glas-
ytorna i bottenvåningen på den östra delen av byggnaden. Den lokalt anpassa-
de dimensionen visar sig konkret genom den faluröda locklistpanelen, flacka 
takvinkeln och enkla detaljutformningen – tre karaktärsdrag som tydligt åter-
knyter till Leksandsbygdens traditionella byggnadskultur.

Utmärkande detaljer: Byggnadens fönstersättning på den norra fasaden av 
den västra byggnadsdelen. Båda entrépartierna mot norr.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad, vid sidan om enstaka fönsterbyten och att 
många fönster fått för byggnaden i övrigt avvikande brädfodringar som inte 
samstämmer med byggnadens stil och arkitektur i övrigt.

Historik
Området var vid tiden för storskiftet 1826 en del av den stora Härbresåkern, 
som ägdes av kyrkan. År 1945–46 gjorde arkitekt Gustaf Clason de första 
ritningarna till ett nytt hemslöjds– och museikomplex i en arkitekttävling för 
ett »Leksands museum«. Av dessa planer blev den nya hemslöjdsbyggnaden 
den enda som förverkligades år 1951. Långt senare byggdes kulturhuset, men 
då efter nya idéer och ritningar. Gustaf Clason (1893–1964) var son till den 
kände arkitekten Isak Gustaf Clason och hade gjort planerna för renoveringen 
av Leksands kyrka på 1930–talet. Senare kom han också att utföra de första 
planerna till det nya kommunalhuset vid Torget. Hemslöjden flyttade in i de 
nya lokalerna i februari 1952.

Värdebeskrivning
Hemslöjden med tillhörande vävstuga har särskilt kulturvärde. Hemslöjden 
har mycket hög utformningsmässig och materialmässig kvalitet och kan på ett 
särskilt tydligt och pietetsfullt vis berätta om hur nytillkommande byggnader 
under den moderna epoken kring mitten av 1900–talet anpassades till och 
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Hemslöjden från norr. Byggnaden är uppförd i en karaktäristisk lokalt anpassad modernism, med detaljutformning som i hög 
grad anspelar på Övre Dalarnas äldre byggnadskultur.



Leksands kulturmiljöprogram

128

inspirerades av den lokala bebyggelsekulturen, med bland annat enkel men 
mycket högkvalitativ detaljutformning, flackt sadeltak och faluröd locklist-
panel som fasadmaterial. Byggnaden kan tillsammans med vävstugan vidare 
berätta om hemslöjdsrörelsens betydelse under 1900–talet och hur det tradi-
tionella dräktskicket i Leksandsbygden övergick från att vara vardagsklädsel 
till ett kulturarv och historiebruk.

Värden/var varsam med – Hemslöjden

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

• Befintligt takmaterial och befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fasadmaterial 
och färgsättning (faluröd med detaljer i bruten gråvit färg). Befintlig 
utformning av byggnadens grund/sockel.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar. Nytillkomna brädfodringar/fönsteromfattningar är av-
vikande mot byggnadens karaktär och bör avlägsnas till förmån för 
ursprunglig nätt utformning när tillfälle ges.

• Befintliga entrépartier och dörrar samt befintliga dörromfattningar 
och överstycken, trappor, smidesräcken och belysningsarmaturer i 
anslutning till dessa.

• Befintlig utformning på skylten med texten »Leksands Hemslöjds-
förening grundad 1904 av Gustaf Ankarcrona«.

• Befintlig markstensättning med röd sandsten norr om byggnaden.

• Det befintliga konstverket i smidesjärn norr om byggnaden.

• Befintlig klotlykta norr om byggnaden.

Värden/var varsam med – Vävstugan

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

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintliga fönster, dörrar, skärmtak, farstukvist, trappa, belysningsar-
matur och skylt med texten »Vävstugan«.
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Vävstugan i söder.

Ovan, hemslöjden från 
nordväst. På bilden 
syns tydligt byggnadens 
karaktäristiska fönster-
sättning som är starkt 
anknuten till funktio-
nalismen, samtidigt som 
byggnaden i helhet är 
anpassad till den lokala 
byggnadskulturen.
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22. Söderlundska gården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Söderlundska gården, Udden 1

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

Placering och översiktlig beskrivning: Söderlundska gården består av 
en större reveterad (putsad) byggnad i två våningar med två flygelbyggnader 
i söder. Flygelbyggnaderna är uppförda c:a 1990 i en stil som påminner om 
två rivna företrädare. Många detaljer på byggnaderna, däribland fönsterom-
fattningar och utformning på farstukvistar håller för sin tid hög kvalitet och 
utformningen tycks vara medveten. Norr om gården finns Norsgatan, i väster 
Hemslöjden och i öster en öppen yta med trädgårdsmark tillhörande gården. 
Därbortom finns Posthuset. I söder finns en brant sluttning mot Österdaläl-
ven.

Den äldre manbyggnaden på Söderlundska gården utgörs av en stor kors-
plansformig byggnad med timmerstomme som reveterats med ljusgrå sprit-
puts. Knutlådor och fönsteromfattningar är slätputsade och avfärgade i rosa–
röd kulör, sannolikt bränd terra. Byggnaden vilar på en blågrå putsad grund 
och har ett förhållandevis brant sadeltak med enkupig taktegeltäckning. På 
taket finns två murade skorstenar, en äldre smal skorsten med utkragning och 
en nyare bred utan utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak mörkbruna 
tvåluftsfönster där varje båge har tre lätt stående rutor avdelade av spröjs. 
Byggnadens fönsteromfattningar är utförda i slätputs och är mönsterdekore-
rade ovantill och nertill, vilket förekommer på flera reveterade bostadshus i 
Noret, däribland Gästis och Prostgårdens manbyggnad. På byggnadens södra 
sida finns ett tillbyggt trapphus/farstukvist som är inklätt i en ålderdomlig 
slätpanel med gråvit linoljefärg. Ytterdörren, som är belägen under ett mindre 
skärmtak, är en mörkbrun parspegeldörr med rutor i övre speglarna. Ovanför 
dörren finns en överluft med fyra rutor. Även i norr finns en ingång i form 
av en brun dörr under ett svart plåttak. Denna ingång är emellertid nytill-
kommen. Byggnadens stuprör har spetsvinklig form med koniska utlopp från 
hängrännorna. Byggnadens takfot är sågformad efter takpannorna.

Miljö och omgivning: Öster om gården finns en trädgårdsanläggning med 
grusväg, buskar och vissa äldre träd. Anläggningen ligger försänkt gentemot 
Norsgatans vägbana och avskiljs från densamma av ett karaktäristiskt smi-
desstaket. En grind leder in till trädgården från Norsgatan. Invid staketet på 
trädgårdssidan finns tre storvuxna lindar.

Arkitekturstil: Byggnadens detaljutformning är utan stark anknytning till 
någon särskild arkitekturstil.

Utmärkande detaljer: Byggnadens putsade fönsteromfattningar, den ålder-
domliga panelen på trapphuset i söder. Trädgårdsanläggningen i öster samt 
det staket som omgärdar den. Byggnadens vindskivor.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens exteriör och färgsättning har förändrats flera gånger sedan den senast 
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Mot Norsgatan finns en 
äldre byggnad med flera 
ålderdomliga detaljer. 
Byggnaderna i söder är 
tillkomna mot 1900–ta-
lets slut. 

Ovan, Söderlundska 
gården från nordväst.
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inventerades under 1970–talets slut. Den dåvarande guldockrafärgade sprit-
putsen är idag gråvit, och de gråblå detaljerna har blivit röd–rosa. Fram tills 
nyligen var husets fönster kromoxidgröna, men de har på senare tid målats 
mörkbruna. De svarta plåtdetaljer som finns över bland annat skärmtak och 
farstukvistar samt de vita stuprören och hängrännorna var tidigare i omålad 
galvaniserad plåt. Trots detta finns fortfarande många äldre detaljer bevarade, 
däribland flera äldre fönster och byggnadens trapphus/farstukvist.

Historik
På storskifteskartan 1826 låg här en glest kringbyggd gård som ägdes av »Ca-
pitainen E. Sahlmark«. Under andra hälften av 1800–talet innehades gården 
av skomakare A.G. Vikström, född i Husby socken 1832. Vikström kom till 
Leksand 1855 och drev skomakeri till 1903. Han var känd för sin tillverkning 
av svenskskor eller så kallade becksömsskor. År 1899 sålde Vikström gården 
till familjen Söderlund för 15 000 kronor. Söderlund hade kommit i ekono-
miskt trångmål och tvingats sälja den stora gården tvärs över Norsgatan för att 
flytta till skomakare Vikströms gård, som senare kom att bli känd som Söder-
lundska gården. Åren 1905–16 drev Johanna Berg pensionat och matsalar på 
gården. Här fanns även Konditori & Café, som innehades av Victor Jeppson 
och senare övertogs av Sven Gudmundsson, son till Anders Gudmundsson. 
Leksands kommun hyrde lokaler på gården för delar av sin förvaltning under 
åren 1950–62. Fram till 1980–talet fanns här Söderlings skrädderi. På 1980–
talet var gården i mycket dåligt skick och rivningshotad men den räddades 
och renoverades. Gårdshusen var dock i så dåligt skick att de ersattes av nya 
byggnader.

Värdebeskrivning
Söderlundska gården har särskilt kulturvärde. Flygelbyggnaderna som ersatts av 
nya byggnader under 1980–talet, dock på ett varsamt vis, har ett kulturvärde. 
Gården och särskilt huvudbyggnaden med sin reveterade fasad och höga ut-
formningsmässiga kvalitet kan berätta om hur den gamla bondbyn Noret från 
och med 1800–talets senare hälft förändrades mot en tätort med funktioner 
och karaktär frånskild byarna. Byggnadens betydelse för berättelsen om Norets 
utveckling mot tätort förtydligas av att den bland annat inhyst ett skomakeri, ett 
pensionat och konditori. Trädgården invid byggnaden har höga kvaliteter och är 
viktig för gårdens karaktär i sin helhet. 

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

form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och befintliga skorste-
nar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fasadmateri-
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al (spritputsade fasadfält och slätputsade detaljer). Befintlig utform-
ning av byggnadens grund/sockel.

• Befintlig färgsättning utom på byggnadens fönster och dörrar, som 
vid tillfälle bör målas kromoxidgröna för att bättre passa med färg-
sättningen i övrigt.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar.

• Befintligt trapphus/farstukvist i söder, samt befintlig slät panel på 
trapphuset/farstukvisten. 

• Befintliga dörrar samt befintliga dörromfattningar.

• Befintlig utformning beträffande formen på byggnadens stuprör.

• Trädgårdsmiljön öster om gården samt smidesstaketet (inkl. grindar) 
som omger trädgården.

Ovan, ett av gårdshusen sö-
der om huvudbyggnaden. I 
förgrunden syns en trädgård 
tillhörande gården.
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23. Kronloftet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronloftet, Länsmannen 5

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

Byggherre: Leksands Sparbank

Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman

Byggår: 1957

Placering och översiktlig beskrivning: Nordöst om korsningen Norsga-
tan–Fiskgatan och väster om gamla Sparbankshuset finns ett påkostad moder-
nistiskt hus i en våning med källare som idag nyttjas som kontorsbyggnad. 
Byggnaden har en långsmal form med brant och framträdande sadeltak som 
täcks av svartglaserat enkupigt taktegel. Liknande taktegel finns även på gam-
la och nya Sparbankshusen, och har tidigare funnits på Kommunhuset. På 
det västra takfallet finns en mycket stor och framträdande putsad rektangulär 
skorsten samt en plåtinklädd ventilationshuv eller skorsten. Byggnaden vi-
lar på en »funkisgrön« betonggrund med källare som syns från två pariserblå 
liggande rektangulära fönster mot Fiskgatan. Byggnadens fasad är slätputsad 
vit. Samtliga fönster är perspektivfönster eller en eller tvåluftsfönster med 
högsmala bågar utan spröjs. Byggnaden har två huvudsakliga entrépartier, i 
norr och väster. Det norra entrépartiet består av en nytillkommen ekdörr i en 
profilerad dörromfattning, också i ek. Dörren nås via en dubbel betongtrappa 
med trappsteg i röd sandsten. Trappan har ett nätt smidesräcke av typiskt 
1950–tals snitt. Den västra entrén är i sin helhet mycket välbevarad från när 
byggnaden först uppfördes. En betongtrappa med röd sandstenstäckning le-
der upp till en avsats i betong med sandstenstäckning som hänger fritt i luften, 
med en del av byggnadens tak som skärm ovan. Ett smidesräcke lika det som 
beskrivs ovan fungerar som balkongräcke på sidorna av trappan. Väggen mot 
huset är täckt i fasadsten gjord av röd sandsten, vilket är mycket karaktäris-
tiskt. Även dörromfattningen kring ytterdörren är i sandsten. Ytterdörren är 
i ek och mönstrad med rombformade träbitar. Byggnaden är sammanbyggd 
med en röd affärsbyggnad i söder.

Arkitekturstil: Modernism, 1950–tal. Kännetecknande stildrag är byggna-
dens form. Takutsprång som agerar skärmtak över farstukvistar och uteplatser, 
den stora och framträdande skorstenen, entrépartierna och särskilt det västra 
entrépartiet som är på en nätt utstickande betongplatta som ger intryck av att 
sväva i luften.

Utmärkande detaljer: Byggnadens svartglaserade enkupiga taktegel, vilket 
är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag. Befintliga entrépartier i norr och 
söder och det utpräglade bruket av röd sandsten bland annat som trapptäck-
ning och fasadmaterial.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad.
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Trädgården tillhörande 
Söderlunska gården 
omgärdas av ett smides-
staket.

Kronloftet från Fiskga-
tan i väster.
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Historik
På 1950–talet var det uppenbart att Sparbanken var trångbodd i det gamla 
Sparbankshuset. Samhällsutvecklingen ledde till att verksamheten och konto-
ret expanderade. Arkitekt Åke Sjöman fick i uppdrag att rita en ny byggnad 
mot Fiskgatan, på platsen där den gamla hemslöjdsbutiken och Söderlunds 
gamla magasin fortfarande stod kvar. Den nya byggnaden blev vaktmästarbo-
stad och inrymde även samlingslokal, arkivutrymme, lokaler för revisorer och 
siffergranskare för Sparbanken. Byggnaden fick namnet Kronloftet. Den röd-
färgade träbyggnaden mot södra gaveln kom till 1959 och byggdes ut 1970. 
Byggherre var sparbanken som hyrde ut lokalerna till turistbyrå.

Värdebeskrivning
Kronloftet har särskilt kulturvärde. Byggnaden uppfördes kring 1900–talets 
mitt och i exklusiv men lågmäld modernistisk stil och har mycket höga ut-
formningsmässiga, arkitektoniska och materialmässiga kvaliteter. Byggnaden 
är ett gott exempel på mer stiltypisk modernism i Leksand men är samtidigt 
väl anpassad till platsen genom exempelvis skala, storlek och form. Byggnaden 
har historiskt hängt samman med de två sparbanksbyggnaderna i kvarteret 
Länsmannen och berättar om bankens ökade verksamhet och lokalbehov un-
der närmaste efterkrigstiden. Sambandet med både den äldre och med den 
yngre sparbanksbyggnaden är visuellt märkbart genom att byggnadens tak är 
belagt med svartglaserat enkupigt taktegel i likhet med ovannämnda byggna-
der. 

Värden/var varsam med

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

• Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpan-
nor samt befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fasadmaterial 
och färgsättning i form av gröna grundmurar och slätputsade vita 
fasadfält. 

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar. 

• Befintliga entrépartier med befintliga dörrar, dörromfattningar, trap-
por, sandstensdetaljer och smidesräcken.
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24. Gamla Sparbankshuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Sparbankshuset, Länsmannen 1

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

Byggherre: C.J. Söderlund

Arkitekt: Gustaf Norberg, stadsbyggmästare i Falun. Ändringar 1938: arkitekt 
Erik Lundgren.

Byggår: 1865

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Sparbankshuset är en mäk-
tig timrad salsbyggnad i två våningar som uppfördes på platsen under 1860–
talets senare hälft. Byggnaden var ursprungligen tilltänkt som manbyggnad 
på Brahammars bruks herrgård, men byggdes aldrig färdigt på sin ursprung-
liga plats. Stommen köptes för rivning av handlaren Carl Johan Söderlund 
1865, flyttades till Noret och färdigställdes efter ritningar av arkitekt Gustaf 
Norberg. Byggnaden är placerad i en grönskande parkmiljö med Norsgatan i 
söder, Sparbanksgatan i öster och Fiskgatan i väster. I norr finns Sparbankens 
nyare anläggning med kontorsbyggnad från 1960–talet. 

Gamla Sparbankshuset står på en grund av huggna rektangulära liggande 
granitblock som avgränsas från resterande fasaden av en dropplist i koppar. 
Den symmetriska spritputsade och guldockrafärgade fasaden är uppbyggd 
med en framträdande frontespis med urverk mot norr. Detaljer så som knut-
lådor och fönsteromfattningar är slätputsade, och knutlådorna/knutholkarna 
är formade som pilastrar. Mot taket finns en rikt profilerad och omfattande 
gesims i trä. Byggnadens fönster är bruna tvålufts träfönster där varje båge 
har tre kvadratiska rutor som avdelas av spröjs. På byggnadens sydsida finns 
markiser ovan varje fönster. Balkonger med räcke och staket i smidesjärn finns 
mitt bak och mitt fram på byggnaden. Balkongen på byggnadens framsida 
utgör även skärmtak till dess huvudentré, och på dess undersida finns en be-
lysningsarmatur och en tandsnittsfris. Byggnadens entré består av en granit-
trappa med kopparräcke som leder upp till ett par spegeldörrar i mörkbetsat 
trä med sparkplåtar i koppar och enkla överljus. Byggnaden kröns av ett sadel-
tak med svartglaserade enkupiga taktegelpannor. Liknande taktegel finns även 
på nya Sparbankshuset, och har tidigare funnits på Kommunhuset. Längst 
upp finns två skorstenar som är inklädda i kopparplåt. Byggnaden har stuprör 
och hängrännor i koppar, dock inte spetsvinkliga.

Miljö och omgivning: Söder om byggnaden finns en parkmiljö som avslutas 
i ett smidesstaket mot Norsgatan. I parkens ytterkant växer stora lönnar, och i 
övrigt finns flera olika slags träd och buskar. Närmast Gamla Sparbankshuset 
finns en grusgång med sandstenskanter, och en rektangulär damm med sand-
stenskanter.

Arkitekturstil: Nyklassicism. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är 



Leksands kulturmiljöprogram

138

byggnadens form med en tredelad symmetrisk fasad med frontespis framtill, 
den profilerade gesimsen och att knutholkarna är formade som sparsmakade 
pilastrar. Tandsnittsfrisen ovan entrén mot norr.

Utmärkande detaljer: Byggnadens storlek med hänsyn till att det är en tim-
merbyggnad. Den profilerade gesimsen i trä. Byggnadens svartglaserade enku-
piga taktegel, vilket är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1800–talets senare hälft. Vissa detaljer 
samt byggnadens färgsättning har dock utbytts efter hand.

Historik
År 1826 låg här en stor tomt med en kringbyggd gård i sydöstra hörnet mot 
Norsgatan. Gården ägdes av Rishols Anders Larsson.  Grosshandlare Carl Jo-
han Söderlund kom till Leksand i 25–årsåldern 1860 och drev brännvins-
magasin och en diversehandel i Noret i en byggnad vid korsningen mellan 
Norsgatan och Fiskgatan. Vidare startade Söderlund en ångkvarn i Övermo 
och han lät även bygga ett mindre varmbadhus förenat med en kallvatten-
bassäng vid flottbron över älven. År 1874 köpte Söderlund av Christina Hans-
son egendomen Hagalund som bestod av en åker, Källbacken, samt en skogs-
teg, Hagbacken. Där drev Söderlund tillsammans med kronofogde Viktor 
Lyckholm och dennes bror, handlande i Nås, en tobaksfabrik där rulltobak, 
eller så kallad Nåstobak, tillverkades. Fabriken hette Leksands Tobaksfabrik. 
Söderlund lät 1865 uppföra gården vid Norsgatan eller landsvägen. Byggna-
den ritades av stadsbyggmästaren i Falun, Gustaf Norberg. En del av timret 
kom från gården på Brahammars bruk i Siljansnäs där stångjärnstillverkning-
en lagts ned 1857. Timret fraktades med slädar över den isbelagda Siljan. Både 
herr och fru Söderlund tog aktiv del i byggnadens utformning och för att få en 
ändring till stånd i ritningarna for de tillsammans till Falun i släde. Till gården 
fanns både stall och ladugård, som dock revs c:a 1938 när Sparbanksgatan 
togs upp. I trädgården fanns både hasselträd och humlegård. Familjen delade 
in trädgården i Hasselbacken, Humlegården och Ladugårdsgärde. Fru Eva Sö-
derlund, även kallad »Lump–Eva«, bedrev handel med lin och stickylle på 
gården. Hon sålde lump både till Grycksbo pappersbruk och till textilfabriker 
som tillverkade garn.

Affärsrörelsen överläts 1885 till K.H. Westling som drev den vidare till 
1911. Lokalen hyrdes då av Gustaf Ankarcrona till den första hemslöjdsaf-
fären. Hemslöjden var kvar i byggnaden till 1952 då man flyttade tvärs över 
gatan till en ny byggnad.

Söderlund hamnade i stora ekonomiska bekymmer omkring år 1895 och 
gården med tillhörande egendom förvärvades av köpman A.E. Carlstén som 
överlät huset till landsfiskal Axel Thorell. Huset byggdes om av byggmästare J. 
Wernfeldt för att inrymma banklokaler 1895. Söderlundska gården blev både 
bostad och kontor för länsman Thorell samt sparbankslokal och huset blev 
hädanefter känt som Sparbankshuset. År 1900 fick huset rikstelefon. 
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Entrépartiet till Gamla 
Sparbankshuset. 

Ovan, Gamla Spar-
bankshuset från nordöst. 
Delar av byggnadens 
stomme kom från man-
byggnaden på Braham-
mars bruk.
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En smärre ombyggnad skedde 1915 av snickarna Duf Anders Larsson och 
Lindström efter ritningar av Gustaf Ankarcrona. Bland annat togs den allra 
översta verandan bort.

Fastigheten köptes senare av Leksands Sparbank, som 1938 gav uppdrag till 
Erik Lundgren, stadsarkitekt i Falun och byggnadskonsulent i Leksand, att 
göra förslag till renovering och ombyggnad för mer ändamålsenliga bankloka-
ler. Verandan och frontespisen togs också bort och taket lades om med svart-
glaserat tegel.

Gården hade uthus och stallar där nuvarande Sparbanksgatan går fram. I 
stallet hade det danska järnvägsbyggarbolaget åren 1913–14 fyra hästar och 
en personbil. Seldonskammaren användes som finka. En midsommarafton 
satt en man inburad som lyckades rymma efter att ha slagit sönder en planka 
och ta sig ut i stallet och sedan smita genom gödselluckan. I stallarna hyrde 
Anders Bröms plats för sina hästar Soleika med flera som skötte en stor del 
av transportbehoven i Noret ända fram till 1970–talet. Stallarna revs c:a 1938 
för att Sparbanksgatan skulle tas upp och Bröms flyttade då hästarna till ett 
nybyggt stall på den egna gården i kvarteret Tregården. Det gamla stallet köp-
tes av byggmästare Fritz Jansson i Tällberg som använde timret som stomme 
för ett hus till konsul Jansson i Tällberg. Dock vändes stockarna för att inte få 
lukten av stall inomhus.

År 1939–40 byggdes trädgården om till en parkanläggning ritad av land-
skaps– och trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff (1913–1982). Ulla Bodorff, som 
växte upp i Leksand på somrarna, kom att bli en av de mest kända företrä-
darna för de funktionalistiska parkidealen i Sverige. Hon ritade bland annat 
på 1940– och 50–talen en stor del av HSB:s nya bostadsområden. Gamla 
Sparbankens parkanläggning blev 1938 ett av hennes första uppdrag. Arbetet 
utfördes av trädgårdsmästare Johan Västfeldt från Leksand.

Sparbanken flyttade till nya lokaler 1966 norr om den gamla byggnaden 
men fortsatte att nyttja det gamla huset för verksamhet. Den gamla hems-
löjdsbyggnaden (och tidigare brännvinsmagasin) revs 1960 och återuppfördes 
som en del av Övermo bystuga. På platsen för hemslöjdsaffären uppfördes en 
mindre byggnad som turistbyrå.

Värdebeskrivning
Gamla Sparbankshuset har särskilt kulturvärde. Byggnaden återspeglar flera 
berättelser varav de idag mest framträdande är byggnadens betydelse i Norets 
utveckling mot tätort under 1800–talets senare hälft och dess funktion som 
sparbanksbyggnad under 1900–talet. Byggnaden är ursprungligen uppförd i 
en skala och utformning som på sin tid var mycket utmärkande i bondbyn 
Noret, och som med tiden gav stort genomslag när bebyggelsen förändra-
des mot att innefatta handels– och hantverksgårdar under 1800–talets senare 
hälft. Som sparbank har byggnaden utgjort ett nav i Leksandsbygden och dess 
verksamhet varit prominent i utvecklingen av densamma under 1900–talet. 
Byggnaden har dessutom mycket höga utformningsmässiga och materialmäs-
siga värden som återspeglar hela dess långa historia på platsen. Trädgårdsan-
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En fontän med sand-
stenskant och baksidan 
av Kronloftet. 

Ovan, söder om Gamla 
Sparbankshuset. Tidiga-
re fanns här en påkostad 
funktionalistisk träd-
gårdsanläggning.
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läggningen som finns i anslutning till byggnaden har också en stor betydelse 
för platsens karaktär även om den på senare tid omdanats. Att trädgårdsan-
läggningen utformades av Ulla Bodorff som under 1900–talet var en mycket 
framträdande svensk landskaps– och trädgårdsarkitekt spelar stor roll för dess 
värde.

Värden/var varsam med:
Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:

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

• Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpan-
nor samt befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande att hängrännorna och stuprören är 
utförda i koppar. Nya hängrännor bör utformas spetsvinkliga.

• Befintlig utformning av putsfasader. Spritputsade fasadfält avgränsa-
de av slätputsade knutlådor och knutholkar formade som pilastrar.

• Befintlig gesims i trä med befintlig profilering. 

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fönsteromfatt-
ningar i slätputs. Befintliga fönster.

• Befintligt entréparti. Befintliga trappor i huggen granit. Befintliga 
belysningsarmaturer.

• Befintliga ytterdörrar.

• Befintliga balkonger och befintliga detaljer så som smidesräcken på 
balkonger.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens grund.

• Kvarvarande äldre buskar och träd i parkmiljön söder om byggna-
den.

• Smidesstaketet och staketstolpar mot Norsgatan.

• Befintlig grusgång med sandstenskanter.

• Befintlig damm med sandstensdetaljer.
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25. Posthuset eller Bröms Nilses
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Posthuset eller Bröms Nilses, Udden 2

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

Placering och översiktlig beskrivning: Posthuset eller Bröms Nilses 
består av två större affärsbyggnader med bostäder som är sammanbyggda i 
vinkel. På gården finns även ett äldre flerbostadshus. Den östligast belägna 
byggnaden som har kortsidan mot Norsgatan och idag inrymmer Elon är den 
byggnad som kallats Posthuset, Bröms Nilses eller senare Sterners. Byggnaden 
är belägen i anslutning till Norsgatan i norr, Udden och gamla Katt–Jerkers 
humlegård i öster. I väster finns Söderlundska gården. 

Posthuset är en rektangulär stor reveterad träbyggnad som ursprungligen 
uppfördes kring 1884. Byggnaden genomgick en stor och genomgripande 
renovering och modernisering kring 1900–talets mitt och den nuvarande ka-
raktären är därför i huvudsak typiskt modernistisk. Byggnadens bottenvåning 
mot nordöst utgörs av stora skyltfönster som omgärdas av grå slätputs. En 
entré med ekdörr finns mot Norsgatan. Skyltfönsterpartiet avdelas från res-
ten av fasaden av en liten utskjutande skärmlist. Resterande fasadpartier är 
spritputsade i en väldigt ljus brunröd ton. Vid sidan av skyltfönstren finns 
flera tvåluftsfönster varav de flesta saknar spröjs. Några undantag finns dock, 
exempelvis högst upp på gaveln mot Norsgatan där fönstren är spröjsade med 
två kvadratiska rutor per båge. Byggnaden har ett förhållandevis brant, enkelt 
sadeltak med en takkupa i öster. Om den norra delen av byggnaden präglas 
av enkelhet och återhållsamhet präglas den södra av mer vågad utformning. 
I byggnadens sydvästra hörn finns exempelvis ett utbyggt trapphus i två vå-
ningar med en avancerad entré i bottenvåningen. Entrén består av en liten 
trappa som leder upp till en dörr i ädelträ med sparkplåt i rostfri stålplåt och 
stora glaspartier. Dörren omfattas av en profilerad omfattning, också den i 
ädelträ. Ovanför finns ett flackt pulpettak som bärs upp av fyra stilistiska 
kolonner med kannelyrer. På fasaden till trapphuset finns två fönster, direkt 
ovan pulpettaket ett kvadratiskt perspektivfönster med falska fönsterluckor 
i mörkt betsat trä ovanpå en rikt dekorerad trälist av samma kulör. Ovanför 
finns ett runt fönster med koppardetaljer och profilerad omfattning. Fönstret 
är dekorerat med metallspröjsar. Söder om entrépartiet, på byggnadens an-
dra våning, finns ett spetsformigt burspråk i typisk 1950–talsstil med stora 
perspektivfönster, och hela den södra kortsidan på byggnaden upptas av en 
veranda/balkong som bärs upp av karaktäristiska doriska kolonnetter. Däre-
mellan, samt ovanpå balkongen finns karaktäristiska smidesräcken som också 
är rikt dekorerade. Längst upp finns en balkong med smidesräcken.

Byggnaden vars långsida är belägen mot Norsgatan uppfördes 1899 och har 
bibehållit mer av sin ursprungliga utformning, även om denna byggnad också 
moderniserats under 1900–talet. Byggnaden är långsträckt och med sadeltak 
som täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns utkragade skorstenar i 
tegel, samt två takkupor med putsade fasader. Den ena täcks av ett rundat 
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plåttak, den andra täcks av ett skärmtak. Byggnaden är reveterad och avfärgad 
i ljus guldockra, med detaljer så som vindskivor och fönsterfoder i obränd 
terra. Byggnadens knutholkar och knutlådor är pustade med formen av enk-
la pilastrar och det finns ett profilerat midjeband som avdelar ovanvåningen 
från bottenvåningen. På övervåningen är även byggnadens fönsteromfattning-
ar rikt dekorerade med stora profilerade överstycken. Byggnadens fönster är 
på övervåningen engelskt röda fyrluftsfönster med två små kvadratiska båg-
ar ovan två större stående. På bottenvåningen finns flera butikslokaler med 
större skyltfönster i nätta träkarmar utan fönsteromfattning. Butikslokalernas 
ingångar finns i från fasadlivet indragna entréer, och flera av butikerna har 
bevarade dörrpartier i ädelträ (teak) från tiden kring 1900–talets mitt. Olika 
granittrappor med räcken i gjutjärn leder upp till ingångarna från Norsgatan.

Flerbostadshuset på innergården är en långsmal byggnad med ljusgul lock-
listpanel och sadeltak som täcks av tvåkupiga taktegelpannor. Sadeltaket ge-
nombryts av två karaktäristiska takkupor med runda tak klädda i röd falsad 
plåt. Byggnaden har flera ingångar som markeras av farstukvistar med profil-
sågade hörnbrädor och flacka falsade röda plåttak. De flesta ytterdörrarna är 
mörkgröna spegeldörrar där den översta spegeln är småspröjsad i kvadrat med 
nio glasrutor. Byggnadens fönster är i huvudsak två eller treluftsfönster med 
gröna fönsterbågar innefattandes tre kvadratiska fönsterrutor avdelade med 
träspröjsar.

Arkitekturstil – Posthuset: Modernism med klassicistiska inslag. Stiltyp-
iskt modernistiska byggnadsdetaljer är byggnadens enkla tvåluftsfönster, av-
skalade fasadkomposition, utformning med skyltfönster och det spetsvinkli-
ga burspråket i söder. I söder finns flera klassicistiskt utformade pelare, med 
exempelvis kannelyrer och doriska kapitäl. Detta är ett ovanligt inslag bland 
annars renodlad modernistisk arkitektur.

Arkitekturstil – Byggnaden längs Norsgatan: Nyklassicism med moder-
niserad bottenvåning. Byggnaden är i grunden en nyklassicistisk byggnad där 
bottenvåningen moderniserats kring 1900–talets mitt. Kvarvarande detaljer 
som är typiska för 1800–talets nyklassicism är fasadkompositionen med pila-
strar och fasadfält som avdelas av dessa, byggnadens fönstersättning och de-
korationer i putsen kring fönstren så som profilerade fönsteromfattningar och 
profilerade fönsteröverstycken. Bottenvåningens avskalade karaktär med stora 
skyltfönster och enkla butiksentréer med dörrar i ädelträ är typiskt för moder-
nismen kring 1900–talets mitt.

Utmärkande detaljer: Trapphuset, verandan och balkongerna på Posthuset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Posthuset 
har flera välbevarade detaljer, exempelvis fönster, dörrar och dekordetaljer från 
tiden kring 1900–talets mitt. Flerbostadshuset på gården har delvis välbevarad 
äldre panel, dörrar, fönster och farstukvistar. Huset längs Norsgatan har också 
vissa bevarade detaljer, bland annat vissa putsdekorationer.
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Gårdshuset mot älven 
på sydvästra delen av 
tomten.

Ovan, trapphuspartiet 
i sydöst, ombyggt under 
den tid som Sterner ägde 
byggnaden.
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Historik
År 1826 låg här en kringbyggd gård ägd av Johan Norrdal. År 1884 byggde 
Bröms Nils Ersson från Heden det nya huset, dit Postkontoret flyttade från 
Brömsgården, varför huset kom att kallas Posthuset. Den första poststationen 
kom till 1861 i handlande Samuelssons gård. På en bänk i bryggstugan sor-
terades posten byvis och där fick byborna själva ta hand om försändelserna. 
År 1874 inrättades en postexpedition som inrymdes i Brömsgården. År 1882 
fick inrättningen status av »postkontor«. Längre tillbaka hämtades posten från 
Gagnef med hästskjuts två gånger i veckan. År 1883 utökades turen till tre 
gånger i veckan och med en ny tur direkt från Falun över Helgbo. Från 1884 
i och med järnvägen till Insjön togs post emot och avsändes två gånger per 
dag. Det första tåget gick klockan 06.00 på morgonen och då måste posten 
med hästskjuts från Noret ha anlänt i tid. Eftermiddagsturen mellan Leksand 
och Insjön gick med ångbåt. Fisk Erik Andersson i gården Fiskes i Noret 
ombesörjde postkörningen till och från Insjön i 28 år fram till Leksand fick 
järnväg 1914. 

Den västra längan efter Norsgatan byggdes 1899–1900. Bland andra in-
flyttade här 1910 skohandlare Erik Bjurling som då öppnade bazar– och bo-
sättningsaffär. 1912 övertogs Bazaren av då inflyttade L.W. Sjöholm och Nils 
Gezelius. De flyttade 1915 till det nybyggda Bobergska huset och lokalerna 
övertogs av Anna Jacobsson som flyttade från andra sidan av gatan med sin 
boklåda. År 1943 övertog Sewed Sjöholm bokhandeln. En tid fanns Berglunds 
blommor och senare Mora Tidning i lokalerna. I början fanns Maria Daniels-
sons manufaktur i byggnaden men hennes varulager övertogs av Carl Ohlson 
1907. De första åren av 1900–talet fanns även Oscar Mörlins Skomakeri & 
Skoaffär i huset. Åren 1902–05 drev John Lundin handelsrörelse i huset. År 
1910 startade »Dufköllon«, flera av systrarna Larsson här Leksands Hembage-
ri. Kristina gifte sig med Stormats Axel Olsson och började med servering och 
rum på Trädgårdsvillan. I Posthuset fanns vidare C.R. Fahlstedts blombutik 
1922–33; P. Larsson Jones elaffär 1926–35; Nya Cigarraffären startade här 
1927 av E.A.B. Lund med Karin Skrej som föreståndare, sedermera gift med 
redaktören för Mora Tidning, Sven Svenerman, som 1934 övertog cigarraf-
fären under namnet Svenermans Tobak. Annie Isakssons Fruktaffär startade 
1931 och övertogs 1951 av Anna Lindqvist. År 1937 öppnade kopparslagare 
Hjalmar Redin Hemslöjds– och Konstsmide; Redin hade egen smedja nedan-
för Postbacken nära älven. Halvarssons frisersalong har också funnits i huset 
samt tandläkar– och läkarmottagningar.

År 1926 togs större butiksfönster samt en ny ingång till postlokalen upp 
längs Norsgatan efter ritning av Erik Köersner, Lidingö.

Efter att Posten flyttade till Torget har där funnits Gerhard Söderbergs 
Herrkläder och senare Lundells bokhandel samt affär för elektriska hushålls-
artiklar med mera. I övriga lokaler har bland annat funnits Falu–Kurirens 
lokalredaktion, frisör, hälsokost, begravningsbyrå med mera.

Gårdshuset är kvar från den äldre gården och var tidigare brygg– och tvättstuga.
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Värdebeskrivning
Posthuset eller Bröms Nilses med tillhörande gårdshus har särskilt kulturvär-
de. Byggnadskomplexet återspeglar flera berättelser. Den äldre, nordligt beläg-
na byggnadsdelen återspeglar Norets utveckling mot tätort under 1800–talets 
senare hälft och då särskilt med avseende på byggnadens funktion som post-
kontor. Postväsendets ankomst och utvecklig i Leksand berättar om utveck-
lingen av viktiga samhällsfunktioner i det sena 1800–talets begynnande indu-
strisamhälle, och hur de tog sig form i Leksandsbygden. Byggnadsdelen har 
därutöver en delvis välbevarad sen 1800–talskaraktär som vidare berättar om 
hur bebyggelsen på platsen förändrades för att möta nya sociala och ekono-
miska förväntningar och funktioner under 1800–talets senare hälft. Den östra 
delen av byggnaden som är tillkommen i sin nuvarande form under 1930– el-
ler 1940–talet har en lågmäld och stram karaktär med inslag av exklusiv men 
enkel sen klassicism, vilket är ett relativt vanligt förekommande men sällan 
omskrivet drag i 1930– och 1940–talens svenska funktionalism. Byggnads-
delen kan således, genom sina detaljer, bidra till att återspegla en alternativ 
och allt mer ovanligt förekommande sida av 1900–talets bebyggelsehistoria, 
vilket är avgörande för dess värde. Byggnadsdelen berättar vidare, i likhet med 
Centrumhuset i öster om den begynnande förändring som Norets affärscen-
trum längs Norsgatan började genomgå vid den moderna epokens och de 
modernistiska idealens genombrott på 1930–talet, innan handelscentrum i 
Noret förflyttas till området kring det nya Torget på 1950–talet. Affärslivets 
behov av en ny tydlighet och synlighet accentueras av förekomsten av större 
skyltfönster på bottenvåningen mot Norsgatan.

Värden/var varsam med – Posthuset

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

• Byggnadens befintliga fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga tvåluftsfönster i trä utan fönsteromfattning.

• Befintligt utskjutande trapphusparti i byggnadens sydöstra hörn, 
samt befintlig dörr, dörromfattning, skärmtak med pelare och be-
fintliga fönster och fönsteromfattningar därovan.

• Befintligt burspråk och befintlig fönstersättning på burspråket i 
byggnadens sydöstra hörn.

• Befintlig veranda/balkong på byggnadens södra kortsida samt befint-
lig utformning av detaljer så som kolonnetter och smidesstaket.
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Värden/var varsam med – Byggnaden längs Norsgatan

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

• Byggnadens befintliga färgsättning, fasadkomposition och utform-
ning beträffande fasadmaterial, slätputs i ljus guldockra samt bränd 
terra, befintliga dekorativa element så som pilastrar och fönsterom-
fattningar/fönsteröverstycken i putsen.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och takkupor.

• Befintlig utformning beträffande fönster. Befintliga äldre fönster.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens bottenvåning med 
skyltfönster, lätt indragna entréer och granittrappor med räcken i 
gjutjärn. Befintliga äldre trädörrar.

Värden/var varsam med – Flerbostadshuset på gården

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

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad, tak, takkupor 
och farstukvistar.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.
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26. 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 Norsga-
tan kvarteret Udden och i öster byggnaden som förut varit Nils Ericssons 
Järnhandel. Gården innefattar mot Norsgatan en stor och framträdande tim-
merbyggnad 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 fönsteromfattningar och listverk är målade med en 
mörkare bruten ockrafärg. Detaljer så som fönsterbågar och pelare på byggna-
dens farstukvist mot norr är engelskt röda. Mot Norsgatan finns också en halv 
fronton som hänger lika ett burspråk över trottoaren till Norsgatan. Byggna-
den 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 som tillsammans bildar ännu ett gårds-
tun norrut. Det norra gårdstunet är kringbyggt förutom mot Sparbanksgatan. 
På byggnaderna i norr är många äldre detaljer så som fönster och dörrar ut-
bytta 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 pa-
nelen på byggnadens södra bottenvåning är emellertid tillkomna vid en an-
nan renovering under sent 1900–tal eller tidigt 2000–tal. Tidigare sträckte sig 
frontonen mot Norsgatan hela vägen ner till marken och fasaden dominerades 
av stora skyltfönster. Bottenvåningens fasad mot söder var dessutom putsad. 
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Även mot norr har byggnaden förändrats, bland annat genom tillkomsten av 
fler fönster och en ny farstukvist i snickarglädjestil.

Historik
Även om Brömsgårdens legendariske ägare i slutet av 1800–talet, Bröms Olof 
Larsson, fanns bland dem som i sin samtid beskylldes för att vara herremän 
förklädda till bönder, kan knappast gården sägas vara en herremansgård för-
klädd till bondgård. Nej, tveklöst är Brömsgården den mest välbevarade äldre 
gårdsmiljön som idag finns längs Norsgatan och visar på det hela taget en 
bondgårdsmiljö från andra hälften av 1800–talet med ett välbevarat månghus-
system till övervägande del i rödfärgat timmer.

Under första hälften av 1800–talet fanns på platsen en Göstas–gård. Går-
den såldes till Bröms Olof Larsson (1837–1919) som 1866 flyttade hit med 
sin familj från Heden. Bröms Olle var under 1800–talets andra hälft en färg-
stark och ledande kraft i socknens omvandling och historierna om honom är 
därför många. I en uppteckning efter Bröms Olles dotter Anna berättas hur 
byggnader vid flytten till Noret rullades på stockar från Heden. Med tanke på 
höjdskillnaderna längs vägen och möjligheten att montera ned timmerstom-
mar kan uppgiften förefalla märklig men svarar samtidigt väl mot ett mytiskt 
drag i Bröms Olles liv. Som få andra illustrerade Bröms Olles person det fasci-
nerande och komplexa mötet mellan Leksands säregna allmogetraditioner och 
den moderna kapitalistiska världen.

Bröms Olle var född som Jönses Olof Larsson i Övermo 1837 och gifte sig 
1859 med Bröms Anna Ersdotter från en förmögen gård i Heden. Namnet 
Bröms tog han sig som särknamn eftersom han först flyttade till brudens hem. 
Samma år fick han sitt första offentliga uppdrag – att i kyrkan dela bänkarna 
mellan soldatrotarna. Samtidigt som Bröms Olle var modernitetens pådri-
vare höll han på traditionerna och gick exempelvis alltid i sockendräkt, vid 
kungens bord såväl som på Paris boulevarder, som det framgår av en gammal 
tidningsartikel. I det år 1870 uppförda bostadshuset på gården i Noret före-
visade han stolt det tidiga vattenledningssystemet och vid gatan lät han upp-
sätta Norets första gatlykta. I mer än 50 år hade han ett flertal betydelsefulla 
offentliga uppdrag i socknen, i municipalsamhället och i landstinget. Han 
var involverad i grundandet av Leksands sparbank 1870 och stod i ledningen 
för Norsbro sågverk i c:a 25 år från starten 1872. Vidare var han engagerad 
i tillkomsten av Siljansbanan på 1880–talet och var även direktör för Öster-
dalarnes ångbåtsaktiebolag. På 1880–talet tog han aktivt del i den politiska 
striden mellan tullförespråkare och frihandelsförespråkare. Som anhängare av 
de förra stod han på samma sida som den kände Leksandsriksdagsmannen 
Liss Olof Larsson, som också var hans svåger. Själv blev han knappt utslagen 
i flera riksdagsval. 

Bröms Olles barn flyttade till flera delar av världen såsom Tyskland och 
Syd– och Östafrika. Efter hustruns död 1882 gifte han om sig med en syster 
till Liss Olof Larsson, Liss Kerstin Larsdotter.

Från och med senare delen av 1800–talet har en mängd hyresgäster och af-



Noret

151

Manbyggnaden från 
Norsgatan. Byggnaden 
har omdanats sedan den 
inventerades senast på 
1970–talet.

Ovan, Bröms Ollas 
gårdstun, med huvud-
byggnaden bakom trädet 
mitt i blickfånget.



Leksands kulturmiljöprogram

152

färsrörelser förekommit på gården. I östra gårdslängan med gaveln mot gatan 
öppnade Augusta Naijström 1883 en boklåda, som sorterade under Zander & 
Sagers bokhandel i Falun. År 1908 övertogs bokhandeln av Anna Jacobsson 
som 1915 flyttade den tvärs över gatan. Mellan 1874 och 1884 fanns post-
expedition på gården och i början av 1900–talet Rikstelefons växel. I västra 
gårdslängan drevs under första hälften av 1900–talet kafé med en rad olika 
innehavare: Persflickornas kafé, från Åkerö, brödet kom från Anders Skoogs 
bageri vid Fiskgårdarna; Mases Maria Olssons kafé; familjen Lundgren först 
med Conditori Regina och senare under namnet Konditori Siljan. År 1950 
såldes konditoriet till Stormats och flyttade till Torget 1967. I en av gårds-
byggnaderna fanns en period Åke Lassas glasmästeri.

Efter Bröms Olles död 1919 köptes gården av textilfabrikör A. L. Tidstrand 
i Sågmyra som i huvudbyggnaden lät inrätta försäljningslokalen Yllefabriks-
boden. Affären sålde filtar, kapptyger, hade fullständig sortering garner, den 
förde även bomullsvara och delar till Leksandsdräkten. I östra längan hade 
Johan Bond sin första urmakarverkstad och längre in i västra längan höll åkare 
Bröms till.

Under senare delen av 1900–talet var Brömsgårdens framtid oviss. Gården 
kom i kommunens ägo och det var planerat att den skulle rivas och ersättas 
av en parkering. På 1980–talet övertogs dock gården av Stiftelsen Hantverks-
främjandet i Leksand som renoverade och inredde hantverkslokaler och lä-
genheter. Den östra gårdslängan fick stora skador vid en brand 1988 och har 
återuppförts i liknande utförande men med nytt timmer. Boningshuset mot 
gatan är ett tvåvånings timmerhus, som troligen redan 1880 var försedd med 
omväxlande liggande och stående spontpanel och målades i gul linoljefärg. 
Fönsterbågarna går i engelskt rött. Fram till början av 1900–talet var veran-
dan mot gatan panelad på övre våningen medan nedre verandavåningen var 
öppen och försedd med svarvade kolonetter och ett järnstaket. Senare byggdes 
det nedre planet in och användes som affärsingång för att helt avlägsnas vid 
renoveringen på 1980–talet.

Värdebeskrivning
Bröms Ollas eller Brömsgården har ett kulturvärde. Gården är till sin utbred-
ning och byggnadsbestånd den bäst bevarade av de gamla bondgårdar som 
i äldre tider fanns längs Norsgatan och kan därigenom berätta en mångfald 
av berättelser om Norets by i äldre tider, däribland om timmerhuskulturen, 
de kringbyggda gårdarna, livet i bondesamhället och den färgstarka histori-
en om Bröms Olof Larsson. Bröms Olle var under 1800–talets andra hälft 
en färgstark och ledande kraft i socknens omvandling och historierna om 
honom är därför många. Som få andra illustrerade Bröms Olles person det 
fascinerande och komplexa mötet mellan Leksands säregna allmogetraditio-
ner och den moderna kapitalistiska världen. Än tydligare kan gården berätta 
om tätortsutvecklingen under 1800–talets senare hälft då den omvandlades 
till en handels– och hantverksgård efter förändrade sociala och ekonomiska 
förväntningar och funktioner på platsen. Med detta menas bland annat att 
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Timmerhus kring det 
norra gårdstunet.

Ovan, det norra gårds-
tunet till Brömsgården. 
Gården innefattar flera 
ålderdomliga timmer-
byggnader som genom-
gått större och mindre 
förändringar under 
1900–talets senare del 
och under 2000–talet.
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bebyggelsen omdanades eller nyuppfördes i det sena 1800–talets omåttligt po-
pulära nystilar och med inspiration i konceptet »stenstaden«, samt att gårdar-
na i högre grad kom att användas för storhandel, hantverk och service istället 
för som bondgårdar. Utvecklingen från bondby till tätort avspeglar förövrigt 
i sin tur hur samhället som stort förändrades under det sena 1800–talet, och 
hur detta tog sig uttryck i Leksand. Nationella reformer så som skråväsendets 
avskaffande 1846 och näringsfriheten 1864 medförde till exempel att en mer 
omfattande handel kunde bedrivas på landsbygden och det blev även möjligt 
för fler att starta verksamheter inom tillverkning och hantverk. Att gården inte 
bedöms besitta särskilt kulturvärde beror på att dess olika byggnader till stor 
del ombyggts och försetts med nya exteriöra ytskikt, varvid den autentiska och 
välbevarade ålderdomliga karaktären gått förlorad.

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. Befintlig utformning beträffande timmerstommar 
som fasad.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.

• Befintliga tegelskorstenar.
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27. 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 2 
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. Fa-
sadpartierna är uppbyggda med spritputsade ljusgula fasadfält som skiljs från 
varandra av rusticerade pilastrar i ljus rödbrun slätputs. Byggnadens norra fa-
sad följer i princip samma upplägg, men där finns ett stort trapphus med lock-
listpanel centrerat till byggnadens mitt. Karaktäristiskt för byggnaden är att 
en mycket stor och framträdande profilerad gesims löper längs hela fasadens 
överdel. Byggnadens vindskivor är också dekorerade med nätta profilsågning-
ar. 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 är tvålufts träfönster där varje båge håller tre kvadratiska rutor avde-
lade 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. 
Byggnaden 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.

Arkitekturstil: Manbyggnaden har flera detaljer som anspelar på 1800–talets 
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nybarock, däribland den symmetriska fasadkompositionen, rusticerade pila-
strar över knutholkar och hörn, den kraftiga profilerade gesimsen, fönsterom-
fattningar med motiv från växtriket och andra putsdekorer. Den profilsågade 
vindskivan anspelar på 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.

Historik
År 1826 fanns på platsen en mindre gård tillhörande »Enkan Margareta Mats-
dotter«. I början av 1880–talet revs de gamla byggnaderna mot bygatan. Den 
befintliga byggnaden uppfördes 1885 av Nils Ericsson och Anders Fischer. 
Backollas Nils Ericsson kom på 1870–talet från Järna till Leksands–Noret och 
Fiskes där han hyrde rum. Han sydde kepsar som han gick omkring och sålde 
i gårdarna. Försäljningen var framgångsrik och tillsammans med Fisk Marga-
reta och Fisk Anders Andersson (Anders Fischer) startade han en rörelse, som 
utvidgades och flyttade till det nyuppförda huset vid Norsgatan. Rörelsen, 
som hette Nils Ericsson & Co Manufaktur– och Klädeshandel, expandera-
de 1894 med järnhandel som först inrymdes i en liten tillbyggnad på östra 
gaveln av det större huset. Klädeshandeln drevs från 1892 av Carl Ohlson. 
Efter Nils Ericssons död 1901 övertog Anders Fischer hela företaget men han 
flyttade samma år till Stockholm då han fick generalagentur för AB Separa-
tor och småningom tog över Västeråsmaskiner i Morgongåva. Carl Ohlson 
blev chef för manufakturavdelningen och Anders Danielsson för järnhandeln. 
Lustigs Anders Danielsson, från Tibble, hade varit i Amerika, kom tillbaka 
till Leksand och grundade Leksands Hornorkester på 1890–talet och drev 
järnhandeln 1902–1933. År 1907 flyttade Carl Ohlson till Stora Gudmunds-
son och järnhandeln övertog lokalerna med magasin i den långa uthuslängan. 
Efter Anders Danielssons död 1933 omvandlades Nils Ericssons järnhandel 
till aktiebolag. På 1950–talet byggde man större magasinsbyggnader på Åkerö 
och på 1970–talet flyttade även butikslokalerna dit efter bilföretaget Bil & 
Buss med generalagentur på Volkswagen flyttat ut. Efter Nils Ericssons flyttat 
ut fanns Färg & Tapethuset i lokalerna och i lilla lokalen på östra gaveln låg 
Siljans Radio & TV. Senare har andra verksamheter flyttat in.

Från början var byggnaden vitputsad. Före sekelskiftet omkring år 1900 
togs skyltfönster upp i fasaden. Det lär ha varit de första i Noret. Skyltfönstren 
har senare gjorts större. Viss ombyggnad gjordes på baksidan av trapphuset, 
efter ritningar av byggmästare Carl Ingels på 1930–talet. I den lilla tillbyggna-
den på östra gaveln startade omkring 1930 en bensinmack, byggd av Anders 
Danielsson. Macken kom att bli försäljningsställe för oljebolaget Shell.
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En lång magasins-
länga löper norrut 
från huvudbyggnadens 
nordöstra hörn.

Ovan, Nils Ericssons 
järnhandel från söder. 
Byggnaden har en tydlig 
prägel av nybarock.
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Värdebeskrivning
Nils Ericssons järnhandel har tillsammans med tillhörande magasinslänga sär-
skilt kulturvärde. Anläggningen är ett av de bäst bevarade och mest kompletta 
exemplen på en av de handels– och hantverksgårdar som skapades av gamla 
bondgårdar i Noret vid omvandlingen från bondby mot tätort, och återspeg-
lar en förändring i de sociala och ekonomiska förväntningar och funktioner 
som fanns på platsen. Med detta menas bland annat att bebyggelsen omda-
nades eller nyuppfördes i det sena 1800–talets omåttligt populära nystilar och 
med inspiration i konceptet »stenstaden«, samt att gårdarna i högre grad kom 
att användas för storhandel, hantverk och service istället för som bondgårdar. 
Utvecklingen från bondby till tätort avspeglar förövrigt i sin tur hur samhället 
som stort förändrades under det sena 1800–talet, och hur detta tog sig uttryck 
i Leksand. Nationella reformer så som skråväsendets avskaffande 1846 och nä-
ringsfriheten 1864 medförde till exempel att en mer omfattande handel kun-
de bedrivas på landsbygden, och det blev även möjligt för fler att starta verk-
samheter inom tillverkning och hantverk. Vidare har byggnaden en mycket 
hög utformningsmässig och materialmässig kvalitet med många detaljer som 
är tidstypiska för det sena 1800–talet och nybarocken, vilket förstärker värdet.

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

Ovan, huvudbyggnadens 
norra fasad. Ett stort 
trapphus med locklistpa-
nel utmärker fasaden.
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28. Gamla Handelsbanken
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbanken, Häradsdoma-
ren 3

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

Byggherre: Svenska Handelsbanken

Entreprenör: Bäck Daniel Danielsson

Arkitekt: Arkitekt Jacob J:son Gate

Byggår: 1931

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Handelsbanken, som idag 
inrymmer Dalarnas Tidningars/Falukurirens redaktion, är ett ljusgult put-
sat tegelhus i två våningar uppfört 1931. Byggnaden är belägen nordväst om 
korsningen Norsgatan–Leksandsvägen. I norr finns Gamla Konsumhuset, i 
väster före detta Nils Ericssons järnhandel och i öster, på andra sidan Lek-
sandsvägen Carl Ohlssons.

Byggnaden vilar på en grund av liggande rektangulära granitblock som del-
vis genombryts av enkla liggande källarfönster. Byggnadens stomme är som 
nämnts 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 tvålufts-
fönster. Samtliga fönsteromfattningar är mörkbruna i trä med diskret och nätt 
utformning. Byggnaden har två ingångar, dels mitt på byggnadens framsida 
mot Norsgatan, dels vid byggnadens nordöstra hörn. Entrén mot Norsgatan 
markeras av två enkla doriska kolonner 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 smides-
räcken. Entrén på byggnadens norra sida är belägen i en nisch med rundvalv 
ovan. Ytterdörren är där en enkel ekdörr 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-
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Putsfasaden avslutas mot 
taket i en karaktäristisk 
gesims. På byggnadens 
gavlar och vid takfoten 
mitt på långsidan finns 
lunettfönster.

Ovan, Gamla Handels-
banken från söder.
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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.

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.

Historik
På platsen fanns 1826 Elofs Mats Elofssons kringbyggda gård. Under andra 
hälften av 1800–talet bedrevs på gården, med ingång från bygatan (Norsga-
tan), en av de tidigaste handelsrörelserna i Noret genom J.E. Hammarström. 
Rörelsen övertogs senare av bröderna Johan och Johannes Larsson som drev 
diversehandel i huset, som kallades Bröderna Larssons. Byggnadslängan mot 
Norsgatan kläddes före år 1900 in med ljus träpanel och vita fönsteromfatt-
ningar. Under en period var byggnaden grönmålad. På gården fanns också 
Johanna Engströms manufaktur– och sybehörsaffär, som 1918 köptes av Tid-
strands Yllefabrik och lades ned. AB Norrlandsbanken flyttade in i lokalerna, 
med ingång genom en portal med förebild i den antika arkitekturen. Svenska 
Handelsbanken övertog sedan fastigheten och rev den gamla byggnaden för 
att uppföra ett nytt hus.

Arkitekt Jacob J:son Gate fick uppdraget att rita den nya byggnaden. Gate 
hade ritat ett stort antal villor i Lidingö villastad samt ett flertal bankkontor på 
1920– och 30–talen, exempelvis för Svenska Handelsbanken i Borlänge 1920. 
Den nya byggnaden uppfördes i två våningar och förutom källarvåning rymde 
den banksal, valvsavdelning i källaren, styrelserum, frukost– och kapprum för 
personalen samt ett rum för allmänheten. Vidare fanns en mindre affärslägen-
het med butiksutrymmen och kontorslokal. I andra våningen inrymdes en 
bostadslägenhet. Innertaket i banklokalen har målningar av konstnären Jerk 
Werkmäster.

Omkring år 1970 flyttade Handelsbanken från Leksand. Därefter har bygg-
naden bland annat varit kontor för Skoglunds Bygg och senare lokalredaktion 
för Falu–Kuriren (Dalarnas tidningar).

Värdebeskrivning
Gamla Handelsbanken har särskilt kulturvärde. Byggnaden som uppfördes 
1931 är har mycket höga utformningsmässiga, arkitektoniska och material-
mässiga värden. Byggnaden kan genom sin lågmälda och strama karaktär som 
minner om 1920–talsklassicismen berätta om ett relativt vanligt men sällan 
omskrivet drag i 1930–talets byggnadskonst. Byggnaden står i stark kontrast 
till den mer genretypiska Konsumbyggnaden i funktionalistisk stil från 1933 
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Byggnadens entréparti i 
söder. Entrépartiet har 
en avskalad klasscisistisk 
karaktär.

Ovan, Gamla Handels-
banken från nordöst. 
Norr om byggnaden 
finns en parkeringsplats 
som kantas av stora träd 
i öster.
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som finns belägen norrut, och kan därigenom bidra till att återspegla en al-
ternativ och allt mer ovanligt förekommande sida av 1930–talets bebyggelse-
historia, vilket är avgörande för dess värde. Kvarvarande målningar av form-
givaren och konstnären Jerk Werkmäster är omistliga som konstverk och har 
dessutom höga värden genom deras anknytning till upphovsmannen, som var 
en erkänd konstnär under 1900–talet.

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.

Handelsbankens gård kring 
1940. Foto: A Jones Atelje. 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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29. Gamla Konsum
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Konsum, Häradsdomaren 4

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

Byggherre: Leksands konsumentförening

Entreprenör: Bäck Daniel Danielsson

Arkitekt: Kooperativa förbundets arkitektkontor/huvudansvarig, arkitekt Ville 
Tommos (1897–1968)

Byggår: 1933

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Konsum, som idag inrym-
mer en leksaksbutik, är en rektangulär funktionalistisk byggnad om 2 och ½ 
våningar, varav den översta betecknas som halv eftersom den är kraftigt indra-
gen från fasadlinjen. Byggnaden är belägen med sin framsida mot Leksands-
vägen i öster. I väster finns den långa magasinsbyggnad som tillhör före detta 
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 karmar 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 skärmtak. 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 
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är i sin helhet tillsynes välbevarad. Skyltfönstren på byggnadens bottenvåning 
är dock sannolikt bytta. Byggnadens fasad har också under senare tid belam-
rats med flertalet skyltar. En funktionalistisk byggnad vilar på grundprincipen 
om avskalad enkelhet och skyltar samt utsmyckningar som inte underordnar 
sig helheten blir mycket avvikande mot byggnaden som helhet. Eventuella 
nya skyltar utformas så diskreta som möjligt, helst av en arkitekt – enkom för 
byggnaden.

Historik
På 1826 års storskiftekarta var här åkermark, en del av Byåkern. Vid sekelskif-
tet kring år 1900 var platsen bakgård till Bröderna Larssons hus.

Den nuvarande byggnaden uppfördes av Leksands Konsumentförening 
(Leksands kooperativa) och var deras första egna affärshus i Noret. Byggnaden 
var ett affärs– och bostadshus. I huset fanns även tandläkare Molands prak-
tik och Anders Jones bostad och fotoateljé. Konsumchefen hade sin bostad i 
huset. Konsumhuset ritades av Kooperativa Förbundets arkitektkontor med 
Ville Tommos som huvudansvarig och byggdes av Bäck Daniel Danielsson. 
Ifråga om avfärgningen våren 1933 skedde förhandlingar mellan Kooperativa 
förbundets arkitektkontor och arkitekt Jacob J:son Gate som ritat Handels-
bankens hus, granne med Konsumhuset, i en helt annan arkitekturstil. »Det 
var ju ej att vänta, knappt ens att önska, att det skulle bli i släkt med Bankens 
hus, men får det bara en hygglig färg, som harmonierar, tror jag inte man 
behöver vara rädd att den nya grannen stör«, skrev Gate i sitt av municipal-
samhällets byggnadsnämnd efterfrågade yttrande.

Den nya Konsumbyggnadens släta och stora fasadytor befanns även vara 
attraktiv som anslagstavla och på 1930–talet gjordes en period kvällstid re-
klam för Konsums Cirkelkaffe genom ljusprojicering på fasaden.

Norr om Konsum byggde konsumentföreningen 1933–34 en mindre ben-
sinstation efter ritning av arkitekt Ture Wennerholm i Stockholm. Det rörde 
sig om en liten kioskbyggnad med utskjutande tak över pumparna. Entrepre-
nör var även här Bäck Daniel Danielsson. Behovet av ökade utrymmen växte 
mycket snabbt, för efter bara ett år var det dags för tillbyggnad efter ritningar 
av byggmästare Hallmans Per Karlsson. Byggnaden fanns kvar till omkring år 
1970 då det nya affärshuset Mårtas Livs Ica hade byggts.

Värdebeskrivning
Gamla Konsum har särskilt kulturvärde. Byggnaden är uppförd i renodlad 
funktionalism med tydlig internationell prägel och har höga utformnings-
mässiga, arkitektoniska och materialmässiga värden. Samtidigt är byggnaden 
genom sin skala, placering och storlek anpassad till platsen och inkräktar inte 
på landskapet varken litet som stort. Byggnaden var den första av sitt slag i 
Leksandsbygden och kan berätta om funktionalismen och dess ankomst till 
Leksand. Stilen kom vidare under 1930–talet och efterföljande decennier att 
bli allt mer viktigt i Noret, och särskilt vid tätortsutvecklingen och expansio-
nen med ny bebyggelse norrut. Konsumbutiken kan även berätta om koope-
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rationen och dess betydelse i industrisamhället, samt som betydande faktor 
i handelns utveckling under 1900–talet. Byggnaden ritades av kooperativa 
förbundets eget arkitektkontor under ledning av arkitekt Ville Tommos, och 
har karaktäriserats som »en av höjdpunkterna i Tommos och kontorets pro-
duktion«.

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.
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30. Mitti
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mitti, Köpmannen 13

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

Byggår: 1970

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 Leksands kommun.

Gatuköket är en låg kvadratisk byggnad med flackt pulpettak med brun 
plåtsarg som i väster täcks av skyltar. Ovanpå taket i byggnadens nordvästra 
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 västra fasaderna. Takutsprånget är klätt med vita glesa brädor. 
Byggnadens fasader utgörs av vita kalksandstensmurar utan fönster mot öster, 
och av stora fönsterpartier och gul glasbetong som är belyst inifrån i norr och 
väster. 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 väster är typiska för modernismen.

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

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
den är i sin helhet tillsynes välbevarad. En dörr har senare tagits upp i västra 
väggen. Skyltexterna har bytts från de ursprungliga »GATUKÖK, TIDNINGAR, 
TOBAK, CHOKLAD« till de nuvarande.

Historik
Marken var på 1820-talet åkermark, Byåkern. På stadsplanen, som antogs av 
municipalsamhället 1911, var här kvartersmark planerad. Bruket av åkermar-
ken fortsatte dock långt fram på 1900-talet i större delen av kvarteret Köp-
mannen, som det benämndes från slutet av 1920-talet. I mitten av 1900-talet 
fanns Gudmundssons bageri med gaveln mot gatan i stort sett på samma 
plats som Mitti senare byggdes på. Ett stycke norr om bageriet uppförde fast-
ighetsbolaget Gudmundsson år 1954–1955 Cityhallen, en avlång byggnad 
med kiosk och vänthall för bussresenärer. Redan från början var det klart 
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Den karaktäristiska 
skyltningen ovan Mitti-
kiosken.

Ovan, Mittikiosken från 
nordväst. Byggnaden 
har en karaktäristisk gul 
glasbetongfasad.
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att byggnaden skulle komma att flyttas då behov av att bygga i kvarteret en-
ligt stadsplanen uppkom. Även den byggnaden låg med gaveln mot gatan. 
Kvarteret Köpmannens framtid behandlades vid återkommande diskussio-
ner på municipalsamhällets byggnadsnämnds möten. Den nya Domushallen 
byggdes 1965–1966 varvid Cityhallen flyttades ned till platsen för nuvaran-
de apoteket. Stora delar av kvarteret Köpmannen blev parkering. I början 
av 1970-talet öppnade Ica, Mårtas Livs mitt emot Domus. På södra delen 
av Torget öppnade Brasar-Gunnar en kiosk i början av 1960-talet. Familjen 
Gudmundsson, som ägde Stora Gudmundsson genom Gudmundssons fast-
ighetsbolag, lade fram flera olika planer för en ny affärsbyggnad på bakgården 
av sin fastighet. Bageriet revs och den gamla och flyttade Cityhallen ersattes av 
den nya Mittikiosken som invigdes den 15 juni 1970. Vid kiosken gick det att 
köpa snabbmat och på en skylt visades ställningen i den pågående omgången 
av ishockeymatcher. Senare på 1970-talet stod så den byggnad klar där idag 
bland annat apotek är inrymt och som byggdes ihop med Mitti.

Värdebeskrivning
Mitti har ett kulturvärde. Den karaktäristiska kiosken som uppfördes år 1970 
kan berätta om hur Norets sociala och ekonomiska »centrum« under efter-
krigstiden och framför allt från och med 1960–talet kom att förflyttas från 
Norsgatan upp mot Torget. Som ett led i detta etablerades nya mötesplatser 
i form av bland annat Mitti och Konditori Siljan. Byggnadens funktion som 
kiosk kan även berätta om hur olika verksamheter som tidigare inrymdes i 
specialbutiker under efterkrigstiden i hög grad kom att förläggas till friliggan-
de och mer lättillgängliga kiosker, ofta intill parkeringar och vägar, något som 
även sammanföll med att bilismen växte sig allt större.

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 väster.

• Befintliga detaljer i rostfri stålplåt.

• Befintlig sarg i brun plåt och befintliga skyltar (mitti–skyltarna och 
blåa kvadrater) på taket vid byggnadens nordvästra hörn.
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31. Stora Gudmundsson
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Stora Gudmunsson eller Carl Ohls-
sons, Köpmannen 13

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

Byggherre: Läderhandlare Alfred Kruse 1877; bagare Anders Gudmundsson 
om– och påbyggnad 1897

Entreprenör, ombyggnad: Byggmästare Jonas Wernfeldt 1897

Byggår: 1877/1897

Placering och översiktlig beskrivning: Stor handelsgård med framträ-
dande reveterad huvudbyggnad i 2 och ½ våning belägen norr om majstångs-
platsen och nordost om korsningen Norsgatan–Leksandsvägen. Byggnaden är 
sammanbyggd med Apotekshuset i norr. På gården i norr finns en långsträckt 
timmerbyggnad som utgjort antingen bostadsutrymmen eller magasin. 
Gårdsbyggnaden är uppförd i falurött timmer och har ett flackt sadeltak med 
tvåkupig taktegeltäckning och 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 byggna-
den (Carl Ohlssons) omfattas mot Norsgatan av nätta listverk i kopparplåt. 
På bottenvåningen finns även ett antal perspektivfönster. Alla skyltfönster på 
botten våningen utom ett har terrakottafärgade 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 bågarna är små och kvadratiska och de under höga stående (flagg-
fönster). Kring fönstren finns profilerade foder och överstycken i form av tem-
pelgavlar. Byggnaden kröns av ett sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel, 
och ovanpå finns skorstenar i tegel med enkel utkragning. På taket finns också 
två större takkupor med rundbågiga fönster mot söder. Mot norr har byggna-
den 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 
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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 
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.

Historik
1826 låg här enligt storskifteskartan Lekatt Olof Matssons stora kringbyggda 
gård. Lekattsläkten flyttade senare till området söder om Hagbacken, längs 
nuvarande Hantverkaregatan. År 1877 köpte garvaren och läderhandlaren Al-
fred Kruse den kvarvarande gårdsanläggningen på sterbhusauktion efter kar-
duansmakaren P.W. Lindberg, som ägt gården sedan mitten av 1864. Kruse 
drev ett garveri på Övermosidan av älven, där järnvägsbron sedan drogs fram.

På gården i Noret lät Kruse riva portlidret och stugan längs Norsgatan 1879 
och uppförde en ny byggnad i ett och ett halvt plan med ljusfärgad panel. 
Denna byggnad ingår i den nuvarande byggnaden. År 1896 eller 1897 fick 
Kruse hjärtslag, sålde fastigheten och flyttade till Hantverkaregatan. Garveriet 
övertogs av Oscar Kullgren från Enköping.

Gården i Noret såldes till Anders Gudmundsson från Risholn (död 1943). 
Gudmundsson hade vistats i Gävle och där lärt sig till bagare. Genom försälj-
ning av en andel i egendomen Bäckehagen i Falun, fick Gudmundsson loss 
kapital och flyttade med familjen 1880 till Leksand. Efter köpet av Kruses 
gård lät han bygga på byggnaden med en våning och förlänga den i östlig rikt-
ning. Entreprenör var byggmästare Jonas Wernfeldt (1870–1941), även han 
ursprungligen från Risholn. Bygget lär ha kostat ofantliga 47 000 kronor. Folk 
sade om Anders Gudmundsson att om han ändå kunde baka lika stora bullar 
som han byggde hus. Vindsvåningen stod i det närmaste tom till en början. I 
den östra delen av huset inrymdes kafé och brödbutik, vilket gick under nam-
net Stora Gudmundsson och fanns kvar i lokalerna till början av 1970–talet.

Den västra halvan av byggnaden hyrdes ut till Anders Norling, som flyttade 
sin speceributik från andra sidan av gatan. År 1903 övertogs rörelsen av bro-
dern Olof och Anders Jobs under namnet Norling & Co, då Anders Norling 
flyttade till Västerås. År 1908 flyttade denna rörelse till det nybyggda grann-
huset öster om Stora Gudmundsson. Lokalerna övertogs av Carl Ohlson som 
drev Garn–, Manufaktur– och Herrekiperingsaffär och skrädderirörelse. Carl 
Ohlson kom från södra Åkerö och hade startat sin rörelse 1901 i Nils Ericssons 
hus längre västerut på Norsgatan. Ohlson hade tagit över den skrädderirörelse 
som hade startats av Nils Ericsson. Med följde alla de kunniga skräddarna, 
bland andra Karl Stoltz som arbetade som skräddare i rörelsen från 1893 till in 
på 1950–talet. Carl Ohlsons skrädderi var inrymt i gårdslängan som låg mot 
granngården Norlings.
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Stora Gudmundssons 
från norr. Till vänster 
syns ett äldre gårdshus.

Ovan, Stora Gud-
mundssons med tydlig 
prägel av nyrenässans, 
dock har bottenvåning-
en moderniserats, och 
två ursprungliga torn 
avlägsnats.
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Gården bestod i övrigt av de gamla gårdsbyggnaderna. På baksidan mot 
åkrarna fanns en köksträdgård. I östra uthuslängan fanns en stuga som inred-
des till bageri, ett stall för gårdens häst, en drängkammare, en vedbod samt 
visthusbodar. I västra längan fanns magasinsbyggnader för Carl Ohlsons verk-
samhet, färdstallar med flera spiltor, svinstia och det så kallade ”högan loft”. 
Anders Gudmundsson köpte Norets gamla byskola, som placerades med lång-
sidan mot köksträdgården och blev gårdens nya bageri. I det gamla bageriet 
tillverkades sedan spisbröd.

År 1934 togs större skyltfönster upp på södra långsidan och 1936 installe-
rades centralvärme varvid husets alla 27 kakelugnar revs ut. Eftersom huset i 
stadsplanen var beläget på torg– och gatumark handlade återkommande frå-
gor kring mitten av 1900–talet antingen om att kapa av huset i västra änden 
för att underlätta trafiken eller att ändringar av huset inte fick vara för om-
fattande och påkostade. Det senare med anledning av att municipalsamhället 
hade rätt att lösa in huset och därför inte medgav större investeringar i bygg-
naden än 10 % av dess värde. Både 1939 och 1941 avslog byggnadsnämnden 
ansökningar om genomgripande förändringar och ombyggnader, som skulle 
ha inneburit att byggnaden fullständigt hade slätats ut i funktionalistisk stil.

År 1943 satte Falu Nya Boktryckeri AB upp belysta tidningsskåp på den 
uthuslänga som på gårdens västra sida stod längs nya Riksvägen invid en be-
fintlig telefonkiosk. Året därpå, 1944, ändrades vindskuporna efter ritningar 
av arkitekt Åke Sjöman. Samtidigt var tinnarnas hållfasthet osäker varför de 
plockades bort. Samtidigt putsades byggnaden om. Byggnaden blev därmed 
lite mer avskalad i utsmyckningen jämfört med ursprungligt utförande från 
1897. År 1953 revs uthuslängan mot Leksandsvägen med bland annat Lekatt-
gårdens gamla kornlada och källarstuga. I samband med renoveringsarbeten 
1960–62 uttryckte byggnadsnämnden tydligt att byggnaden var betydelsefull 
för samhällsbilden vid Norsgatan, att den »har betydande trevnadsvärden och 
är specifik för Leksands–Noret varför den på alla sätt bör bevaras«. Troligen 
byttes fönstren vid denna tidpunkt till fönster med kopplade bågar. Konstnä-
ren Erik Arnberg i Falun gjorde förslag till färgsättning som innebar en ljus 
färgton med mörkare brytning på listverk och snickerier. Enligt uppgift hade 
en anställd, tillika brorsson till Carl Ohlson, varit i Stockholm och sett det 
nymålade Konserthuset varför omfattningar och hörnkedjor blev blåa. Vid 
senare restaurering har den blå kulören ersatts med nuvarande färgsättning.

Bageriet på gården revs och flyttades bort 1965 och kom bland annat att 
bereda plats för Mittikiosken som byggdes år 1970.

Värdebeskrivning
Stora Gudmundssons eller Carl Ohlsons har särskilt kulturvärde. Byggnaden 
är en karaktäristisk »portalbyggnad« i Noret och Leksand. Genom sitt centrala 
och magnifika läge och genom sin utformning utgör byggnaden en betydande 
beståndsdel i berättelsen om Leksands förvandling från bondby till tätort. 
Den ovanligt stora byggnaden som ursprungligen var uppförd i nyrenässans-
stil markerar tydligt hur den gamla bondbyns bebyggelse kom att förändras 
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Entréparti med stora 
glasytor och karaktäris-
tiskt trätak.

Ovan, Stora Gud-
mundssons från sydväst, 
till höger i bilden syns 
majstångsplatsen. Bygg-
naden har en utpräglad 
nyrenässanskaraktär.
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och anpassas efter det sena 1800–talets nya sociala och ekonomiska förvänt-
ningar och funktioner i Noret. Med detta menas bland annat att bebyggelsen 
omdanades eller nyuppfördes i det sena 1800–talets omåttligt populära nys-
tilar och med inspiration i konceptet »stenstaden«, samt att gårdarna i högre 
grad kom att användas för storhandel, hantverk och service istället för som 
bondgårdar. Utvecklingen från bondby till tätort avspeglar förövrigt i sin tur 
hur samhället som stort förändrades under det sena 1800–talet, och hur detta 
tog sig uttryck i Leksand. Nationella reformer så som skråväsendets avskaffan-
de 1846 och näringsfriheten 1864 medförde till exempel att en mer omfattan-
de handel kunde bedrivas på landsbygden, och det blev även möjligt för fler 
att starta verksamheter inom tillverkning och hantverk. De förändringar som 
byggnaden genomgått under 1900–talet har resulterat i att byggnaden anony-
miserats och fråntagits delar av sin ursprungliga karaktär. Trots detta kvarstår 
byggnaden idag med många höga utformningsmässiga och materialmässiga 
kvaliteter vilket förstärker dess värde. Byggnaden har därtill i över hundra år 
utgjort en viktig symbolbyggnad i Leksand och var det första som framträdde 
i blickfånget först för båtresenärer och trafikanter upp från Färjbacken och 
sedan också från landsvägsbron.

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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32. Centrumhuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Centrumhuset, Haggas 1

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

Byggherre: P. Alex Andersson, västra byggnaden

Arkitekt: E.Th. Ågren, Avesta, västra byggnaden

Byggår: 1935, västra byggnaden

Placering och översiktlig beskrivning: Centrumhuset är beläget med 
Norsgatan i norr, Majstångsplatsen och Leksandsvägen i väster. Byggnaden 
utgörs av en bred vinkelställd byggnadskropp med sadeltak uppförd 1935 i 
en sluttning med souterrängläge mot Österdalälven. Byggnaden är i 2 och ½ 
våning mot Norsgatan i norr och i 3 och ½ våning mot Leksandsbron i sö-
der. Centrumhuset är sammanbyggt med en äldre träbyggnad i öster. Denna 
byggnad har på olika sätt förändrats under 1900–talet, exempelvis genom till-
läggsisolering, upptagande av stora skyltfönster över fasaden och igensättning 
av äldre ingångar.

Byggnaden har en enkel utformning med en grå grund, och därovan ljusrosa 
spritputs. Byggnadens hörn markeras av slätputs avfärgad vit. Fasaden avslutas 
mot taket i enkel mjuk gesims i slätputs avfärgad vit. På den västra fasaden 
finns i putsen byggnadsnamnet »Centrumhuset«. I byggnadens bottenvåning 
finns olika typer av skyltfönster och flera ingångar till butiker. Byggnadens 
nordvästra hörn är avfasad och inrymmer en butiksingång. Samtliga äldre 
dörrar och skyltfönster tycks dessvärre vara utbytta. På övervåningarna råder 
symmetrisk fönstersättning med vita tvåluftsfönster, dock inte ursprungliga. 
Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med enkupig taktegeltäckning. Ovan-
på taket finns enkla tegelskorstenar. Byggnadens vindskivor är svarta och i 
plåt. Mot norr finns en takkupa med rosa panel.

Utmärkande detaljer: Centrumhusets mjuka gesims samt den putsade skyl-
ten med byggnadsnamnet »Centrumhuset«.

Arkitekturstil: Funktionalism. Byggnaden är ett exempel på lågmäld funk-
tionalism anpassad efter traditionell byggnadskonst. Liknande byggnader 
uppförda under 1930– och 1940–talen förekommer i de flesta tätorter i Övre 
Dalarna. Karaktäristiska detaljer är byggnadens lågmälda fasadkomposition 
med stora spritputsfält som omgärdas av enkla listverk och mjuka gesimser. 
Byggnadens mer traditionella form med sadeltak. Den symmetriska fönster-
sättningen med tvåluftsfönster. Skyltfönster i bottenvåningen. Den putsade 
byggnadsnamnsskylten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och fasad med avseende på förhållandet mellan slätputs och sprit-
puts. Den putsade byggnadsnamnsskylten. Byggnadens fönstersättning på de 
övre våningarna. Byggnadens takmaterial och skorstenar.
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Historik
År 1826 låg på platsen Storm Anders Jonssons gård och i slutet av 1800–talet 
fanns en kringbyggd gård kvar på platsen. Zettervall drev här diversehandel, 
som var en av de äldsta i Noret. Denna affär såldes till trävaruhandlare Klock-
ar Per Andersson från Hälla och 1902 vidare till A.E. Carlstén, född i Helgbo 
1849, död 1906. Carlsténs sterbhus sålde affären till Anders Fribergs Speceri 
& diversehandel. Den gamla gården revs och ett nytt, högre hus i tidstypisk 
träpanelarkitektur byggdes i hörnet mellan Färjbacken och Norsgatan. I hu-
set fanns två bostadslägenheter och tre affärslokaler. Efter Friberg fanns Lek-
sands Konsumentförenings affär i lokalerna från 1918 till de byggde nytt 1933 
(Gamla Konsum). Importaktiebolaget Anders Jobs parti– och agenturaffär 
(livsmedel, smörjoljor, bensin, fotogen) har funnits i huset. Även köpman P. 
Alex Andersson drev rörelse här och ägde samtidigt byggnaden. Fredagen den 
29 juni 1934 brann byggnaden ned. P. Alex Andersson ombesörjde 1934–35 
ritningsförslag för en ny byggnad med hjälp av byggnadskonsulent Kurt Da-
nielsson, byggmästare Hallmans Per Karlsson och slutligen av E.Th. Ågren i 
Avesta. Den sistnämndes ritningsförslag blev det som förverkligades 1935.

En rad olika rörelser har haft lokal i huset: Leksands Slöjd– och Hemväv-
nadsaffär, innehavare Maria Flygar, som började verksamheten 1933; Karin 
Lundins Manufakturaffär (Lundins mode) som startade 1912; Linds Speceri, 
innehavaren Viktor Lind började hos Norling, på sin tid Norets mest väl-
sorterade specerihandel med många delikatesser; Ohldéns Blommor, Daniel 
Ohldén startade rörelsen i Västanvik, 1916 uppförde han ett växthus i Noret 
och från 1935 en affär med blomsterförsäljning; Allans Cykel & Sport som 
flyttade hit från Nattssonska huset. På övervåningarna har funnits en rad fo-
toateljéer: Öbergs foto, Jones foto, Margits foto, Franzéns foto.

I samband med yttre renovering 1964 anlitades konstnären Erik Arnberg i 
Falun för att få förslag till färgsättning. 

Den östra byggnaden kan var uppförd på 1870–80–talen. På den tiden drev 
bröderna Westlund handel i huset. År 1896 flyttade Anders Norling från en 
mindre handelsbod i Tibble hit sin affärsrörelse, en specerihandel. År 1903 tog 
brodern Olof Norling och Anders Jobs över rörelsen under namnet Norling & 
Co och flyttade över gatan till Stora Gudmundsson.

Änkan efter Johan Lundin med två döttrar började med rörelse under små 
förhållanden. De lyckades skaffa en stickmaskin och flyttade till det östra hu-
set på fastigheten. Dottern Ingrid, gift Tornstam, drev »Lundins« vidare och 
började senare med hattar. Lundins blev framför allt en hatt- och modeaffär. 
Butiken flyttade senare till hörnet i det västra huset, Centrumhuset.

I östra huset fanns under 1800–talet också en krog som drevs av »Krog–
Lisa«. Efter hennes död 1904 fanns i lokalerna Lång–Gretas Kafé & Mjölk-
affär till 1916. Mjölken kom från Sjugarebyarna. Efter Lång–Greta flyttade 
Tappers Färg–, Tapet– & Kem.handel in och fanns kvar till omkring år 1980 
då de flyttade till Gamla Konsum.
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Värdebeskrivning
Centrumhuset har ett kulturvärde. Byggnaden berättar om den begynnande 
förändring som Norets affärscentrum längs Norsgatan började genomgå vid 
den moderna epokens och de modernistiska idealens genombrott på 1930–
talet, innan handelscentrum i Noret förflyttades till området kring det nya 
Torget på 1950–talet. Affärslivets behov av en ny tydlighet och synlighet ac-
centueras av det i skrift framförda budskapet »Centrum« på byggnadens fasad, 
samtida med byggnaden, samt i förekomsten av större skyltfönster på botten-
våningen. Byggnaden är uppförd i en relativt lågmäld och stram karaktär med 
inslag av enkel klassicism i form av bland annat diskreta hörnpilastrar och en 
slät konkav gesims högst upp. Lågmälda klassicerande inslag är ett relativt 
vanligt förekommande men sällan omskrivet drag i 1930– och 1940–talens 
svenska funktionalism. Byggnadsdelen kan således, genom sina detaljer, bi-
dra till att återspegla en alternativ och allt mer ovanligt förekommande sida 
av 1900–talets bebyggelsehistoria, vilket är avgörande för dess värde. Efter 
tyngdpunktsförskjutningen av affärslivet i Noret på 1950–talet då det nya 
Torget började växa fram på annan plats, handlade kommunala och idéella 
insatser om hur man skulle hålla liv i Norsgatans affärsliv, präglat av småska-
lighet och kopplingen till historien.

Centrumhusets västra fasad. 
I förgrunden syns den gamla 
majstångsplatsen.
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Värden/var varsam med – Centrumhuset
• Byggnadens befintliga form, volym, byggnadshöjd, takform och tak-

vinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorste-
nar. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, för-
hållandet mellan slätputs och spritputs. 

• Putsgesimsens befintliga utformning.

• Befintlig fönstersättning.

Värden/var varsam med – Äldre träbyggnad

• Byggnadens befintliga stomme, takform och takvinkel.

Flygfoto över delar av Noret 
med Norsgatan och Färj-
backen samt före detta 
Kattjerkers humlegård på 
andra sidan bron. Okänd 
fotograf, Leksands lokalhisto-
riska arkiv - bildarkivet.
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33. Faktoriet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Faktoriet

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

Placering och översiktlig beskrivning: Faktoriet uppfördes 1872 och är 
en stor timmerbyggnad om 1 och ½ våning med flackt sadeltak belägen in-
vid kajen, nästan under Leksandsbron. Taket är täckt med tvåkupigt taktegel. 
Mitt på byggnadens södra fasad finns en enkel takkupa. Byggnaden är rödfär-
gad och delvis inklädd i liggande fasspontad panel samt locklistpanel. Detaljer 
så som takutsprång, knutbrädor och fönsteromfattningar är vita. Den södra 
delen av byggnaden har en kraftigt indragen fasad som bildar en veranda eller 
farstukvist med två pardörrar som är ockragula med vita omfattningar. Även 
timmerväggen i indraget är ockragul. I fasadlivet mot söder finns staket med 
spjälor i kryss och enkla timmerpelare som håller upp byggnadens övervåning 
ovan farstukvisten. Pelarna är dekorerade med profilsågade snedslåar. Ovan 
entrén till farstukvisten hänger en skylt med texten Leksand.

Miljö och omgivning: Byggnaden är belägen intill kajen, och har anknyt-
ning till sjöfarten i Leksand. I norr finns en grönskande sluttning med flera 
björkar.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form med en kraftigt indragen botten-
våning och de pelare som håller upp övervåningen i söder. Utformningen av 
byggnadens entréparti. Skylten »Leksand«.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1900–talets början.

Historik
Ångbåtstrafiken på Siljan – som hade börjat 1839 med hjulångaren Prins August 
– fick ett rejält uppsving under andra hälften av seklet. Förutom flottningsorga-
nisationen, med sin växande ångbåtsflotta, etablerades också två nya bolag för 
trafik med passagerare och gods på Siljan och den anslutande farbara delen av 
Österdalälven: Mora Ångbåtsbolag 1866, som 1873 blev Österdalarnes Ång-
båtsbolag, samt uppstickaren Ångfartygs AB Gustaf Wasa 1875 som skaffade 
det ståtliga fartyget med namnet Gustaf Wasa och öppnade trafikled 1876.

Faktoriet uppfördes 1872 samtidigt som arbete utfördes på »Lilla Kajen«, 
enligt Norets byalags räkenskaper. Kostnaden för byggnaden blev 1 500 riks-
daler. Ändamålet med byggnaden var att härbärgera fraktgods och tre av yt-
terväggarna var från början fönsterlösa medan en tvärgående innervägg hade 
öppning mot ångbåtsbryggan. I byggnaden förvarades fraktgods och här vän-
tade även passagerare på båtarna. Själva godshanteringen samt kajplats och 
vedupplag arrenderade Norets byalag ut till ett rederi. Så hade Gustaf Wasa–
bolaget engagerat läderhandlare Alfred Kruse att bedriva faktorirörelse vid ka-
jen i Leksand. Man betalade hyra för magasin och kaj och hyra för gården för 
upplag av inventarier. Den dåliga lönsamheten och den samtida ekonomiska 



Leksands kulturmiljöprogram

182

världsdepressionen betydde dock snart slutet för Gustaf Wasa–bolaget, som 
gick upp i konkurrenten Österdalarnes Ångbåtsbolag. Faktoriet kallades utan-
för Leksand för Siljansfaktoriet. På speditionssidan anlitade Österdalsbolaget 
fram till 1884 G. Thorslunds faktori i Tunsta. Godshanteringen förlades där-
efter till Siljansfaktoriet. 

I början av 1900–talet byggdes Faktoriet om med en övervåning och fick 
fönster. I januari 1906 överlämnade Norets byalag ångbåtsbryggan och Fakto-
riet till Leksands–Norets municipalsamhälle. Järnvägens ankomst till Leksand 
1914 ändrade drastiskt villkoren för den båtburna godshanteringen. År 1925 
hamnade dessutom Faktoriet i skuggan av den nya bron över älven (Leksands-
bron). Den reguljära passagerartrafiken minskade i betydelse medan turisttra-
fiken fick ökad betydelse. Faktoriet blev säte för turisttrafikföretag på Siljan. 
Passagerartrafiken stagnerade dock allt mer och 1957 upplöstes Österdalarnas 
Ångbåtsbolag och den reguljära passagerartrafiken upphörde. Ett av passage-
rarfartygen, Gustaf Wasa, fortsatte med turisttrafik i regi av AB Turisttrafik, se-
nare under namnet AB Siljans Båttrafik. Det nya bolaget fick kontor i Faktoriet. 

Värdebeskrivning
Faktoriet har särskilt kulturvärde. Byggnaden är en av de äldsta kvarvarande 
byggnaderna i Noret och berättar om den historiska båttrafiken på Österdaläl-
ven. Under 1800–talets senare del och innan järnvägens ankomst till Leksand 
1914 var båt från Insjön ett av de vanligaste sätten att ta sig till Leksand sö-
derifrån. På älven och Siljan förekom även omfattande flottnings– och frakt-
verksamhet historiskt. 

Värden/var varsam med:

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

• Byggnadens befintliga fasad/stomme. Fasadens befintliga utform-
ning med liggande fasspontpanel, locklistpanel och blottlagt timmer.

• Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och 
fönsteromfattningar samt ockragul dörr och timmervägg på botten-
våningen i söder.

• Befintliga snickerier kring verandan/farstukvisten i söder.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga ytterdörrar.

• Befintlig skylt Leksand.
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Byggnaden har många 
olika fasadutformningar: 
blottlagd timmerstomme, 
fasspontad panel och 
locklistpanel.

Ovan, Faktoriet från 
kajen i söder.
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34. Jakobssons fastighet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jakobssons fastighet, Gårdscaféet, Haggas 3.

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

Placering och översiktlig beskrivning: Två sammanlänkade äldre trähus 
med stående och liggande spontpanel längs Norsgatans södra sida. I väster 
finns en äldre affärsfastighet på Haggas 6 och i öster Grönlundska fastigheten 
samt Z–torget.

Den västra byggnaden utgörs av ett långsmalt äldre trähus med flackt sa-
deltak med tegeltäckning. Byggnaden är möjligen en äldre framkammarstu-
ga som ombyggts i flera omgångar. Byggnadens fasad utgörs av en stående 
och liggande spontad panel som är gulfärgad. Detaljer så som midjeband och 
fönsteromfattningar är faluröda. Byggnadens nordvästra hörn är avfasat och 
innefattar en entré med ekdörr, dock nytillkommen. I bottenvåningen finns 
fyra stora trelufts skyltfönster med en stor ruta nedan och två mindre ovan. 
Fönsterkarmarna är målade med guldockra. På övervåningen är fönstersätt-
ningen symmetrisk med vita tvåluftsfönster utan spröjs, sannolikt tillkomna 
under 1950–talet. På kortsidan västerut finns ett treluftsfönster utan spröjs 
från samma tidsperiod. Byggnaden har tilläggsisolerats så att fönstren hamnat 
i djupa nischer.

Den östra byggnaden utgörs av en salsbyggnad med rektangulär form och 
flackt sadeltak, samt en framträdande dock ej dekorerad frontespis mot Nors-
gatan. Byggnadens tak är täckt med tvåkupigt taktegel, och innefattar en tegel-
skorsten med enkel utkragning. Byggnaden är inklädd i ljusgul stående– och 
liggande spontpanel, med detaljer så som fönsteromfattningar och listverk i 
falurött. Byggnadens nordöstra hörn, mot Z–torget, är avfasat och innefatt-
ar en ekport i 1950–talsstil. Lika som på det ovannämnda huset domineras 
bottenvåningens fasad av stora skyltfönster tillkomna under 1900–talet. På 
övervåningen finns fönster med T–post sannolikt tillkomna kring 1900–talets 
mitt. Även denna byggnad har tilläggsisolerats och den ursprungliga symme-
triska fönstersättningen har försvunnit.

Utmärkande detaljer: Att byggnaderna har avfasade hörn. De profilerade 
midjebanden/listverken som beskrivs kortfattat ovan. Den östra byggnadens 
tegelskorsten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
derna har förändrats ganska hårdhänt under 1900–talets senare hälft och det 
finns därför inte många ursprungliga detaljer kvar.

Historik
På storskifteskartan finns här en kringbyggd gård som ägdes av Rus Per Ers-
son. Omkring sekelskiftet år 1900 kallades fastigheten för Tenowska gården. 
Bredvid gården gick Lissbacken ned till flottbron. Gården såldes på auktion 
1903 till Nils Bröms.
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Jakobssons fastighet från Nors-
gatan i norr.

Husen blev tidigt affärslokaler och har inrymt en rad olika rörelser. I den 
västra byggnaden fanns omkring år 1900 P O Larssons skoaffär och inne på 
gården låg skomakeriet. Rörelsen övertogs 1930 av G A Nyberg som fortsatte 
den till 1951 då Richard Nicander övertog den. Nicander hade arbetat på 
Handelsbolaget sedan 1921 och varit chef för skoavdelningen. Nicander drev 
skoaffären till nedläggningen 1973. Därefter har flera modeaffärer förekom-
mit i lokalerna. På 1920–talet fanns även C J Berglunds Fruktaffär i lokalerna. 
Den efterträddes av Åbergs Charkuteri, som 1952 flyttade till Torget. Nican-
der utökade då lokalytan för skoaffären. 



Leksands kulturmiljöprogram

186

I den östra byggnaden låg på 1910–talet Bror Kindahls café med bageri i 
gårdshuset. Kaféet flyttade över gatan till Bobergska fastigheten medan bage-
riet låg kvar på gården en tid. På övre våningen huserade under en period Har-
ry Karlssons skrädderi och i husets nordöstra hörn höll sadelmakare Herman 
Eriksson till. Eriksson hade tidigare arbetat hos Jonssons sadelmakeri. År 1918 
flyttade Eriksson till F.A. Samuelssons gamla handelsbod.

År 1918–19 köpte Anders och Olof Jacobsson hela fastigheten. Efter Kin-
dahls kafé öppnade Bröderna Jacobssons Manufakturhandel och Skrädderi 
efter en ombyggnad 1920–21. Bröderna Jacobsson hade tidigare, år 1904, 
öppnat diversehandel i Åkerö vid korsningen ovanför Färjbacken (Brödernas 
Livs, som fanns kvar in på 1980–talet). Manufakturhandeln avvecklades 1955 
och i lokalerna flyttade Sewed Sjöholm in sin bokhandel från Posthuset. Om-
kring år 1965 efterträddes Sjöholm av Lundells Bokhandel, som idag ligger 
vid Torget.

I en indragen länk mellan de båda byggnaderna öppnade Viktor Tapper sin 
färghandel år 1910. År 1916 flyttade färghandeln till Centrumhuset för att på 
1980-talet flytta in i Gamla Konsum där den fanns in på 2010–talet, innan 
den såldes 2016 och flyttade ner till riksvägen. I länken fanns därefter Nya 
Raksalongen som drevs av frisör Ek.

Omkring år 1935–36 gjordes vissa ändringar av husen, bland annat togs 
större skyltfönster upp av byggmästare Olof Bröms. På 1970–talet tilläggsiso-
lerades byggnaderna. På 2000–talet har affärsverksamheten i lokalerna efter 
mer än ett sekel lämnat plats för kafé– och restaurangverksamhet.

Värdebeskrivning
Byggnaderna på Jacobssons fastighet har ett kulturvärde. Byggnaderna berät-
tar om Norets förändring från bondby mot tätort under 1800–talets senare 
hälft men har genom många ombyggnader, renoveringar och utbytta detaljer 
mist sin ursprungliga högkvalitativa utformning och autentiska karaktär, var-
för de inte bedöms ha särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med

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

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga profilsågade listverk.

• Befintliga fönster på den västra byggnadens övervåning.
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35. Grönlundska fastigheten
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Grönlundska fastigheten, Haggas 3

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

Placering och översiktlig beskrivning: Gård med affärs– och bostadshus 
i två våningar mot Norsgatan. Huset är sammanbyggt i vinkel med en gårds-
byggnad längs Hotellbacken. Till fastigheten hör också ett ålderdomligt gårds-
hus i väster, vilket idag är sammanbyggt med den funktionalistiska Furubergs 
frukt & grönt som i sin nuvarande ombyggda utformning inhyser Pizzeria 
Napoli. Norr om gården finns Norsgatan och Z–torget, i väster Jakobssons 
fastighet, Gårdscaféet och i öster Hotellbacken. I sydväst f.d. Dalahemmet.

Affärs– och bostadshuset mot Norsgatan är en ljusrosa reveterad byggnad 
med flackt sadeltak. Taket, som möter fasaden i en enkel vit trägesims, är 
täckt av tegelrött plegel. Byggnadens sockel är i granit med diskret framto-
ning. Fasaden är i huvudsak spritputsad vid sidan av detaljer så som knutlådor 
och fönsteromfattningar som är utförda i vit slätputs. Byggnaden uppfördes 
sannolikt som en parstuga och har kraftigt ombyggts i omgångar, senast kring 
1900–talets slut. I bottenvåningen mot Norsgatan samt i det avfasade hörnet 
mellan Norsgatan och Hotellbacken finns stora skyltfönster och två indragna 
dörrpartier med ytterdörrar i ek. Det avfasade hörnet som beskrivs ovan inne-
fattar också en äldre ekdörr, samt en spetsvinklig takkupa med ett triangulärt 
fönster. På byggnadens övervåning är samtliga fönster flaggfönster, sannolikt 
tillkomna under 1980– eller 1990–talet. Byggnadens fortsättning söderut 
längs Hotellbacken består av en vit länkbyggnad med stående panel och ett 
burspråk på övervåningen, och längst söderut en äldre gårdsbyggnad med ljus-
gul stående och liggande panel. Gårdsbyggnaden har ovarsamt moderniserats 
mot 1900–talet slut, bland annat genom tilläggsisolering som skapat djupa 
fönsternischer och påverkat byggnadens takutsprång. 

Affärslokalen med gårdslänga, nuvarande pizzeria Napoli, är belägen väster 
om affärs– och bostadshuset, och består i grunden av en enkel långsmal gårds-
länga, delvis av timmer, med ljusgul äldre locklistpanel som påbyggts med en 
kvadratisk byggnadskropp norrut. Den södra byggnadsdelen har fortfarande 
flera karaktäristiska äldre dörrar i mörk gulbrun kulör. Den norra byggnads-
delen, som under en period innefattade Furubergs frukt & grönt och hade en 
utpräglad funktionalistisk karaktär, har byggts ut norrut under 2000–talet. 
Byggnadskroppen är inklädd med liggande fasspontad panel. Mest utmärkan-
de för byggnaden är dess höga och masonitinklädda före detta frontparti, som 
döljer det bakomliggande sadeltaket från Norsgatan.

Utmärkande detaljer: Affärs– och bostadshusets gesims i trä, lunettfönster, 
det avfasade hörnet och takkupan med triangulärt fönster mot nordöst. Det 
före detta frontpartiet på Pizzeria Napoli.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na har förändrats hårdhänt under 1900–talets senare hälft samt under 2000–
talet. Även om affärs– och bostadshuset har bibehållit sin form mot Norsgatan 
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och även vissa detaljer, så som ett lunettfönster på kortsidan mot öster, har 
många äldre detaljer utbytts eller förändrats. Beträffande Pizzeria Napoli har 
påbyggnaden norrut helt förändrat byggnadens karaktär. 

Historik
På 1826 års storskifteskarta låg här en kringbyggd gård tillhörande Udd Per 
Persson. Gården kom senare under 1800–talet att bli kallad Jobsgården och 
omkring år 1900 ägdes gården av Jobs Anders Andersson. Noretbranden år 
1902 hejdades vid Jobsgården men bagarstugan och en uthuslänga blev enligt 
uppgift lågornas rov. Huvudbyggnaden räddades dock. 

År 1914 köptes Jobsgården av smidesmästare Carl Johan Grönlund. C.J. 
Grönlund var född i Lidköping och kom till Leksand omkring år 1900 såsom 
vagnmakare på Leksands Åkdonsfabrik. Efter branden 1902 byggde Grön-
lund med hjälp av Carl Nattsson en liten smedja i kvarteret Grewesmühl för 
tillverkning av arbetsvagnar, skogskälkar, dragkärror och släpräfsor. Grönlund 
kom tillsammans med järnhandlare Anders Danielsson på ett särskilt slags 
skakelfäste till släpräfsorna vilket ledde till ett försäljningsuppsving. En sär-
skilt framgångsrik gren blev även konstsmidet där Grönlund tog intryck av de 
gamla smidesformer som Gustaf Ankarcrona uppmärksammade, bland annat 
vid hemslöjdsutställningen 1904. År 1920 byggdes Jobsgården om och där 
öppnades Grönlunds Maskin– och Konstsmidesaffär med utställningslokal. 
Grönlund började även sälja bilar av märkena Overland och Ford. Grönlund 
köpte redan år 1909 en bil och 1911–13 drev han tillsammans med järnhand-
lare Danielsson och disponent Per Knubb ett särskilt bilbolag, »Leksands–Au-
tomobilen«.

År 1923 upptogs försäljning av radioapparater och senare tillverkning av 
radioapparater genom sonen Per Grönlund. Per Grönlund byggde även en 
egen radiosändare med vilka regelbundna sändningar ägde rum 1924–26. 
Radioaffären överläts 1928 till Johan Linds Radio– och Musikaffär, senare 
Leksands Radio, som så småningom hade affärslokaler i hela fastigheten fram 
till 1980–talet.

Maskinaffären flyttades 1934 till verkstadsfastigheten i kvarteret 
Grewesmühl. I de lediga lokalerna flyttade bland annat skoaffären Oscaria in. 
I huset fanns även från 1920–talet C.G. Nygrens Urmakeri & Optiska affär 
och Karl Kocks Rak– och Frisersalong. År 1930 lät Turisthotellet uppföra en 
skylt tvärs över Hotellbacken vid dess början vid Norsgatan. Skylten var i ena 
änden fastsatt i Grönlundska huset. Efter att hotellet brann ned 1972 togs 
skylten om hand och finns fortfarande kvar. År 1935 ändrades den lilla stugan 
i norra änden av gårdslängan i västra delen av fastigheten med dörr och skyl-
fönster i funktionalistisk stil på ett slags kuliss. Utformningen fanns kvar ända 
till c:a 2010 då byggnaden påbyggdes. Delar av gårdslängan är i timmer och 
kan vara en av de äldre bevarade i Noret.
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Västra gårdshuset, nuva-
rande Pizzeria Napoli. 
Byggnaden har påbyggts 
mot Norsgatan i norr i 
nyare tid.

Ovan, Grönlundska 
fastigheten med huvud-
byggnadens nordöstra 
hörn mitt i blickfånget. 
Takfönstret är en gam-
mal detalj.
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Värdebeskrivning
Grönlundska fastigheten har ett kulturvärde. Gården var ursprungligen en 
bondgård i Norets by som omdanades i samband med den historiska tätorts-
utvecklingen under 1800–talets senare hälft och kan därför berätta om den-
samma. Att värdet inte är särskilt beror på att byggnaden kraftigt omdanats 
under främst 1900–talets senare hälft, genom bland annan tilläggsisolering, 
byte av detaljer så som fönster, dörrar och takmaterial (från tegel till plegel). 
Den södra delen av det västligt belägna gårdshuset har däremot bättre bevarat 
och har därför särskilt kulturvärde. Den norra delen med mycket karaktäris-
tisk funkiskuliss har nyligen förvanskats genom utbyggnad mot Norsgatan. 
Den bakomliggande kulissen, till den utsträckning den finns bevarad, har sär-
skilt kulturvärde.

Värden/var varsam med – Affärs och bostadshus

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

• Befintliga tegelskorstenar.

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

• Befintlig utformning beträffande fönsterform på byggnadens övervå-
ning. Befintligt lunettfönster på byggnadens östra kortsida.

• Befintlig utformning beträffande gesimser i trä.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens nordvästra avfasade 
hörn och takkupan ovan.

• Befintliga äldre dörrar med ekfaner eller i ädelträ.

• Vid fönsterbyte bör nya hantverksmässigt tillverkade träfönster väl-
jas.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av 
arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Värden/var varsam med – Västra gårdsbyggnaden eller 
Affärs lokalen

• Den äldre gårdsbyggnadens befintliga stomme, form, volym, bygg-
nadshöjd, takform och takvinkel. Affärslokalens befintliga stomme, 
form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel, dock ej inräknat 
utbyggnaden mot norr.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.
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• Befintliga äldre fönster och dörrar. 

• Befintlig locklistpanel på gårdsbyggnaden och äldre liggande fasspon-
tad panel på affärslokalen.9

• Befintlig utformning beträffande den masonittäckta före detta front-
partiet på affärslokalen.

Grönlundska fastighetens hu-
vudbyggnad mot Norsgatan. 
Gaveln med gesims och lunett-
fönster är karaktäristisk.
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36. Bobergska fastigheten
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bobergska fastigheten, Köpmannen 15

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

Byggherre: Erik Boberg och hans hustru Clara Sofia

Byggår: 1915

Placering och översiktlig beskrivning: Affärs– och bostadshus i 2 och ½ 
våning norr om Norsgatan och väster om Z–torget. Byggnadens norra del är 
en tillbyggnad i två våningar som utgör en enkel sammanlänkning med Z–
huset i nordöst. I väster finns Systembolaget och i norr en sluten innergård 
tillhörande fastigheten.

Huvudbyggnadens sockel är i söder och öster förbyggd av en trappavsats i 
granit. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgul spritputs kontrasterad av ensta-
ka detaljer i vit slätputs, exempelvis i form av fönsteromfattningar. Botten-
våningens fasad utgörs av stora skyltfönster. Övriga fönster utgörs av enkla 
perspektivfönster med sidoluft. I byggnadens sydöstra hörn finns ett kraftigt 
indrag till en numer gråmålad fanerdörr från tiden kring 1900–talets mitt. 
En friliggande slät pelare i det indragna hörnet uppvisar byggnadens bärande 
konstruktion, något som är typisk för funktionalismen. Även mot Norsgatan 
finns en ingång till byggnaden. Denna är belägen i en dörrnisch inklädd med 
mörkbrun träpanel. Ytterdörren med sidoluft i brunt faner är från tiden kring 
1900–talets mitt. Byggnaden kröns av ett mycket brant valmat mansardtak 
som innesluter byggnadens översta halvvåning. Fönstren på denna översta vå-
ning inryms i rundbågiga plåtinklädda takkupor. Högst upp på taket finns två 
enkla lätt utkragade tegelskorstenar.

I norr finns en tillbyggnad från tiden kring 1900–talets mitt som utgör en 
sammanlänkning mellan Bobergska fastigheten och Z–huset. Sammanlänk-
ningen är i två våningar med slätputsat ljusgul fasad och stora skyltfönster på 
bottenvåningen. Också på bottenvåningen finns en dörrnisch med en bevarad 
äldre, sannolikt ursprunglig fanerdörr. Övervåningens fasad pryds av ett per-
spektivfönster med sidoluft samt ett enkelt burspråk med ett likadant fönster. 
Byggnadens tak utgörs av falsad bandplåt och är ett flackt sadeltak med asym-
metriskt belägen takås som övergår i ett pulpettak mot Z–huset.

Arkitekturstil: Funktionalism, modernism. Huvudbyggnaden som ur-
sprungligen uppfördes 1915 har omgestaltats kring 1900–talets mitt, och 
det var sannolikt i samband med detta som tillbyggnaden norrut uppfördes. 
Karaktäristiska detaljer är den enkla fasadkompositionen, perspektivfönster, 
stora skyltfönster i bottenvåningen, blottlagd stomme i hörnet mot Z–torget 
samt burspråket på tillbyggnaden norrut. Byggnadens fasad har överlag fått 
en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdominerad 
bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta en 
omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer: Huvudbyggnadens mycket branta takfall. Det in-
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dragna hörnet mot Z–torget med frilagd pelare. Kvarvarande äldre fanerdör-
rar. Burspråket på övervåningen i tillbyggnaden norrut.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från tiden kring 1900–talets mitt.

Historik
År 1826 låg här två mindre gårdar. Närmast gatan en kringbyggd gård med 
tre byggnader tillhörande trumslagare A. Rus. Innanför denna gård låg fyra 
byggnader som tillhörde »Behändigs enka A. Persdotter«. År 1907 kom Vik-
tor Tapper till Leksand och öppnade färg-, tapet- och kemikaliehandel till-
sammans med målerirörelse i ett hus på gården. År 1910 flyttade Tappers 
snett över gatan in i den fastighet som bröderna Jacobsson sedan förvärvade. 
Nuvarande byggnad uppfördes 1915. Nils Gezelius och L.W. Sjöholm flytta-
de hit Bazaren från Bröms Nils Erssons gård under namnet Gezelius & Co 
Bosättningsaffär. 

I andra lokaler i huset fanns A. Eliassons Nya Charkuteriaffären (Slakteriet 
låg på Åkerö vid Gamla Siljansnäsvägen). Senare blev här en mjölkaffär. I en 
tillbyggnad på västra gaveln fanns från 1920–talet Kindahls Bageri & Café 
till in på 1960–talet. Bageriet låg i en byggnad på gården. Bror Kindahl kom 
till Leksand 1908 och hade arbetat både hos Anders Gudmundsson och på 
Gästis innan han startade eget. Sommartid fanns en uteservering på gården 
kring ett stort vårdträd. År 1936 byggdes huset till med butik och bageri efter 

Bobergska fastigheten med Z–
torget i förgrunden.
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Norsgatan mot öster 
kring 1910. Till vänster 
i bilden syns Bobergska 
fastigheten. Okänd 
fotograf, Leksands 
lokalhistoriska arkiv - 
bildarkivet.

Norsgatan med utblick 
mot Jacobssons fast-
ighet till vänster i 
bild. Okänd fotograf, 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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Utsikt mot Norsgatan 
med Gamla Han-
delsbanken, Stora 
Gudmundsson och 
majstångsplatsen. Foto: 
A Jones atelje, 1950-tal. 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.

Norsgatan med utblick 
mot Bobergska fast-
igheten och Z-torget 
till höger. Bild från 
1965. Okänd fotograf, 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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ritningsförslag både av arkitekt Per Olsson i Falun och av byggmästare Olof 
Bröms. År 1929 blev Gezelius delägare i Wikblads Tobaks & Pappershandel 
och bosättningsaffären övertogs av L W Sjöholm som drev den vidare, sena-
re under namnet Presenta. Affärsrörelsen finns ännu kvar på Leksandsvägen. 
Idag inrymmer butikslokalen en klädaffär. Den lägre tillbyggnaden i nordlig 
riktning som binder ihop huset med Z–huset kan ha tillkommit 1962.

Värdebeskrivning
Bobergska huset och i synnerhet den funktionalistiska tillbyggnaden mot Z–
huset i norr har särskilt kulturvärde. Bobergska huset som uppfördes 1915 
berättar om tätortsutvecklingen i Noret under den nya »moderna« tiden 
1930–1980, och de utformningsmässiga ideal och praktiska behov som styrde 
bebyggelsens utformning innan den expanderade norrut mot det nya torget. 
Särskilt kan byggnaden berätta om funktionalismen i Leksand som kring Z–
torget är särskilt framträdande som stil och tidslager. Tillbyggnaden mellan 
Bobergska huset och Z–huset är tillkommen i skarp funktionalistisk stil och 
har mycket höga utformningsmässiga och arkitektoniska kvaliteter. Bobergska 
huset och tillbyggnaden är i helhet såväl som i detalj välbevarade vilket har 
stor betydelse för det höga värdet. 

Värden/var varsam med

• Huvudbyggnadens och tillbyggnadens befintliga stomme, form, vo-
lym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt tak-
tegel och falsad bandplåt.

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fönstersättning, 
förhållandet mellan spritputs och slätputs samt färgsättning (ljust gul 
med vita detaljer).

• Befintliga dörrar och fönster. Befintliga trycken på dörrar. Befintlig 
panel i dörrnischer. Fanerdörrar bör inte målas i en annan kulör än 
ursprunglig.

• Befintlig utformning beträffande hörnet mot Z–torget.

• Befintligt burspråk på tillbyggnaden norrut.
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37. Z–torget och Z–huset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Z–torget och Z–huset eller Z–gården, 
Köpmannen 5

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

Byggherre: Fru Beda Zetterström

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggnadsingenjör Kurt Danielsson, Borlänge

Byggår: 1936–37

Placering och översiktlig beskrivning: Torg i korsningen mellan Norsga-
tan–Hantverkaregatan samt affärs– och bostadshus på norra sidan av torget. 
Affärs och bostadshuset är uppfört i tre våningar varav den översta är indragen 
från fasadlivet till en så kallad kungsvåning.

Torget uppkom på 1930-talet då en äldre gård på platsen revs av trafiksäker-
hetsskäl. Idag är den fyrkantiga öppna ytan ett småstensbelagt gångfartsområ-
de med en liten plantering i mitten och vattenspel i form av en puckformad 
diabassten. På torget finns också några sittplatser i form av Leksandsstolar i 
metall och trä samt en bänk i betong med sittyta i trä invid planteringen. 

Z–huset uppfördes kring 1937 och är en gulbrun spritputsad byggnad med 
grå sockel och flackt sadeltak som är valmat mot öster. Taket täcks av tvåku-
pigt taktegel. Ovanpå taket finns karaktäristiska smala tegelskorstenar med 
enkel utkragning ovan. Byggnaden har flera av sina ursprungliga hängrännor 
och spetsvinkliga stuprör bevarade. Byggnadens översta våning är indragen 
från fasadlivet och utrymmet nyttjas för balkonger. Även på byggnadens andra 
våning finns balkonger. Den balkong som är belägen i hörnet mellan Z–torget 
och Hantverkaregatan är rundad på ett sätt som är mycket typiskt för funk-
tionalismen. Samtliga balkonger har matt gulgröna släta skivfronter med ett 
nätta stålräcken ovan. Byggnadens bottenvåning domineras av stora symme-
triskt utplacerade skyltfönster och en entré med dörrnisch där det finns en 
gulgrön plåtdörr. Övriga fönster är i huvudsak vita två– eller treluftsfönster 
med mycket nätta fönsterbågar i trä utan spröjs. Samtliga äldre fönster ligger 
i princip i liv med fasaden, och saknar fönsteromfattning/brädfodring, vilket 
förstärker det nätta intrycket.

Z–huset är beläget vid Z–torget där många byggnader och fasader fortfa-
rande är välbevarade från den modernistiska epoken 1930–1980.

Arkitekturstil: Funktionalism. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till 
stilen är den rundade balkongfronten mot hörnet mellan Hantverkaregatan 
och Z–torget, byggnadens enkla och avskalade fasadkomposition och stora 
sammanhängande fönsterytor. Även om byggnadens form med kungsvåning 
inte nödvändigtvis är typisk endast för funktionalismen var det en frekvent 
utnyttjad lösning för att kringgå regler om högsta våningstal mot gatulinjen. 
Byggnadens fasad har överlag fått en sammansättning som är typiskt funktio-
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nalistisk, med en glasdominerad bottenvåning och en mer sluten övervåning. 
Hus i klassicistisk stil har ofta en omvänd utformning med tung botten och 
nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form, med kungsvåning. Utformningen 
av balkongen i hörnet mellan Z–torget och Hantverkaregatan. Byggnadens 
kvarvarande spetsvinkliga stuprännor. Byggnadens och torgets namn åter-
knyter till Zetterströms Järnhandel, vilken tidigare låg norr om torget. Den 
röda byggnaden i gatulivet norr om Z–huset inrymde järnhandeln. Namnet 
är också utmärkande eftersom det håller en typiskt funktionalistisk klang som 
rimmar väl med utformningen på huset och torget i stort.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Z–huset är 
i sin helhet tillsynes välbevarad från när byggnaden uppfördes. Byggnaden har 
dock ändrat kulör vid tillfällen, och på senare tid genomgått några fönster-
byten på översta våningsplanet bland annat. I samband med detta har några 
dörrpartier brädfodrats.

Historik
Z–torget uppkom hösten 1933 efter bortflyttandet av urmakare Bergs gård, 
som låg i hörnet av Norsgatan och Hantverkaregatan. Byggnaden stod långt 
ut i hörnet och i och med den ökande trafiken och den dåliga sikten skedde en 
rad olyckor i korsningen. Namnet Z–torget på den nya öppna platsen kom till 
efter den nya byggnaden Z–huset eller Z–gården, som i sin tur är taget efter 
Zetterströms järnhandel, mer känd som Z. Den tomma platsen kallades först 
»den öppna platsen«, sedan »Z–plan« och slutligen Z–torget. ,

På 1820–talet låg på platsen en Hedbysgård och kring sekelskiftet omkring 
år 1900 urmakare Clas Edvard Bergs gård. I Bergs kök fanns en växelstation 
för Österdalarnas Telefonaktiebolag. Småningom konkurrerades bolaget ut av 
Rikstelefon, som från 1901 hade inkopplats på riksnätet i och med att en tele-
fonledning drogs mellan Noret och Falun. I den stora glasverandan på husets 
gårdssida såldes mjölk innan mejeriet byggdes 1914. År 1913 startade C.W. 
Wikblad cigarraffär i Bergska huset. Affären flyttade 1929 till granngården, 
Bobergska fastigheten och blev småningom Gezelius Tobaks– & Pappershan-
del, som fanns kvar till omkring år 2010. I samband med rivningen av Bergska 
huset på 1930–talet kom delar av huset att återanvändas i ett husbygge längre 
upp efter Hantverkaregatans västra sida på fastigheten Köpmannen 4.

Urmakare Bergs hus låg på nuvarande Z–Torget i hörnet av Norsgatan och 
Hantverkaregatan. Berg hade en liten klockaffär och urmakeriverkstad i hör-
net. Vid själva hörnet av huset fanns en så kallad halksten. Namnet Z–huset 
har sitt ursprung i Zetterströms järnhandel som 1886 startades av Ferdinand 
Ignatius Zetterström, född 1851 i Hofors. Huset uppfördes av Beda Zetter-
ström. Z–huset, ett affärs– och bostadshus, uppfördes 1936–1937 efter rit-
ningar av byggnadsingenjör Kurt Danielsson, Borlänge. Väggarna är murade 
med 3x5x10” högporöst murtegel av Insjöns Tegelbruks tillverkning. Grun-
den är av betong. Fönstren är kopplade. Balkongerna gjutna i en armerad 
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Z–huset har flera väl-
bevarade äldre detaljer 
så som balkongfronter, 
fönster och skorstenar.

Ovan, Z–torget i 
förgrunden och Z–huset 
till höger.
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betongplatta inom järnram och ovanpå lades asfaltsgolv. Det är oklart om 
familjen Zetterström drev järnhandel i huset då rörelsen vid samma tid över-
läts till bröderna John och Erik Lange, som drev järnhandeln vidare under 
namnet Langes Järnhandel till slutet av 1970–talet. På gamla fotografier av 
huset syns längre upp på fasaden bokstäver som bildar namnet »Z–gården«. 
Från omkring år 1980 har olika verksamheter huserat i lokalerna som sport-
handel och tygaffär.

Värdebeskrivning
Z–huset och Z–torget har särskilt kulturvärde. Z–huset är uppfört i en ut-
präglad och högkvalitativ funktionalistisk stil med höga utformningsmässiga, 
arkitektoniska och materialmässiga värden och är ett bra exempel på funktio-
nalismen i Leksand, som är särskilt framträdande kring Z–torget. Att Z–tor-
get, till vilket byggnaden angränsar, är funktionalistiskt hörs i namnet. Platsen 
tillkom 1933 genom att urmakare Bergs gård som låg i hörnet mellan Nors-
gatan och Hantverkaregatan bortflyttades i syfte att skapa ett mer trafiksä-
kert möte mellan de båda gatorna. Det nya torget fick ett slagkraftigt och 
tidstypiskt futurismklingande namn som hördes i det framväxande mediala 
bruset och bebyggelsen däromkring omdanades under efterföljande decennier 
i en lågmäld men högkvalitativ funktionalistisk stil. Z–torget och Z–huset 
kan även berätta om den nya »moderna« tiden och dess utformningsmässiga 
ideal och praktiska behov beträffande tätortsutvecklingen i Noret under den 
moderna epoken 1930–1950, innan bebyggelsen expanderade norrut mot det 
nya torget. Även om namnet Z–torget är nytänkande har det sin rot i en be-
rättelse som knyter an till en av de första och mest välkända handelsprofilerna 
i Noret, vilket ytterligare förstärker värdet.

Värden/var varsam med

• Z–husets befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform 
och takvinkel.

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

• Befintliga tegelskorstenar.

• Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stup-
rör.

• Befintlig utformning beträffande fasadmaterial (spritputs), fasad-
komposition och fönstersättning. 

• Utformning lika ursprunglig beträffande fönster och dörrar. Befint-
liga äldre fönster och dörrar, befintliga detaljer på fönster så som 
vinkeljärn och befintlig utformning beträffande fönstrens placering i 
förhållande till fasadlivet. Fönster och dörrar brädfodras inte. 
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Mot hörnet mellan Z–torget 
och Hantverkaregatan finns 
en rundad balkong, vilket är 
typiskt för funktionalismen.

• Befintliga balkonger och utformning samt färgsättning beträffande 
balkongfronter och balkongräcken.

Nytillkommen brädfodring kring fönster och dörrar bör avlägsnas närmast en 
sådan åtgärd blir möjlig.
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38. Zetterströms järnhandel
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Zetterströms järnhandel, Köpmannen 5

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

Placering och översiktlig beskrivning: Liten handelsgård med falurött 
trähus i Hantverkaregatans äldre gatulinje. I öster finns Hantverkaregatan, 
i söder Z–huset, i väster en öppen gårdsplan med stensatt gräsrundel med 
flaggstångsfundament samt ett par äppelträd och en buske.

Zetterströms järnhandel är Norets äldsta bevarade handelsgård och består 
av ett långsmalt äldre timmerhus i 1 och ½ våning med salsplan och sadel-
tak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns två symmetriskt place-
rade smala tegelskorstenar som är utkragade ovantill. Kvar finns också äldre 
hängrännor och spetsvinkliga stuprör. Byggnaden har en mittrisalit med stor 
takkupa mot Hantverkaregatan och en utbyggd dock delvis igensatt glasve-
randa mot väster. I söder finns en enkel utbyggnad som innefattar butiksytor. 
Byggnadens sockel utgörs av en grå slätputsad mur. Vid byggnadens nordöstra 
hörn finns en stor sten (halksten) som syftat till att hindra hästekipage från 
att kollidera med byggnaden. Byggnadens fasad utgörs av faluröd lockpanel 
sannolikt tillkommen under 1900–talets senare del. Fasaden kan även ha ge-
nomgått en tilläggsisolering i samband med att denna fasad tillkom. Under 
en period var fasaden klädd med eternit. Förutom på tillbyggnaden avslutas 
byggnadens fasad uppåt i en profilerad enkel gesims som övergår i byggnadens 
takutsprång. Byggnaden har flera olika fönstertyper tillkomna under olika pe-
rioder. I bottenvåningen samt utbyggnaden mot söder finns skyltfönster av 
äldre modell samt några tvåluftsfönster där varje båge är spröjsad med tre kva-
dratiska stående glasrutor. På byggnadens övervåning finns liknande spröjsade 
tvåluftsfönster, samt på glasverandan i söder äldre flaggfönster med bevarade 
äldre vinkeljärn. De äldre fönstertyperna, spröjsade tvåluftsfönster och flagg-
fönster, är vitmålade eller engelskt röda. Alla byggnadens fönsteromfattningar 
utgörs av svartmålade enkla brädfodringar. Mot Hantverkaregatan finns två 
nischade entréer sannolikt tillkomna under 1900–talets första hälft. Den söd-
ra med ursprunglig ytterdörr och träpanel.

Utmärkande detaljer: Bevarade äldre stuprör. Byggnadens placering i 
Hantverkaregatans äldre gatulinje, halkstenen i byggnadens nordöstra hörn. 
Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och stomme, skorstenar, stuprör och hängrännor samt vissa fönster. 
Gesimsen som avslutar fasaden mot takutsprånget. Den södra entrén mot 
Hantverkaregatan är välbevarad från 1900–talets första hälft.

Historik
På platsen fanns på 1800–talet en åkerväg som gick från Norets radby i nord-
lig riktning rakt över Byåkern och vidare upp mellan Pigåkern och Mellan-
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åkern och vidare över Storåkern upp mot Hagbacken. Under 1800–talets an-
dra hälft ökade trafiken på åkervägen och den benämndes under en period 
Östra vägen, till skillnad från Västra vägen, som gick där nuvarande Fiskgatan 
sträcker sig. När den första sjukstugan byggdes nedanför Hagbacken på 1870–
talet kallades Östra vägen för Sjukstugevägen eller Grönstedt–Sjukstuge vägen. 
Vägen mätte 784 meter i längd och hade inga speciella indelningstecken utom 
en backe efter 585 m. Längs vägen började det vid samma tid uppkomma 
mindre fastigheter och gårdar som framför allt byggdes av folk som försörj-
de sig genom hantverk och handelsrörelser. Vägen började därmed kallas för 
Hantverkaregatan. Namnet Hantverkaregatan återfinns exempelvis i en tid-
ningsartikel med anledning av branden 1902. Visserligen uppfördes även någ-
ra bondgårdar längs Hantverkaregatan såsom Hedbys Olles och Nygårds. Den 
senare var en av de största bondgårdarna i Noret som ursprungligen låg vid 
Norsgatan men förstördes i branden 1902 och återuppfördes längre upp på 
östra sidan av Hantverkaregatan (kvarteret Nygård). Gården revs på 2010–ta-

Zetterströms järnhandel från 
sydöst. Byggnaden är ålder-
domlig men har genomgått en 
renovering med tilläggsisole-
ring under 1900–talets senare 
hälft.
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let. En av de tidigaste handelsgårdarna (och tidvis även hantverksgård) längs 
Hantverkaregatan var Zetterströms järnhandel. 

Zetterströms järnhandel var ett »NK i miniatyr«. Ferdinand Ignatius Zet-
terström, född 1851 i Hofors, kom till Leksand och uppförde 1877 en smedja 
i Postbacken, hålvägen upp från älven vid Kattjerkers humlegård. Rörelsen 
kallades Norets smides– och hovslagareverkstad och drevs till 1886 då Zet-
terström startade järnhandel vid Hantverkaregatan: Zetterströms Jern– och 
redskapshandel, av allmänheten kallad »Zäta«. Smedjan i Postbacken övertogs 
av Samuel August Torrberg.

Zetterström själv var en naturtrogen kopia av rikskansler Hindenburg, så 
länge mustascherna och polisongerna fanns kvar, har Noretkännaren Nils 
Larsson berättat. På butikens skyltfönster fanns en så kallad skvallerspegel 
så att Zetterström hade fri utsikt både norrut och söderut längs gatan utan 
att själv visa sig alltför nyfiken. En dag hade någon bytt ut spegelglasen mot 
svartmålade pappskivor. I fönstret låg alltid en stor svart katt. Kalle Mann 
från Källberget var springpojke. Zetterströms son Johan övertog järnhandeln 
1903. Järnhandeln lär 1926 ha omvandlats till Hemstads & Arvidssons Järn-
handel.

På bakgården efter gatan norrut fanns järnhandelns magasin och i början 
även färdstall som senare även de blev magasin. Johan Hedbys och Johan Käck 
slutade hos Grönlunds smidesverkstad och startade 1922 en smidesverkstad 
i gamla stallbyggnaden på Zetterströms bakgård. De flyttade senare, 1930, 
till Åkerö där firman fortfarande finns kvar. Den övergivna smedjan var en 
kortare tid bilverkstad.

Värdebeskrivning
Zetterströms järnhandel har särskilt kulturvärde. Byggnaden är sett till sin 
helhet, trots vissa förändringar i form av exempelvis fasadbyte under 1900–
talets senare hälft, en av de bäst bevarade affärs– och hantverksfastigheterna 
från 1800–talets senare hälft i Noret och kan därigenom berätta mycket om 
platsens omvandling från bondby till tätort under perioden. Byggnaden har 
dessutom stark anknytning till en legendarisk Leksandshandlare med stark 
karaktär, vilket i sig är anmärkningsvärt och inbjuder till många berättelser 
om livet i Noret under det sena 1800–talet. Vidare är byggnaden belägen 
i Hantverkaregatans äldre gatulinje och berättar därigenom om Hantverka-
regatans etablering och om gatunätets historiska karaktär och utsträckning 
i Noret i äldre tider. Uppkomsten av Hantverkaregatan med handels– och 
hantverksgårdar speglar Norets snabba tätortsomvandling under decennierna 
omkring sekelskiftet år 1900. Att byggnaden har många bevarade detaljer från 
det sena 1800–talet med hög utformningsmässig och materialmässig kvalitet 
förstärker värdet.
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Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering i den äldre gatulinjen samt dess 
stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Be-
fintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande spetsvinkli-
ga stuprör och äldre hängrännor.

• Befintlig profilerad trägesims.

• Halkstenen i byggnadens nordöstra hörn.

• Befintliga äldre flaggfönster i trä och äldre spröjsade tvåluftsfönster 
i trä.

• Befintlig utformning beträffande den nischade södra entrén mot 
Hantverkaregatan, samt befintlig trädörr i samma entré.

• Den gräsplanterade rundeln med äppelträd och flaggstångsfunda-
ment väster om byggnaden.

Bebyggelsen längs Hantverks-
gatan med Tibbleberget i bak-
grunden. Kring år 1900. Foto: 
SCO, Leksands lokalhistoris-
ka arkiv - bildarkivet.
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39. Jonssons möbler
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jonssons möbler, Grönstedt 4

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

Byggherre: Sadelmakare A.F. Jonsson; Oskar Jonsson, om– och tillbyggnad 
1931

Arkitekt: Om– och tillbyggnad 1931, arkitekt Einar Rudskog, Stockholm 
(1887–1955).

Byggår: 1899

Placering och översiktlig beskrivning: Reveterat tvåvånings affärs– och 
bostadshus i vinkel sammanbyggd med gårdslänga där det finns flera gara-
ge. I öster finns ett annat sammanlänkat gårdshus med putsad brandmur in 
mot fastighetens gård. I söder finns Lundinska huset och Gamla handelsbo-
laget. I norr en annan hantverks– och handelsgård. I väster Z–huset samt en 
handelsgård, och i öster ett långsträckt brutet tvåvånings flerbostadshus från 
1970–talet. Byggnadsdelen mot Hantverkaregatan är uppförd kring sekelskif-
tet år 1900 av den gamla Kaplagården (komministergården) som inropades på 
auktion 1897 och flyttades. Den vinkelställda tillbyggnaden samt gårdshusen 
är tillkomna i etapper under 1910–1930–talet.

Affärs– och bostadshuset vilar på en sockel av huggen granit, i sydvästra 
hörnet vid byggnadens butiksentré kompletterat med en granitramp med 
smidesräcken. Byggnaden är uppförd i timmer med spritputsad grå fasad som 
inramas av enkla rödbruna, terrafärgade rusticerade hörnkedjor. Längst upp 
på fasaden finns en enkel profilerad brun trägesims. I bottenvåningen mot 
Hantverkaregatan finns äldre rektangulära stående trelufts skyltfönster med 
engelskt röda karmar och bågar i trä och på vissa fönster finns bevarade vinkel-
järn. Skyltfönstren har profilerade fönsteröverstycken vilket är ovanligt bland 
sådana fönster. Ovan fönstren finns dessutom smala fält med vit slätputs. 
Mot gårdstunet är fönstren på bottenvåningen istället spröjsade två– och 
treluftsfönster där varje båge har tre svagt liggande rutor avdelade av träspröjs. 
Samtliga fönster är äldre och omgärdas av nätta mörkbruna fönsteromfatt-
ningar i trä med profilerat överstycke, samt vita liggande slätputsfält ovantill. 
På övervåningen finns flera olika fönstertyper, dels två– och treluftsfönster 
lika de som beskrivs ovan, dels mindre fönster med liggande eller kvadratisk 
form samt mot Hantverkaregatan mycket karaktäristiska blyspröjsade trelufts-
fönster i nationalromantisk stil. Samtliga fönster på övervåningen har samma 
mörkbruna träomfattning med profilerat överstycke som på nedervåningen, 
men saknar vitt slätputsfält ovan detta. Det finns även flera karaktäristiska 
rundbågiga takkupor i plåt med lunettfönster, samt ett större fönster som är 
blyspröjsat. I byggnadens sydvästra hörn finns som nämnt byggnadens huvu-
dentré, som utgörs av ett indraget hörn med frilagd kvadratisk pelare längst 
ut, en fortsättning på det rusticerade putshörnet. Fasaden i entrépartiet är vit 
pärlspontspanel. Det finns också en nischad ingång från Hantverksgatan i väs-
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Tre karaktäristiska en-
trépartier mot innergår-
den i sydöst. 

Ovan, Jonssons möbler 
från innergården i söder.
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ter, samt tre ingångar från gårdstunet. Dessa utgörs av ett större trapphus i två 
våningar med liggande vitmålad rundpanel på en granitsockel där dörrpartiet 
utgörs av en mörkbrun snickrad dörr med smalt och högt lunettfönster. Ovan 
dörren finns ett valmat plåttäckt tak som bärs upp av två stilistiska pelare, ock-
så i mörkbrunt trä. På trapphusets övervåning finns en balkong med karak-
täristiska balusterdockor i brunt trä. Det finns också en ingång med inbyggd 
enkel trappa inklädd i liggande vitmålad rundpanel med blyspröjsade fönster 
utanpå, och en liknande dörr som beskrivs ovan. Slutligen finns längst österut 
en enklare ingång utan trappa med liknande dörr som beskrivs ovan och en 
utbyggd farstukvist med svarvade hörnstolpar som bär upp ett litet flackt tak 
med tempelgavel och profilerad fris. Mitt på tempelgaveln står årtalet 1933. 
Den ursprungliga byggnaden mot Hantverkaregatan bär ett flackt valmat tak 
med tvåkupigt taktegel och lätt utkragade tegelskorstenar. Vinkeltillbyggna-
den bär ett flackt sadeltak av samma materialmässiga karaktär. 

Gårdshuset i söder består av en långsmal del med sadeltak och vit locklist-
panel uppförd 1933. På takåsen finns en vindflöjel i smidesjärn med årtalet 
1933. Tre mörkbruna trädörrar med blyspröjsade fönster, varav två garagepar-
dörrar leder in i byggnaden från gårdstunet. I söder finns ytterligare en gara-
gedel med pulpettak och likadana garageportar som beskrivs ovan. Ovanför 
portarna finns stora liggande engelskt röda fönster.

Arkitekturstil: Byggnaden är bär karaktärsdrag som är typiska för flera oli-
ka arkitekturstilar. Exempelvis är såväl de blyspröjsade fönstren som beskrivs 
ovan samt de ingångar som vetter mot gårdstunet typiska för nationalroman-
tiken i sin utformning. Byggnaden som helhet anspelar snarare mot lågmäld 
klassicism eller jugendstil.

Utmärkande detaljer: Skyltfönstren mot Hantverkaregatan som är av hög 
ålder för att vara skyltfönster. Samtliga blyspröjsade fönster och de karaktäris-
tiska mörkbruna träomfattningarna kring fönster. Ingångarna mot gårdstunet 
med tillhörande portar, tak, väggar, fönster och pelaranordningar etc. De ål-
derdomliga garagebyggnaderna mot gårdstunet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na är i sin helhet tillsynes välbevarade från tidigt 1930–tal.

Historik
År 1826 fanns på platsen »Enkefru Grönstedts« gård med stor tomt. År 1897 
inropades den gamla Kaplangården (Komministergården) på auktion av sa-
delmakare Adolf Fredrik Jonsson och återuppfördes på tomten efter gatan. 
Det är stommen i det nuvarande huset som ligger i gatulinjen.

Sadelmakare A.F. Jonsson hade tidigare haft rörelse på Olshansgården. I 
slutet av 1800–talet köpte han ett större markområde efter den framväxande 
Hantverkaregatan. Området sträckte sig nästan ända upp till dagens Faluvä-
gen. I det nya huset på tomten flyttade Jonsson år 1900 in med sin verkstad. 
Butiken fick ingång i sydvästra hörnet. Verkstaden låg i rummet mot gården 
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Garage– och uthusläng-
an i öster. Till höger i 
bilden skymtar en stor 
brandmur.

Ovan, Jonssons möbler 
från Hantverkaregatan 
i söder.
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och bostaden i byggnadens norra del. Uthusen förstördes i branden 1902 men 
elden hejdades precis vid stora huset.

År 1910 utökades rörelsen med försäljning av möbler. Jonsson hade börjat 
med stoppning och klädsel av möbler som tillverkades på Andersson & Nor-
mans möbelverkstad nere vid älven. År 1925 började man även sälja konst, 
framför allt av Leksandskonstnärer. Sonen Oskar Jonsson övertog rörelsen 
1924 och lät 1933 bygga om och till byggnaden efter ritningar av arkitekt Ei-
nar Rudskog i Stockholm. Firman med namnet Jonssons möbler var verksam 
på fastigheten in på 1980–talet.

Gården norr om Jonssons byggdes ursprungligen av skräddaren Israels Per 
Persson strax efter år 1900. År 1905 gjorde »Isels Per« konkurs och gården sål-
des till åkare Ljunggren som senare sålde den till en åkare Östlund. Omkring 
år 1913–14 byggdes ett garage till en bil inköpt av pappershandlare Wikblad. 
Sadelmakare Jonsson övertog gården 1914. Då stod fortfarande stallet efter 
åkarhästarna och vagnslidret kvar. Dessa hade hyrts av matematikprofessorn 
Gösta Mittag–Leffler som hade låtit uppföra en stor sommargård i Tällberg 
(nuvarande Hotel Dalecarlia). Mittag–Lefflers väckte stor uppmärksamhet då 
de kom åkande i den stiliga landån med parhästar körda av en livréklädd kusk.

Värdebeskrivning
Jonssons möbler har särskilt kulturvärde. Byggnaden med tillhörande gara-
ge och uthus är överlag mycket välbevarad sedan den om– och tillbyggdes 
1933. Till skillnad mot många andra omgestaltningar som ägde rum i funk-
tionalismens tidevarv kom Jonssons möbler att utformas i en mer lekfull och 
historiskt återblickande stil där den ursprungliga karaktären från sent 1800–
talet till viss del sparades och kompletterades med detaljer som annars ofta 
förekommer på exempelvis nationalromantiska sommarnöjen – blyspröjsade 
fönster, trapphusformer och entrépartier i murrigt ädelträ med bastant ka-
raktär och balusterlika hörnstolpar. Resultatet är en nära unik byggnad med 
mycket höga utformningsmässiga, arkitektoniska och materialmässiga värden. 
Den ursprungliga byggnaden uppfördes ursprungligen 1899 som en hant-
verksgård men omdanades enligt nya ideal dryga 30 år senare. Byggnaden 
kan därför berätta om Norets tätortsutveckling dels kring sekelskiftet år 1900, 
men även under det tidiga 1930–talet, då många byggnader omdanades eller 
nyuppfördes för att möta nya ideal och krav från den handel som då blivit 
omfattande och betydelsefull i Noret längs Norsgatan och Hantverkaregatan. 

Värden/var varsam med

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

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

• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och 
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slätputs, fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig färgsätt-
ning på puts, fönsteromfattningar, fönster och dörrar samt dörrpar-
tier.

• Befintliga fönster och dörrar.

• Befintliga farstukvistar och entrépartier med fasader i liggande rund-
panel, plåttak, balusterdockor och pelare.

• Befintlig profilerad trägesims.

40. 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

Entreprenör: Byggmästare Anders Lindgren

Arkitekt: Ombyggnad c:a 1938 E. Th. Ågren

Byggår: 1902–05

Placering och översiktlig beskrivning: Långsträckt smalt affärs– och 
bostadshus uppfört efter Noretbranden 1902-05 i två våningar vid hörnet 
Norsgatan–Hantverkaregatan. Till byggnaden hör också en låg gårdslänga 
som löper från byggnadens nordöstra hörn och norrut. Väster om byggnaden 
ligger Z–torget, i öster Gamla Handelsbolaget. I söder finns Norsgatan och på 
andra sidan Grönlundska fastigheten. I norr finns före detta Jonssons möb-
ler. Lundinska huset ombyggdes kraftigt kring 1900–talets mitt och förlorade 
därvid sin ursprungliga 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 spritputs 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 väster. Dels 
i det indragna avfasade hörnet mellan Norsgatan och Hantverkaregatan/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.
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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 Hantverkaregatan norrifrån.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är helt ombyggd kring 1900–talets mitt, men med många välbevarade detal-
jer 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.

Historik
Efter mitten av 1800–talet drev Grönstedt ett kopparslageri på fastigheten. I 
branden 1902 förstördes gården. Den nya byggnaden uppfördes av byggmäs-
tare Anders Lindgren för handlande John Lundin från Insjön och stod klar 
hösten 1905. Lundin dog emellertid och rörelsen övertogs 1908 av tre systrar 
Andersson under namnet Anna Andersson Manufaktur & Kappaffär. I gårds-
huset sysselsatte rörelsen på 1920–talet 5–6 flickor som damskräddare samt 
ytterligare tillskärare. Rörelsen såldes 1938 och kom 1941 i ägo av Martin 
Friskopf från Rättvik. År 1947 var butiken känd som Varukompaniet och äg-
des av G Zetterling. I en mindre del av byggnaden med ingång mot Norsgatan 
öppnade 1908 en herr Lilja charkuteriaffär. Via en rad andra ägare kom den 
1916 i Anders Mårtas och Richard Johanssons händer. Sedermera drevs den 
vidare enbart av Mårtas under namnet Mårtas Livsmedel AB och finns sedan 
början 1970–talet vid Torget, som Ica–butik.

Byggnaden uppfördes i två våningar i liggande spontpanel med ett lågt 
midjeband av stående spontpanel. I fasaden längs Norsgatan respektive Hant-
verkaregatan fanns stora skyltfönster och på övervåningen flera stora fönster 
samt en balkong mot Norsgatan. Tidens vurm för jugend satte sina spår på 
ett mycket spännande sätt. Förutom att fönstrens övre lufter var småspröjsade 
bröt tre halvcirkelformade takkupor från takfoten upp det valmade och måla-
de taket i plåt. De två största takkuporna bestod dels av ett halvcirkelformigt 
fönster i småspröjs och fylldes vidare ut av ett listverk i form av solstrålar. Se-
nare har huset byggts om och exteriören kraftigt förändrats med ny fasad och 
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Lundinska huset har 
en karaktäristisk smal 
byggnadskropp, vilket 
syns tydligt från Hant-
verkaregatan i norr. 
Till vänster i bilden 
syns ett välbevarat äldre 
gårdshus.

Ovan, Lundinska huset, 
beläget öster om Z–
torget. Byggnaden har 
idag en funktionalistisk 
karaktär.



Leksands kulturmiljöprogram

214

nya fönster. Allt som påminner om spontpanel och jugend är borta.
Fastigheten ägdes under flera decennier kring 1930–talet av Johannes Me-

lander. Under framför allt 1930– och 1960–talen ändrades byggnadens utse-
ende i grunden. År 1936 byttes ursprungliga fönster i nedre botten till skylt-
fönster och 1938 bytes ytterligare rumsfönster mot skyltfönster efter ritningar 
av E Th Ågren. År 1964 putsades fasaderna i ljusgrå spritputs och snickerierna 
målades vita.

Värdebeskrivning
Lundinska huset har särskilt kulturvärde. Byggnaden uppfördes ursprungli-
gen som ett jugendpalats med utpräglad sekelskifteskaraktär men omdanades 
i perioder under den moderna epoken från 1930–talet och framåt för att möta 
nya ideal och funktioner i tätortsutvecklingen i Leksand och kan därför be-
rätta om de förutsättningar, ideal och krav som styrde bebyggelseutvecklingen 
under perioden. Däribland kan de stora fönstren berätta om ökade krav på 
ljusinsläpp. Den avskalade fasaden minner om funktionalismens äkthetsideal 
där »onödiga« detaljer togs bort till förmån för fasader där vackra material och 
en synbar funktion utgjorde de främsta dekorationerna. Byggnadens karaktär 
som den framträder idag är utpräglat funktionalistisk och utgör närmast ett 
gott exempel på stilen i Leksand, som är särskilt framträdande kring Z–torget. 
Öster om byggnaden finns ett gårdshus med fasspontad ljusgul liggpanel som 
sannolikt är jämngammal med huset, dock bevarat i sin ursprungliga stil.

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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Ovan, innergården till 
Lundinska huset.

Lundinska huset i vy 
från Z-torget. Byggna-
den genomgick etappvis 
en funktionalistisk 
omdaning under den 
moderna epoken.
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41. Gamla Handelsbolaget
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbolaget, Grönstedt 16

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

Byggherre: Leksands Handelsaktiebolag

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Entreprenör: Byggmästare Anders Lindgren

Byggår: 1903–1904

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 ut-
kragningar ovantill. Byggnadens nuvarande fönstersättning mot Norsgatan är 
asymmetrisk och sannolikt tillkommen tillsammans med nuvarande ospröj-
sade 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 Norsgatan 
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 föns-
ter 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.
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Gamla Handelsbolagets fasad 
mot Norsgatan.

Utmärkande detaljer: Farstukvistar och trapptorn in mot gården, samt det 
bevarade entrépartiet mot Norsgatan.

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.

Historik
På storskifteskartan 1826 finns två gårdar på fastigheten, som då ägdes av 
»Enkefru Grönstedt«. På fastigheten föddes 1806 Johan Daniel Grönstedt. 
I unga år började han arbeta hos en krögare i Falun. Senare flyttade han till 
Stockholm och övertog en källare med både krog och vinhandel i Gamla stan. 
Grönstedt tillverkade en punsch som blev mycket populär. År 1849 blandade 
och tappade Grönstedt den första flaskan konjak under eget namn. Grönstedt 
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dog 1876 men namnet lever fortfarande vidare som ett varumärke för konjak 
hos Vin & Sprit AB.

I slutet av 1800–talet benämndes gården Naijströms. Naijström var han-
delsman och flyttade 1898 till Utby i Rättvik. I samband med Naijströms flytt 
såldes gården till det nybildade Leksands Handelsaktiebolag (»Handelsbola-
get«), som på gården bedrev affärsrörelse med speceri– och manufakturavdel-
ning. Sedermera utvidgades verksamheten med skrädderirörelse. Efterhand 
skaffade sig bolaget filialer i byarna Ullvi, Romma, Rönnäs, Leksboda och 
Hagen, senare Gärde. Sent på kvällen den 28 juni 1902 utbröt en eldsvåda 
på Handelsbolagets bakgård, vid eller i färdstallet. Nordvästlig storm rådde 
och elden spred sig och 22 gårdar drabbades varav 16 blev helt nedbrunna. 
Handelsbolaget skaffade sig provisoriska lokaler i »Brasks stuga«, som hyr-
des av herr Sundelin. Byggmästare Hallmans Per Karlsson fick i uppdrag att 
utarbeta ritningar till en ny butikslokal med bostadsutrymme samt magasin-
sbyggnad. Den nya byggnaden uppfördes av entreprenör Anders Lindgren 
och stod färdig i april 1904. Samma år flyttades Rikstelefons växelstation hit 
från Brömsgården.

År 1927 genomgick Handelsbolagets byggnad en upprustning då bland an-
nat skyltfönstren tillkom och en tillbyggnad för skoförsäljning. För ritningar 
och entreprenad stod byggmästare Hallmans Per Karlsson. Handelsbolaget 
flyttade på 1960–talet till Torget.

Värdebeskrivning
Gamla Handelsbolaget har särskilt kulturvärde. Byggnaden har en välbehållen 
karaktär med hög utseendemässig och materialmässig kvalitet från tiden kring 
sekelskiftet år 1900, med bland annat liggande och stående panel, torntrapp-
hus och farstukvist med snickarglädjestil in mot gården. Byggnaden kan ge-
nom dessa för sekelskiftet tidstypiska stildrag berätta om Norets utveckling 
från bondby till tätort med mer utpräglad handels– och hantverkskaraktär 
och i synnerhet handelns ökade betydelse efter sekelskiftet år 1900 och den 
förödande branden 1902. De tillägg som finns mot Norsgatan i söder i form 
av exempelvis ny entré och nya skyltfönster härrör från 1900–talets första 
hälft och har lika som byggnaden i sin helhet höga utseendemässiga och ma-
terialmässiga kvaliteter. Dessa tillägg kan vidare berätta om hur byggnaderna 
i Noret anpassades till nya ideal och funktioner inom handeln under tiden 
som ledde upp mot 1930–talet, då det blev allt mer viktigt att kunna visa upp 
exempelvis varor i skyltfönster. Byggnaden är en av flera som uppfördes efter 
branden 1902 öster om Hantverkaregatan, men är den enda vid sidan av me-
jeriet som är relativt välbevarad beträffande sin karaktär och detaljutformning.

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.
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• 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.

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

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

Byggherre: Brita Dahl, den östra byggnaden, 1933

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson, den östra byggnaden 1933

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson, den östra byggnaden 1933

Byggår: 1933, den östra byggnaden

Placering och översiktlig beskrivning: 2 och ½ vånings affärs– och bo-
stadshus uppfört 1933, sammanbyggt med affärs och bostadshus i 1 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.

2 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 taktegel 
och genombryts mot norr av fyra vitputsade fönsterkupor med kraftiga pro-
filerade fönsteröverstycken samt hängrännor. I söder är en av takkuporna en 
balkong. Byggnadens fasad är avfärgad gul med detaljer så som fönsteromfatt-
ningar och dörrpartier vita. Den östra fasaden är en brandmur utan fönster 
med en stor fasadmålning med rosmotiv tillkommen 2015. Bottenvåningens 
fasad präglas norrut av två butikslokaler med ingångar i nischer som omgär-
das av två stora symmetriskt placerade skyltfönster vardera. På övervåning-
en finns tvåluftsfönster utan spröjs, dock inte ursprungliga. Mot söder finns 
perspektivfönster. Även byggnadens ursprungliga portar är utbytta mot nya i 
bruneloxerad aluminiumplåt.

1 och ½ våningshuset har en vinkelställd byggnadskropp med brant sadel-
tak 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 fasaden 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 butikslokaler med fyra stora 
skyltfönster mot Norsgatan och Hotellbacken. Ingången till butiken ligger 
i hörnet mellan dessa gator, som är avfasat på bottenvåningen. Till ingång-
en 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 byggnadens baksi-
da 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 två-



Noret

221

kupig betongtaktegeltäckning. Några brunmålade garage– och förrådsdörrar 
leder in i den södra delen av byggnaden.

Arkitekturstil: Den östra byggnaden om två– och ½ våning – lågmäld 
funktionalism. Byggnadens slätputsade och enkla fasad med stora fönster-
partier i bottenvåningen är typisk för funktionalismen. Byggnaden är dock 
långt ifrån renodlat modernistisk i stil med Konsumhuset eller Z–huset. Istäl-
let minner den om en mer pragmatisk och platsberoende funktionalism med 
kvardröjande drag från 1920–talets nyklassicism. Den västra byggnaden om 
1 och ½ våning – panelarkitektur moderniserad med funktionalistiska inslag. 
Byggnadens form, 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. Skyltfönst-
ren är snarare funktionalistiska.

Utmärkande detaljer: 2 och ½ våningshuset branta mansardtak och takku-
por samt fasadmålningen på byggnadens östra fasad, som också är brandmur. 

Kvarteret Bryggaren från 
Norsgatan i norr. Byggnader-
na ligger på fastigheten Bryg-
garen 1.
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Den liggande och stående panelen på 1 och ½ våningshuset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: 2 och ½ 
våningshuset har en välbevarad fasad från när byggnaden uppfördes, dock har 
byggnaden genomgått fönster– och dörrbyten. 1 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.

Historik
År 1826 låg på platsen Israels Anders Anderssons kringbyggda bondgård. 
Kring sekelskiftet omkring år 1900 ägdes gården av Israels Britta Andersdot-
ter, änka efter Israels Daniel. Gården brann upp 1902 men återuppfördes del-
vis, bland annat det befintliga trähuset i hörnet Norsgatan och Hotellbacken.

År 1932 flyttade Bonds Ur och optik in sin affärsrörelse i byggnaden. Ur-
makare Johan Bond startade sin rörelse i Brömsgården 1925. En period höll 
han till i Bergska huset. Johan Bond hade lärt sig till urmakare av sin moster 
Bond Margareta Andersdotter, som i sin tur lärt sig yrket av fadern Bond 
Anders Nilsson. Bond Anders började i yrket 1830 och anses vara den förste 
urmakaren i Leksand. Bonds urmakeri fanns kvar till omkring 1980.

På 1920–talet fanns en taxirörelse på gården vilken drevs av Anders Winge 
och Kalle Kvist. De flyttade sedan rörelsen till taxistationen öster om Han-
delsbolaget tvärs över gatan.

Den högre byggnaden som ansluter österut till det äldre trähuset byggdes 
år 1933. Entreprenör var byggmästare Hallmans Per Karlsson och byggher-
re Brita Dahl. Huset uppfördes i tre våningar, vilket inte var tillåtet enligt 
stadsplanebestämmelserna, vilket ledde till en tvist och bygget stoppades en 
tid. Under tiden man avvaktade yttrande från Svenska Stadsförbundet fick 
byggherren tillåtelse att inreda vinden till maximalt en tredjedel av vånings-
höjden och göra ett brutet tak och låta taktäckningen gå närmast lodrätt ned 
på fasaden av den översta våningen.

I huset fanns från 1933 Leksands färghandel som drevs av bröderna Viktor 
och Nils Haglund från Djura. År 1937 började Viktors son Rune i affären och 
drev den till 1980–talet.

Värdebeskrivning
Bryggaren har kulturvärde. Den västligt belägna byggnadsdelen samt gårds-
huset uppfördes lika Gamla Handelsbolagets byggnad efter branden 1902 och 
kan bland annat genom sin rika historia av verksamheter berätta om No-
rets förändring från bondby mot tätort med fokus på hantverk och handel. 
Byggnaden har emellertid mist många av sina ursprungliga äldre detaljer och 
kan inte berätta någon tydlig sekundär berättelse, varför den inte bedömts 
ha särskilt kulturvärde. Affärs- och bostadshuset i öster som uppfördes 1933 
har en stram och återhållsam funktionalistisk prägel och kan berätta om de 
utformningsmässiga och funktionella ideal som påverkade utformningen av 
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På innergården i söder 
finns  äldre samman-
byggda gårdshus. 
Byggnaden är samman-
länkad med ett gårdshus 
tillhörande Hedbys 
Lasses i söder.

Ovan, Flerbostadshus i 
östra delen av kvarteret. 
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bebyggelsen i Noret från och med 1930. Att byggnaden fått en så pass sär-
präglad takform sammanhänger med de rådande reglerna för nybyggnad som 
inte tillät byggnader högre än två våningar i Noret, vilket kan berätta om 
municipalsamhällets mer ordnade byggnadsskick och hur det i realiteten på-
verkade hur bebyggelsen i Noret utformades och anpassades under 1900–ta-
let. I samband med att Erik Wåhlin tillträdde som distriktsarkitekt i slutet av 
1940–talet implementerades bestämmelsen med större målmedvetenhet och 
med hänsyn till det omgivande landskapet som främsta motiv. Byggnaden 
pryds på östra brandgaveln av en karaktäristisk fasadmålning från 2015 med 
höga konstnärliga värden.

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.

• Fasadmålningen 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.
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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.

43. Hedbys Lasses
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys Lasses, Bryggaren 3

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

Byggherre: Hedbys Lars Larsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1902–03

Placering och översiktlig beskrivning: Gård med korsplansvilla i två vå-
ningar samt gårdshus. Gården är belägen i sluttningsläge mot Österdalälven. I 
norr finns Bryggaren 1, i väster Hotellbacken och 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.



Leksands kulturmiljöprogram

226

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. Bo-
stadshuset har ombyggts och tillbyggts i omgångar, bland annat med föränd-
rad fönstersättning och utbyggnad av en glasveranda mot söder. Välbevarade 
detaljer från när byggnaden uppfördes är dess skorsten och farstukvist samt 
den stående och liggande fasspontade panelen.

Historik
Gården har bebotts av släkten Hedbys åtmistone sedan folkbokföringens till-
komst på 1600–talet. På storskifteskartan 1826 finns två mindre gårdar, den 
ena med kringbyggd form. Ägarna till gårdarna var »Enkan Hedbys Britta 
Larsdotter« och »Hedbys Lars Larssons enka«. Kring år 1900 beboddes gården 
av Hedbys Lars Larsson med familj. Hedbys Lars var skeppare på Norsbro 
sågverks flottningsbåt Norsbro. På gården bodde Jönses Carl Olsson, (1890–
1955), spelman och orkestermusiker. År 1935 byggdes verandan in och höjdes 
något. Trädgården fick sina terrassmurar och trappor. I början av 1980–talet 
genomgick byggnaden en viss förändring med verandorna på baksidan, för-
stukvist och fönsterbyte.

Värdebeskrivning
Trädgårdsanläggningen på Hedbys Lasses har särskilt kulturvärde. Trädgården 
är välbevarad från mitten av 1930–talet och kan därigenom berätta om de 
villaträdgårdsideal som var förhärskande under perioden. Bland annat i form 
av att många trädgårdar under 1930–talet blev mer planerade och arrange-
rade med exempelvis omsorgsfullt lagda terrassmurar och trappanordningar. 
Bostadshuset har en delvis bevarad sekelskifteskaraktär, dock utan bevarade 
detaljer i form av exempelvis dörrar och fönster, och bedöms därför ha ett kul-
turvärde. Byggnaden är belägen på en gårdsplats med mycket lång kontinuitet 
och kan berätta om det byggnadskick som blev populärt i Noret efter branden 
1902. Byggnadens placering mitt på en villatomt är också karaktäristiskt för 
den trädgårdsstadsstil som blev populär inom planeringen av villaområden 
i Sverige i början av 1900–talet. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att, 
motsats till tanken om den slutna stenstaden – skapa och främja områden där 
gaturummen upplevdes som öppna, grönskande och med variationsrikedom.
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Värden/var varsam med – Bostadshus

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

Hedbys Lasses från Hotell-
backen i väster.
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• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad (locklistpanel), 
fasadkomposition och färgsättning.

• Befintliga fönster och dörrar.

• Befintliga järnstaket och staketstolpar samt grindstolpar i granit. Be-
fintlig smidesgrind.

44. Mejeriet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mejeriet, Noret 62:50

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

Byggherre: Leksands andelsmejeriförening

Entreprenör: Byggmästare Olof Bröms

Arkitekt: Byggmästare Olof Bröms

Byggår: 1914

Placering och översiktlig beskrivning: Mejeri i 1 och ½ våning uppfört 
1914. Byggnaden angränsar mot Norsgatan i norr. I öster finns kvarteret Do-
maren och i väster 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 västra sida ett mycket stort spröjsat fönster med 32 stående rutor i totalt 
8 bågar. Fönstren på övervåningen är i huvudsak valvbågiga flaggpostfönster. 
Mot väster 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 
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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.

Historik
Enligt storskifteskartan 1826 låg här »Väfvare Våhlbergs Enkas arfvingar«, en 
glest kringbyggd gård. Bagarmästare Anders Gudmundsson, som flyttat tillba-
ka till Leksand på 1880–talet, startade här 1887 ett bageri med kaffeservering. 
Brödet levererades genom en äldre man, kallad »kungen«, som varje morgon 
körde ut bröd på sin så kallade »räv«, ett slags kärra. Omkring 1897 flyttade 
han rörelsen till Stora Gudmundsson. De gamla lokalerna kallades 1899 för 
»Gamla bageriet«. Vid branden 1902 förstördes gården. Efter branden upp-
fördes en mindre envånings, rödfärgad träbyggnad med gavel och ingång mot 
gatan. Sommartid drev här Ulla Nyberg servering: Ullas café. 

År 1912 bildades Leksands Andelsmejeriförening efter initiativ av Lind Lars 
Larsson på en jordbrukarkurs, som ordnats av hushållningssällskapet i Gär-
de folkskola 1911. Förslaget omfattade även uppförandet av ett gemensamt 
mejeri för socknen. Redan på 1880–talet hade bymejerier startats i några av 
Leksands byar men driften av dessa blev problematisk. I januari 1913 hade 
Leksands Andelsmejeriförening fått ihop de 300 andelarna och kunde hålla 
konstituerande stämma. Planerna på byggandet av ett mejeri tog genast form 
och inom en månad hade man köpt en tomt norr om bryggeriet av bagarmäs-
tare Anders Gudmundsson. Byggmästare Olof Bröms fick i uppdrag att göra 
ritningar. Efter nödvändig minskning av planerna uppdrogs Olof Bröms att 
uppföra byggnaden. Mejeriet stod klart i augusti 1914 till en kostnad av 21 
400 kronor. Lokalerna i mejeriet bestod av ysteri, pressrum, paraffinerings-
rum, lager, maskinsal, tvättstuga och badrum samt lägenhet en trappa upp. 
Transporterna av mjölk skulle ordnas byavis med körlag. Ganska snart in-
trädde en kristid under första världskriget och konsumenterna ordnade pro-
testmöte mot föreningens prispolitik på Sveasalen. En konkurrenssituation 
förelåg också med Hjortnäs mejeri, som inte ville uppgå i Leksands mejeri-
förening. De hårda konkurrensförhållandena mellan Dalarnas mejerier ledde 
till bildandet av Dalarnas mejeriförening 1929, som 1933 övertog driften av 
mejeriet i Leksand. Själva mejerifastigheten såldes till Dalarnas mejeriförening 
1953 och Leksands Andelsmejeriförening upphörde 1961. Omkring år 1970 
lades produktionen vid mejeriet i Noret ned. På 1970–talet tillverkades Siljans 
glass i lokalerna. Metro ljusreklam höll även till i byggnaden en period och 
omkring år 1979 Siljans lax. Leksandsbostäder tog över fastigheten på 1980–
talet och hyrde ut den till bland andra Leksands krukmakeri.
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Ullas café övertogs möjligen av Anders Gudmundsson som vid tomtför-
säljningen till mejeriföreningen fick rätt att fortsätta med kaférörelsen i tio år. 
Här intog kuskarna som körde mjölk till mejeriet sitt kaffe. År 1924 inlöste 
mejeriföreningen kafébyggnaden för 1 500 kronor och fortsatte att driva kafé-
et under namnet Mejeri Café till 1961. Byggnaden revs strax därpå.

Värdebeskrivning
Mejeriet har särskilt kulturvärde. Mejeriet är en mycket karaktäristisk bygg-
nad med synnerligen höga utformningsmässiga, materialmässiga och arkitek-
toniska kvaliteter. Den karaktäristiska formen och de speciella detaljerna i 
jugendstil berättar om det tidiga 1900–talets arkitekturideal i Leksand. Bygg-
naden kan även berätta om det framväxande mejeriväsendet i Leksand under 
1900–talet och hur livsmedelsproduktionen förändrades och blev mer centra-
liserad i och med industrisamhällets intåg i Leksand.

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. Beträffan-
de övriga fönster, utformning lika ursprunglig. Befintlig utformning 
beträffande fönster– och dörromfattningar i tegel eller slätputs.

• Befintlig grund/sockel i huggen granit.
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Mejeriets nordöstra hörn 
med tegel och puts-
dekorationer.

Ovan, Mejeriet från 
Norsgatan i norr.
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45. Claësons Minne
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Claësons Minne, Domaren 6

Byggherre: Hjalmar Claëson

Entreprenör: Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Arkitekt Ernst Stenhammar (1859-1927)

Byggår: 1902-1903

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

Claësons 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 bottenvåning-
en är byggnadens fönster 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 tem-
pelgavel med Claësons monogram och byggnadens årtal inristat. En dubbel-
port 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 
helhet välbehållen sedan dess att den uppfördes.
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Historik
På storskifteskartan 1826 finns två gårdar på platsen. Båda tillhörde kommi-
nister Georg Arlberg (1760–1840). Arlberg var skolmästare från 1796 och 
komminister från 1811. 

»Städad och ordentlig präst, alltid verksam och sysselsatt in på sena ålderdo-
men, då han blind och tärd av lidande ej hade någon önskan mer av livet«, 
(Muncktell). 

Arlbergs dotterson, Anders Berglind (1823–99), utbildade sig till läkare i 
Uppsala, studerade sjukgymnastik och inledde 1848 sin yrkesbana i S:t Peters-
burg i Ryssland. År 1858 övertog han i staden ett gymnastiskt institut, som 
förestods av en svensk. Berglind blev därefter anställd som professor i gymnas-
tik och fick patienter i den kejserliga ryska familjekretsen. År 1872 blev han 
utnämnd till rysk hovgymnast. Småningom återvände Berglind till Sverige 
och bosatte sig i Stockholm 1886. Under tiden hade han omkring år 1861 
låtit uppföra en praktfull tvåvåningsvilla i schweizerstil på fastigheten i Noret. 
Infarten omgavs av två mindre flygelbyggnader. År 1876 arrenderade Berglind 

Claësons minne från söder. I 
förgrunden syns terrassodling-
ar tillhörande byggnaden.
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ut gården till den nye häradshövdingen Hjalmar Claëson. I arrendet ingick 
inte de två flyglarna, som hyrdes av kronofogde Sandeborg samt ett litet hus 
väster om villan. Claëson köpte hela fastigheten år 1899 för 19 800 kronor.

Hjalmar Claëson, 1836–1915, född i Kristianstad, häradshövding i Nedan-
siljans domsaga 1875–1913 och ledamot i riksdagens första kammare 1885–
1893 kom till Leksand 1876. Claëson var politiskt konservativ men i flera frå-
gor frisinnad. Bland annat var han för ekonomisk liberalism och blev politisk 
motståndare till bygdens egen storhet och riksdagsman, den tullvänlige Liss 
Olof Larsson. Claëson var ledamot i Norrlandskommittén 1901–04 och ord-
förande i Egnahemskommittén 1899–1901. Då Leksands-Noret brann 1902 
förstördes bostadshuset och den ena av de två mindre flygelbyggnaderna. Den 
kvarvarande flygelbyggnaden flyttades ned till älven invid det nyuppförda An-
dersson & Normans möbelsnickeri och blev bostad åt snickarmästaren Jönses 
Olof Andersson med familj.

Claësons nya hus ritades av arkitekt Ernst Stenhammar, som var bror till 
den kände kompositören Wilhelm Stenhammar. Arkitekt Stenhammar var 
skapare av bland annat Centralpalatset i Stockholm och hade också medverkat 
i återuppbyggnaden efter stadsbränderna i Sundsvall och Umeå. Det nya hu-
set i Noret byggdes i sten och tegel som var brandsäkrare och uppfördes i två 
våningar med 24 rum. En del av rummen kom att användas för domsagans 
räkning. Trädgården ned mot älven arrangerades om med nya terrassmurar. 
Väster om huset uppfördes en bostadslänga med uthus i rödfärgad spontpa-
nel. I bostaden bodde vid sekelskiftet Niss Anders som var rättare på gården, 
det vill säga ett slags förman.

Hjalmar Claësons änka Clara, född Rothlieb (1847–1933), donerade 1928 
gården till diakonissanstalten i Uppsala som nyttjade gården som vilohem till 
1969. Från 1970 till 1981 drevs hälsohemmet Leksandia i byggnaden. Däref-
ter köpte Leksandsbostäder egendomen och hyrde ut huset till enmans- och 
småföretagare. Rättarens bostad och uthusen revs för att bereda plats för den 
nya bebyggelsen i kvarteret Domaren. Omkring 2010 såldes gården för att 
bli privatbostad. Den gulputsade muren mot Norsgatan uppfördes samtidigt.

Värdebeskrivning
Med högt läge på älvbrinken och nedströms flottbron är Hjalmar Claësons 
gård ett av de främsta exemplen på den inbrytning i Norets by, som under 
andra hälften av 1800-talet gjordes av den välbärgade och självmedvetna med-
elklassen vare sig den var baserad på affärsverksamhet eller på tjänsteman-
nauppdrag.

Till skillnad från andra brandoffer i Leksand 1902 hade häradshövding 
Claëson ekonomiska möjligheter att både välja ett brandsäkrare material än 
trä och en särskild arkitekt. Med valet av Stenhammar som arkitekt blev det 
naturligt fråga om ett hus av sten. Claësons nya hus blev därmed en av de 
första privatbostäderna av sten i Leksand. Ernst Stenhammar var framför allt 
de svenska bankpalatsens och sjukhusens arkitekt.

Claësons minne har drag både av nationalromantik och jugend och påmin-
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ner med sin storlek och med tornen om ett mindre slott eller herrgårdsbygg-
nad. Samtidigt pekar annat mot en större villa. Med läget i sluttningen mot 
älven har byggnaden sedan de första åren av 1900-talet varit en framträdande 
del av landskapsbilden av Noret. 

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. 

Historisk bild på Claësons 
minne från norr. Foto: Gerda 
Söderlund, Leksands lokalhis-
toriska arkiv - bildarkivet.
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46. Missionskyrkan
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Missionskyrkan, Missionskyrkan 2

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

Byggherre: Leksands Missionsförsamling

Entreprenör: Byggmästare Olof Bröms

Arkitekt: Byggmästare Olof Bröms

Byggår: 1911

Placering och översiktlig beskrivning: Nygotisk frikyrkobyggnad från 
1911 nordväst om korsningen mellan Fiskgatan och Faluvägen. I väster finns 
Sammilsdal. Byggnaden har en rektangulär form med två torntillbyggnader 
i öster och mindre korsarmar mot norr och söder, varav den norra är den 
största. I nordväst mellan koret och korsarmen finns en sentida påbyggnad. 
Det finns även liten kvadratisk garagebyggnad med tälttak och en lanternin 
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 
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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. 
Miljö och omgivning: Kyrkobyggnaden står på stor tomt invid Sammilsdal. 
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.

Missionskyrkan från nordöst. 
Byggnaden har en karaktäris-
tisk nygotisk karaktär.
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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.

Historik
År 1826 var här åkermark som hörde till häradsbokhållare Ros. Missionsför-
samlingen lät uppföra kyrkan 1910–11 då den äldre möteslokalen »Bönan« 
hade blivit för liten för församlingens behov. Markinköp gjordes på en central 
tomt i det nya municipalsamhället. Drivande var predikanten, byggmästaren 
och före detta disponenten på Norsbro sågverk, Anders Haglund. Graniten 
till sockeln fördes över Österviken från Grytnäs som hade både stenbrott och 
stenhuggartraditioner. Kyrkan fick elektriskt ljus 1912. Tegelväggarna vitrap-
pades 1913. Altartavlan målades 1914–15 av Kers Lars från Lima, en sentida 
dalmålare.

Från början fanns i byggnaden en stor sal med läktare som totalt rymde 700 
personer, en mindre sal för 150 personer, ett rum och kök för vaktmästare, 
predikantrum, församlingskök, predikantbostad på andra våningen samt två 
rum på tredje våningen. Ovanpå lilla salen byggdes 1919 en bostad om tre 
rum och kök. Omkring 1990 gjordes en utbyggnad norrut. På 2010–talet 
lades det ursprungliga skiffertaket om, varvid järnplåt byttes mot kopparplåt, 
samtidigt lagades och avfärgades fasaden. Vidare reparerades skorstenarna.

Värdebeskrivning
Missionskyrkan med gårdshus och staket har särskilt kulturvärde och berättar 
om frikyrkornas och folkrörelsernas framväxt, storlek och samhälleliga bety-
delse under industrisamhällets framväxt. Den imponerande och välbevarade 
kyrkobyggnaden berättar också om den snabba utvecklingen av tätorten No-
ret och tillkomsten av en märkesbyggnad i det unga municipalsamhället vid 
tiden omkring sekelskiftet år 1900. Byggnaden är dessutom uppförd i nygo-
tisk stil, vilket var vanligt beträffande mer påkostade missionsbyggnader från 
tiden. Byggnaden har bibehållit många äldre detaljer och har överlag mycket 
hög utformningsmässig, arkitektonisk och materialmässig kvalitet, vilket för-
stärker värdet.

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.
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Nygotiskt dörrparti mot 
Fiskgatan.

Ovan, Missionskyrkan 
från korsningen Fiskga-
tan–Faluvägen.
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• Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan slätputs och 
spritputs, putsdekorer så som lisener, pilastrar, gesimser, spetsbågar, 
fönsteromfattningar, dörromfattningar, friser och midjelister. Befint-
lig utformning beträffande de utsirade orden »1911« och »Missions–
kyrkan« på det södra tornet samt västfasaden. Befintlig fasadkompo-
sition, 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.

Nordahls Mattes, sannolikt 
kring sekelskiftet år 1900. 
Okänd fotograf, Nordahls 
samling, Leksands lokalhisto-
riska arkiv - bildarkivet.
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47. Nordahls Mattes
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nordahls Mattes, Brandmannen 8-9

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 1 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 
faluröd 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. Byggnaden 
är inklädd i locklistpanel och har flera välbevarade äldre spröjsade tvålufts-
fönster. 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 1 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 per båge. Föns-
teromfattningarna är noga utförda och sidoplankorna omsluter topp– och 
bottenplankan. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupigt taktegel och 
en enkel tegelskorsten. Uthusbyggnaden vilar på en grund av liggande hug-
gen 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.
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Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnader-
na på det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900–tal.

Historik
På storskifteskartan 1826 finns på platsen Tre Nils Perssons gård. Flera av de 
idag kvarvarande byggnaderna ingick troligen i gårdsbildningen vid den ti-
den. Mattias Nordahl efter vilken gården senare är uppkallad var slaktare. Han 
slaktade i socknens byar och köpte upp boskap och sålde även kött till hotell 
och pensionat. Systern Brita Nordahl var baderska. Hon donerade gården till 
kyrkan. I en stuga på gården bodde Rus Karin med mannen Rus Olle. Hon 
var en så kallad klok gumma och var specialist på att se till benbrott och led-
brytningar. Efter Rus Karins död övertog hennes man rollen som kotknack-
are. I en annan av gårdens stugor bodde två gummor Kus, som gick i finare 
gårdar och tvättade.  

Värdebeskrivning
Nordahls Mattes har särskilt kulturvärde. De två gårdarna är tillsammans med 
Gammel Jerkers eller Fisk Jerkers i norr tydliga och mycket speciella spår av 
det äldre bondesamhället i Noret och från en av de byklasar som utgjorde 
Norets by. Gårdarna berättar om de komplext sammansatta byarna i Lek-
sands bondesamhälle, präglade av småbrukare som under knappa omständig-
heter hade allehanda viktiga sysslor och funktioner vid sidan av jordbruket. 
Byggnaderna på gårdarna är knuttimrade och ålderdomliga och utgör således 
omistliga källor till kunskap och förståelse beträffande timmerhuskulturen i 
äldre tider. Vidare är byggnaderna belägna med kringbyggd grundform, något 
som också är karaktäristiskt för Leksandsbygden, samt i anslutning till det före 
detta öppna odlingslandskapet i Sammilsdal. Tidigare var i princip all mark på 
sandjordarna norr om Norsgatan odlingsmark tillhörande byn Noret.

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. 
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• 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.

Nordahls Mattes från söder.
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Ovan, Nordahls Mattes 
från söder.

Leksands trädgårdsför-
ening med en karaktä-
ristisk skylt.
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Ovan, Gammel Jerkers 
portliderbyggnad mot 
Fiskgatan och bostads-
husets gavel. Byggnader-
na är sammanlänkade 
med ett skrank.

Gammel Jerkers smides-
handtag med formen av 
fiskar på portarna mot 
Fiskgatan.
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48. 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 botten-
brädan. Byggnadens framsida och entréparti har inte inventerats, men be-
skrivs i föregående inventering från 1970–talet utgöras av en välbevarad äldre 
brokvist med årtalet 1744. 

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 gavelhärbre i timmer som delvis är 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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Ovan, Gammel Jerkers 
från väster.

Gammel Jerkers från 
Fiskgatan i öster. 
Bostadshuset, till höger i 
bilden, har en ålder-
domlig karaktär med 
kilsågad locklistpanel.
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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.

Historik
År 1826 låg här en kringbyggd gård som ägdes av Fisk Erik Ersson. De flesta 
av byggnaderna är kvar ännu idag bevarade. Benämningen Gammel Jerkers 
kommer av att husbonden Fisk Erik hade samma namn som Fisk Erik på 
gården Fiskes ett stycke norrut. För att skilja dem åt och för att Fisk Erik på 
denna gård var äldre fick han heta Gammel Jerk. Årtalet 1744 på brokvisten 
berättar att detta år tillkom brokvisten och huset påbyggdes med ytterligare en 
våning. Huset lär också ha varit det första som rödfärgades på Noret.

I trädgården finns ett mycket gammalt äppelträd. Det lär ha planterats av 
en soldat som återvände från fångenskap i Ryssland efter Stora Nordiska kri-
gets slut 1721. Omkring detta träd och denna historia skrev Rune Lindström 
dikten »Det står en apel på min gård…«.

I en liten byggnad som låg efter Parkgatan men som revs 1950 fanns fo-
tograferna Eriksson & Larssons ateljé. Johan Larsson bytte sedan namn till 
Skoog och blev delägare i tryckeriet Thynell & Skoog. Han var också delägare 
i första biografen i Sveasalen och dessutom tidningshandlare.

År 1922 skulle gården säljas på auktion. Idéer väcktes om att Leksands 
Hemslöjdsförening skulle ropa in gården för att bevara den som en gammel-
gård i Noret men det gick inte att genomföra. Gården bevarades i släkten till 
1950 då författaren Rune Lindström ropade in den på auktion med kommu-
nens och Planteringssällskapets medverkan. Vid tiden hade det funnits planer 
på att riva Fiskgårdarnas gamla miljöer men genom ingripande från bland 
andra läraren Anders More räddades Fisk Erikes. Municipalsamhällets bygg-
nadsnämnd konstaterade 1958 att gården hade »stort kulturhistoriskt värde«.

Värdebeskrivning
Gammel Jerkers eller Fisk Erikes är en av de bäst bevarade gamla bondgår-
darna från bondesamhället i Leksands–Noret och har särskilt kulturvärde. 
Gårdens mycket gamla byggnader och trädgårdsmiljö och de gamla berättel-
ser som är knutna till gården ger särskilt betydelsefull kunskap och historiskt 
perspektiv på Norets historia och de människor som bodde här. Författaren 
Rune Lindström som har bott på gården har medverkat till bevarandet av 
gården och har skapat litteratur av historierna kring den. Gården berättar om 
de komplext sammansatta byarna i Leksands bondesamhälle, präglade av små-
brukare som under knappa omständigheter hade allehanda viktiga sysslor och 
funktioner vid sidan av jordbruket. Byggnaderna på gårdarna är knuttimrade 
och ålderdomliga och utgör således omistliga källor till kunskap och förståelse 
beträffande timmerhuskulturen i äldre tider. Vidare är byggnaderna belägna 
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med kringbyggd grundform, något som också är karaktäristiskt för Leksands-
bygden, samt i anslutning till det före detta öppna odlingslandskapet i Sam-
milsdal. Tidigare var i princip all mark på sandjordarna norr om Norsgatan 
odlingsmark tillhörande byn Noret. 

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.
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49. 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. Takutsprånget 
är dekorerat med taktassar. Byggnaden har genomgått flera förändringar se-
dan den senast inventerades på 1970–talet. Den liggande och stående pane-
len är exempelvis nytillkommen som ersättning för 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 1 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 profilera-
de fönsteröverstycken ovan. Längs korsplanshusets norrsida finns en långbro 
bevarad. Detaljer som stolpverk, snedslåar och räcke är profilsågade i snick-
arglädjestil. 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. 



Noret

251

Ovan, Fisk Lassas 
från Fiskgatan i öster. 
Byggnaden till höger var 
tidigare gårdens huvud-
byggnad med en numer 
förbyggd glasveranda.

Länga med två sam-
manbyggda källarstugor.
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På 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.

Historik
Vid tiden för storskiftet år 1826 fanns här åkermark, kallad Tronsgärdet. Går-
den bebyggdes strax efter storskiftet genom Fisk Per Larsson och gården är 
uppkallad efter sonen, Fisk Lars Persson. Det stora huset var ursprungligen en 
parstuga som uppfördes 1830. Stugan byggdes senare på med en glasveranda 
och kläddes in med gräddvit spontpanel. En tid uthyrdes rum till resande i 
denna byggnad.

I gårdslängan med rödfärgad spontpanel fanns butikslokal, bageri och bo-
stadsrum. Huset hade fram till omkring år 1980 tre brokvistar av olika slag. 
På gaveln mot Fiskgatan fanns två stora skyltfönster. Här drev en gång An-
ders Skoog bageri och café, och han hade även sommarservering vid Barkdal. 
Skoog efterträddes av Hagström och Sandberg 1926–31 och »Kaffestugan« 
övertogs till sist av Konsum. Därefter fanns en cykelaffär i lokalerna.

Den vinkelställda bodlängan består av två källarstugor, »kuppbud«. I den 
södra stugan hade flickorna Skoog mangelbod.

Parallellt med bodlängan västerut men åtskild av en smal före detta fägård 
ligger en före detta ekonomibyggnad uppförd 1902. Den nordligaste delen 
revs på 1960–talet för att lämna utrymme för en villatomt. Den södra änden 
har länge varit ett bostadshus i två våningar. I byggnaden drev Thynell & Skoog 
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Ovan, Gården omgärdas 
av ett rött spjälstaket. I 
söder finns en länga med 
bostadsutrymmen.

Den gamla manbygg-
naden har ombyggts i 
flera omgångar. Idag har 
byggnaden en liggande– 
och stående fasspontad 
panel.
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tryckeri på 1910–talet. Tryckeriet övertogs 1917 av F.V. Olsson, (»Tryckar–Ols-
son«), som omkring år 1919 flyttade det till Hantverkaregatan. Därefter in-
rymdes en tid en polisstation i byggnaden.

Anders Skoog byggde ett nytt hus tvärs över Fiskgatan 1912 och öppnade 
där Skoogs Speceri– och Diversehandel. Huset var en reveterad träbyggnad. 
Skoog drev rörelsen till 1940 då den övertogs av Axel Stenback som fortsatte 
under namnet Stenbacks Livsmedel.

På Fisk Lassas hade också Anders Skoogs bror Erik hovslageri.
Uthusen och bodarna var byggda över tomtgränserna vilket lantmäteriet 

sökte komma till rätta med i samband med tomtregleringar på 1920–talet. I 
ett brev till lantmäteriet klagade en till Stockholm utflyttad Leksandskvinna 
över lantmäteriets försök att ändra på detta märkliga förhållande, då hon an-
såg att detta var utmärkande för Leksand och därmed inte skulle ändras på.

Kring år 1983 renoverades gården och husen byggdes om för att inrymma 
flera lägenheter. Entreprenör var Nils Skoglunds Bygg, som även hade förvär-
vat gården. Ritningarna utfördes av Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor.

Värdebeskrivning
Fisk Lassas är en märkligt tillkommen och uppställd gårdsbildning som be-
rättar om de variationer i byggnadssättet och gårdsmönster som kunde före-
komma inom ramen för den traditionella byggnadskulturen. Vidare om hur 
bondgårdens olika byggnader kom till användning och förändrades för en rad 
nya och skilda verksamheter, vilka var en del av den rätt snabba samhällsom-
vandling så som denna tog form i Noret kring år 1900. På gården finns även 
detaljer i form av exempelvis en farstukvist med snickarglädjekaraktär som 
kan berätta om hur industrimässigt sågade trävaror kom att få utbredning i 
Leksand under 1800–talets senare hälft. Bodlängan och den södra gårdsläng-
an har särskilt kulturvärde då de är välbevarade både i detalj och som helhet. 
Huvudbyggnaden och den västra byggnaden har i jämförelse genomgått mer 
markanta förändringar och bedöms ha högt kulturvärde.

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

• Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar i granit.

50. Elim
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Elim, Prinsen 18

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

Byggherre: Leksands Baptistförsamling

Byggår: 1883–86

Placering och översiktlig beskrivning: Stor frikyrkobyggnad om 2 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.
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Historik
På 1826 års storskifteskarta finns här Pigåkern intill den så kallade Västra 
vägen, senare Fiskgatan. På tomten byggde baptisterna sitt kapell. I strid mot 
konventikelplakatet växte den svenska baptistiska rörelsen fram från slutet av 
1840–talet. År 1854 bildades en församling i Stockholm. Konventikelplaka-
tet upphörde 1868. År 1879 bildades Leksands Baptistförsamling och 1883 
bildade församlingen en byggnadsförening. I Noret började kapellet »Elim« 
uppföras 1883 och invigdes i juni 1886. Baptistkapell uppfördes även i Sjuga-
re 1887, Hjortnäs, »Betel«, 1897, i Djura 1908. I Rönnäs uppfördes ett kapell 
1894 tillsammans med missionsförsamlingen i Leksand. Antalet medlemmar 
1890 var 183. År 1910 fanns 234 medlemmar. Därefter sjönk medlemsanta-
let succesivt. Kring 1980 fanns ett trettiotal medlemmar kvar. Alla kapellen 
i byarna hade då upphört och sålts. Församlingen lade ned sin verksamhet 
och upplöstes hösten år 2000. De kvarvarande 11 medlemmarna övergick till 
missionsförsamlingen. Elimkapellet såldes 1999 till Odd Fellow i Leksand. 
Odd Fellow är en ordensrörelse med rötterna i 1800–talets Amerika. Den är 
inriktad på att utveckla medlemmarnas karaktärer och bedriver även humani-
tär verksamhet. Odd Fellow kallar byggnaden för Ordenshuset.

Värdebeskrivning
Elim har särskilt kulturvärde och berättar om frikyrkornas och folkrörelsernas 
framväxt, storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets fram-
växt. I Noret uppförde baptisterna Elimkapellet som var deras största kapell 
i Leksand. Den stora byggnaden kom att användas från 1886 till 1999, då 
församlingen upphörde. Byggnaden omdanades under 1930– eller 1940–talet 
med bland annat ett nytt entréparti i tung och stram klassicistisk stil, vilket är 
ett inte helt ovanligt men sällan omskrivet drag inom svensk byggnadskonst 
under perioden. Det nuvarande entrépartiet har höga utformningsmässiga, 
materialmässiga och arkitektoniska kvaliteter och tjänar som ett gott exempel 
på en allt mer ovanlig arkitekturstil som genom sitt bevarade kan hjälpa till att 
diversifiera 1900–talets arkitekturhistoria.

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.

• Befintliga fönster och utformning beträffande fönsteromfattningar 
på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.
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• 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 Fiskgatan i väster.
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51. Fiskgårdarna 10
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 10

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

Byggherre: Lars Mats

Byggår: 1966–67

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. Från 1950-ta-
let och fram till 1980-talet uppfördes särskilt många nya villor i timmer. Stur-
lindan norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel 
på områden med småhus uppförda i liggtimmer. De modernistiska timmer-
villorna har oftast en form och planlösning lika andra samtida småhus, men 
med detaljutformning som rör sig åt det dalaromantiska. Exempelvis före-
kommer ofta kronskorstenar, svarvade hörnstolpar på farstukvistar, blyspröj-
sade fönster och ibland fönsterluckor. Många trädgårdsmiljöer från perioden 
är dekorerade 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.
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Historik
I november 1966 beviljades Lars Mats, byggnadskonsulent i Leksands kom-
mun, bygglov för timmervillan som uppfördes strax därefter.

Värdebeskrivning
Mats villa har särskilt kulturvärde. Den är ett praktfullt exempel på den med-
vetna renässans för timmerhuskulturen som drevs i Leksand från början av 
1950–talet. Med distriktsarkitekt Erik Wåhlin och kulturfrämjaren och bygg-
nadsingenjören Knis Karl Aronsson i spetsen samlades och spreds kunskap 
om den historiska timmerhuskulturen, bland annat genom att bygga upp 
Leksands hembygdsgårdar, man spred kunskapen om timringshantverket och 
höll årliga kurser i timring, man lät rita och bygga nya moderna husmodeller 
av timmer, timmerhusföretag startades och kommunen främjade timmerhus-
byggandet i byggplaneringen. På så sätt ville man under den moderna epoken 
utveckla Leksand tillsammans med historien, bevara bygdens kulturvärden 
och sträva efter att nya byggnader skulle samspela med den historiska kultur-
miljön.

Rödfärgad timmervilla på 
fastigheten Fiskgårdarna 10. 
Bild från Fiskgatan.
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Värden/var varsam med

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

• 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.

52. Fiskgårdarna 11
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 11

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

Byggherre: Einar och Ragnhild Lundström

Byggår: 1968

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–
talets 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.
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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. Från 1950-ta-
let och fram till 1980-talet uppfördes särskilt många nya villor i timmer. Stur-
lidan norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel på 
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.

Historik
År 1826 fanns på platsen Tronsgärdet. Einar Lundström (1910–93) från Piteå 
utvecklade frimärkshobbyn från skolåren till en affärsverksamhet och startade 
Frimärkskompaniet och Frimärkshuset, det senare tillsammans med en kol-
lega. När Konsum i Leksand flyttade till den nybyggda Domushallen 1966 
köpte Lundström Gamla Konsum och inrättade här lager för Frimärkshuset. 
Makarna Lundström lät år 1968 uppföra en prydlig timmervilla på Fiskgatan, 
granne med en snarlik timmervilla. Einars fru Ragnhild, som härstammade 
från Tibble, dog 2015 varefter villan såldes.

Värdebeskrivning
Lundströms villa har särskilt kulturvärde. Lundströms villa på Fiskgatan är 
ett praktfullt exempel på den medvetna renässans för timmerhuskulturen som 
drevs i Leksand från början av 1950–talet. Med distriktsarkitekt Erik Wåhlin 
och kulturfrämjaren och byggnadsingenjören Knis Karl Aronsson i spetsen 
samlades och spreds kunskap om den historiska timmerhuskulturen, bland 
annat genom att bygga upp Leksands hembygdsgårdar, man spred kunskapen 
om timringshantverket och höll årliga kurser i timring, man lät rita och bygga 
nya moderna husmodeller av timmer, timmerhusföretag startades och kom-
munen främjade timmerhusbyggandet i byggplaneringen. På så sätt ville man 
under den moderna epoken utveckla Leksand tillsammans med historien, be-
vara bygdens kulturvärden och sträva efter att nya byggnader skulle samspela 
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med den historiska kulturmiljön. Byggnaden är mycket välbevarad till sina 
detaljer och har även höga materialmässiga kvaliteter som manifesteras genom 
exempelvis sandstensdetaljer och avvattningsdetaljer i koppar, vilket bidrar till 
värdet.

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.

53. 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 (före 
detta enkelstuga) i 1 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-
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Ovan, Rödfärgad tim-
mervilla på fastigheten 
Fiskgårdarna 11. Bild 
från Fiskgatan.

Gården Fiskes från Fisk-
gatan i öster.
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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 tecken 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.

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.

Miljö och omgivning: Fiskes är belägen på en stor gård med utbredda 
grönytor mot sydväst. Mot Fiskgatan finns ett enkelt staket med slår som 
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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.

Fiskes vid hörnet mellan 
Fiskgatan och Rättviksvägen. 
Närmast i bilden syns trösk-
logen med påbyggt garage till 
vänster.
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Historik
År 1826 var här åkermark, Tronsgärdet. Gården började bebyggas i slutet av 
1830–talet. De första byggnaderna var huset samt längan efter Rättviksvägen. 
År 1835 gifte sig Fisk Margreta Ersdotter och Isakes Anders Andersson. Fisk 
Margreta kom från Gammel Jerkers och fick i arv med sig loftstugan, som 
rullades på stockar till Fiskes. Isakes Anders kom från Dundergården i Heden 
men tog sig gårdsnamnet Fisk efter hustrun. Fisk Anders ärvde en stuga från 
Dundergården, som också den rullades på stockar ända från Heden. Det är 
den stugan som står fritt mot Fiskgatan.

Fisk Anders byggde upp gården och drev jordbruket och på vintrarna ar-
betsvandrade han till Stockholm där han var träarbetare. Han dog i Stockholm 
och begravdes på Norra kyrkogården. Det sägs att »han arbetade ihjäl sig«.

Fiskes blev en samlingspunkt för folk som från Åsbyggebyarna hade ären-
den till Noret eller besökte kyrkan på söndagarna. Här drack man kaffe och åt 
sitt smörgåspaket och språkade. Det hände att man också övernattade. Ofta 
var det fullt av fällar på köksgolvet. I »farstallet« fanns 8 spiltor för hästarna. 
På gården övernattade även läsbarn från exempelvis Lindbergsbyarna och Ris-
holn.

På 1870–talet kom Backolas Nils Ericsson hit från Järna och hyrde rum. 
Han sydde kepsar som han sedan gick omkring och sålde på gårdarna. Till-
sammans med Fisk Margreta startades en manufakturaffär i längan efter Rätt-
viksvägen. Efter en tid anslöt sig Fisk Anders Andersson, bror till Fisk Erik, 
som då var gårdens husbonde. Rörelsen utvidgades och flyttade till Norsgatan 
under namnet Nils Ericssons Manufaktur– & Klädeshandel. Fisk Anders tog 
sig namnet Anders Fischer och fortsatte sin affärskarriär i Stockholm.

Fisk Erik Andersson gifte sig med Maria Sofia Zetterström från Aspeboda. 
Dottern Fisk Anna gifte sig 1918 med Yr Carl Olsson, Yr Calle, och bodde på 
1970–talet fortfarande kvar på gården.

Till gården kom 1914 konstnären Hans Reiss, som flykting från Tyskland 
innan första världskrigets utbrott. Reiss hyrde ett rum i loftstugan. År 1923 
for han till sin bror i Amerika. Hans skulle vara borta ett år och lämnade hela 
sitt bohag och böcker kvar på gården, men han återvände aldrig och hördes 
aldrig av. Kvar på gården lämnades också en fin byst av Reiss föreställande 
ringaren »Bond Jerk«. Skulpturen låg i en vedbod i 28 år innan den togs 
fram 1958 och placerades invid klockstapeln. Bond Erik Andersson var från 
Plintsberg och auktionerades som barn ut för att växa upp som fosterbarn i 
en annan familj.

Stugan vid Fiskgatan flyttades in ett stycke och vreds med gaveln mot gatan 
då gatan breddades på 1950–talet. Vid samma tid krävde municipalsamhället 
att trösklogen i vägkorsningen skulle bort då den hindrade trafiken. På Fiskes 
bedrevs fortfarande jordbruk vid denna tid och man kunde inte gå med på 
kravet. Trösklogen blev kvar. Jordbruket avvecklades omkring 1963–64 som 
ett av de sista i Noret.
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Värdebeskrivning
Fiskes har särskilt kulturvärde. Gården är vid sidan av Gammel Jerkers den 
bäst bevarade av Norets gamla bondgårdar och utgör ett mycket speciellt spår 
av det äldre bondesamhället i Noret från en av de byklasar som utgjorde No-
rets by. Gården berättar om de komplext sammansatta byarna i Leksands bon-
desamhälle, präglade av småbrukare som under knappa omständigheter hade 
allehanda viktiga sysslor och funktioner vid sidan av jordbruket. Gården fung-
erade också som en mötesplats framför allt för bybor från norra Leksand. Det 
var också den gård som längst fram i tiden drev jordbruk i Noret. Byggnader-
na på gårdarna är knuttimrade och ålderdomliga och utgör således omistliga 
källor till kunskap och förståelse beträffande timmerhuskulturen i äldre tider. 
Vidare är byggnaderna belägna runt ett kringbyggt gårdstun, något som också 
är karaktäristiskt för Leksandsbygden. Den delen av gården som är belägen 
mot Rättviksvägen är helt sluten och utgör en mycket karaktäristisk och mil-
jöskapande fond till gaturummet. Även byggnadens gårdsmiljö västerut längs 
Rättviksvägen är mycket karaktäristisk och med mycket höga kulturvärden. 

Ovan, Det kringbyggda 
gårdstunet på Fiskes. 
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Vidare är utrymmet mycket viktigt för förståelsen av gårdens historiska läge 
på öppen odlingsmark tillhörande byn Noret. Utrymmet är även en buffert-
zon mot gårdens härbre som står beläget i tomtens västra hörn, på behörigt 
avstånd från gårdstunet för att skydda byggnaden vid eventuella eldsvådor.

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.

54. Olshans eller Olshanspers
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 
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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 gavel-
härbre 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 byggnaden på tomten. Bostadshuset mot Rätt-
viksvägen 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 rekonstruk-
tionen bär inte samma detaljutformning som de ursprungliga byggnaderna, 
och är dessutom på grund av sin ringa ålder svårbedömda.

Historik
På storskifteskartan 1826 finns här Storåkern. Gården kom troligen till om-
kring 1830–talet. På gården hade missionsförsamlingen möten innan det för-
sta Bönan byggdes. I slutet av 1800–talet byggdes en mindre stuga, ladugård, 
stall och loge. Tvärs över tomten gick en hög syrénhäck. På norra delen av 
tomten fanns en ekonomibyggnad och vid nuvarande Rättviksvägen en stuga 
med kafé och bageri, som drevs av en man från Järna. Skomakare E. Bjurling 
bodde på gården innan han flyttade till Hantverkaregatan. Olshans manbygg-
nad låg mot vägkorsningen (byggnaden är bevarad). Gården var skjutsstation 
och verksamheten sköttes av Olshans Per Larsson efter vilken skjutsjourna-
ler finns bevarade. I manbyggnaden på nedre botten fanns ett särskilt rum, 
»bokrummet«, där man antecknade sig för olika körningar.

I längan efter Fiskgatan, i källarstugan vid portlidret, höll Måg Anders Lars-
son till och tog emot vadmalsvävar, som han tog till Djura för att stampas. I 
längans andra ände bodde på 1880–talet sadelmakare A.F. Jonsson. Han hade 
börjat sin rörelse 1871. År 1900 flyttade han över rörelsen till Hantverkarega-
tan och den återuppförda gamla Kaplangården från Kyrkudden. Manbyggna-
den panelades in 1908 och syrénhäcken togs bort.
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Längan efter Fiskgatan brandskadades svårt i slutet av 1980–talet och åter-
uppfördes som ett slags rekonstruktion. Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
köpte fastigheten och 1989–90 genomgick gården en renovering, ombyggnad 
och tillbyggnad för att inrymma lägenheter efter ritningar av Benny Agnas 
ritkontor.

Värdebeskrivning
Olshans eller Olshanspers har ett kulturvärde. Gården kan berätta om de 
variationer i byggnadssättet och gårdsmönster som kunde förekomma inom 
ramen för den traditionella byggnadskulturen. Vidare om hur bondgårdens 
olika byggnader kom till användning och förändrades för en rad nya och skil-
da verksamheter, vilka var en del av den rätt snabba samhällsomvandling så 
som denna tog form i Noret kring år 1900. Det är anmärkningsvärt att tim-
merlängan mot Fiskgatan rekonstruerats och den befintliga byggnaden kan 
berätta om de värden som tillskrivits timmerhuskulturen i Leksand historiskt. 
Byggnaden utgör vidare ett gott exempel på hur ett viktigt inslag i gatubilden 
återskapats varsamt istället för att ersättas av någonting annat vid totalförstö-
relse.

Värden/var varsam med

• Kortsideshärbret i söder i sin helhet.

• Befintlig placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform 
och takvinkel beträffande bostadshuset mot Rättviksvägen.

• 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.
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Kvarteret Olshans från korsningen Fiskgatan–Rättviksvägen.
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55. Persgården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Persgården, Lundstäkten 1

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

Byggherre: Hallmans Per Karlsson

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1921

Placering och översiktlig beskrivning: 2 och ½ vånings affärs– och bo-
stadshus uppfört 1921 med gårdshus i väster. Byggnaden angränsar till kors-
ningen Hjortnäsvägen–Rättviksvägen i öster samt villabebyggelse i kvarteret 
Lundstäkten i väster. 

Huvudbyggnaden är en reveterad stor byggnad på en låg sockel av liggande 
huggna granitblock. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgula spritputsade fa-
sadfält 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 plåthuv. 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.

Historik
Vid korsningen mellan nuvarande Fiskgatan (på 1800–talet benämnd Västra 
vägen), Hjortnäsvägen och Rättviksvägen (förr landsvägen mot Rättvik) låg 
på 1820–talet åt nordväst Skomakargärdet.

På Skomakargärdet vid korsningen byggde byggmästare Hallmans Per 
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Persgården från korsningen mellan Fiskgatan, Rättviksvägen och Hjortnäsvägen.
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Karlsson år 1921 en affärs– och bostadsfastighet för egen räkning. I huset 
öppnade Vinald Johansson en speceriaffär som 1927 överläts till Evald Valin. 
Entrén till affären var på långsidan bort mot Hjortnäsvägen. År 1937 utvid-
gades rörelsen med bageri och café, Café Trefnad, med ingång på hörnet. År 
1939 byggdes huset om, oklart på vilket sätt. Georg Borgenström övertog 
1945 livsmedelshandeln, som sedan blev Hemköp. Caféet drevs vidare av 
hockeyspelaren Björn »Lollo« Lassas och hans fru Willy, under namnet Lollos 
café. Det var en samlingspunkt, bland annat för hockeylagets spelare. Efter 
det att både affären och caféet upphörde sattes på 1970–talet affärsingångarna 
igen och skyltfönstren ersattes av mindre fönster.

Värdebeskrivning
Persgården har ett kulturvärde. Byggnaden kan berätta om livsmedelshandeln 
i Noret i äldre tider och hur den fram till mitten av 1900–talet var mer ut-
spridd geografiskt. I samband med den framväxande bilismen koncentrera-
des livsmedels– och affärshandeln till lägen nära Torget. Byggnaden har även 
inrymt ett av Norets många caféer, vilka fungerade som viktiga mötesplatser 
under det sena 1800–talet och alltigenom 1900–talet. Gårdshuset är beläget 
på ett för Noret karaktäristiskt sätt i ett konglomerat av flera tätt placera-
de sådana byggnader mitt i kvarteret. De många gårdshusen som fortfarande 
finns bevarade i Noret kan berätta om stadsplanen från tidigt 1900–tal och de 
planeringsideal som föregick den.

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. 

• 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.
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56. Linges
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Linges, Lundstäkten 2

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

Byggherre: Peter Hesselius, Djura

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1921

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

Historik
På platsen fanns 1826 Skomakargärdet. Peter Hesselius, från Djura, bevilja-
des bygglov för villabyggnad med uthus den 4/1 1921. Hesselius var svensk–
amerikan och huset uppfördes för att visa folk i Leksand hur ett riktigt hus 
skulle se ut. Gården övertogs efter något år av folkskoleinspektören Karl Linge 
(1879–1968). Därav namnet Linges.

Värdebeskrivning
Linges har särskilt kulturvärde. Byggnaden uppfördes i en mycket karaktäris-
tisk amerikainspirerad villastil av en svensk–amerikan och har mycket höga 
utformningsmässiga, materialmässiga och arkitektoniska värden. Byggnaden 
kan även berätta om hur världen blev allt mer internationaliserad under det 
tidiga 1900–talet, och hur det tog sig uttryck i Leksand. Gårdshuset som till-
hör Linges är beläget på ett för Noret karaktäristiskt sätt i ett konglomerat av 
flera liknande och tätt placerade sådana byggnader mitt i kvarteret. De många 
gårdshusen som fortfarande finns bevarade i Noret kan berätta om stads-
planen under tidigt 1900–tal och de planeringsideal som föregick den, där-
ibland tanken om trädgårdsstaden, en idé som bland annat återspeglas genom 
byggnadens placering mitt på tomten. Tanken om trädgårdsstaden syftade till 
att i motsats till tanken om den slutna stenstaden skapa och främja områden 
där gaturummen upplevdes som öppna, grönskande och med variationsrike-
dom. Som ett led i detta placerades byggnaderna ofta indragna från gatulinjen 
och utrymmet däremellan fylldes med växtlighet.

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.
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Ovan, Linges från Rättviksvägen. Byggnaden är uppförd i en amerikanskinspirerad stil.
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57. Lång Karls
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lång Karls, Lundstäkten 3

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

Byggherre: Lång Karl Olsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1923

Placering och översiktlig beskrivning: Framträdande bostadshus i 1 och 
½ våning. Byggnaden angränsar till Rättviksvägen i syd, Linges i nordöst och 
Gräfnings i sydväst. I norr finns två flerbostadshus ritade av Jack Hansons 
arkitektkontor.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden 
domineras av stora ljusgula slätputsade ytor som avgränsas av vita slätputsa-
de hörnpilastrar samt en enkel med framträdande gesims ovantill. Byggna-
den kröns av ett valmat mansardtak med säteritakstendenser. Taket täcks av 
två kupigt taktegel, samt delvis av vit plåt i form av exempelvis hängrännor. 
I anslutning till taket finns även vissa äldre spetsvinkliga stuprör, samt två 
breda men enkla tegelskorstenar. Mot Rättviksvägen finns en framträdande 
takkupa i formen av en fronton, med eget sadeltak och tempelgavel avdelad 
med gesimser. Mitt på tempelgaveln finns ett runt fönster. Övriga fönster är 
spröjsade tvåluftsfönster med åtta små kvadratiska rutor per båge. Ett fönster 
i byggnadens mittaxel mot söder har utbytts mot en altandörr. Byggnadens 
norra sida, där farstukvisten sannolikt finns, har inte inventerats. Det finns 
även ett gårdshus i norr som inte inventerats.

Miljö och omgivning: Mot Rättviksvägen finns en terrassmur i bruksmurs-
utförande. En bruksmur är en mur skapad av rundformiga stenblock ingjutna 
i betong med de yttersta stenarna frilagda. Ingången till gården flankeras av 
två större grindstolpar i ett liknande utförande med ett par komplexa svart 
smidesgrindar emellan.

Arkitekturstil: 1920–talsklassicism. Stiltypiska karaktärsdrag är byggna-
dens avskalade klassicistiskt syftande fasad med gesimser, fronton med tem-
pelgavel och hörnpilastrar. Den symmetriska fasadkompositionen beträffande 
exempelvis fönstersättning och placeringen av takkupor och skorstenar. Bygg-
nadens takform, ett brutet valmat tak som nästan anspelar mot formen på 
säteritak var också ett vanligt inslag i svensk 1920–talsklassicism.

Utmärkande detaljer: Putsdetaljer så som gesimser, frontoner, byggnadens 
äldre fönster, takform och spetsvinkliga stuprör. Bruksmur och smidesgrindar 
i trädgården.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är till sin form och beträffande vissa detaljer välbevarad. En ny dörr har dock 
upptagits i byggnadens mittaxel mot söder, och ett sekundärt entréparti har 
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Lång Karls från Rättviksvä-
gen.

tagits upp på den östra gaveln. Putsen har dessutom ändrat karaktär från sprit-
puts i gulockra till en betydligt ljusare variant av slätare puts.

Historik
År 1826 var tomten en del av Skomakargärdet. Trävaruhandlare Lång Karl 
Olsson beviljades av byggnadsnämnden i Leksands–Norets municipalsamhäl-
le bygglov för bostadshus med uthus den 12 maj 1923. Ritningen var utförd 
av byggmästare Hallmans Per Karlsson, som också uppförde byggnaden. Fö-
rebilden kan ha funnits i en mönsterbok om villor.

Värdebeskrivning
Lång Karls har särskilt kulturvärde. Huset är ett välbevarat exempel på en i 
Sverige säkert inte ovanlig typ av villa i 1920–talsklassicism, som byggdes för 
mer välbärgade personer. I Leksands–Noret finns några få sådana välbevarade 
exempel från mitten av 1920–talet. I Noret skiljer de sig från motsvarande 
nationalromantiska villor från 1910–talet genom att de från 1910–talet upp-
fördes i trä medan villor med putsade tegelväggar gjorde sitt inträde på 1920–
talet. I Leksands–Noret, där träbyggnadskulturen dominerar, med en hel del 
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inslag av reveterade fasader på trä, sticker Lång Karls villa ut med sitt solida 
och burgna uttryck, med anspelning på mellansvensk herrgårdskultur. Bygg-
naden kan även berätta om tillkomsten av en mer välbärgad medelklass i No-
ret, vars förekomst särskiljer tätorten från byarna under det tidiga 1900–talet. 
Gårdshuset som tillhör Lång Karls är beläget på ett för Noret karaktäristiskt 
sätt i ett konglomerat av flera liknande och tätt placerade sådana byggnader 
mitt i kvarteret. De många gårdshusen som fortfarande finns bevarade i Noret 
kan berätta om stadsplanen tidigt 1900–tal och de planeringsideal som före-
gick den, däribland tanken om trädgårdsstaden. En idé som bland annat åter-
speglas genom byggnadens placering mitt på tomten. Tanken om trädgårds-
staden syftade till att i motsats till tanken om den slutna stenstaden skapa och 
främja områden där gaturummen upplevdes som öppna, grönskande och med 
variationsrikedom. Som ett led i detta placerades byggnaderna ofta indragna 
från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes med växtlighet.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar. 
Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stup-
rör.

• Befintlig fasadkomposition och fasadens ursprungliga utformning 
beträffande slätputs och spritputs. Befintlig utformning beträffande 
putsdetaljer i form av gesimser och hörnpilastrar.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga äldre fönster. Befintlig ut-
formning beträffande fönster.

• Befintliga äldre dörrar och farstukvistar (där de förekommer).

• Bruksmuren samt befintliga bruksmurspelare och smidesgrindar mot 
Rättviksvägen.
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58. Gräfnings
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gräfnings, Lundstäkten 4

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

Byggherre och entreprenör: Byggmästare Anders Gräfnings, Siljansnäs

Byggår: 1964

Placering och översiktlig beskrivning: Flerbostadshus i två våningar med 
bruten och svagt förskjuten byggnadskropp. I norr finns två flerbostadshus 
ritade av Jack Hansons arkitektkontor, i söder finns korsningen mellan Park-
gatan och Rättviksvägen. I nordöst Lång Karls och i sydväst Gamla Apoteket.

Byggnaden är uppförd i tegel som är tunt vitslammat, så att strukturen 
på tegelförbanden fortfarande syns. Grunden är i slät betong och gråmålad, 
med liggande enkla enlufts källarfönster. Byggnadens tak är ett enkelt flackt 
sadeltak med skorstenar i tegel och röd plåt. Samtliga äldre fönster är nyligen 
utbytta, men vissa äldre detaljer så som sinuskorrugerade balkongfronter med 
smidesräcken samt ursprungliga ytterdörrar i teak/betsad furu med sparkplå-
tar i rostfri stålplåt finns fortfarande kvar.

Arkitekturstil: Modernism, 1960–tal. Kännetecknande stildrag är byggna-
dens form med förskjutna byggnadskroppar, vilket var vanligt under perioden 
då byggnaden uppfördes. Byggnadens fönstersättning, och portarna i trä.

Utmärkande detaljer: Byggnadens bevarade äldre balkongfronter och por-
tar i trä.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form, fasadkomposition och fönstersättning, skorstenar, ytterdörrar och 
balkongfronter.

Historik
Vid tiden för storskiftet på 1820–talet låg en liten gårdsbildning på platsen, 
mellan Paradåkern och Skomakargärdet. En av Norets första handelsgårdar 
fanns på fastigheten. Av två mamseller Wilhelmsson inköpte köpman F.A. 
Samuelsson gården och öppnade handel 1862 med ingång från Rättviksvä-
gen, F.A. Samuelssons Speceri & diversehandel. Samuelson hade kommit till 
Leksand på 1850–talet och fick anställning hos handlare Nyberg. Rörelsen 
utvidgades och butiken flyttade till ett hus på andra sidan vägen 1876, där 
handel drevs till 1916. Den ursprungliga byggnaden blev bostad åt Samuels-
sons familj. Efter Samuelsson flyttade sadelmakare Herman Eriksson in med 
sin rörelse från Jacobssons fastighet vid Norsgatan. Därefter nyttjades huset 
till resanderum och matservering. Kvarvarande äldre byggnader på platsen 
revs 1964 för att ge plats för det flerbostadshus som Anders Gräfnings bygg– 
och fastighetsföretag från Siljansnäs uppförde på tomten samma år. I gaveln 
mot Rättviksvägen byggdes en liten affärslokal i källarplan.
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Värdebeskrivning
Gräfnings har ett kulturvärde. Byggnaden är till detaljer såväl som helhet ett 
välbevarat flerbostadshus från 1960–talet i tidstypisk modernistisk stil och 
kan berätta om hur efterkrigstidens byggnadskonst tog sig uttryck i Leksand. 
Byggnaden är till sin utformning anpassad för att samspela med de intilliggan-
de av Jack Hansons arkitektkontor ritade flerbostadshusen i utpräglad funk-
tionalistisk stil, något som byggnadsnämndens protokoll från tiden förtäljer. 
Anpassningen tar sig form bland annat i att byggnadskroppen är uppdelad 
i två i förhållande till varandra lätt förskjutna delar. Byggnaden är uppförd 
av en firma från Siljansnäs som uppförde flera liknande byggnader och även 
småhus i Siljansnäs, Leksand och även i Stockholm. Den lokala anknytningen 
kan berätta om den på orten utbredda skicklighet i byggnadshantverk som 
präglat bygden i Siljansnäs och Leksand i många hundratals år och hur dessa 
kunskaper traderats och även omsattes i ny kontext under den moderna epo-
ken 1930–1980. Gräfnings var en av många liknande små byggnadsfirmor 
med fastigheter både i och utanför Leksandsbygden.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fönstersätt-
ning samt balkonger.

• Befintliga balkongfronter i sinuskorrugerad plåt med smidesräcken.

• Befintliga ytterdörrar i trä med sparkplåtar i rostfri stålplåt samt sido-
lufter i samma utformning. Befintliga trycken på ytterdörrar. Befint-
liga dörromfattningar i blottlagt fasadtegel.

59. Bönan, Samuelssons
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bönan – Samuelssons, Noret 62:65

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

Byggherre: Leksands Missionsförsamling

Placering och översiktlig beskrivning: Stort f.d. missionshus samman-
byggt med en magasinsbyggnad tidigare tillhörande numer riven handelsgård 
uppförd av F.A. Samuelsson, en av Norets första handelsmän. Byggnadsan-
läggningen är belägen sydöst om Rättviksvägen, norr om Sammilsdalskolan 
och väster om Flygars. 

Det före detta Missionshuset, Bönan, är en stor rektangulär byggnad i 2 och 
½ våning med sadeltak täckt av tegelröd falsad bandplåt. På taket finns även 
smala tegelskorstenar med enkel utkragning. Mot Parkgatan i söder finns två 
utanpåliggande trapphus som avslutas uppåt i takkupor med sadeltak. Mellan 
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trapphusen finns balkonger på den övre våningen samt vindsvåningen. Bal-
kongerna har detaljer så som fronter och pelare i snickarglädjestil. Byggnaden 
vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden domineras av fält 
med liggande och stående ljusgrå fasspontpanel avdelade med vita listverk. 
Midjebandet som avskiljer första och andra våningarna är profilerat. Byggna-
dens fönster är i huvudsak flaggfönster, dock nytillkomna med mycket breda 
karmar. Fönsteromfattningarna är enkla med brädor, på gavlarna med profile-
rade överstycken. Högst upp på gavlarna finns även triangelformade dekora-
tiva fönster. Mot sydöst finns en stor glasveranda i två våningar med balkong 
ovan. Byggnadens huvudentré i form av ett par ljusgula trädörrar med spröj-
sade fönster med rombformade glas är belägen mot Parkgatan. Betongtrappor 
med smidesräcken leder upp från markplan till respektive ytterdörrar.

Magasinsbyggnaden tillhörande F.A. Samuelssons gård består av en enkel 
mindre timmerbyggnad i Rättviksvägens gatuliv. Byggnaden är rödfärgad 
med delvis vitmålade knutlådor och vitmålade vindskivor. Ett senare uppta-
get kvadratiskt spröjsat fönster mot sydväst är också vitmålat. Byggnaden har 
några äldre bevarade detaljer i form av äldre brädportar på samma fasad som 
fönstret, samt små luckor mot Rättviksvägen. Byggnaden vilar på en gjuten 
betonggrund.

Sammanlänkningen mellan ovanstående byggnader består av en stor ok-
togonalt formad byggnad med flackt mansardtak. Byggnadsdelen är inklädd 
med liggande– och stående faluröd spontpanel som avdelas av vita listverk. 
Byggnaden har stora vita spröjsade fönster. Spröjsarna, som inte är äkta, har 
dock på många fönster vid inventeringstillfället delvis släppt ifrån fönsterkar-
men. Byggnadens tak är klätt med röd falsad bandplåt. Mellan byggnadsdelen 
och Bönan finns en sammanlänkning med en vit enkel ytterdörr utan fönster.

Miljö och omgivning: Tomten som byggnaderna står på omgärdas av ett 
brädstaket. Ingången till gården flankeras av två granitstolpar med obelisk-
form.

Arkitekturstil: Bönan är uppfört i snickarglädjestil. Karaktärsdrag som åter-
speglar stilen är den liggande och stående fasspontade panelen, förekomsten 
av flaggpostfönster (dock inte de ursprungliga), glasverandor samt balkong-
pelare med rikt sågade snedslår. Byggnadens nuvarande balkongfronter som är 
profilsågade på ett sätt som är typiskt för snickarglädjen är dock tillkomna un-
der en sentida renovering. Sammanbyggnaden mellan Bönan och magasins-
byggnaden är typiskt postmodernistisk. Karaktärsdrag som tydligt återspeglar 
stilen är byggnadens ovanliga och lekfulla oktogonala form, stora spröjsade 
fönsterpartier och de karaktäristiska gavelfönstren mot Parkgatan.

Utmärkande detaljer: Bönans storlek och volym. Äldre snickarglädjedetal-
jer, dörrar och gavelfönster på samma byggnad. Portar på magasinsbyggnaden 
invid Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Bönan har 
genomgått en genomgripande och hård renovering omkring 1990. I samband 
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med detta utbyttes de flesta äldre fönster, balkongfronter och sannolikt även 
delar av den liggande och stående panelen. Byggnaden var ursprungligen utan 
panel och faluröd. Därefter med oljefärgad panel i ljusgulgrön kulör. Idag 
är byggnaden ljust grå. Byggnadens ytterdörrar mot Parkgatan är från tiden 
kring 1900–talets mitt. Magasinsbyggnadens tak har genomgått förändringar 
bland annat i form av takbyte, insättning av fönster och ny betonggrund. 
Stommen är dock relativt välbehållen i äldre skick.

Historik
Leksands Missionsförsamling bildades 1865. På ett möte i Hagen 1870 fat-
tades beslut om att ett bönhus skulle byggas i Noret. Det första bönhuset 
uppfördes 1873–74 men revs 1885 efter endast 12 år då det var för litet. På 
den utökade grunden byggdes ett nytt bönhus, efter förslag av skomakare Erik 
Bjurling, vilket är det hus som fortfarande står kvar. Det nya bönhuset kunde 
tas i bruk redan på hösten 1885 och blev känt som »Bönan«. År 1895 utförde 
Kers Lars Larsson fyra stora dekorationsmålningar i stora salen. I början av 
1900–talet höll församlingen på att växa ur även detta andra bönhus samti-
digt som lokalen var kall och hade renoveringsbehov. Lokalproblemen löstes 
genom att bygga den nya missionskyrkan som invigdes 1911. Det gamla bön-
huset byggdes om till bostäder. År 1989 byggdes Bönan till med lokaler för 
den kommunala musikskolan: en oktagonalformad musikpaviljong, ritad av 
byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor. Tillbyggnaden länkade ihop Bönan 
med den gamla magasinsbyggnaden från Samuelssons handelsrörelse.

På fastigheten i hörnet mot Parkgatan–Rättviksvägen låg fram till 1972 en 
tvåvånings parstuga av timmer med rödfärgad träpanel och vita knutbrädor. 
Det var en av Norets äldsta handelsgårdar, Samuelsson. Av två mamseller Wil-
helmsson inköpte köpman F.A. Samuelsson tvärs över Rättviksvägen en fast-
ighet och öppnade handel 1862 med ingång från Rättviksvägen, F.A. Samu-
elssons Speceri & diversehandel. Samuelson hade kommit till Leksand på 
1850–talet och fick anställning hos handlare Nyberg. Rörelsen utvidgades och 
butiken flyttade till ett hus på andra sidan vägen 1876, där handel drevs till 
1916. Den första poststationen i Noret inrymdes i handelsboden. Samuelsson 
var även en av de första i Noret som skaffade sig telefon, trots att han var döv. 
Våren 1972 revs affärsbyggnaden medan magasinsbyggnaden blev kvar.

Den ursprungliga handelsboden på norra sidan Rättviksvägen blev bostad 
åt Samuelssons familj.

Värdebeskrivning
Bönan har ett kulturvärde. Byggnaden berättar om frikyrkornas och folkrörel-
sernas framväxt, storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets 
framväxt. Den stora byggnaden kom att användas från 1885 till 1911, då den 
ännu större och nya missionskyrkan togs i bruk. Bönan uppfördes i trä, som 
under 1800–talet och till omkring år 1910 då missionskyrkan byggdes, var det 
självklara byggnadsmaterialet för detta slags samlingslokal.

Magasinsbyggnaden är en större bod med vädringsluckor och berättar om 
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timmerhuskulturen i bondesamhället och en av Norets äldsta handelsrörel-
ser under den tidiga övergången till industrisamhället i mitten av 1800–talet. 
Den har delvis förändrats genom att den dockats ihop med tillbyggnaden från 
1980–talet. Magasinsbyggnaden har kulturvärde.

Värden/var varsam med
• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-

höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial – falsad plåt och tak-
tegel. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takut-
språng.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fasadmaterial 
– fasspontad stående och liggande panel, locklistpanel eller blottlagd 
timmerstomme.

• Befintlig faluröd färgsättning där den förekommer.

• Befintlig fönstersättning, befintlig utformning beträffande fönster-
omfattningar samt befintliga äldre gavelfönster på Bönan. Befintlig 
utformning beträffande fönster på sammanlänkningen mellan Bö-
nan och magasinsbyggnaden.  

• Befintliga farstukvistar, trappgångar, balkonger och glasverandor på 
Bönan. Befintliga profilsågade snickerier och andra detaljer på dessa 
byggnadsdelar. Befintliga ytterdörrar på Bönan. 

• Befintliga dörrar och luckor på magasinsbyggnaden. 

• Befintliga staketstolpar i granit.

60. Flygars
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Flygars, Fiskgårdarna 16

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

Byggår: 1910–talet

Placering och översiktlig beskrivning: Bostadshus i två våningar samt 
tillhörande gårdshus i väster. Byggnaderna är belägna med Bönan i väster, 
Landgårds i öster, Fiskes i norr och Sammilsdalsskolan/Parkgatan i söder.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Byggnaden 
har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en framträdande ut-
byggd glasveranda, som också är byggnadens ingång, i byggnadens sydvästra 
hörn. Byggnadens fasad utgörs av liggande och stående faluröd fasspontpanel 
som avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på bot-
tenvåningen. Byggnadens knutbrädor, vindskivor och enkla fönsteromfatt-
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ningar är vita. De flesta fönstren är flaggfönster. Byggnaden kröns av ett brant 
sadeltak med tvåkupig tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad skorsten 
I gaveln mot söder finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggnadens vind-
skivor är sågade i mönster efter takteglet. Byggnaden har en enkel pariserblå 
ytterdörr sannolikt tillkommen kring 1900–talets mitt. Gårdshuset i väster 
är en långsmal enkel byggnad med faluröd liggande fasspontpanel. Byggna-
den kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en tegelskorsten 
med utkragning ovantill. Byggnadens fönster är äldre vita tvåluftsfönster med 
enkel brädfodring. Samtliga dörrar är mörkbruna bräddörrar med vita om-
fattningar, en med överluft och en med sidolufter.

Miljö och omgivning: Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas 
av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit med 
obeliskform. Gårdsplanen domineras av en cirkelväg i grus omkring en gräs-
rundel innefattandes flaggstångsfundament av granit i mitten. Gården intill 
Flygars – Landgårds, innefattar ett snarlikt bostadshus med samma form som 
Flygars.

Arkitekturstil: Snickarglädje, sent 1800–tal/sekelskiftet år 1900. Stiltypis-
ka karaktärsdrag är byggnadens stående och liggande panel, flaggfönster och 
gaveldekorationer.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade 
vindskivorna och gaveldekorationer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Bygg-
nadens form, panel, fönstersättning, vindskivor, skorsten och takmaterial. 
Gårdshuset i sin helhet.

Historik
Platsen var på 1820–talet åkermark, som benämndes Tronsgärdet. Byggnaden 
är uppförd mellan 1906 och 1918, troligen på 1910–talet. Byggherre eller 
åtminstone senare ägare under en längre period var Lars Flygar.

Värdebeskrivning
Flygars har ett kulturvärde. Byggnaden är tillsammans med det snarlika huset 
på granngården, Fiskgårdarna 17, ett välbevarat uttryck för ett nationalro-
mantiskt inspirerat villaideal med rödmålade fasader i omväxlande stående 
och liggande spontpanel, högresta och branta takfall täckta av tegelpannor 
och vitmålade fönster. Huset samspelar förhållandevis väl i skala och mate-
rial med såväl municipalsamhällets egnahems– och trädgårdsstadsidéer som 
äldre miljöer från Norets bondby, exempelvis Fiskgårdarna. Angående träd-
gårdsstadsidealet återspeglas det tydligast genom byggnadens placering mitt 
på tomten. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om 
den slutna stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes 
som öppna, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta pla-
cerades byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan 
fylldes med växtlighet.
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Värden/var varsam med – Bostadshus

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Be-
fintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekoratio-
ner.

• Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande fa-
sadmaterial med liggande och stående fasspontad panel.

• Befintlig fönstersättning. Befintlig utformning beträffande fönster.

• Befintligt entréparti med glasveranda.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.

• Befintlig fasadkomposition och befintlig utformning beträffande 
fasadmaterial med liggande och stående fasspontad panel. Befintlig 

Flygars och Landgårds har 
likartad utformning och 
byggdes sannolikt kring 
samma tid.
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faluröd färgsättning med vita detaljer så som dörr– och fönsterom-
fattningar, fönster och vindskivor samt knutbrädor.

• Befintlig fönstersättning. Befintliga fönster.

• Befintliga dörrar samt befintliga över– och sidolufter.

• Gårdens befintliga komposition beträffande förhållandet mellan väg 
och gräsplan. Befintligt flaggstångsfundament i granit. Befintliga 
grindstolpar i granit.

61. Landgårds
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Landgårds, Fiskgårdarna 17

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

Byggår: 1910–talet

Placering och översiktlig beskrivning: Bostadshus i två våningar samt 
tillhörande gårdshus i öster. I väster finns Flygars, i öster Fisk Lassas, i söder 
Sammilsdal och i norr småhusbebyggelse i kvarteret Fiskgårdarna, samt Fiskes. 

Bostadshuset har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en 
framträdande utbyggd veranda, som också är byggnadens ingång, i byggna-
dens sydvästra hörn. Formen är nära identisk med bostadshuset på Flygars. 
Byggnadens fasad utgörs mot söder av liggande och stående gul fasspontpa-
nel som avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på 
bottenvåningen. Övriga fasader har blekt gul fjällpanel, sannolikt tillkommen 
kring 1900–talets mitt.  Byggnadens knutbrädor, vindskivor och fönsterom-
fattningar är vita. Beträffande fönster förekommer dels vissa flaggfönster, dels 
vissa perspektivfönster. Byggnaden kröns av ett brant sadeltak med tvåkupig 
tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad skorsten. I gaveln mot söder 
finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggnadens vindskivor är sågade i 
mönster efter takteglet och har dropplister med sågtandsform. I takutsprånget 
finns synliga taktassar. Gårdshuset i öster är en långsmal enkel byggnad med 
ljusgul fjällpanel sannolikt tillkommen kring 1900–talets mitt. Byggnaden 
kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en tegelskorsten 
med utkragning ovantill. I söder finns en vit garageport av en typ som var 
vanlig kring 1900–talets mitt.

Miljö och omgivning: Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas 
av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit. Går-
den intill Landgårds – Flygars, innefattar ett snarlikt bostadshus med samma 
form som Landgårds.

Arkitekturstil: Bostadshuset moderniserades sannolikt med ny panel och 
nya fönster kring 1900–talets mitt. Idag har byggnaden delvis renoverats i 
en stil som återknyter till den snickarglädjestil som byggnaden ursprungligen 
uppfördes i.
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Landgårds från söder. Till 
vänster i bilden syns Flygars.

Utmärkande detaljer: Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade 
vindskivorna med sågtandsformade dropplister och gaveldekorationer. Syn-
liga taktassar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens form och detaljer i anslutning till taket.

Historik
Platsen var på 1820–talet åkermark, som benämndes Tronsgärdet. Byggnaden 
är uppförd mellan 1906 och 1918, troligen på 1910–talet. Ägare under en 
längre period var Daniel Landgård, men om en Landgård uppfört byggnaden 
bör det ha varit en äldre generation.

Värdebeskrivning
Landgårds har ett kulturvärde. Byggnaden är tillsammans med det snarlika 
huset på granngården, Fiskgårdarna 16, ett välbevarat uttryck för ett natio-
nalromantiskt inspirerat villaideal med fasader i omväxlande stående och 
liggande spontpanel, högresta och branta takfall täckta av tegelpannor och 
vitmålade fönster. Huset samspelar förhållandevis väl i skala och material med 
såväl municipalsamhällets egnahems– och trädgårdsstadsidéer som äldre mil-
jöer från Norets bondby, exempelvis Fiskgårdarna. Angående trädgårdsstads-
idealet återspeglas det tydligast genom byggnadens placering mitt på tomten. 
Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den slutna 
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stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som öppna, 
grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades bygg-
naderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes med 
växtlighet.

Värden/var varsam med – Bostadshus

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Be-
fintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekoratio-
ner. Takutsprångets utformning med synliga taktassar.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.

• Befintliga äldre dörrar och fönster.

• Befintliga grindstolpar i granit.
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62. Gamla Apoteket
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Apoteket, Paraden 4

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

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (ansvarig för nuvarande utformning som tillkom 
under en omgestaltning under 1910–talet, den ursprungliga byggnaden är 
äldre)

Placering och översiktlig beskrivning: Reveterad timmerbyggnad i 2 
och ½ våning som idag innefattar bostäder. Byggnaden är belägen väster om 
korsningen Rättviksvägen–Parkgatan. I väster finns en stor park, och norrut 
Leksandshallen. I söder finns Sammilsdalskolan. Till byggnaden hör en falu-
röd låg utbyggnad längs Parkgatan.

Byggnadens huvuddel vilar på en putsad stengrund som övergår till en 
reveterad timmerfasad med stora gräddvita spritputsfält som avgränsas av 
slätputsade knutlådor och knutholkar i pilasterform. Även sådant som föns-
teromfattningar är slätputsade. Byggnaden har en symmetrisk fasadkomposi-
tion med jämnt utplacerade fönster. Tidigare fanns en entré med farstukvist/
balkong i två våningar mitt fram på fasaden mot Rättviksvägen. Idag är bygg-
nadens entré belägen på baksidan, mot nordväst. Detta entréparti består av ett 
utbyggt brett trapphus med sadeltak och fasad av liggande fasspontad panel 
som är ljusgul–gräddvit. I bottenvåningen på trapphuset finns ett par gula 
spegeldörrar som leder in till byggnaden. Dörrarna omfattas av ett nyklassi-
cistiskt entréparti dekorerat bland annat med stiliserade pelare och en enkel 
tandsnittsfris. Det finns även ett annat entréparti med tre äldre dörrar under 
ett enkelt skärmtak i byggnadskroppens nordöstra hörn. Byggnadens fasad 
avslutas uppåt i en kraftig gesims i trä. Mot Rättviksvägen finns en fronton 
med rundbågig topp som också utgör en stor takkupa med falsad plåttäck-
ning. Taket i övrigt täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå finns också flera te-
gelskorstenar med utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak flaggfönster 
eller trelufts flaggfönster där de övre rutorna är spröjsade med fyra kvadra-
tiska rutor. De ursprungliga fönstren har utbytts mot nya kring 1900–talets 
slut eller under tidigt 2000–tal. I gavlarna finns även tre oxögon, små runda 
fönster med korsspröjs, samt ett runt fönster med mittpost. Frontonen mot 
Rättviksvägen innefattar ett lunettfönster med komplex spröjs. Utbyggnaden 
längs Parkgatan består av ett långsmalt lågt hus med flackt sadeltak täckt av 
betongtaktegel samt falsad bandplåt på ett av takfallen. Ovanpå taket finns 
tre vitputsade skorstenar med utkragning. Byggnaden är inklädd i en enkel 
faluröd lockpanel, och har ospröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning: Gamla Apoteket och dess tillbyggnad omfamnar en 
grusad gårdsplan i nordväst. I samma väderstreck finns en trädgårdsmiljö med 
bland annat äldre barrträd och öppna gräsytor. Längs Rättviksvägen väster om 
Gamla apoteket finns en liten tegelmur som är slätputsad vit. I väster finns 
Paradparken.
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Utmärkande detaljer: Gamla apoteksbyggnadens storlek. Gesimser och list-
verk. Fönstrens utformning. Frontonen med rundvalvsform.

Arkitekturstil: Nyklassicism. Byggnaden i sitt nuvarande utseende anspelar 
mot enkel och avskalad nyklassicism med en viss lekfullhet som ofta förknip-
pas med 1920–talsklassicismen. Detta återspeglas exempelvis genom valet att 
avsluta mittfrontonen i ett rundvalv ovantill. Karaktärsdrag som är typiska för 
stilen är annars gesimser, oxögon, den symmetriska fasadkompositionen och 
förekomsten av lunettfönster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Även om 
byggnaden till sin form, fasadkomposition och generella karaktär uppfattas 
som välbevarad har den genomgått många betydande detaljförändringar un-
der 1900–talets slut eller 2000–talets början. Exempelvis har det äldre entré-
partiet mot Rättviksvägen avlägsnats samt har äldre fönster och dörrar utbytts. 

Historik
På storskifteskartan från 1820–talet låg på norra sidan av Åsbyggevägen, se-
dermera Rättviksvägen, Paradåkern, på Skolmästarboställets ägor, och längs 
vägkanten ett flertal byggnader, möjligen skomakare Lunds gård. På södra 
sidan av vägen fanns Varggropsåkern. På ett foto från början av 1870–talet 
syns flera kyrkstallar på södra sidan av vägen medan det på norra sidan av 
vägen ligger två tvåvånings timmerbyggnader längs med vägen nära varandra. 
Husen skiljs bara åt av en grind. På det östligaste av husen syns ovanför det 
mittersta fönstret en skylt på vilken det står »Apotek«, med stora bokstäver. 
Fönstret längst åt väster har möjligen delats mitt itu med en enkel dörr eller 
en utlämningslucka. Framför apoteket står en grupp människor varav en är 
identifierad som apotekare Carl Gyllenhammar. Övriga är postmästare Ros 
med väska och käpp, »Långa Hanngren«, sedermera överstelöjtnant vid Väs-
terbottens regemente, och handlare Aron Lindholm samt tre karlar och en 
kvinna i sina Leksandsdräkter.

År 1851 fick apotekaren i Falun, Fredrik Wilhelm Helleday, tillstånd att 
inrätta ett filialapotek i Leksand. År 1862 blev apoteksfilialen i Leksand själv-
ständig. Den förste apotekaren som 1863 fick privilegium att driva apoteket i 
Leksand var Carl Gyllenhammar (1807–1874). Enligt uppgift lät Gyllenham-
mar uppföra denna byggnad.

I det västligaste belägna huset bodde vid tiden hattmakare Olof Anselius, 
född i Visby 1792, inflyttad från Falun 1850. På övre våningen, i »Anseli-
us stora sal«, gav kringresande »taskspelare« föreställningar och personer togs 
emot som demonstrerande undergörande medel. Kanske var det en konkurre-
rande verksamhet till apoteket? 

Apotekare 1891–99 var C A A Bruze som samlade ihop en stor samling 
av allmogeföremål, som han vid flytten från Leksand skänkte till Jones Mats 
Perssons etnografiska museum.

Apoteksgården förändrades sedan genomgripande, sannolikt under apote-
kare Bruzes tid. Strax före sekelskiftet år 1900 togs fler fönster upp i den 
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Ovan, Gamla Apoteket 
vid Rättviksvägen.

Byggnaden från Rätt-
viksvägen i söder.
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ännu befintliga och i vinkel anslutande uthuslängan. De båda husen längs 
gatan förenades möjligen och fick ett entréparti, som försågs med brokvist 
och balkong med snickarglädje. Taken byggdes ihop och fasaden reveterades 
och försågs med slätputsade pilastrar. År 1917, enligt uppgift efter ritningar av 
Gustaf Ankarcrona, höjdes huset med en våning och fick en kraftigare takfot. 
Snickarglädjen på fönsterfoder och entréparti avlägsnades. Vid samma tillfälle 
fick frontespisen ett halvrunt tak.

Apoteket flyttade i början av 1950–talet till det då nyuppförda affärs– och 
bostadshuset i norra änden av Torget, Rektangeln 5. Omkring 1978 flyttade 
apoteket till nuvarande fastigheten i kvarteret Köpmannen, längs Leksands-
vägen. I Gamla Apoteket har sedan 1950–talet inrymts olika verksamheter, 
bland annat skolkontor och skolförvaltningens central för audiovisuella hjälp-
medel, »AV–centralen«, lokalradiostation med mera. I den lägre rödfärgade 
längan inrymdes skolsköterskemottagning.

Värdebeskrivning
Gamla Apoteket har särskilt kulturvärde. Byggnaden berättar om hur sjuk-
domsbehandling med läkemedel på landsbygden utanför städerna professi-
onaliserades genom särskilt utbildade apotekare och genom statlig reglering 
spreds till mindre orter i och med industrisamhällets framväxt under andra 
hälften av 1800–talet. Byggnadens välbevarade omgestaltning från 1910–talet 
i nyklassicism berättar också om de nya arkitekturstilar som kom till använd-
ning för att skänka viktiga samhällsinstitutioner status under decennierna 
kring år 1900. Byggnaden har höga utformningsmässiga, materialmässiga och 
arkitektoniska kvaliteter och samspelar väl med övriga byggnader ritade av 
Ankarcrona kring Kyrkudden under perioden, däribland sockenstugan och 
församlingshemmet.

Värden/var varsam med

• Huvudbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tegel och falsad plåt. 
Befintliga tegelskorstenar. Befintliga utformning beträffande vind-
skivor och takutsprång, samt gesims i trä. Befintlig utformning be-
träffande rundvalvet ovan frontonen mot Rättviksvägen.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition samt 
förhållandet mellan slätputs och spritputs. Befintlig utformning be-
träffande fasad och färgsättning på trapphuset i norr.

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

• Befintlig putsad tegelmur längs Rättviksvägen.

• Befintlig växtlighet på byggnadens gård.
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Ovan, Innergård med 
trapphus inklätt med 
liggande panel. Till vän-
ster i bilden skymtas den 
faluröda vinkeltillbygg-
naden som omnämns i 
texten.

Byggnadens mittparti 
mot Rättviksvägen kröns 
av ett rundvalv med 
karaktäristiskt lunett-
fönster.
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63. Munthes, Hildasholm
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Stengården, Munthes eller senare Hil-
dasholm, Kyrkan 3

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

Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML).

Byggherre: Axel Munthe

Arkitekt: Torben Grut

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1910

Placering och översiktlig beskrivning: Gården är belägen norr om Lek-
sands kyrkogård mellan Barkdalsåkrarna och Siljan på utskjutande landtungor 
mellan sjölar och gropar i sandplatån högt ovanför strandplanen. Byggnaderna 
och de närmast omgivande trädgårdarna omgärdas av en vitputsad tegelmur 
mot odlingslandskapet. En uppfartsväg leder över åkermarken upp till Klock-
aregatan. Till gården hör en trädgårdsanläggning om fem olika trädgårdar i 
olika stil och med olika teman: »Den gula trädgården«, »enbusketrädgården«, 
»den sänkta trädgården«, »brunnsträdgården« och »fontänträdgården«. Samt-
liga trädgårdar är skapade av Hilda Munthe med hjälp av hantverkare och 
arbetskraft från bygden.

Arkitekturstil: Gården ritades av arkitekt Torben Grut med förebild i svensk 
stenarkitektur under 1500– och 1600–talen. Gården är strikt symmetriskt 
uppbyggd. En alléprydd uppfartsväg löper fram till en omgivande gårdsmur. 
Framför huvudbyggnaden finns en stenbelagd gård som flankeras av två lika-
dana små flygelbyggnader med drag av huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden 
i två våningar har solida kalkputsade murar, symmetriskt placerade smårutiga 
fönster och högt valmat tak täckt med tegel.

Historik
Författaren och läkaren Axel Munthe lät uppföra gården som morgongåva 
till sin engelska hustru Hilda, född Pennington–Mellor år 1910 på mark som 
arrenderades av kyrkan. Gården ritades av arkitekt Torben Grut och entre-
prenör var byggmästare Hallmans Per Karlsson. Omfattningar av skulpterad 
sten kring portar utfördes av Nya stenhuggeriet i Leksand. På gården som 
kallades Stengården vistades sommartid framför allt Hilda med de två sönerna 
Peter Viking och Malcolm Grane. Axel Munthe kom mer sällan på besök. 
Drottning Viktoria övernattade på gården under kungaparets besök i Leksand 
1924. På 1930–talet gjorde Hilda och sönerna med hjälp av vänner och folk 
från bygden ambitiösa uppsättningar av historiska spel. Efter Hilda Munthes 
död 1967 började gården kallas för Hildasholm. Sedan 1980 utgör Hildas-
holm en stiftelse och gården visas för besökare. Hildasholm förklarades som 
byggnadsminne 1988 och genomgick en omfattande renovering 1995. Ett 
uthus i trädgården har inretts som besökscentrum med café.
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Manbyggnaden till 
Munthes från byggna-
dens framsida. Taket 
är klätt av holländskt 
glaserat lertegel av ett 
slag som förekommer 
på Noret.

Ovan, Munthes från 
norr kring 1920. Okänd 
fotograf, Leksands 
lokalhistoriska arkiv - 
bildarkivet.
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Värdebeskrivning
Hildasholm med husen, trädgårdarna och omgivande odlingslandskap öster 
och nordöst om gården har särskilt kulturvärde. Hildasholm är genom sin 
skala och omfattning men framför allt genom arkitekturen och materialvalet 
det mest originella och avvikande sommarnöjet i Leksand. I allmänhet berät-
tar gården om Leksands attraktionskraft för turister och sommarboende från 
och med 1800–talets andra hälft under industrisamhällets framväxt och eta-
bleringen av så kallade sommarnöjen. I synnerhet berättar anläggningen om 
hur en av Sveriges mest kända läkare och författare, Axel Munthe, lockades av 
Leksandsbygden och lät skapa en fantasifull och mycket påkostad gård som 
säte för sin familj och sin släkts minnen och historia. Huset med inventarier 
och trädgårdar rymmer fantastiska historier och överraskningar. Hildasholm 
är en plats där gränserna för tid och rum upplöses. En plats där människor kan 
drömma och fantisera om verkligheten som man vill att den ska kunna vara, 
inte som den nödvändigtvis är.

Värden/var varsam med

• Anläggningen är i sin helhet och i detalj mycket speciell och bör 
tillsammans med det omgivande landskapet betraktas som omistlig. 

64. Dalahemmet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Dalahemmet, Haggas 3

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

Byggherre: Oscar Sundelin

Byggår: 1901

Placering och översiktlig beskrivning: Med två– och en halv våning 
samt källarvåning och med imponerande storlek utgör huset ett tilldragande 
blickfång från älven och bron.

Arkitekturstil: Vid uppförandet var huset ett utmärkt exempel på den pa-
nelarkitektur, den så kallade schweizerstilen, som var rådande mode i slutet på 
1800–talet. Några av stilens kännetecken var förutom uppbruten symmetri, 
olikriktad panel i olika väggfält och ljust målade fasader även lövsågade ut-
smyckningar. Den stora verandan mot älven har senare byggts in och några 
fönsteromfattningar har ändrats.

Historik
Vid storskiftet fanns här uthus och kålgårdar till Johan Wahlströms gård. En 
gammal gångväg, Lissbacken, löpte långt fram i tiden mellan älven och Nors-
gatan. En nuvarande grind till Dalahemmets trädgård markerar i sydvästra 
hörnet var gångvägen kom ned.

Oscar Sundelin lät uppföra den nuvarande byggnaden 1901 som då fick 
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Flygelbyggnad till 
Munthes.

Ovan, Munthes eller 
Hildasholm har en väl 
omhändertagen och 
elegant trädgård med en 
stor mångfald av växt-
lighet i olika rumsindel-
ningar.
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namnet Oscarsro. Sundelin var född i Sorsele 1854, inspektor vid Dalelfva-
rnes Flottningsförening 1878–1906 med tjänstebostad i Korsnäsgården vid 
Edshult, från 1897 kamrer i det nyöppnade kontoret av Kopparbergs Enskilda 
banks avdelningskontor i Leksand, död 1907. Efter Oscar Sundelins död flyt-
tade hustrun och barnen till Göteborg.

Hotell Dalahemmet öppnade 1908 och drevs av fru Ida Böös till 1935. 
Därefter fanns här Dalahemmets matsalar till omkring år 1960. Senare har 
huset använts både för bostadslägenheter och för servicelokaler till Leksands 
radio, »Radio–Linds«.

Värdebeskrivning
Dalahemmet med tillhörande trädgård har ett kulturvärde. Denna stora trä-
byggnad berättar om hur Norets sydsluttning mot älven under slutet av 1800–
talet blev ett attraktivt område för såväl tjänstemän i privatbostäder som turis-
ter på hotell. Byggnaden har tjänstgjort i båda funktionerna. Byggnaden kan 
även berätta om hur industrimässigt sågade trävaror fick en större betydelse i 
det sena 1800–talets byggnadskick i Leksand. Att byggnadens värde inte be-
döms som särskilt beror på att många originaldetaljer utbytts eller omdanats.

Värden/var varsam med

• Befintliga skorstenar

• Befintlig kvarvarande äldre fasspontpanel. Befintlig fasadutformning 
med liggande fasspontpanel.

• Befintliga spetsvinkliga stuprör.

• Befintliga äldre fönster och dörrar. Befintlig utformning beträffande 
fönster och dörrar samt fönster och dörromfattningar.

• Befintliga ursprungliga detaljer i snickarglädjestil, exempelvis deko-
relementen vid nock.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens takutsprång, med syn-
liga taksparrar och vitmålad slätpanel.

• Befintliga terrassmurar i trädgårdsanläggningen.

65. Udden med Kattjerkers humlegård
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Udden med Kattjerkers Humlegård, 
Udden 3 med flera

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

Historik
Udden är en utskjutande landtunga som bildats genom Sjölarna, det vill säga 
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Dalahemmet kring 
1920, okänd fotograf, 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.

Ovan, Dalahemmet 
från Leksandsbron. 
Foto: Lars Jönses.
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de hålvägar och gropar i sandplatån som i hundratals år funnits i området 
där gamla landsvägsbron anlöper norra stranden. Den nordligaste hålvägen är 
Postbacken eller Brömsbacken. I södra delen av området går Färjbacken upp 
från det ursprungliga färjeläget.

Kattjerkers humlegård är benämningen på det område som ligger nedan-
för Norsgatan och mellan Postbacken och Färjbacken. Eftersom Norsgatan 
har breddats söderut och landsvägsbrons tillfartsväg lagts rakt över området 
återstår idag endast en del av platsen för den forna humlegården. Namnet kan 
förmodligen knytas till den gård som i början av 1800–talet kallades Lekatt-
gården och var belägen på andra sidan av Norsgatan. Lekatt är leksandsmål 
för lodjur och Kattjerker bör ha syftat på en Lekatt Erik. Odlandet av humle, 
en ingrediens för öltillverkning, var fram till 1860 påbjudet i lag. På många 
av gårdarna i Noret fanns sådana humleodlingar i sydsluttningen mot älven. 
År 1919 förbjöds betning av kreatur och hängande av tvätt på allmänningen 
mellan Postbacken och kajen. Sluttningen ned mot Postbacken var vintertid 
en spännande backe för hissnande utförskörning på skidor eller med kälke.

Vid Norsgatan, i kanten mot sluttningen låg under 1800–talets andra hälft 
Norets byskola, en mindre timmerbyggnad med ingång och förstukvist ut 
mot bygatan. Härifrån hämtade konstnären Gustaf Ankarcrona sitt motiv till 
målningen Examen i Leksand, från 1903. Skolan revs strax efter sekelskiftet 
omkring år 1900 och flyttades och blev bageri på Stora Gudmundssons gård. 
Det räcke som under 1900–talet byggdes mot sluttningen blev en utmärkt 
samlingsplats då ofta på lördagarna folk samlades och sittandes på räcket kun-
de betrakta trafiken genom samhället. Här fanns länge också en stor anslags-
tavla.

Färjbacken var förr i tiden infarten till Noret söderifrån då landsvägen gick 
över flottbron.

Majstångsplatsen är känd sedan början av 1800–talet och platsen var under 
lång tid en träffpunkt i Noret, då trafiken och affärslivet var koncentrerat till 
Norsgatan. Majstångens grova träfundament fungerade som en anslagstavla 
och på sydvästra hörnet av Stora Gudmundsson fanns en liten tavla där lant-
mannaföreningen anslog väderutsikter med mera. I slutet av 1800–talet restes 
majstången till musik av Leksands Hornmusikkår under ledning av järnhand-
lare Anders Danielsson. I takt med den ökande turismen blev midsommar-
firandet på den trånga platsen till slut så populärt att det hindrade trafiken. 
Midsommarfirandet flyttade i slutet av 1930–talet till Sammilsdal och den så 
kallade Gropen.

På Uddens norra sluttning mot Postbacken låg från omkring år 1900 en 
byggnad, som kan ha varit uppförd av Nils Bröms som ägde marken. Från 
början av 1910–talet fanns här rum för resande, ”Centrumrummen” och 1916 
öppnade i samma byggnad Pensionat Trädgårdsvillan. Samma år förlängdes 
byggnaden. Pensionatet drevs av Stormats Axel Olsson och hans hustru Duf 
Kristina, född Larsson. Kristina hade c:a 1910 tillsammans med flera systrar 
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Duf Larsson öppnat Hembageriet i Posthuset ovanför backen. I Trädgårdsvil-
lan fanns också hembageri och småningom startades glasstillverkning, Siljans 
glass, som senare flyttade till gamla Mejeriet. Trädgårdsvillan blev genom till-
byggnad i flera omgångar med tiden en betydande byggnad om tre våningar 
med reveterad fasad i sluttningsläge på södra sidan längs hålvägen ner mot 
älven. Udden med Trädgårdsvillan var under flera decennier i mitten av 1900–
talet en central punkt i Leksands turistliv. Här fanns servering och rum att 
hyra, här fanns möjlighet att avnjuta kaffet i den vackra trädgårdsmiljön med 
utsikt över älven. Med tiden blev Trädgårdsvillan legendarisk och minnet av 
den levde länge efter verksamheten flyttat och byggnaden hade rivits i mitten 
av 1970–talet.

Omkring år 1950 köpte rörelsen Siljans konditori i Brömsgården. Kring år 
1964 upphörde verksamheten i Trädgårdsvillan och Stormats öppnade istäl-
let först bageri och sedan konditori (1967) i nyuppförda lokaler vid Torget i 
mitten av 1960–talet. Trädgårdsvillan stod därefter tom med avbrott för som-
markaféverksamhet innan byggnaden revs 1976. Längre ned i backen på sam-
ma sida låg Torrbergs smedja, som hade startats 1877 av Ferdinand Ignatius 
Zetterström under namnet »Norets smides– och hovslagarverkstad«. Rörelsen 
övertogs av smeden Samuel August Torrberg. Nedanför smedjan låg Redins 

Paviljongen som ligger 
på udden vid före detta 
Katt-Jerkers humlegård. 
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kopparslageri. Omkring år 1969 övningsbrändes smedjan och kopparslageriet 
av brandkåren.

På Udden uppfördes på 1980–talet ett klockspel och senare en träbro över 
till Norsgatan. En mindre serveringsbyggnad och en paviljong har tillkommit 
i den annars välbevarade trädgårdsanläggningen. Broförbindelsen har ersatts 
av en nyare bro på 2010–talet med större fundament som påverkat sluttning-
en i den ursprungliga hålvägen.

Värdebeskrivning
Landskapet med Udden, Postbackens hålväg, Kattjerkers humlegård, Maj-
stångsplatsen och Färjbacken är en central miljö i Noret och berättar om det 
säregna landskapet längs älven i centrala Leksand med utskjutande uddar, 
gropar i sandplatån, så kallade sjölar, och den många hundra år gamla hålvä-
gen från älven upp på platån. På 1900–talet påverkades landskapet i grunden 
genom landsvägsbrons tillkomst. Platserna berättar om hur man färdats till 
och från Noret, om hur människor nyttjat landskapet, om platsen som en 
samlingspunkt för Leksandsborna och om turismens centrala betydelse för 
Leksand. Platsen har särskilt kulturvärde.

Värden/var varsam med

• Platsen i sin helhet.

• Den grusade gångvägen upp från älvstranden.

• Landskapets naturliga former och kuperade utbredning, undvik att 
ytterligare markplanera eller hårdgöra befintliga ytor inom det vär-
defulla området.

• Befintlig växtlighet på Udden.
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Färjbacken öster om nuvarande Leksandsbron kring 1901. Okänd fotograf, MS, Leksands lokalhistoriska arkiv - bildarkivet.



Leksands kulturmiljöprogram

310

66. Smedjan, Noret 62:51
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Smedjan, Noret 62:51

Placering och översiktlig beskrivning: Smedjan är placerad på älvstran-
den strax öster om Bryggarbacken med ena gaveln mot Strandvägen och den 
andra mot älven.

Arkitekturstil: Byggnaden har sitt ursprung i det byggnadsskick med träpa-
nelklädda regelstommar som blev vanligt i och med industrisamhällets intåg i 
det av timmerhuskulturen präglade äldre bondesamhället.

Historik
Byggnaden kan vara uppförd på 1800–talet, då som förrådsbyggnad i sam-
band med godshantering för sjötransport kanske för bryggeriet som fanns i 
backen ovanför. Från 1899 nyttjades troligen byggnaden som magasin för den 
då nystartade Leksands Åkdonsfabrik som anlades nära bredvid. Byggnaden 
tycks ha klarat sig undan den stora branden i Noret 1902 och användes från 
1903 som magasin av Andersson & Normans möbelsnickeri, som 1903–1915 
låg strax norr om byggnaden. År 1922 fick hovslagare Duf Erik Edvard Lars-
son tillstånd att inreda magasinet till smedja då han skulle ha sysselsättning 
när det var ont om jobb. Flera smeder har därefter använt smedjan för sina 
verksamheter. Den senaste var Birger Liss som här hade smidesverkstad från 
mitten 1900–talet fram till början av 2000–talet.

Värdebeskrivning
Smedjan har särskilt kulturvärde. Den berättar om de hantverk och småin-
dustriverksamheter som i och med industrisamhällets intåg och Norets om-
vandling till tätort från och med andra hälften av 1800–talet bedrevs på de för 
jordbruk obrukbara och översvämningsutsatta strandplanen nedanför Norets 
radby. Värdet förstärks av att byggnaden är endast en av få kvarvarande bygg-
nader som kan berätta om denna utveckling i Norets historia.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga form och volym.

• Den befintliga och tydliga indelningen av byggnaden i två olika 
byggnadsskeden med den norra, äldre delen respektive den södra, 
senare delen.

• Den äldre delens befintliga fasader med den rödfärgade liggande 
fasspontpanelen, de stora smårutiga fönstren och det tvåkupiga ler-
tegeltaket.

• Den senare delens befintliga fasader med den rödfärgade stående pa-
nelen, tvåluftsfönstren och taktäckningen med fibercementliknande 
skivor.
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• Den befintliga skorstensmuren.

• Norra gavelns befintliga portar med den liggande fasspontpanelen 
och hästskorna på väggen ovanför respektive tillbyggnads befintliga 
garageportar med den diagonalspikade panelen.

• Den befintlig verkstadsinteriören med härd och övrig inredning.

Smedjan är belägen intill 
Österdalälven på Norets 
strandplan. Byggnaden kan 
vara uppförd redan under 
1800–talet men nyttjades  
från omkring år 1922 som 
smedja. 
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Ovan, Yrns är en av få kvar-
varande äldre bondgårds-
miljöer på Noret. Huvud-
bostaden (till höger i bild) 
är ett korsplanshus sannolikt 
tillkommet under 1800–talets 
senare hälft.

Till höger, uthuslänga med 
sidokammarstuga eller 
enkelstuga möjligen nyttjad 
som undantag eller sommar-
bostad, i länga med stall. 
Längan är trots vissa föränd-
ringar ett av de tydligaste 
spåren från bondesamhällets 
timmerhuskultur på den 
sydöstra delen av Noret.
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67. Yrns, Yr Ollas 1
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Yrns eller Yr Ollas, Yr Ollas 1

Placering och översiktlig beskrivning: En tidigare bondgård bestående 
av två bostadshus, ett gårdshus och en bod med pulpettak. Det större bo-
stadshuset är ett mindre korsplanshus och gårdshuset bildar två längor i en 
fyrkantsbyggd form medan det andra och smalare bostadshuset står parallellt 
med gårdshuset men utanför den kringställda strukturen. En del av gårdshu-
set har sannolikt sitt ursprung i gårdens traditionella ekonomibyggnader vilka 
i övrigt är borta.

Arkitekturstil: Gården hör hemma i bondesamhällets timmerhuskultur.

Historik
På storskifteskartan är gårdsplatsen en del av Broåkerns sydvästligaste del. 
Gården bör därför ha byggts upp någon efter 1820–talet. En syskongård norr-
ut, Yr Kalles, är riven. På Yrns fanns skjutsstation och Yr Olof (Olle) Mattsson 
var dessutom fjärdingsman, som biträdde kronolänsmannen med polisverk-
samhet, vägtillsyn med mera. Det berättas att Yr Olle då finkan vid tingshuset 
var överbelagd tog rannsakningsfångar med sig hem och kedjade dem vid 
köksbordet. Gården var också en träffpunkt för folk som kom landsvägen från 
Tibblehållet. På Yrns träffades man, pratade och drack kaffe. Gården klarade 
sig knappt undan den förödande branden i Noret 1902. I förberedande syfte 
hade alla inventarier burits ut, dörrarna lyfts av och alla djuren hade släppts 
ut och sprang åt alla håll.

Värdebeskrivning
Gården har kulturvärde och är en av få miljöer som, trots ofullständigt bygg-
nadsbestånd, berättar om byn Norets bondgårdsmiljöer och den traditionella 
timmerhuskulturen före 1900–talet.

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 timmerfasader. Befintlig utformning rörande locklistpanel 
samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter, fönsterfoder, vindskivor och förekommande knutbrädor.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.
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Ovan, ladugårdslänga 
sannolikt tillkommen kring 
sekelskiftet år 1900 på Åijs 
Ollas.

Till höger Åijs Ollas tröskloge 
belägen vid Norsgatan. Bygg-
naden är liksom längan med 
stall och stuga på föregående 
uppslag en av få kvarvarande 
byggnader som kan berätta 
om bondesamhällets timmer-
huskultur på sydöstra Noret.
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68. Åijs Ollas, Domaren 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Åijs Ollas eller senare Israels, Domaren 4

Placering och översiktlig beskrivning: En tidigare bondgård bestående 
av ett äldre timmerhus som genomgripande renoverats på 1970–talet, ett vin-
kelställt bostadshus som antingen är en äldre byggnad som kraftigt byggts om 
omkring 1970–talet eller vid den tiden uppförts ny i samma läge som en äldre 
byggnad. I väster ligger en ekonomibyggnad med en ladugård från tiden om-
kring år 1900 och i norr en äldre trösklada. Bostadshusen har rödfärgad lock-
panel. Ekonomilängan har rödfärgad stående panel med putsad ladugårdsdel 
medan den timrade tröskladan har träpanelad gavel i väster. Samtliga byggna-
der är rödfärgade. Gården har kringbyggd struktur med byggnader på alla fyra 
sidor vilket är nästintill unikt i Noret.

Arkitekturstil: Gården har sitt ursprung i bondesamhällets timmerhuskul-
tur vilket till del är fortfarande är tydligt men även i det tidiga industrisam-
hällets mindre jordbruksbyggnader på landsbygden. Bostadshusen har sitt 
uttryck i lokalt vanligt förekommande moderniseringar av äldre timmerhus-
kultur omkring 1970–talet. 

Historik
Vid storskiftet 1826 låg här en kringbyggd gård som ägdes av Oijs Per Nils-
son. Vid sekelskiftet omkring år 1900 hette ägaren Åijs Olof Persson. Från 
gården fanns en gångstig ned till älven och en större tvättstuga som hörde till 
gården. Vid branden 1902 klarade sig gården precis från att bli lågornas rov. 
Granngården västerut eldhärjades.

Värdebeskrivning
Gården har genom den kringbyggda formen och de bevarade ekonomibygg-
naderna kulturvärde. Ekonomibyggnaderna är från två olika perioder där 
tröskladan vittnar om det äldre bondesamhällets timmerhuskultur medan 
längan med ladugården berättar om de småjordbruk som fortfarande i det 
tidiga industrisamhället omkring år 1900 bedrevs i Noret.

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga placering och gårdsform, stommar, volym, 
form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga timmerfasader. Befintlig utformning rörande locklistpa-
neler samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning rörande 
ekonomilängan med ladugården.

• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter, fönsterfoder, vindskivor och förekommande knutbrädor.
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Ovan, innergård på kvarteret 
Domaren. Ett lågmält och till 
material och detaljutform-
ning förhållandevis högkvali-
tativt uttryck för postmoder-
nismen som arkitekturstil.

Till höger, kvarteret Do-
maren längs Norsgatan. 
Byggnaderna avviker i höjd 
och skala gentemot den äldre 
bebyggelsen och återspeglar 
hur man under 1980–ta-
let sökte närma sig en mer 
»stadsmässig« bebyggelse på 
Noret.
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69. Kvarteret Domaren, Domaren 2
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kvarteret Domaren, Domaren 2

Byggherre: Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: White Arkitektkontor AB, Falun/arkitekterna Jean–Francois Ric-
hard, Ann–Birgit Andersson, Hans Leonhard Grau

Byggår: 1986–89

Placering och översiktlig beskrivning: Området består av 11 flerbostads-
hus om sammanlagt 59 hyreslägenheter. Husen bildar två gårdar, en övre vid 
Norsgatan samt en nedre på älvens strandplan. Den övre gården är kring-
byggd med sex putsade hus varav fyra hus i tre våningar och gul puts respekti-
ve två gulgråputsade tvåvåningshus. På strandplanen ligger fem tvåvåningshus 
med vitmålad locklistpanel varav tre med gaveln mot Strandvägen och de två 
andra med långsidan längs vägen. Mellan gårdarna finns bland annat en länga 
med carportar. Den gamla Bryggarbacken väster om området finns kvar som 
gång– och cykelväg.

Arkitekturstil: En diskret, lågmäld och välbalanserad postmodernism som 
saknar vissa av postmodernsism mest typiska uttryck.

Historik
I början av 1800–talet låg på platsen Aronsgården. Efter branden 1902 fanns 
här rättarbostad åt häradshövding Claëson. Mot Norsgatan uppfördes efter 
branden 1902–03 det så kallade Nattsonska huset åt Carl Nattson, som åter-
vänt från Amerika. På den platsen låg 1826 en kringbyggd gård som ägdes av 
Mattses Erik Jönsson. Denna gård kallades vid sekelskiftet Nybergs. Möjli-
gen låg här Norets första handelsbod. Nyberg var kopparslagare och när F.A. 
Samuelsson kom till Leksand på 1850–talet fick han anställning hos en hand-
lare Nyberg. Vägen ned mot älven kallades även Nybergs gata, senare Brygg-
arbacken. Gården brann ned 1902. Nattsons nya gård byggdes av byggmästa-
re Anders Lindgren. Nattsson uppförde också bageri 1902. År 1906 flyttade 
Nattson till Rättvik. Fastigheten köptes av Arvid Lindholm som här drev han-
delsrörelse. I byggnaden huserade flera olika rörelser under 1900–talet, bland 
annat bröderna Vinges cykelreparationsverkstad som flera led senare övertogs 
av Allan Bergqvist och blev Allans Cykel & Sport.

Längre ned på älvstranden uppförde ett konsortium år 1899 Leksands Åk-
donsfabrik, som tillverkade vagnar och trillor. Åkdonsfabriken var en kom-
plex verksamhet och tillverkningen av hjul, hjulupphängningar, vagnsunder-
reden och överbyggnader krävde olika specialistkompetenser såsom smeder 
och snickare. Åkdonsfabriken fick en kort historia då den blev lågornas rov 
i branden och specialistkompetensen skingrades. Snickarna Jönses Olof An-
dersson och Anders Norman som varit inblandade i driften av åkdonsfabriken 
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gick samman och uppförde Andersson & Normans möbelsnickeri på platsen. 
Rörelsen blev den första som i större skala tillverkade möbler efter gamla all-
mogeförebilder i renässansstil, ofta rosmålade, men även i gustaviansk stil och 
andra stilar. I formgivningen fick man hjälp av bland andra Gustaf Ankarcrona 
och Georges von Dardel och man hade samverkan både med Föreningen för 
Svensk hemslöjd och Leksands hemslöjdsförening. Försäljningen gick mycket 
bra men påskafton 1915 brann fabriken ned och verksamheten flyttade däref-
ter till Norsbro där man övertog J. Bergs snickerifabrik. I början av 1930–talet 
upphörde företaget. Efter fabriksbranden 1915 uppförde järnhandlare Anders 
Danielsson ett bostadshus på platsen. Huset revs på 1980–talet. En annan 
av åkdonsfabrikens medarbetare var smeden Carl Johan Grönlund som efter 
1902 startade egen rörelse kring Norsgatan med smidestillverkning, maskin-
affär och småningom bilverkstad. Längre österut på strandplanen drev sko-
makare Johan Zetterlund, född i Åls socken 1851, ett bryggeri på 1880–talet. 
Denna verksamhet var bortglömd till 1991 då ett fotografi på bryggeriet taget 
före 1888 anlände till Leksand från Californien i USA. Bryggeriet lär ha varit 
mindre lönsamt varför familjen utvandrade till Amerika.

Ett nytt bryggeri byggdes, oklart av vem, lite längre upp i sluttningen där 
Göstas Elof Erssons gård låg år 1826. Den nyuppförda bryggeribyggnaden 
förstördes i branden 1902. Tomten med rester av muren inköptes av Johannes 
Melander och byggmästare Anders Lindgren för 11 000 kr. I december 1902 
var bryggeriet nästan återuppfört. Fastigheten och rörelsen såldes omkring 
1910 och drevs vidare av Mora Ångbryggeri. Bryggeribyggnaden var en större 
industrilokal i tre våningar inklusive källarplan och hade drag av funkis. I 
början fanns också stall för bryggeriets kampar Hurtig, Tre och Flora, det vill 
säga hästarna som användes för utkörning av svagdricka, öl och läskedrycker. 
Verksamheten upphörde på 1970–talet och byggnaden revs 1987.

På 1980–talet förvärvade Leksandsbostäder fastigheterna i området för att 
uppföra ny bostadsbebyggelse. Lindholmska huset, bryggeriet och rättarens 
bostad vid Claësons minne revs. En arkitekttävling utlystes 1986 och det vin-
nande förslaget blev »Hamn i sikte« av White arkitektkontor.

Värdebeskrivning
Kvarteret Domaren har kulturvärde och berättar om hur Leksand förändrades 
under 1980–talet från de tidigare låga tvåvånings, rödfärgade flerbostadshu-
sen, vilka väl samspelade med Leksandbygdens traditionella byggnadskultur, 
mot en mer stadsliknande bebyggelse som på ett nytt sätt också vände sig till 
älvrummet och slöt sig mot Norsgatan. Området var delvis ett närmast unikt 
avsteg från den traditionella principen om att bygga högst två våningar och 
kännetecknades också av högre exploateringsgrad än tidigare bebyggelse i No-
ret. Med den föregående saneringen av delvis affärs– och småindustribebyg-
gelse som ersattes av bostäder med nya former speglar området även ett slags 
stadsförnyelsehistoria i litet format.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupiga betongpan-
nor.

• Befintlig utformning rörande putsfasader, träpaneler och locklistpa-
neler samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig gul respektive gulgrå färgsättning på putsfasader samt grå 
färgsättning på vit eller grå färgsättning på träpaneler samt vit, grön, 
gul eller grå färgsättning beträffande fönster, fönsterfoder, vindski-
vor, balkongfronter med flera detaljer.

• Befintliga typiska arkitektoniska detaljer såsom älvdalskvartsit i port-
omfattning, horisontella och vertikala band i putsfasaderna, omväx-
lande putsstruktur i olika fasadfält, med mera.

På innergården till kvarteret 
Domaren finns en paviljong 
med ärggrönt plåttak.
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70. Grewesmühl 18
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bostadsrättsföreningen Grewesmühl, 
Grewesmühl 18

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Grewesmühl

Entreprenör: Byggnads AB Tage Israelsson, TIAB, Borlänge

Arkitekt: Arkitekt Åke Temnerud arkitektkontor

Byggår: 1964–1965

Placering och översiktlig beskrivning: Flerbostadshuset består av tre för-
skjutna byggnadskroppar i två våningar och souterrängläge med en total längd 
av 81 meter. Väggarna består av vitputsad lättbetong med brunmålade gavel-
fält i liggande träpanel. Takfoten är inklädd lika som gavelfälten. Fasaderna in 
mot gården har symmetriskt placerade fönster och indragna uteplatser respek-
tive balkonger med fronter i rödfärgad liggande fjällpanel. Entréportarna är 
skyddade av skärmtak i brunmålad plåt vilande på brunmålade trästolpar. Fa-
saderna mot Stationsgatan i öster har längsgående fönsterband och balkonger 
med fronter av brunmålade staketbrädor i trä. Samtliga fönster har mycket 
tunna brunmålade bågar. Mot Stationsgatan i öster vetter souterrängvåningen 
med 20 garage. Det flacka sadeltaket är möjligen täckt med tegelimiterande 
plåt. På taket finns ett flertal skorstenshuvar i vitmålad plåt. Innergården är 
rätt smal och täckt med gräsytor och en gångväg.

Huset består av 28 lägenheter från enkelrum med kokskåp, 8 lägenheter 
om ett rum med sovalkov och kokvrå, 8 lägenheter om två rum och kök, åtta 
lägenheter om tre rum och kök, två lägenheter om fyra rum och kök. 

Arkitekturstil: Byggnaden är utformad i en danskinfluerad modernism där 
den brunfärgade bandarkitekturen med fönster i band, garageportarnas ryt-
mik, de mycket tunna fönsterbågarna och träytorna på fasaderna är utmär-
kande.

Historik
På storskifteskartan låg här, på södra delen en kringbyggd gård mot västra 
tomtgränsen och en ensam byggnad parallellt mot öster. Gården beteckna-
des »orgelnisten Vestgrens änka«. På gården bodde också omkring denna tid 
änkan till B.P. Grewesmühl, född i Stockholm, organist i Leksand i slutet av 
1700–talet. Änkan med tre döttrar flyttade efter makens död in i en flygel-
byggnad på gården. Troligen var döttrarna de två mamseller Grewesmühl som 
senare omtalats i områdets historia och fått ge namn åt hela kvarteret. På går-
den bodde också fiskhandlare Liss Lars Larsson efter vilken gården blev kallad 
Lissgården. Fisk–Lars var mycket konstintresserade och stödde Anders Zorn 
som i sin ungdom och tidiga karriär emellanåt vistades i Leksand. Lissgården 
revs 1964 vilket var inledningen till den sanering av östra Noret som länge 
hade planerats. Bostadsrättsföreningen Grewesmühl hade bildats 1963. Den 
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nya byggnaden ritades av arkitekt Åke Temnerud, som mycket tack vare detta 
uppdrag lyckades etablera sitt eget arkitektkontor i Borlänge. 

Värdebeskrivning
Husen på Grewesmühl 18 har kulturvärde och berättar om 1960–talets mo-
dernistiska bostadsbyggande och utveckling av Leksands tätort i ett expansivt 
skede. Husen är ett tidigt exempel på verk av Åke Temneruds arkitektkontor 
som var betydande i Dalarna från och med 1960–talet.

Värden/var varsam med

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

• Befintliga utformning rörande fasader med puts respektive liggande 
panel på gavelrösten och i takfot. Befintlig utformning rörande fjäll-
panel på balkongfronter samt befintlig fasadkomposition och föns-
tersättning rörande ekonomilängan med ladugården.

• Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar.

• Befintlig vit respektive brun och röd färgsättning samt brun färgsätt-
ning beträffande fönster, fönsterfoder, takfot och entréer.

Kvarteret Grewesmühl 18 
ritades av arkitekt Åke 
Temnereuds arkitektkontor i 
Borlänge och bär inspiration 
från dansk modernism.
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Ovan, innergård till kvarte-
ret Grewesmühl 16. Miljön 
framträder kringbyggd, med 
lågmälda faluröda hus i två 
våningar som tydligt förhåller 
sig till karaktären beträffande 
äldre bebyggelse i Leksand.

Till höger, de faluröda husen 
ritades på Byggnadsingen-
jör Benny Agnas ritkontor. 
Byggnadshöjden om högst 
två våningar med obefintlig 
källare var norm i Leksand 
från och med 1950–talet, 
när man först började bygga 
flerbostadshus i regelrätt 
bemärkelse.
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71. Kvarteret Grewesmühl, Grewesmühl 16
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kvarteret Grewesmühl, Grewesmühl 16

Byggherre: Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1978–82

Placering och översiktlig beskrivning: Åtta flerbostadshus i två våningar 
med 72 lägenheter, en envåningsbyggnad med kontorsutrymmen som förenar 
två av husen i vinkel, en före detta panncentral med garage.

Arkitekturstil: Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism 
som anpassats till traditionellt byggnadsskick. Byggnaderna är uppförda en-
dast i två våningar vilket ansluter till en idé som i början av 1950–talet for-
mulerades i Leksand om att anpassa och samspela ny bebyggelse med befintlig 
äldre bebyggelse och med kulturlandskapet. Husen ansluter så till flerbostads-
husen i kvarteret Prinsen och kvarteret Vinkeln. De föregående husen har 
fasader av puts respektive tegel medan husen i kvarteret Grewesmühl fick fa-
sad av rödfärgad lockpanel i trä vilket var en ny idé i mitten av 1970–talet. 
Husen ansluter därför genom träpanelen och rödfärgen till det traditionella 
byggnadsskicket i Leksand. Inspirationen till fönsterfodren kom enligt upp-
gift från Leksands stationshus som låg i blickfånget från ritkontoret. Husen 
ansluter i övrigt till den etablerade idén om »hus–i–park« så att gårdar bildas 
mellan husen.

Historik
Vid storskiftet var större delen av området del av Byåkern. Mot nuvarande 
Norsgatan låg två kringbyggda gårdar tillhörande Elofs Olof Andersson. Väs-
ter om Elofsgårdarna fanns en kringbyggd gård tillhörande Jons Mats Jöns-
son. Mitt i området låg omkring sekelskiftet år 1900 Åjsgården, uppförd eller 
återuppförd efter branden 1902. Åjs Anders Larsson, »Åjs Anton«, var en av 
de sista som drev jordbruk i Noret och körde hästskjuts i yrkesmässig trafik åt-
minstone fram på 1960–talet. Gården revs i mitten av 1970–talet för att lämna 
plats för de nya husen i kvarteret. Öster om Åjsgården fanns Elofsgården, som 
också återuppfördes efter branden 1902. På delar av gården lokaliserade sme-
den Carl Johan Grönlund med hjälp av svensk–amerikanen Carl Nattson en 
smidesverkstad efter branden 1902. Så småningom utvecklades anläggningen 
med en bilverkstad. Senast 1931 etablerades även en BP–bensinstation med 
bensinpumpar och utskjutande tak över pumparna. BP bensin macks– och 
verkstadsrörelse drevs på 1960–talet av Grönlunds efterträdare, som flyttade 
hela rörelsen till nya lokaler vid Moskogen. I ett större hus mot Norsgatan, 
uppfört av Hallmans Karl Karlsson från Tibble, fanns från 1937 Café Rasta. 
Det drevs av systrarna Stina Modig och Ingeborg Backman som flyttat från 
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Jämtland 1928 och övertagit kaféet som då låg på Villagatan. Stina Modig 
hade också varit anställd på Högloftet på Skansen i Stockholm. Huset revs 
1974. Ytterligare västerut längs Norsgatan byggdes efter branden en gård upp 
av Pers Per Olsson. Från 1940 ägdes gården av Juvas Olof Carlsson (»Juvas–
Olle«) som 1949 sålde gården till Viktor Olsson. Även denna gård revs i mit-
ten av 1970–talet för att lämna plats för den nya bebyggelsen i kvarteret.

Värdebeskrivning
Kvarteret Grewesmühl 16 har särskilt kulturvärde och berättar om den största 
saneringen av gammal bebyggelse i Noret under efterkrigstiden och byggan-
det av nya flerbostadshus i anpassad stil med låga huskroppar och rödfärgad 
träpanel. Den nya bebyggelsen var ett led i en etablerad idé om hur Leksands–
Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot landskapets 
kulturvärden. Idén blev en framgångsfaktor för utvecklingen av Leksand.

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel. Ursprungliga betongtakpannor överkragade 
vindskivan.

• Befintliga utformning rörande fasader med stående lockpanel hori-
sontellt delad av midjelistverk, i huvudsak låg nästan obefintlig sock-
el, befintlig fasadkomposition med indragna balkonger och uteplat-
ser samt fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar, entrépar-
tier med glasade trädörrar med sidoljus och skyddande sadeltak utan 
stolpar.

• Befintlig färgsättning av fasader i faluröd slamfärg, vita fönsterfoder, 
vindskivor, balkongfronter och förekommande höga socklar samt 
brun färgsättning rörande ytterdörrar.
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72. Grönstedt 15
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Grönstedt 15

Byggherre: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1976–77

Placering och översiktlig beskrivning: Två tvåvånings flerbostadshus 
med gulfärgad lockpanel i trä och sadeltak med betongtakpannor placerade 
gavel mot gavel parallellt med Hagagatan.

Arkitekturstil: Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism 
som anpassats till det traditionella byggnadsskicket. Byggnaderna är uppförda 
i endast två våningar vilket ansluter till en idé som i början av 1950–talet for-
mulerades i Leksand om att anpassa och samspela ny bebyggelse med befintlig 
äldre bebyggelse och med kulturlandskapet. Husen i kvarteret Grönstedt har 
fasad av gulfärgad lockpanel i trä för att samspela med övriga bebyggelsen 
längs Norsgatan som sedan tiden omkring sekelskiftet år 1900 målats i ljusa 
kulörer som vitt och gult. Inspirationen till fönsterfodren kom enligt uppgift 
från Leksands stationshus som låg i blickfånget från ritkontoret. 

Historik
Vid storskiftet 1819–1826 låg här Pellebergs Per Olssons kringbyggda gård. 
Kring sekelskiftet år 1900 kallades marken Pellebergstomten. På östra delen 
av tomten byggdes efter branden Gotes gård, »Got’ns«. Gote arbetade på bå-
tarna, bland annat på Gustaf Vasa. Övriga delar av Pellebergstomten hade inte 
bebyggts efter branden 1902. År 1913 inköptes Pellebergstomten av Handels-
bolaget. På tomten slog ibland kringresande artistsällskap och cirkusar med 
djur läger. Nils Larsson, som växte upp på grannfastigheten Jonssons sadelma-
keri (Jonssons möbler), har berättat att »på natten kunde jag ibland vakna av 
brummanden och rytanden, en djungel mitt i byn, gränsande till morfars po-
tatisland, vad kunde man mer begära«. På Gotes gård bodde även möbelfabri-
kör Jönses Olof Andersson med familj 1915–1935. Från 1926 hyrde Krooks 
Petroleum tomten och erbjöd även Leksands trafikchaufförer att disponera 
tomten till bilstation. Krooks Petroleum var generalagent för Standard Oil of 
New Jersey. År 1930 uppförde Krooks Petroleum en bensinkiosk i funkisstil 
med expedition och oljerum och ett lutande pulpettak utdraget över bensin-
pumparna. Företaget skyltade 1939 om till Esso, det varunamn som Standard 
Oil använde globalt. Även busstrafiken fick en uppställningsplats på gården 
från 1934 och en busstation vid Gotes 1936.

På 1970–talet revs Gotes gård och istället uppförde Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB de två flerbostadshusen i två våningar ritade av Benny Agnas 
ritkontor. Husen är av samma utförande som de som Leksandsbostäder sam-
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Ovan, flerbostadshusen på 
Grönstedt 15 är likartade 
med husen på Grewesmühl 
16, men har gul fasad istället 
för faluröd.

Till höger, byggnaderna 
återspeglar hur man förhöll 
sig till Leksandsbygdens sär-
präglade landskapskaraktär 
och historia under 1970–ta-
lets expansionsprojekt med 
flerbostadshus.
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tidigt lät uppföra i kvarteret Smalåkern. Skillnaden är att husen i kvarteret 
Grönstedt är gulmålade istället för rödfärgade.

Värdebeskrivning
Byggnaderna har kulturvärde. Husen på Grönstedt 15 berättar om 1970–ta-
lets nya flerbostadshus i Leksands–Noret i anpassad stil med låga huskrop-
par och träpanel. Den nya bebyggelsen var ett led i en etablerad idé om hur 
Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot 
landskapets kulturvärden.

Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel. Ursprungliga betongtakpannor överkragade 
vindskivan.

• Befintliga utformning rörande fasader med stående lockpanel hori-
sontellt delad av midjelistverk, i huvudsak låg nästan obefintlig sock-
el, befintlig fasadkomposition med indragna balkonger och uteplat-
ser samt fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar, entréer 
med glasade trädörrar med sidoljus och skyddande vindfång med 
sadeltak, soprum och spaljéverk i trä.

• Befintlig färgsättning av fasader i gul färg, vita fönsterfoder, balkong– 
och altandörrar och balkongfronter samt brun färgsättning rörande 
vindskivor, takfot, stuprör och ytterdörrar. Eventuellt har midjelisten 
ursprungligen varit i samma gula färgsättning som fasaderna i övrigt.
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73. Grönstedt 12
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Grönstedt 12

Placering och översiktlig beskrivning: En mindre gård med ett större 
bostadshus i korsplansstil i gatuliv och ett mindre gårdshus. Båda byggnader-
na placerade mot norra tomtgränsen. Huset på gården har likheter med en 
parstuga. Övervåningen har fullstora flaggpostfönster på gavel och på långsi-
dan varvid taket höjts ovanför fönstren. Ytterdörren har en inbyggd farstukvist 
med pulpettak. Ytterligare en ingångsdörr på framsidan har ett enkelt skärm-
tak. Gårdshuset har rödfärgad liggande spontpanel.

Arkitekturstil: Det större bostadshuset är i korsplansutförande medan det 
mindre gårdshuset liknar en parstuga, som delvis omändrats.

Historik
Vid storskiftet 1891–1826 fanns här Byåkern. Bostadshuset mot Hantverka-
regatan uppfördes 1907 av glasmästare Petters Per Hansson från Ytteråkerö 
vilken köpt tomten av sadelmakare Jonsson. »Petters far« var då Norets ende 
glasmästare och hade som specialité blyinfattade rutor. Ovanpå glasmästeriet 
bodde en tid skräddarmästare Stenholtz. På tomten uppförde »Petters far« ett 
gårdshus som ursprungligen hade verandafönster i kulörta fönsterglas. Gårds-
huset hyrdes oftast ut, bland annat till en Pipar Olle som ordnade auktioner 
med gamla saker.

Rörelsen övertogs senare av Stenbacks som gått i lära hos »Petters far«. Sten-
back flyttade senare glasmästeriet till Åkerö längs Järnavägen. 

Bostadshuset mot gatan var ursprungligen klätt med ljusgul liggande och 
stående spontpanel men tilläggsisolerades i slutet av 1970–talet och kläddes 
med rödfärgad stående lockpanel. Fönstren flyttades inte ut till nya fasadlivet.

Värdebeskrivning
Gårdshuset har kulturvärde och berättar om den expansion med mindre 
gårdar med hantverksrörelser som särskilt vid Hantverkaregatan etablerades 
kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med:

• Gårdshusets befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel res-
pektive plåt på fönsterkupor. Befintliga skorstenar.
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• Befintlig utformning rörande fasader med liggande spontpanel, be-
fintlig fasadkomposition med, förhöjda tak ovan framsidans fönster 
på övervåningen samt fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster med fönsteromfattningar samt 
inbyggd farstukvist med pulpettak.

• Befintlig färgsättning av fasader i faluröd slamfärg, vit färgsättning 
rörande fönster, vindskivor och knutbrädor.

Gården på Grönstedt 12 har 
inrymt flera hantverksrörelser 
och bär på en historia som 
ger den angränsande gatan, 
Hantverkaregatan, fog för sitt 
namn. Här etablerades kring 
sekelskiftet år 1900 en mängd 
sådana verksamheter. Gårds-
huset har kulturvärde.
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74. Lind Fredriks, Köpmannen 16
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lind Fredriks, Köpmannen 16

Placering och översiktlig beskrivning: Två tvåvånings affärs– och 
bostads hus längs Hantverkaregatan samt en före detta magasinsbyggnad med 
gavel mot gatan. De två större husen har ljusgul liggande spontpanel med 
knut brädor, midjelistverk och gesimser i kontrasterande kulör. Det norra hu-
set har symmetriskt placerade korspostfönster med rödfärgade bågar och foder 
medan det södra huset har likadana fönster på övervåningen medan botten-
våningen har tre skyltfönster och ett större inskjutande entréparti med balda-
kinliknande skärmtak. Det södra huset är hopbyggt med magasinsbyggnaden 
med en lägre förbindelse som också har skyltfönster. Magasinet har även det 
skyltfönster mot Hantverkaregatan samt en inskjutande dörr. Övervåningen 
har fasad av stående spontpanel. Samtliga byggnader har sadeltak täckt med 
tvåkupigt taktegel.

Arkitekturstil: Det norra affärs– och bostadshuset är en typisk salsbyggnad. 
Båda husen är i timmer med sparsmakad träpanel i sent 1800–talsutförande. 
Nuvarande träpaneler troligen tillkomna i slutet av 1900–talet.

Historik
Vid storskiftet 1819–1826 var tomten en del av Byåkern. Kring 1880 fanns 
en vägsträckning över åkrarna i nuvarande Hantverkaregatans läge. Den kall-
lades Östra vägen eller Sjukstugevägen eller Grönstedt–sjukstugevägen och 
var 784 meter lång. Benämningen Hantverkaregatan finns åtminstone kring 
sekelskiftet år 1900, Namnet nämns exempelvis i samband med branden i 
Noret 1902. Den södra byggnaden uppfördes i timmer 1895 som ordenshus 
för Templet nr 82 Dalpilen Noret. Byggmästare var Lassas Erik Hansson från 
Styrsjöbo. Lassas Erik Hansson var för övrigt iblandad i det konsortium som 
startade Leksands Åkdonsfabrik nere vid älvstranden 1899. I Templet fanns 
Norets första biografsalong. Efter logen flyttat hyrdes lokalerna av Nyléns ac-
cidenstryckeri, det vill säga ett tryckeri som tryckte reklamblad, visitkort och 
liknande men inte böcker. Dock drev man även bokbinderi. Nylén som var 
handlande från Siljansnäs sålde även »Qvarfordts Tall– och Barrörtsbalsam« 
som tillblandades i lokalerna. Tryckeriet övertogs senare av A. G. Thunstedt.

Före 1910 köptes gården av »Lind Fredrik«, egentligen Fredrik Berg, c:a 
1869–1921, född i Husberg, vilken kom till Leksand c:a 1890. År 1910 lät 
han bygga på det södra huset med en våning i timmer. Lind Fredrik var under 
en tid styrelseledamot i Norsbro Sågverksägares AB och bedrev även för egen 
del betydande skogsaffärer inom och utom Leksand.

Den norra byggnaden uppfördes 1898. Här fanns kring år 1900 ett café 
som kallades »Livet« och drevs av fru Lindberg. Namnet var en motpol till 
»Kafé Döden«, som drevs av Bleck Saras snett över gatan.

År 1898 hyrde Nils Söderlind här. Han var den siste arrendatorn av kyrkans 
jordbruk vilket upphörde vid den tiden.
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Bröderna Johan och Fredrik Sterner startade en skofabrik i Häradsbygden 
1926 som flyttade hit på 1930–talet. Förutom skor bedrev företaget handel 
med skinn och hudar. Under andra världskriget tillverkade man skor till krigs-
makten. År 1949 flyttade rörelsen till den nya skofabriken på Hagagatan. Per-
sonalstyrkan bestod vid den tiden av 130 anställda.

Under flera decennier mot slutet av 1900–talet fanns Långs El i lokalerna.
Ett gårdshus stod kvar till slutet av 1900–talet.

Värdebeskrivning
Byggnaderna har kulturvärde. Den södra byggnaden berättar om folkrörel-
sernas framväxt, storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets 
framväxt i Leksands–Noret kring sekelskiftet år 1900. Den norra byggnaden 
berättar vid samma tid om den omfattande etableringen av affärs– och bo-
stadshus, i synnerhet längs Hantverkaregatan, i samband med den relativt 
snabba tätortsomvandlingen i Leksands–Noret.

Lind Fredriks två affärs– och 
bostadshus. Närmast i bilden 
syns den typiska salsbyggnad 
som beskrivs i texten. Byggna-
den uppfördes 1898 och har 
bland annat inrymt kafé.
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Ovan, byggnaden uppfördes 
som ordenslokal för Templet 
nr 82 Dalpilen Noret kring 
år 1895 och kan berätta om 
folkrörelsernas, och i synner-
het nykterhetsrörelsens fram-
växt i Noret under det sena 
1800–talet och 1900–talet.

Till höger, Tele– och 
Posthuset efter ombyggna-
tion. Byggnaden fick under 
2019 ett nytt burspråk mot 
korsningen mellan Torget och 
Sparbanksgatan.



Noret

333

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 fasader. Befintlig utformning rörande träpaneler, midjelis-
ter, gesimser med mera samt befintlig fasadkomposition och fönster-
sättning.

• Befintlig gul färgsättning samt röd färgsättning eller umbra beträf-
fande fönster, fönsterfoder, vindskivor och listverk.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.

75. Tele– och Posthuset, 
Häradsdomaren 11
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tele– och posthuset, Häradsdomaren 11

Arkitekt: Ahlboms arkitektkontor, Stockholm 1953; arkitekt Sven Löfström, 
Stockholm, tillbyggnad 1966; Agnas arkitektkontor, tillbyggnad med takkupa 
2019

Byggår: 1954

Placering och översiktlig beskrivning: En envåningsbyggnad i en L–
formad byggnadskropp längs Sparbanksgatan och längs Torgets södra sida. I 
öster ansluter en mer kvadratisk byggnadskropp där bland annat telekommu-
nikationsutrustningen härbärgerades. Fasaden har pilastrar och gesimser i lätt-
betong. Under fönstren har tavlor av Grythytteskiffer med fräst yta och sågade 
kanter fällts in i fasaden. De valmade branta takfallen är täckta av skiffer. På 
den större byggnadskroppens samtliga takfall finns takfönster, ursprungligen 
fanns ett mindre antal takfönster. I nordvästra hörnet mot Torget har nyligen 
taket byggts om till ett från takfallen utskjutande burspråk med vertikala skif-
fertäckta väggar och stora glaspartier samt flackt tak.

Arkitekturstil: Byggnaden är uppförd i en 1950–talsmodernism som leker 
med den klassiska arkitekturen med synliga pilastrar och gesimser som ser ut 
att utgöra byggnadens bärande delar utan att egentligen vara det. Pilastrarna 
ramar in fasaden i upprepande fält med utmärkande smala fönster och skif-
fertavlor.

Historik
Kungliga byggnadsstyrelsen lät uppföra nytt tele– och posthus i Leksand 1954. 
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Byggnaden ritades av arkitekt Yngve Ahlbom. Målsättningen var att åstad-
komma en låg byggnad som harmoniskt samspelade med bygdens skogklädda 
berg i bakgrunden. Det var också viktigt att byggnaden var låg för att släppa 
in rikligt med dagsljus på Torget. Ursprungligen var väggarna grovputsade i 
rödaktig sandfärg mot gesims och pilastrar i samma färg som älvdalssandsten. 
Fönsterinramningen gick i dalablått. Den ursprungliga entrén var placerad 
mot Sparbanksgatan och hade efter idé av arkitekten portar i glas inramade 
av skuren järnplåt bildande dekorativa mönster. Portarna var detaljritade av 
konstnären Dagmar Lodén.

Interiört var byggnaden påkostad med trappa i älvdalssandsten, en yttre hall 
med golv och golvfast bord av svart skiffer, en vägg av gröna postboxar och 
telefonhytter klädda med ekfanér. Postkontoret hade golv av svart skiffer och 
postdisk i polerad eternit och skiffer. Ovanför dörren till postmästarens rum 
fanns en slipad stenmosaik föreställande en duva av konstnären Akke Hugh 
Malmeström. Telehallen hade tre svarta skifferpelare samt en 21 kvadratmeter 
stor mosaikvägg av Malmeström. Mosaikväggen var gjord av 60 000 grov-
huggna stenar hämtade från många olika platser i Sverige. Sittmöblerna var 
gjorda i mattsvartlackerad järn med sitsar av amerikansk ek.

Arkitekt Yngve Ahlbom hade från början ritat förslag till påbyggnad med 
en våning med en så kallad »automatstation« vilken aldrig förverkligades. År 
1966 gjordes en av arkitekt Sven Löfström om– och tillbyggnad mot gården 
med så kallad automatsal för telestationen. Agnas arkitekter har ritat tillbygg-
naden i form av takkupan som nu gjort att vindsvåningen rymmer kontorslo-
kaler.

Värdebeskrivning
Tele– och posthuset har trots vissa förändringar särskilt kulturvärde. Byggnaden 
uppfördes i en exklusiv men lågmäld modernistisk stil som anspelar på den 
klassiska arkitekturen och har vidare mycket höga utformningsmässiga, arki-
tektoniska och materialmässiga kvaliteter. Byggnaden berättar om hur staten 
organiserade telekommunikationer och posttrafik på en mindre ort i Dalarna 
under folkhemmets och välfärdsstatens expansiva skede efter andra världskriget. 
Tele– och posthusens betydelse innebar centrala placeringar och stor omsorg 
om arkitektur, utformning och materialval samt konstnärlig utsmyckning.

Värden/var varsam med

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

• Befintligt takmaterial och takfot med synliga takstolsutskott. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition och 
förhållandet mellan sockel, sockelgesims, putsade väggfält, pilastrar, 
gesims och inramning med fönster och skiffertavlor. 
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• Befintlig skiffertäckt sockelgesims, skiffertavlor och övriga dekorele-
ment.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga gul färgsättning på putsade fält, sandfärgad färgsättning på 
takfot, pilastrar och övrigt listverk, vit färgsättning på omfattningar 
runt fönster och skiffertavlor, blå färgsättning på fönster. 

Tele– och Posthuset uppfördes 
i en säregen stil där funktio-
nalism sammanfogats med 
vissa klassicistiska stildrag, 
exempelvis i form av fasadens 
indelning med förenklade pi-
lastrar. Taket täcks av skiffer.
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76. Nya Sparbanken, Länsmannen 1
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: –Nya sparbanken eller Leksands spar-
bank, Länsmannen 1

Byggherre: Leksands sparbank

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Sparfrämjandets arkitekter Johan Wohlert och Johnny Ericsson.

Byggår: 1965–66

Placering och översiktlig beskrivning: Nya Sparbanken eller Leksands 
Sparbank består av en tvåvåningsbyggnad längs med Faluvägen och gavel och 
entré mot en öppen plats vid Torgets sydvästra hörn. I vinkel mot denna bygg-
nad ansluter en envåningsflygel i riktning mot Gamla sparbanken. Flygelns 
första kortare del är något högre och bredare än den resterande längre delen. 
På västra sidan om byggnaden finns personalparkeringar och på östra sidan 
längs med Sparbanksgatan en park– och lekparksanläggning, avgränsad mot 
gatan av en lägre mur av tuktad sten krönt av en häck.

Tvåvåningsbyggnaden har väggar av vitslammad fasadsten, sannolikt av 
kalksandsten, som då var en nyhet. Nedervåningens fönster längs Falugatan är 
placerade i en rad som bildar smala gluggar i den vitslammade fasaden. Den 
övre längre delen av gluggen består av ett enluftsfönster och den nedre kortare 
delen är täckt med träpanel i mörkbrun kulör. Övervåningen har flera kortare 
fönsterband där tvåluftsfönster separeras av brunmålad träpanel. Fasaden mot 
Faluvägen bryts av två utanför vägglivet placerade trapphus, mot gatan överst 
med fasad av vitslammad fasadsten och undertill och inåt med fasad av glas 
och brunmålad träpanel. Mot Faluvägen finns även en senare tillbyggnad med 
plats för bankomatuttag. Båda gavlarna har burspråk, två mot väster, ett mot 
öster. På östra gaveln finns en fasadskulptur i koppar föreställande de tre bank-
pionjärerna. Ett stort väggur har tillkommit senare.

Runtomkring byggnadens östra ände och större delen av södra fasaden löper 
ett brett skärmtak av kopparplåt med entrén i sydöstra hörnet av byggnaden. 
Under taket har yttervägg med skyltfönster flyttats ut från den ursprungliga 
ytterväggen. Ursprungligen var entrén mitt på östra gaveln.

På södra fasaden finns indragna balkonger på övervåningen och mellan dem 
fönsterband motsvarande som på norra väggen. På östra gaveln finns en vits-
lammad skorstensmur som är integrerad med gavelväggen.

Samtliga byggnadskroppar har sadeltak med svartglaserat lertegel. Taket 
saknar gavelsprång och takfoten har ytterst kort språng. Vindskivor och tak-
fot är i kopparplåt.

Envåningsflygeln har smala och höga fönster i fönsterbandsarkitektur. I den 
södra delen separeras fönstren av vitslammad fasadsten medan fönstren i den 
norra delen av flygeln separeras av brunmålad träpanel.

Arkitekturstil: Byggnaden är uppförd i modernistisk arkitektur med in-
tryck från exempelvis funktionalismen i form av norra fasadens trapphus där 
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till synes tyngre väggar av sten vilar på klenare väggar av glas och trä. Tvärtom 
klassisk arkitektur där sockeln – basen – var tung. Det omvända intrycket 
förstärks av att väggarna går ända ned i marken utan synlig sockel. Även två-
våningsbyggnadens form, proportioner, sadeltak och obefintliga eller mini-
mala taksprång återfinns i exempelvis Konsthallen i Falun, ritad av arkitekt 
Hakon Ahlberg på 1930–talet. Sadeltaket och även placeringen samspelar 
med Gamla sparbankshuset och med traditionell lokal bebyggelse överlag. De 
vitslammade stenfasaderna som ger ett smäckert intryck återfinns på många 
andra byggnadsverk uppförda åren kring 1960. De olika byggnadskropparna, 
höjderna och volymerna, de utanpåliggande trapphusen och burspråken kon-
trasterar mot tele– och posthusets mer strama och lågmälda modernism tvärs 
över gatan. Parkanläggningen med lekmöjligheter utformades i modernistisk 
stil med lågmäld elegans och öppna ytor och förbindelser.

Historik
Vid storskiftet 1819–1826 var platsen en del av Byåkern. År 1865 uppfördes 
Söderlunds gård mot landsvägen (Norsgatan). Söderlunds gård blev småning-
om sparbankens lokaler (Gamla sparbankshuset). Efterhand hade gårdens 
trädgårdsanläggning expanderat norr om huset på platsen för det nuvarande 
bankkontoret. Trädgårdarna fanns kvar fram till den nya banken byggdes.

Särskilt i och med utvecklingen av den moderna välfärdsstaten på 1930–
talet växte Leksands sparbank kraftigt vilket resulterade dels i ombyggnad av 

Nya Sparbankshuset i moder-
nism med tung övervåning 
ovanpå en nättare bottenvå-
ning. Fönsterbanden är också 
typiska för funktionalistisk 
och modernistisk arkitektur. 
Taket täcks av holländskt 
svartglaserat lertegel av ett 
slag som förekommer på flera 
närbelägna byggnader.
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den befintliga byggnaden (Gamla sparbanken) på 1930–talet, dels i uppfö-
randet av annexet Kronloftet i slutet av 1950–talet. I mitten av 1950–talet 
hade planerna på ett nytt bankkontor börjat diskuteras inom banken. År 1964 
var lokalbehovet så trängande att man fattade beslut om en skyndsam ut-
redning vilken resulterade i slutsatsen om att uppföra en ny byggnad. Den 
nya byggnaden placerades på norra delen av den egna tomten och invigdes 
den 12 december 1966 (enligt en alternativ uppgift invigdes lokalerna i ja-
nuari 1967). Ursprungligen innehöll tvåvåningsbyggnaden längs Faluvägen 
bostadslägenheter på övre våningen och kontorslandskap med expeditioner, 
valvsutrymmen, kassor och telefoncentral på nedre våningen. Den vinkelställ-
da envåningsflygeln som sträckte sig in på tomten innehöll lokaler för låneav-
delning, bokföring, direktionsrum, notariat, bibliotek, personalrum, kök och 
serveringslokaler. I källarvåningen fanns bankfacksavdelning, samtalsrum, ar-
kiv med mera samt ordenslokaler för Odd Fellow. I vinkeln mellan de båda 
byggnaderna fanns ett flexibelt utrymme för utställningar av skilda slag. Den 
nya lokalen visade sig också utmärkt som konsertlokal.

På gården längs Sparbanksgatan anlades en park ritad av landskapsarki-
tekten Gunnar Martinsson som bland annat innehöll en plaskdamm med 
sprutande fontän och en sinnrik väg över vattnet. Även parken blev flitigt 
nyttjad som plats för konserter, bland ofta förekommande musikanter fanns 
exempelvis Leksands musikkår. Parken färdigställdes till midsommaren 1967.

På östra gaveln mot Torget placerades ett konstverk i koppar av Lars Ge-
zelius. Verket föreställde de tre pionjärerna i banken – Liss Olof Olsson, Fräs 
Johan Persson och Bröms Olof Larsson – och var gjord efter en målning av 
Sam Uhrdin. Banklokalerna har därefter byggts om 1983–84, 1988–89 och 
2016 samtliga gånger med Byggnadsingenjör Nils Skoglund som entreprenör. 
I samband med den senaste ombyggnaden förändrades även parken.

Värdebeskrivning
Byggnaden har kulturvärde och berättar om den lokala sparbankens betydelse 
såväl för samhällets ekonomiska utveckling i en expansiv tid som i en semi–
offentlig roll i Leksand efter mitten av 1900–talet. Tiden präglades ännu av 
personliga besök på bankkontor såväl som på post– och kommunalkontor 
vilket hade betydelse för platsen och byggnaden som träffpunkt i samhället. 
Bankkontoret och i synnerhet den öppna parkmiljön anlades medvetet som 
ett slags offentlig miljö med tonvikt på förbindelsen mellan bankkontoret och 
parken och som plats för konserter och andra såväl festliga som högtidliga ar-
rangemang. Stor vikt lades vid arkitektonisk utformning, materialkvalité och 
byggnadens öppna samspel med både offentligt och privat liv genom utställ-
nings– och konsertmöjligheter och den välkomnande och integrerade park-
anläggningen. På det här sättet axlade Leksands sparbank en samhällsbärande 
roll som kanske på många andra håll var ett kommunalt och offentligt ansvar. 
Arkitekturen som växlar mellan upprepning och oregelbundenhet kombine-
rar olika drag från den modernistiska arkitekturens historia med inslag av 
lekfullhet.
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Värden/var varsam med:

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

• Befintligt takmaterial och befintlig utformning av taksprång på gav-
lar och vid takfot. Befintligt konstverk på östra gaveln.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition utan 
sockel med fönster i rader respektive i band, trapphus, burspråk och 
indragna balkonger, träpaneler och förekommande glaspartier. 

• Befintliga utformning rörande fönster och tunna fönsterkarmar och 
fönsterbågar.

• Befintlig vit färgsättning på fasadsten, brun färgsättning på träpanel 
och befintliga plåtdetaljer i kopparplåt. 

Mot Sparbanksgatan finns 
en väggfast urtavla, skylt och 
väggbunden konst samt ett 
nätt burspråk i den annars 
slutna fasaden.
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77. Byggnadsföreningen Svea med Visir
bio, Häradsdomaren 5
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Byggnadsföreningen Svea med Visir 
bio, Häradsdomaren 5

Byggherre: Byggnadsföreningen Svea

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Åke Sjöman

Byggår: 1955–56

Placering och översiktlig beskrivning: Ett trevånings affärs– och bostads-
hus längs Sparbanksgatan mot Torget och i vinkel mot Faluvägen ansluter 
en tvåvåningsbyggnad med biograf i bottenvåningen. Den större byggnaden 
har i bottenvåningen fasader av marmor, dörrar av rostfritt stål och glas och 
fönsterkarmar av rostfritt stål. De övre våningarna har väggar av fasadtegel, 
symmetriskt placerade tvåluftsfönster alternerande med enluftsfönster med 
balkongdörr med fönsterglas. Balkongräckena består av järnstång i zickzack-
mönster med fronter av blåmålad plåt. I sydöstra hörnet finns ett ljusputsat 
burspråk i två våningar. En ingångsdörr mot Faluvägen är av ekträ. Biografen-
trén är vinklad och dekorerad med marmormosaik och en baldakin med nam-
net »Visir bio« i neon. Portarna till bion är av rostfritt stål och glas. Biografens 
foajé har mot Faluvägen smala fönster i band med omfattningar av marmor. 
Bredvid på fasaden sitter en anslagstavla med sarg av rostfritt stål. Byggnaden 
mot Torget har valmat tak täckt med tvåkupigt tegel medan den lägre byggna-
den har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. På gården är biografen utsträckt i 
en envånings byggnadskropp med fasader av brun träpanel.

Biografens inredning är ritad av AB Nordiska kompaniets inredningsar-
kitektkontor med inredningsarkitekt och möbelformgivare Hans Johansson 
(1921–2014) som ansvarig. Salongens väggar kläddes med vävburen galon 
i geometriska mönster i vinrött, barkbrunt och svart. Längst bak i salong-
en, under det utskjutande maskinrummet, fodrades taket med rödbok. De 
ursprungligen 409 fåtöljerna hade grågrönrandig klädsel. Ridån i satin var 
formgiven av konstnären och reklamtecknaren Anders Beckman (1907–1967) 
i mönstret »Smoke«. I foajén finns en rombisk, fristående och glasad biljett-
kur, fåtöljer och soffor ur gruppen Triva och en öppen spis. På väggarna finns 
tavlor av emalj med motiv från cinematografins historia av konstnären Dag-
mar Lodén (1904–1989) i Västanvik. Beskrivningen ovan är grundad på Kjell 
Furbergs beskrivning av biografen i bokverket Svenska biografer från år 2000.

Arkitekturstil: Byggnaden är utformad i en stram och lågmäld modernism 
med hög materialkvalité och detaljutformning i slutet byggnadssätt mot Tor-
get och Faluvägen.
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Historik
På platsen fanns vid storskiftet 1819–1826 Byåkern. Mot tomtens norra gräns 
stod en mindre stuga under första hälften av 1900–talet.

Byggnadsföreningen Svea grundades 1904 i syfte att uppföra Sveasalen för 
folkrörelserna. Sveasalen fungerade även som biograf. Byggnadsföreningen 
Svea lät 1955–56 uppföra föreliggande affärs– och bostadshus med biograf. 
Byggnaden ritades av arkitekt Åke Sjöman 1954–55 och uppfördes 1955-
1956. Ytterväggar murades i halvstens rött fasadtegel i löpförband. Sockel och 
trappor gjordes i kolmårdsmarmor. Taktäckning utfördes med enkupigt hol-
ländskt taktegel, som senare bytts mot tvåkupigt taktegel. I affärslokalerna har 
olika rörelser huserat sedan byggnaden stod klar.

Biografens namn »Visir« kom till efter en namntävling som vanns av bygg-
nadsingenjör Ivar Britz som för övrigt hade arbetat på Åke Sjömans arkitekt-
kontor. »Visir« betyder »vi ser« på leksandsmål. På premiären den 26 januari 
1956 spelade sockenspelmän och premiärfilm var Öster om Eden med James 
Dean.

På 1990–talet började Visirbiografens kulturhistoriska värde att uppmärk-
sammas. Staffan Bengtsson och Göran Willis skrev i boken Med K–märkt ge-
nom Sverige 1994 att »ingenstans i Sverige är femtiotalet mer närvarande än på 
bio Visir i Leksand«. Inslaget om Visir hörde också till de av bokens innehåll 
som omarbetades för tv–program. Biografkännaren Kjell Furberg har skrivit 
att »Visir i Leksand är en nästan osannolikt välbevarad 50–talspärla«.

Byggnadsföreningen Sveas 
modernistiska affärs– och 
bostadshus med tegelfa-
sad, putsade burspråk och 
ursprungliga balkongfronter 
med smidesskrank. Bottenvå-
ningen markeras med stora 
skyltfönster som omfattas av 
marmorskivor.
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Ovan, biografen Visir:s entré. 
Biografen är mycket välbe-
varad såväl invändigt som 
utvändigt – »...en nästan 
osannolikt välbevarad 50–
talspärla«.

Till höger, biografens skylt-
fönster med marmoromfatt-
ningar, en påkostad detalj. 
Fönsterbågarna är i ädelträ.
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Värdebeskrivning
Byggnadsföreningen Sveas affärs– och bostadshus med biografen Visir har sär-
skilt kulturvärde och berättar om 1950–talets tätortsutveckling kring det då 
nya Torget som skedde med byggnader i modernistisk arkitektur. Huset har 
mycket höga utformningsmässiga, arkitektoniska och materialmässiga kvali-
teter och är välbevarat. Byggnaden är ritad av arkitekt Åke Sjöman, en av den 
modernistiska arkitekturens förgrundsfigurer i Leksand och Dalarna. Visir-
biografen har både exteriöra och interiöra synnerligen höga kulturhistoriska 
och konstnärliga värden och har utformats av några av dåtidens främsta aktö-
rer på inredning och utsmyckning. Visir bio berättar om biofilmens betydelse 
som fritidsnöje under 1900–talet och den stora omsorg som lades på utform-
ningen av biografer under biografväsendets höjdpunkt i mitten av 1950–talet, 
innan televisionen fick sitt genombrott.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning av taktäckningsmaterial av lertegel. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
sockel, portar, dörrar, fönstersättning och balkonger. 

• Befintligt fasadmaterial med tegel och puts, befintliga balkongfron-
ter, befintlig marmor i sockel, befintliga dörrar i rostfritt stål och glas 
respektive ek.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga färgsättning på tegelfasad och ljus putsfasad på burspråk, 
befintlig vit färgsättning på fönster och balkongdörrar.

• Befintlig biografentré med baldakin, marmormosaik i väggfält och 
portar av rostfritt stål och glas. Befintlig biografinteriör med inred-
ningsdetaljer och konstnärlig utsmyckning.
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78. Siljans konditori, Tregården 18
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Siljans konditori, Tregården 18

Byggherre: Karin Stormats

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1964 bageri, 1966–67 butik och serveringslokal

Placering och översiktlig beskrivning: Byggnaden är belägen i nordväs-
tra hörnet av Torget och består av en envånings butiks– och serveringsbygg-
nad längs med Sparbanksgatan sammanlänkad med en närmast kvadratisk 
bageribyggnad i vinkel mot Bygatan. Båda byggnaderna har valmat tak täckt 
av enkupigt lertegel och väggar murade med fasadtegel. På taket sitter en ne-
onskylt med blå text i versaler: »Siljans konditori«. I hörnet mot Torget finns 
större skyltfönster inramade av kopparplåt. Skyltfönstren har senare försetts 
med mörkmålad spröjs. I övrigt har butiks– och serveringsbyggnaden vitmå-
lade tvåluftsfönster på rad med en spröjs i vardera luft. Ovan– och nedanför 
fönstren finns fält i brunmålad träpanel. Entrén som från början hade ett en-
kelt skärmtak har byggts om i senare tid med ett vindfång av glas i blåmålade 
plåtramar under ett sadeltak. Interiören var ursprungligen sparsmakad men 
med hög materialkvalité med bland annat golv av jämtländsk kalksten i källa-
rens samlingslokal, Dufsalen. Interiören har till del förändrats omkring 2018, 
bland annat med mörkare färgsättning. Omkring år 2000 byggdes uteplatsen 
mot Sparbanksgatan om med bland annat ett inglasat utrymme.

Arkitekturstil: Byggnaden är uppförd i en lågmäld modernistisk arkitektur 
med stor omsorg om materialkvalité. Det valmade taket samspelar med de 
flesta andra taken kring Torget såsom taket på kommunalhuset, Byggnads-
föreningen Svea, Nises & Mases och Tele– och posthuset. Tegelfasader blev 
på modet på 1960–talet. Tvåluftsfönstren med spröjs är av traditionell typ i 
svensk byggnadskultur. Byggnaden har endast en låg eller näst intill obefintlig 
sockel.

Historik
Vid storskiftet 1819–1826 fanns här Byåkerns norra gräns mot Pigåkern. År 
1964 lät konditori Siljan uppföra ett nytt bageri på tomten. (För rörelsens 
tidigare historia, se Udden, 65.) År 1966–67 uppfördes den nya butiks– och 
serveringsbyggnaden efter ritningar av Benny Agnas ritkontor i Leksand. Ser-
veringsdelen disponerades till höger innanför entrén och byggde på självbetjä-
ningsprincipen där gästerna hämtade vad de ville ha vid en disk rakt innanför 
entrén. Disken var hopkopplad med försäljningsavdelningen till vänster. Det 
fanns plats för c:a 100 personer, dels i bås, dels i ett större utrymme i norra de-
len av byggnaden. I källaren fanns en stor kafélokal och samlingssal, Dufsalen, 
med smakfull inredning av hög kvalité, bland annat golv i jämtländsk kalk-
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sten. Lokalen var vinkelformad och byggd både för kaféverksamhet, utställ-
ningar och konserter. Drivande bakom idéerna till utformningen var konst-
nären Bror Stormats, son till Stormats Axel Olsson och Duf Kristina Larsson 
vilka dessförinnan drivit rörelsen. Till rådgivare hade Bror konstnären Dagmar 
Lodén. I utställningslokalen visades konst men även kulturhistoriska utställ-
ningar, exempelvis kan nämnas en utställning av Gerda Söderlunds fotografier 
och en utställning om emigrationen till Amerika. Lokalerna var delvis inredda 
med möbler och inventarier från Leksands hembageri och Trädgårdsvillan. En 
av de bärande idéerna var att alla samhällsgrupper skulle känna sig välkomna.

Siljans konditori, en lågmäld 
modernistisk tegelbygg-
nad som uppfördes åren 
1966–1967 efter ritningar 
av Byggnadsingenjör Benny 
Agnas ritkontor.
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Ovan, byggnadens tak täcks 
av enkupigt lertegel och kröns 
av en neonskylt. Detalj– och 
materialutformningen är 
genomgående högkvalitativ.

Till höger, den vänstra av 
byggnaderna är bageridelen, 
den högra serveringsdelen.
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Värdebeskrivning
Siljans konditori har kulturvärde och berättar å ena sidan om den långa tradi-
tion av kafékultur med bageriverksamhet som präglat Noret i synnerhet från 
slutet av 1800–talet då tätortsbildningen växte fram och turisterna strömma-
de till i allt större skaror. Å andra sidan speglar det också hur kafékulturen i 
Leksands–Noret förändrades på 1960– och 1970–talen som en del av sam-
hällsomvandlingen med utjämning mellan socialgrupper och försvinnandet 
av vissa yrkeskategorier. Kaféer med exklusiva besökskategorier försvann med-
an det nybyggda konditori Siljan blev ett kafé för alla samhällsgrupper, vilket 
låg i tiden. Samtidigt ersattes bordsservering i allt högre grad av självbetjäning. 
Konditoriet har haft betydelse som mötesplats i Noret och som kulturellt nav 
med utställningar och konserter. Det senare hade särskilt stor betydelse under 
tiden innan Kulturhuset invigdes 1985. Denna aspekt berättar om hur kul-
turen skulle göras mer tillgänglig för alla under 1960–talet och som innebar 
etablerandet av nya kulturella mötesplatser, nya utformningar av bibliotek, 
framväxandet av kulturhus med mera. Det privata Siljans konditori fyllde en 
sådan funktion i Leksand.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning av taktäckningen med enkupigt lertegel. Be-
fintlig utformning av neonskylten på taket.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
skyltfönstren, fönstren i rad, entréns placering med mera. 

• Befintlig utformning av fasadmaterial med tegel och fält i träpanel.

• Befintliga utformning av fönster och fönsteromfattningar inklusive 
kopparplåt kring skyltfönstren.

• Befintliga färgsättning på tegelfasad, vit färgsättning på tvåluftsfönst-
ren och brun färgsättning på träpanelen.
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Rektangeln 5, ett affärs– och 
bostadshus tidstypisk för 
1950–talet. Byggnaden var en 
av de som uppfördes intill det 
nya Torget på Noret i början 
av 1950–talet. Byggnaden 
har flera välbevarade detaljer, 
däribland balkongfronter av 
sinusplåt.
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79. Rektangeln 5
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Rektangeln 5

Arkitekt: Nils Hjelm, arkitekt SAR

Byggår: 1952

Placering och översiktlig beskrivning: Fastigheten Rektangeln 5 ligger i 
norra änden av Torget, på norra sidan av Bygatan, och består av ett långsmalt 
affärs– och bostadshus i tre våningar med fasader i gult tegel och sadeltak täckt 
med enkupigt lertegel. Mot norra fasaden, på baksidan, i hela husets längd, 
ansluter en envånings byggnadskropp med flackt pulpettak och med fasad av 
likadant gult tegel. Längs västra halvan av baksidan har denna lägre byggnads-
kropp utökats norrut med förrådstillbyggnad i liggande gulmålad träpanel. På 
framsidan mot Torget har byggnaden skyltfönster i bottenvåningen, de övre 
våningsplanen har tre tvåvånings burspråk i gulfärgad slätputs i två fönster-
bredder. På vardera sidan ansluter balkonger med gulmålade balkongfronter 
mot burspråken. Enlufts, vitmålade fönster i tre olika bredder är symmetriskt 
placerade på alla fasader. På baksidan bryts symmetrin vid de två trapphusens 
fönstersättning. Den mellanbreda fönstertypen bestod ursprungligen av två-
luftsfönster men de har nyligen bytts mot pivåhängda enluftsfönster. Byggna-
den har sockel av granit. Fasaden är murad med gult tegel, troligen från något 
tegelbruk i Skåne såsom Lomma, Bara eller Östra Grevie. Det fanns även te-
gelbruk kring Uppsala som producerade gult tegel. Fasaderna är murade i 10–
skiftigt munkförband med springande kopp, det vill säga det går att följa en 
koppsten diagonalt uppåt längs fasaden. Portarna har markerade omfattning-
ar av utskjutande tegelsten. Långsidornas takfot är dekorativt mönstermurad 
medan gavlarna avslutas med stenar ställda på högkant. Balkongfronterna är 
av gulmålad korrugerad plåt. På taket finns sju skorstensmurar av gult tegel. 
På baksidan finns fyra takkupor, försänkta i takfallet. Gavelsprången är mini-
mala och avslutas med plåtbeslag.

Arkitekturstil: Byggnaden är uppförd i slutet byggnadssätt mot Torget. 
Byggnaden förevisar en modernistisk tegelarkitektur med intressanta murför-
band och inslag av diskret dekorativ mönstermurning. Fasadkompositionen 
är symmetriskt och regelbundet uppbyggd vilket skänker byggnaden en strikt 
men samtidigt inte sluten karaktär, då burspråk och balkonger bidrar till öpp-
ningar och rumsliga förbindelser mellan inne och ute.

Historik
På platsen låg vid storskiftet 1819–1826 Byåkerns gräns mot Pigåkern i norr. 
Fram till tiden efter andra världskriget var platsen obebyggd. Rektangeln 5 
uppfördes 1952 och ritades av arkitekt Nils Hjelm (1908–1970). Nils Hjelm 
kom från Korsnäs utanför Falun och blev 1933 anställd som arkitekt på Erik 
Wåhlins arkitektkontor i Stockholm. Från 1951 drev Hjelm egen arkitekt-
verksamhet varför Rektangeln 5 torde höra till hans första helt egna arbeten. 
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Ovan, Nises– och Mases från 
ingången till Mårtas livs, 
nuvarande ICA. Byggnadens 
lågmälda tegelfasader är ett 
uttryck för den återhållsam-
ma modernism som förekom 
i Leksand under 1950–talet. 
Foto, Lars Jönses, Dalarnas 
museum.

Till höger, Nises och Mases 
från den nordvästra sidan av 
torget. 
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I byggnaden fanns från början lokaler för apoteket och för folktandvården. I 
källaren huserade Ottossons möbler. När apoteket flyttade till kvarteret Köp-
mannen på 1970–talet efterträddes det av Restaurang Bosporen som fortfa-
rande håller till i samma lokaler.

Värdebeskrivning
Rektangeln 5 har kulturvärde. Byggnaden är ett tidigt exempel på de trevå-
nings modernistiska affärs– och bostadshus av hög kvalité som förväntades 
inrama det nya Torget i Leksands–Noret. Byggnaden markerar Torgets avslut 
mot norr och skyddade samtidigt mot nordliga vindar. Byggmaterial och de 
omsorgsfulla murförbanden berättar om hög kvalité i utformning och utfö-
rande.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning av taktäckningsmaterial med enkupigt lertegel. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
portar, fönstersättning, burspråk, balkonger. 

• Befintlig utformning av fasadmaterial med gult tegel i munkförband 
och dekorativ takfot, putsade burspråk och balkongfronter av kor-
rugerad plåt.

• Befintliga utformning av fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga färgsättning på tegelfasad, gul färgsättning på de putsade 
burspråken, gul färgsättning på balkongfronterna., vit färgsättning 
på fönster och balkongdörrar.

80. Nises och Mases, Hedbys 8
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nises och Mases, Hedbys 8

Byggherre: Erik Nises och Emil och Nils Mases

Entreprenör: Byggnadsfirma Nises & Mases

Arkitekt: Byggnadsingenjör Gunnar Lundin

Byggår: 1958

Placering och översiktlig beskrivning: Nises och Mases fastighet Hedbys 
8 är placerad lång ut i sydöstra hörnet av Torget vid korsningen Faluvägen och 
Leksandsvägen. Byggnaden är ett affärs– och bostadshus i tre våningar av när-
mast tjockhustyp. Mot Faluvägen ansluter en byggnadskropp i en våning med 
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sadeltak med förskjuten nock. Huvudbyggnaden har valmat tak täckt med 
tvåkupigt lertegel och kännetecknas av ett flertal takkupor i rödfärgad plåt 
mot kommunalhusets förgård i norr, mot Torget i väster och mot Faluvägen 
i söder. Sockeln är i marmor och omfattar hela bottenvåningens fasad som 
i övrigt präglas av stora skyltfönster med karmar av rostfritt stål. Porten till 
skobutiken är i rostfritt stål och kan vara ursprunglig. Fasaden är murad med 
tegel i 10–skiftigt munkförband med löpande koppsten. Fönstersättningen 
är symmetrisk och består av vita tvåluftsfönster omväxlande med bredare en-
luftsfönster. Mot väster och söder finns totalt åtta balkonger. Mot Torget är 
de något indragna i fasaden. Mot söder är balkongdörrarna i liv med fasaden 
men balkongerna ansluter på ömse sidor mot ett större burspråk i två våning-
ar. Burspråket har breda fönster och samma utförande av fasaden som huset 
i övrigt. Balkongfronterna är av korrugerad plåt i ljust gul färg. Den lägre 
byggnadskroppens tegelfasad mot Faluvägen har vitmålats. På taket finns ett 
flertal skorstensmurar varav de två på takfallet mot Torget är mycket smala.

Arkitekturstil: Ett affärs– och bostadshus av tjockhustyp i modernistisk 
tegelarkitektur i slutet byggnadssätt mot Torget. Balkongerna och bursprå-
ket ger ett visst liv i en annars symmetrisk och strikt fasadkomposition. Det 
stilrena utförandet bryts av de oregelbundet placerade och rätt dominerande 
takkuporna i varierande storlek.

Historik
Platsen var vid tiden för storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Byggnads-
ingenjör Erik Nises, född 1899, och Emil och Nils Mases från Siljansnäs hade 
bedrivit en omfattande byggnadsverksamhet i Stockholm från och med 1930–
talet. De förvärvade tomten c:a 1956 och kom med sina byggnadsplaner att 
påverka frågan om kommunalhusets placering på östra sidan av Torget. På 
tomten fanns byggrätt med slutet byggnadssätt i tre våningar. På tomten upp-
fördes ett affärs– och bostadshus i tre våningar med inredd vind samt i en 
våning längs Faluvägen. Byggnadsnämnden hade synpunkter både på bygg-
nadshöjd och takkupornas utformning. I byggnaden har diverse affärsrörelser 
funnits varav den mest långlivade är Einars skor med kulturhistoriskt värde-
full neonskylt. I lokalerna mot sydöstra hörnet och mot Faluvägen har sedan 
tiden omkring år 1980 restaurang och nöjeslokaler funnits.

Värdebeskrivning
Byggnaden har kulturvärde och utgör ett välbevarat exempel på 1950–talets 
trevånings modernistiska affärs– och bostadsbebyggelse kring Torget med ma-
terial av hög kvalité.
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Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning med taktäckningsmaterial av lertegel. 

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
sockel, portar, fönstersättning, balkonger och burspråk.

• Befintlig utformning av fasadmaterial med tegel, befintlig utform-
ning av balkongfronter, befintlig utformning av marmor i sockel, 
befintlig utformning av dörr och skyltfönstrens karmar av rostfritt 
stål och glas.

• Befintlig utformning av fönster och fönsteromfattningar.

• Befintliga färgsättning på tegelfasad och sockelns marmor, vit färg-
sättning på fönster och ljusgul färgsättning på balkongfronter.

• Befintlig utformning av neonskylt.

Anrika Einars Skor har 
välbehållen neonskylt med 
stora kulturhistoriska värden. 
Under den moderna epoken 
lades stor vikt vid utform-
ningen av skyltkonster.
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Ovan, Kommunalhuset 
från korsningen mellan 
Bygatan och Leksandsvägen. 
Byggnadens framtoning är 
återhållsam på ett vis som 
är kännetecknande för den 
moderna epokens offentliga 
byggnadskonst i Sverige. 
Foto, Lars Jönses, Dalarnas 
museum.

Till höger, byggnadens 
baksida med vinkeldel längs 
Bygatan till höger i bilden. 
Senare har inglasat trapphus 
tillkommit, liksom ytterligare 
en våning på vinkeldelen.
Foto, Lars Jönses, Dalarnas 
museum.
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81. Kommunalhuset, Hedbys 14
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kommunalhuset, Hedbys 14

Byggherre: Leksands kommun

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Åke Sjöman

Byggår: 1961–62

Placering och översiktlig beskrivning: Kommunalhuset ligger i nordöstra 
hörnet av Torget vid korsningen mellan Leksandsvägen och Bygatan. Byggna-
den består av tre byggnadskroppar. En huvudbyggnad i tre våningar parallellt 
med Leksandsvägen men indragen från gatan med förgård. Mot söder anslu-
ter en lägre och något smalare tvåvåningsbyggnad som är byggd ända mot 
grannhusets fasad. I vinkel längs Bygatan finns en byggnad som ursprungligen 
var i två våningar men som i samband med renovering och ombyggnad av 
kommunalhuset 2010–2011 höjdes ytterligare en våning. Samtliga byggnader 
har fasader av ljus slät puts, ursprungligen serponitputs. Huvudbyggnaden 
har valmat tak medan övriga byggnader har sadeltak. Taktäckningen som ur-
sprungligen var i glaserat holländskt lertegel har senare bytts till rödorange 
respektive gröna tvåkupiga takpannor, troligen av betong. Fönstersättning-
en består på framsidan av symmetriskt placerade breda tvåluftsfönster där en 
luft är ett smalare vädringsfönster. Fönstren ovanför porten har en marke-
rad omfattning. Fönstren mot Bygatan är smalare enluftsfönster. Mot gården 
finns både de bredare och smalare fönstertyperna. Huvudentrén inramas av 
en portal i profilerad granit. På framsidans övervåning finns en balkong med 
smidesräcke i mönster efter det kända bandvävda Leksandsbandet. Ovanför 
huvudentrén står med bokstäver på fasaden »Leksands kommun«.

Arkitekturstil: Kommunalhuset är uppfört i en lågmäld och stilren moder-
nism endast med några få kännetecken som markerar att det är en offentlig 
byggnad och därmed avviker från ett kontors– eller bostadshus. På framsidan 
saknar byggnaden i det närmaste sockel.

Historik
Frågan om kommunalhus började spetsa till sig i början av 1950–talet. De 
kommunala förvaltningarna var vid tiden utspridda i flera olika byggnader i 
Noret såsom Söderlundska gården och Gästis. Efter andra världskriget, i takt 
med välfärdssamhällets expansion och offentliga sektorns allt större åtagande, 
växte sig de kommunala förvaltningarna allt större. Bland annat tillkom en 
särskild kommunalkamrerfunktion, idag motsvarande kommundirektör. Den 
första innehavaren Sven Baggens kom att få stor betydelse för utvecklingen 
av en ändamålsenlig kommunal organisation i Leksand under efterkrigstiden. 
Vidare var det fler offentliga organ som hade intresse av att få plats i ett kom-
munalhus, exempelvis Polisväsendet som vid tiden ännu inte helt var förstat-
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ligat utan i huvudsak hade kommunen som huvudman. De lokalbehov som 
nämndes i diskussionerna var följande: kommunalkontor med sammanträ-
desrum och byggnadskontor; poliskontor med arrestlokaler; landsfiskalkon-
tor; sjukkassa; arbetsförmedling; provinsialläkarmottagning; folktandvårdskli-
nik; distriktssköterska och turistbyrå. Efterhand tillkom frågan om biblioteket 
också skulle förläggas till kommunalhuset.

Vid sammanträde 1954 tillsatte kommunalnämnden en kommitté för att 
utreda frågan om plats för ett blivande kommunalhus. Det fanns ingen plats 
reserverad i stadsplanen för kommunal förvaltningsbyggnad då sådana inte 
var så vanliga när planen hade upprättats. Ett av alternativen var att placera 
kommunalhuset vid det nya Torget men det uppkom svårigheter att förvärva 
tillräcklig mark. Man kom inte överens med ägarna till marken vid Torgets 
sydöstra hörn. Flera politiska företrädare yttrade sig då för att uppföra ett 
kommunalhus mitt emot tingshuset vid Kyrkallén. I december 1955 togs ock-
så ett principbeslut i kommunfullmäktige om förvärv av tomtmark mitt emot 
tingshuset för uppförande av kommunalhus. Även Sparbanken uppvaktades 
med frågan om det var möjligt att förvärva deras tomt vid Torgets sydvästra 
hörn men det visade sig inte vara möjligt.

Två förvaltningsorgan var inblandade i frågan: Leksands kommun samt 
Leksands–Norets municipalsamhälle. Municipalsamhället, även kallad »mu-
nicipen«, yttrade sig negativt om föreslagen placering av ett kommunalhus 
söder om Kyrkallén, då alltför stora landskapsvärden fanns i området. Kung-
liga byggnadsstyrelsen yttrade sig också negativt om förslaget »ur stadsbildens 
synpunkt och för den allmänna trevnaden i övrigt, särskilt med hänsyn till 
miljön omkring kyrkan.« På tidningarnas insändarsidor försiggick under 1956 
en flitig debatt med flera olika förslag. Även kvarteret Vinkeln norr om cen-
trum fanns med i alternativen för kommunalhusets placering.

I mars 1956 gjorde dåvarande distriktsarkitekten Erik Wåhlin en skrivelse 
i saken. Wåhlin menade att de flesta med ett kommunalhus avsåg en pampig 
byggnad men att det främst handlade om en nyttobyggnad för kommunens 
kamerala, administrativa och sociala verksamhetsgrenar som gagnade både 
socknen och municipalsamhället. För tjänstemännen spelade det kanske ing-
en roll var kommunalhuset placerades, påpekade Wåhlin, men det spelade 
roll för sockenbon som hade ärende till kommunalhuset och samtidigt ville 
besöka Norets affärer och hinna med en kopp kaffe. Med hänsyn till dessa 
personer och denna typ av ärenden borde kommunalhuset ligga i och inte 
utanför affärscentrum, argumenterade Wåhlin. Polisen hade också nytta av 
ett centralt läge. För affärslivet skulle den traditionella affärsgatan Norsgatan 
komma att bli för trång. Affärslivet borde moderniseras i rätt riktning, även 
om ett torg sällan var prima affärsläge, menade distriktsarkitekt Wåhlin. Att 
placera kommunalhuset på Kyrkudden förutsatte omläggning av trafiksystem 
och flytt av affärslivet. Municipalsamhället skulle inte heller komma att bestå 
för evigt, påpekade Wåhlin. Kommunens invånare kunde begära ett gott ad-
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ministrativt centrum. »Våra efterkommande skulle bli förvånade över vår brist 
på framsynthet, om byggnaden lades felaktigt med hänsyn till deras intressen 
och med tanke på den tätort, som nu är under tillväxt«, avslutade distriktsar-
kitekt Wåhlin.

Under tiden hade Nises och Mases köpt två fastigheter på östra sidan av 
Torget. Samtidigt hade kommunen kommit över tomten mot nordöstra 
hörnet av Torget. Förhandlingar med Nises & Mases om köp av tomtmark 
inträdde. Senfärdigheten med att förvärva tillräckligt med mark på östra si-
dan innebar svårigheter att uppföra ett kommunalhus med viss monumen-
tal värdighet. För detta ändamål hade hela östra sidan behövts. Kommunen 
anlitade arkitekt Gustaf Clason i januari 1957 för att göra idéskisser för hur 
tomten vid Torget bäst kunde nyttjas för uppförandet av ett kommunalhus. 
Åren 1957–1960 gjorde Gustaf Clason minst tre alternativa förslag till hur 
en kommunalhusbyggnad skulle kunna placeras på tomten. Bland skisserna 
finns förslag med förgård mot Torget och huset placerat längre in på tomten, 
med en lägre byggnadskropp längs Bygatan, med valmade tak och med ett 
klocktorn på taket.

År 1957 fattades så beslut om att förlägga kommunalhuset till nya Torget. 
Uppdraget att rita huset gick till arkitekt Åke Sjöman i Leksand vilken gjorde 
ett förslag med den byggnad som finns idag, placerad med en förgård mot 
Torget, prydd med en flaggstång, och parkering på bakgården.

Det nya kommunalhuset invigdes 1962. Via en entré med portalomfatt-
ning kom man in i en stor hall med trapphus. I byggnaden fanns lokaler för 
den kamreala avdelningen, sammanträdesrum, lokaler för kassaavdelningen, 
sociala avdelningen, municipalnämnden och byggnadsavdelningen. Vidare 
fanns konferensrum. Plenisalen två trappor upp var dekorerad med en vävnad 
med Leksands vapen utförd av Alf Munthe. Även mattorna hade utformats 
av Alf Munthe och vävts på Hemslöjden. I södra byggnadsdelen en trappa 
upp fanns biblioteket, som var först i landet med ett speciellt bokstöd som 
var enkelt att placera. Biblioteket hade också en speciell barnavdelning och 
musikrum. Trappan upp till biblioteket var försett med ett vackert räcke i plåt 
och smide utformat av konstnären Kjell Löwenadler. I våningen under fanns 
arbetsförmedlingens lokaler. Utmed Bygatan låg polisflygeln med landsfiskal-
kontor, arrestlokaler, laboratorium, rum för statspolisen. I källarplanet fanns 
arkiv, bokmagasin, pannrum och garage. Vidare fanns 33 arbetsrum i kom-
munalhuset. Inredningen var utförd efter förslag av arkitekt Gösta Arwskog 
och textilkonstnärinnan Kajsa Axelsson. Trapporna var i marmor. I plenisa-
len var golvet av parkett. Taket var täckt med glaserat holländskt taktegel. 
Dala–Demokraten rapporterade den 7 november 1962 att kommunalhuset 
vid öppnandet bedömdes ha fått en enkel men tilltalande och representativ 
fasad. Den totala kostnaden uppgick till två miljoner kronor varav möbler och 
inventarier hade gått på 200 000 kronor.
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Ovan, Kommunalhuset har 
många lågmälda men väl 
påkostade detaljer, däribland 
smidesräcket vid Plenisalens 
balkong. Foto, Lars Jönses, 
Dalarnas museum.

Till höger, Kommunalhusets 
förgård med Nises– och Ma-
ses i bakgrunden. Foto, Lars 
Jönses, Dalarnas museum.
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År 1983 flyttade polisen ut ur huset och 1985 flyttade biblioteket och den 
växande kulturavdelningen till det nya Kulturhuset. Flera förvaltningar flyt-
tade med tiden också till Gamla skofabriken på Hagagatan. Kommunalhuset 
genomgick en genomgripande renovering och ombyggnad 2010–2011.

Värdebeskrivning
Kommunalhuset har särskilt kulturvärde och berättar om den växande kom-
munala förvaltningen under tiden närmast efter andra världskriget och fram-
växten av välfärdssamhället. Samtidigt byggdes huset för att rymma flera an-
dra samhällsbetydande institutioner även om dessa inte blev så många som 
ursprungligen fanns med i planerna. Byggnaden är utformad i en lågmäld 
men värdig modernistisk arkitektur och uppfördes inte för att vara monu-
mental. Inte heller var byggnaden avsedd att göra ett utmanande intryck på 
medborgaren, så som de imponerande stads– och rådhusen på kontinenten 
eller den svenska kasernarkitekturen i början av 1900–talet. Kommunalhu-
set uttrycker den kommunala förvaltningen i den svenska nationalstaten vid 
mitten av 1900–talet, representativ och samtidigt pragmatisk och tillgänglig.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning av taktäckning.

• Befintlig förgård med stödmur av granit mot Leksandsvägen.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
portomfattning, dörrar, fönstersättning och balkong. 

• Befintligt fasadmaterial med puts, befintligt balkongräcke i dekora-
tivt smide, befintlig portalomfattning i granit, befintlig utformning 
av dörrar i ek och glas.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar i förekommande fall.

• Befintlig ljus färgsättning på putsfasad, befintlig vit färgsättning på 
fönster och befintliga trären färgsättning på dörr– och fönsterpartier 
mot balkongen.

• Befintliga konstnärliga utsmyckningar och inredning i plenisal. Be-
fintligt trappräcke upp till före detta biblioteket.
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82. Trädgården 8
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Trädgården 8

Byggherre: Skräddarmästare Erik Stenholtz

Byggår: Omkring 1910

Placering och översiktlig beskrivning: En och enhalvplansvilla i ljusmå-
lad träpanel placerad indragen från gatan på hörntomt vid korsningen Fisk-
gatan och Faluvägen. En något lägre vinkeltillbyggnad ansluter längs Faluvä-
gen. På västra fasaden och taket finns en karnap eller ett burspråk som kragar 
ut utanför fasadliv. Taktäckningen består av tvåkupigt lertegel. Fönstren har 
bytts mot nya fönster med tjockare bågar i samband med renovering omkring 
år 2010. Ett uthus i rödfärgad liggande träpanel och vita portar och dörrar är 
byggt mot brandmuren vid tomtgränsen. 

Arkitekturstil: Byggnaden har korsplansform och är uppförd med intryck 
från jugendstilen. Utmärkande drag är sockeln i huggen granit, fasad av spon-
tad liggande stockpanel som ska efterlikna timmer, korspostfönster med små-
spröjs i övre lufter är typiskt för jugendstilen, halvvalmat mansardtak täckt 
med lertegel, dekorativt skorstenskrön, kraftiga knutbrädor, sockellist och 
fönsterfoder. 

Färgsättningen är ändrad. I enlighet med stilidealen och husets ursprung-
liga utformning markerades skillnad mellan väggpanelytor och listverk i färg-
sättningen.

Historik
Tomten var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Den bebyggdes för 
första gången med det befintliga huset omkring år 1910. Det exakta årtalet 
för byggåret har inte gått att finna i byggnadsnämndens för Leksands–Norets 
municipalsamhälles handlingar. En tomtindelning för kvarteret U46 (senare 
kvarteret Trädgården) pågick omkring 1912 då skräddarmästare Erik Sten-
holtz medverkade. Huset kan dock redan då ha stått på plats. Uthuset byggdes 
om 1925 efter ritningar av byggnadsingenjör Carl Ingels.  På 2010–talet revs 
uthuset och ersattes av ett nytt med rödfärgad panel men med vitmålade dör-
rar och portar.

Värdebeskrivning
Trägården 8 har kulturvärde och berättar om Norets tätortsomvandling efter 
branden 1902 och boendeformer för nya yrkesgrupper i samhället. Fastighe-
ten tillsammans med övriga ursprungliga fastigheter i kvarteret Trädgården 
berättar om ett av de ideal som var vägledande i utvecklingen av Leksands–
Norets municipalsamhälle i början av 1900–talet, nämligen trädgårdsstadsi-
dealet. Idén, som i Sverige starkt företräddes av arkitekt Per Olof Hallman, 
som också utformade byggnadsplanen i Leksands–Noret, innebar bland annat 
småskalig bebyggelse med hus indragna med förgård från gatulinjen. Tan-
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ken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den slutna 
stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som öpp-
na, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades 
byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes 
med växtlighet. Kvarteret Trädgården är en av de bäst bevarade och samman-
hängande miljöerna av det slaget som kom till i Noret. Huset är välbevarat i 
ursprunglig stil.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, karnap, 
byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av lertegel. Befintlig ut-
formning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av sockel och stockpanelfasaderna. Befintlig 
utformning rörande listverk samt befintlig utformning rörande fa-
sadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig stil rörande fönster och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av uthus.

Ovan, i kvarteret Trädgården 
finns flera exempel på pla-
nering med trädgårdstaden 
som ideal – småhus indragna 
från gatulinjen, komplement-
byggnader mitt i kvarteren 
och mångfaldig grönska mot 
gaturummet.
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Ovan, flera av de småhus som 
byggdes i kvarteret Trädgår-
den hade ursprungligen tids-
typisk jugendkaraktär med 
exempelvis korspostfönster 
med småspröjsade överlufter 
och mansardtak.

Till höger, välbevarat gårds-
hus till Trädgården 11. Bygg-
naden avskiljs från sin granne 
med av en brandmur, vilken 
skulle hindra spridningen av 
bränder. Brandskyddet var 
en viktig fråga i det tidiga 
1900–talets stadsplanering.
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83. Trädgården 11
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Trädgården 11

Byggherre: Erik Östberg

Entreprenör: Erik Östberg

Byggår: 1913

Placering och översiktlig beskrivning: Fastigheten ligger mitt i kvarteret 
Trädgården längs Faluvägen indraget från gatulinjen. Huset är i korsplans-
form och har en och en halv våning, träfasad i liggande spontpanel som målats 
med ljust grå eller grön umbra med vitmålade lister, foder och vindskivor. In 
mot gården ansluter en mindre och något lägre byggnadsdel. Mot vinkeldelen 
har entrén kompletterats med en inglasad veranda i samband med senaste 
renoveringen. Taket är ett mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset 
står på en gråmålad källargrund, som kan vara byggd av betongsten som put-
sats. Fönstren är till övervägande del korspostfönster med spröjsade överlufter. 
Fönstren i takkupan mot Faluvägen är dock tredelade med mittposter av trä 
och småspröjsade rutor i samtliga lufter. Skorstenen har dekorativt utformat 
krön. Källarfönster är låga med två lufter i en stil som var vanliga från 1940–
talet och framåt. Mot brandmuren finns ett uthus med rödfärgad liggande 
träpanel och fernissade portar av trä samt brutet tak täckt av lertegel. Längs 
Faluvägen finns staketstolpar av granit och två ståtliga lövträd.

Arkitekturstil: Huset är uppfört i en brytningstid mellan jugendstil och 
nationalromantik. Det representerar en lågmäld villastil som var vanlig i Lek-
sands–Noret i början av 1900–talet.

Historik
Tomten var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Vid sekelskiftet 
ägdes tomten av disponent Anders Haglund. Gården uppfördes av bygg-
nadssnickare Erik Östberg, född 1877 i Siljansnäs. På innergården uppfördes 
omkring 1922 ett gårdshus om tre rum och kök i diskret nationalromantisk 
stil med rödfärgad träpanel. Huset revs omkring år 2005. År 1934 moder-
niserades bostadshuset och lyftes upp en nybyggd källarvåning av betong-
sten. Troligen fick huset då centralvärme. Sannolikt byttes även småspröjsade 
fönster i korspostfönstrens överlufter mot glas utan spröjs. Troligen kom även 
takkupan till då. Fönstren i takkupan var före senaste renoveringen tvålufts-
fönster utan spröjs medan färgsättningen var utförd med gul träpanel och vita 
listverk. Omkring år 2010 har huset renoverats varvid de ändrade fönstren 
bättre speglar ursprunglig utformning.

Värdebeskrivning
Trädgården 11 har kulturvärde och berättar om Norets tätortsomvandling 
efter branden 1902 och boendeformer för nya icke–jordbrukande yrkesgrup-
per. Fastigheten tillsammans med övriga ursprungliga fastigheter i kvarteret 
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Grönskande gaturum längs 
Faluvägen vid Trädgården 
11.

Till höger, Trädgården 9 
uppfördes efter ritningar av 
byggmästare Carl Ingels kring 
år 1923.
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Trädgården berättar om ett av de ideal som var vägledande i utvecklingen av 
Leksands–Norets municipalsamhälle i början av 1900–talet, nämligen träd-
gårdsstadsidealet. Idén, som i Sverige starkt företräddes av arkitekt Per Olof 
Hallman, som också utformade byggnadsplanen i Leksands–Noret, innebar 
bland annat småskalig bebyggelse med hus indragna med förgård från gatu-
linjen. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den 
slutna stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som 
öppna, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades 
byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes 
med växtlighet. Kvarteret Trädgården är en av de bäst bevarade och samman-
hängande miljöerna av det slaget som kom till i Noret. Huset är välbevarat 
och har vid den senaste renoveringen återfått flera av de detaljer som speglar 
en ursprunglig stil.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av lertegel. Befintlig ut-
formning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av träpanelfasaderna, listverk, grund samt be-
fintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar av trä.

• Befintlig utformning av färgsättning med olika färgsättning på vägg-
panel och listverk.

• Befintlig utformning av staketstolpar av granit och uthus.

84. Trädgården 9
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Trädgården 9

Byggherre: Carl Ohlson

Arkitekt: Byggmästare Carl Ingels

Byggår: 1923

Placering och översiktlig beskrivning: En större gulputsad villa i två vå-
ningar placerad längs med Fiskgatan indragen från gatulinjen. Låg sockel av 
granit, slät gulfärgad puts i en sammanhängande yta runtom och från sockel 
till takfot. De vitmålade fönstren har mittpost med småspröjsade lufter och 
vitmålade omfattningar. Troligen är fönstren bytta i senare tid då mittposten 
är tjock. På södra gaveln finns ett burspråk med platt tak som bildar en bal-
kong med smidesräcke i enkel dekor. På innergården finns ett entréparti i lik-
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nande form som burspråket, även det med balkong. På norra gaveln finns en 
ingångsdörr med vitmålad omfattning i diskret utformning. Taket är valmat 
och täckt med tvåkupigt lertegel. På vardera långsidestakfallet sitter två runda 
takkupor med lunettfönster. Två vitputsade skorstenar är placerade i vardera 
änden av nocken. Den uppvuxna trädgården har en grusad infartsväg som 
leder fram till uthus i rödfärgad träpanel och brutet tak, byggt mot brandmu-
ren. Kring del av fastigheten finns staketstolpar av granit med pyramidformig 
topp samt en dekorativ grind av smidesjärn.

Arkitekturstil: Huset är trots sin relativa storlek uppfört i en enkel och låg-
mäld 1920–talsklassicism. Typiska kännetecken är sockel av granit, den sym-
metriskt uppbyggda fasadkompositionen med symmetriskt placerade fönster 
i småspröjs, klassicerande entréparti med pilastrar bärande ett plåtklätt över-
stycke, lunettfönster, burspråken och enkupigt taktegel.

Historik
Tomten ligger på vad som vid storskiftet 1819–1826 var en del av Byåkern. 
Handlanden Carl Ohlson, ursprungligen Pers Carl Olsson från södra Åkerö, 
lät uppföra villan 1923. Byggherren drev tillsammans med Axel Olson från 
1907 firman Carl Ohlson & C:o AB med herrskrädderi, garn– och manufak-
turaffär och från 1920–talet försäljning av konfektion i Stora Gudmundsson 
vid Norsgatan. Huset ritades av Carl Ohlsons brorsson, byggmästare Carl Ing-
els. Ursprungligen fanns två lägenheter i byggnaden. Carl Ohlson avled 1925. 
Senare har byggnaden även använts som kontor.

Värdebeskrivning
Trädgården 9 har kulturvärde. Huset är ett välbevarat exempel på en i Sve-
rige säkert inte ovanlig typ av villa i 1920–talsklassicism, som byggdes för 
mer välbärgade personer. I Leksands–Noret finns några få sådana välbevara-
de exempel från mitten av 1920–talet. I Noret skiljer de sig från motsvaran-
de nationalromantiska villor från 1910–talet genom att de från 1910–talet 
uppfördes i trä medan villor med putsade tegelväggar gjorde sitt inträde på 
1920–talet. I Leksands–Noret, där träbyggnadskulturen dominerar, med en 
hel del inslag av reveterade fasader på trä, sticker Carl Ohlsons villa ut med sitt 
solida och burgna uttryck, med anspelning på mellansvensk herrgårdskultur. 
Byggnaden kan även berätta om tillkomsten av en mer välbärgad medelklass 
i Noret, vars förekomst särskiljer tätorten från byarna under det tidiga 1900–
talet. Fastigheten tillsammans med övriga ursprungliga fastigheter i kvarteret 
Trädgården berättar om ett av de ideal som var vägledande i utvecklingen av 
Leksands–Norets municipalsamhälle i början av 1900–talet, nämligen träd-
gårdsstadsidealet. Idén, som i Sverige starkt företräddes av arkitekt Per Olof 
Hallman, som också utformade byggnadsplanen i Leksands–Noret, innebar 
bland annat småskalig bebyggelse med hus indragna med förgård från gatu-
linjen. Tanken om trädgårdsstaden syftade till att i motsats till tanken om den 
slutna stenstaden skapa och främja områden där gaturummen upplevdes som 
öppna, grönskande och med variationsrikedom. Som ett led i detta placerades 
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byggnaderna ofta indragna från gatulinjen och utrymmet däremellan fylldes 
med växtlighet.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av enkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorstenar.

• Befintlig utformning av putsfasaderna och grund samt befintlig ut-
formning rörande fasadkomposition, fönstersättning och burspråk.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, portom-
fattningar och balkongernas smidesräcken.

• Befintlig utformning av gul färgsättning på puts och vit färgsättning 
på fönster, fönster– och portomfattningar.

• Befintlig utformning av uthus, staketstolpar av granit och grindar av 
smide.

Trädgården 9 uppfördes för 
handladen Carl Ohlsson, 
som drev firman Carl Ohlson 
& C:o AB tillsammans med 
Axel Olson från och med 
1907. Många av de byggna-
der som uppfördes i kvarteret 
Trädgården tillkom som 
villor utan jordbruk, vilket 
återspeglar framväxten av en 
ny samhällsgrupp som sysslade 
med andra verksamheter än 
jordbruk under industrisam-
hället i Leksand.
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85. Skofabriken, Noret 62:45
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Skofabriken eller Gamla skofabriken, 
Kvarteret Snedkanten, Noret 62:45

Byggherre: Bröderna Sterners skofabrik

Arkitekt: Åke Sjöman, Ivar Britz

Byggår: 1948–1949

Placering och översiktlig beskrivning: En trevånings före detta fabriks-
byggnad med souterrängvåning parallellt med Hagagatan. I söder och något 
förskjutet österut en envånings kontorsdel med souterrängvåning. Fasad i gult 
tegel. I sydvästra hörnet entré med skärmtak på pelare i samma gula tegel. 
Kontorsdelen har platt tak i form av en terrass med räcke där räckesstolparna 
är i samma gula tegel som fasaderna. På norra gaveln finns en mindre envå-
nings byggnadskropp i gult fasadtegel och takterrass motsvarande takterrassen 
på kontorsdelen i söder. Den stora byggnadskroppen har sadeltak täckt med 
tvåkupigt lertegel. Fönstren är symmetriskt placerade och består i huvudsak 
av större enluftsfönster, något bredare än högre, i storlek motsvarande mindre 
perspektivfönster. På södra gaveln finns smalare enluftsfönster samt ett två-
luftsfönster. På östra fasaden i sydöstra hörnet vid trapphuset finns ett större 
glasat parti i husets hela höjd. Souterrängvåningen har fasad av grå puts. I 
kontorsdelen finns bevarad inredning samt en glasrelief föreställande en sko-
makare.

Arkitekturstil: Modernism med intryck från funktionalismen men även 
från klassicismen vilket framgår av den dekorativt utformade takfoten. Fa-
saderna är murade i 10–skiftigt munkförband med springande kopp i gult 
lertegel från Skåne eller Uppland.

Historik
Tomten var vid storskiftet 1819–1826 en del av gränslandet mellan Mellanå-
kern och Byåkern.

Bröderna Johan och Fredrik Sterner startade 1926  en skofabrik i Härads-
bygden som på 1930–talet flyttade till Lind Fredriks på Hantverkaregatan. 
Förutom skor bedrev företaget handel med skinn och hudar. Under andra 
världskriget tillverkade man skor till krigsmakten. År 1949 flyttade rörelsen 
till den nya skofabriken på Hagagatan. Personalstyrkan bestod vid den tiden 
av 130 anställda. Fabriken lades ned 1965. Dessförinnan hade tillverkning 
flyttats till Spanien. Omkring 1980 tog Leksandbostäder över fastigheten och 
inrättade kontor i den lägre kontorsdelen. Övriga delar byggdes om till kontor 
för delar av den kommunala förvaltningen.

Arkitekt Åke Sjöman gjorde 1947 ett första ritningsförslag som i huvud-
sak överensstämde med den färdiga byggnaden. Skillnaderna bestod i av att 
fönstren i förslaget bestod av treluftsfönster, att fönstren på översta våning-
en inte var fullstora samt att det mot Hagagatan var en högre källarsockel 
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med källarfönster. Bland annat på grund av krav på skyddsrum och så kall-
lad brandbotten ändrades ritningsförslagen med tre fullhöga våningar samt 
att källarsockeln med fönster mot Hagagatan togs bort. Från och med 1948 
stod byggnadsingenjör Ivar Britz för ritningarna. Britz hade arbetat hos Åke 
Sjöman men hade nu öppnat eget ritkontor. För konstruktionsritningarna 
svarade S. Nordsäter i Borlänge.

Formvirket från gjutningen av källarvåningen med skyddsrum och brand-
botten återanvändes och blev 1949 en av de första bryggorna för småbåtar vid 
älven nära Smedjan.

På östra delen av kvarteret mot Stationsgatan lät Leksands Konsumentför-
ening bygga ett tvätteri 1945. Byggnaden ritades av Kooperativa arkitektbyrån 
med arkitekt Seth Torné som huvudansvarig. Byggnaden revs under 1980–ta-
let.

Värdebeskrivning
Skofabriken har särskilt kulturvärde och berättar om utvecklingen av lokal 
industriell tillverkning under den högindustriella epoken och framväxten av 
folkhemmet från och med 1930. Flera liknande industriella företag expan-
derade kraftigt under efterkrigstiden för att på 1960–talet mötas av en allt 
svårare konkurrens och förändra produktionen eller lägga ned verksamheten. 
Byggnaden är välbevarad.

Bröderna Sterners skofa-
brik i lågmäld tegelbetonad 
modernism där enstaka 
klassicistiska detaljer så som 
en gavelgesims återknyter till 
äldre byggnadstraditioner.
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Stor omsorg har lagts vid utformningen av detaljer och materialval trots att Skofabriken fått en mer lågmäld utformning 
som stort. Exempelvis förekommer trappa i skiffer och smidesräcken vid entrén.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckningsmaterial av lertegel. Befintlig 
dekorativ utformning av takfot.

• Befintlig fasadkomposition med sockel, dörrar, fönstersättning och 
takterrasser. 

• Befintligt fasadmaterial med tegel, befintliga räckesstolpar på teak-
terraser och entréns skärmtak.

• Befintliga fönster.

• Befintliga gul färgsättning på tegelfasad och grå färgsättning på sock-
el. Befintlig grön färgsättning på fönster och portar.

86. Fyrkanten 9
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fyrkanten 9

Byggherre: Gösta Rinaldo

Arkitekt: Insjöns sågverk, Svenska Trähus

Byggår: 1934

Placering och översiktlig beskrivning: Ett mindre ett– och etthalv-
planshus med väggar av rödfärgad locklistpanel och brant sadeltak täckt av 
tvåkupigt lertegel. Något förskjutet i sidled på nocken finns en skorstensmur. 
Fönstren är vitmålade tvåluftsfönster med spröjs i tre respektive två rutor per 
luft. Farstukvisten har sadeltak som vilar på smala stolpar på ett vilplan som 
nås med några trappsteg från vardera sidan. Vilplan och trappor har räcke av 
vitmålade spjälor. Huset har källarvåning med gråmålad grund och källar-
fönster. Dörren är blåmålad och försedd med glasruta. Taket är försett med 
takkupor. Stuprören har skarpa vinklar. Tomten omgärdas av ett rödfärgat 
spjälstaket med stolpar av granit. Vindskivor och knutbrädor är vitmålade.

Arkitekturstil: I storlek och utförande påminner huset om så kallade Per 
Albin–torp. Huset är ett monteringsfärdigt hus tillverkat av Insjöns sågverk, 
Svenska trähus.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av gränslandet mellan Byåkern 
och Mellanåkern. Gösta Rinaldo lät 1934 uppföra huset på tomt n:r 5 i kvar-
teret Fyrkanten 9, som idag är samma fastighet som granngården västerut 
Hedbys Olles. Insjöns sågverk hade 1929 startat tillverkning av monterings-
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Insjöns Sågverks hus på fastigheten Fyrkanten 9 är bland de äldsta och bäst bevarade i sitt slag. Byggnaden uppfördes när 
Insjöns Sågverk just startat sin tillverkning av monteringsfärdiga hus. 
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färdiga hus som såldes genom försäljningsorganisationen Svenska trähus. Det 
befintliga huset stämmer överens med originalritningarna sånär som på av-
saknad av de på ritningen förekommande fönsterluckorna på nedervåningens 
fönster.

Värdebeskrivning
Huset på östra delen av fastigheten Fyrkanten 9 har särskilt kulturvärde och 
är ett av de äldsta och bäst bevarade monteringsfärdiga husen från Insjöns såg-
verk. Huset berättar om de växande möjligheterna i folkhemsepokens tidiga 
skede på 1930–talet att bygga ett eget hem. Insjöns sågverk hade precis startat 
sin tillverkning av monteringsfärdiga hus vilket bidrog till utbudet av hus i en 
tid av ekonomisk utveckling.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-
höjd, takform, takkupor, takvinkel och hängrännor och stuprör.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av lertegel. Befintlig 
skorstensmur.

• Befintlig sockel och befintlig utformning av locklistpanel. Befintlig 
utformning rörande knutbrädor, vindskivor samt befintlig utform-
ning rörande fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig far-
stukvist med sadeltak, trappa och räcke.

• Befintliga fönster och fönsterfoder.

• Befintlig färgsättning rörande röd slamfärg på träpanel, vit färgsätt-
ning på fönster, fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor och farstukvis-
tens detaljer. Befintlig blå färgsättning på dörr.

• Befintliga staketstolpar av granit samt befintlig utformning av spjäl-
staket.

• Vid renovering bör utformning lika ursprunglig eftersträvas.

87. Hedbys Olles, Fyrkanten 9
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys Olles, Fyrkanten 9

Byggherre: Hedbys Olof Olsson

Placering och översiktlig beskrivning: En före detta bondgård bestående 
av ett boningshus i en och enhalv plan, en uthuslänga som ursprungligen 
stod gavel mot gavel med boningshuset men som sedan omkring 1990–talet 
har byggts ihop med en liten vinkeltillbyggnad. Byggnaderna har rödfärgad 
liggande spontpanel. Boningshuset har en inbyggd veranda i två våningar. 
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Fönstren har två lufter, vita foder och kromoxidgröna bågar. Ett garage står 
fritt på tomten medan ett härbre som tidigare fanns på gården visserligen står 
kvar men tillhör grannfastigheten Fyrkanten 10. Dörrar är vitmålade i senare 
tids stil, omkring 1990–talet.

Arkitekturstil: Gården är uppförd i en stil som anknyter till den lokala 
timmerhuskulturen men byggnadstekniken är regelvirkeskonstruktion klädd 
med rödfärgad träpanel, vanlig vid sekelskiftet kring år 1900.

Historik
Tomten ligger på vad som vid storskiftet 1819–1826 var gränsland mellan 
Byåkern och Mellanåkern. Hedbys Olof Olsson (1875–1949) var son till 
Hedbys Olof Andersson, som innehade den stora bondgården på Norsgatan 
där nuvarande Systembolaget ligger. Gården vid Hantverkaregatan uppfördes 
efter branden i Noret 1902. Boningshuset är uppfört 1904 och den stora eko-
nomibyggnaden 1906. År 1917 uppfördes en ladugård av murtegel. Jordbru-
ket drevs fram till och med 1940–talet. På 1990–talet byggdes boningshus och 
ekonomibyggnad ihop med en vinkeltillbyggnad och dörrarna på bonings-
huset byttes mot vitmålade villadörrar som försågs med mindre skärmtak.

Söder om Hedbys Olles gård låg »Bleck–Saras«, som kring 1880–talet flyt-
tat från en mindre stuga som fortfarande idag står kvar vid Gamla Siljansnäs-
vägen i Åkerö. På nedre botten i huset söder om Hedbys Olles bodde Bleck–
Sara med sonen Bleck–Ernst under knappa omständigheter. Bleck–Sara drev 
någon slags kombination av en kaffe– och ölstuga. I våningen ovanpå bodde 
skräddare Lundin som sysslade med hemsömnad. När Faluvägen togs upp på 
1940–talet revs gården och huset flyttades och blev bostadshus i södra Åkerö.

Värdebeskrivning
Hedbys Olles har särskilt kulturvärde och berättar å ena sidan om Norets 
ursprung i Leksands bondesamhälle där jordbruk fortfarande bedrevs fram 
till mitten av 1900–talet. Å andra sidan berättar den också om hur bondgår-
dar i synnerhet efter branden 1902 byggdes upp på nya platser än bondbyns 
etablerade byklasar längs Norsgatan och kring Fiskgårdarna/Fiskgatan. Längs 
Hantverkaregatan slog sig inte enbart nya yrkesgrupper ned utan även flera 
bönder med aktivt jordbruk. Gården är relativt välbevarad.

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 spontpanelfasader samt befintlig fasadkomposition och 
fönstersättning.
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• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor. Befintlig kromoxidgrön 
färgsättning på fönsterbågar.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar och ve-
randans utformning.

Hedbys Olles med karaktäris-
tisk ursprunglig glasveranda. 
Byggnaden tillkom som man-
byggnad för ett nytt jordbruk 
efter branden i Noret 1902.
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88. Bjurlings, Fyrkanten 3
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bjurlings, Fyrkanten 3

Placering och översiktlig beskrivning: Ett före detta kombinerat bo-
stadshus och affär bestående av en rödfärgad timmerbyggnad i två våningar 
med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Mot Hantverkaregatan finns en 
takkupa. I taknock finns två skorstenar med dekorativa krön och huvformade 
skorstensbeslag. På norra gaveln är huset påbyggt med en före detta skoaf-
fär med fasad av liggande rödfärgad spontpanel, butiksdörr med överljus, ett 
skyltfönster mot Hantverkaregatan och flackt tak täckt med rödfärgad plåt. 
Fönstren är tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor i varje luft. På norra ga-
velns övervåning finns ett fönster med tre lufter och tre spröjsade rutor per 
luft. Stuprören har skarpa vinklar. På gården finns även en rödfärgad uthus-
byggnad i timmer och träpanel.

Arkitekturstil: Byggnaden är ett dubbelkorsplanshus förekommande från 
och med industrisamhällets framväxt. Typen knyter an till timmerhuskultu-
ren. Fönsteromfattningarna är speciella i så kallad nyrenässansstil, som var på 
modet under andra hälften av 1800–talet.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Mellanåkern. Gården uppför-
des av skomakare E. Bjurling, som från 1907 även inrymde skoaffär i tillbygg-
naden på norra gaveln. Innanför butiksdelen låg skomakeriverkstaden.

Värdebeskrivning
Bjurlings är en mycket välbevarad byggnad av ett slag som förekommer under 
industrisamhällets framväxt i Leksand under andra hälften av 1800–talet fram 
mot tiden kring sekelskiftet år 1900. Gården som har särskilt kulturvärde be-
rättar om de nya yrkesgrupper som etablerades i Leksands–Noret i samband 
med tätortsbildningen kring år 1900 och hur de i många fall slog sig ned vid 
Hantverkaregatan. Bjurlings bidrar till att förstå Hantverkaregatans framväxt.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt taktegel 
respektive av plåt. Befintliga skorstenar.

• Befintliga timmerfasader respektive spontpanelfasad samt befintlig 
fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar samt 
dörrar.
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• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter, fönsteromfattningar, vindskivor, takfot och knutbrädor. Befintlig 
kromoxidgrön färgsättning på före detta butiksdörren.

Skomakare E. Bjurlings 
dubbelkorsplanshus är mycket 
välbevarat och återspeglar 
framväxten och förekomsten 
av småhantverk i Noret 
under tidigt 1900–tal. 
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Ovan, flerbostadshusen på 
Fyrkanten 2 anpassades på ett 
mycket tydligt vis till Hant-
verkaregatans äldre karaktär 
med faluröda mångformiga 
hantverkargårdar.

Till höger, före detta Tusen 
Erik Petterssons hus. Tusen 
Erik hade en fiskaffär i en 
närbelägen byggnad. Sonen 
Axel var kakelugnsmakare.
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89. Fyrkanten 2
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Petterssons med flera, Fyrkanten 2

Byggherre: Tusen Erik Pettersson, för de senare husen Leksandsbostäder

Entreprenör för de senare husen: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt för de senare husen: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: –/1988

Placering och översiktlig beskrivning: Tre flerbostadshus från 1988 
i rödfärgad träpanel och sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset mot 
Hantverkaregatan är byggt i ett och trekvartsplan med nedervåning med fron-
tespis, stående spontpanel och övervåning i liggande spontpanel. Huset på 
gården och huset längs Bygatan är i en och enhalvplan och har fasad av lock-
listpanel. Husen har låg sockel, vita tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor per 
luft alternativt mindre tvåluftsfönster, vita vindskivor och knutbrädor. Huset 
mot gatan har vita sockel– och midjelister. Husen har inga skorstensmurar 
utan endast mindre ventilationshuvar i rödfärgad plåt.

På fastigheten ligger även Yromes ladu (se nedan) och i hörnet Hantverka-
regatan – Bygatan ligger före detta Petterssons hus. Det senare är ett vinkel-
byggt bostadshus i ett och trekvartsplan med liggande rödfärgad spontpanel 
och brant sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Ingången är inne i vinkeln 
och pryds med en farstukvist med takbalkong.

Vid byggnadens hörn mot gatuhörnet står en så kallad halksten för att inte 
vagnar skulle köra på och skada hörnet på byggnaden. Det är en av två åter-
stående halkstenar längs Hantverkaregatan och i Noret.

Arkitekturstil: De senare husen är byggda i en stil för att anpassas till och 
samspela med dels Leksandsbygdens äldre byggnadskultur, dels den äldre be-
byggelsen längs Hantverkaregatan.

Historik
Vid storskiftet, som inträffade 1819-1826, låg Mellanåkern på platsen. Huset 
i gatuhörnet uppfördes omkring sekelskiftet år 1900 av Tusen Erik Pettersson 
från Tusengården i Lycka. Sonen Axel var kalekugnsmakare. Vid Yromes ladu 
fanns fram till 1930–talet en fiskaffär som startats av Tusen Erik Pettersson 
som överlät affären till Theodor Nilsson från Småland vilken drev den till 
1938. På platsen för det nyare huset vid Hantverkaregatan fanns fram till 
mitten av 1980–talet en mindre enkelstugeliknande rödfärgad timmerstuga 
från slutet av 1800–talet. I stugan bodde under en tid bokbindare Nilsson. 
Stugan revs och 1988 byggdes de tre nya husen med Leksandsbostäder som 
byggherre. Vid utformningen ville man få de nya husen liksom de nya husen 
på andra sidan Hantverkaregatan att smälta in med den gamla byggnadsmil-
jön kring gatan.
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Ovan, flerbostadshus som an-
passats till Leksandsbygdens 
traditionella byggnadsskick i 
kvarteret Fyrkanten 2.

Till höger, Yromes Ladu är 
ett av få kvarvarande spår av 
bondesamhällets timmerhus-
kultur på den östra delen av 
Noret.
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Värdebeskrivning
Husen på Fyrkanten 2 har kulturvärde. Det gamla huset berättar om nya 
yrkesgrupper som under industrisamhällets framväxt och tätortsbildningen i 
Noret kring sekelskiftet år 1900 särskilt slog sig ned längs med Hantverkare-
gatan och kom att prägla byggnadsmiljön kring gatan. Husen från 1980–talet 
berättar om hur man i Leksand under den modernistiska och postmodernis-
tiska epoken medvetet anpassade ny bebyggelse och utformade den för att 
samspela med äldre befintlig bebyggelse och Leksansbygdens traditionella 
byggnadsskick. Denna strävan var en framgångsfaktor för utvecklingen av 
Leksand efter mitten av 1900–talet. Hantverkaregatans byggnadsmiljöer var 
fram till och med 1970–talet bevarade och diskussioner förekom huruvida 
gatan skulle ingå i det blivande Norets riksintresse för kulturmiljövården. 
Dock revs flera äldre gårdsmiljöer längs gatan. De nya flerbostadshusen på 
fastigheten Fyrkanten 2 var dock utformade för att påminna om den äldre 
bebyggelsen.

Värden/var varsam med:

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning av skorsten i förekommande fall.

• Befintliga låga socklar och befintlig utformning av fasadpaneler. 
Befintlig utformning rörande knutbrädor, vindskivor, listverk samt 
befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning. 
Befintliga farstukvistar med tak, takmaterial och räcken.

• Befintlig utformning av fönster och fönsterfoder.

• Befintlig färgsättning rörande röd slamfärg på träpanel, vit färgsätt-
ning på fönster, fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor, listverk och 
farstukvistarnas detaljer. Befintlig blå färgsättning på dörrar.

90. Yromes ladu, Fyrkanten 2
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Yromes ladu, Fyrkanten 2

Placering och översiktlig beskrivning: En rödfärgad timmerlada med 
rött lertegeltak. På framsidan mot innergården finns ett förtak ovanför svart-
målade portar. På baksidan mot Hantverkaregatan finns också ett par svart-
målade portar.

Arkitekturstil: Ladan har sannolikt ursprungligen varit en trösklada typisk 
för den äldre timmerhuskulturen i trakten.
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Frälsningsarméns byggnad kan ha uppförts så tidigt som under 1880–talet. Idag har byggnaden en lågmäld funktionalistisk 
framtoning som markeras bland annat av den karaktäristiska entrén med skärmtak.
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Historik
Påskafton 1915 uppträdde Siljansnäs Anders i ett tält på åkern bakom ladan. 
Han lyfte bland annat en häst med bara tänderna ackompanjerad av Roligs 
Per på fiol. Mitt under programmet hördes brandsignaler. Andersson & Nor-
mans möbelsnickeri vid älven stod i lågor och tältet tömdes omgående då 
åskådarna snabbt begav iväg för att se branden.

Värdebeskrivning
Yromes ladu är välbevarad och har särskilt kulturvärde och berättar om No-
rets bondesamhälle, timmerhuskulturen och den småskaliga byggnadsmiljön 
kring Hantverkaregatan. Genom händelsen påskafton 1915 berättar den ock-
så om folklivet vid tiden kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt taktegel 
respektive.

• Befintliga timmerväggar respektive portar.

• Befintlig faluröd färgsättning rörande timmerväggar.

91. Frälsningsarmén, Hedbys 7
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Frälsningsarmén, Hedbys 7

Placering och översiktlig beskrivning: En envånings möteslokal längs 
med Hantverkaregatan hopbyggd med en tvåvånings byggnadskropp längs 
Faluvägen. Den senare med kontorslokaler och lägenhet. I vinkeln inne på 
gården finns en mindre inbyggd entré med takterrass. Entrén mot Faluvägen 
är indragen med utskjutande skärmtak likt en baldakin och en enkel betong-
gjuten trapp med svartmålade järnräcken. Båda byggnadskropparna har en 
låg grund av granit, fasad av gulfärgad locklistpanel, sadeltak med tvåkupigt 
lertegel. Fönstren på möteslokalens båda långsidor är av typ korspostföns-
ter medan fönstren på byggnadskroppen mot Faluvägen är tvåluftsfönster. 
Samtliga fönster är grönmålade och från 1980–talet eller senare. Fönsterfoder, 
portomfattning med skärmtakssarg, knutbrädor, vindskivor och hängrännor 
är målade i en mörkare gul kulör än fasaden. Dörrarna är av trä. Entrén har 
partier med sidoljus. Mot tomtgränsen i norr finns ett litet garage med likadan 
fasad som huvudbyggnaden.
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Frälsningsarmén återspeglar folkrörelsernas framväxt i Leksand från det sena 1800–talet och vidare under 1900–talet. Den 
nuvarande utformningen härrör från en omfattande men högkvalitativ renovering som inträffade 1964.
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Arkitekturstil: Byggnaden kan delvis vara av timmer men är även troli-
gen av regelvirkeskonstruktion med fasad av träpanel och ansluter till den 
träbyggnadsstil som förekommer under det framväxande industrisamhället i 
kölvattnet på timmerhuskulturen.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Den befintliga mö-
teslokaldelen kan vara uppförd på 1880–talet. I slutet på 1890–talet hade 
Frälsningsarmén möteslokal i en byggnad med ingång från norr. Frälsnings-
armén hade tidigare hållit till på Naijströms gård i kvarteret Grönstedt. År 
1911 byggdes huset till. Åtminstone fram till mitten av 1900–talet var bygg-
naden rödfärgad. Nuvarande utseende är resultatet av en grundlig renovering 
1964. Frälsningsarméns orkester övade under en tid i Sparrings stuga, en liten 
soldat stuga med uthus på granntomten norrut. Omedelbart söder om fast-
igheten låg från tiden kring sekelskiftet 1900 Larssons slakteri som revs när 
Faluvägen drogs fram på 1940–talet.

Värdebeskrivning
Frälsningsarmén har kulturvärde och berättar om folkrörelsernas framväxt, 
storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets framväxt i Lek-
sands–Noret kring sekelskiftet år 1900.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av fasaderna i träpanel med knutbrädor, grund 
samt befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönster-
sättning.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar av trä.

• Befintlig utformning av gul färgsättning av träpanel, mörkare gul 
färgsättning av fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor, grön färgsätt-
ning av fönster.

• Befintlig utformning av entrén med dörrar och skärmtak.
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92. Hedbys 13
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys 13

Placering och översiktlig beskrivning: Sex flerbostadshus sammanlänka-
de två och två samt en uthuslänga. Samtliga hus är i två våningar med sadeltak 
täckt med tvåkupigt lertegel och rödfärgad varierande panelarkitektur. De två 
mittre husen längs Hantverkaregatan har kombinationer av liggande och stå-
ende träpanel – den nordligare byggnaden har stående dubbelfasspontpanel, 
liggande enkelfasspontpanel medan andra våningen har utkragat fasadliv med 
stående dubbelfasspontpanel. Förekommande listverk i sockel, midjelister, 
knutbrädor med mera är vitmålade. Förbindelsen mellan de två mittre bygg-
naderna är utförd som en blindport. De nordliga respektive sydliga husparen 
har stående locklistpanel avdelad med midjelist. Två av husen mot Hantverka-
regatan har en i fasaden och taket markerad frontespis medan det tredje huset 
har en takkupa med lunettfönster. Fönstren mot Hantverkaregatan respektive 
Bygatan är antingen tvåluftsfönster med tre rutor och spröjs i vardera luften 
eller mindre tvåluftsfönster. Mot gårdarna förekommer större fönsterpartier 
samt uteplatser och balkonger med vitmålade träräcken. Enstaka lunettfönster 
förekommer. Uthuslängan är i en våning med rödfärgad träpanel och skärmar 
av gårdarna mot kommunalhusets bakgårdsparkering.

Arkitekturstil: Husen är utförda i en skala och stil som ska påminna om 
och samspela med den äldre bebyggelsen på Hantverkaregatan och bidra till 
den enhetliga karaktären. Stilen är en sammanhängande men varierande trä-
panelarkitektur som är en vidareutveckling av ett lokalt koncept om en till 
det traditionella byggnadsskicket anpassad flerbostadsbebyggelse. Under post-
modernismen utvecklades och influerades stilen till att bli mer dekorativ och 
tillbakablickande mot sekelskiftets träpanelsarkitektur.

Historik
På platsen var vid storskiftet i början av 1800–talet en del av Byåkern. Från 
senare delen av 1800–talet bebyggdes marken här längs Hantverkaregatan. 
Längst söderut mot Frälsningsarmén låg Sparrings stuga med uthus. Norr 
därom fanns Strömbergs gård som bestod av ett bostadshus i rödfärgad spont-
panel med en bodlänga på gården. Strömbergs uppfördes troligen på 1880–
talet eller något tidigare. Gården beboddes av Gösta Strömberg med familj. 
Strömberg var rättare på Övermo gård och även träsnidare. Under en period 
fanns även ett litet kafé som drevs av Anna Strömberg. Norr därom längs 
Hantverkaregatan låg ett rödfärgat bostadshus i spontpanel i två våningar san-
nolikt uppfört på 1880–talet. I huset bodde bland andra skomakare Fredrik 
Samuelsson på nedre botten där han också hade sin verkstad. På övervåningen 
bodde bland andra »Tant Tekla« som var hemsömmerska. Norr om detta hus 
i vinkel längs Bygatan fanns Wesleysalen, en tvåvåningsbyggnad med fasad av 
gulgrön liggande spontpanel uppförd kring sekelskiftet kring år 1900. Huset 
ska ha varit byggt av målarmästare Samuel Uhrdin, som också hade sin målar-
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verkstad på gården. I hörnet mot gatan fanns omkring år 1910 Fribergs kafé. 
Senare låg här ett bokbinderi som först drevs av Johan Nilsson och senare av 
Nordin. Namnet på byggnaden kommer av att metodisterna på nedre botten 
hade möteslokal som kallades »Wesleysalen« efter John Wesley, brittisk präst 
och teolog på 1700–talet, och hans bror Charles vilka tillsammans med lek-
mannapredikanter utgjorde grunden till det som blev metodistkyrkan.

Husen revs senast i början av 1980–talet för att lämna plats för de nuvaran-
de flerbostadshusen som uppfördes 1989 av Leksandsbostäder med Byggnads-
ingenjör Nils Skoglund AB som entreprenör. Husen ritades av Byggnadsin-
genjör Benny Agnas ritkontor i Leksand.

Värdebeskrivning
Flerbostadshusen på Hedbys 13 har kulturvärde och berättar om den bety-
delse som lades vid att nybebyggelse under såväl den modernistiska epoken 
efter andra världskriget som den postmodernistiska tiden skulle samspela med 
Leksands traditionella byggnadsskick och den övriga byggnadsmiljön kring 
Hantverkaregatan. På så vis bevarades kopplingen till historien samtidigt som 
hänsyn togs till helhetsmiljön vid Hantverkaregatan och Noret i övrigt. Den-
na strävan var en framgångsfaktor för utvecklingen av Leksand under tiden 
efter andra världskriget.

Flerbostadshusen i kvarteret 
Hedbys 13 är anpassade till 
Leksandsbygdens traditionella 
byggnadsskick.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel.

• Befintliga sockelhöjder och befintlig utformning rörande kombina-
tionen av fasadpaneler. Befintlig utformning rörande knutbrädor, 
vindskivor, listverk samt befintlig utformning rörande fasadkompo-
sition och fönstersättning. Befintliga räcken. 

• Befintlig utformning av fönster och fönsterfoder.

• Befintlig färgsättning rörande röd slamfärg på träpanel, vit färgsätt-
ning på fönster, fönsterfoder, knutbrädor, vindskivor, listverk och 
farstukvistarnas och balkongernas detaljer.

93. Tregården 10
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tregården 10

Byggår: 1940

Placering och översiktlig beskrivning: En gulputsad villa i en våning 
med indragen altan vid entrén i sydöstra hörnet och valmat tak klätt med 
tvåkupigt lertegel. Fönstren är företrädesvis kopplade tvåluftsfönster med ur-
sprungliga fönsterluckor. Blyinfattade fönster förekommer. Sockeln är av be-
tongsten och har låga källarfönster. En skorsten finns placerad i vardera änden 
av taknocken. Huset är placerat med stor förgård mot Bygatan. Mot gatan 
finns ett äldre ståltrådsstängsel av typ Gunnebo fästat vid staketstolpar och 
överliggare av svartmålade vinkeljärn.

Arkitekturstil: Funktionalistisk stil med klassicistiska inslag.

Historik
Tomten ligger på vad som vid storskiftet 1819–1826 var en del av Byåkern. 
Huset uppfördes 1940 åt Per Larsson–Jones, som drev firma för elektriska 
installationer. Vid diskussionerna om husets färgsättning 1940 gjordes prover 
vilket resulterade i att vitt med brytning i gult förordades. Färghandlaren Vik-
tor Tapper som konsulterades rekommenderade gröna fönsterluckor.

Värdebeskrivning
Villan på Tregården 10 med tillhörande trädgårdsanläggning har särskilt kul-
turvärde. Byggnaden uppfördes 1940 i lågmäld och stram funktionalistisk stil 
med klassicistiska inslag och är i sin helhet samt i detalj en värdefull källa till 
kunskap och förståelse om den moderna epokens bebyggelse i Leksand och 
Sverige. Funktionalismen syftade bland annat till att belysa skönheten i en 
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Ovan, Tregården 10 i 
lågmäld funktionalistisk stil 
med klassicistiska inslag. 
Byggnadens läge på går-
den antyder att idealet om 
trädgårdsstaden traderats 
vidare under den moderna 
epoken, med rik grönska mot 
gaturummet.

läsbar konstruktion och enkel men högkvalitativ detaljutformning, något som 
tydligt avspeglas bland annat genom byggnadens enkla veranda mot byvägen 
i söder, med frilagda pelare som tydligt framhåller byggnadens konstruktion. 
Byggnadens klassicistiska entréparti, ljusgula färgsättning och valmade sadel-
tak utgör exempel på detaljer som har en mer tydlig förankring i 1920–talets 
nyklassicism och traditionell svensk byggnadskonst överlag. Liknande his-
toriska återblickar och anpassningar till äldre svensk byggnadskultur var ett 
relativt vanligt förekommande men idag sällan omskrivet drag i 1930– och 
1940–talens svenska funktionalism. Byggnaden kan således även bidra till att 
återspegla en alternativ och allt mer ovanligt förekommande sida av 1900–
talets bebyggelsehistoria, vilket är avgörande för dess värde. Att byggnaden 
är uppförd med höga utformningsmässiga, detaljmässiga och materialmässiga 
kvaliteter förstärker ytterligare dess värde. Exempelvis förekommer flera ytor 
i sandsten och samtliga av de äldre fönstren och dörrarna är hantverksmäs-
sigt tillverkade, nätta och i hög kvalitet. Vidare är trädgården tidstypisk för 
1940–talet och kan berätta om dåtidens villaträdgårdsideal. Husets placering 
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mitt på tomten syftade till att skapa ett mer grönskande gaturum med ökad 
ljustillgång, vilket är kännetecknande både för det trädgårdsstadsideal som 
historiskt präglat kvarteren Trädgården och Tregården, samt för funktionalis-
tiska stadsplaneideal.

Värden/var varsam med

• Byggnadens stomme i lättbetong, form och takform.

• Byggnadens placering på tomten, indragen från gaturummet.

• Befintlig utformning beträffande tvåkupigt tegeltak, plåtinklädda 
enkla skorstenar och spetsvinkliga stuprör.

• Befintlig utformning och karaktär beträffande byggnadens ljusgula 
slätputsade fasad med sockel i mönstergjuten betonghålsten.

Till vänster, byggnaden har 
många välbevarade ur-
sprungliga detaljer av mycket 
hög kvalitet, däribland det 
klassicistiska entrépartiet, 
blyspröjsade fönster och en 
den karaktäristiska verandan 
mot Bygatan i söder.
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• Befintliga fönster med karm, blyspröjsade och ospröjsade bågar, smi-
desdetaljer och rutor. Befintlig färgsättning på fönster med engelskt 
röda fönsterbågar mot vita karmar.

• Befintliga fönsterluckor, dock har dessa ommålats från sin ursprung-
liga kromoxidgröna färgsättning, och kan vid tillfälle målas tillbaka 
till ursprunglig kulör.

• Befintliga ytterdörrar och befintlig engelskt röd färgsättning på yt-
terdörrar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens entréparti i norr och 
veranda i söder.

• Befintliga ursprungliga belysningsarmaturer.

• Befintlig karaktär beträffande trädgårdens disposition och växtlighet. 
Befintlig eller ursprunglig utformning beträffande grindstolpar, sta-
ketanordningar och andra trädgårdsdetaljer.

94. Tregården 18
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tregården 18

Placering och översiktlig beskrivning: Byggnaden är uppförd i hörnet 
Fiskgatan–Bygatan i två våningar med sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. I 
taknocken, förskjutet mot norr, finns en skorstensmur. Fasaden består av en 
gulmålad locklistpanel. Fasaden mot Fiskgatan har en fronton som skjuter 
upp i taket. Fönstren är två eller enluftsfönster. I fasaden finns även lunett-
fönster på vindsvåningen. Mot gården finns ett inbyggt trapphus. På norra ga-
veln finns en ingång i ett utbyggt litet vindfång med en liten inhägnad takter-
rass eller balkong.  Sockeln är låg och består av granit. Mot Fiskgatan finns en 
rad med mycket låga källarfönster. På tomten finns en uthuslänga i rödfärgad 
panel. Fastigheten inhägnas mot gatorna av ett spjälstaket med staketstolpar 
av granit samt grindstolpar av granit och grindar av dekorativt smidesjärn.

Arkitekturstil: Byggnaden är troligen ursprungligen ett så kallat dubbel-
korsplanshus. Byggnaden har under 1900–talet genomgått ett par moderni-
seringar varvid den tilläggsisolerats och ena skorstensmuren har avlägsnats. 
Korsplanshus och dubbelkorsplanshus blev vanliga under industrisamhällets 
framväxt under i slutet av 1800–talet.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 norra delen av Byåkern. Gården upp-
fördes omkring 1910 av Mases Anders Andersson. Huvudbyggnaden innehöll 
två bostadslägenheter varav båda troligen hyrdes ut, eventuellt om Mases An-
ders själv bodde på bottenvåningen. Uthuset fick uppföras längre österut på 
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tomten än vad som var planerat. Detta på grund av tomtgränsen mot den så 
kallade Landgrenska tomten norrut. År 1936 moderniserades huset. I slutet av 
1940–talet övertogs gården av Lind Anders och Brita Larsson som på 1950–
talet lät göra en grundlig renovering. Lind Anders var delägare i och disponent 
för Norsbro sågverk. Lind Brita var släkt med Mases Anders.

Fasaden var ursprungligen delad genom en midjelist. Träpanelen var målad 
i ljusare kulör medan listverk, vindskivor, fönsterfoder med mera var målade 
i en mörkare kulör.

På den så kallade Landgrenska tomten norr om Tregården 18 stod vid tiden 
för storskiftet en mindre stuga. I början av 1900–talet ägdes stugan av syst-
rarna Landgren. När Fiskgatan i början av 1900–talet skulle tas upp i sin fulla 
bredd enligt byggnadsplanen måste stugan flyttas inåt på tomten. Stugan har 
senare tilläggsisolerats.

Värdebeskrivning
Tregården 18 har kulturvärde och berättar om den egnahemsbebyggelse som 
kom till under municipalsamhällets första tid då idéer om trädgårdsstaden 
och hus med förgård främjades. Husen på Fiskgatan från denna tid har upp-
förts indragna från gatulinjen med förgård.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av sockel och locklistpanelen. Befintlig utform-
ning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig gul färgsättning rörande träpanel.

• Befintlig utformning av uthus, staketstolpar och smidesgrindar.
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Tregården 18, Mases Anders Anderssons gård från tiden omkring år 1910. Byggnaden har senare genomgått renoveringar 
men kan fortfarande berätta om trädgårdsstadens etablering på Noret och egnahemsväsendet kring 1900–talets början.
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95. Tregården 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Tregården 4

Byggår: 1911–1912

Placering och översiktlig beskrivning: Ett tvåvånings trähus med fasad 
av kombinerade fält av stående och liggande fasspontpanel. Troligen har huset 
tilläggsisolerats i senare tid. Mot Fiskgatan finns verandor av trä i tre våningar 
som avslutas i en fronton. Mot gårdssidan är huset tillbyggt i två omgångar 
vilka är täckta av skärmtak. Panelen är målad i grå–grön umbra medan listver-
ken är vitmålade och verandorna är gråmålade. Den stora byggnadskroppen 
har sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Två skorstensmurar med dekorati-
va krön är placerade på nocken. Grunden består av en låg grund av huggen 
granit. Fönstren är från senare tid med inspiration från äldre tiders tvålufts-
fönster med tre spröjsade rutor per luft. På gården mot en brandmur finns ett 
rödfärgat uthus.

Arkitekturstil: Huset är ett så kallat dubbelkorsplanshus. En typ som fö-
rekom från och med industrisamhällets framväxt under slutet av 1800–talet.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern. Huset uppfördes 
av Anders Skoog år 1911–1912 som ett kombinerat affärs– och bostadshus. 
Huset var från början eller senast omkring 1920 reveterat. Verandorna mot 
Fiskgatan fanns inte ursprungligen utan är troligen ett resultat av den senaste 
genomgripande renoveringen. I affärslokalen inrymdes Skoogs Speceri– och 
Diversehandel. År 1940 tog Axel Stenback över rörelsen och drev den vidare 
under namnet Stenbacks Livsmedel. I samband med överlåtelsen gjordes nya 
skyltfönster och en ny dörr efter ritningar av byggnadsingenjör Carl Ingels.

Värdebeskrivning
Tregården 4 har kulturvärde och berättar om de verksamheter och affärsrö-
relser som växte fram i och med tätortsbildningen vid tiden kring sekelskiftet 
år 1900. Ofta kombinerades affärslokalerna med bostad i samma byggnad. 
Längs Fiskgatan byggdes vid tiden flera nya egnahem i för tiden typiska stilar 
men även affärs– och bostadshus. Även om Tregården 4 har förändrats från 
ursprungligt utförande påminner dagens utseende till stor del om utföranden 
som var vanliga vid tiden för byggnadens uppförande.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorstenar.
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• Befintlig utformning av sockel och träpanelen. Befintlig utformning 
rörande fasadkomposition och fönstersättning.

Det före detta affärs– och 
bostadshuset på Tregården 
4 återspeglar framväxten 
av nya verksamheter och 
affärsrörelser på Noret kring 
sekelskiftet år 1900.
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96. Tregården 15
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Före detta Juvasgården, Tregården 15

Placering och översiktlig beskrivning: Ett vinkelbyggt trähus i en och 
enhalv våning med fasspontpanel och snickarglädje. De branta takfallen är 
täckta med tvåkupigt lertegel. Fönstren är korspostfönster med småspröjs. 
Grunden är av huggen granit. Fasaden har knutbrädor, sockellist, midjelist 
och snickarglädje i grön kulör lika fönsterfodren och avvikande från fasadens 
i övrigt gula kulör. Vindskivor, spröjs och fönsterbågar är vitmålade. Skorste-
nen förefaller vara ursprunglig. Mot vardera gatan finns en mindre takkupa. 
In mot gården finns ett utbyggt trapphus. På tomten finns ytterligare ett hus 
längs med Sveagatan vilket är uppfört i början av 2000–talet.

Arkitekturstil: Jugendstil med inslag av snickarglädje.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern. Enligt en uppgift är 
huset byggt 1904 och det finns med på en karta från 1906. Uppgiften stämmer 
med husets stil där fönstren exempelvis förefaller höra hemma i jugendstilen 
omkring 1900–1910. På vykort från tiden omkring 1910 med vy söderifrån är 
huset mycket likt nuvarande utförande. Skillnaderna är bland annat fönster-
sättningen på södra gavelns övervåning och på västra långsidans nedervåning 
samt att det vid den lilla takkupan vid den tiden fanns en liten balkong som 
idag är borta. Ytterligare en skillnad är att nedervåningens träpanel från början 
var utförd som liggande fasspontpanel istället för stående. Fönstren har från 
början varit vitmålade och avvikande från dekorativa fasadelement. Däremot 
har vindskivorna från början varit i samma färgsättning som övriga listverk. 
Fastigheten ägdes på 1920–talet av Juvas Olof Carlsson, »Juvas–Olle«. Han lät 
förlänga huset med en tredjedel längs nuvarande Sveagatan år 1929. I hörnet 
mot korsningen Fiskgatan–Sveagatan har fram till omkring år 2000 varit en 
affärslokal med ingång på hörnet och skyltfönster.

Värdebeskrivning
Tregården 15 har kulturvärde och berättar om framväxten av egnahemshus i 
Leksands–Noret vid tiden omkring sekelskiftet år 1900. Huset är välbevarat 
och vid senare tids renovering har intryck hämtats från husets ursprungliga 
utförande.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.
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• Befintlig utformning av grund och av träpanelen. Befintlig utform-
ning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig gul färgsättning rörande träpanel, vit färgsättning rörande 
fönsterbågar och spröjs, grön färgsättning rörande fönsterfoder, kn-
utbrädor, sockellist och midjelist. Vindskivorna har från början varit 
i samma kulör som knutbrädor med mera.

Säregen villa med inslag av 
jugend och snickarglädje på 
Tregården 15. Juvas Olof 
Carlsson ägde byggnaden 
under 1920–talet och lät 
förlänga den med en tredjedel 
längs nuvarande Sveagatan 
1929.
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Ovan, konglomerat av 
gårdshus och brandmurar 
mitt i kvarteret Tregården. 
Utbyggnaden med uthus 
åtskilda av brandmurar 
återspeglar det byggnadskick 
som växte fram i municipal-
samhället Leksands–Noret 
efter branden 1902. Förutom 
trädgårdsstadens ideal om 
grönskande gaturum lades 
stor vikt vid brandskyddande 
åtgärder.

Till höger, Anders Bröms 
gård på Tregården 12 med 
stallarna skymtandes till 
vänster i bilden.
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97. Uthus på Tregården 12 med flera
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Uthus på fastigheterna Tregården 4, 12 
(Bröms), 15, 16, 19 och 20.

Byggherre, stallet på Tregården 12: Anders Bröms

Entreprenör, stallet: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt, stallet: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Byggår, stallet: 1938

Placering och översiktlig beskrivning: Tomtgränserna i centrala delarna 
av kvarteret Tregården avskildes med brandmurar vid byggnation efter bran-
den 1902 och i enlighet med det nya municipalsamhällets byggnadsordning. 
Mot brandmurarna uppfördes vanligen uthusbyggnader. De främsta bevarade 
exemplen på detta byggnadssätt finns i kvarteren Trädgården och Tregården. 
I kvarteret Tregården är uthusen synnerligen välbevarade såsom exempelvis 
på fastigheterna Tregården 4 respektive Tregården 12. I något fall utvecklades 
uthusbyggnaderna till små bostadshus. Ett sådant märkligt exempel är bygg-
naden mot brandmuren på Tregården 15.

Uthus med stallar på tregården 12: Stallarna är uppförda med väggar av 
murtegel med mörka portar och stickbågiga fönsteröppningar med småspröj-
sade fönster.

Historik
Ritningar till stallar på Tregården 12 upprättades av byggnadsingenjör Nils 
Skoglund. Anders Bröms hade hästar för transporter i Noret men han ägnade 
sig även åt travhästar. Hästarna hystes till en början in i Gamla sparbankens 
stallar men när stallarna revs 1937–38 för att lämna plats åt den nya Spar-
banksgatan flyttade Bröms hästarna till sin fastighet Tregården 12 dit familjen 
flyttat 1933. Några av hästarna blev legendariska hästar som användes vid 
hästskjutsar i Noret såsom hästen Suleika. Ett senare exempel var Sickan som 
fortfarande 1964 användes exempelvis vid körning av flyttlass. Bland trav-
hästarna fanns Ulla, Cent, Sunsson, Solkungen c:a 1969 och Erb c:a 1970. 
Anders Bröms son Helge Bröms fortsatte med hästar och hästskjutsar och 
körde bland annat turister och brudpar. All post mellan järnvägsstationen och 
posthuset gick med hästskjuts ända fram till den 12 maj 1972. Den sista post-
skjutsen körde Helge Bröms med hästen Gumman. Hästarna betade i hagar 
på grannfastigheten Ohldéns. Stallarna på Tregården 12 ändrades något 1965 
då garageportar upptogs på gaveln. Kvar i stallarna finns ännu idag en spilta, 
en box och höskullen.

Värdebeskrivning
Uthusbyggnaderna mot brandmurarna i kvarteret tregården har särskilt kul-
turvärde och berättar både om boende och verksamheter som präglat livet i 
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Ovan, stallarna på Tregården 
12 var under olika perioder 
hem bland annat för hästar-
na Sulieka, Sickan, Cent, 
Solkungen och Gumman.

Till höger, flerbostadshus i 
souterrängläge på Byåkern 
7. Byggnaden är uppförd i 
tradition med flerbostadshus 
om två våningar på Noret, 
något som blev en norm från 
att de första regelrätta fler-
bostadshusen tillkom under 
1950–talet.
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Noret under 1900–talet och det byggnadssätt som efter branden 1902 växte 
fram för att skydda tätorten mot större sammanhängande eldsvådor. Mindre 
bostadshus mot brandmurarna berättar om de möjligheter till boende som på 
olika sätt ordnades på bakgårdsutrymmen under första hälften av 1900–talet. 
Uthusen kan berätta om de småskaliga verksamheter som var fundamenta-
la för samhällsutvecklingen i Noret under industrisamhällets framväxt. Inte 
minst stallarna på Tregården 12 berättar om hur transporter med hästskjuts 
var ett normalt inslag i vardagslivet samt hur hästarna stallades och utfordra-
des mitt i centrala Noret under nästan hela den modernistiska epoken fram till 
1972, vilket är anmärkningsvärt.

Värden/var varsam med
• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-

höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av lertegel eller plåt. 

• Befintliga grunder och fasader av träpanel, tegel eller puts. Befintliga 
fasadkompositioner och fönstersättningar och placering av portar.

• Befintliga färgsättningar rörande träpaneler, puts och tegelväggar.

• Befintliga fönster, fönsteromfattningar, dörrar och portar, eventuella 
farstukvistar, takkupor och skorstenar.

98. Byåkern 7
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Byåkern 7

Byggherre: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1974–75

Placering och översiktlig beskrivning: På fastigheten finns fyra flerbo-
stadshus. Beskrivningen gäller de tre husen på norra, nordöstra och östra de-
larna av tomten. Huset i sydväst som är det äldsta av husen är uppfört 1959 
och ritades av arkitekt Åke Sjöman. Huset som ursprungligen hade putsad 
fasad är dock så förändrat att det undantas från föreliggande beskrivning och 
värdering. De tre övriga husen är alla uppförda 1975 i två våningar med fasa-
der av rödfärgad lockpanel midjelister, farstukvistar och portar av trä och vita 
tvåluftsfönster med två spröjsade rutor per luft. Balkongerna är indragna och 
har fronter av vitmålad korrugerad plåt. Sadeltaken är täckta av betongpan-
nor. Husen ligger i sluttning och har delvis källare. Längs Stationsgatan finns 
carportar med fasader av rödfärgad träpanel.
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Ovan, flerbostadshusen på 
Byåkern 7 uppfördes 1974–
1975 av Byggnadsingenjör 
Nils Skoglund AB och är 
placerade så att siktlinjerna 
mot det blånande Åsledsber-
get vidmakthållits.

Till höger, fönsterfodren är av 
en variant som förekom på 
de flesta hus som ritades av 
Byggnadsingenjör Benny Ag-
nas ritkontor. Enligt uppgift 
är formen upphämtad från 
Leksands–Norets järnvägs-
station. 
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Arkitekturstil: Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism 
som anpassats till traditionellt byggnadsskick. Byggnaderna är uppförda endast 
i två våningar vilket ansluter till en idé som i början av 1950–talet formulera-
des i Leksand om att anpassa och samspela ny bebyggelse med befintlig äldre 
bebyggelse och med kulturlandskapet. Husen ansluter så till flerbostadshusen 
i kvarteret Prinsen och kvarteret Vinkeln. De föregående husen har fasader av 
puts respektive tegel medan husen i kvarteret Byåkern fick fasad av rödfärgad 
lockpanel i trä vilket var en ny idé i mitten av 1970–talet. Husen ansluter 
därför genom träpanelen och rödfärgen till det traditionella byggnadsskicket 
i Leksand. Inspirationen till fönsterfodren kom enligt uppgift från Leksands 
stationshus som låg i blickfånget från ritkontoret. Husen ansluter i övrigt till 
den etablerade idén om »hus–i–park« så att gårdar bildas mellan husen.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern vilket också har gett 
namn till kvarteret. Marken brukades ända fram till omkring år 1960. År 1959 
byggdes huset i sydvästra hörnet av nuvarande fastighet medan övriga tre hus 
byggdes 1974–75 av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB.

Värdebeskrivning
De tre flerbostadshusen från 1974–75 på Byåkern 7 har särskilt kulturvärde 
och berättar om byggandet av nya flerbostadshus i anpassad stil med låga hus-
kroppar och rödfärgad träpanel. Den nya bebyggelsen var ett led i en etablerad 
idé om hur Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man 
bröt mot landskapets och bebyggelsens kulturvärden. Idén blev en framgångs-
faktor för utvecklingen av Leksand.

Värden/var varsam med:

• Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel. Ursprungliga betongtakpannor överkragade 
vindskivan.

• Befintliga utformning rörande fasader med stående lockpanel hori-
sontellt delad av midjelist, befintlig fasadkomposition med indragna 
balkonger och uteplatser samt fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar, entrépar-
tier med glasade trädörrar med sidoljus och farstukvistar med skyd-
dande sadeltak.

• Befintlig färgsättning av fasader och farstukvistar i faluröd slamfärg, 
vita fönsterfoder, balkongfronter och grå färgsättning på socklar och 
källarvåning samt brun färgsättning rörande ytterdörrar, vindskivor 
och midjelist.
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Ovan, Målaremästare Axel 
Daniels småhus från 1945 i 
funktionalitisk stil. Byggna-
den hade förut karaktäristis-
ka fönsterluckor. Byggnaden 
uppfördes efter ritningar av 
arkitekt Åke Sjöman.

Till höger, byggnadens källare 
försågs med garage, ett tids-
typisk inslag. Senare övergavs 
källaregaragen möjligen 
eftersom de blev olägliga 
vintertid.
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99. Målarmästare Daniels, Nygård 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Målarmästare Daniels, Nygård 4

Byggherre: Målaremästare Axel Daniels

Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman

Byggår: 1945

Placering och översiktlig beskrivning: En tvåvånings gulputsad villa 
med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset är placerat indraget på tom-
ten med stor trädgårdsyta mot Bygatan. På gaveln mot Hagagatan finns en 
garageinfart i källarvåningen. Fönstren är till övervägande delen tvåluftsföns-
ter. Mot Bygatan finns större treluftsfönster varav det på nedervåningen har 
ett bredare mittfönster och det mot balkongen har en dörr i mittpartiet. Mot 
väster finns två lägre och mindre treluftsfönster varav det på övervåningen 
har blyspröjsade rutor. Fönster vid trapphus och på vindsvåningen är mindre 
enluftsfönster. Källarvåningen har fönster med grönmålad karm. Entrédörren 
ligger en halvtrappa upp från markplan och är av trä med glasruta. På västra 
gaveln finns en ingång med ett flackt skärmtak. Balkongen var skyddad av ett 
enkelt skärmtak i plast. Garageportarna är klädda med karosseripanel som är 
grönmålad och försedda med glasrutor. Fönster och vindskivor är vitmålade. 
En murad skorsten i funktionalistisk stil är centralt placerad på taknocken. 
Balkong– och altanfronter av grönmålad plåt samt grönmålade fönsterluckor 
har avlägsnats på senare tid. Trädgården är uppvuxen och har typiska moder-
nistiska inslag som slingrande gång med plattor av älvdalskvartsit, grindstol-
par av älvdalskvartsit och spjälstaket.

Arkitekturstil: En modernistisk villa med drag från funktionalismen men 
också drag från traditionell bebyggelse såsom sadeltak och blyspröjsade föns-
ter.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Målarmästare Axel 
Daniels från Ullvi lät uppföra villan 1945 efter ritningar av arkitekt Åke Sjö-
man i Leksand. På de första ritningarna finns inga fönsterluckor och huset 
uppfördes utan sådana. Redan år 1948 lät Axel Daniels måla om huset i ljus 
färgsättning, påföra fönsterluckor samt uppföra ett staket. Fönsterluckor är ett 
tidstypiskt inslag som ofta återfanns på Åke Sjömans villor från tiden liksom 
blyspröjsade fönster. Enligt uppgift är huset interiört välbevarat med dekora-
tionsmålningar av målarmästare Daniels. Axel Daniels drev målarfirma till-
sammans med sin bror Johan Daniels.

Värdebeskrivning
Målarmästare Daniels fastighet Nygård 4 har särskilt kulturvärde. Det välbe-
varade huset och trädgården berättar om modernismens utformning av eg-
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Målarmästare Daniels villa är ett välbevarat exempel på efterkrigstidens småhusbyggande i funktionalistisk stil. Byggna-
den har vidare försetts med enstaka lokalt präglade detaljer så som blyspröjsade fönster. Byggnaden ritades av arkitekt Åke 
Sjöman som var verksam i Leksand under perioden.
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nahem under den tidiga efterkrigstiden. Hus och trädgård har flera detaljer 
typiska för efterkrigstidens modernism och för arkitekt Åke Sjömans villor, 
däribland finns detaljer som är präglade av lokal traditionell byggnadskultur.

Värden/var varsam med

• Byggnadens skala, höjd, volym, stomme, form, takform och takvin-
kel.

• Byggnadens placering på tomten, indragen från gaturummet.

• Befintlig utformning beträffande tvåkupigt tegeltak, den modernis-
tiska skorstenen och spetsvinkliga stuprör.

• Befintlig utformning och karaktär beträffande byggnadens ljusgula 
slätputsade fasad, fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintliga fönster med karmar, blyspröjsade och ospröjsade bågar. 
Befintlig färgsättning på fönster med vitmålade fönster och grönmå-
lade källarfönster.

• Befintliga ytterdörrar och garageportar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens entrépartier.

• Befintlig karaktär beträffande trädgårdens disposition och växtlighet. 
Befintlig utformning beträffande grindstolpar, staket och trädgårds-
gångar.
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100. Nygård 2
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nygård 2

Byggherre: August Gustafsson

Byggår: 1934

Placering och översiktlig beskrivning: Ett mindre ett och ett halvplans-
hus med gulfärgad locklistpanel och sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Mot 
gården finns en frontespis med entré med tak i form av en balkong från över-
våningen. Bredvid entrén finns en källaringång. Mot gatan finns en mindre 
takkupa. Fönstren är symmetriskt placerade tvåluftsfönster med tre spröjsade 
rutor per luft samt tre motsvarande fönster men med tre lufter. Fönstren har 
foder i mörkare gul kulör med dekorativ överliggare i enlighet med förekom-
mande traditionella fönster från bondesamhällets byggnadsskick. Skorstens-
muren är placerad på gårdssidans takfall nära nocken. Källargrunden är av 
betongsten och har tvåluftsfönster. Foder, knutbrädor, takfot och vindskivor 
har mörkare gul kulör. På gården finns två uthus av senare datum men i lik-
nande stil. Trädgården omges av ett Gunnebostängsel.

Arkitekturstil: Ett mindre egnahem med många drag från traditionell bygg-
nadskultur. Huset liknar en typ av monteringsfärdiga hus som tillverkades på 
Insjöns sågverk och såldes genom Svenska trähus.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Byåkern. Bygglovet för huset 
godkändes den 24 augusti 1934 av byggnadsnämnden i Leksands–Norets mu-
nicipalnämnd. Den sökanden var August Gustafsson.

Värdebeskrivning
Nygård 2 har särskilt kulturvärde. Huset och gården är mycket välbevarade 
och berättar om de egnahem som uppfördes på 1930–talet, i välfärdssamhäl-
lets framväxt efter den stora depressionen kring år 1930.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-
höjd, takform och takvinkel. Befintlig utformning av uthus.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av sockel och locklistpanelen. Befintlig utform-
ning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig gul färgsättning rörande träpanel, mörkare gul färgsättning 
på fönsterfoder, knutbrädor, takfot och vindskivor, vit färgsättning 
på fönster.
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Villan på Nygård 2 uppfördes kring 1930–talets mitt och är ett välbevarat exempel på dåtidens egnahemsbyggande.
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101. Smalåkern 20
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Smalåkern 20

Byggherre: Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1976–77

Placering och översiktlig beskrivning: På fastigheten finns två flerbo-
stadshus ställda i vinkel mot varandra och därigenom bildande en gård i sö-
derläge. Ett av husen står längs med Stationsgatan medan det andra huset står 
parallellt med den senare uppförda nedfarten mot riksvägen. Husen är upp-
förda 1976–77 av liknande typ som flerbostadshusen på Byåkern 7 respektive 
Grewesmühl 18. De är i två våningar med fasader av rödfärgad lockpanel 
midjelister, farstukvistar och portar av trä och vita tvåluftsfönster med två 
spröjsade rutor per luft. Balkongerna är indragna och har fronter av vitmålad 
korrugerad plåt. Sadeltaken är täckta av betongpannor som kragar över vind-
skivan. Husen ligger i en sluttning och endast det västra huset har källare. 
Längs Stationsgatan finns carportar med fasader av rödfärgad träpanel.

Arkitekturstil: Husen är byggda i en särskild lokal variant av modernism 
som anpassats till traditionellt byggnadsskick. Byggnaderna är uppförda endast 
i två våningar vilket ansluter till en idé som i början av 1950–talet formulera-
des i Leksand om att anpassa och samspela ny bebyggelse med befintlig äldre 
bebyggelse och med kulturlandskapet. Husen ansluter så till flerbostadshusen 
i kvarteret Prinsen och kvarteret Vinkeln. De föregående husen har fasader av 
puts respektive tegel medan husen i kvarteret Byåkern fick fasad av rödfärgad 
lockpanel i trä vilket var en ny idé i mitten av 1970–talet. Husen ansluter 
därför genom träpanelen och rödfärgen till det traditionella byggnadsskicket 
i Leksand. Inspirationen till fönsterfodren kom enligt uppgift från Leksands 
stationshus som låg i blickfånget från ritkontoret. Husen ansluter i övrigt till 
den etablerade idén om »hus–i–park« så att gårdar bildas mellan husen.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Smalåkern som gett kvarteret 
dess namn. Marken brukades fram till mitten av 1970–talet. På platsen för 
flerbostadshuset längs Stationsgatan stod en villa som kan vara den som E. G. 
Jansson lät uppföra 1946 på fastigheten Smalåkern 9. Entreprenör för villan 
var Johan Lekzén. Villan revs strax före uppförandet av flerbostadshuset. De 
nya husen uppfördes av Leksandbostäder.

Värdebeskrivning
Flerbostadshusen på Smalåkern 20 har särskilt kulturvärde och berättar om 
byggandet av nya flerbostadshus i anpassad stil med låga huskroppar och röd-
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färgad träpanel. Den nya bebyggelsen var ett led i en etablerad idé om hur 
Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot 
landskapets och bebyggelsens kulturvärden. Idén blev en framgångsfaktor för 
utvecklingen av Leksand.

Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga placering, form, volym, byggnadshöjd, 
takform och takvinkel. Ursprungliga betongtakpannor överkragade 
vindskivan.

• Befintliga utformning rörande fasader med stående lockpanel hori-
sontellt delad av midjelist, befintlig fasadkomposition med indragna 
balkonger och uteplatser samt fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster med foder och bågar, entrépar-
tier med glasade trädörrar med sidoljus och farstukvistar med skyd-
dande sadeltak.

• Befintlig färgsättning av fasader och farstukvistar i faluröd slamfärg, 
vita färgsättning rörande fönsterfoder, vindskivor, balkongfronter, 
grå färgsättning på socklar och källarvåning samt brun färgsättning 
rörande ytterdörrar.

Lokalt anpassade flerbo-
stadshus på Smalåkern 20. 
Byggnaderna uppförda efter 
ritningar av Byggnadsingen-
jör Benny Agnas ritkontor 
1976–1977. Utomhusmiljön 
framträder välbevarad med 
exempelvis äldre belysningsar-
maturer och vissa lekredskap.
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Mellanåkern 4, ett min-
dre bostadshus i lågmäld 
klassicistisk stil typisk för 
1920–talet.
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102. Mellanåkern 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mellanåkern 4

Byggherre: Fröken Anna Bröms

Arkitekt: Byggmästare Carl Ingels

Byggår: Omkring år 1923.

Placering och översiktlig beskrivning: Ett mindre bostadshus med två 
byggnadskroppar i vinkel. Den ena längs med Hantverkaregatan och den 
andra tvärställd in mot gården. Huset är i ett och ett halvt plan med brant 
sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Fasaden är slätputsad och avfärgad i ljust 
gul kulör med vita knutar med kapitäl och hörnpilastrar samt den profilera-
de gesimsen. Grunden är i huggen småsten. Fönstren är tvåluftsfönster med 
tre rutor i varje båge. Skorstensmuren har dekorativt överstycke och sitter på 
vinkelbyggnadens nock. Huset är indraget från gatulinjen och har en lång 
trädgård in mot kvarterets mitt.

Arkitekturstil: Huset är uppfört i 1920–talsklassicism med förebild i äldre 
svensk småstadstradition.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Mellanåkern vilken har gett 
namn åt kvarteret. Huset uppfördes omkring år 1923 av fröken Anna Bröms. 
För ritningarna stod byggmästare Carl Ingels.

Värdebeskrivning
Mellanåkern 4 har kulturvärde. Hus och trädgård är mycket välbevarade och 
berättar om utvecklingen av Leksands–Norets municipalsamhälle efter första 
världskriget med byggnation av egnahem och med arkitektonisk förebild i 
äldre svensk småstadstradition.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av sockel och den slätputsade fasaden med arki-
tektoniska detaljer såsom hörnpilastrar, kapitäl och takfoten. Befint-
lig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig ljusgul färgsättning rörande putsen, vit färgsättning röran-
de arkitektoniska fasaddetaljer och fönster, grå färgsättning rörande 
sockeln.
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103. Sveasalen, Prinsen 16
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sveasalen, Prinsen 16

Byggherre: Byggnadsföreningen Svea

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Konstnären Gustav Theodor Wallén

Byggår: 1907

Placering och översiktlig beskrivning: Ett större folkrörelsehus längs 
med Sveagatan i röd och gul spontpanelarkitektur, stora smårutiga fönster 
varav flera är rundbågiga, mansardtak täckt med grön plåt och sockel av 
granit. Det runda fönstret i frontespisen har spröjs i form av ett pentagram, 
en femuddig stjärna med sammanbundna spetsar som har betraktats som en 
magisk symbol. Mot västra gaveln ansluter en senare tillkommen samlingslo-
kal i vinkel och fasad av rödfärgad locklistpanel. Från samma tid härstammar 
tillbyggnaden på östra gaveln vilken dock är byggd med fasad av rödfärgad lig-
gande fasspontpanel. Från början hade byggnaden en takryttare i form av en 
liten klocktornell som skulle symbolisera stormklockans maning till samling 
kring folkrörelsernas ideal. Klocktornet togs senare bort.

Arkitekturstil: En jugendinspirerad byggnad av ett slag som förekom vid 
tiden. Typiska uttryck är kombination av liggande och stående panel med 
paneldelande lister, korspostfönstren med småspröjsade rutor i övre bågarna, 
mansardtaket och frontespisen. Ursprungliga dekorativa skorstenar har senare 
ändrats.

Historik
Platsen var vid storskiftet omkring år 1820 en del av Pigåkern. Byggnadsför-
eningen Svea bildades 1903 med Gustaf Ankarcrona som ordförande. Ända-
målet var att åstadkomma en lokal för folkrörelserna. En av de större andel-
sägarna var IOGT–logen Strid och seger som sökte egen lokal efter att ha hyrt 
bland annat hos Lind Fredriks på Hantverkaregatan. År 1904 införskaffades 
tomten vid dåvarande Villagatan (nuvarande Sveagatan). Byggnaden upp-
fördes 1907 efter ritningar av konstnären Gustav Theodor Wallén och med 
förebild bland annat i gymnastiksalen vid Fornby folkhögskola. Entreprenör 
för bygget var byggmästare Hallmans Per Karlsson, som uppförde byggnaden 
för 14 525 kronor. Sveasalen kom att nyttjas flitigt för möten, föreläsningar, 
bazarer, konserter med mera. Den första biofilmsvisningen ägde rum 1908 ge-
nom en ambulerande biofilmsföretagare. Köpman Johan Skoog, boktryckare 
Thynell och handlande E. H. Söderholm bildade därpå ett biografbolag och 
hyrde Sveasalen för föreställningar. Byggnadsföreningen Svea övertog bioverk-
samheten 1917. Omkring 1930 drev man även Strand–Bio vid kajen. Denna 
filial stängdes dock när ljudfilmen gjorde sitt genombrott 1932. Svea–Bio vi-
sade regelbundet bio fram till omkring 1990. En mindre lokal byggdes öster 
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om Sveasalen 1923, Lilla Sveasalen. På 1970– och 80–talen var byggnaden 
rivningshotad. En stor demonstration genomfördes för byggnadens bevarande 
på initiativ av ett lokalt musikband som hade replokal i Sveasalen. I början 
av 1990–talet renoverades Sveasalen genomgripande och byggdes ut på båda 
gavlarna. Bland annat återställdes färgsättningen till den ursprungliga efter att 
under lång tid varit ljusgrå. Samtidigt revs Lilla Sveasalen. Sveasalen återin-
vigdes 1994.

Värdebeskrivning
Sveasalen har särskilt kulturvärde och berättar om folkrörelsernas framväxt, 
storlek och samhälleliga betydelse under industrisamhällets framväxt i Lek-
sands–Noret kring sekelskiftet år 1900. I synnerhet vid tiden för byggnadens 
tillkomst var denna rörelse mycket betydelsefull. Under mer än 100 år har 
byggnaden haft stor betydelse för folkbildning och underhållning i Leksand.

Värden/var varsam med

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

Sveasalen uppfördes 1907 av 
byggnadsföreningen Svea som 
bildades 1903 med Gustaf 
Ankarcrona som ordförande. 
Byggnaden skulle vara en 
gemensam samlingslokal för 
folkrörelserna.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial av grön plåt. 

• Befintlig utformning av sockel och av fasaderna i träpanelarkitektur 
med befintlig utformning rörande fasadkomposition med panelinde-
lande listverk, knutbrädor, fönstersättning med mera.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av gul och röd färgsättning av träpanel, vit 
färgsättning av listverk, fönster, fönsterfoder, knutbrädor, vindski-
vor, med mera.

• Befintlig utformning av entrén med dörrar och skärmtak.

104. Prinsen 8
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Prinsen 8

Placering och översiktlig beskrivning: Ett mindre trähus i ett och ett 
halvt plan med rödfärgad locklistpanel och sadeltak täckt med tvåkupigt lerte-
gel. Mitt på nocken en skorstensmur. Mot gården en mindre takkupa samt en 
inbyggd farstukvist med plåttak. Fönstren är tvåluftfönster med tre spröjsade 
rutor i varje båge. Mot Fiskgatan finns låga tvåluftsfönster på övervåningen. 
Fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor är vitmålade. Huset är pla-
cerat mot Fiskgatan. På gården ett större uthus byggt mot brandmuren mot 
angränsande fastighet norrut. Uthuset som är inrett som bostad har sadeltak 
täckt med tvåkupigt tegel och rödfärgad lockpanel och går i övrigt i sam-
ma stil som det större bostadshuset. Mot brandmuren finns en skorstensmur. 
Trädgården omges mot gatan av gärdesgård och mot fastigheten i norr av ett 
rödfärgat plank.

Arkitekturstil: Huset hör hemma i timmerhuskulturen och kan möjligen 
vara en enkelstuga eller sidokammarstuga som senare byggts om varvid skor-
stensmuren placerats mitt i huset i nockläge.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern. Sannolikt är huset 
uppfört kring mitten av 1800–talet, möjligen som en soldatgård. Noretkän-
naren Nils Larsson har benämnt gården som ett soldattorp och kallat den för 
»Prinstorpet«. Sannolikt är det samma gård som i byggnadsnämndens hand-
lingar 1923 benämns »Gamla Prinsgården«. Detta år gjordes en omfattande 
ombyggnad efter ritningar av byggmästare Per Karlsson vilket även inklude-
rade uthusbyggnaden. Gården beboddes då av Karin Printz. På 1940–talet 
beboddes gården av C. O. Bröms som lät bygga till uthuset 1947.
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Värdebeskrivning
Gården Prinsen 8 har kulturvärde och berättar om de mindre gårdar som 
under 1800–talet kom till både i Noret och i Leksandsbygden i övrigt. Dessa 
gårdar hade inte någon tillhörande mark för jordbruk utan gårdsägarna för-
sörjde sig som soldater kombinerat med något hantverk eller enbart genom 
hantverk. Vanligen hade man även djur såsom höns och getter, kanske en gris.

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 av fasader i locklistpanel respektive lockpanel. 
Befintlig utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande föns-
ter, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning rörande gärdesgård.

Sidokammarstuga eller 
enkelstuga på fastigheten 
Prinsen 8.



Leksands kulturmiljöprogram

418

105. Kvarteret Prinsen, Prinsen 14
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kvarteret Prinsen, Prinsen 14

Byggherre: Stiftelsen Hyreshus, nuvarande Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggmästare P. M. Rönnstedt, Siljansnäs

Arkitekt: Distriktsarkitekt Erik Wåhlin

Byggår: 1954–56

Placering och översiktlig beskrivning: Tre flerbostadshus snedställda på 
den smala tomten. Huset närmast Siljansvägen är snedställt i motsatt riktning 
och står därför vinkelrätt mot det mittersta huset. I vinkeln förenas husen 
med en mindre garagebyggnad ovan jord. Huset längst västerut har en gara-
gebyggnad mot östra gaveln. Genom uppställningen bildas gårdar i söderläge. 
Mot Siljansvägen finns en förgård. Husen är byggda i två våningar med ljust 
gråvitputsade fasader. Sadeltaken är täckta av tvåkupigt lertegel och har tak-
kupor och smala skorstensmurar. Socklarna är gråputsade. Endast ett av husen 
har källare. Portarnas samt trapphusens fasader är indragna från övriga fasadli-
vet. Uteplatser och balkonger på gårdssidorna är indragna i husen. Fönstren är 
av flera olika utföranden: tvåluftsfönster, mindre enluftsfönster, bredare två-
luftsfönster där en luft är ett smalare vädringsfönster. Entréportarna är bytta i 

Bostadshus med garage på 
kvarteret Prinsen. Byggnader-
na uppfördes som Stiftelsen 
Hyreshus andra projekt i Lek-
sand åren 1954–1956 efter 
ritningar av distriktsarkitekt 
Erik Wåhlin.
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senare tid mot portar i bruneloxerad aluminium. Garageportarna är däremot 
original v–formade i mörkgrå karosseripanel.

Arkitekturstil: Husen är utförda i en lågmäld och sparsmakad modernism 
med inslag från traditionellt byggnadsskick såsom sadeltak.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern.

Flerbostadshusen i kvarteret Prinsen var Stiftelsen Hyreshus andra bostads-
projekt i Leksands–Noret. Med bostäderna i kvarteret Prinsen ville distrikts-
arkitekt Erik Wåhlin och Stiftelsen Hyreshus visa att det gick att bygga billi-
gare bostäder. Wåhlin redogjorde för projektet i en skrift som var ämnad som 
ett inlägg i bostadsdebatten. I förordet värjde han sig mot att projektet hade 
kallats för ett experiment och underströk att det låg ett gediget utrednings-
arbete bakom »för att nå ett ekonomiskt, tekniskt och arkitektoniskt kanske 
lite ovanligt resultat.« De nya husen byggdes 1954–1956 i endast två våningar 
liksom de föregående husen i kvarteret Olshans. Wåhlin hade observerat att 
även mindre samhällen nu var indragna i en framsvepande urbaniseringspro-
cess och att de nya husen som byggdes blev så likadana överallt. En av frågorna 
som Wåhlin ställde i projektet var om det var möjligt att skapa lokalpräglade 
bostadsmiljöer. En annan fråga var om det gick att bygga billigare utan att den 
nya bebyggelsen blev ytterligare slätstruken och stöpt i samma form.

»Det råder en standardiserad uppfattning om begreppet hyreshus, repre-
senterad av trevåningshuset, som är minst 11 m tjockt. Med så enkel de-
finition blir de flesta hus lika. Det blir ingen skillnad mellan Ystad och 
Haparanda, mellan Stockholm och Södertälje.

Före 1930 var trevåningshuset nästan okänt. Nu finns det överallt. Det-
ta hus verkar som en förvuxen planta utan jordmån. Lägenheterna i huset 
har ingen samhörighet med jorden – bottenvåningen ligger nämligen en 
meter över mark. Ej heller har man kontakt med småstaden, husen är för 
höga. Någon storstadskaraktär känner man ingenting av– husen är för 
låga. Husen är lika på plan mark, i backar, i dalar och på höjder. /– –/

Vårt tänkande har blivit stereotypt under jakten efter idealet, att pro-
ducera många bostäder till godtagbar hyra. Vi bygger inte längre hus. 
Vi bakar limpor. Vi får belåningsbara objekt – men om de är i längden 
ekonomiska eller om de skänker trevnad och hemmiljö, det har blivit 
andrahandsfrågor.«

Med de nya husen i kvarteret Prinsen försökte Wåhlin och Stiftelsen Hy-
reshus åstadkomma billigare hus som samtidigt var bättre anpassade till den 
lokala miljön. De tre nya husen i två våningar, ljus slätputsad fasad och dis-
kret formspråk var avsedda att samverka med eller underordna sig den äldre 
bebyggelsen, påpekade Wåhlin. Byggnaderna var grupperade med två gårdar 
mot söder, avskilda från trafik, och försedda med lekplatser. Entreprenör var 
byggmästare P. M. Rönnstedt från Siljansnäs.



Leksands kulturmiljöprogram

420

För att göra husen billigare hade enbart ett av husen källare i vanlig be-
märkelse. De två andra husen hade bara små matkällare under trappan, vilket 
väckte reaktioner. Wåhlin kommenterade själv detta i sin skrift: » ’Men’, sa alla 
hyresgästerna innan de flyttade in, ’vi vill ha plats för våra sparkstöttingar och 
cyklar’. En husmor sa att hon hade så mycket äppelmos att hon måste ha stor 
källare.« Det nya husprojektet hade också varit uppe i kommunfullmäktige 
där en ledamot ifrågasatt idén att inte göra källare. Wåhlin menade dock att 
i ett nationellt perspektiv var besparingen med källarlösa hus lika stor som 
kostnaden för 5 000 bostadslägenheter eller 10 000 smålägenheter per år: »Nu 
uppstår frågan, vilket är viktigast, att vi årligen får bostäder för ytterligare 5 
000 svenska familjer, eller att vi bereder överdimensionerad plats för våra cyk-
lar, sparkstöttingar och äppelmoskrukor.«

Husens bottenvåning låg strax över mark och i stället för balkonger fanns 
små trädgårdstäppor i anslutning till lägenheterna. På övervåningen var bal-
kongerna indragna i huskroppen, vilket visserligen var dyrare än konventio-
nella balkonger, men innebar bättre skydd mot drag och vindar. De indragna 
balkongerna blev därför mer användbara, resonerade Wåhlin. För att spara 
värme var husen försedda med treglasfönster. De flesta garage var placerade 
ovan jord mellan husen för att utgöra skärmar mellan husens trafik– och träd-
gårdssida. 

Wåhlin menade att anläggningen var fullt konkurrenskraftig i förhållande 
till varje konventionell hustyp som kunnat komma ifråga i Leksand. Projektet 
blev till och med billigare än beräknat och byggkostnaden understeg betydligt 
normala byggkostnader. Wåhlin påpekade att husen dock var högst traditio-
nella: »De ansluter till en småstadstradition från 1800–talets senare hälft, och 
synas ha möjlighet att bli hemmastadda i byggnadsmiljön på orten.«

Wåhlins idé om hus som skulle smälta in med den befintliga bebyggelsen 
och därför framför allt skulle byggas med högst två våningar eller 2 ½ plan 
blev en norm i Leksand för all ny bebyggelse och kom på det hela taget att 
råda ända fram till 2010–talet. Undantaget i samtiden var trevåningshusen 
kring Torget samt de delar av den postmoderna bebyggelsen som kom till i 
kvarteren Domaren, Hantverkaren och Noret 62:42 på 1980- och 1990-talen.

Det moderna Leksand skulle inte byggas lika stereotypt som samhällen for-
mades i övriga Sverige. I stället skulle man slå vakt om det särpräglade Lek-
sand genom att på det hela taget respektera det uppskattade landskapet. Nya 
byggnader skulle inte dominera den gamla bebyggelsen eller göras för höga 
och bryta intrycket av det omgivande landskapet. Öppenheten mot Siljan och 
Österviken och kulturlandskapet vid Österdalälvens utlopp ur Siljan skulle 
värnas. Det betydde inte att man i Leksand var emot utveckling. Det handlade 
inte endast om att utvecklas tillsammans med historien. Det var snarare så att 
historien var en förutsättning för utvecklingen. Det skulle komma att bevisas 
genom den starka utveckling och befolkningstillväxt Leksand skulle komma 
att visa.

Flerbostadshusen bestod av följande lägenheter: 2 lägenheter om 4 rum 
och kök, 4 lägenheter om 3 rum och kök, 26 lägenheter om 2 rum o kök, 6 
lägenheter om 1 rum och kök.
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Ovan, byggnaderna på kvar-
teret Prinsen uppfördes med 
tanken om att erbjuda billi-
gare bostäder som samtidigt 
hade en säregen utformning 
väl anpassad till Leksands-
bygdens landskapskaraktär 
och historia. Foto: Lars 
Jönses.

Till vänster, byggnaderna 
uppfördes utan källare i två 
våningar och är av ett slag 
som blev normativt för ut-
formningen av flerbostadshus 
i Leksand. Foto: Lars Jönses.
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Värdebeskrivning
Flerbostadshusen i kvarteret Prinsen 14 är välbevarade och har särskilt kul-
turvärde och berättar om byggandet av nya flerbostadshus i anpassad stil med 
låga huskroppar. Den nya bebyggelsen var det första exemplet i en idé om hur 
Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot 
landskapets kulturvärden. Idén blev en framgångsfaktor för utvecklingen av 
Leksand.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning med tvåkupigt lertegel.

• Befintliga utformning rörande fasader med ljusgrå slätputs, i huvud-
sak låg nästan obefintlig sockel, befintlig fasadkomposition med in-
dragna uteplatser och balkonger, indragna trapphus samt befintlig 
fönstersättning. Befintliga skorstensmurar.

• Befintlig utformning rörande fönster och v–formade garageportar.

• Befintlig färgsättning av fasader i ljus gråvit puts, vit färgsättning rö-
rande fönster och vindskivor, socklar i grå färgsättning, garageportar 
i mörkgrå färgsättning, plåtbeslag och takkupor i röd färgsättning.

Texten är baserad och delvis hämtad från boken Dalamodernismen: Bebyggelse 
i Dalarna 1930-1980, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund, Falun, 
2020 (Andersson, Malena, Jönses, Lars, Mol, Adam & Ärnbäck, Kristoffer).

106. Kvarteret Olshans, Olshans 15
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kvarteret Olshans, Olshans 15

Byggherre: Stiftelsen Hyreshus, nuvarande Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggmästare Olof Bröms för två av husen, Fackföreningarnas 
byggnadsproduktion (BPA) i Falun för tre av husen

Arkitekt: Distriktsarkitekt Erik Wåhlin

Byggår: 1951–52

Placering och översiktlig beskrivning: Fem flerbostadshus med gavlarna 
parallella med Siljansvägen. Husen är byggda i två våningar med källare och 
sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Mitt på varje tak finns en funktionalis-
tisk enkelt utformad skorstensmur. Samtliga hus har genomfärgad fasadputs 
av varumärket Terrasit. Alla husen har på väggen mot söder och placerade ut 
mot gavlarna fyra indragna balkonger med fronter av mörkgrå korrugerad 
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Ovan, flerbostadshus i 
kvarteret Olshans, Stiftelsen 
Hyreshus första projekt i 
Leksand, ritat av distriktsar-
kitekt Erik Wåhlin.

Till vänster, byggnaderna 
putsades med Terrasit, en 
genomfärgad fasadputs. 
Kring entréer och fönster vid 
trappuppgångarna finns gult 
tegel i rullskift.
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Byggnaderna på Kvarteret 
Olshans har genomgått 
vissa förändringar i form av 
dörr– och fönsterbyten, men 
är i övrigt välbevarade med 
exempelvis balkongfronter i 
smalkorrugerad sinusplåt. I 
vissa byggnader finns garage i 
källarplan.
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plåt. De två husen närmast Lekattvägen har rosa fasadputs, burspråk i hela 
fasadens höjd närmast balkongerna samt ett franskt fönster mot söder på var-
dera våningen. De tre husen närmast Nygatan i söder har gul fasadputs och 
garage i källarplan. Portarna har genomgående murade omfattningar av gult 
tegel i rullskift liksom fönster i trapphus ovanför portarna. Portarna skyddas 
av mindre, flacka skärmtak. Dörrarna är bytta på senare tid mot dörrar av 
bruneloxerad aluminium. Fönstren, som har bytts på senare tid, är antingen 
tvåluftsfönster eller enluftsfönster i tre olika storlekar. Samtliga fönster har 
omfattningar som ursprungligen kan ha varit vitmålade. Garageportar är V–
formade, har karosseripanel och är målade i ljusgrå kulör. Även källardörrar 
har ljusgrå karosseripanel. Källarfönstren har en eller två lufter. Källarvåning 
och sockel är gråmålade. Framför några av husen står små byggnader av trä 
från senare tid, sannolikt soprum.

Arkitekturstil: Husen är utförda i en lågmäld och sparsmakad modernism 
med inslag från traditionellt byggnadsskick såsom sadeltak.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern.

I Leksand hade kommunen för att få fart på bostadsbyggandet i december 
1949 bildat Stiftelsen Hyreshus. Det nya allmännyttiga företaget demonstre-
rade hösten 1950 sitt första byggprojekt, fem hyreshus i kvarteret Olshans i 
Leksands–Noret. Husen, som placerades förskjutna i förhållande till varandra, 
byggdes i två våningar med rosa– respektive gulfärgade fasader av terrasitputs 
och stod inflyttningsklara 1952. Husen byggdes i två etapper: Tre av husen 
byggdes av Fackföreningarnas Byggnadsproduktion (BPA) i Falun i och två 
av byggmästare Olof Bröms från Leksand. För ritningarna svarade den tidi-
gare chefsarkitekten vid Svenska Riksbyggen, Erik Wåhlin (1906–1984), som 
från 1949 var ny distriktsarkitekt i Leksands–Norets respektive Rättviks mu-
nicipalsamhällen samt i Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuner. Wåhlins 
kontor var placerat i Leksand.

Husens yttervägar är gjorda av murblock av lättbetong, Siporex byggnads-
block tillverkade i Dalby i Skåne. Interiört var exempelvis innerväggar av Vi-
brexit, en form av lättbetong. Fönsterbänkarna av marmor.

Värdebeskrivning
Flerbostadshusen i kvarteret Olshans har kulturvärde och berättar om hur 
efterkrigstidens statliga bostadspolitik formades på en mindre ort i Dalarna. 
Husen är i skala, höjd och volym anpassade till den traditionella bebyggelsen.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning med tvåkupigt lertegel.
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• Befintliga utformning rörande fasader med genomfärgad terrasit-
puts, befintlig fasadkomposition med indragna balkonger, förekom-
mande franska fönster samt befintlig fönstersättning. Befintliga sk-
orstensmurar.

• Befintlig utformning rörande fönster, port– och fönsteromfattning-
ar, balkongfronter, källardörrar och v–formade garageportar.

• Befintlig färgsättning av fasader i gul eller rosa genomfärgad puts, 
vit färgsättning rörande fönster, fönsteromfattningar och vindskivor, 
källarvåningar i grå färgsättning, garageportar i mörkgrå färgsätt-
ning, balkongfronter i mörkgrå färgsättning.

Byggnaderna är förskjutna 
gentemot varandra med lång-
sidorna mot sydöst. Sannolikt 
har byggnaderna placerats för 
att uppnå maximalt möjligt 
dagsljusinsläpp till var en-
skild lägenhet.
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107. Olshans 10
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Olshans 10

Byggherre: N. Öman

Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman

Byggår: 1949–50

Placering och översiktlig beskrivning: En villa i en och enhalv plan i 
två olika huskroppar varav ena huskroppen mot öster är i endast en våning. 
Huset är placerat något indraget från Lekattvägen. Sadeltaken är täckta med 
enkupigt lertegel. De två skorstenarna är vitputsade. Mot väster, norr och 
öster har fönstren två lufter och i ett fall tre lufter. Övervåningens fönster 
mot öster är runt. Samtliga fönster har brunmålade fönsterluckor. Fasaderna 
är putsade och avfärgade med vit färg. Dörren är av mörkt trä. Till ytterdör-

Villa av arkitekt Åke Sjöman 
på fastigheten Olshans 10.
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Ovan, byggnaden har ett 
karaktäristiskt entréparti med 
nisch och trappa belagd med 
älvdalskvartsit, ett exklu-
sivt inslag som tillsammans 
med markstensbelägningen 
framför antyder högkvalitativ 
modernism.

Till höger, byggnadens 
huskropp är förskjuten i öster 
enligt tidstypiskt mönster. 
Fönsterluckorna är av ett 
slag som ofta inkorporerades i 
Sjömans villaarkitektur.
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ren leder en gång av älvdalskvartsit. Trappstegen till ytterdörren har steg av 
älvdalskvartsit. Möjligen har en infart funnits till ett garage under den lägre 
byggnadskroppen.

Arkitekturstil: Huset är uppfört i en stil vanlig för det sena 1940–talets och 
1950–talets villor med förskjutna huskroppar, slät puts och fönsterluckor. 

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern.

Huset uppfördes 1949–50 åt N. Öman efter ritningar av arkitekt Åke Sjö-
man. Ytterväggarna byggdes av 27 cm Siporex lättbetong som putsades. Ytter-
dörren var av ek.

Värdebeskrivning
Olshans 10 är både rörande hus och trädgård välbevarade och har särskilt 
kulturvärde. Fastigheten berättar om den tidiga efterkrigstidens arkitektritade 
villabyggen i Leksands–Noret med flera tidstypiska stildrag vilka även var ty-
piska för arkitekt Åke Sjömans arkitektur.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning med enkupigt lertegel.

• Befintliga utformning rörande fasader med vit slätputs, befintlig fa-
sadkomposition samt befintlig fönstersättning. Befintliga ljusputsade 
skorstensmurar.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsterluckor samt ytter-
dörr och trapp.

• Befintlig färgsättning av fasader i vit puts, vit färgsättning rörande 
fönster och vindskivor, brun färgsättning rörande fönsterluckor.

• Befintlig utformning av trädgård med gångar av älvdalskvartsit.
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108. Lundstäkten 5
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lundstäkten 5

Byggherre: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Jack Hansons arkitektkontor

Byggår: 1963

Placering och översiktlig beskrivning: På västra delen av tomten, indrag-
na från gatan, fyra radhus i två våningar och förskjutna i förhållande till var-
andra. Innanför på gården mot bakre tomtgräns ett tvåvånings loftgångshus 
i souterrängläge. Totalt 16 lägenheter om två rum och kök. Under loftgångs-
huset i souterrängvåningen finns ett källarutrymme samt parkeringsplatser 
med infart från gården. 

Husen har flacka tak täckta av takpapp, rödfärgad inbyggd takfot, ljusgrå 
putsade fasader, vita balkongfronter på radhusen, vita fönster och balkongdör-
rar, vita räcken på loftgångarna, loftgångshuset har en vitputsad skorsten med 
rödfärgad krönplåt. Loftgångshuset har franska fönster istället för balkonger. 
Fönstren på loftgångshuset är placerade i band där fönsterbanden kröns av ett 
rödfärgat listverk. 

Större delen av radhusens västgavlar är glasade mot de indragna uteplatser-
na eller de indragna balkongerna. Uteplatserna skärmas av med låga rödfärga-
de spjälstaket vilka har ersatt ursprungliga staket av liggande virke. Radhusens 
baksidor har större sammanhängande putsade ytor där entrédörrar och fönster 
är omväxlande placerade rakt ovanför varandra. Två av de vertikala banden 
består enbart av fönster. De asymmetriska fönstren har därvid ställts på höj-
den med vädringsfönstret överst. Dörrarna har överljus som korresponderar 
mot vädringsfönstren.

Arkitekturstil: Husen är i en utpräglad modernistisk stil som annars är 
ovanlig i Leksand. Ytterligare några exempel finns från tidigt 1970–tal. Möj-
ligen att anläggningen på Lundstäkten 5 är något djärvare med exempelvis 
loftgångshuset som till delar faller tillbaka på den tidiga funktionalismen med 
synlig däckpelarstomme i souterrängvåningen och de stora släta putsade ytor-
na på baksidan av radhusen med den intrikata kombinationen av fönster– och 
dörrplaceringar.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Skomakaragärdet. Närmast 
västerut angränsade Paradåkern. Marken var obebyggd fram till de befintliga 
husen uppfördes.
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Ovan, flerbostadshus i strikt 
funktionalistisk stil på 
Lunds täkten 5. Byggnaderna, 
som ritades av Jack Hansons 
arkitektkontor uppfördes 
1963 och är bland de mest 
framträdande funktionalis-
tiska byggnadsverken i hela 
Leksand.

Till vänster, den östra av 
kvarterets två byggnader med 
karaktäristiska utanpåliggan-
de trapphus. Le Corbusiers 
princip om Pilotes – däck-
pelarstommen – har nyttjats 
flitigt och möjliggör den friare 
fasadutformningen.
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Värdebeskrivning
Lundstäkten 5 har särskilt kulturvärde och är ett av få exempel på en mer 
renodlad funktionalistisk arkitektur i Le Corbusiers anda.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av tak med taktäckning av papp.

• Befintliga utformning rörande fasader med ljusgrå slätputs, i huvud-
sak låga nästan obefintliga socklar, befintlig fasadkomposition med 
indragna uteplatser och balkonger, trappor med täckning, loftgång, 
samt befintlig fönster– och dörrsättning och befintlig utformning a 
franska fönster. Befintliga skorstensmur.

• Befintlig utformning rörande fönster i fönsterband, asymmetriska 
fönster, dörrar med överljus, trappräcken och balkongfronter.

• Befintlig färgsättning av fasader i ljus gråvit puts, vit färgsättning rö-
rande fönster, dörrar och trapp– och loftgångsräcken, socklar i grå 
färgsättning, däckpelare i vit färgsättning, listverk och inbyggd takfot 
i röd färgsättning, skorsten i vit färgsättning. Avskärmning av ute-
platser i röd färgsättning.

109. Kyrkstall, Lundstäkten 15
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Före detta kyrkstall, Lundstäkten 15

Placering och översiktlig beskrivning: En liten timmerbyggnad i hörnet 
Gropgatan – Hjortnäsvägen, något indragen från Gropgatan. Längs Hjortnäs-
vägen är huset tillbyggt i vinkel med en byggnadskropp klädd med lockpanel. 
Byggnaden är inredd till bostadslägenhet. Hela byggnaden är rödfärgad och 
har ett sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Fönstren är mindre tvåluftsfönster 
varav några har två mindre rutor med spröjs i varje båge. Fönsterfodren är 
färgsatta i blått eller i grå umbra. Byggnadskroppen i timmer, längst västerut 
längs med Gropgatan har en gång varit ett kyrkstall. Byggnaden är ett av två 
bevarade kyrkstall i Leksand. Timmerstommen kan vara av hög ålder och från 
början möjligen rundtimrad. Senare har stommen slätbilats, höjts med några 
stockvarv  och möjligen omknutats.

Arkitekturstil: Byggnaden är en del av den äldre timmerhuskulturen.
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Väl formgivna entrépartier på de västra av de två huslängorna till Lundstäkten 5.



Leksands kulturmiljöprogram

434

Ovan, det före detta kyrkstal-
let från korsningen mellan 
Gropgatan–Hjortnäsvägen. 
Byggnaden är en av mycket 
få kvarvarande kyrkstallar 
på Noret. Vid storskiftet, som 
inträffade under 1820–talet, 
fanns över hundra sådana 
byggnader på Noret.

Till höger, kyrkstallet har 
delvis ombyggts och försetts 
med fönster under senare tid. 
Byggnaden återspeglar dock 
fortfarande hur man förut 
färdades till kyrkan med häst 
och bondesamhällets timmer-
huskultur.



Noret

435

Historik
Kyrkstallar förekom vid Leksands kyrka under lång tid och användes särskilt 
av de byar som inte färdades med kyrkbåt till kyrkan. Det vill säga företrädes-
vis byarna som inte låg längs vattenvägarna. På storskifteskartan från 1819–
1826 finns över etthundra kyrkstallar utritade. De nämns i reseskildringar 
från 1800–talet. På en karta över Norets by och de ecklesiastiska boställena 
uppritade av kommissionslantmätare O. Bergström 1902–03 finns ännu c:a 
50 kyrkstallar kvar längs Rättviksvägen och nuvarande Klockaregatan. Under 
åren närmast därefter, och allra senast under krigsåren 1939–1945 då efterfrå-
gan på ved var stor, försvann del flesta stallen. Ett stall flyttades under en tid 
till norra Leksand men flyttades tillbaka till kyrkomiljön på 1970–talet. Det 
aktuella stallet vid Gropgatan inreddes så småningom till bostadslägenhet.

Värdebeskrivning
Kyrkstallet på Lundstäkten 15 har särskilt kulturvärde och berättar om bon-
desamhällets Leksand och den betydelse som kyrkan och kyrkplatsen hade i 
folklivet. Mer konkret berättar stallet om hur man förr färdades med häst till 
kyrkan och hur stallet även användes inte bara för stallning av djur utan även 
för att göra sig i ordning inför kyrkobesöket.

Värden/var varsam med

• Den gamla timmerstommens befintliga placering, stomme, volym, 
form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga timmerfasader. Befintlig utformning rörande lockpanel 
samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.

• Befintlig utformning rörande fönster.

• Befintlig faluröd färgsättning.
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110. Leksandshallen, Noret 58:1
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Leksandshallen, Noret 58:1

Byggherre: Leksands kommun, skolförvaltningen

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: 1968–69

Placering och översiktlig beskrivning: Leksandshallens sim– och sport-
hall består av två större byggnadskroppar. Den höga byggnadskroppen har 
ett flackt sadeltak. Den lägre är simhallen med 25–metersbassäng med läkta-
re, barnbassäng, omklädningsutrymmen, duschar och bastu. Ursprungligen 
fanns en kombinerad cafeteria och skolbespisning i övre planet. Den högre 
byggnadskroppen är sporthallen och bestod från början av en större A–hall 
med läktare, en mindre B–hall i källarplan samt omklädningsrum. Golven 
i hallarna bestod ursprungligen av en matta av skumburen PVC. A–hallen 
förbereddes för ett stort antal olika sporter, även för tennis, vilket den dock 
egentligen aldrig kom att nyttjas för. Interiören i hela anläggningen präglades 
även av många olika nivåer och vertikala förflyttningar, något som var vanligt 
förekommande på 1960–talet då inte tillgänglighetsperspektivet var framträ-
dande vid utformningen av offentliga byggnader. Numera inryms gym– och 
styrketräningslokaler i den gamla B–hallen. A–hallens omklädningsavdelning 
var med en gångtunnel förbunden med Isstadion. Värmecentralen speglar en 
senare tillkommen utbyggnad med panna och skorsten för eldning med flis. 
Det rundade skärmtaket över entrén till källarplanet har tillkommit senare. 
Fönstren har vita bågar utom vid huvudentrén. Sockeln är ljusputsad.

Arkitekturstil: Byggnaden är uppförd i en förhållandevis stilren modernism 
huvudsakligen i två stora volymer. De mörka och strama byggnadskropparna 
samspelade vid tillkomsten med det omgivande landskapet som i olika rikt-
ningar omväxlande präglades av öppenhet, rader av ståtliga björkar, äldre tall-
skog och anlagd parkmiljö. Genomgående har byggnaden hög materialkvalité 
med tegel och kopparplåt. Fasaderna består av Helsingborgstegel i munkför-
band. Helsingborgstegel var särskilt vanligt på 1920–talet i offentlig bygg-
nadskonst. Den högre byggnadskroppen gör ett solitt intryck där det mörka 
och hårdbrända väggteglet dominerar i resliga murverk och fönsteröppning-
arna är förhållandevis få till antalet och mot söder begränsade till ytan. Mot 
norr har sporthallen ett band av höga och smala fönster indelade vertikalt i två 
lufter. Den lägre byggnadskroppen har ett flackare tak och väggarna upptas till 
större del av stora fönsteröppningar i två band, varav det övre bandet numera 
är blindfönster, vilket inneburit en förändring av ursprungligt utseende. Tak-
foten är smäckert utformad i kopparplåt.
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Leksandshallen från väster. Byggnaden uppfördes åren 1968–1969 efter ritningar från Byggnadsingenjör Benny Agnas rit-
kontor. Den strama modernismen med omfattande mörka tegelytor är tidstypisk.
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Historik
Kring 1960 tog alltmer konkreta planer form på en ny gymnastikbyggnad i 
Noret, framför allt för skolornas behov. De nöjesanläggningar i form av dans-
bana, scen, servering med mera som sedan sekelskiftet kring år 1900 funnits 
på Paradplatsen planerades att under 1960–talet flyttas till ny plats. Paradplat-
sen skulle renodlas för idrottsändamål och som parkanläggning. Drivande i 
frågan var särskilt skolstyrelsen och dess byggnadskommitté samt idrottsplats-
kommittén. Vid diskussionerna i byggnadsnämnden lades särskilt stor vikt 
vid att de tilltänkta byggnaderna inte skulle komma att skärma av utblickarna 
över området västerut mot Österviken och horisontbergen och inverka ne-
gativt på trivseln för de bosatta i området eller för turismen. Byggnadernas 
storlek, placering och höjd prövades noga och övervägandena kom att påverka 
den slutliga placeringen och utformning av den anläggning som sedan bygg-
des. Paradplatsens nöjesanläggning revs i slutet av 1960–talet men kom inte 
att återuppbyggas på annan plats.

Till planerna på en ny gymnastikbyggnad lades efterhand även en simhall. 
Dåvarande skolförvaltningen i Leksands kommun stod därmed inför det 
dittills största kommunala byggprojektet i Leksand, en sim– och en gym-
nastikhall, den senare allt oftare under planeringen benämnd som sporthall. 
Det slutliga namnet på anläggningen blev Leksandshallen. Ingen kommun 
kring Siljan hade gett sig på ett liknande företag. Studieresor till motsvarande 
anläggningar gjordes bland annat till Ludvika och Hofors. Förslag till inred-
ning av sporthallen med gymnastikredskap upprättades av gymnastikdirektör 
Nils–Olof Sundin i Falun. Bygget av sporthallen fick igångsättas som så kall-
lat statskommunalt beredskapsarbete och statsbidrag beviljades med 33 % av 
den beräknade kostnaden. I simhallen byggdes en 25–meters bassäng med 
djupare del, tävlingsbanor, startpallar och trampolin. År 1969 stod Leksands-
hallen klar för invigning. De totala byggkostnaderna för hela anläggningen 
summerades 1970 till 5,5 miljoner kronor. På 1990–talet byggdes det till så 
kallad relaxavdelning med bland annat bubbelpool samt ett större gym för 
styrketräning. Caféterian och skolbespisningen i byggnaden upphörde. Under 
2000–talet byggdes simhallen med omklädnings– och duschutrymmen om 
varvid bland annat taket i simhallen sänktes, den övre fönsterraden gjordes 
om till blindfönster och bassängens utförande ändrades.

Värdebeskrivning
Leksandshallen har särskilt kulturvärde och berättar om den strävan som un-
der 1960–talet alltmer tog form om att göra sportutövning, bad och simning 
mer tillgängligt för allmänheten året runt. Anläggandet av kombinerade sim– 
och sportanläggningar var stora offentliga satsningar som stöttades av staten 
och kombinerades med omsorg om arkitektur och utformning. Liknande 
projekt genomfördes bland annat under 1960–talet i Ludvika och Borlänge 
och på 1970–talet i Falun och Mora. Leksandshallen har hög kvalité gällande 
arkitektur och material.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning och takfot.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition med 
dörrar och fönstersättning. 

• Befintligt fasadmaterial med Helsingborgstegel, entréernas ursprung-
liga skärmtak och befintlig kopparplåt i skärmtak, takfot med mera.

• Befintliga fönster och fönsteromfattning i förekommande fall.

• Befintlig vit färgsättning på fönsterbågar i förekommande fall och 
befintlig färgsättning på sockelputs.

Leksandshallen återspeglar 
hur man under 1960–talet 
sökte göra sportutövning, bad 
och simning mer tillgängligt 
för allmänheten året runt. 
Byggnaden är högkvalitativ 
till sin arkitektoniska utform-
ning och materialvalet med 
Helsingborgstegel.
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Ovan, flerbostadshus i Kvar-
teret Vinkeln. De äldre husen 
på bilden uppfördes med tegel 
från Insjöns tegelbruk. Bygg-
naderna byggdes av Stiftelsen 
Hyreshus och var det tredje 
stora projektet från stiftelsen 
i Leksand. Arkitekt var åter 
distriktsarkitekt Erik Wåhlin.

Till höger, de ursprungliga 
husen från 1958–1960 (på 
bilden ovan, bland annat) 
kompletterades 1973 med fler 
byggnader ritade av Bygg-
nadsingenjör Benny Agnas 
ritkontor.
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111. Kvarteret Vinkeln 1 med flera
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kvarteret Vinkeln, Vinkeln 1, 2, 7, 8 
och 14

Byggherre: Stiftelsen Hyreshus, nuvarande Leksandsbostäder

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Vinkeln 14 – arkitekt Erik Wåhlin. Vinkeln, 1, 7, 8, 2 – Byggnads-
ingenjör Benny Agnas ritkontor

Byggår: Vinkeln 14 – 1958–60, Vinkeln 1, 7, 8 – 1973 och Vinkeln 2 – 1985

Placering och översiktlig beskrivning: Nio flerbostadshus i två våningar 
med sadeltak täckt av lertegel. Samtliga hus har fasader av murtegel i löpförband.

De fem södra och äldsta husen har fasader av Insjöns röda sandade fasadte-
gel, burspråk och balkongfronter av vitmålat trä, franska fönster med vitmå-
lade bröstningar, vitmålade asymmetriska tvåluftsfönster med smalare båge 
för vädring, köksfönstren är mindre enluftsfönster, takkupor, skorstensmurar, 
portomfattningar av glimmerskiffer, entréer med mindre skärmtak av plåt, 
tak täckt av enkupigt lertegel, företrädesvis låga gråmålade socklar med be-
tongglasfönster eller enlufts källarfönster där källare förekommer, ytterdörrar 
av bruneloxerad aluminium och i förekommande fall vitmålade garageportar. 
En eller flera skorstensmurar finns på taken.

De tre husen från 1973 skiljer sig genom ytterdörrar av trä med sidoljus, 
bruna garageportar, indragna balkonger med fronter av brunt trävirke, större 
perspektivfönster mot gårdssidan, vita källarfönster, avsaknad av takkupor.

Huset från 1985 är det mest avvikande med två rejäla takkupor, souterräng-
våning, uteplatser och balkonger med vitmålade träfronter och grovputsad 
sockel på souterrängvåningen.

Husen från 1973 respektive 1985 saknar murade skorstenar utan har endast 
huvar i rödfärgad plåt.

Arkitekturstil: En lågmäld modernism i lamellhusform med tegelfasad och 
sadeltak. De flesta husen har något högre sockel än föregångarna i kvarteren 
Olshans respektive Prinsen men idén var att hålla sockelnivån så låg som möj-
ligt och ansluta marken mot husen med slänter för att få variation i områdets 
marknivå  i syfte att skapa omväxlande gårdsmiljö.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Pigåkern. 

Mitt emot kvarteret Prinsen i kvarteret Vinkeln uppförde Stiftelsen Hyres-
hus den tredje omgången med flerbostadshus. Med trafikseparering var de nya 
husen mer utvecklade för barnfamiljernas behov än tidigare. Husen hade ock-
så inplanerade barnvagnsförråd. För att göra husen billigare bestod vardags-
rumsgolven ursprungligen av linoleummatta, som möjligen ansågs vara min-
dre utsatt för barnfamiljens slitage än ekparkett. Med rött sandat fasadtegel 
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från Insjöns tegelbruk och burspråk kläddes husen i Vinkeln i en annan dräkt 
och fick delvis annat formspråk än de tidigare projekten. Husen var dock inte 
högre än två våningar och flera saknade källarvåning men hade treglasfönster. 
De första fem husen byggdes 1958–1960 och ritades också de av arkitekt 
Erik Wåhlin, som nu flyttat från Leksand. Till sin hjälp hade han byggnads-
ingenjör Erik Liljas. När byggnadsnämnden i juni 1958 synade de utstakade 
husen var man mycket nöjd med gårdsbildningarna och att koncentreringen 
av bilar till särskilda vägar möjliggjorde utrymme för lekplatser. Konstnären 
Dagmar Lodén konsulterades för att ge förslag till färgsättning av vindskivor, 
takutsprång och hängrännor. År 1973 uppfördes ytterligare tre hus i området 
och 1985 ännu ett vilka alla påminde om de första husen. De senare husen 
ritades av Byggnadsingenjör Benny Agnas ritkontor. Entreprenör för hela om-
rådet har genom åren varit Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. Totalt finns 
74 lägenheter i området. De äldsta husen har något förvanskats med utbytta 
portar och balkongfronter. De ursprungliga balkongfronterna var dock av po-
lerad asbestcement. Uppförandet av det sista huset på Vinkeln 2 föregicks av 
rivningen av en på platsen äldre villa uppförd av Fritz Bergman.

Värdebeskrivning
Flerbostadshusen i kvarteret Vinkeln är välbevarade och har kulturvärde. De 
berättar om byggandet av nya flerbostadshus i anpassad stil med låga huskrop-
par under 1950–talet. Den nya bebyggelsen var uppförda efter en idé om hur 
Leksands–Noret skulle utvecklas och moderniseras utan att man bröt mot 
landskapets kulturvärden. Idén blev en framgångsfaktor för utvecklingen av 
Leksand. Flerbostadshusen i kvarteret Vinkeln berättar också om de särskilda 
anpassningar som gjordes för barnfamiljer rörande utformning av hus och av 
vägar. Vidare berättar fasaderna om den lokala produktionen av lertegel, som 
under mitten av 1900–talet var betydande.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning med enkupigt respektive tvåku-
pigt lertegel.

• Befintliga utformning rörande fasader med murtegel i löpförband, 
befintlig fasadkomposition med burspråk, franska fönster, indragna 
balkonger samt befintlig fönstersättning. Befintlig utformning av fö-
rekommande skorstensmurar.

• Befintlig utformning rörande fönster, franska fönster och förekom-
mande ursprungliga dörrar och garageportar.
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• Befintlig vit färgsättning rörande fönster, franska fönster, balkong-
fronter och vindskivor, socklar i grå färgsättning, garageportar i vit 
färgsättning, förekommande balkongfronter i brun färgsättning.

 

1985 tillkom ytterliggare en 
byggnad (till höger i bilden). 
husen vidmakthöll dock 
kvarterets ursprungliga stil 
med tegelhus om högst två 
våningar. Senare tillskott fick 
dock källarvåningar.
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112. Lekattgården, Sjukstugan 5
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lekattgården, Sjukstugan 5

Placering och översiktlig beskrivning: En före detta bondgård med 
timrad manbyggnad två våningar med fasad av gulfärgad locklistpanel och 
sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Huset har planlösning som en parstuga 
men skorstensmurarna är placerade i takets nock vilket skiljer huset från den 
traditionella parstugan. Farstukvisten består av en inbyggd veranda. Fönstren 
är tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor i varje båge. Ett vinkelställt timrat 
gårdshus med fasad av liggande gulmålad spontpanel och sadeltak täckt med 
tvåkupigt lertegel. Farstukvisten är öppen med sadeltak. Fönstren är likada-
na som på manbyggnaden. Husens ytterdörrar är blåmålade. Med uppställ-
ningen av bostadshusen samt ekonomibyggnaderna i söder bildas en närmast 
kringbyggd gårdsform. Samtidigt bildar ekonomibyggnaderna i det närmaste 
ytterligare en antydan till liten gårdsbildning för sig. Till ekonomibyggnader-
na hör en större trösklada som byggts om till ateljé på senare tid, ladugård i 
timmer och spontpanel längs Hantverkaregatan, uthuslänga i timmer (even-
tuellt stall med höskulle) samt portliderbyggnad i timmer längs söderut på 
gården. Samtliga ekonomibyggnader är rödfärgade.

Arkitekturstil: Gården hör till det traditionella bondesamhällets timmer-
huskultur så som den tog form på 1800–talet. Gården fick likt vissa andra 
större gårdar i bygden på 1800–talet en avvikande fasad med oljemålad träpa-
nel, vilket var en viss statusmarkering.

Historik
Platsen var vid storskiftet 1819–1826 en del av Storåkern. Gården har alltså 
uppförts efter storskiftet längs den väg som under 1800–talet kallades Östra 
vägen och senare, mot slutet av 1800–talet, för Sjukstugevägen (nuvarande 
Hantverkaregatan). På 1880–talet byggdes gården om och till. Under 1800–
talets sista decennier byggdes ekonomibyggnaderna om. På gården fanns i 
medeltal en häst och sex kor. Gårdens söner Lekatt Daniel och Lekatt Mats 
Danielsson blev ingifta i Tibble by. Genom ingifte från en Brömsgård i He-
den kom Lekattgården senare att även benämnas som en Brömsgård. Gårdens 
ägare var kring 1880–talet Bröms Lars Olsson med familj. Vid tiden omkring 
1940–talet fanns inte längre några djur på gården och den tillhörande egen-
domen var styckad.

Värdebeskrivning
Lekattgården på Sjukstugan 5 har särskilt kulturvärde och berättar om en 
större gårdsbildning som nyuppfördes under 1800–talet i Noret men utanför 
radbyns struktur. 
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Den kringbyggda Le-
kattgården på fastigheten 
Sjukstugan 5. Gården hade 
aktivt jordbruk långt in på 
1900–talet och tillkom som 
en större gårdsbildning under 
1800–talet, dock utanför den 
ursprungliga bondbyn Noret.

Ovan, den parstuguliknande 
manbyggnaden till Lekattgår-
den, dock med skorstenar på 
nock. Byggnaden återspeglar 
timmerhuskulturen under 
1800–talet och försågs likt 
vissa andra manbyggnader 
under perioden (exempelvis i 
Ytterboda och Yttermo) med 
gul oljemålad panel, vilket 
kan ha varit en statusmar-
kering.
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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 skorstensmurar.

• Befintliga utformning av locklist– respektive spontpanelfasader samt 
befintlig fasadkomposition och fönstersättning. Befintliga timmer-
väggar på uthusen samt befintlig utformning av uthusens träpaneler.

• Befintlig gul respektive faluröd färgsättning på fasader samt vit färg-
sättning beträffande fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrä-
dor.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar och ve-
randans utformning.

113. Kronofogdens, Kronan 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronofogdens, Kronan 4

Byggherre: Otto Collin

Arkitekt: Konstnären Gustaf Ankarcrona och byggmästaren Daniel Skoglund.

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1912

Placering och översiktlig beskrivning: En större villa med halvvalmat 
mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är symmetriskt uppbygg-
da och putsade med ockragul spritputs med släta, vita fönsteromfattningar, 
pilastrar och väggband. Entrépartiet ligger några trappsteg upp från markplan 
och inramas av fyra kolonner som bär upp en balkong. Balkongen har motsva-
rande räcke i dekorativt smide lika som vid entrén, mellan kolonnerna. Hela 
entrépartiet fortsätter genom takfoten i en frontespis. Baksidan är utformad 
på motsvarande vis som en frontespis men saknar dörr och kolonner. Sockeln 
är gråputsad. Fönstren som är symmetriskt placerade är småspröjsade i två 
lufter med mittpost. På gavlarna finns även flera småspröjsade enluftsfönster  
och runda fönster med bred mittpost, två per gavel. På vardera frontespisen 
sitter ett lunettfönster. Entrédörren är en pardörr med speglar och överljus 
färgad i engelskt rött. På balkongen finns en fiskbensmönstrad dörr. På ena 
gaveln finns en köksingång med rombmönstrad dörr. Två skortensmurar med 
sparsmakad dekoration i nock. Stuprören är spetsvinklade. Närmare Gropga-
tan finns ett dubbelgarage i gulfärgad spontpanel med vita portar. Tomten var 
ursprungligen större. Mot Gropgatan löper ett staket med stolpar av granit 
och tre liggande brädor.

Arkitekturstil: Huset är uppförd i jugendbarock.
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Till höger, Kronofogdens 
på Kronan 4 uppfördes av 
byggmästare Hallmans Per 
Karlsson som byggt många 
hus på Noret.

Ovan, Kronofogdens som 
byggdes 1912 utformades i 
utpräglad jugendbarock och 
kan betraktas som ett särskilt 
påkostat, tillika ett något 
ovanligt inslag, på Noret 
under det tidiga 1900–talet.
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Historik
Tomten ligger på tidigare åkermark, Österåkern. Byggnaden uppfördes 1912 
av kronofogde Otto Collin med byggmästare Hallmans Per Karlsson som en-
treprenör. Huset ritades av konstnären Gustaf Ankarcrona och byggmästaren 
Daniel Skoglund. Under en period lär byggnaden under namnet Kronloftet 
ha fungerat som annex till Turisthemmet. Otto Collin var fram till 1917 kro-
nofogde, ett personligt ämbete som innebar att vara allmän åklagare, chef för 
polisen samt att ha ansvar för skatteuppbörd och indrivningar. Han var vidare 
den förste ordföranden i byggnadsnämnden i Leksands–Norets municipal-
samhälle från 1905.

Värdebeskrivning
Kronofogdens har särskilt kulturvärde och berättar om uppkomsten av ett 
mer välbärgat skikt av handelsmän och tjänstemän i Leksand under decen-
nierna omkring sekelskiftet år 1900. Det var en kategori som genom bildan-
det av municipalsamhället gynnade tätortsutvecklingen på sandjordarna norr 
om Norsgatan tillhörande byn Noret. 

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel 
och spetsvinklade stuprör. Befintlig utformning rörande skorstenar.

• Befintlig utformning av putsfasaderna med spritputs respektive 
slätputs och grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposi-
tion, fönstersättning, entréparti och frontespiser.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörrom-
fattningar och entrépartiets och balkongens smidesräcken.

• Befintlig utformning av ockragul färgsättning på puts och vit färg-
sättning pilastrar, väggband och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av staketstolpar av granit.
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Ovan, Solvi är konstruerad med en ovanligt stor timmerstomme samt med detaljer av tydlig dalaromantisk prägel. De ur-
sprungliga blyspröjsade fönstren, farstukvisten och ytterdörren är tillika andra ursprungliga detaljer omistliga för byggnadens 
karaktär.
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Till höger, Solvi från Gropga-
tan. Gården uppfördes 1910 av 
docenten i zoologi Julius Bern-
hard Haij som efter ett besök 
i Leksand omkring sekelskiftet 
år 1900 blivit mycket förtjust i 
platsen. Senare övertogs gården 
av häradshövding Vilhelm 
Anrep och senare Leksands 
Missionsförsamling.

Ovan, Solvi eller doktor Haijs 
gård på kort från tiden kring 
1910. I bakgrunden skymtar 
Kronofogdens. Okänd fotograf, 
Leksands lokalhistoriska 
arkiv - bildarkivet.
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114. Solvi, Kronan 2
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Solvi, Kronan 2

Byggherre: Bernhard Haij

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1910

Placering och översiktlig beskrivning: En tvåvånings rödfärgad lång-
smal timmerbyggnad med utkragad övervåning och sadeltak täckt av tvåku-
piga betongtakpannor. Sockeln är av huggen granit. Mot Gropgatan finns en 
farstukvist med vitmålade svarvade stolpar, räcke med grönmålade fronter, 
dekorativhuggen dörromfattning och gulmålad rombmönstrad dörr med de-
korativt smidda gångjärnsband över dörrens hela bredd. Farstukvistens gavel-
fält är dekormålat och har årtalet 1910, listen är vågmönstrad. Mot hörnet 
på samma fasad finns en gulmålad dörr skyddad av ett mindre skärmtak. På 
gårdssidan är västra delen av övervåningen försedd med en inbyggd veranda 
påminnande om en loftgång. Verandan har öppningar mot gården, ett föns-
ter på gaveln och dess tak skjuter ut i en annan vinkel än det stora takfallet. 
Fönstren är en–, två– eller treluftsfönster med småspröjsade rutor alternativt 
blyinfattade smårutor. Fodren är vitmålade. På baksidan finns en dubbeldörr 
mot en uteplats. Dörren har gulmålad bröstning medan det övre partiet be-
står av blyinfattade smårutor. På gatusidans takfall mot nock finns två höga 
kronskorstenar.

Byggnaden är placerad indragen från Gropgatan på samma linje som gran-
nen Kronofogdens. Mot Gropgatan finns två grånade timmerbyggnader (en 
trösklada med en vidbyggd vedbod samt en portliderbyggnad med insatta 
blyspröjsade fönster). Byggnaderna har rödfärgade knutskallar, portar, föns-
terfoder, vindskivor och takfotsbrädor. Mellan byggnaderna finns ett grånat 
högt plank med ett tak täckt med stickspån. I nordöstra hörnet av tomten står 
en mindre rödfärgad timmerbyggnad med en hög kronskorsten, troligen ett 
före detta härbre som inretts för övernattning. I nordvästra hörnet av tomten 
står ett stolphärbre inrett för övernattning med gulmålad dörr, utanpåliggan-
de trappa upp till övervåningen och blyspröjsade fönster med vita foder. På 
gården finns en flaggstång, en majstång samt en från Rättviksvägen grusad 
uppfartsväg kantad av en björkallé. Mot Rättviksvägen kantas tomten av ett 
rödfärgat spjälstaket med staketstolpar av granit.

Arkitekturstil: Gården är inspirerad av nationalromantiken.

Historik
Platsen var innan gården tillkom en del av Västeråkern.  Julius Bernhard Haij 
(1859–1920), docent i zoologi vid Lunds universitet, besökte omkring se-
kelskiftet år 1900 Leksand och fann på denna ängsmark en mycket ovanlig 
gräshoppsart i hela fem exemplar. Han blev så förtjust i platsen att han på en 
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Ovan, Solvi är en av de bäst 
bevarade dalaromantiska 
anläggningarna på Noret. 
Byggnaderna har tydlig an-
knytning till Leksandsbygdens 
äldre byggnadsskick samtidigt 
som en tydlig nationalroma-
tisk prägel förekommer, bland 
annat beträffande byggnadens 
förvuxna loftform.

Till höger, till gården hör 
även flera ekonomibyggnader, 
bland annat ett karaktäristiskt 
härbre. De öppna ytorna kring 
gården var förut ängsmark 
på vilken Haij påträffade en 
mycket ovanlig gräshoppsart.
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del av ängen lät uppföra gården. Haij avslutade sin tjänst på grund av sjukdom 
1910 och bosatte sig i det nybyggda huset. Efter Haij ägdes gården av hä-
radshövding Vilhelm Anrep. Efter Anrep övertog Leksands Missionsförsam-
ling gården och har där bedrivit bland annat lägergård för ungdomar under 
namnet Missionsförbundets ungdomsgård, hyrt ut rum för resande eller till 
kvällskurser. 

Värdebeskrivning
Solvi har särskilt kulturvärde. Fastigheten med byggnader, trädgård och in-
fartsväg är synnerligen välbevarad. Få jämförbara sådana anläggningar finns 
bevarade överhuvudtaget och ingen av en sådan dignitet i centrala Leksand. 
Fastigheten berättar genom sin utformning om den historiskt återblickande 
och ibland romantiserande stil som blev vanlig vid anläggandet av exempelvis 
sommarnöjen under tidigt 1900–tal. 

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt takpan-
nor. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av timmerfasaderna samt befintlig utformning 
rörande fasadkompositioner, fönstersättning, entréparti, sockel och 
trappor av huggen granit.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörrar 
och farstukvist.

• Befintlig färgsättning av timmer i röd slamfärg respektive förekom-
mande i huvudsak grånade fasader med rödfärgade detaljer. Befintlig 
vit färgsättning på fönster, fönster– och dörrfoder samt gul färgsätt-
ning på dörrar samt förekommande grön färgsättning på farstukvist.

• Befintlig utformning av staketstolpar av granit och rödfärgat spjäl-
staket. Befintlig utformning av tomten i sin helhet med befintlig ut-
formning av grusad infartsväg med björkallé.
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Till höger, Furuhaga från Hjortnäsvägen. Byggnaden uppfördes i nyklassicistisk stil med inslag av jugend för doktorinnan 
Betzy Lindahl 1922.
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115. Furuhaga, Furan 4
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Furuhaga, Furan 4

Byggherre: Betzy Lindahl

Arkitekt: Byggmästare Emil Berglund, Insjön

Byggår: 1922

Placering och översiktlig beskrivning: En större närmast kvadratisk 
byggnad i två hela våningar med valmat mansardtak täckt av tvåkupigt lerte-
gel. På taket finns tio takkupor, en liten glastakkupa och frontespiser på fram– 
respektive baksida. Taket avslutas med en takterrass inhägnad av ett smides-
räcke. Fyra skorstensmurar i vardera hörnet av takterrassen. Skorstenarna har 
bredare bas och smalare överdel. Sockeln består av huggen granit. Fasaden 
består av ockragul spritputs med släta vitmålade pilastrar, väggband, vindski-
vor och fönsteromfattningar. Omfattningarna är välvda i överkant. Fönstren 
är korspostfönster utan spröjs. I takkuporna och på vardera frontespisen sit-
ter tvåluftsfönster. I sydvästra hörnet på mötande fasader finns två rundbågi-
ga korspostfönster per våningsplan. Fönstren sitter ihop med en gemensam 
karm. Framsidan har en entré med två trappor av granit, snett ställda, samt 
är inbyggd med vitmålade träpanelväggar och rundbågiga fönsteröppningar. 
Verandans ingångar saknar dörrar medan dörren in till huset är av senare slag. 
I ingångarna hänger en fris med figursågat mönster i form av balusterdockor. 
Balkongen på taket har vitmålat träräcke med något figursågade ribbor. Bak-
sidan har en veranda från tidigt 2000–tal i helt avvikande stil.

I sydvästra hörnet av tomten stod fram till år 2020 ett dubbelgaraget upp-
fört av tegelmurar i kryssförband på en platta av betong. Taket var ett pyra-
midtak täckt med tvåkupigt lertegel. Två dubbelportar i brunmålat stående 
spontat virke. Två välvda mindre småspröjsade fönster på baksidan, liknande 
de som återfinns på samtida stall– och ladugårdsbyggnader. Garaget som vid 
uppförandet benämndes »bilstall« och var uppfört samtidigt med huset om-
kring 1922 kan ha varit ett av Dalarnas äldsta garage. Runt tomten löper ett 
spjälstaket mellan staketstolpar av granit.

Arkitekturstil: Nyklassicism med inslag av jugend. Garaget – eller bilstallet 
– hade intryck från tidens typiska stall– och ladugårdsarkitektur.

Historik
Doktorinnan Betzy Lindahl lät uppföra Furuhaga år 1922. På gården upp-
fördes även ett så kallat »bilstall«, ett dubbelgarage i tegel, troligen ungefär 
samtidigt med huset och kan ha varit ett av de första i Noret och Leksand 
överhuvudtaget. Omkring 1930 öppnades pensionat i byggnaden. Från 1973 
drevs ett privat sjukhem i byggnaden. Därefter har det i olika perioder varit 
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gästhem och hem för ensamkommande flyktingbarn. Det senare drevs i regi 
av kommunen, som köpt fastigheten 2013. Kommunen sålde kring årsskiftet 
2019–2020 fastigheten till ett fastighetsbolag vilket ämnade bygga om huset 
till lägenheter.

Värdebeskrivning
Furuhaga är en på det hela taget välbevarad och imponerande byggnad och 
har särskilt kulturvärde. Namnet Furuhaga associerar till tallskogen i det när-
belägna Lugnet. Att inandas barrskogsluft ansågs under decennierna kring se-
kelskiftet år 1900 vara bra för hälsan och för nerverna, varför många vilohem 
och liknande inrättningar byggdes vid barrskogar. Vid Lugnet uppfördes i 
början av 1900–talet flera liknande anläggningar vilket delvis berättas genom 
namnen – Korstäppan, Furuliden och Furuhaga – och utgör en del i berät-
telsen om turismens betydelsefulla historia i Leksand. Furuhaga är också en 
del i berättelsen om de idéer som uppkom under industrisamhällets framväxt 
i Sverige i slutet av 1800–talet och som handlade om medelklassens hälsa och 
som också utspelade sig mot bakgrund av tidens stora frågor såsom städernas 
ohälsosamma tillväxt, arbetarklassens frammarsch och anspråken på demo-
krati. I den meningen blev inrättningar såsom Korstäppan, Furuliden och 
Furuhaga viktiga som möjligheter till vila och lugn på landet långt bort från 
storstädernas negativa inflytande. 

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorstenar.

• Befintlig utformning av putsfasaderna med spritputs respektive 
slätputs och grund samt befintlig utformning rörande fasadkomposi-
tion, fönstersättning, entréparti och frontespiser.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar och entré-
partiets veranda.

• Befintlig utformning av ockragul färgsättning på puts och vit färg-
sättning pilastrar, väggband och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av staketstolpar av granit.
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På tomten till Furuhaga fanns förut ett garage i tegel – eller ett bilstall. Byggnaden var sannolikt den äldsta i sitt slag i 
Leksand.
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Ovan, Ivar Sanicks timmer-
villa ritades av distriktsarki-
tekt Erik Wåhlin och uppför-
des 1952. Byggnaden var en 
av de första som byggdes till 
följd av den folkliga timmer-
huskulturens återuppväckelse 
kring 1900–talets mitt.

Till höger, byggnaden är 
överlag välbevarad och har 
exempelvis en allmogein-
spirerad farstukvist med 
rundsvarvade stolpar som är 
ursprunglig.
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116. More 8
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: More 8

Byggherre: Ivar Sanick

Entreprenör: Byggnadsingenjör Nils Skoglund

Arkitekt: Distriktsarkitekt Erik Wåhlin

Byggår: 1952

Placering och översiktlig beskrivning: Ett långsmalt rödfärgat timmer-
hus i ett och trekvartsplan med sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Grun-
den är betonggjuten med källarvåning. Vindskivor är rödfärgade. På östra 
gaveln mot hörnet en öppen farstukvist med svarvade vitmålade hörnstolpar 
bärande upp ett sadeltak. Räckena har rödfärgade fronter. Dörren har dörr-
blad av liggande dubbelfasspontpanel som blåmålats. Handtag och gångjärn 
är i svart dekorativt smide. Fönstren är tvålufts med tre spröjsade rutor per 
båge och på övervåningen lägre tvåluftsfönster med två spröjsade rutor per 
båge. Ett enstaka enluftsfönster med två spröjsade rutor finns också. Fönster-
fodren är vitmålade av senare utförande. Källarfönstren har gråmålade bågar.  
Mot södra långsidan finns en altan med skärmskydd och räcke i form av röd-
färgad locklistpanel och altandörr med väderskydd i form av ett litet sadeltak. 
En skorstensmur finns mitt på nocken. Vidare finns en vinklad rödfärgad 
uthuslänga av äldre modell med en carport anslutande på ena gaveln. Längs 
delar av tomgränsen och mot Movägen löper en gärdesgård.

Arkitekturstil: Modernistisk timmervilla med intryck från den traditionella 
timmerhuskulturen rörande material, fönster och farstukvist. Skalan, voly-
men och höjden ansluter till den traditionella parstugan.

Historik
Platsen var in på 1900–talet tallbevuxen mo. Huset ritades av distriktsarkitekt 
Erik Wåhlin 1952. Ritningen var utställd på Leksands hemslöjd 1952. Bygg-
herre var Ivar Sanick, född i Trondheim 1902, forskningskemist, utbildad i 
USA, uppfinnare.

Värdebeskrivning
More 8 har särskilt kulturvärde. Det är ett av de första timmerhusen som 
distriktsarkitekt Erik Wåhlin ritade som ett led i den medvetna satsningen 
på återupptagande av timmerhusbyggandet under tiden närmast efter andra 
världskriget. Det berättar om hur den moderna utvecklingen i Leksand och 
byggandet av moderna bostäder under efterkrigstiden, i en tid av snabb sam-
hällelig omvandling, skulle ske även med tekniker, former och material som 
var beprövade från bondesamhällets traditionella byggnadskultur. Satsningen 
på timmerhuskulturen var en del i tanken att Leksand skulle utvecklas utan 
att överge sin historia och det så uppmärksammade kulturlandskapet.
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Ovan, på Österåkern 3 finns 
en enkelstuga i timmer som 
flyttades till platsen som 
sommarnöje. Till skillnad 
från många av de mer 
nationalromantiskt betingade 
sommarnöjen som tillkom 
fram till tiden omkring år 
1930, är byggnaden vid sidan 
av den stiltypiskt modernistis-
ka källarvåningen, noggrant 
återskapad med utformning 
som anspelar mot det tidiga 
1800–talets byggnadsskick i 
Leksand. Entrépartiet (dock 
inte fönstret på ytterdörren) 
och fönstren är exempelvis 
av ett ålderdomligt slag som 
knappt längre förekommer 
bland »autentisk« äldre 
bebyggelse.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpan-
nor. Befintlig skorsten.

• Befintlig utformning av timmerfasaderna samt befintlig utformning 
rörande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörr och 
farstukvist.

• Befintlig färgsättning av timmer och vindskivor i röd slamfärg res-
pektive. Befintlig vit färgsättning på fönster, fönsterfoder och delar 
av farstukvisten samt blå färgsättning på dörr samt förekommande 
röd m.m. färgsättning på farstukvist. Befintlig grå färgsättning på 
sockel och källarfönster.

• Befintlig utformning av gärdesgård.

117. Österåkern 3
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Österåkern 3

Byggherre: Axel Juvas

Entreprenör: Juvas Olof Carlsson

Arkitekt: Ritning av Juvas Olof Carlsson

Byggår: 1937–1938. Härbret flyttat till tomten 1942.

Placering och översiktlig beskrivning: En äldre enkelstuga av timmer i 
två våningar uppförd på en källargrund av betonghålsten och med underjor-
diskt garage. Stommen kan en gång ha varit rödfärgad men färgen är i så fall 
mycket urlakad. Sadeltak täckt med enkupigt lertegel. I nock en skorstensmur 
med utkragat krön. En betonggjuten trappa med steg av älvdalskvartsit leder 
upp till en farstukvist med svarvade grönmålade hörnstolpar som håller uppe 
ett sadeltak med dekorationsmålat gavelfält med årtalet 1816, sannolikt året 
då enkelstugan ursprungligen byggdes. Farstukvisten har rödfärgade räcken 
och sittbänkar. På trappan finns ett enkelt räcke av smidesjärn. Dörren har 
rombmöstrat dörrblad i röd kulör. Fönsteromfattningar, fönsterbågar dörr-
foder, vindskivor, takfotsbrädor och farstukvistens gavelfält är målat med vit 
färg som är bruten med några procent mot en lätt gul varm ton. Fönstren är 
tvåluftsfönster med blyinfattade smårutor. Fönstren på övervåningen är något 
lägre än övriga. På västra gaveln finns en balkong med mörkfärgat spjälstaket. 
Källarfönstren är gråmålade. 
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Huset ligger i stort sett mitt på tomten. Närmare gatan och i sydöstra hör-
net finns ett gavelhärbre på stolpunderrede med något utkragad övervåning. 
Härbret har spår av gammal rödfärgning och taket är täckt av enkupigt lerte-
gel. I härbret finns fönster upptagna vilka överensstämmer i utförande med 
bostadshusets fönster.

Runt om tomten löper ett spjälstaket mellan stolpar av granit. Mot gatan 
finns en större och en mindre öppning med grindstolpar av kalksten och grin-
dar av smidesjärn. Från den mindre grinden finns spår av en gångväg mot 
husets entré. Mitt på tomten an flaggstångssten av kalksten.

Arkitekturstil: Byggnaderna har sitt ursprung i bondesamhällets timmer-
huskultur men har under modernismen flyttats och anpassats varsamt rörande 
framför allt grunden med källaren, den centralt placerade skorstensmuren och 
balkongen.

Historik
Platsen var före bebyggelsens tillkomst en del av Österåkern. De tidigaste 
bygglovshandlingarna är från 1937–1938 med Axel Juvas som byggherre. 
Härbret har tillkommit några år senare då det finns en bygglovsansökan från 
juni 1942 rörande ett härbre. Den sökande är vid den tiden läroverksadjunkt 
J. G. Sondell från Kalmar. Byggnaden är ursprungligen en äldre enkelstuga 
som flyttats från annan plats och återuppförts på en ny källargrund. Entrepre-
nören, »Juvas–Olle«, var ofta verksam med byggföretag där äldre timmerhus 
återanvändes. Den aktuella fastigheten har troligen ändå från början använts 
som sommarnöje och fritidsboende då både hus och tomt är välbevarade och 
vittnar om ett försiktigt nyttjande. Bostadshuset har mycket varsamt renove-
rats på 2010–talet.

Värdebeskrivning
Österåkern 3 har särskilt kulturvärde och berättar om de sommarnöjen som 
kom till under det moderna folkhemmets och den modernistiska epokens 
första tid på 1930–1940–talen. Till skillnad från många av de sommarnöjen 
som tidigare uppfördes i exempelvis Tällberg och Käringberget har mycket 
stor omsorg lagts vid att åstadkomma detaljer som på ett genuint vis avspeg-
lar byggnadsskicket i det äldre bondesamhället i Leksand. Exempelvis finns 
blyspröjsade 1700–talsfönster och en farstukvist i klassicistisk stil med runds-
varvade stolpar av en karaktär som var vanlig kring sekelskiftet år 1800. Bygg-
naden har även formen (och stommen) av en äldre enkelstuga i två våningar, 
vilket bidrar till den autenticitet som sannolikt eftersträvades vid byggandet 
av sommarnöjen under perioden.

Värden/var varsam med

• Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-
höjd, takform och takvinkel.
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• Befintlig utformning beträffande takmaterial av enkupigt lertegel. 
Befintlig skorsten.

• Befintlig timmerstomme samt befintlig utformning rörande fasad-
kompositioner, fönstersättning, balkong. Vidare befintlig farstukvist, 
sockel och trappor med älvdalskvartsit, trappräcke av smidesjärn.

• Befintliga blyspröjsade fönster, fönsteromfattningar och dörr.

• Befintlig färgsättning av timmer med urlakad röd slamfärg. Befintlig 
vit färgsättning på fönster, fönster– och dörrfoder, vindskivor, takfot-
sbrädor och möjligen gavelfält samt grön färgsättning på farstukvis-
tens stolpar och röd färgsättning på räcken och dörr.

• Befintliga staketstolpar av granit, grindstolpar och flaggstångssten av 
kalksten samt grindar av smidesjärn. Befintlig utformning av tomten 
i sin helhet.

Ovan, enkelstugan på Öster-
åkern 3 samt det gavelhärbre 
som uppfördes på tomten 
kring år 1942.
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118. Österåkern 6
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Österåkern 6

Byggår: Omkring år 1900

Placering och översiktlig beskrivning: Ett trähus i en och en halv vå-
ning med fasad av gulmålad liggande spontad stockpanel som ska efterlikna 
timmer. Taket är ett mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. Två vitputsade 
skorstenar har utkragade krön. Vindskivorna är profilerade. Huset är byggt 
i två byggnadskroppar vinklade mot varandra och vilka kan vara från olika 
tider. Entrén är mot Gropgatan  och har en farstukvist med sadeltak vilande 
på vitmålade fyrkantstolpar och ett vitmålat räcke. Gavelfältet är rundbågigt i 
underkant och de vitmålade vindskivorna är profilsågade och möts i ett kryss. 
Dörren har ett rombmönstrat dörrblad som är blåmålat. Ovanför farstukvis-
ten finns en inbyggd loftgångsliknande veranda med tre treluftsfönster längs 
hela väggen mot söder. De flesta fönstren är tvåluftsfönster som är vitmålade. 
Några fönster är treluftsfönster. Vindsfönstret mot söder är åttkantigt. Mot 
öster finns en balkong med vitmålat räcke och ett större treluftsfönster med 
blyspröjsade smårutor. I nordöstra hörnet i markplan en veranda och en blå-
målad dörr. På västra fasaden finns en karnap eller ett burspråk som kragar 
ut utanför fasadliv och har ett treluftsfönster. I samma väderstreck finns två 
takkupor. Sockeln är låg, nästan helt dold. Huset ligger i sydvästra hörnet av 
tomten mot korsningen Gropgatan – Hjortnäsvägen. Mot Gropgatan finns en 
smidesgrind mellan två stolpar av huggen granit. Gången in mot entrén är be-
lagd med älvdalskvartsit. På östra delen av tomten finns en uthuslänga delvis 
inredd med bostadslägenhet i vinkel mot en mindre stuga. Båda byggnaderna 
har rödfärgad panel, sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel, vitmålade fönster 
med spröjs och grönmålade dörrar. 

Arkitekturstil: Jugend.

Historik
Huset ligger norr om den åker som vid storskiftet benämndes Nils Olsgärdet. 
På en karta från 1906 syns en mindre byggnad parallellt med Hjortnäsvägen 
på samma plats som nuvarande byggnad. Den byggnaden kan utgöra den väs-
tra delen av nuvarande byggnad. Troligen har under tiden omkring 1910–talet 
huset byggts ut och fått sin nuvarande form och utseende med inspiration 
från jugendstilen. Enligt tillgängligt kartmaterial från tidigt 1920–tal hade 
huset då sin nuvarande byggnadsyta. Då fanns även en liten uthusbyggnad i 
nordöstra hörnet av tomten. År 1919 ansökte en dr G. Ingesson om bygglov 
för uppförande av uthus varför det kan förmodas att åtminstone ett av ut-
husen uppfördes eller byggdes till strax efteråt. År 1936 genomfördes en viss 
tillbyggnad efter ritningar av byggmästare Olof Bröms. Bygglovet för tillbygg-
naden var sökt av doktorinnan Agnes Ingesson. Senast i början av 1940–talet 
övertogs gården av distriktsveterinär Sten Enström, som 1943 inredde mot-
tagningsrum i befintlig uthusbyggnad. Troligen var fönstren ursprungligen 
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Ovan, Österåkern 6 återspeg-
lar tydligt utbyggnaden med 
trädgårdsstaden som ideal i 
Noret, bland annat genom 
att bostadshuset är beläget 
indraget från gatulinjen med 
rik grönska däremellan.

Till vänster syns ekono-
mibyggnader tillhörande 
Österåkern 6.
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korspostfönster vilka troligen i samband med ombyggnaden på 1930–talet 
bytts ut mot nuvarande fönster.

Värdebeskrivning
Österåkern 6 är har särskilt kulturvärde. Byggnaden är välbevarad och berättar 
om den jugendinspirerade villastil som var populär för en välbärgad medel-
klass kring år 1910. En kategori som i Leksand bestod av en kärna av tjänste-
män på samhällsposter med krav på högre utbildning samt en växande skara 
handels– och affärsmän. I Leksands–Noret tog jugendstilen företrädesvis form 
i hus av trä och knöt på så sätt an till det traditionella byggnadsmaterialet i 
bygden. 

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, karnap, 
byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorstenar.

• Befintlig utformning av sockel och stockpanelfasaderna. Befintlig 
utformning rörande fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig 
utformning rörande listverk, vindskivor och farstukvist.

• Befintlig utformning rörande fönster. Befintliga blyspröjsade fönster.

• Befintlig gul färgsättning rörande fasader, vit färgsättning rörande 
listverk, vindskivor, räcken, fönster och skorstenar.

• Befintlig utformning av uthus och med förekommande röd respekti-
ve grön och vit färgsättning.
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Bostadshuset på Österåkern 6 har tydligt bevarad jugendkaraktär trots att flera av fönstren bytts kring 1900–talets mitt.
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119. Sterners, Fogden 9
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sterners, Fogden 9

Byggherre: Birger Sterner

Arkitekt: Åke Temnerud arkitektkontor, Borlänge

Byggår: 1965

Placering och översiktlig beskrivning: En enplansvilla byggd med en 
mindre vinkeldel och med fasad av vit kalksandsten och valmat tak täckt med 
tvåkupiga betongpannor i mörkt brun eller mörkt grå kulör. Fasaden avslutas 
uppåt med ett tydligt indraget väggband av oljad/brunlaserad spontad träpa-
nel. Taksprånget ovanför är väl utdraget utanför fasadliv och består på under-
sidan av träpanel lika som väggbandet. Beslag m.m. av kopparplåt. Stuprö-
ren är spetsvinkliga. Två vitputsade raka skorstenar med diskreta krönplåtar. 
Fönstren är företrädesvis brunlaserade enluftsfönster utan foder med vertikala 
vädringsluckor. På baksidan två större perspektivfönster samt ett tvåluftsföns-
ter med mellanliggande träpanel. Vidare finns mindre enluftsfönster, två bly-
infattade fönster i kök/matrum. Entré med bred trappa av skiffer i två steg till 
ett generöst tilltaget vilplan. Två dörrar av teak, varav den ena ursprungligen 
ledde till ett kontor. Breda sidoljuspartier med glas bakom vertikala ribbverk 
av samma träslag som dörrarna. I takfoten ovanför entrén finns infällda ar-
maturer med raster för ljusgenomsläppet. Huskroppen omfattar carport med 
garage på ena kortsidan vilka därmed är integrerade i arkitekturen. Låg gråmå-
lad sockel. Källarfönster i form av betongglas. Gångväg av älvdalskvartsit som 
vid gatan börjar mellan två stolpar av kalksandsten. Mot gårdssidan en senare 
tillkommen mindre byggnad i förlängning av huvudbyggnadens vinkeldel. 
Tillbyggnaden som är avkopplingsrum i anslutning till en utomhuspool går i 
samma stil som bostadshuset och är förenat med detta genom ett brunt plank 
av trä. Interiört är huset till stor del välbevarat i originalutförande med mate-
rial av hög kvalité.

Arkitekturstil: Påkostad modernistisk villaarkitektur med material och ut-
formning av hög kvalité. Huset är ritat av en regionalt känd arkitekt, Åke 
Temnerud, som i synnerhet rörande takfotens utformning enligt uppgift in-
spirerats av dansk modernistisk arkitektur. Inslag från lokal traditionell bygg-
nadstradition finns i form av blyspröjsade fönster.

Historik
Villan uppfördes 1965 för Birger Sterner (1925–2017). Huset ritades av Åke 
Temnerud arkitektkontor i Borlänge och var bland de första som uppfördes i 
kalksandsten, då Yxhult startade tillverkningen av så kallad mexisten samma 
år 1965. Senare tillkom utomhuspool och en mindre byggnad i anslutning 
till denna.

Birger Sterner tog pilotlicens i USA 1947. Småningom blev han VD för 
Bröderna Sterners skofabrik.  Birger medverkade i starten av en pilotskola i 
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Mora. Tillsammans med brodern Bo Sterner och samarbetspartnern Karl–Erik 
Carlsson grundade han och drev på 1950–talet företaget AB Siljansflyg och 
senare Sterner Aero. Siljansflyg och senare Sterner Aero tillhandahöll flygbur-
na tjänster med flygplan och helikoptrar inom skogsgödsling, lövslybekämp-
ning, skogstaxering, mätningsflyg, taxiflyg med flygplan och helikopter, am-
bulans– och räddningstjänst, brandbekämpning, industrilyft, godstransport, 
linjeinspektion och fotoflyg. Sterner Aero var verksamma över hela Sverige 
men även i Afrika. Företaget flyttade till Dala Airport i Borlänge och byggde 
där 1972–1975 egen hangar–, verkstads– och kontorsanläggning, som också 
ritades av Åke Temneruds arkitektkontor. Antalet anställda var 75 varav om-
kring 20 piloter. Något senare startade man verksamhet i USA. Birger Sterner 
sålde sin del i Sterner Aero till brodern och flyttade till Oregon i USA där han 
drev den amerikanska verksamheten vidare genom företagen Heli–Trade och 
Heli–Jet Corporation med flygtjänster.

Villa Sterner ritades av 
arkitekt Åke Temneruds arki-
tektkontor i Borlänge och har 
mycket höga utformningsmäs-
siga kvaliteter. Den särpräg-
lade takfoten är utformad 
med inspiration från dansk 
modernism.
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Värdebeskrivning
Villan som uppfördes av Birger Sterner på Fogden 9 har särskilt kulturvärde. 
Den välbevarade villan är ett exempel på en arkitektoniskt omsorgsfull bygg-
nad i 1960–talets modernistiska arkitektur med hög kvalité rörande material-
val och detaljutformning och med intryck från såväl nya slags material, dansk 
modernistisk arkitektur som i viss mån lokal traditionell byggnadstradition. 
Den berättar om hur en representant av en lokal kategori av driftiga entrepre-
nörer utformade ett mer exklusivt egnahem under en tid av stark utveckling 
rörande ekonomi, teknik och bostadsstandard.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning av taktäckning med tvåkupiga betongpannor 
samt takfoten.

• Befintliga utformning rörande fasader med vit kalksandsten, befint-
lig fasadkomposition inklusive det indragna väggbandet samt befint-
lig fönstersättning. Befintliga ljusputsade skorstenar. Befintliga ven-
tilationshuvar i befintligt material.

• Befintlig fönster inklusive blyspröjsade fönster samt befintliga ytter-
dörrar och sidoljusskärmar av oljad teak samt befintlig trapp av skiffer.

• Befintlig vit färgsättning av fasader och skorstenar, brunlaserad färg-
sättning av väggband, takfot, fönster med mera. Befintlig grå färg-
sättning av sockel.

• Befintlig utformning av trädgårdsgång av älvdalskvartsit med stolpar 
av kalksandsten.

120. Korstäppan, Korstäppan 1
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Korstäppan, Korstäppan 1

Byggherre: Majorskan J. Heijkensköld

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1905–06

Placering och översiktlig beskrivning: En större två– och enhalvplans-
byggnad i trä med fasader av gulmålad liggande spontpanel och halvvalmat 
mansardtak täckt med tvåkupigt lertegel. I taket finns flera takkupor och på 
gårdssidan dessutom en större frontespis eller takkupa över en veranda. Mot 
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Ovan, Sterners med fasad av 
kalksandsten. Byggnaden är 
mycket välbevarad.

Till vänster, Korstäppan, en 
herrgårdslik miljö med flyglar 
som byggdes åt majorskan 
J. Heijkensköld 1905–1906. 
Från då att byggnadens stod 
färdig nyttjades den som 
vilo– och rekreationshem. 
Föreståndarinna var fröken 
Ester Hanngren.
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respektive gavlar finns utbyggnader i en våning med matsals– respektive kon-
ferensfunktioner. Entrén är skyddad av en öppen veranda med vitmålat räcke 
och vitmålade trästolpar som bär upp ett flackt plåttak. Fönstren är till övervä-
gande del korspostfönster med småspröjsade övre bågar. En del av fönstren på 
bottenvåningen saknar spröjs i övre bågarna. Två skorstensmurar är placerade 
i vardera änden av nocken. Fönster, fönsterfoder, knutbrädor och pilastrar 
är vitmålade. På gården finns två gulmålade flygelbyggnader. Den södra har 
halvvalmat tak täckt av tvåkupigt lertegel, fasader av liggande spontpanel och 
på framsidan låga småspröjsade fönster. I övrigt finns tvåluftsfönster med tre 
rutor i varje båge. Den norra flygeln har fasader av locklistpanel, tvåluftsföns-
ter och nyare pivothängda fönster som ska efterlikna äldre fönster med spröjs. 
Den södra byggnaden har en klassicistiskt inramad entré med grönmålade 
pardörrar medan den norra har en farstukvist med vitmålade svarvade stolpar 
och vitmålat räcke. På framsidan av gården finns också ett härbre med fram-
byggd svale och en långt frambyggd balkong på stolpar. Mot Hjortnäsvägen 
löper ett vitmålat spjälstaket mellan granitstolpar. På baksidan mot de före 
detta Barkdalsåkrarna, numera sportfält, finns en lägre kallmur.

Arkitekturstil: Jugendstil.

Historik
Egendomen tillhörde längre tillbaka kyrkan som på 1800–talet sålde den. 
Marken lär sedan ha brukats en tid av en Kors Erik från Siljansnäs varifrån 
namnet Korstäppan lär härröra. Denne Kors Erik rodde även med posten 
mellan Leksand och Siljansnäs före ångbåtarnas tid. Enligt en artikel i Falu–
Kuriren från 1939 lär denne Kors Erik även vid ett flertal tillfällen trillat i 
sjön men alltid klarat sig. Han fick därmed ett rykte av att vara en »näck«, det 
vill säga en som inte kunde sjunka. Efter honom uppkallades även »Näckens 
hage« en bit längre ned mot sjön.

Majorskan J. Heijkensköld lät uppföra byggnaden med 30 rum, hallar, kök 
med mera. Till gården hörde också en ekonomibyggnad uppförd samtidigt 
med huvudbyggnaden. På tomten anlades prydnads– och köksträdgård. Från 
gården som stod klar 1906 drev fröken Ester Hanngren Korstäppans Vilo– och 
rekreationshem, som föreståndarinna, ända till 1939 då Uppsala Hemsyster-
skola övertog Korstäppan. Fröken Hanngren, prästdotter från Leksand, hade 
varit sjuksköterska och uppmanades av personer som vårdats av henne att 
starta vilohemmet i den friska barrskogsluften på platsen. Fröken Hanngren 
menade själv att alla var välkomna: »Allt slags folk från en kronprinsessa till 
fabriksarbeterskor ha varit gäster här.«

Hemsysterskolan fortsatte att driva rörelsen under namnet Gästhemmet 
Korstäppan, men de startade också en hemsysterskola. Fröken Hanngren bod-
de kvar i en flygelbyggnad. Efter hemsysterskolan har anläggningen fortsatt 
att drivas som hotell– och konferensanläggning. Norra delen av egendomen 
exploaterades med radhus på 2000–talet.
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Ovan, Korstäppan omfattade 
ursprungligen 30 rum med 
kök och hallar.

Till höger, flygelbyggnad som 
liksom huvudbyggnaden är 
uppförd i jugendstil.
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Värdebeskrivning
Korstäppan har särskilt kulturvärde och berättar om den rekreations– och häl-
sofrämjande verksamhet som kring sekelskiftet år 1900 började bedrivas i flera 
anläggningar i Lugnets barrskog. Korstäppan var en av dessa anläggningar 
och har också en intressant personhistorisk historia med Ester Hanngren som 
byggde upp verksamheten efter tidens idéer om betydelsen av vila i särskilt 
lämpade miljöer med tillgång på frisk barrskogsluft.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorstenar.

• Befintlig utformning av fasader med spontpanel eller locklistpanel 
samt befintlig utformning rörande fasadkomposition, fönstersätt-
ning, entrépartier med förekommande veranda, farstukvist. Vidare 
befintlig utformning av huvudbyggnadens frontespis, balkong och 
veranda.

• Befintlig utformning rörande fönster och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av gul färgsättning på fasader och vit färgsätt-
ning på pilastrar, knutbrädor och fönsteromfattningar.

• Befintlig utformning av spjälstaket och staketstolpar av granit.

121. Hoffens, Jonsbacken 10
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hoffens, Jonsbacken 10

Placering och översiktlig beskrivning: En sidokammarstuga i en– och 
en halv våning av timmer med inbyggt trapphus och sadeltak täckt av tvåku-
pigt lertegel. Fasaden är täckt av rödfärgad locklistpanel och har vitmålade 
knutbrädor, vindskivor och fönster. Fönstren är två– eller treluftsfönster med 
småspröjsade rutor och breda sidofoder samt smala vattbrädor på över– och 
undersidorna, liknande de på stationshuset. Stuprören är spetsvinkliga. Skor-
stensmuren är placerad på bakre takfallet. På gården finns en uthuslänga i 
rödfärgad liggande spontpanel. Mot Rättviksvägen och Stigaregatan finns ett 
spjälstaket mellan granitstolpar. Mot Stigaregatan avslutas tomten med en 
bruksmur av natursten.

Arkitekturstil: Huset har sitt ursprung i 1800–talets timmerhuskultur men 
har varsamt modifierats i nationalromantisk stil.
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Ovan, Hoffens på Jonsbacken 
10 kan vara uppfört under 
det sena 1800–talet. Gården 
hyrdes under en period av 
korg– och borstbindaren 
Hast. 

Historik
Huset finns med på en karta över Noret från 1906 men kan vara från 1800–
talets senare del. På fastigheten bodde Nygårds Per Andersson, som 1923 
sålde gården till sin dotterdotters man, Karl Martin Hoff från Plintsberg. 
Enligt John Wennerholm, hade dessförinnan gården hyrts av korgmakaren 
och borstbindaren Hast. Efter honom kallades emellanåt den långa backen i 
Rättviksvägen för Hastbacken, som också var en uppskattad kälkbacke. Hoff 
byggde till huset och lät även uppföra uthuset omkring år 1925.

Värdebeskrivning
Hoffens har särskilt kulturvärde och berättar om den etablering av mindre 
hantverksbaserade gårdar som började i och med industrisamhällets framväxt. 
Denna kategori gårdar byggdes inte sällan form av sidokammarstugor och 
anlades ofta utkanten av odlingslandskapet.
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Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig skorsten.

• Befintlig timmerstomme samt befintlig utformning rörande fasad-
komposition och fönstersättning.

• Befintliga småspröjsade fönster och fönsteromfattningar. Befintlig 
locklistpanel och sockel.

• Befintlig färgsättning av träpanel med rödfärg. Befintlig vit färgsätt-
ning på fönster, fönsterfoder, vindskivor och knutbrädor.

• Befintliga staketstolpar av granit.

122. Jonsbacken 5
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jonsbacken 5

Byggherre: Axel Stenback

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Arkitekt: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1929

Placering och översiktlig beskrivning: Ett gulputsat hus i en och en halv 
våning med brant sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har vita 
slätputsade pilastrar. På östra gaveln en ingång i ett mindre utbyggt vind-
fång av vitmålad locklistpanel. Dörren är en rombmönstrad trädörr. Grunden 
förefaller murad med stenar av huggen granit. Källarfönstren är gråmålade 
med småspröjsade rutor. Fönstren är tvåluftsfönster med tre spröjsade rutor 
per båge. Dessa fönster har grönmålade fönsterluckor med rombmönster. På 
östra gavelns övervåning finns ett treluftsfönster med blyspröjsade smårutor. 
Den västra delen av huset har underjordiskt garage och mot söder ett brett 
treluftsfönster med bredare mittbåge och smalare sidobågar. Alla fönster är 
vitmålade. En murad skorsten vid nock på östra halvan av huset.

Arkitekturstil: 1920–talsklassicism.

Historik
Huset uppfördes 1929 åt Axel Stenback. Byggnaden ritades av byggmästare 
Hallmans Per Karlsson som också byggde huset. Huset har senare, troligen om-
kring år 1950, förlängts åt väster med en tredjedel och med garage i källarplan. 
Den från början öppna farstukvisten på gaveln har senare i tiden byggts igen.
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Värdebeskrivning
Jonsbacken 5 har särskilt kulturvärde och är välbevarat exempel på ett egna-
hem i 1920–talsklassicism.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt lertegel. 
Befintlig utformning rörande skorsten.

• Befintlig utformning av grunden och den putsade fasaden med ar-
kitektoniska detaljer såsom slätputsade pilastrar och takfot samt 
fönsterluckor. Befintlig utformning rörande fasadkomposition och 
fönstersättning.

• Befintlig ljusgul färgsättning rörande putsen, vit färgsättning röran-
de arkitektoniska fasaddetaljer och fönster, grön färgsättning rörande 
fönsterluckor, brunlaserad färgsättning rörande ytterdörr, grå färg-
sättning rörande grunden och källarfönster.

Till vänster, Jonsbacken 5 
uppfördes för folkskolläraren 
Axel Stenback och är ett väl-
bevarat exempel på 1920–ta-
lets expansion med egnahem 
på Noret.
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Ovan, provinsialläkar-
bostadens mäktiga salsbygg-
nad mot Rättviksvägen. 
Byggnaden uppfördes sanno-
likt under 1870–talet som 
doktorsbostad åt Leksands 
första provinsialläkare Strick-
ert Landgren.

Till höger, salsbyggnaden 
moderniserades troligen kring 
1935 med nya fönster och 
takkupa. På 1920–talet in-
rymdes Pensionat Hagbacken 
på gården.
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123. Provinsialläkarbostaden, Läkaren 6
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Provinsialläkarbostaden, senare Dok-
tor Landgrens och Doktor Ekelunds med flera. Läkaren 6

Placering och översiktlig beskrivning: En gård i fyrkantstruktur med 
större reveterat bostadshus i söder, ett mindre långsmalt timmerhus i öster, 
ett mindre timmerhus i norr och uthuslänga i väster. Det större bostadshuset 
är troligen en salsbyggnad i timmer i 1 ½ våning med gulreveterade fasader 
och gula slätputsade pilastrar, dekorativ kapitäl sammanbyggt med takfot i 
trä och sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel samt ett parti solceller. Stuprö-
ren är spetsvinkliga. Två skorstensmurar på nocken. Fönstren är symmetriskt 
placerade tvåluftsfönster målade i engelskt rött med slätputsade fönsterom-
fattningar. På södra långsidan har väggen förhöjts till en bred takkupa med 
två fönster. Mot gården finns en veranda. Det mindre bostadshuset i öster är 
i två våningar och kan vara två enkelstugor i timmer som placerats gavel mot 
gavel och klätts in med rödfärgad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med tvåku-
pigt lertegel. Två skorstensmurar är placerade på bakre takfallet. Spetsvinkliga 
stuprör. Fönstren är tvåluftsfönster varav de på nedre botten har tre spröjsade 
rutor per båge. Fönsterfoder och vindskivor är vitmålade. Den mindre stugan 
i norr har stomme av rödfärgat timmer.

Den sluttande trädgården är terrasserad med gamla terrasmurar. Mot Rätt-
viksvägen finns stödmurar, ett rött spjälstaket, grindstolpar av huggen granit 
och grindar i smidesjärn.

Arkitekturstil: Byggnaderna härrör från bondesamhällets timmerhuskultur 
och salsbyggnaden hör hemma i det tidiga industrisamhället.

Historik
Gården uppfördes år 1871 eller något senare som bostad åt medicine licenti-
at Strickert Landgren, (1835–1898), provinsialläkare i Leksand 1870–1895. 
Landgren var Leksands förste provinsialläkare då befattningen inrättades i au-
gusti 1870. Provinsialläkare var en statlig befattning. Det är troligt att gården 
var en tjänstebostad eftersom provinsialläkarna från Strickert Landgren ända 
fram till Nils Håkansson, 1945–1963, hade gården som bostad. Björn Millén 
var Leksands siste provinsialläkare men det är obekant om han bodde på går-
den. Dock bosatte han sig i samma kvarter. Provinsialläkare ersattes från 1973 
av distriktsläkare.

Strickert Landgren var gift med Hanna, född Engblom, och tillsammans 
hade de fem döttrar. En av döttrarna var Lillie Landgren, trädgårdsmästare, 
som byggde upp Torshälls trädgårdsskola på Tibbleberget och skrev böcker 
om trädgårdsodling. År 1896 efterträddes Landgren av medicine licentiat Jo-
han Alfred Ekelund, född 1849. Från 1896 var Ekelund ordinarie provinsi-
alläkare i Leksands distrikt. På fastigheten var 1922–30 Pensionat Hagbacken 
inrymt. Det större bostadshuset moderniserades troligen 1935 med takkupan, 
nya fönster med mera. Gården finns förevigad på en akvarell från 1870-talet 
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Ovan, det kringbyggda gårds-
tunet till provinsialläkarbo-
staden är karaktäristiskt med 
flera byggnader som åter-
speglar bondesamhället och 
timmerhuskulturen i Noret 
under det sena 1800–talet. 
Gården återspeglar även 
industrisamhällets inträde i 
Leksand med nya offentliga 
inrättningar och funktioner.

Till höger, gårdslänga till 
provinsialläkarbostaden mot 
kvarteret Hagbacken i väster.
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och kallades då Landgrens.
Mitt emot doktorsbostaden på södra sidan av Rättviksvägen lät Koppar-

bergs läns landsting bygga en sjukstuga ungefär samtidigt. Sjukstugan som 
var den fjärde i ordningen i landstinget var färdig 1877. Den Östra vägen som 
gick från Norsgatan vid nuvarande Z-torget över åkrarna norrut blev i och 
med doktorsbostadens etablerande och uppbyggandet av sjukstugan mer trafi-
kerad och kallades från 1870-talet för Sjukstugevägen. Fram emot sekelskiftet 
omkring år 1900 började vägen kallas för Hantverkaregatan.

Värdebeskrivning
Provinsialläkarbostaden har särskilt kulturvärde och speglar en större gård an-
lagd under industrisamhällets tidiga skede omkring 1870 för en högre tjäns-
teman inom den sjukvård som under 1800–talets andra hälft var i en snabb 
utveckling. En utveckling som även blev tydlig i Leksands–Noret med närvaro 
av utbildad läkare och uppbyggandet av sjukstuga. 

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt taktegel 
och spetsvinkliga stuprör. Befintliga skorstensmurar.

• Befintliga utformning av timmer, locklist– respektive putsfasader 
samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning. 

• Befintlig gul respektive faluröd färgsättning på fasader samt före-
kommande vit och engelskt röd färgsättning beträffande fönster, 
fönsterfoder och vindskivor.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar och ve-
randans utformning.

• Befintlig utformning rörande trädgården med terrassmurar, stödmu-
rar, grindstolpar och grindar av smidesjärn.

• Vid renovering bör utformning lika ursprunglig eftersträvas.
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124. Käringberget, Käringbergets 
toppstuga, Noret 55:29
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Käringbergets toppstuga, Noret 55:29.

Placering och översiktlig beskrivning: En 1 ½ vånings träbyggnad i 
souterrängläge strax öster om toppen och ovanför slalombacken. Byggnaden 
har rödfärgad locklistpanel och sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Entrén 
är i sydvästra hörnet av huset i en indragen veranda med vitmålade profilsåga-
de hörnstolpar och rödfärgat räcke. Huset har vitmålade fönster, fönsterfoder, 
knutbrädor och vindskivor. Fönstren är tvåluftsfönster. Några fönster har blå-
målade fönsterluckor. På taket finns två skorstensmurar.

Arkitekturstil: Huset ansluter till den modernistiska epokens byggnads-
skick med långsmala trähus i högst 1 ½ våning med rödfärgad panel och 
sadeltak vilket har förebild i traditionell byggnadskultur.

Historik
Enligt gamla sägner har Käringberget långt tillbaka i tiden kallats Kyrkberget 
eller Predikstolsberget. Käringberget var i äldre tider ett vårdkaseberg som in-
gick i ett system för att sprida budskap om annalkande fara. År 1671 brändes 
på berget åtta kvinnor som dömts för häxeri, så kallade »trulkiäringar«. På 
1800–talet blev Käringberget ett populärt utflyktsmål. Här samlades man på 
Valborgsmässoafton och midsommarnatten med flammande eldar. Kring år 
1900 tog organisten Manfred Wallgren initiativ till att Norets skolbarn på för-
sta maj tågade upp på berget och sjöng vårsånger och åt medhavd matsäck. På 
vägen tillbaka ned på Noret möttes barnen av hornmusikkåren. Sedan första 
maj blev helgdag bytte man dag till sista april. Traditionen upphörde 1961. 
År 1898 byggdes ett utsiktstorn på berget med stöd av invånarna i Noret. 
I tornet hade Svenska Turistföreningen lagt ut namnböcker i vilka besökare 
kunde skriva sitt namn. Under flera år i början av 1900–talet var utsiktstornet 
på Käringberget bland de mest populära besöksmålen bland alla de platser på 
vilka Svenska Turistföreningen hade namnböcker. Vägen upp till toppen bröts 
under åren 1910–14. 

Den östra toppstugan är den äldsta. Den är tillkommen före 1905 men har 
därefter byggts till. I gästabudssalen målade 1931 Sam Uhrdin d.ä. väggarna 
med dalmålningar.

Tornet brändes ned av brandkåren den 16 mars 1969. Under många år 
diskuterades planer på en ny större toppstuga eller ett stort hotell på toppen. 
Slalombacken började anläggas först som kälkbacke i slutet av 1930–talet, 
på initiativ av Skid– och friluftsfrämjandet. Efterhand utvecklades den till 
slalombacke och försågs med enkel lift 1963. En ny serveringsbyggnad upp-
fördes kring år 1970 ett stycke väster om och ovanför den gamla toppstugan.

Värdebeskrivning
Toppstugan har särskilt kulturvärde och berättar om Käringbergets betydelse 
för turismen och fritiden med upplevelser av utsikten och senare utförsåkning-
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en. Slalom fick redan på 1930–talet fäste i Leksandsbygden och utvecklades 
starkt med anläggandet av flera backar och framstående åkare. Vid byggandet 
och inredningen av toppstugan knöt man an till Leksandsbygdens traditionel-
la byggnadsskick och kultur.

Värden/var varsam med
• Byggnadens befintliga placering, stomme, volym, form, byggnads-

höjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpan-
nor. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av fasaderna med träpanel samt befintlig ut-
formning rörande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörrar 
och verandan.

• Befintlig faluröd färgsättning av fasader respektive vit färgsättning av 
detaljer på veranda, fönster och fönsterfoder samt vindskivor. Befint-
lig blå färgsättning på fönsterluckor.

Ovan, toppstugorna på Kä-
ringberget. Platsen har lång 
tradition och var förut ett 
vådkaseberg. År 1671 brändes 
åtta kvinnor till döds för 
häxeri på berget.
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Ovan, timmervilla vid Tim-
mermansvägen på Käring-
bergsområdet. De byggnader 
som uppfördes närmast nu-
varande Siljansvägen skulle 
enbart vara timmerhus. Foto: 
Lars Jönses.

Till höger, längre in på områ-
det kunde andra material och 
utformningsprinciper tillåtas.
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125. Käringbergsområdet
Placering och översiktlig beskrivning: Ett större bostadsområde bestå-
ende av småhus, kedjehus och flerbostadshus. Omkring 26 av småhusen är 
timmerhus belägna längs Timmermansvägen, Gärdesvägen och Bergvägen. 
Företrädesvis är timmerhusen i en våning med sadeltak och brunlaserat tim-
mer. Hus med souterrängvåning förekommer liksom enstaka rödfärgat hus. 
Flera av husen har vidbyggt garage av timmer och gärdesgårdar kring tomten. 
Såväl enluftsfönster förekommer liksom spröjsade fönster och blyspröjsade 
fönster. Fönster och fönsterfoder är företrädesvis vita men andra färgsättning-
ar förekommer. Både tvåkupigt lertegel och betongpannor förekommer som 
taktäckningsmaterial.

På följande fastigheter finns timmerhus: Källhagen 1, Källhagen 2, 
Stenhagen 1, Stenhagen 2, Stenhagen 3, Stenhagen 4, Såggärdet 1, Såggärdet 
2, Såggärdet 3, Såggärdet 4, Såggärdet 5, Såggärdet 6, Såggärdet 7, Brömsgär-
det 1, Brömsgärdet 2, Brömsgärdet 3, Brömsgärdet 4, Brömsgärdet 5, Bröms-
gärdet 6, Brömsgärdet 7, Gränsen 1, Gränsen 2, Björkhagen 1, Björkhagen 2, 
Björkhagen 3, Björkhagen 4, Björkhagen 8, Björkhagen 9, Stengärdet 9.

Tidstypiska modernistiska småhus med fasad av kalksandsten eller 
tegel finns på fastigheterna: Berghagen 1, Berghagen 2, Berghagen 3, 
Berghagen 4, Berghagen 5, Berghagen 6, Berghagen 7, Berghagen 8, Björk-
hagen 5, Björkhagen 6, Björkhagen 7, Stengärdet 1, Stengärdet 5, Stengärdet 
6, Stengärdet 7.

Flerbostadshus: På Storgärdet 1, i Käringbergsområdets mitt, ligger sex 
stycken flerbostadshus i två våningar med ljust gulputsade fasader och sadel-
tak täckt med betongpannor. Husen har indragna balkonger med omgivande 
väggar av synligt fasadtegel. Balkongfronterna är av korrugerad plåt och måla-
de i blått eller grönt. Fönstren är vitmålade enluftsfönster eller tvåluftsfönster 
där en luft är ett smalt vädringsfönster. Dörrarna är av trä och har omfatt-
ningar av fasadtegel. Källarvåningarna är gråa. Husen har ventilationshuvar av 
rödfärgad plåt. Vid ett av husen finns en större skorstensmur från en tidigare 
panncentral.

Historik
På 1950–talet eller omkring 1960 köpte Leksands kommun av dödsboet ef-
ter byggmästare Olof Bröms, 1879–1953, ett större markområde väster om 
Käringberget. En stor del av området låg inom Leksands–Norets municipal-
samhälle. Inom municipalsamhället hade man sedan mitten av 1950–talet 
diskuterat frågan om ett område för småhus i norra delen av Noret. I och med 
markköpet kunde planeringen ta konkreta former.

År 1962–1963 startade stadsplaneläggningen av området under ledning av 
byggnadskonsulent Lars Mats, som fungerade som kommunens och munici-
palsamhällets motsvarighet till en stadsarkitekt. Kommunernas Konsultbyrå 
LBF i Falun hade fått i uppdrag att göra ett förslag till stadsplan för området 
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och presenterade genom arkitekt Ulf Liedström ett förslag i januari 1964. 
Förslaget behandlade vägarna, tomterna, bebyggelsegrupperingarnas läge, be-
stämmelser med mera. Hela området planerades för ett 50–tal tomter med 
småhus, ett 20–tal radhustomter och ett område med flerfamiljshus med c:a 
100 lägenheter.

Byggnadskonsulent Lars Mats arbetade särskilt med småhusområdet. För 
att knyta an till Leksands traditionella byggnadskultur var idén att skapa ett 
sammanhållet område med småhus av timmer. I januari 1965 hade Lars Mats 
en färdig bebyggelsekarta över området med tomtindelningar och vilka egen-
skaper som skulle vara vägledande för de hus som skulle uppföras. På 26 av 
tomterna i västligaste och nordvästligaste delen av området skulle husen vara i 
en våning, ha taklutning om 27 grader samt ha ytterväggar av timmer. Garage 
föreslogs placeras i markplanet, fristående eller i anslutning till bostadshuset. 
För övriga tomter skulle liknande hus uppföras men med ytterväggar av fa-
sadtegel. Området med timmerhus var den del som låg närmast synligt från 
landsvägen mot Tällberg, dåvarande Tällbergsvägen, nuvarande Siljansvägen. 
För att styra färgsättningen av husen genomfördes överläggningar på möten 
med tomtköparna i samverkan med en färgexpert. År 1965 bestämdes namn 
på gator och kvarter. Gatan med de flesta timmerhusen i västligaste delen av 
området fick namnet Timmermansvägen.

De flesta av timmerhusen byggdes 1966–1967 men i huvudsak under tiden 
fram till c:a 1971. De flesta timmerhusen uppfördes av AB Siljansnäs Såg-
verksbolag i Almo och många av husen ritades av byggnadsingenjör Ivar Britz.

I östra och övre delen av området närmast själva Käringberget byggdes ett 
område med kedjehus.

Flerbostadshusen (på Storgärdet 1) byggdes 1965–1966 som lamellhus i två 
våningar efter idén om hus–i–park och med huskropparna förskjutna i förhål-
lande till varandra. Husen ritades av arkitekt Bernt Wrange.

Värdebeskrivning
Timmerhusen har särskilt kulturvärde, liksom flerbostadshusen på kvarteret 
Storgärdet 1. Småhusen med fasad av kalksandsten eller tegel har kulturvärde. 
Käringbergsområdet med timmerhusen berättar om den betydelse som man 
i Leksand under efterkrigstiden lade vid att utveckla samhället med en tydlig 
koppling till Leksands historia och traditionella byggnadskultur. I den ut-
vecklingen hade såväl timmerhusen och den medvetna timmerhusrenässansen 
som flerbostadshus i högst två våningar en framträdande plats. Idén blev en 
framgångsfaktor i utvecklingen av Leksand och var något som skilde Leksand 
från de flesta andra kommuner i Sverige.
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Ovan, timmervillorna fick 
en säregen utformning där 
vissa allmogeinspirerade 
drag sammanblandades med 
mer tidstypiska former och 
villabyggnadsideal. Vissa 
hus uppfördes exempelvis 
med souterrängplan. Många 
gårdar omgärdas fortfarande 
av gärdesgårdar.

Till vänster, timmervilla med 
enluftsfönster tidstypiska för 
den sena 1960–talet och tiden 
kring år 1970. Till byggna-
den hör ett sammanlänkat 
garage, också i timmer. Foto: 
Lars Jönses.
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Byggnadskonsulent Lars Mats bebyggelsekarta från 1965, som låg till grund för områdets planläggning och uppförande.
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Ovan, välbevarade fler-
bostadshus på kvarteret 
Storgärdet. Byggnaderna har 
tidstypisk utformning men 
följer normen med högst två 
våningsplan som etablerades 
i och med kvarteren Olshans 
och Prinsen drygt tio år 
tidigare.

Till vänster, flerbostadshusen 
är välbehållna med många 
ursprungliga detaljer.
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Värden/var varsam med – timmerhus (särskilt kulturvärde)

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpannor 
i lertegel eller betong. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av timmerfasader samt befintlig utformning rö-
rande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel med förekom-
mande källar– och souterrängvåningar samt garage.

• Befintlig utformning rörande fönster, förekommande blyspröjsade 
fönster, fönsteromfattningar, förekommande fönsterluckor, dörrar 
och farstukvistar.

• Befintlig brunlaserad eller motsvarande färgsättningar av timmer 
samt förekommande alternativa färgsättningar såsom röd slamfärg. 
Befintliga färgsättningar av fönster, fönsterfoder, vindskivor, dörrar, 
portar och farstukvistar. Befintlig färgsättning på sockel och källar-
fönster.

• Befintlig utformning av förekommande gärdesgårdar och stolpar och 
portaler av rotstolpar.

Närmast flerbostadshusen på 
kvarteret Storgärdet växer 
tallar, ett annat tidstypiskt 
inslag som även tillvaratar 
den ursprungliga naturmiljön 
på Käringbergets östsluttning.
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Värden/var varsam med – småhus med fasad av kalksand-
sten eller tegel (kulturvärde)

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupigt takpannor 
i lertegel eller betong. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av fasader i kalksandsten eller tegel med inslag 
av träpanel samt befintlig utformning rörande fasadkompositioner, 
fönstersättning och sockel med förekommande källar– och souter-
rängvåningar samt garage.

• Befintlig utformning rörande fönster, fönsteromfattningar, dörrar, 
portar och entrépartier.

• Befintlig färgsättning av fasader. Befintlig färgsättning rörande föns-
ter, fönsterfoder, vindskivor, dörrar, portar och entrépartier. Befintlig 
färgsättning på sockel och källarfönster.

• Befintlig utformning av förekommande staket.

Värden/var varsam med – flerbostadshus på Storgärdet 1 
(särskilt kulturvärde)

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

• Befintlig utformning av taktäckning med tvåkupigt takpannor.

• Befintliga utformning rörande putsfasader med inslag av fasadtegel 
vid balkonger och entréer. Befintlig fasadkomposition med indrag-
na balkonger samt befintlig fönstersättning. Befintlig utformning av 
ventilationshuvar och förekommande skorstensmur.

• Befintlig utformning rörande fönster och dörrar.

• Befintlig ljust gul färgsättning rörande puts, vit färgsättning rörande 
fönster, blå eller grön färgsättning rörande balkongfronter och röd 
färgsättning rörande vindskivor samt socklar i grå färgsättning.



Leksands kulturmiljöprogram

492

126. Timmerhusen på Nya Käringbergs-
området
Timmerhus längs beckoxvägen samt vid Likagovägen och Sommargåsvä-
gen: Ånan 2, Ånan 3, Ånan 4, Ånan 5, Ånan 6, Styrmannen 4, Styrmannen 5, 
Styrringen 1, Styrringen 2, Styrringen 3, Rångan 4, Sturbåthuset 1, Svickan 1.

Historik
Nya Käringbergsområdet är en utvidgning norrut av Käringbergsområdet 
som genomfördes på 1970–talet och enbart bestod av småhus. Mitt i områ-
det ligger ett gammalt sommarnöje. Planering pågick våren 1976 med idén 
att området skulle bestå av blandade hustyper. Mot Siljansvägen (dåvarande 
Tällbergsvägen) skulle dock husen ha träfasad av timmer eller träpanel. Tim-
merhusen byggdes under åren 1977–1978.

Värdebeskrivning
Timmerhusen på Nya Käringbergsområdet har särskilt kulturvärde och berät-
tar liksom timmerhusen i Käringbergsområdet om den betydelse som man i 
Leksand under efterkrigstiden lade vid att utveckla samhället med en tydlig 
koppling till Leksands historia och traditionella byggnadskultur. 

Värden/var varsam med – timmerhus (särskilt kulturvärde)

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av tvåkupiga takpannor 
i lertegel eller betong. Befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning av timmerfasader samt befintlig utformning rö-
rande fasadkompositioner, fönstersättning och sockel med förekom-
mande källar– och souterrängvåningar samt garage.

• Befintlig utformning rörande fönster, förekommande blyspröjsade 
fönster, fönsteromfattningar, förekommande fönsterluckor, dörrar 
och farstukvistar.

• Befintlig brunlaserad eller motsvarande färgsättningar av timmer 
samt förekommande alternativa färgsättningar såsom röd slamfärg. 
Befintliga färgsättningar av fönster, fönsterfoder, vindskivor, dörrar, 
portar och farstukvistar. Befintlig färgsättning på sockel och källar-
fönster.

• Befintlig utformning av förekommande gärdesgårdar och stolpar och 
portaler av rotstolpar.
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Ovan, timmervilla från 
slutet av 1970–talet på Nya 
Käringbergsområdet. Huset 
är beläget på naturtomt 
med stora tallar och tomten 
omgärdas av gärdesgård, ett 
tidstypiskt inslag i Leksand.

Till vänster mer återhållsam 
timmervilla från samma 
område. Byggnaden har 
en historiskt återblickande 
farstukvist med rundsvarvade 
balusterdockor i allmogestil.
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Ovan, översikt över före detta 
Norsbro sågverk, nuvarande 
Allmogesnickerier med till-
hörande bostadshus i form av 
ett dubbelkorsplanshus.

Till höger, personalmatsal 
och toaletter samt elverkstad 
tillhörande före detta Norsbro 
sågverk. Byggnaden ersatte 
den gamla personalmatsalen 
som låg väster om Kanalen. 
Den gamla personalmatsalen 
flyttades senare till Överboda.
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127. Före detta Norsbro sågverk, Noret 
60:9 med flera
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Före detta Norsbro sågverk, Noret 
60:9, Noret 60:10, Noret 61:4, Tibble 5:22 och Tibble 5:25

Byggherre: Norsbro sågverks Aktiebolag

Byggår: Norsbro sågverks Aktiebolag konstituerades hösten 1872

Placering och översiktlig beskrivning: Noret avgränsas österut av Lim-
sjön och Norsån eller Kanalen som den också har kallats, som är Limsjöns 
utlopp i Österdalälven. Öster om Norets by övergick Byåkern i den sluttande 
Broåkern, som smalnade av mellan Limsjön och älven. Väster om ån på norra 
sidan av landsvägen mot Tibble finns idag en äldre före detta smedja från 
Norsbro sågverk. Strax väster om denna ett före detta stenhuggeri bestående 
av en lite större rödfärgad byggnad i liggtimer och idag hopbyggd med uthus-
byggnader vilka eventuellt kan vara av senare datum. På södra sidan av vägen 
finns närmast ån ett före detta utlastningsskjul för lastning av sågat virke till 
järnvägsvagn. Byggnaden har väggar av rödfärgade brädor och sinuskorrugerat 
plåttak. Söder om detta en större snickeribyggnad i två byggnadskroppar och 
fasader i rödfärgad stående panel eller brädor samt taktäckning av sinuskorru-
gerad plåt respektive trapetskorrugerad plåt. Byggnaden har vitmålade stora 
småspröjsade två– eller treluftsfönster. Väster om snickeriet ett bostadshus i en 
och en halv våning med ljusgul locklistpanel och sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. I de branta strandkanterna ned mot Norsån finns tidigare brofunda-
ment vid utlastningsskjulet och på motsatta sidan.

På östra sidan av Norsån finns närmast ån en gulputsad byggnad i två vå-
ningar med tvåluftsfönster. Byggnaden har omfattat en personalmatsal på 
övervåningen samt toaletter och elverkstad på bottenvåningen. Vidare österut 
finns ett före detta trävirkesmagasin med rödfärgade brädväggar och sinus-
korrugerat plåttak med två lanterniner med småspröjsade fönster. Magasinet 
har ovanför portarna på gavlarna stora småspröjsade fönster i tre lufter. Söder 
om virkesmagasinet ligger en större förrådsbyggnad i rödfärgad plåt. I sin tur 
söder om plåtmagasinet ligger en industri för tillverkning av trälister. Närmare 
älven finns en kontorsbyggnad. Öster om listfabriken finns en mindre indust-
ribyggnad för tillverkning av manometrar.

Arkitekturstil: Bostadshuset är ett dubbelplanskorshus som blev van-
lig under industrisamhällets framväxt mot slutet av 1800–talet.  Smedjan i 
timmer har sitt ursprung i den lokala timmerhuskulturen. Snickerifabriken 
och de övriga före detta sågverksbyggnaderna hör hemma i det byggnadssätt 
med rödfärgade brädklädda byggnader med stora småspröjsade fönster som 
var vanliga på sågverksindustrier i och med industrisamhällets framväxt från 
slutet av 1800–talet fram till och med 1950–talet. Övriga industribyggnader 
med fasader av plåt hör till typisk industri– och verkstadsbyggnadsteknik från 
och med 1960–talet. 
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Historik
Namnet Noret syftar på ett trångt sund mellan två vatten. Enligt språk– och 
ortnamnsforskaren Erik Olof Bergfors passar denna betydelse in på utloppet 
från Limsjön till Österdalälven – Norsån. Bron över detta vatten heter Nors-
bro, som gett namn till det tidigare sågverket. Marken som kom att odlas upp 
väster om detta nor fick namnet Noret. Åkern öster om nuvarande järnvägs-
sträckningen mot Norsbro kallades på storskifteskartan för Broåkern.

På 1870– och 1880–talen hade Norets by inkomster från fiske vid Norsbro.
De byggnader och anläggningar som idag finns på båda sidor om Norsån 

härrör från den trävaruhantering som ägt rum på platsen sedan tidigt 1870–
tal. Över hela området finns spår efter vad som i själva verket är Leksands 
äldsta egentliga industriområde. Men historien går längre tillbaka än 1870–
talet. Sannolikt har man genom tiderna tagit tillvara Norsån som kraftkälla. 
I ett sockenstämmoprotokoll från 1829 nämns sågen vid Norsbron. Ett av 
pionjärföretagen i Leksand i samband med industrisamhällets framväxt var 
den kalkugn som Bröms Olof Larsson lät uppföra på Broåkern och som brän-
des med kalk från Rättvik. Ugnen byggdes sannolikt på 1860–talet men dess 
placering är inte närmare känd. Kalkbränningen blev nämligen en kort histo-
ria. Genom att skogarna i och med skiftesreformerna under 1800–talet blev 
ekonomiskt värdefulla att exploatera väcktes det lokala intresset att etablera 
en större sågverksrörelse i Leksand och i Norsbro. Eftersom timret transporte-
rades via vattenvägarna underlättade det jämförelsevis lägre strandpartiet vid 
Norsbro upptagningen av timret. Dessutom var läget nära socknens centrum 
till fördel för att möta den lokalt framväxande efterfrågan på sågade trävaror. 

Norsbro sågverk
Under hösten 1872 konstituerades Norsbro Sågverks Aktiebolag som det för-
sta större ångdrivna sågverksföretaget kring Siljan. Initiativtagare var ett fler-
tal större jordägare i socknen med Bröms Olof Larsson i spetsen. Omgående 
gjordes omfattande investeringar i sågverksbyggnad, lokomobil, en sågram, 
flera sågklingor, smedja och bostad för maskinisten. Vidare inköptes skogar 
för över 150 000 riksdaler riksmynt. Fortsatta investeringar i snickeriverkstad, 
hyvleri och även tegelfabrikation genomfördes. Företaget drabbades rätt om-
gående av den världsomspännande lågkonjunkturen och ombildades 1885 till 
Aktiebolaget Norsbro Sågverksegare. År 1899 gick hela sågverket på auktion 
och tillhörande skogsegendomar skingrades. Fyra år senare, 1903, var det åter 
dags för auktion. Från den här tiden hette rörelsen åter Norsbro Sågverks AB. 
År 1959 köptes företaget upp av Axel Bergkvist AB i Insjön och 1965, efter 
nästan 100 års drift, tystnade ångvisslan och sågningen »på Norsbro« upp-
hörde. Huvuddelen av sågverksområdet blev i stället säte för Bergkvistssågens 
lokala virkesförsäljning.

Produktionen vid Norsbro sågverk bestod av sågat och hyvlat virke i furu 
och gran samt snickerier såsom byggnadssnickerier, lister, fönster, dörrar, 
möbler med mera. Under första hälften av 1900–talet påbörjades också till-
verkning av monteringsfärdiga hus, som framför allt såldes i Stockholm. Pe-
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riodvis har man också framställt träkol, tjära och impregnerat virke. Vida-
re tjänade man också pengar på försäljning av massaved, elektrisk kraft och 
elektriska installationer, bogsering med ångbåtar med mera. Ett stycke in på 
1900–talet sysselsatte sågverket som mest c:a 120 man.

På det hela taget var verksamheten inom området geografiskt organiserad 
på samma sätt under hela sågverksperioden även om enstaka byggnader och 
anläggningar avlöstes av nya. Huvuddelen av sågverksrörelsen var förlagd ös-
ter om Norsån/kanalen, på Tibblesidan.

Med hjälp av ångaren Norsbro flottade företaget själv sitt timmer över Sil-
jan. Från ett magasin vid Ilu vid Västanvik släpptes timret nattetid i älvens 
farled till ett skilje uppströms Norsbrokanalens utlopp. Här sorterades timret 
in i magasinet vid stranden nedströms kanalen. För att motverka problem 
vid lågvatten hade en 100 meter lång fördjupning grävts i älvbottnen fram 
mot timmeruppfordringsverket, som drog stockarna uppför branten. Det 
rödfärgade såghuset med plåttak innehöll två sågramar och kantverk. I käl-
larvåningen hade sliparen sin verkstad. Där fanns också en matsal. Närmast 
norr om såghuset stod det i tegel uppförda maskinhuset med ångpannor, hög 
skorsten, maskinrum och reparationsverkstad. Vatten till ångpannorna togs 
in genom en tunnel från älven. Vid sidan av maskinhuset fanns från 1908 
det tre våningar höga hyvleriet och snickeriet, som ersatte en tidigare hyvleri– 
och snickeriverkstad. Det nya hyvleriet och snickeriet förstördes i en brand i 
januari 1931 och ersattes av ett nytt hyvleri. Nära maskinhuset fanns också 
torkhus med torkinrättning. Österut längs vägen mot Tibble sträckte den sto-
ra brädgården ut sig. Norr om vägen mellan Noret och Tibble fanns kolgår-
darna med kolhus, tjärfabrik och gård för ribbved. Här, vid Limsjöns kant, 
låg på 1800–talet två timmerbyggnader, möjligen kontor respektive bostad för 
maskinisten. Den senare skulle kunna vara den arbetarbostad som omnämns i 
en inventarieförteckning från år 1900. I samma förteckning nämns ytterligare 
bodar, stall, kalkbod och avträde.

Anläggningarna var förbundna med varandra genom ett spårsystem för 
trall vagnar med vilka virke och ribb kördes inom sågverket. Förutom vägbron 
närmast Limsjön fanns inom sågverksområdet också två träbroar över kanal-
en. Den södra av broarna nyttjades mest av personalen, till exempel av alla 
arbetare som på morgonen kom till sågen från Noret. Till 1910–talet hade 
bron också betydelse för en brädgård och en lastkaj som låg på Noretsidan. 
Innan Leksand fick järnvägsförbindelse måste nämligen allt virke som såldes 
till andra platser i Sverige och till andra länder lastas på pråm och bogseras till 
järnvägen i Lerdal i Rättvik eller till Insjön. År 1915 anlades ett stickspår från 
den nya järnvägsstationen i Noret till sågverket. En byggnad för utlastning 
uppfördes väster om kanalen och hade via trallspåren över den nordligare av 
de två träbroarna förbindelse med Tibblesidans såghus, hyvleri och brädgår-
dar. Utlastningsskjulet är fortfarande idag bevarat.

På Noretsidan uppfördes i slutet av 1800–talet en kontorsbyggnad, ett 1 
½–plans dubbelkorsplanshus i rödfärgad panel, som på övervåningen också 
inrymde bostad. Idag är byggnaden målad i ljus färg. Närmare kanalen upp-
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fördes 1926 nya snickeriverkstaden. Snickeriet byggdes till söderut mot älven 
1931. Tillbyggnaden norrut är troligen tillkommen 1945. Här är marken över 
en stor yta uppfylld med ribbavfall. Vid Limsjöns strand låg sågverkets smedja 
i rödfärgat timmer. 

Maskinhuset alstrade inte enbart kraft till sågverket utan man sålde också 
elektrisk kraft till Leksands–Norets municipalsamhälle.

Den gulputsade tvåvåningsbyggnaden närmast östra sidan av Norsån upp-
fördes troligen i början av 1950–talet och inrymde personalmatsal, toaletter 
och elverkstad. I byggnadsnämndens handlingar finns flera ärenden från 1948 
och tiden omkring 1950 rörande de krav som Yrkesinspektionen ställt om 
bättre toaletter på Norsbro sågverk.

Brädgårdsarbetet vid svenska sågverk mekaniserades endast i långsam takt. 
Från 1940–talet underlättades arbetet på brädgården vid Norsbro av ett sor-
teringsverk. Söndagskvällen den 27 juli 1952 brann hela virkeslagret på stora 
brädgården varvid värden för nära 3 miljoner kronor gick upp i rök. Skenet 
från de höga eldslågorna syntes ända till Västerdalarna. Efter branden anlades 
en brädgård för truckdrift. Trucken »Armstarke«, tillverkad på Berghemver-
ken i Ljungby, köptes in 1952 och fanns kvar på området fram till 1990–talet. 

Såghuset revs på 1970–talet och maskinhuset med sin höga skorsten jämna-
des med marken på 1980–talet. Efter kanalen på östsidan står den nya matsa-
len från 1950–talet kvar. Det stora rödfärgade virkesskjulet byggdes för plats-
försäljning av virke efter brädgårdsbranden 1952 och fungerade som sådan 
fram till 2010–talet. Längre österut finns sedan 1974 AB UNE–produkter 
som framställer hyvlade och ytbehandlade lister samt Svenska Manometerfa-
briken som producerar tryckmätare för industrin.

Området mot Limsjön ingår i naturområdet kring den restaurerade fågel-
sjön. Av träbroarna över kanalen återstår endast rester men vid den norra 
brons västra fäste står det rödfärgade och märkliga utlastningsskjulet med sina 
stora skjutportar, lastkaj och två järnvägsspår. I snickerifabriken har företaget 
Allmogesnickerier sedan länge haft verksamhet. Smedjan var efter sågverkets 
nedläggning bilverkstad men ägs numera av kommunen. Det mesta av järn-
vägsrälsen mellan sågverket och stationen i Leksand revs upp 1983 och blev 
museijärnväg på Gotland medan banvallen fortfarande finns kvar. 

Kullgrenska gården
Rakt väster om utlastningsbyggnaden och på andra sidan vägen mellan Noret 
och Tibble låg tidigare Kullgrenska gården. Den bestod av ett större bostads-
hus i 2 ½ plan med rödfärgad panel och uppfördes i början av 1900–talet av 
Gustav Kullgren. Till gården fanns en stor uthusbyggnad som låg närmare 
Limsjön. Kullgrenska gården kan ha varit det första egentliga flerfamiljshuset 
i Leksand och fungerade som en arbetarbostad för anställda vid sågen. I huset 
fanns till en början fyra enrums– och fyra tvårumslägenheter samt vindsrum. 
Gustav Kullgren var född i Enköping 1880. Han kom i ungdomen till Lek-
sand och uppförde ett garveri på Övermosidan av älven. När han skulle bygga 
nytt vid Norsbro fick han rådet att även bygga för uthyrning. Virket till huset 
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Ovan, Karta från 1919 över Norsbro sågverks anläggningar mellan Limsjön och Österdalälven på var sida av Norsån 
eller kanalen som den också har kallats. Längst i nordväst ligger Kullgrenska gården med bostadshus och uthus på var sida 
om järnvägsspåret. Järnvägen går fram till utlastningsskjulet på västra sidan av ån. Sedan kartan gjordes flyttades lands-
vägen till västra sidan av kontoret. På brädgården väster om ån byggdes det nya snickeriet 1926. Det stora hyvleriet brann 
ned 1931. Observera den grävda fördjupningen fram till timmerspelet för att vid lågt vattenstånd säkerställa att det gick 
att få fram timmer till sågen. Av de byggnader som finns på kartan återstår idag endast smedjan, utlastningsskjulet och 
kontoret.
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Melanders på fastigheten Noret 60:7. Gården uppfördes av Johannes Melander, som var skogsförvaltare på Norsbro sågverk.
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tog han på kredit från sågverket. När järnvägsspåret till sågen 1915 drogs fram 
mellan bostadshuset och uthuset lär gården ha lösts in av sågverksbolaget. För-
utom av familjen Kullgren beboddes huset av anställda vid sågen eller vid det 
närliggande stenhuggeriet. Kullgrens garverirörelse drevs vidare i det nya hu-
sets källarvåning men upphörde på 1930–talet. De stora karen i källaren som 
hade använts i garveriverksamheten fylldes med sand. I uthuset förvarades 
länge efteråt en omfattande samling garveriredskap som småningom skingra-
des. Med avsaknad av rinnande varmt vatten och med utedass på gården var 
huset bebott till mitten av 1960–talet. Gården revs 1974.

Byggnader och verksamhet på gamla Broåkern i övrigt
I slutet av 1800–talet framgår det av fotografier att det knappast fanns en enda 
byggnad, ett enda träd eller knappt ens en buske på Broåkern mellan Limsjön 
och älven och nedåt Norsbrokanalen. Så började sågverket smått expandera på 
Noretsidan och Kullgrenska gården byggdes. Väster om Kullgrenska gården 
uppfördes kring år 1900 ett antal gårdar och företagslokaler. Närmast den 
skarpa vägkröken står ett 1 ½–planshus med rödfärgad träpanel, möjligen 
uppfört 1905 eller tidigare. Tomten kan ha gått under namnet Snickartomten. 
Här bodde snickaren Per Berg med sin hustru Näs Kerstin Andersson från 
Vargnäs och barn. Per Berg, som var född i Almberg 1872, drev snickerirörel-
se i en långsmal påbyggnad inåt gården. Med hjälp av 5–6 anställda snickare 
tillverkades här möbler, byggnadssnickerier och likkistor. Vid snickeriet fanns 
också en kvarn dit folk kom för att mala potatismjöl. Fastigheten övertogs 
1916 av Andersson & Normans möbelsnickeri som fram till 1931 hade sin 
fabrikslokal här. I bostadsdelen fanns måleriverkstad och några rum uthyrdes 
till anställda. Rörelsen drevs vidare en period på 1930–talet av Daniel Nor-
man. Fastigheten kom sedan i Anders Majs ägo som 1938 rev fabrikslokaler-
na. Anders Majs byggde 1944 om bostadshuset till flera lägenheter och bräd-
fodrade fasaden. Bostadshuset övertogs så småningom av Norsbro sågverk 
och hyrdes ut till anställda. Mitt emot Per Bergs snickeri och på andra sidan 
vägen vid älvstranden fick fabrikör C. J. Grönlund 1911 tillstånd att uppfö-
ra ett magasin för motorbåtar. Byggnaden finns idag inte kvar. I början av 
1900–talet planterades björkar längs vägen från Noret mot Norsbro. Närmast 
järnvägsövergången men på östra sidan ligger ett rödfärgat 1 ½–planshus som 
uppfördes som banmästar– och banvaktsbostad vid anläggandet av järnvägen 
1914. Ett äldre hus ute på det så kallade Avandet fick samtidigt lämna plats 
för uppfyllning av järnvägsbanken i anslutning till bygget av järnvägsbron. 
I samband med bygget av den nya riksvägsbron 1984–1985 gjordes en lång 
vägbank på norra älvstranden varvid Avandets naturliga avslut snörptes av. För 
att inte vattnet på insidan av Avandet helt skulle inneslutas grävdes en liten 
kanal genom Avandet.

Melanders, Noret 60:7
Mot Limsjön ligger en gård med ett rödfärgat trähus. Gården uppfördes av 
Johannes Melander som var skogförvaltare på Norsbro sågverk. Huset finns 
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inte med på den karta som 1906 upprättades med förslag till byggnadsplan för 
Leksands–Noret men däremot på kartan över 1908 års förslag till byggnads-
plan. Huset bör därmed vara uppfört 1906–1908. Ett uthus byggdes på tom-
ten hösten 1910. Den nuvarande ekonomibyggnaden med bostadslägenhet 
byggdes 1923 efter ritningar av E.T. Ågren i Avesta. Huset tillbyggdes norrut 
i en våning år 1936 efter ritningar av byggmästare Olof Bröms. Melanders har 
särskilt kulturvärde.

Mårtas slakteri
Väster om Per Bergs gård ligger före detta Mårtas slakteri. Slakteriet uppfördes 
1910 av Johannes Melander och slaktare Richard Johansson. Melander läm-
nade snart rörelsen och i stället blev Anders Mårtas delägare från 1916. Mårtas 
kom sedan att ensam driva rörelsen vidare under namnet Mårtas slakteri. Den 
gamla slakteribyggnaden i tegel står fortfarande kvar, hopbyggd med senare 
tids utbyggnader. Den fint avrundade muren mot söder framträder fortfaran-
de väl.

Bostäder och annan industri
I bostadshuset väster om slakteriet bodde en av slakteriets delägare, Classon. 
Vägen fortsätter in till Norsbro stenhuggeri, som tidigare låg närmare sågen 
vid smedjan men flyttade till nuvarande plats 1957. Här fanns också under en 
tid lager för Skoglunds Bygg innan det flyttade till Övermo industriområde. 
På västra sidan om infartsvägen fanns Lok Karl Johanssons gård. Under första 
hälften av 1950–talet uppförde Rune Håkansson ett väveri på platsen för går-
den, Rörelsen gick under namnet Leksands Väveri AB. Rörelsen startade 1947 
då ingenjör Rune Håkansson, som hade varit ansluten till Kävlinge Väveri AB 
i Kävlinge hyrde före detta Strandbiografen vid kajen för att inhysa väveri-
verksamheten med 8 vävstolar. Väveriet tillverkade bland annat dukar, duktyg 
och servetter av bomull och linne. Antalet anställda var omkring 15 personer, 
periodvis upp emot 30 stycken. Leksands Väveri upphörde 2007.

På samma sida om vägen mot Tibble och mellan väveriet och järnvägen låg 
ytterligare ett antal hus och gårdar som samtliga revs i samband med fram-
dragandet av nya riksvägen i början av 1980–talet. Det var Fältmans gård (se-
nare Stråhle), Brasar Kalle, som arrenderade av Hedberg, och närmast Noret 
Knubbens – uppförd av Per Knubb, disponent vid sågverket. Längre in mot 
Limsjön fanns också två bostadshus som beboddes av Sven Ollas respektive 
Åjs Lars Jacobsson med familjer.

Norsbro stenhuggeri
I början av 1920–talet var verksamheten vid sågverket under lång tid lam-
slagen av arbetskonflikter. Ledningen sökte nya affärsområden och uppförde 
1922 ett stenhuggeri vid sågverkets smedja. År 1957 flyttade stenhuggeriet in 
i nya lokaler närmare Noret men den ursprungliga byggnaden finns ännu idag 
kvar. Kunniga stenhuggare lockades från Bohuslän. Produktionen bestod fö-
reträdesvis av smågatsten som såldes över hela landet. För det ändamålet bröts 
blå granit på Åsledsberget. Med tiden blev gravstenar en viktig produkt. Till 
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gravstenarna togs förutom den blå graniten också den grå så kallade Igelbergs-
graniten från berget vid Östervikens sydspets, röd granit som hämtades från 
Gesunda samt svart granit från Mockfjärd. För utformningen av gravvårdarna 
engagerades bland andra kyrkogårdsnämndens arkitekt i Stockholm men ock-
så konstnärerna Acke Hugh Malmeström och David Tägström. Gravvårdarna 
såldes över hela Dalarna och företaget sysselsatte på 1920–talet c:a åtta arbeta-
re. Efter andra världskriget övertogs verksamheten av Oskar Widell. Rörelsen 
övertogs senare av Hugo Halvarsson från Noret och drevs från 1970–talet 
av Artur Fredriksson, Klockarberg. Därefter drevs stenhuggeriet av Kristian 
Lund. Verksamheten är fortfarande igång. 

Clasons, Noret 60:16
Den lilla röda gården på Broåkersrenen, kanten vid sluttningen ned mot äl-
ven, uppfördes av Bröms Olof Larsson c:a 1901. Enligt uppgift ska byggnaden 
från början ha varit en byskola som flyttats till platsen. Gården hyrdes till en 
början av Anders Wilhelm Lundgren som drev plåtslageriverkstad på platsen. 
Efter Lundgrens flytt till Eskilstuna 1904 hyrdes gård och verkstad av plåtsla-
gare O. E. Clason. Oscar Emanuel Clason föddes i Hudiksvall 1877 och kom 
via Ljusdal som plåtslagargesäll till Leksand. År 1912 köpte Clason gården, 
som har byggts om och till och består av ett 1 ½–plans boningshus i spontpa-
nel med plåttak. Hopbyggt med huset är verkstadslokalen. Clasons söner drev 
plåtslagerirörelsen vidare. Clasons har särskilt kulturvärde.

Värdebeskrivning
Norsbro sågverks före detta smedja från 1800–talet med före detta stenhugge-
ri från omkring 1920, utlastningsskjulet byggt 1915–1917, snickeriverkstaden 
från 1926/1931 med tillbyggnad norrut från omkring 1945 samt matsalen 
i gulfärgad puts från omkring 1950 har alla särskilt kulturvärde. Den före 
detta kontorsbyggnaden med bostadslägenhet har kulturvärde. Tillsammans 
berättar byggnaderna om industrisamhällets framväxt i Leksand. Norsbro såg-
verk var en av de tidigaste industrietableringarna i Leksand och den första 
ångsågen kring Siljan. Träindustriell verksamhet i olika former blev en av de 
viktigaste industriverksamheterna i Leksand och Norsbro sågverk växte fram 
som den största industrin i Leksand, en position som den höll fram till efter-
krigstiden kring 1960. Sågverket berättar om hanteringen av skogsråvaran, 
framställningen av sågat virke, försäljningen av trävirkesprodukter både inom 
och utom landet samt om förädling av träråvaran i form av byggnadssnick-
erier och monteringsfärdiga hus i Leksand såväl som över hela landet. Vida-
re berättar byggnaderna om hur produkterna forslades från sågen på järnväg 
från 1915. Den putsade byggnaden från omkring år 1950 avspeglar genom 
förekomsten av personaltoaletter och en ny personalmatsal de större krav på 
arbetsmiljö som blev tydliga efter andra världskriget.

Det gamla stenhuggeriet vid smedjan berättar om den betydelse som sten-
arbeten och stenindustrin hade i Leksand. Leksandsfolket var under lång tid 
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specialister på stenarbeten och grundläggning. Särskilt i byarna Grytnäs och 
Sundsnäs var man i äldre tider och in på 1900–talet duktiga på stenhuggeri-
arbeten. Folk från Leksand byggde kyrkogårdsmurar och anlade grunder till 
herrgårdar och sågverk och byggde flottningskanaler av sten både söderut och 
norrut i landet. Stenhuggeriet vid Norsbro var det första industriellt drivna 
stenhuggeriet i Leksand. Under 1900–talet fanns ytterligare ett stenhuggeri i 
Leksand vid Limhagen.

Värden/var varsam med

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

• Befintlig utformning beträffande takmaterial av plåt, takpapp eller 
tvåkupigt lertegel. Befintliga skorstenar.

• Befintliga timmerstommar samt befintlig utformning rörande fasad-
komposition och fönstersättning.

• Befintliga fönster och fönsteromfattningar. Befintlig locklistpanel, 
fasadpaneler eller puts. Befintliga socklar och grunder.

• Befintlig färgsättning av timmer och träpanel med rödfärg eller ljus-
gult. Befintlig färgsättning av puts med gul färg. Befintlig vit färgsätt-
ning på fönster, vindskivor och knutbrädor. Befintlig vit eller grön 
färgsättning på fönsterfoder.
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Ovan, plåtslagare Clasons 
karaktäristiska stuga med 
skivtäckt tak.

Till vänster, före detta 
stenhuggeriet från 1922. Till 
höger i bilden syns sågverkets 
smedja.
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Nationalromantik och dalaromantik i Noret
Under 1800–talet nådde industrialiseringen Dalarna. Efter hand ersattes bön-
dernas timmerhusbyggande av nya tekniker, och den folkliga timmerhustra-
ditionen avtog. Mot sekelskiftet år 1900 väcktes främst bland stadsbor och 
kulturpersonligheter ett nytt intresse för den äldre bondekulturens olika ut-
tryck, däribland dräktskick, sånger och musik, traditioner och byggnadskul-
tur. Många faktorer låg till grund för detta, däribland nationalstatens fram-
växt, en ökad urbanisering och världsutställningar i nationalismens förtecken. 
Övre Dalarna kom att föreställas som ett genuint reliktområde över det gamla 
Sverige, och många turister begav sig till bland annat Leksand för att uppleva 
den kultur som på andra platser betraktades som bortglömd eller utdöd. Med 
tiden kom kulturpersonligheter och förmögna stadsbor att bygga påkostade 
sommarnöjen och konstnärshem på natursköna platser i bygden. Kring se-
kelskiftet år 1900 och vidare under 1900–talets första hälft uppfördes flera 
sommarnöjen i nationalromantisk – eller dalaromantisk stil runt om på No-
ret, i synnerhet kring de tallskogsbevuxna sluttningarna kring Käringberget. 
Nationalromantiken som arkitekturstil hade sin storhetsperiod i Sverige un-
der decennierna efter sekelskiftet år 1900. Nationalromantisk arkitektur kän-
netecknas ofta av en vurm för traditionella och hantverksmässigt framställda 
material. Stor inspiration hämtades från den brittiska arts– and craftsrörel-
sen, som i motreaktion på vad som upplevdes som ett allt för icke–originellt 
och stilfixerat 1800–tal förespråkade en tillbakablick mot enkelt hantverk och 
materialens inneboende skönhet. I Leksandsbygden är det även vanligt med 
former tagna ur och tolkade genom det tidiga 1900–talets idealbild av det äld-
re bondesamhället i Dalarna, varför stilen kanske snarare bör betecknas som 
»dalaromantisk«. Redan på de tidigaste av sommarnöjen och villor återfanns 
detaljer hämtade från den dåvarande idealbilden av det äldre bondesamhällets 
byggnadskultur – trelufts blyspröjsade fönster av samma typ som på Östnors-
stugan på Skansen, fönsterluckor, komplicerade kronskorstenar, vindflöjlar, 
en uppsjö av träfasader med blottlagt timmer, stavspån och locklistpanel, röd-
färg, klovtak och diverse historiskt återblickande allmogefarstukvistar. Samti-
digt förekom även avvikelser från det traditionella byggnadskicket beträffande 
form och storlek. Exempelvis förekom flera takvarianter som aldrig traditio-
nellt nyttjats i Övre Dalarnas byggnadskick – däribland mansardtak, tälttak 
och säteritak.

128. Gästishärbret, Skogskanten 4
Två rödfärgade stolphärbren, ett större (Gästishärbret) flyttat till tomten 
1961-1962 och ett mindre, anpassade till sommarnöjen i början av 1900–
talet: vända mot väster, utbyggda balkonger ovanför entrén, vitmålade små-
spröjsade eller blyinfattade fönster, vita profilsågade vindskivor med flera de-
taljer. Spjälstaket med grindstolpar av granit och grindar i smidesjärn.
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Ovan, Gästishärbret som 
flyttades till platsen 1961-
1962. Byggnaden var annex 
till Gästgivargården.

Till vänster, före detta 
Soltäppan som sannolikt 
omdanades till sommarnöje 
från en äldre stomme kring 
år 1910. 
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Ovan, Hagebo i national-
romantisk stil byggdes av 
Anders Bröms, som var bror 
till byggmästaren Olof Bröms.

Till höger, Montelius härbre. 
Foto: Lars Jönses, Dalarnas 
museum.
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Historik
Gästishärbret var annex till Gästgivargården. Interiören var ombyggd med 
övernattningsrum med numrerade dörrar.

129. Före detta Soltäppan, Skogskanten 17
Sommarnöje i form av anpassat större rödfärgat härbre med balkong, skor-
stensmur, småspröjsade respektive blyinfattade fönster, fönsterluckor, samt en 
senare lägre tillbyggnad mot östra gaveln.

Historik
Sommarnöjet kan vara uppfört omkring 1910. Ägare och eventuell byggherre 
var 1916 en Hilma Svedbom i Stockholm. Fastigheten kallades då Soltäppan. 
Ägaren skulle kunna vara den vid tiden berömda pianisten Hilma Svedbom 
(1856–1921). Hilma född Lindberg, gift 1884 med kompositören Vilhelm 
Svedbom (1843–1904). 

130. Montelius härbre, Noret 62:38
Byggherre: Alvar och Oscar Montelius

Rödfärgat stolphärbre anpassat till sommarnöje. Med bland annat skorstens-
mur.

Historik
Enligt uppgift är härbret från 1756. Det inköptes av Axel Munthe för att 
uppföras på dennes gård men det visade sig att härbret inte passade för den av-
sedda platsen varför det 1913 såldes till bröderna Alvar och Oscar Montelius. 
De lät placera härbret på Barkdalsåkrarna i kanten mot tallskogen, mitt emot 
nuvarande plats på västra sidan om den gamla åkervägen. Det inreddes med 
ett rum och kök och med spismur och skorsten. På den lilla tomten uppför-
des även en ekonomibyggnad och en syrénberså. År 1942 blev häradshövding 
Oscar Montelius ensam ägare till härbret. Som en följd av arenabygget och 
flytten av Siljansvallen omkring år 2004–05 flyttades härbret till nuvarande 
plats. Ägare är Hovrättsrådet Oscar Montelius stiftelse vars ändamål är »att 
bereda vila åt fattiga, trötta eller sjuka personer eller åt personer som av annan 
anledning äro i behov av vila och rekreation.«

131. Hagebo, Troilius 12
Byggherre: Anders Bröms

Byggår: 1914

Mindre villa i nationalromantisk stil med mansardtak, fasad av röd– och gul-
målad liggande spontpanel och småspröjsade fönster.

Historik
Anders Bröms var från Lekatt–Brömsgården vid sjukstugan och bror till bygg-
mästare Olof Bröms. Enligt John Wennerholm ärvde Anders marken från sina 
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föräldrar och lät 1914 uppföra det tvåfärgade huset med brutet tak. Omkring 
år 1935 uppfördes ytterligare ett hus på fastigheten. Det var ett timmerhus, 
som ursprungligen varit fäbodstuga i Ljusbodarna och som numera står på 
fastigheten Troilius 13.

132. Trulsgården, Troilius 10
Byggherre, Entreprenör och arkitekt: Byggmästare Olof Bröms

Byggår: 1909–10

En större villa i jugendstil med putsade väggar, loggia och ett halvvalmat tak 
täckt med tvåkupiga pannor som övergår till ett svängt långt neddraget man-
sardtak täckt med rundade rödfärgade spån. Gavlarna är utkragade lika som 
taket i övrigt och även dem klädda med rundade rödfärgade spån. Övervå-
ningen är därmed i sin helhet större än och utkragad över bottenvåningen. 
Souterrängvåningen är delvis murad med natursten. Fönstren är småspröjsade 
och flera av dem har oregelbundna former.

Historik
Marken tillhörde på 1800–talet Lekattgården i Noret. Gården köptes 1877 
av Bröms Lars Olsson som därigenom kom över marken på Käringbergets 
sluttning. Olof Bröms uppförde huset 1909–10 och enligt John Wennerholm 
lär huset ha varit det första huset som Olof Bröms byggde efter examen som 
byggmästare från Katrineholms praktiska skola. Innan byggnaden var färdig 
såldes den till magistratssekreterare och vice häradshövding Adolf Magnus 
Troilius, som dock avled redan 1909. Familjen bodde kvar i huset till 1931. 
Året därpå köptes gården av Elin Wisselkvist, ägare till Pensionat Gläntan, 
som i sin tur sålde till biskopinnan Gerda Billing år 1939. Gerda Billing var 
änka efter Einar Billing, biskop i Västerås stift, och bebodde gården till 1960. 
Huset är synnerligen originellt och liknar inget annat i sin stil i Leksand.

133. Gärdsgården eller Söderlunds, Bergbacken 2
Byggherre: Gerda Söderlund

Byggår: 1915

Historik
År 1834 ägdes marken av trumslagaren Anders Rus i Noret. Vid sekelskiftet 
kring år 1900 hörde marken till Yr–gården i Noret men kom senare att för-
värvas av Anders Jobs, som byggde ett hus norr om denna egendom. Gerda 
Söderlund, en av Leksands mest kända fotografer, köpte marken 1915 och lät 
samma år uppföra det nuvarande huset. I huset hade Gerda även fotoateljé. På 
bakre takfallet finns två kronskorstenar.

Gerda Söderlund köpte 1914 en fäbodstuga, en lada och två ladugårdar i 
Draggåsens fäbodar. Byggnaderna transporterades till tomten på Käringberget 
och användes som stomme i det nya huset. Gården fick namnet Gärdsgården. 
I källarvåningen har senare byggts garage med portar mot infarten till tomten 
i väster. Tomten arrangerades med terrassmurar. 
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Ovan, Gärdsgården i dalaro-
mantisk stil uppfördes åt fo-
tograften Gerda Söderlund av 
en äldre fäbodstuga, en lada 
och två fäjs från Draggåsens 
fäbodar. 

Till vänster, Trulsgården i 
säregen arts– and craftsin-
spirerad stil olik något annat 
byggnadsverk i Noret från 
perioden. Material– och 
hantverksvurmen är dock 
tydlig varför byggnaden 
kategoriseras som nationalro-
mantik.
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Ovan, Kjellsgården som bygg-
des för Lisa Kjellström 1932 i 
dalaromantisk stil.

Till höger, Önskebo är en 
mer stiltypisk nationalro-
mantisk villa i stil med de 
samtida byggnadsverk som 
uppfördes i de större städerna 
under 1910–talet.
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134. Kjellsgården eller Kullen, Byggmästaren 27
Byggherre: Lisa Kjellström

Entreprenör: Juvas Olle, Juvas Olof Carlsson

Byggår: 1932

Historik
Gården uppförd 1932 för Lisa Kjellström och hennes mor fru Herlitz från 
Stockholm. Huset är troligen tillbyggt omkring 1940–1943. Byggnaden har 
två imponerande kronskorstenar.

135. Önskebo, Byggmästaren 29
Byggherre: Anna Leufgren

arkitekt: Arkitekt Carl Ericsson (1876–1929), Gävle

Byggår: 1916

Allmogeinspirerad nationalromantik.

Historik
Marken hörde i slutet av 1800–talet till Yrgården i Noret. År 1916 köptes 
egendomen av fröken Anna Leufgren (Lövgren), syster till sjökaptenen Oskar 
Leufgren. Fröken Leufgren lät uppföra huset 1916. 

136. Bergsbo, Bergakungen 8
Byggherre: Anders Jobs

Byggår: 1913–14

Historik
Efter storskiftet ägdes marken av trumslagaren Anders Rus. Småningom kom 
marken i Anders Jobs ägo. Anders Jobs var grosshandlare och drev Jobsbolaget 
i Leksand. Jobs uppförde huset 1913–14. Kort därpå, 1916, köptes fastig-
heten av Lisa Stenhammar som hade varit innehavare av Pensionat Gläntan 
längre ned efter Käringbergsvägen. På Bergsbo drev hon Leksands vävskola 
med inackordering. Lisa Stenhammar dog 1930. I början av 1940–talet köpte 
landsfiskal Torsten Carle gården.

137. Direktör Arne Johnssons, Noret 55:10
Byggherre: Arne Johnsson

Arkitekt: Georges von Dardel

Byggår: 1926

Historik
Enligt John Wennerholm ligger huset på ett område som efter storskiftet av 
skogsmarken 1834 benämndes som »odugligt berg« och blev en allmänning 
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Ovan, Bergsbo på Ber-
gakungen 8 uppfördes för 
Anders Jobs, som var gross-
handlare. Byggnaden är i en 
lågmäld nationalromantik 
där timmerstommen tydligt 
framträder.

Till höger, Hillgården med 
en mindre stuga krönt av en 
mycket storslagen kronskor-
sten. 
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Ovan, Direktör Arne 
Johnssons loftbyggnadslika 
sommarnöje på Käringberget. 
Foto, Lars Jönses, Dalarnas 
museum.

Till vänster, släkten Hedbys 
parstugulika sommarnöje 
på Bergbacken 7. Byggna-
den uppfördes i slutet av 
1930–talet men har sannolikt 
tillbyggts senare i byggnadens 
längdriktning. Byggmästare 
var Juvas Olof Carlsson.
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tillhörande Norets by. Direktör Arne Johnsson lät uppföra villan år 1926 och 
använde villan som sommarbostad till början av 1950–talet. Eftersom han vis-
tades i Leksand på sin lediga tid kom han också att kallas »Lediga Johnsson«.

138. Kapprodden 6
Lärarinnan Karin Bröms sommarnöje uppfört omkring 1910–1920–talet. Ka-
rin Bröms var verksam som småskolelärarinna. På 1930–talet var hon ledamot 
i styrelsen för Fria Kristliga seminarist– och lärareförbundet. Sommarnöje be-
stående av ett rödfärgat anpassat härbre med utbyggd balkong och vitmålade 
småspröjsade fönster.

139. Hillgården, Skyttet 14
Byggherre: Kamrer Carl Lindahl

Arkitekt: ritning av B. Kvist

Byggår: 1942

Historik
Ritning till stuga av timmer åt kamrer Carl Lindahl utförd 1941 av B. Kvist.

140. Bergbacken 7
Entreprenör: Juvas Olof Carlsson, Juvas Olle

Arkitekt: Byggmästare Carl Ingels; Sven Pehrs, Stockholm

Byggår: 1939

Historik
Enligt John Wennerholm ägdes marken i slutet av 1800–talet av släkten Hed-
bys i Noret. Medlemmar av Hedbyssläkten lät i slutet av 1930–talet uppföra 
en parstuga i timmer. Stommen kom från trakten av Furudal. Byggmästare var 
Juvas Olle. Stugan har därefter byggts till.

Värdebeskrivning
Välbevarade nationalromantiska eller dalaromantiska sommarnöjen på Noret 
berättar om Leksandsbygdens betydelse som turistort under 1900–talet och 
bedöms därför ha kulturvärden. Välbevarade byggnader som antingen har en 
tydlig nationalromantisk eller dalaromantisk karaktär kan berätta om hur den 
nationalromantiska stilen kom att nyttjas och anpassas till Leksandsbygden 
och bedöms ha särskilt kulturvärde. Det samma gäller för byggnader som på 
ett mycket tydligt vis återspeglar Norets ställning som turistort, exempelvis i 
form av Gästishärbret.
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Värden/var varsam med

• Befintliga timmerstommar och träpaneler.

• Befintlig färgsättning och utformning beträffande fasader och detal-
jer – rödfärgade, ofärgade eller tjärade fasader, faluröda knutskallar, 
faluröda eller vita vindskivor och brädfodringar kring fönster. Befint-
liga ockragula fasadfält.

• Befintliga grundmurar i natursten samt grundmurar med rundade 
stenar infällda i en betongsockel (bruksmur).

• Byggnadernas befintliga takformer, takvinklar och takmaterial i form 
av en– eller tvåkupigt lertegel. Befintliga krusade kontursågade vind-
skivor där de förekommer.

• Olika varianter av kronskorstenar, samt enklare vitputsade koniska 
skorstenar. 

• Befintliga fönster med trä– eller blyspröjs. Profilerade fönsteröver-
stycken och fönsteromfattningar där de förekommer. Befintlig färg-
sättning av fönsterbågar och detaljer kring fönster, kromoxidgröna 
eller ljust pariserblå. Befintliga fönsterluckor. Befintliga äldre per-
spektivfönster med träkarm på byggnader uppförda efter 1940.

• Befintliga trädörrar exempelvis med rombmönster. Allmogeinspire-
rade farstukvistar med rundsvarvade hörnstolpar eller kontursågade 
hörnstöd. Rosmotiv på farstukvistarnas triangelfält där de förekom-
mer. Befintliga trädörrar med sidoluft på byggnader uppförda efter 
1940.

• Befintlig utformning beträffande belysningsarmaturer.

• Trädgårdsmiljöer med tillhörande terrasseringar, bruksmurar, staket-
stolpar, järnstaket, grindar och järnanordningar. Befintlig karaktär 
beträffande tallskogsbevuxna naturtomter.

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

• Timmer– och rotvirkesportaler samt gärdsgårdar. Trägrindar i anslut-
ning till gärdsgårdar.
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Ovan, Lundstäkten 6, en 
tidstypisk villa från tidigt 
1900–tal som byggdes för 
Uno Norman 1922–1923.

Till höger, Molands på 
Lundstäkten 12. Byggnaden 
uppfördes som villa för Lisa 
Stenhammar efter ritningar 
av arkitekt Jacob J:son Gate. 
Senare bodde tandläkare 
Moland i huset och gården 
kom att kallas Molands.
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Övriga miljöer med särskilt kulturvärde
Nedan följer några miljöer som bedömts vara av särskilt kulturvärde eftersom 
de är välbevarade och tydligt återspeglar ett viktigt kulturhistoriskt samman-
hang i Noret.

141. Lundstäkten 6
En tidstypisk villa från tidigt 1900–tal som kan berätta om de stilideal som 
då rådde inom villaarkitekturen, samt om det tidiga 1900–talets framväxande 
övre medelklass i Leksandsbygden som ofta kunde uppföra liknande bostads-
hus. Den tillhörande stora trädgårdsanläggningen kan dessutom berätta om 
stadsplaneringsidealet med trädgårdsstaden, då många hus ofta placerades in-
draget från gatulinjen med omfattande och grönskande trädgårdar emellan. 

Historik
Byggt 1922–23 för Uno Norman. I huset bodde senare Richard Eronn, in-
spektor på Norsbro sågverk, riksdagsman 1915–18.

Värden/var varsam med
Värdebärande egenskaper är byggnadens utformning beträffande form, tak-
material i form av tvåkupigt taktegel samt takform och putsade skorstenar, 
fasadmaterial i form av gul locklistpanel och vit slätpanel vid gesimsen (när-
mast taket på fasaden) och i form av knutbrädor. Befintliga fönster och dörrar 
i trä, befintlig utformning beträffande fönsteromfattningar/brädfodringar och 
befintliga fönsteröverstycken. Befintliga överlufter ovan ytterdörrar. Befint-
liga belysningsarmaturer. Befintliga bruksmurar som omgärdar trädgårdsan-
läggningen samt trädgårdsanläggningens karaktär av grönskande buffertzon 
mellan huset och gaturummet. Befintlig utformning beträffande uthuset i sin 
helhet, inkl. stomme, fasadmaterial, äldre dörrar och fönster samt takmaterial 
i form av enkupigt taktegel. Befintlig kronskorsten med vindflöjel.

Sammanhang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande

142. Molands, Lundstäkten 12
Byggherre: Lisa Stenhammar

Arkitekt: Arkitekt Jacob J:son Gate

Byggår: 1925, tillbyggnad 1961

Historik
Lisa Stenhammar lät uppföra villan efter ritningar av arkitekt Jacob J:son 
Gate, som ritat ett flertal villor i Lidingö villastad. Lisa Stenhammar drev från 
1912 Pensionat Gläntan och Leksands vävskola, som tog emot unga flickor på 
inackordering. Gläntan låg längs vägen upp till Käringbergsvägen och ritades 
av Lisas kusin, arkitekten Ernst Stenhammar.

Lisa Stenhammars hus på Lundstäkten köptes senare av tandläkare Moland 
och gården kom att bli omtalad som Molands. Stenmuren mot Hjortnäsvägen 



Leksands kulturmiljöprogram

520

Paradparken i sin nuvarande 
utformning, strax söder om 
Leksandshallen.

Till höger, Flitten 6, en 
karaktäristisk villa i lågmäld 
klassicism tillkommen under 
den moderna epoken efter 
ritningar av arkitekt Erik 
Lundgren.
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byggdes 1940. Kommunen köpte fastigheten 1957 och lät inrätta en husmo-
derskola, som en del av den nya yrkesskolan. År 1961 byggdes huset till med 
en lägre länga i västlig riktning för husmodersskolans behov. Tillbyggnaden 
om 225 kvm rymde vävsal med plats för 16 vävstolar, en väv– och sysal, matsal 
och förråd. Den gamla byggnaden rustades samtidigt upp och försågs med 
klarare färgsättning. Man kunde ta emot två grupper om 12 elever samtidigt, 
vilket ansågs tillräckligt med tanke på att grannkommunerna i stor utsträck-
ning kunde lämna motsvarande undervisning.

Sammanhang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande

143. Paradplatsen eller Paradparken, Noret 58:1
Byggår: Ursprungligen sekelskiftet kring år 1900. Ombyggd c:a 1969 respek-
tive c:a 2005. Delvis bebyggd med början 2020.

Historik
Platsen benämndes kring år 1800 Paradåkern och användes för exercis av 
Leksands kompani. Kring sekelskiftet år 1900 etablerades här Paradplatsen 
som en nöjesanläggning med dansbana, scen, lotterikiosker med mera. Parad-
platsen växte till en mycket populär nöjesplats. Efterhand växte anläggningen 
med takförsedd scen med mera. I västra utkanten tillkom från 1930–talet 
plats för ishockeyrink, tennisbanor och ett stycke nordväst om Paradplatsen 
anlades i mitten av 1930–talet Siljansvallens idrottsplats med fotbollsplan, 
löparbanor, läktare och omklädningsrum. År 1951 byggdes två tennisbanor 
norr om Siljansvallen. Kring år 1970 byggdes ett uppblåsbart tält över den 
ena. Tältet ersattes småningom av en hall. Ishockeyrinken flyttade på 1950–
talet till den så kallade Gästisgropen norr om Paradplatsen där nya isstadion 
byggdes. Nöjesanläggningen, som drevs av Planteringssällskapet, revs i slutet 
på 1960–talet och på platsen byggdes Leksandshallen med sim– och sporthall. 
Den övriga ytan omskapades till en parkanläggning, Paradparken, med plan-
teringar, gångvägar och fontän. Kring år 2008, i samband med arenabygget, 
byggdes Paradparken om. År 2020 började delar av parken att bebyggas med 
ny sporthall.

144. Flitten 6
Byggherre: Einar och Frida Lauritzen

Entreprenör: Troligen Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Arkitekt: Stadsarkitekten i Falun Erik Lundgren; Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.

Byggår: 1941

Historik
Första ritningsförslag av arkitekt Erik Lundgren, stadsarkitekt i Falun, 1940. 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund modifierade 1941 ritningarna något i för-
hållande till ursprungligt förslag.
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Ovan, Lekattbacken 12 i sti-
lig sen modernism med fasad 
i kalksandsten lät uppföras av 
Karl–Erik Carlsson år 1970.

Till höger, utbyggnaden till 
Turisthemmet Tre Kullor 
i timmer med blyspröjsade 
fönster.
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Medicinalrådet Einar och fru Frida Lauritzen, f. Widén, Stockholm, köpte 
1940 tomten av Fisk Anders Anderssons sterbhus och lät uppföra bostadshu-
set av trä med reveterade fasader samt sadeltak täckt med tegel. Senare bebod-
des fastigheten av Martin Joon.

Sammanhang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande

145. Lekattbacken 12
Byggherre: Karl–Erik Carlsson

Byggår: 1970

En smal avlång huskropp med pulpettak i nord–sydlig riktning. En motstå-
ende, lägre placerad och förskjuten långsmal byggnadskropp med pulpettak. 
Huset med olika entréer, gångvägar och infartsväg är anpassat till tomtens 
läge i en östsluttning. Entrén är djupt indragen i långväggen och bildar inget 
utstickande från fasaden. Dörren är av teak med påbyggnader av pyramidlik-
nande kassetter av trä. Brett sidoljus. Dubbelgarage i norra änden av huset 
som en integrerad del av huskroppen.

Historik
Villan uppfördes åt Karl–Erik Carlsson, pilot och samarbetspartner och del-
ägare i Sterner Aero.

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling och modernism

146. Turisthemmet Tre Kullor, Kronan 6
Byggherre: Ollas Anders Olsson

Entreprenör: Byggmästare Hallmans Per Karlsson

Byggår: 1909–1910

Historik
Turisthemmet Tre kullor drevs av tre systrar Anna, Britta och Elin från All-
varsamsgården i Tällberg. Verksamheten började med kaférörelse 1909. Elin 
gifte sig med Anders Carlsson från Häradsbygden som blev känd som »Tu-
rist–Carlsson« och blev direktör i det aktiebolag som bildades 1913 med pen-
sionatsverksamhet. Under åren tillkom ett flertal tillbyggnader. Interiören de-
korerades med målningar av Anders Altzar och Gabriel Burmeister. Från 1955 
hade pensionatet namnet Tre Kullor efter grundarna. Verksamheten lades ned 
i slutet på 1980–talet och byggnaderna omvandlades till bostäder med bildan-
det av bostadsrättsförening. Tre nya hus uppfördes 1989. Kvar på gården finns 
den kända skulpturen i plåt föreställande tre kullor. Turisthemmet Tre Kullor 
har kulturvärde. Utbyggnaden norrut har särskilt kulturvärde.

Sammanhang: Modernistiska timmerhus, Turism, nationalromantik och dala-
romantik
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Ovan, det stora röda huset 
till Skogsbo som började 
byggas 1891 och som senare 
beboddes av Alfred Wallins 
änka.

Till höger, Byggmästaren 18 
med tidstypiska småhus från 
tiden kring år 1920.
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148. Skogsbo, Skogsbo 8, 9 och 10
Historik
Marken ägdes vid storskiftet av Tre Per och Erik Mattsson i Noret. Senare 
förvärvade familjen Grape–Naijström egendomen. Naijström var handlare i 
Noret. Den övre gula byggnaden (Skogsbo 9) flyttades hit 1887 från Klock-
argården vid kyrkan efter klockaren och musikdirektören Alfred Wallins död. 
På Klockargården hade byggnaden inrymt Leksands sparbanks första loka-
ler. I det gula huset startade Gertrud Wallin skolundervisning för flickor från 
Leksand. Gertrud var dotter till klockare Alfred Wallin och hade en gedigen 
utbildning från lärarinneseminariet i Stockholm och studier i Paris. Undervis-
ningen var ett slags påbyggnad på folkskolundervisningen. I samma byggnad 
påbörjade Gertrud och fröken Signe Philip senare en hushållsskola för flickor 
från bygden och från »finare familjer«. Undervisningen omfattade matlagning 
och vävning. Eleverna kom skämtsamt att kallas för »skogsduvor«. Hushålls-
skolan pågick till 1925. Det stora, röda huset (Skogsbo 10) började byggas 
1891 och tillbyggdes 1928–29. Här bodde Alfred Wallins änka och senare 
dottern Elisabet, gift med häradshövding Theodor Ringensson.

Sammanhang: Det tidiga industrisamhället förändrar, Turism, nationalroman-
tik och dala romantik

148. Byggmästaren 18
Byggherre: Olof Bröms

Entreprenör: Byggmästare Olof Bröms

arkitekt: Byggmästare Olof Bröms

Byggår: C:a 1919–22

Historik
Tomten köptes 1919–20 av byggmästaren Olof Bröms som lät uppföra först 
det röda huset med brutet tak och därefter det reveterade huset (Byggmästa-
ren 17). År 1922 köptes gården av fröknarna Emma och Hulda Svan samt Au-
gusta Svensson, lärarinnor från Falun. Stenhuggare Karl Nygårds med familj 
flyttade in på gården 1929 och köpte senare fastigheten.

Sammanhang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar/sammanhang

149. Noret 62:53, Järn-
vägsstationen

Entreprenör: Byggmästare G. 
A. Helldén, Sellnäs. Byggår: 
1914

Gustaf Ankarcrona har ritat förslag till 
utformning av tågstationen. Det har emel-
lertid inte varit möjligt att fastställa vem som 
upprättade de slutgiltiga ritningarna för bygg-
naden. Tillbyggnad 1942 i ett plan norrut. 
Tillbyggnaden revs c:a 2010. Sammanhang: 
Det tidiga industrisamhället förändrar.

150. Lundstäkten 14 Huset förefaller vara en ombyggd enkelstu-
ga. Uppfört på platsen mellan 1906–1918. 
Samman hang: Timmerhuskulturen.

151. Flitten 15 Byggherre: Köpman Jacob 
Jacobsson
Entreprenör:
Arkitekt: Erik Rosendahl, 
Hofors 1936

Ritning och arbetsbeskrivning från november 
1936 av Erik Rosendahl, Hofors. Samman-
hang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden 
och tidigt villabyggande.

152. Flitten 9 Byggherre: Kontören Oskar 
Liss
Entreprenör och arkitekt: 
Byggmästare Hallmans Per 
Karlsson
Byggår: 1930

Mycket välbevarat i originalutförande. 
Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

153. Flitten 3 Byggherre: Daniel Modig
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1949–1950

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

154. Sjukstugan 6 Byggår: 1972 Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

155. Lekattbacken 11 Byggherre: Viktor Lind och 
byggmästare Johan Påvels
Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman
Entreprenör: Byggmästare 
Johan Påvels
Byggår: 1949–1950

Huset har varit grönt. Färgsättningen ändrats 
på 2010–talet, fasadputs och balkongfronter 
har fått samma kulör. Sammanhang: 1900-ta-
lets tätortsutveckling och modernism på 
Noret.

Övriga miljöer med särskilt kulturvärde
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar/sammanhang

156. Trekanten 5 Trekanten 5
Byggherre: Sven Risberg
Byggår: 1954

Garage i liknande stil.
Många bevarade detaljer såsom fönsterluck-
or, smidesräcken till yttertrappor och grin-
dar. Huset uppfördes åt Sven Risberg, som 
härstammade från Övermo men då bodde i 
Enskede. Sammanhang: 1900-talets tätortsut-
veckling och modernism på Noret.

157. Skogskanten 3 Byggherre: Kerstin Lorents, 
Byggår: 1930

Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

158. Skogskanten 16 Byggherre: Fröken Johanna 
Engström
Entreprenör:
Arkitekt:
Byggår: Gården finns med på 
en karta från 1906 varför den 
bör ha uppförts strax före.

Johanna Engström var företagare och drev 
omkring år 1900 manufaktur– och sybe-
hörsaffär i den byggnad som föregick Han-
delsbankens hus vid Norsgatan. År 1918 
köpte Tidstrand rörelsen och lade ned den. 
Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

159. Tallen 1 Byggherre: Sten och Birgit 
Östlund
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1963–64

Sammanhang: Modernistiska timmerhus.

160. Österåkern 11 Byggherre: Kapten Carl och 
Astrid Gyllenhammar
Entreprenör: Byggmästare 
Hallmans Per Karlsson
Arkitekt: Byggmästare Hall-
mans Per Karlsson
Byggår: 1935–36

Carl Gyllenhammar, född i Leksand 1873, 
var första brandkapten vid Stockholms brand-
kår. Kuriosa: Kapten Gyllenhammar påträffa-
de i slutet av 1800–talet en yxa med skafthål 
vid Orsand. Samman hang: Municipalsamhäl-
let, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande.

161. Fogden 6 Byggår: 1961 Huset uppfört efter det att ett föregående hus 
uppfört 1939 brann 1960. Sammanhang: 
1900-talets tätortsutveckling och modernism 
på Noret.
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar/sammanhang

162. Fogden 10 Byggherre: Köpman Artur 
Ågren
Entreprenör och arkitekt: 
Byggnadsingenjör Nils Skog-
lund AB
Byggår: 1945

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

163. Sandgärdet 8 Byggherre: Gösta Redin
Entreprenör och arkitekt: 
Byggmästare Hallmans Per 
Karlsson
Byggår: 1936

Ritning Hallmans Per Karlsson 1935. Huset 
spegelvänt. Samman hang: Municipalsamhäl-
let, trädgårdsstaden och tidigt villabyggande.

164. Korsgärdet 12 Byggår: 1974 Sammanhang: Modernistiska timmerhus.
165. Yrgärdet 6 Byggår: 1975 Sammanhang: Modernistiska timmerhus.
166. Yrgärdet 4 Byggår: 1958 Sammanhang: Modernistiska timmerhus.
167. Yrgärdet 2 Byggår: 1974 Sammanhang: Modernistiska timmerhus.
168. Jonsbacken 16, 
17, 18, 19, 20, 25 och 
26

Entreprenör: Byggnadsingen-
jör Nils Skoglund AB
Arkitekt: Distriktsarkitekt Erik 
Wåhlin
Byggår: 1952–53

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

169. Läkaren 2, Skog-
lunds

Byggherre: Nils och Barbro 
Skoglund
Entreprenör: Byggnadsingen-
jör Nils Skoglund AB
Arkitekt: arkitekterna Erik och 
Tore Ahlsén
Byggår: 1948

Halva timmerstommen kommer från Norets 
gamla folkskola. Sammanhang: Modernistiska 
timmerhus.

170. Täppan 6 Byggherre: Wilhelm Alexan-
dersson
Entreprenör: Eventuellt Bygg-
nadsingenjör Nils Skoglund 
AB
Arkitekt: Eventuellt Byggnads-
ingenjör Nils Skoglund AB
Byggår: 1948

Byggherre var stenhuggaren och gravören 
Wilhelm Alexandersson som kom från Bo-
huslän och drev Nya stenhuggeriet i Limha-
gen. Sammanhang: 1900-talets tätortsutveck-
ling och modernism på Noret.

171. Limhagen 10 Byggherre: Åke Fhinn
Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman
Byggår: 1950

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

172. Limhagen 23 Byggherre: Karl Albin Karlsson
Byggår: 1927, uthus 1929

Historia: Karl Albin Karlsson var sedan 1913 
anställd som snickare vid Gävle–Dala järnväg. 
Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar/sammanhang

173. Kohagstäppan 3 Byggår: 1928 Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

174. Bassängen 6 Bassängen 6, terrassmurar
Byggherre: Åke Lassas med 
familj
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1950

Vackra och påkostade murar av natursten 
med cement på båda sidor av infartsvägen till 
det ursprungliga garaget i husets källarvåning. 
Villan uppfördes 1950 för ishockeyspelaren 
och glasmästaren Åke Lassas med familj. 
Villan ligger nära den gamla vattenledningsre-
servoaren, »bassängen«, som gett upphov till 
namn på kvarteret. Sammanhang: 1900-talets 
tätortsutveckling och modernism på Noret

175. Bassängen 11 En äldre enkelstuga i timmer. Sammanhang: 
Timmerhuskulturen.

176. Tibblegärdet 10 Byggherre: Oscar Widell
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1947

Oscar Widell var stenhuggare och drev under 
en tid Norsbro stenhuggeri, Widell & Co. 
Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

177. Troilius 13 Byggherre: Anders Larsson 
Bröms
Arkitekt: Ritning Anders Lars-
son Bröms
Byggår: 1934–35

Stugan var ursprungligen en fäbodstuga från 
Ljusbodarna. Sammanhang: Turism, national-
romantik och dalaromantik.

178. Troilius 1 Byggherre: Nils Friberg
Byggår: 1965

Sammanhang: Modernistiska timmerhus.

179. Bergbacken 5 Byggherre: Olle Ollas
Byggår: 1961

Sammanhang: Modernistiska timmerhus.

180. Byggmästaren 9 
Johan Nygårds

Johan Nygårds, Byggmästaren 
9
Byggår: 1945

Ett rödfärgat timmerhus i 1 1/2 våning med 
tegelklätt sadeltak och en förstukvist med 
svarvade stolpar. Sammanhang: Modernistis-
ka timmerhus.

181. Byggmästaren 26, 
Winges

Byggår: 1928
Byggherre: Anders Winge

Huset hyrdes till en början ut. År 1945 köp-
tes fastigheten av chaufför Gottfrid Markus. 
(Källa: John Wennerholm.) Samman hang: 
Municipalsamhället, trädgårdsstaden och 
tidigt villabyggande.

182. Byggmästaren 16 Byggherre: Torbjörn Dahl
Byggår: 1965

Sammanhang: Modernistiska timmerhus.

183. Bergakungen 10 Byggherre: Sven och Greta 
Prosell
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1972–73

Sammanhang: Modernistiska timmerhus.



Leksands kulturmiljöprogram

530

Övriga miljöer med kulturvärde
Nedan följer några miljöer som bedömts vara av kulturvärde eftersom de tyd-
ligt återspeglar ett viktigt kulturhistoriskt sammanhang i Noret.

184. Järnvägsmagasin, Noret 59:2 respektive Noret 62:53
Totalt fyra före detta järnvägsmagasin ligger längs med järnvägen. De två 
nordligaste ligger på de berörda fastigheterna.

Historik
Totalt fyra före detta järnvägsmagasin ligger längs med järnvägen. De två 
nordligaste ligger på de berörda fastigheterna.

Magasinet på Noret 59:2 är troligen uppfört i samband med järnvägens 
ankomst till Leksand 1914. Byggnaden var godsmagasin för Södra Dalarnas 
Järnvägsaktiebolag. År 1942 byggdes magasinet till något. Byggnaden stod 
ursprungligen på plintar. Befintliga entréer, portar och fönster är på de ur-
sprungliga portarnas plats.

Magasinet på Noret 62:53 är före detta Konsums varumagasin, det så kall-
lade »Rikslagret«. Den äldsta delen av byggnaden är den smalare delen med 
gavel söderut. Byggnadens läge beror på att det drogs ett stickspår norrifrån 
snett och byggnaden uppfördes parallellt med stickspåret. Den nordligaste 
delen av denna byggnadskropp är uppfört som magasin någon gång mellan 
1914 och 1933. Leksands Konsumentförening har troligen uppfört magasinet 
från första början. År 1934 lät föreningen förlänga magasinet söderut efter rit-
ningar av arkitekt Eskil Sundahl vid Kooperativa Förbundets arkitektkontor. 
År 1941 inreddes kontorslokaler vid magasinet. Magasinet byggdes antingen 
då eller senare till med en större byggnadskropp i vinkel mot den äldre ma-
gasinsdelen.

Mitt emot på andra sidan Stationsgatan lät Konsumentföreningen 1945 
uppföra ett tvätteri efter ritningar av arkitekt Seth Torné vid Kooperativa För-
bundets arkitektkontor. Tvätteriet revs på 1980–talet.

De sydligare belägna magasinen består av norrifrån räknat Leksands Han-
dels AB magasin uppfört 1936. Den sydligare av de två är troligen det maga-
sin som Langes järnhandel lät uppföra 1939 efter ritningar av Erik Hansson. 
Magasinet var avsett för upplag av koks samt för Langes järnhandel. Stommen 
utgjordes av en gammal timmerlada och entreprenör var Juvas Olof Carlsson. 
Byggnadsnämnden ansåg det mycket viktigt att höjd och taklutning var lika 
som angränsande magasin för att erhålla en estetiskt tilltalande helhetsver-
kan för denna del av stadsbilden. Magasinet var så gott som oförändrat in på 
2000–talet varefter det på senare tid helt har byggts om. 

Sammanhang: Det tidiga industrisamhället förändrar
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar

185. Torget Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

186. Tregården 11 Huset är uppfört före 1906. År 1954 byggdes 
huset om. Sammanhang: 1900-talets tätorts-
utveckling och modernism på Noret.

187. Prinsen 19 Gården är uppförd före 1906. Samman hang: 
Municipalsamhället, trädgårdsstaden och 
tidigt villabyggande.

188. Lundstäkten 13 Byggår: 1977 Sammanhang: Modernistiska timmerhus.
189. Göstas 18 och 19 Byggherre: Martin Wallberg

Byggår: 1965
Martin Wallberg grundade och drev Elo Duv-
näs AB som tillverkade elinstallationsproduk-
ter. Sammanhang: Modernistiska timmerhus.

190. Flitten 1, Flittens 
eller Flitt Daniels

Gården är uppförd vid Östra vägen eller 
Sjukstugevägen (senare Hantverkaregatan) i 
slutet av 1800–talet av soldaten Flitt Daniel, 
soldat vid Leksands kompani. Marken var en 
del av Storåkern. Sammanhang: Timmerhus-
kulturen.

191. Lekattbacken 10 Byggherre: C. F. Berglund
Byggår: 1920

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

192. Skogskanten 15, 
Furuliden

Byggherre: Byggmästare Olof 
Johansson, tillbyggnaden 
Byggår: Omkring 1910, till-
byggnaden 1961

Pensionat och hotell från början av 1900–ta-
let. Namnet anspelar på barrskogen. Under 
decennierna kring år 1900 ansågs luften i 
barrskogar vara bra för hälsan varför vilo– och 
hälsohem, pensionat med mera ofta anlades 
i anslutning till barrskogar. Vid tiden för 
tillbyggnaden drevs rörelsen av byggmästare 
Olof Johansson. Omkring 1990–talet blev 
anläggningen flyktingförläggning och sedan 
förskola. Samman hang: Municipalsamhället, 
trädgårdsstaden och tidigt villabyggande.

193. Furan 5 Byggherre: Börje Lundmark
Byggår: 1954–1955

Sammanhang: Modernistiska timmervillor. 
Turism, nationalromantik och dalaromantik.

194. Tallen 7, Leksands 
barnhem

Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

195. Tallen 2 Byggherre: Lennart Möller
Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Ivar Britz ritkontor
Byggår: 1963

Lennart Möller kom till Leksand för att som 
rektor bygga upp yrkesskolan. Sammanhang: 
Modernistiska timmerhus.

Övriga miljöer med kulturvärde
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar

196. More 2 Byggår: 1922 Samman hang: Municipalsamhället, trädgårds-
staden och tidigt villabyggande.

197. Österåkern 8 Byggår: Eventuellt 1951. Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

198. Sandgärdet 6, 
Uhrdins

En uppgift gör gällande att huset flyttades 
från Hjortnäs omkring år 1890. Till 1921 
bodde missionspastor Palmqvist på går-
den. Han hade också bokbindarverkstad på 
gården. Åren 1921–1947 beboddes gården 
av familjen Sam Uhrdin d.ä. samt någon 
tid av sonen, konstnären Sam Uhrdin d.y. 
Sam Uhrdin d.ä. var född 1864 och kom 
från Vikarbyn i Rättvik. Namnet Uhrdin är 
taget efter gårdsnamnet Ur. Sam Uhrdin var 
målarmästare och dekorationsmålare. Han var 
ofta anlitad av möbelverkstaden Andersson & 
Norman för att måla deras dalmålade möbler. 
Sammanhang: Turism, nationalromantik och 
dalaromantik.

199. Hagbacken 8–16 9 radhus 
Byggår: 1972–1973
Arkitekt: Åke Temnerud arki-
tektkontor

På platsen låg Gropgården som troligen 
uppfördes på 1800–talet. På gården fanns 
flera kyrkstallar. Bröderna Grop Per och Erik 
Persson var i början av 1900–talet skickliga 
stenhuggare och gjorde grunden till Leksands 
tingshus 1918. Gården revs i slutet av 1960–
talet då stadsplaneringen av området redan 
påbörjats med övervägagen om att bygga 
radhus. Arkitekt Åke Temnerud i Borlänge 
började 1971 att rita på husen. Sammanhang: 
1900-talets tätortsutveckling och modernism 
på Noret.

200. Täppan 8 Byggherre: Anna Lehnberg
Arkitekt: AB Svenska Trähus, 
Stockholm
Byggår: 1947–1948

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

201. Skogen 8 Entreprenör: Byggnadsingen-
jör Nils Skoglund AB. 
Byggår: kring 1961

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

202. Limhagen 27, 
Larshansgården

Byggherre: Anders Fredrik 
Eriksson Larshans
Byggår: 1924

A. F. Larshans var målarmästare. Samman-
hang: Municipalsamhället, trädgårdsstaden 
och tidigt villabyggande.
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Fastighetsbeteckning 
och byggnadsnamn

Byggherre, entreprenör, arki-
tekt och byggår

Historik/kommentar

203. Tibblegärdet 14 
och 15

Två kedjehus.
Byggherrar: Oskar Elofs res-
pektive Tore Sellner
Byggår: 1956

Oskar »Pyret« Elofs, (1913–1993), arbetade 
på Norsbro sågverk och var tillsammans med 
brodern Gunnar »Gunken« Elofs (1911–?), 
som också arbetade på sågverket, drivande i 
att hockey började spelas i Leksand i mitten 
av 1930–talet. Oskar Elofs blev senare brand-
chef i Leksand.Tore Sellner var elektriker. 
Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

204. Troilius 9 Byggherre: Sven Hedlund
Arkitekt: Arkitekt Åke Sjöman
Byggår: Omkring år 1959

Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

205. Byggmästaren 14 Byggår: 1965 Fastigheten hade tidigare beteckningen Kilen 
2. Sammanhang: 1900-talets tätortsutveckling 
och modernism på Noret.

205. Byggmästaren 14
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149. Noret 62:53, Järnvägsstationen 150. Lundstäkten 14

152. Flitten 9

154. Sjukstugan 6

156. Trekanten 5

151. Flitten 15

153. Flitten 3

155. Lekattbacken 11
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157. Skogskanten 3 158. Skogskanten 16

160. Österåkern 11

162. Fogden 10

164. Korsgärdet 12

159. Tallen 1

161. Fogden 6

163. Sandgärdet 8
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165. Yrgärdet 6 166. Yrgärdet 4

168. Jonsbacken 16 med flera

170. Täppan 6

172. Limhagen 23

167. Yrgärdet 2

169. Läkaren 2, Skoglunds

171. Limhagen 10
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173. Kohagstäppan 3 174. Bassängen 6

176. Tibblegärdet 10

178. Troilius 1

180. Byggmästaren 9, Johan Nygårds

175. Bassängen 11

177. Troilius 13

179. Bergbacken 5
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181. Byggmästaren 26, Winges 182. Byggmästaren 16

184. Järnvägsmagasin, Noret 59:2 respektive Noret 62:53

186. Tregården 11

188. Lundstäkten 13

183. Bergakungen 10

185. Torget

187. Prinsen 19
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189. Göstas 18 och 19 190. Flitten 1, Flittens eller Flitt Daniels

192. Skogskanten 15, Furuliden

194. Tallen 7, Leksands barnhem

196. More 2.

191. Lekattbacken 10

193. Furan 5

195. Tallen 2
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197. Österåkern 8 198. Sandgärdet 6, Uhrdins

200. Täppan 8

202. Limhagen 27, Larshansgården

204. Troilius 9

199. Hagbacken 8-16

201. Skogen 8

203. Tibblegärdet 14 och 15
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Värdekartan redovisar 
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Glasveranda och ingång till Gästis, en karaktäristisk byggnad med rik historia nära kyrkudden. Byggnaden uppfördes 
sannolikt på 1690–talet, och har därefter ombyggts i flera omgångar. Den nuvarnade exteriören härrör från tiden kring 
sekelskiftet år 1900.
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Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggö-
ra kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot an-
dra intressen. När kommunen fattar beslut i detaljplaner och bygglov ska en 
avvägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis kulturmiljöer 
eller naturvård, och enskilda intressen, som behovet av en större bostad el-
ler en grannes önskan om utsikt. Det här beskrivs i Plan– och bygglagens 
(2010:900) andra kapitel. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden 
som har särskilda värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas 
kulturmiljöfrågan i den dagliga handläggningen, men beslutet om vad som är 
lämpligt att göra på en viss byggnad eller i ett visst område sker i det enskilda 
plan– eller bygglovärendet.

Ett kulturmiljöprogram kan innehålla beskrivningar av de kulturhistoriska 
värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan 
också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka 
delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.

Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en ”våt filt” över be-
byggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och 
fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att 
skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturvärden
En kulturmiljö är sammansatt av en mängd egenskaper. En egenskap kan ex-
empelvis vara en byggnads material, byggnadshöjd, fönstersättning, färg eller 
namn.

En egenskap är aldrig automatiskt värdefull. Ett värde tillskrivs alltid en 
miljö av olika människor i vår samtid. Personer med olika kompetenser och 
intressen tillskriver miljöer olika typer av värden. En byggnadsantikvarie kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom den kan utgöra ett slags 
fysiskt källmaterial som berättar om det förflutna. Samhället kan använda så-
dana miljöer för att förmedla och konkretisera berättelser om vår historia och 
på så vis ge människor bättre möjligheter att förstå sin samtid. En arkitekt kan 
bedöma att en miljö är särskilt värdefull eftersom dess olika arkitektoniska pa-
rametrar skapar en vacker och trivsam livsmiljö. En person kan också bedöma 
att en plats är värdefull eftersom hen har många minnen kopplade till den.

Det är väldigt viktigt att tydliggöra varför en egenskap tillskrivits ett värde 
och av vem. Då blir det möjligt att senare följa upp på värderingen och förstå 
varför den är gjord.

Vad och hur har vi bedömt?
I detta kulturmiljöprogram bedöms kulturhistoriska och estetiska värden, 
samt delvis även sociala värden. Begreppen förklaras i sitt sammanhang nedan. 
Alla värderingar är skrivna och utförda av byggnadsantikvarier vid Dalarnas 
museum. Begreppet kulturvärde används för att beskriva den sammantagna 
bedömningen mellan dessa tre värdeaspekter.
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Kulturhistoriska värden
Miljöer, platser och byggnader med kulturhistoriska värden bär på berättelser 
om det förflutna som av olika anledningar bedöms vara viktiga för vår samtid 
– eller att bevara för framtiden. I arbetet med Leksands kulturmiljöprogram 
har berättelserna om det äldre bondesamhället, timmerhuskulturen, turismen 
i Leksand och industrisamhället bedömts som särskilt viktiga. De värderingar 
som finns listade i rapporterna och på hemsidan utgår ifrån bedömningar om 
hur olika platser, miljöer eller byggnader återspeglar olika aspekter av dessa 
berättelser. På platser där andra intressanta berättelser tydligt framträder har 
även dessa medtagits i bedömningen av byns olika värden. Det kan exempelvis 
beröra anknytningar till välkända historiska personer eller lokala traditioner 
som är särskilt viktiga för en specifik by. I Leksands–Noret återspeglas delvis 
andra berättelser än i byarna, varför bedömningsgrunderna där skiljer sig från 
byarna. Miljöer och byggnader som inte förändrats nämnvärt under de senas-
te 40–50 åren värderats generellt högt i detta kulturmiljöprogram. Detta beror 
på att ovannämnda berättelser mer tydligt kan utläsas ur de miljöer som inte 
nämnvärt förändrats under senare tid.

Estetiska värden
Miljöer, platser och byggnader med estetiska värden bedöms ha stora utseen-
demässiga och upplevelsemässiga kvaliteter idag. Det kan röra sig om byggna-
der som är uppförda med stor hantverksmässig skicklighet och högkvalitativa 
material, landskapsrum där bebyggelsen och landskapet tillsammans bildar 
trivsamhet eller miljöer som är synbart gamla och bär många spår av tidens 
tand. Bedömningen av estetiska värden har utförts av Dalarnas museums 
byggnadsantikvarier och har i första hand gått ut på att fånga upp och värde-
sätta landskapets och byarnas unika karaktär beträffande färgsättning, voly-
mer, former och placering i landskapet. Landskapets karaktär berättar oftast 
en viktig berättelse och har därför kulturhistoriska likväl som estetiska värden. 
Den värderingstext som i rapporter och bykaraktäriseringar benämns Låg, tät, 
faluröd eller ofärgad bebyggelse är den enda som helt och hållet utgått ifrån 
en estetisk bedömning av byarna.

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

Biologiskt kulturarv
Enkelt uttryckt är biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur. Allt från 
enskilda träd till hela landskap kan berätta historien om den mänskliga när-
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Z–torget med modernistisk 
bebyggelse som kan berätta 
om 1900–talets tätortsut-
veckling i Leksand. Trots 
utvecklingen har bebyggelsen 
bibehållits småskalig. Bygg-
nader i Noret överstiger sällan 
två våningars byggnadshöjd. 
Cirka 15 byggnadsverk är tre 
våningar eller högre beroende 
på hur man räknar vånings-
tal. I denna rapport räknas 
endast hela våningstal. 

varon.  Eftersom berättelserna förmedlas av något levande ligger det i sakens 
natur att det biologiska kulturarvet befinner sig i ständig förändring– det kan 
vara kortlivat men kan också fortleva i århundraden.

Biologiskt kulturarv är resultatet av människans möte med det levande i 
naturen. Genom att förstå detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet 
och visa vad som behövs för att ta vara på olika värden i landskapet.

Det biologiska kulturarvet kan handla om enskilda träd och buskar som 
formats av människan, som träd som planterats i en allé eller hamlats för 
att lövet ska kunna användas som foder till djuren. Det kan även vara större 
landskap, som fäbodvallen med hackslog, med den omgivande skogen som 
brukats för bete och där vallkullorna gjort ristningar i träden där de rastat. 
Det kan även vara det brukade landskapet runt och inne i byn, med ängs– och 
åkermarker.

Ekonomiska värden
Miljöer med kulturvärden kan ha högre ekonomiska värden i jämförelse med 
andra miljöer. Exempelvis kan verksamheter så som ett kaféer eller butiker 
nyttja byggnader eller miljöer med kulturvärden i sin marknadsföring för att 



Leksands kulturmiljöprogram

546

locka kunder och profilera sin verksamhet. Dalarnas unika natur– och kultur-
landskap med byar, gårdar och byggnader är också en viktig ekonomisk resurs 
inom besöksnäringen. Antingen indirekt i förhållande till annan verksamhet 
eller direkt som ett besöksmål. Byggnader med kulturvärden kan även vara en 
reell ekonomisk resurs för privatpersoner. En studie från Kulturmiljö Halland 
har visat att människor i Halland historiskt varit benägna att betala i snitt 7% 
mer i förhållande till förväntat marknadsvärde för byggnader som bedömts 
ha kulturvärden. Undersökningen baseras på en jämförelse av köpesumman 
delat på taxeringsvärde (K/T–talet) mellan byggnader med kulturvärden och 
byggnader utan kulturvärden. 

Fastighetsbeteckningar och GDPR
I kulturmiljöprogrammet anges fastighetsbeteckningar för att visa på var det 
finns värden, i exempelvis en miljö eller byggnad. Fastighetsbeteckningar kan 
anses vara personuppgifter.

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

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

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

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

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

• 8 kap 14 § om att underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets 
kulturhistoriska värde bevaras och
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• 8 kap 17 § om att ändring och flyttning av byggnad ska göras var-
samt så att dess kulturhistoriska värden tas tillvara.

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








