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INLEDNING
Bakgrund
På uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna har Dalarnas museum genomfört en kulturhistorisk dokumentation av Björkbergets utsiktstorn i Siljansnäs. Arbetet genomfördes under 2017 av byggnadsantikvarie Adam Moll. Dokumentationen genomfördes med anledning av en planerad rivning av utsiktstornet. Motivet till en rivning av tornet är
att de bärande hörnstolparna har för omfattande rötskador, som sannolikt uppkommit bland annat på grund av
bristande underhåll och användandet av en olämplig färgtyp.

Syfte
Den kulturhistoriska dokumentationen av Björkbergets utsiktstorn syftar till kunskapsuppbyggnad gällande byggnaden och dess historia. Dokumentationen resulterar i en rapport. Rapportens innehåll:
• Historisk beskrivning
• Byggnadsbeskrivning av tornets arkitektur och material, inklusive interiör
• Fotodokumentation av exteriör och interiör samt vyer och panoramor från tornet

Metod
För att fånga en mångfacetterad bild av tornets historik används två metoder parallellt:
• Fältstudier och fotografering för samtidsdokumentation
• Arkivstudier för att påträffa historiska bilder och kartor, uppsatser, tidningsartiklar, vykort, turistbroschyrer,
bygghandlingar m.m.

Rapportens upplägg
I rapporten redovisas en historik över byggnadens tillkomst och förändringar, dess kontext i tid och plats, samt
en byggnadsbeskrivning av byggnaden i sin helhet. Avslutningsvis redovisas en fotodokumentation av vyer från
byggnadens topp.
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HISTORIK

Historiskt vykort föreställande Björkbergets utsiktstorn.

Utsikter runt Siljan
Under det sena 1800-talet blev Siljansbygden intressant för svenska och utländska turister. Det anslående landskapet lockade, och den lokala kulturen upplevdes som genuin, ursprunglig och oförändrad vilket värderades högt i
en tid då nationalstaternas identiteter var under konstruktion. Främst sökte sig turisterna till orterna Rättvik, Mora
och Leksand där det fanns hotell och gästgiverier som kunde logera dem bekvämt. Att besöka utsiktsplatser var
på modet under perioden, och i trakterna runt de tre orterna så fanns vid sekelskiftet inte mindre än sex stycken
utsiktstorn.1
Intresset för utsiktstorn tog ny fart vid tiden omkring 1930-talet, vilket kan tänkas höra ihop med att semester blev
mer vanligt och att kommunikationsvägarna var väl utbyggda. Runt Siljan byggdes torn i Röjeråsen (1928), Fryksås
(1932) och Björkberget (1933) samt nya torn i Plintsberg (1938) och Risa (1946).2
I relation till Björkbergets utsiktstorn är tornen i Röjeråsen och Risa särskilt intressanta. Röjeråsens utsiktstorn
agerade förebild när Björkbergstornet konstruerades. Det byggdes 1928 av uppfinnaren Wilken Wilkenson som
återvänt till sin hemby efter att ha studerat, och även lyckats konstruera boken Multi-Divi som innehöll räkne
tabeller vilka först på 1960-talet kunde ersättas av miniräknare. Wilkenson var en stor hembygdsvän, och förutom
utsiktstornet så såg han även till att badhus och bystuga uppfördes i hembyn. Anledningarna till att tornet byggdes
kan ha varit att ge byn en attraktion och stolthet eller som ett sätt att fira den egna 50-årsdagen, eller som en kombination av de båda. Det som gjorde Röjeråsens utsiktstorn speciellt var den funktionalistiska arkitektur som tornet
uppfördes i, två år före stilen fick sitt stora genombrott med Stockholmsutställningen 1930. Byggnaden fick en
rationell och stram yttre utformning, och även om formerna är mycket kantiga så får de en att associera till atlantångare och zeppelinargondoler. Röjeråsens utsiktstorn byggdes kraftigt om 1956 efter att hållfastheten försämrats
och förlorade då mycket av sin karaktär. Tornet revs slutligen 2008 efter att ha förfallit i många år.3 Anledningen
till att tornet är särskilt intressant i den här rapporten är att det.
1
2
3

Blom, Magnus, Utsiktstornen vid Siljan, Nordiska museet, Stockholm, 1974.
Ibid.
Släkten Wilkensons hemsida, www.wilkenson.se. Läst 2017-11-01.
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Röjeråsens utsiktstorn. Foto: Wilken Wilkenson, ur Dalarnas hembygdsbok 1976.

Risatornet som uppfördes 1946, å andra sidan, är intressant eftersom det uppfördes med Björkbergstornet som
förebild och blev en nästan exakt kopia. Konstruktören bakom båda tornen var Axel Storåkers.4 Risatornet stängde
dock för reguljära besök redan 1970, och revs slutligen på 1990-talet.
Antikvarie Lars Jönses har i olika texter och rapporter om brandtorn i norra Dalarna fört resonemanget att brandtornen, som även fungerade som utsiktstorn åt turister, förutom den praktiska brandbekämpande funktionen även
spelade en roll som en del av nationsbyggandet runt sekelskiftet 1800–1900. Genom att blicka ut över de skogsrika
vidderna och lära känna landet från en hög blickpunkt så stärktes medborgarens känsla av tillhörighet till national
staten Sverige.5 Kan samma fenomen sägas gälla för de rent turistiska utsiktstornen runt Siljan? Och även om tornen från omkring 1930-talet? Det är inte en helt orimlig tanke att Björkbergets utsiktstorn kom till som en del av
en större sådan kontext, i synnerhet med beaktande att 1930-talet var en tid präglad av nationalism och byggandet
av den moderna välfärdsstaten, men rent konkret så var motiven till tornets uppförande ekonomiska.

Byggherrarna
Storåkers Margareta Andersdotter (f. 1873) i Siljansnäs hade tre söner, Erik Martin, Axel och Oskar, som alla var
i behov av extrapengar under den rådande arbetsmarknadskrisen vid 1930-talets början. Erik Martin arbetade
som affärsbiträde i Siljansnäs och var den som kom på idén med att bygga ett utsiktstorn för att tjäna pengar på
turisterna. Uppe på Björkberget fanns sedan 1925 Buffils Annas kaffestuga som utspisade turister från en fin utsiktspunkt. Björkberget var alltså redan en väletablerad plats för utsiktsturism, och bröderna undersökte de bästa
utsiktsplatserna på berget genom att klättra upp i trädtoppar. Den bästa platsen de hittade, lite högre upp än nuvarande placeringen, gick emellertid inte att arrendera på grund av splittrade ägoförhållanden.6
Axel Storåkers var murare till yrket men 1933 var han arbetslös. Eftersom han hade lärt sig byggnadsritning under
4
Blom, Magnus, Utsiktstornen vid Siljan, Nordiska museet, Stockholm, 1974.
5
Jönses, Lars, Brandtornet på Mossiberg, Älvdalens socken, Dalarnas län: Dokumentation och historisk bakgrund, Dalarnas
museums antikvariska rapporter: bebyggelse och landskap 2008:1.
6
Blom, Magnus, Utsiktstornen vid Siljan, Nordiska museet, Stockholm, 1974.
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Historiskt vykort föreställande utsiktstornet i Risa.

sin murarutbildning i Stockholm så fick han i uppdrag att konstruera tornet. För att få en idé om hur tornet skulle
utformas så cyklade Axel runt bland de då befintliga utsiktstornen i Siljansbygden. Av de torn han såg så var det
relativt nybyggda tornet i Röjeråsen det som han fann mest lämpligt som förebild. Röjeråstornet bestod av en kammare på marknivå varifrån trapphuset nåddes och sedan på hög höjd tre verandor, varav den nedersta var inglasad.
Verandorna bars uppe av trapphuset och av två fristående hörnstolpar som slutade nere i kammarens ytterhörn.
För tornet på Björkberget valde Axel Storåkers en liknande men enklare konstruktion, med en utsiktsplattform
överst och en inglasad del direkt under. En annan skillnad mellan Röjeråsen och Björkberget var att utbyggnaden
på toppen närmare omfamnade trapphuset och att de utstickande delarna bars uppe av fyra fristående hörnstolpar
istället för två, tillsammans med fyra inbyggda stolpar i trapphuset precis som i Röjeråsen. Från Röjeråsen tog Axel
med vissa mått medan andra bestämdes på egen hand, men trappkonstruktionen var han noga med att undersöka
detaljerat.7

Uppförandet
Bröderna hade själva inte pengar till att uppföra tornet men modern Storåkers Margareta gick i borgen åt dem och
ett lån på 2 500 kr kunde tecknas hos Leksands sparbank. Byggnadsmaterialet till tornet kom från olika håll. En
av tornets åtta bärande stolpar kunde tas från en välvuxen gran i den egna skogen vid Lundbjörken, medan resten
fick köpas från grannens skog. Stolparna kostade tio kronor styck och var hela 21 meter höga och fem tum tjocka
i toppen. De fraktades med lastbil till Siljansnäs men upp till Björkbergets topp fick de släpas av två hästar, varav
den ena fick lånas av grannar. Arbetet utfördes i februari–mars och eftersom det var barmark den vintern så måste
det ha varit en mycket tung uppgift. Det övriga virket kom från sågverken i Insjön och Norsbro som lade undan
lämpliga längder.8
Själva resningen av tornet genomfördes imponerande nog utan att använda byggnadsställningar. Betongplintar
gjöts som grund för tornets stolpar. I plintarna fanns hål för järndubbar som slagits in i stolpändarna, och stolparna
var skodda med järnringar. Vid själva resningen så var det första steget att dela upp stolparna i par och att fästa
7
8

Ibid.
Ibid.
11

paren med bjälkar, med olika bredd för trapphusstolparna och för de fristående stolparna. På ett av paren fästes ett
block med en vajer på bjälken. När det var gjort kunde detta första stolppar resas, med hjälp av en hjälpmast och en
inhyrd vinsch. Efter att det första paret var rest så kunde blocket och vajern användas för att resa de övriga paren,
så då behövdes inte hjälpmasten mer. Allteftersom stolparna restes så stagades de upp med gamla telefonledningar,
som det fanns gott av tack vare ett nyligen genomfört ledningsbyte.9
När alla stolpparen var resta påbörjades bygget av trapphuset. Diagonalsträvor fästes i 45° vinkel från stolparna
och trappan byggdes i halvtrappssystem med sju steg mellan varje vilplan. När ett vilplan byggts panelades den
resta konstruktionen in genom att snickaren lutade sig ut från trappan och spikade fast panelen. Sedan fortsatte
bygget uppåt enligt samma princip.10
Efter att trapphuset byggts gjordes bjälklaget till den inglasade utsiktsplattformen, genom att två bjälkar fästes med
järnklammer vid tornets långsidas yttre stolppar och vid stolparna mot trapphuset. På dessa bägge bjälkar lades
sedan tvärgående bjälkar och på dem golvet till utsiktsplattformen. Samma konstruktion användes till den översta
utsiktsplattformen men med skillnaden att detta bjälklag lades med fall åt två håll så att ett plåttak kunde läggas
ovanpå. Över plåttaket byggdes sedan en plan trätrall som agerade golv åt utsiktsplattformen. Det resta tornet stagades upp med sex stycken vajrar som fästes på långsidorna och i varje hörn samt förankrades i berget. Sist av allt
byggdes byggnadsvolymen på markplan. Arbetena utfördes av bröderna Storåkers tillsammans med en morbror
och en kusin som båda var snickare.11
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
Bilder från uppförandet och sannolikt invigningen (n, t h) av Risatornet. Fotograf okänd.
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Utsiktstornet och sportstugan (t v). Foto från 1978 eller -79, Länsstyrelsen Dalarna.

Verksamhet vid tornet
Pingsten 1933 öppnade tornet för allmänheten och priset för ett besök var 25 öre. Var det vackert väder kunde
intäkterna bli omkring 40–50 kr men dagar med dåligt väder hände det att det inte kom några besökare alls.12 I
tornets bottenvåning drev Erik Martin Storåkers en liten souvenirbutik.13 Första året var omsättningen 1 180 kr och
53 öre med en vinst på 872 kr och 8 öre. Som jämförelse så tog bröderna ett borgenslån på 2 500 kr för att uppföra
tornet och kostnaden för virke bortsett från de åtta stolparna och rabatter hamnade på 823 kr. Under kriget kom
mycket få besökare, sannolikt eftersom bilturismen fick en nedgång. Till skillnad från tornet i Röjeråsen så verkar
Björkbergets utsiktstorn inte ha fyllt någon militär funktion under kriget.14
I maj 1978 beslutade länsstyrelsen i Dalarna att ett område uppe på Björkberget skulle förklaras som naturreservat.
Utsiktstornet låg inom området och några månader innan reservatsbildandet så sålde familjen Storåkers tornet till
länsstyrelsen för 136 000 kr, med noteringen att tornet var i kraftigt behov av renovering. I juni samma år sålde
länsstyrelsen tornet till naturvårdsverket för samma summa. Reservatet och tornet ingick i länsstyrelsens planer på
att uppe på Björkbergets topp inrätta Dalarnas första naturum, vars syfte var att berätta om Siljansbygdens natur,
geologi, miljö och fauna.15
När staten köpte utsiktstornet från familjen Storåkers så ingick en liten timrad sportstuga som stod direkt sydväst
om tornet. Inför planerna på ett naturum såg emellertid staten ingen användning för sportstugan,16 så den såldes
1981 till Leksands kommun för att fraktas bort från platsen.17 Därefter kunde byggnationen av naturumet påbörjas
samma år. Uppförandet genomfördes som statligt beredskapsarbete med medel från arbetsmarknadsstyrelsen,18
och naturumet invigdes 1983. Byggnaden utvidgades och ombyggdes 1993 och 2005.
12
Blom, Magnus, Utsiktstornen vid Siljan, Nordiska museet, Stockholm, 1974.
13
Siljansnäs sockenfilm: Siljansnäs från förr till nu (1950–2014), Dalafilm 2014.
14
Blom, Magnus, Utsiktstornen vid Siljan, Nordiska museet, Stockholm, 1974.
15
Rasmusson, Gunnar, Beslut dels om ersättning för vägrätt, dels om förvärv för naturvårdsändamål av fastigheten Björken s:13
inom Siljansnäs naturreservat i Leksands kommun. 1978-06-30, dnr 11.1211-170-78, Statens naturvårdsverk, Naturvårdsbyrån.
16
På en genomförandeskiss från 1979 har dock sportstugan lämnats kvar på sin plats och naturumutbyggnaden förlagts öster om tornet.
17
Köpeavtal mellan statens naturvårdsverk och Leksands kommun, 1981-11-24.
18
Regeringsbeslut från Jordbruksdepartementet, Framställning om medgivande att uppföra en naturumanläggning i Siljansnäs
naturreservat, Leksands kommun, 1981-10-15, dnr 11.134-1914-81.
13

Hörnstolparna är i dag i ett mycket dåligt skick.

Reparationer
Utsiktstornet renoverades någon gång åren 1978–1979.19 1996 konstaterades det att de fristående bärande stolparna var rötskadade och i behov av utbyte. Länsstyrelsen beställde därefter arbeten av NCC beträffande entrébyggnadens taktäckning, nya linoljemålade hörnstolpar20 samt fasadmålning. Det fasta priset för arbetena bestämdes
till 225 000 kr.21 En kommunal tillsynsbesiktning utförd 2007 i samband med underhållsarbeten på tornets övre
del konstaterade rötskador, och eftersom det företrädesvis var där som allmänheten vistades så stängdes tornet i
väntan på reparationer.22 Någon dokumentation från reparationerna har inte kommit undertecknad till del, men de
bör ha utförts eftersom tornet sedan öppnade igen.
I juni 2015 gjorde Ramböll AB en besiktning av tornet avseende brandsäkerhet och konstruktionens skick. Besiktningsutlåtandets slutsats var att de fyra bärande ytterstolparna alla hade kraftiga rötskador och att tornets
bärighet därför inte gick att garantera, varför en omedelbar stängning rekommenderades. Det konstaterades även
andra skador och brister, som att stolparna till bottenvåningens golvbjälklag var i dåligt skick, att takläckage på
bottenvåningen förekommit, att staglinorna hade stora brister i sitt skick och i sin infästning, samt att bristande
underhåll lett till skador på bland annat panel och beslag. I besiktningsutlåtandet föreslogs ett antal åtgärder som
skulle avhjälpa bristerna och möjliggöra en öppning av tornet igen. De föreslagna åtgärderna beräknades kosta
1 000 000 kr, +/- 25 %. Besiktningsutlåtandet innehöll även en brandsäkerhetsbesiktning som kom fram till slutsatsen att tornet som mest skulle tillåtas ha fem besökare samtidigt.23
Med besiktningsutlåtandet från Ramböll AB som grund bestämde länsstyrelsen att tornet skulle stängas inför en
stundande rivning, och att istället försöka uppföra ett nytt torn.
19
Framställning från Statens naturvårdsverk, Bemyndigande att avyttra sportstuga på fastigheten Björken S:13 inom Siljansnäs
naturreservat i Leksands kommun, Kopparbergs län. 1979-02-02, dnr 204-761-79 Nnn.
20
Vid okulär besiktning utförd av undertecknad ser dock färgen på stolparna ut att vara av en annan typ än linoljefärg
med tanke på flagornas storlek och form. Det är oklart om utförandet är från 1996 eller senare.
21
Mellquist, Hannes, Ang. Utsiktstornet i Siljansnäs naturreservat, 1996-03-29, dnr 231-3385-96, Länsstyrelsen Dalarna,
Miljövårdsenheten.
22
Olsson, Sture, Tillsynsnoteringar om fastigheten BJÖRKEN 156:1, 2007-04-18, Leksands kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
23
Ramböll Sverige AB, Besiktningsutlåtande Naturum: Besiktning av utsiktstorn vid naturum i Siljansnäs, 2015-06-16, uppdragsnr 1320014183.
14

Ett tillfälligt naturum har inretts i väntan på en egen byggnad. Foto från november 1981, Länsstyrelsen Dalarna.

Tidslinje
1933
1946
1970
1978

Björkbergstornet uppförs av syskonen Storåkers.
Utsiktstornet i Risa uppförs med Axel Storåkers som byggmästare och Björkbergstornet som förebild.
Risatornet stänger för reguljära besök.
Länsstyrelsen beslutar att ett område på Björkberget ska bli naturreservat. Tornet säljs till staten efter
att ha varit stängt i några år.
1978/79 Björkbergstornet renoveras av staten inför att det ska ingå i ett naturum.
1981
Sportstugan som står vid tornet säljs till Leksands kommun och fraktas bort från platsen. Dalarnas
första naturum börjar byggas uppe på berget.
1983
Naturum invigs.
1984
Naturreservatet utvidgas.
1993/94 Risatornet rivs efter att ha stått och förfallit en längre tid.
1993
Om- och utbyggnation av naturum.
1996
Tornets fristående hörnstolpar byts ut och en mindre renovering av tornet genomförs.
2005
Naturum byggs ut.
2007
Underhållsarbeten på tornets övre del. En kommunal besiktning konstaterar rötskador och tornet
stängs.
2015
En ny besiktning utförs av Ramböll AB. Rötskador i de bärande hörnstolparna konstateras och tornet
stängs än en gång, denna gång för gott.

15

Buffils Annas kaffestuga. Stugan från 1933 till höger, den år 1959 flyttade parstugan i mitten och 1970-talsutbyggnaden till vänster. Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Turismen på Björkberget
Att Björkberget blev ett omtyckt turistmål är till stor del Buffils Anna Ersdotters förtjänst. Hon föddes 1897 i
Västra Björken och arbetade som ung på pensionat på Sollerön och i Stockholm. Hennes kamrater arbetade i
Leksand på Gästis och Turisthotellet, och de berättade för henne att utsikten från Björkberget hade blivit omtalad
bland gästerna som ofta hänvisades dit av personalen. Buffils Anna började därför att planera anläggandet av en
servering uppe på berget eftersom en sådan saknades. Hon lyckades få sin familj med på planerna, vilket underlättades av att de ägde en lämplig bit mark på Björkberget. Hela familjen hjälptes åt för att få en kaffestuga uppförd
på berget, och pingsten 1925 kunde den invigas. Därefter utökade Buffils Anna med en större timmerstuga redan
1933. Ytterligare en utbyggnad skedde 1959 då parstugan från hennes barndomshem flyttades upp och byggdes
samman med stugan från 1933. Buffils Anna dog 1973 varefter hennes systerdotter Kerstin Lind med make tog
över och tillbyggde med ytterligare en stuga.24
1964 byggdes Siljansnäs hotell strax sydöst om utsiktstornet och Buffils Annas kaffestuga. Samma år började
Siljansnäs kommun att köpa in mark på Björkberget för en stugby och fritidsanläggning. Den första etappen med
stugor stod färdig 1968 och följdes av utökningar 1972 och 1984. I anslutning till stugbyn byggdes det bland annat
fotbollsplan, lekplats, minigolfbana och skidspår. En festplats med majstång och dansbana byggdes på Björkberget
1975.25
Omkring år 2000 ägdes eller arrenderades hotellet, stugbyn och naturum av Siljansnäs Idéutveckling AB, och ägarna till Buffils Annas kaffestuga drev vid samma tid sin verksamhet i samarbete med dem.26 När verksamheterna
startade var de emellertid konkurrenter till varandra. Buffils Anna verkar exempelvis ha haft en ganska krass syn
på utsiktstornet. I en intervju med en av hennes tidigare anställda berättas att besökare som handlat i Erik Martin
Storåkers souvenirbutik i utsiktstornet vid ett tillfälle avvisades från att låna toaletten med orden ”Ni kan skita där
ni handlar” (men efter att de köpt fika hos henne så gick det bra att låna toaletten).27 I skrivande stund så drivs
verksamheten vid naturum av länsstyrelsen, hotellet och Buffils Annas kaffestuga har olika ägare, och stugbyn är
till salu.
24
Björken - en by i förvandling: bydokumentation av Björkens by, Siljansnäs socken i Dalarna, med fokus på perioden 1825-2003,
Björkens vägars samfällighetsförening, Siljansnäs, 2003, s. 115f.
25
Ibid., s. 117f.
26
Ibid., s. 117f.
27
Siljansnäs sockenfilm: Siljansnäs från förr till nu (1950–2014), Dalafilm 2014.
16
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Tornet sett från nordväst.

BYGGNADSBESKRIVNING
Björkbergets utsiktstorn är orienterat med framsidan mot syd. Ingången sker genom naturumtillbyggnaden som är
situerad intill på västra sidan av utsiktstornet. Tornet har en rektangulär grundplan och är indelat i tre volymer: en
bottenvåning, ett trapphus och en inbyggd utsiktsplattform med takterrass. Byggnaden är 22 meter hög.
Byggnaden är uppförd i trä med liggande rödfärgad panel och vitmålade foder, fönster, räcken, stolpar och knutbrädor. Bottenvåningen täcks av ett flackt papptak.
Bottenvåningen har ett spröjsat treluftsfönster på sydfasaden. På östfasaden syns spår i panelen efter ett liknande
fönster. Under detta finns en bräddörr som leder in till ett utrymme under bottenvåningens golv, där bjälklaget får
stöd av stolpar ned mot marken. På norrfasaden väster om trapphuset finns en sekundär dörröppning med ett litet
skärmtak.
Mitt på bottenvåningens bakre vägg är trapphuset beläget, och det skjuter upp genom bottenvåningens tak. Även
fyra bärande stolpar skjuter upp genom taket, två i de bakre ytterhörnen och två längre fram i bottenvåningen
knappt en meter från den södra ytterväggen. Ungefär vid halva stolparnas höjd binder sekundära horisontella bjälkar ihop dem. Stolparna bär uppe utsiktsplattformen som har samma bredd som bottenvåningen men ett något
smalare djup.
Ett fönsterband med ospröjsade fönsterbågar löper längs utsiktsplattformens hela södra, västra och östra fasader.
Mot hörnen på norra fasaden sitter ospröjsade tvåluftsfönster. Ovanpå utsiktsplattformens inbyggda del finns en
öppen takterrass som omges av ett räcke. Trapphuset mynnar uppe på takterrassen i en liten överbyggnad med
plåttak. En flaggstång är fäst vid överbyggnadens sydöstra hörn. Söder om överbyggnaden finns en roterbar golvfast kikare.
Från takterrassens norra sida finns en nödutgång i form av en varmförzinkad spiraltrappa som leder ner till marken. På trapphusets norra vägg bakom spiraltrappan sitter brandskyddsskivor som målats faluröda i likhet med
övriga fasaden.
Där de bärande stolparna mynnar i utsiktsplattformen sitter staglinor fästa, två stycken per stolpe. Staglinorna är
förankrade i berggrunden runt tornet.
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Hallen, överst mot syd, underst mot nord.

Rumsbeskrivningar
Hallen
Åtkomst till tornets bottenvåning sker genom en dörr från naturumstillbyggnaden. Innanför den finns en liten hall
som leder till trapphuset och till bottenvåningens kammare. En dörr i hallens norra ände agerar nödutgång. Två av
de fristående bärande stolparna mynnar i hallen.
Byggnadsdel
Golv
Väggar

Dörrar

Fönster
Tak
Övrigt

Material, färg, utförande
Smalt brädgolv, lackat eller fernissat
Alla väggar utom norra väggen är gulmålade och klädda med ett skivmaterial. Östra väggen är tapetserad med
glasfiberväv. Norra väggen har vitmålad liggande panel.
Nödutgångsdörr helt klädd med furufaner, innerdörrar
till naturum och kammaren har ljuslaserad faner och är
helt släta men med mönster som påminner om spegel
indelning.
Saknas.
Vitmålade brädor och synliga bjälkar.
Ett räkneverk som mäter antalet besökare i tornet sitter
på östra väggen invid öppningen mot trapphuset.
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Kommentar
Skivmaterialet och färgsättningen är
sannolikt sekundära.
Samtliga dörrar är sekundära, utom
möjligen dörren mot naturum som
kan vara samtida med tillbyggnaden.

Kammaren, ovan t v mot öst, ovan t h fönstret, nedan t v skrubben samt nedan t h mot väst.

Kammaren
Kammaren på bottenvåningen är ett ganska litet utrymme med ett fönster i syd. Ingången sker från hallen utanför
genom en dörr i rummets sydvästra hörn. I rummets nordöstra hörn finns en dörr som leder in till en mindre
skrubb. Rummet och skrubben används som förråd och innehåller bland annat tidigare utställda föremål och texter
från naturumsverksamheten.
Byggnadsdel
Golv

Väggar

Dörrar

Fönster
Tak
Övrigt

Material, färg, utförande
Kommentar
Delvis täckt av en rektangulärt indelad brun golvmatta. I Golvmattan sekundär, brädgolvet
och framför skrubben ett brädgolv.
sannolikt ursprungliga golvtäckningen.
I kammaren till största del gulmålade och täckta med ett Skivmaterialet sekundärt.
skivmaterial. Bakom vissa skivor syns liggande gulmålad
panel. I skrubben vitmålad liggande panel.
Till hallen en dörr med ljuslaserad faner som är helt slät Dörr till hall sekundär, dörr till
men med mönster som påminner om spegelindelning. Till skrubb möjligen ursprunglig men
skrubben en dörr täckt med masonit.
med sekundär täckning.
Vitmålat treluftsfönster med en spröjs i vardera båge.
Spröjs och bågar med enkel kvartstavsprofil.
Vitmålade brädor och synliga bjälkar.
I skrubben fasta hyllor på västväggen.
Hyllplanen består av spånskivor och
är sekundära men det är möjligt att
placeringen av hyllsystemet är ursprunglig.
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Trapphuset, ovan t v från utsiktsplattformen, ovan t h fönster, nedan t v golvpatina samt nedan t h bräddörren.

Trapphuset

Trapphuset nås från hallens norra ände. Det är ett halvtrappssystem med fjorton vilplan upp till toppen och sju
trappsteg i varje halvtrappa. På sydfasaden sitter fyra nästan kvadratiska fönster jämnt utplacerade vilket ger en
någorlunda god tillgång till naturligt ljus bortsett från i trapphusets nedersta del. Väggarna är oisolerade och består
av ytterpanelen och strävor mellan de bärande inre hörnstolparna. Trapphuset mynnar först i den inbyggda utsiktsplattformen och sedan en våning upp ut på takterrassen, som nås genom en enkel bräddörr.
Byggnadsdel
Golv
Väggar

Dörrar

Fönster
Tak
Övrigt

Material, färg, utförande
Brädgolv med mycket tydlig patina.
Den liggande ytterpanelen som målats gul på insidan.
Strävor som i tornets nedersta del är gulmålade men omålade i resten av trapphuset.
En enkel gulmålad bräddörr leder ut på takterrassen.
Stängs med en hasp fäst i karmen vars ögla på dörren
lossnat.

Kommentar
Färgsättningen delvis sekundär.

I karmen sitter ett låsbleck vilket
skulle kunna innebära att en mer intrikat stängningsanordning tidigare
funnits.
Fyra stycken vitmålade enkla fönster utan spröjs med För att fodren ska få plats har delar
kvartsstavsprofilerad båge och rakt enkelt foder.
av strävorna sågats av.
Till största del omålade brädor. Högst upp är brädtaket
gulmålat.
Vid två nivåer genomkorsas trapphuset av balkar. Den ne- Den nedre balken är sekundär.
dre balken som är placerad ungefär vid tornets halva höjd
är målad randig i rött och gult för att besökare inte ska slå
i den. Den övre balken är inte lika riskabelt placerad och
har därför inte behövt signalfärger utan är grönmålad.
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Utsiktsplattformen, ovan t v mot öst, ovan t h illustrationsvy, nedan t v mot väst samt nedan t h mot norr.

Utsiktsplattformen
Den inbyggda utsiktsplattformen är hästskoformad med raka kanter och omfamnar trapphuset. Ett ospröjsat fönsterband löper längs alla rummets ytterväggar, med tio bågar i syd, sex bågar i öst och väst och fyra bågar i norr som
är uppdelade på vardera sida om trapphuset. En sekundär balk av brädor förhindrar åtkomst till fönstrens nedre
haspar. Nedanför alla fönster sitter illustrationer över utsiktsvyerna med namn, höjduppgifter och avstånd till berg
och platser som syns från tornet. Ytterhörnen, som de fristående bärande stolparna mynnar i, är brädinklädda.
Byggnadsdel
Golv
Väggar

Dörrar
Fönster

Tak
Övrigt

Material, färg, utförande
Brädgolv med patina. På bägge sidor om trapphuset finns
små kvadratiska utsågningar med oklar funktion.
Liggande panel, längs ytterväggarna gulmålad och på
trapphusets västvägg grönmålad. Trapphusets sydvägg
täckt med vit skiva. Ytterhörnen är inklädda med stående
grönmålade brädor.
Saknas
Enkla vitmålade ospröjsade bågar med karnisprofil. Vitmålade karmar.

Kommentar

Skivan på trapphusväggen sekundär.

Sekundära balkar av brädor förhindrar åtkomst till fönstrens nedre
haspar.
Glest placerade ohyvlade brädor, ljust laserade. Tvärgåen- Möjligen sekundärt innertak.
de synlig takbjälke grönmålad.
I rummet, framför allt på den västra trapphusväggen,
finns åtskilliga inskriptioner från besökare med exempelvis namn, initialer och årtal.
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Förändringar sedan uppförandet
Tornet är med tanke på sin ålder förvånansvärt oförändrat. Vissa förändringar har emellertid skett, framför allt interiört. Bortsett från naturumstillbyggnaden så är förändringarna inte av någon omfattande art. För färgsättningar,
se separat avsnitt.

Exteriört
•
•
•
•
•
•
•
•

Ursprungligen så stod tornet för sig självt utan naturumstillbyggnaden.
På bottenvåningen fanns fönster åt alla håll utom mot norr, av samma modell som det befintliga på sydfasaden.
De små fönstren på trapphuset förefaller ha haft foder med enklare utformning.
Ingång till tornet skedde genom en dörr vid sydfasadens västra hörn.
På baksidan av tornet fanns varken dagens nödutgång, utrymningstrappa eller brandskyddsskivor.
Takavvattningen från bottenvåningens södra takfall bestod av ett skarpvinklat vitmålat stuprör med tillhörande
hängränna.
Balkarna som går mellan de fristående stolparna vid halva tornets höjd är sekundära.
Vissa material är utbytta, men med en utformning likt den tidigare.

Bottenvåningen
•
•
•
•
•
•

Hallen hade ingång i södra änden och ett fönster där nuvarande ingången finns. Nuvarande nödutgången
saknades.
Väggarna i hallen saknade dagens skivor och var täckta med liggande panel, möjligen vit.
Kammaren hade ytterligare ett fönster, på östväggen.
Kammarens väggar saknade dagens skivor och var täckta med liggande panel.
Golvet i kammaren saknade dagens golvmatta och hade sannolikt de underliggande golvbrädorna exponerade.
I kammaren bedrevs bland annat souvenirförsäljning, så det bör ha funnits någon form av lös eller fast butiks
inredning.

Trapphuset och utsiktsplattformerna
•
•
•
•
•
•
•
•

Den signalfärgsmålade balken saknades ursprungligen.
Väggskivan på södra trapphusväggen på den inglasade utsiktsplattformen är sekundär.
Utsiktsillustrationerna nedanför fönstren är tillkomna i efterhand.
Balkarna som förhindrar öppning av fönstrens nedre haspar är sekundära.
Innertaket är möjligen sekundärt.
Kikaren på takterrassen har tillkommit efter tornets uppförande.
Plattformen som leder till utrymningstrappan och även själva trappan i sig är sekundära.
Vissa material är utbytta, men med en utformning likt den tidigare.

Generellt för byggnaden
•
•

Eldragningen är i sin helhet sentida.
Så gott som alla bemålade ytskikt har förnyats.

Foton på nästa sida:
Överst: utsiktsillustration och balk framför fönsterhaspar
Mitten t h: nödutgången från hallen
Nederst t h: det igensatta fönstret på östfasaden
T v: utrymningstrappan med brandskyddskivor, samt balkarna vid tornets mitthöjd
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Interiör färgsättning
Färgtrappor gjordes av undertecknad på fem ställen uppe i den inglasade utsiktsplattformen. Ställena som valdes
var:
1. Den gula liggande panelen på ytterväggarna
2. Den gröna östra sidan av hörnpelaren längst i öster på sydtrapphusväggen.
3. Den vita södra sidan av hörnpelaren längst i öster på sydtrapphusväggen.
4. Den vita västra sidan av hörnpelaren längst i väster på sydtrapphusväggen.
5. Den gröna liggande panelen på västtrapphusväggen.
De analyserade platserna valdes eftersom de bemålade materialen där föreföll att vara ursprungliga från tornets
uppförande, vilket skulle kunna ge en antydan till vilken interiör färgsättning som tornet hade som nytt. Detta
förutsätter naturligtvis att gammal färg inte skrapats bort i samband med ommålning, och eftersom det inte går att
avgöra så är slutsatsen från färgundersökningen bara ett antagande och inte helt verifierbar. Proven analyserades
på plats med blotta ögat.

Prov 1
Ingen underliggande färg påträffades. Spår av vad som sannolikt är en vit grundfärg hittades. Antingen så är panelen utbytt i senare tid, ursprungligen omålad, eller så är den gula färgen ursprunglig från uppförandet – men detta
förefaller osannolikt med tanke på slitaget i byggnaden.

Prov 2
Två underliggande färgskikt påträffades. Bägge hade en gråblå kulör men de var olika ljusa och mörka. Det undre
skiktet var något ljusare än det övre.

Prov 3
Tre underliggande färgskikt påträffades. Överst under det befintliga vita lagret fanns en ljusgrå färg, därefter en
mörk gråblå kulör och underst en ljusare gråblå kulör. Möjligen är de två undre färgskikten samma som påträffades
på prov 2.

Prov 4
Två underliggande färgskikt påträffades. Bägge hade en gråblå kulör men de var olika ljusa och mörka. Det undre
skiktet var något ljusare än det övre. Möjligen är det samma färg som påträffades på prov 2.

Prov 5
Två underliggande färgskikt påträffades. Under det befintliga gröna lagret fanns en kritvit färg, som eventuellt
skulle kunna vara en grundfärg till den gröna färgen. Underst fanns en gråblå färg som drog åt det ljusare laget.
Under förutsättning att virket som färgproverna togs från är ursprungligt och inte har renskrapats så antyder analysen att färgsättningen i den inglasade utsiktsplattformen från början gått i gråblå toner.

26

Prov 1

Prov 2

Prov 3

Prov 4

Prov 5
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Den västra trapphusväggen.

Spår efter besökare
Ett vanligt fenomen i utsikts- och brandtorn är att besökare skrivit eller ristat in namn, årtal, initialer eller andra
budskap. Detta har även förekommit uppe i Björkbergstornet, och finns bevarat främst på två ställen: på takplåten
på takterrassens trapphusöverbyggnad samt i den inglasade utsiktsplattformen på den västra trapphusväggen. Enstaka inskriptioner finns även på andra håll i tornet.
Den äldsta inskriptionen som påträffats är från 1948 och belägen på den västra trapphusväggen i den inglasade
utsiktsplattformen. Den nyaste inskriptionen är från 2015, alltså samma år som tornet stängde permanent, och
återfinns uppe på plåttaket. De flesta nyare inskriptionerna finns uppe på plåttaket, och i den inglasade utsiktsplattformen finns till största del äldre inskriptioner. Även om inte alla är daterade så går det att delvis avgöra åldern på
dem eftersom de i nästan samtliga fall i den inglasade utsiktsplattformen är övermålade. De nyare inskriptionerna
i den inglasade utsiktsplattformen är gjorda med blyerts- eller kulspetspenna och jämförelsevis få. Är möjligen de
nyare inskriptionerna mycket vanligare uppe på plåttaket eftersom människor inte upplever det som lika drastiskt
att rista in några streck på ett plåttak som att karva ut bokstäver ur en bemålad träyta?
Inskriptionerna som finns följer vissa mönster. Bland de äldsta är det vanligt att skriva ut initialer eller för- och
efternamn (ibland med enbart initial för förnamnet) samt årtal eller datum. Bland de nyare är efternamnen obefintliga men årtal eller datum är fortfarande vanliga. Det är även ganska vanligt med förmodade kärlekspar som skrivit
sina förnamn eller initialer med ett hjärta eller annat tecken mellan och datum eller år efter, vilket förekommer både
bland de äldre och bland de yngre inskriptionerna. Uppe på plåttaket förekommer även en hel del mer avancerade
budskap och meddelanden med hela meningar, antagligen eftersom det är lättare att rista in i plåten än att karva
ut ur trä.
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Ett urval inskriptioner på plåttaket och på trapphusväggen. Sven Moll har inget släktskap med undertecknad.
Kontrasten på vissa bilder har förvrängts för tydlighetens skull.
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UTSIKTSPANORAMA

Utsiktsbilder tagna från tornets högsta punkt (flaggstång ej inräknad) 21 september 2017. Panoramat är automatkomponerat av Adobe Photoshop, vilket lett till mindre felaktigheter gällande objekten närmast kameran.
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Tryckta källor
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Digitala källor
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