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t INLEDNINGSVIS

”Den kände 
författaren, 
folkbildaren 
och hem-
bygdsvår-
daren Karl-
Erik Forsslund 
kallade Kon-
sumvaruhuset 
vid Sveatorget 
för en ”ocean-
ångare”

Arne Ludvigsson,
Arkitekt SAR/MSA
Stadsarkitekt i Bor-
länge 1989-2016

Den första byggnaden i Dalarna som tydligt bar spår av 
den nya byggnadsstilen funktionalism, eller som vi nu 
säger modernism, kan ha varit Sigurd Lewerentz klock-
stapel till Pilgrimskapellet på Norra begravningsplatsen 

i Borlänge. Anläggningen invigdes 1924 och när den beskrevs i 
Borlänge tidning samma år återges församlingsbornas missnöje 
med just klockstapelns utseende. Lewerentz klockstapel bestod 
av en enkel triangelformad stomme innehållande en klocka. Den 
som idag beger sig till Norra begravningsplatsen finner en annan 
klockstapel än den som Lewerentz ritade. Lewerentz klockstapel 
revs nämligen efter bara tre år på grund av församlingsbornas 
missnöje, men Pilgrimskapellet finns kvar.

Kooperativa Förbundet med sina affärsbyggnader ”Konsum” var 
tidiga med att anamma den funktionalistiska byggnadsstilen. Re-
dan 1929 fick Konsum Borlänge bygglov för en affärsbyggnad vid 
Sveatorget. Byggnadsnämnden i dåtidens administrativa enhet, 
Borlänge köping, hade redan på hösten 1928 blivit presenterad 
skisser på den nya byggnaden och skisserna hade ”granskats av 
nämnden utan att någon anmärkning funnits”. Ritningarna hade 
gjorts av Kooperativa Förbundets arkitektkontor. I ritningsstäm-
peln finns chefsarkitektens namn, Eskil Sundahl och med egen-
händig underskrift arkitekten Eric Rockström. Rockström brukar 
anges som upphovsman till byggnaden. Byggnadsnämnden var 
alltså nöjd med utformningen men delar av kultureliten i Dalarna 
gick till hårt angrepp. Den kände författaren, folkbildaren och 
hembygdsvårdaren Karl-Erik Forsslund kallade Konsumvaruhuset 
vid Sveatorget för en ”oceanångare”. Forsslund fick svar på tal av 
Kooperativa Förbundets chefsarkitekt Eskil Sundahl som redovi-
sade de funktionella behoven som tillgodosågs av denna funktio-
nalistiska byggnad. Debatten mellan Sundahl och Forsslund fördes 
i Konsumentbladet, tidningen Vi:s föregångare, men refererades 
utförligt i Borlänge Tidning. Denna debatt pågick samtidigt som 
den legendariska Stockholmsutställningen 1930. 

Stockholmsutställningen var en stor sak även i en ort som Bor-
länge. Redan dagen efter invigningen, den 17 maj 1930, hade Bor-
länge Tidning ett stort reportage om utställningen. Traditionen av 
annonser på förstasidan bröts och hela förstasidan upptogs istället 
av text och bilder från utställningen med rubriken ”Den funktio-
nalistiska utställningsparaden. En rundvandring på Stockholmsut-
ställningen där Dalarna dominerar hemslöjden”. 

Även i Falun var kultureliten skeptisk till den nya byggnadsstilen. 
I juni 1930 hade Dalarnas Konstförening bjudit in Sven Markelius, 
en av Stockholmsutställningens arkitekter, för att beskriva funk-
tionalismen. Enligt referatet i Borlänge Tidning mötte Markelius 
ingen förståelse för den nya stilen. Referatet avslutades så här: 
”Arkitekten Markelius kämpade som ett lejon mot den kompakta 
övermakten. – Sålunda vädrade vi ut funktionalismen ur den 
gamla kopparstaden.” 

Markelius och Sundahl var två av arkitekterna bakom Stockholms-
utställningen 1930. De, tillsammans med övriga ansvariga för ut-
ställningen, argumenterade grundligt för funktionalismen i boken 
"acceptera", utgiven 1931. Bokens tillkomst var också ett svar på 
kritiken mot funktionalismen och slagordet var: ”acceptera den 
föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi möjlighet att 
behärska den.”

För närvarande pågår ett projekt på Dalarnas museum om moder-
nismen i Dalarna. På BOMO i Borlänge öppnar en utställning i da-
garna om 1930 års Konsumvaruhus och 1967 års ny- och ombygg-
nad. Funktionalismen, eller som vi idag kallar den modernismen, 
var sålunda inget vi vädrade ut ur Dalarna.t 
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När modernismen kom  
till Dalarna – samtidens syn

Wasabiografen i Rättvik upp-
fördes med stor detaljomsorg; 
plåtklätt skärmtak över entré 
och skyltning, fönster i verti-
kalverkan, spritputsad fasad 
i olikfärgade rutor och släta 
linjeringar m.m. Efter ca 70 år 
visas ännu film på Wasabio! 
Foto: Malena Andersson, 2015 

Konsumvaruhu-
set i Borlänge. 
Foto:Gustaf Reimers 
Dalarnas museums 
arkiv. Bilden besku-
ren.
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Hus och gårdar reno-
veras, byggs om och 
förändras. Visst kan 
man förfasas av att 

det inte blir något kvar av ”det 
gamla”. Men idag bär också 
ombyggnationer och renove-
ringar på sin tids stil. 
 
Eternit – värt att bevara – svårt 
att förstå? Lättare blir det om 
man ser det som en viss tids 
ideal och tillgång på ”moder-
na” material – underhållsfritt 
dessutom. För mig blev det 
en ögonöppnare när gamla 
1800-tals byggnader som mo-
derniserats på 1950-talet med 
källarvåning, kopplade fönster 
utan spröjs och yttertrappa av 
stål, faktiskt representerar en 
stil i sig, tillsammans med ny-
byggnader från samma tid. Nu 
också de på väg att försvinna 
på grund av vår tids renove-
ringsiver med nya stilideal och 
högt ansedda energibespa-
ringskrav. 

Hus som jag växt upp med och 
sörjt de försvunna 1800-tals-
dragen hos har plötsligt blivit  
en egen stil med honnörsord 
som hygien, ljust, lättskött, 
arbetskök, tvättmaskin. Helt 
enkelt ett uttryck för  
”modernism”! t
 
Erik Thorell, redaktör 

t REDAKTÖREN t MÖTESPLATS

Berättardagarnas syfte 
var att marknadsföra  
lokala hembygdsför-
eningar och museer i 

Dalarna och deras viktiga roll 
i berättandet av landskapets 
historia och traditioner, samt 
att öka deras attraktionskraft 
som besöksmål. 

I montrarna presentera-
des föreningarnas verksam-
het, med tonvikt på böcker, 
tidskrifter och filmer som de 
producerat. Det var också 
ett tillfälle att marknadsföra 
2016-års sommarprogram och 
att värva medlemmar. Vux-
enskolan medverkade med 
workshops om berättande och 
berättarkaféer för hembygds-

föreningarna och information 
om SHFs digitala plattform för 
inspelning av berättelser. 

Programmet innehöll berät-
telser för barn och vuxna vid 
flera tillfällen under dagarna, 
inspelning av berättelser 
under temat ”mötesplatser” 
och interaktiva aktiviteter för 
barn. Berättelserna framför-
des av: Peter Carlsson, Aino 
Trosell, Annacari Jadling-O, 
Åsa Backéus, Birgitta Sand-
ström, Inga Murmester och 
Joko Multikulturell Förening.

Mässan arrangerades i sam-
arbete med Dalarnas museum, 
Sveriges Hembygdsförbund, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Dalarnas Tidningar, Kristi-

negymnasiets Hotell- och 
Turismprogram. Allmänhet, 
skolor och kommunrepresen-
tanter var inbjudna.

Totalt var det 20 utställare 
varav 13 var lokala hembygds-
föreningar. Mässan besöktes 
av 1 500 personer. Utvärde-
ringen visade på mycket nöjda 
deltagare och besökare.t

Erik Thorell, redaktör

Med anledning av Sveriges Hembygdsförbunds 100 års jubileum 2016 
anordnades en mässan i form av Berättardagar på Dalarnas museum.

Berättardagar

"den  
fasansfulla 
eterniten"

T.h. Bilder från Berättardagarna 
som hölls på Dalarnas museum 
den 11-12 mars 2016.  
Foto: Susanne Nyhlén
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Före och efter andra världskriget förändrades Sverige raskt. Den mo-
derna välfärdsstaten växte fram och formades. Epoken 1930-1980 har 
blivit känd som folkhemsepoken. Med den nya tiden följde en enorm 
expansion av bebyggelsen, växande tätorter, planering för byggande 
och bostadsförsörjning, ny slags arkitektur och nya byggnadsmaterial. 
Den moderna epoken satte tydlig prägel på framför allt det urbana 
landskapet. Funktionalistisk arkitektur, flerbostadshus, Domusvaruhus, 
villaområden, trafikleder bredde ut sig och nästintill utplånade äldre 
bebyggelse i tätorterna. Den nya utvecklingen bejakades starkt på 
många håll i Dalarna, kanske tydligast i Bergslagens bruksorter såsom 
Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Avesta. Den moderna epoken 
beskrivs ofta som en framgångssaga. På minussidan finns dock bland 
annat rivningsvågen och problemen med miljöförstöring.

för flerbostadshus i Leksand ända 
fram till 1980-talet. Från 1970-talet 
byggdes många flerbostadshus även 
med rödfärgad träpanel, framför allt 
i Leksands-Norets tätort. Ett slags 
folkhem i provinsiell dräkt? 

Timmerhuskulturen
En annan betydelsefull satsning som 
gjordes var återupplivandet av tim-
merhuskulturen. Med vissa undan-
tag förde timmerhusbyggandet vid 
tiden kring andra världskriget en 
tynande tillvaro. År 1953 startades i 
Leksand ett strategiskt program för 
att vända på utvecklingen. Bakom 

Dalamodernismen

Lars Jönses
Verksamhets-
chef Kultur-
landskap, 
byggnadsantik-
varie. Dalarnas 
museum

- utveckling tillsammans med historien

Stiftelsen Hyreshus flerbostads-
hus från 1954 i kvarteret Prinsen 
i Leksands-Noret var ett försök 
att motverka modernismens 
enformighet i form av likadana 
trevåningshus som bredde ut sig 
över landet - det som distrikts-
arkitekt Erik Wåhlin kallade för 
att "baka limpor". Wåhlins hus 
hade bara två våningar och så  
lite källare som möjligt. Flerbo-
stadshus i enbart två våningar 
blev en norm i Leksand.Foton: 
Lars Jönses

På vissa håll i Dalarna var 
man i och för sig positivt 
inställd till utveckling, men 
inte på bekostnad av histo-

rien. Hållningen kan sammanfattas: 
Ja till utveckling men tillsammans 
med historien. I Leksand förefaller 
man ha funderat särskilt mycket på 
denna problematik. En konstruktiv 
person i sammanhanget var arki-
tekt Erik Wåhlin, distriktsarkitekt 
i Leksand, Rättvik och Gagnef från 
1949. När Stiftelsen Hyreshus i 
Leksand skulle bygga flerbostadshus 
i kvarteret Prinsen i Leksands-Noret 
ritades husen av Wåhlin. De nya 

husen, som uppfördes 1954, var inte 
bara ett försök att skapa nytt boende 
till lägre kostnader, man ville samti-
digt vända sig emot den stereotypa 
bebyggelseutvecklingen i Sverige. 
Wåhlin påpekade att de flesta nya 
hus i Sverige blir så lika: ”Det blir 
ingen skillnad mellan Ystad och Hap-
aranda. Vi bygger inte längre hus. 
Vi bakar limpor.” Husen i kvarteret 
Prinsen hade bara två våningar för 
att inte bryta med det värdefulla 
kulturlandskapet. Av ekonomiska 
skäl hade de dessutom treglasföns-
ter samt så lite källare som möjligt. 
Två våningar, inte fler, blev en norm 
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Flerbostadshus i två våningar med fasad av rödfärgad träpanel från 
1970-talet är vanliga i Leksands-Noret. Här exempel från kvarteret 
Byåkern 1974-75. Foto: Lars Jönses

t TIMMER

initiativet stod spelman-
nen och kulturbäraren Knis 
Karl Aronsson och återigen 
Erik Wåhlin. Knis Karl var 
dessutom biträdande kom-
munalingenjör med en mängd 
byggnadsärenden bland upp-
gifterna. I den rollen fick Knis 
Karl en viktig betydelse då han 
kunde påverka att byggplaner 
bättre anpassades till det tra-
ditionella byggnadsskicket och 
för bymiljöernas bevarande.

Timringskurser
Satsningen på timmerhus rym-
de flera olika komponenter. 
Dels ville man öka kunskapen 
om den historiska timmerhus-
kulturen, vilket man åstadkom 
bland annat genom seminarier 
och att samtidigt bygga upp 
Leksands hembygdsgårdar. 
Man ville även få fram fler 
hantverkare med timringskun-
skaper. För det syftet ordna-
des från och med 1954 årligen 
återkommande timringskur-
ser. Vidare ville man erbjuda 
hustyper som var anpassade 
för de moderna kraven på bo-

ende men som var uppförda 
med knuttimrad stomme. Erik 
Wåhlin ritade flera sådana nya 
hustyper som ställdes ut 1954. 

Lyckad satsning
Satsningen blev en framgång. 
I Leksand lyckades man på 
det hela taget att värna den 
traditionella bebyggelsen och 
bymiljöerna. Från och med 
1950-talet stärktes kunskapen 
om timmerhuskulturen och 
tillverkningen av nya tim-
merhus ökade kraftigt. Från 
1950-talet till 1970-talet fanns 
i Leksand och i Siljansnäs 
ett tiotal företag som tillver-
kade timmerhus. Det största, 
Siljansnäs sågverk, hade 45 

anställda och byggde som 
mest 60 timmerhus per år. 
Flera nya områden kom till 
med enbart timmerhus såsom 
Timmermansvägen på Kä-
ringbergsområdet i Leksand, 
som planerades omkring 1965, 
samt Sturlindan i Tibble och 
Stensveden i Siljansnäs. De 
senare bebyggdes i början 
av 1970-talet. Andra exem-
pel är fritidsstugbyarna på 
Björkberget i Siljansnäs och 
vid Orsandbaden i Leksand. 
Uppsvinget för timmerbyg-
gandet kom också att göra sig 
gällande i framför allt Rättvik, 
Sollerön, Mora, Lima och 
Dalafjällen.

Bevara särdrag
I projektet Dalamodernismen 
inventerar Dalarnas museum 
2015-2017 den moderna be-
byggelsen i Dalarna. En fråga 
som vi försöker besvara är 
om och i så fall hur man vid 
nybyggnation och utveckling 
under tiden 1930-1980 förhål-
lit sig till den traditionella, 
regionala byggnadskulturen 

såsom timmerhus, bymiljöer, 
rödfärg med mera. Timmer-
husrenässansen och initiativen 
för anpassningen av den nya 
bebyggelsen i Leksand, under 
den moderna epoken, berät-
tar om hur man i en omväl-
vande tid ville utveckla utan 
att utplåna sina särdrag. Man 
ville inte ändra bebyggelsen 
så att den liknade annat som 
byggdes runt om i Sverige. 
Orsakerna till detta var säkert 
både kulturella och ekono-
miska. Detta är inte bara av 
historiskt intresse utan kan 
också idag inspirera till att det 
är möjligt att bejaka utveck-
ling och förändring och ändå 
bevara egna särdrag, kulturarv 
och landskap.t 

Timmermansvägen på Käringbergsområdet i Leksand bebyggdes i 
slutet av 1960- och början av 1970-talet. Husen skulle självfallet vara 
av timmer.  Foto: Lars Jönses

Hus och garage av timmer. Huset har förstukvist och källarvåning. 
Timret kan vara struket med järnvitriol. Troligen omkring 1960.  
Lisselby i Leksand. Foto: Lars Jönses

Arkitekt Åke Sjömans säregna parhus på Gamla Siljansnäsvägen i 
Åkerö, Leksand från 1966. Huset kombinerar många traditionella och 
moderna stildrag. Foto: Lars Jönses

"Från och med 
1950-talet stärktes 
kunskapen om tim-
merhuskulturen och 
tillverkningen av nya  
timmerhus ökade 
kraftigt. " 
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Något som är typiskt för Malung och som inte återfinns på någon 
annan plats i Dalarna är skinnindustrins byggnader. Många av dem 
är uppförda under perioden 1930-80 då skinnindustrin nådde sin 
höjdpunkt. Skinntraditionen i trakten är lång och grundas i den magra 
marken och det karga klimatet för i Malung har det varit svårt att helt 
försörja sig på naturen. Malungsborna behövde en bisyssla, och tradi-
tionen av kringvandrande skinnare uppstod – men varför det var just 
skinnet som blev födkroken är höljt i historiens dunkel. Det var dock 
först på 1900-talet som det tidigare ambulerande skinnhantverket i 
någon högre utsträckning förankrades i verkstäder och fabriker – och 
blev till mer storskaliga verksamheter.

Skinnindustrins 
byggnader i Malung

Den som färdas längs 
vägarna i byarna 
på bägge sidor om 
Malungs bit av Väs-

terdalälven ser dem- de gamla 
skinnverkstäderna. De känns 
oftast igen på att vara för stora 
för att vara bostadshus, för 
avlägset placerade för att vara 
kontorshus och för fönster-
rika för tillhöra jordbrukets 
byggnader. Påfallande många 

av dem är klädda i eternit, 
och det är inte ovanligt att 
de ligger intill ett bostadshus 
likt en ladugård – en inte helt 
orimlig tanke då det var van-
ligt att fähus byggdes om till 
skinnverkstäder. Men en del 
av skinnindustrierna är svå-
rare att känna igen eftersom 
verksamheten varit förlagd 
i en souterrängvåning eller 
utbyggnad till en vanlig villa.

Industrialisering 
De flesta av skinnindustrierna 
fanns i byggnader som upp-
fördes mellan 1930-talet och 
60-talet, vilket är en speglig av 
att skinnhantverket profes-
sionaliserades och industriali-
serades i ganska hög utsträck-
ning under den perioden. Men 
många av skinnindustribygg-
naderna visar ändå ganska 
konservativa drag. Ofta rör 

det sig om avlånga byggnader 
i två våningar under sadeltak 
förlagda i lantlig miljö. För-
klaringen är troligen som så 
ofta är fallet rent praktisk – en 
gammal ekonomibyggnad som 
inte behövs har byggts om 
till fabrik, eller så har enklast 
möjliga form valts.

Jofafabriken 
Just industribyggnader stod 

Lissmans skinnfabrik i Östra Fors byggdes 1934. Någon gång på 50- eller 60-talet renoverades den till sitt nuvarande utseende, men bara 
mot vägen – på baksidan finns fortfarande rödfärgad panel och några gamla fönster. Foto: Adam Moll, Dalarnas museum
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under modernismen i ett 
särskilt fokus. Eftersom de var 
hemvist mer åt maskiner än åt 
människor gick de att moder-
nisera, och experimentera 
med, i högre utsträckning än 
bostäder – och några av våra 
finaste exempel på funktio-
nalistisk och modernistisk 

arkitektur är av den anled-
ningen just fabriker. I Malung 
märks detta bara på ett fåtal 
av skinnindustrierna som till 
exempel på den välbevarade 
och eleganta kontorsdelen till 
Jofafabriken i Hole från 1942. 
Fabriken brann 1966 men kon-
torsdelen från 40-talet finns 

kvar i ursprunglig skepnad, 
och de övriga lokalerna som 
byggdes upp blev även de 
moderna och ändamålsenliga i 
modernistisk anda.

Synliga spår 
Jämfört med 1900-talets mitt 
sker i dag endast en blygsam 
skinntillverkning i bygden. 
Av de många skinnfirmorna 
som fanns då är det bara en 
som ännu har någon större 
produktion inklusive försälj-
ning förlagd till Malung. En 
handfull andra lever kvar 
men har tillverkningen på 
annan ort eller ägnar sig bara 
åt återförsäljning. Duktiga 
skinnhantverkare finns fort-
farande bland Malungsborna, 

fast det är inte alltid de kan 
försörja sig helt på sitt värv. 
Det som en gång uppkom 
som en bisyssla och utveck-
lades till en livsstil, har nu 
blivit något som kräver andra 
bisysslor. Men fortfarande är 
spåren efter Sveriges stora 
skinnindustricentrum synliga i 
bebyggelselandskapet.t

t ETERNIT

Kontorsdelen till Jofafabriken i Hole hör till ett av de förnämsta 
exemplen på funktionalism i Dalarna. På bottenvåningen låg Jons-
sons Handels AB som vid tiden var Malungs största varuhus.  
Foto: Adam Moll, Dalarnas museum

Skinnverkstäderna byggdes ofta på samma gårdsplan som bo-
ningshusen. L.F. Emilssons verkstad uppfördes 1936 men i en stil 
som mer hör hemma på 20-talet. När övervåningen renoverades på 
50-talet gjordes det dock modernt och tidsenligt. 
Foto: Adam Moll, Dalarnas museum

Statsminister Tage Erlander och hustrun Aina besökte 1964 Malung 
och Jofa. Vid tiden var skinnindustrin på sin höjdpunkt och Malung 
var ett blomstrande och modernt samhälle. På bilden syns f.v. Jofas 
grundare Niss Oskar Jonsson, Tage Erlander, Ann-Marie Eriksson 
och okänd. Foto: Rune Ohlén

Adam Moll
Byggnads-
antikvarie, 
Dalarnas 
museum

I Idbäck ligger Masens gamla 
fabrik. Verksamheten startade 
1949 när Täpp Bertil Matsson 
började med tillverkning i ut-
huset på föräldragården. Detta 
uthus blev sedan fabriken. 
Foto: Adam Moll, Dalarnas 
museum
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1. Skansbackens bageri i Nås är et exempel på verksamhetslokaler på landsbygden. 2. Smidesdetalj, på den numera rivna Älvdalsskolan, som 
utgör så väl dekor som skylt och räcke. 3. Timrat fritidspalats i nationalromantisk stil. Den höga bruksmurade sockeln är en av detaljerna 
som avslöjar att huset uppförts kring 1950. 4. Maserhallens betongbågar spänner över en kubisk byggnadskropp. Byggnaden står fritt i 
öppet stadslandskap och skänker platsen dynamik. 5. I all enkelhet en karaktäristisk 1940-talsentré. 6. Trafikseparerade kedjehusområden 
blev mycket vanligt på 1970-talet. Kedjehusen i Källviken, Falun, byggdes under tidigt 1970-tal. 7. På Kullsbergs bruk finns många indu-
stribyggnader från den modernistiska eran. 8. Bostadsområdet Tuvan i Mora ritades av Börje Blomé och uppfördes 1949-1955. 9. Entré-
portal med biljettkurer vid Gullängen fotbollsplan i Äppelbo, från omkring 1950. 10. Larssons herrkläder är ett av många modernistiska 
handelshus längs Dalgatan i Älvdalens kyrkby.
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t KAVALKAD
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11. Ursprunglig färgsättning och allt! Fasadparti från 1930-talet på äldre byggnad i Furudal. 12. Mexivillan blev mycket poplulär under 
1970-talets andra hälft. 13. Tillbyggnaden på Sågmyra textilfabrik från omkring 1950 har disktinkta former och tillbakablickande detaljer. 
14. Det gamla bussgaraget i Särna har en detaljrik och tidstypisk fasad. Panelade portar, tvärvinkliga stuprör och armatur med opalglas. 
Färgsättningen är ursprunglig, märk att stuprören är målade i samma kulör som fasaden. 15. Målarmästare Daniels villa i Leksands-noret, 
ritad av arkitekt Åke sjöman och uppförd 1945. 16. Gjuten marksten med bar ballast blev mycket vanligt från 1960-talet och framåt. Här 
med ett lekfullt mönster från 1970-talets mitt. 17. Vägkiosker är sällsynta idag. I Rytterbyddje, Älvdalens kommun finns i alla fall en. 18. 
Knuttimrad sportstuga med blyinfattad glasmosaik, troligen 1960-tal, Björnlidens fjällby, Älvdalen. 19. Vargjägarn’s viste i Håven, Rättviks 
kommun. Uppförd av masonit – "Möjligheternas material". 20. Kedjehus ritade av Åke Temnerud i Tunabro, 1970-tal.
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Villaträdgårdens
stenhantverk

Framtidstro och mo-
dernitet dominerade 
den modernistiska 
epoken, 1930-1980. 

Nya former, industriellt fram-
ställda material och moderna 
tekniker etablerades i villa-
byggandet. I villaträdgården 
dröjde sig det traditionella 
hantverket kvar något längre. 
Trädgårdens byggnadsma-
terial var vanligen natursten 
så som sandsten, kalksten, 
skiffer och granit. Rättviks 
röda kalksten, orsasandsten 
och älvdalskvartsit är exempel 
på lokala bergarter som hör 
villaträdgården till. Idag är 
terränganpassad naturstens-
anläggning exklusivt och ett 
stycke kulturhistoria som vi 
bör bevara.
Tegel användes även under 
epoken, men i mindre omfatt-
ning. Gjuten sten av betong 
tillverkades av villaägaren 
själv eller köptes in från ett 

lokalt gjuteri. De var småska-
liga och fanns i hela länet. 
Under 1970-talet blev prefabri-
cerad betongsten ett självklart 
inslag i villaträdgården, ibland 
lagd i sinnrika mönster och i 
konstruktioner med viss ter-
ränganpassning.

Hantverk och material
Villaträdgårdens stenhantverk 
följde samma rationalisering 
som villabyggandet. Denna 
tidsepok bjuder på så väl ut-
sökta som kraftigt rationalise-
rade stenarbeten. Kallmurning 
är ett omsorgsfullt hantverk 
där muren läggs utan bruk, av 
oregelbunden eller kanthug-
gen natursten. Nästa gång du 
ser en kallmur, tänk då på att 
muraren har tittat på varje 
sten för att hitta kontaktytor 
som passade bra ihop för att 
skapa en stabil mur. Det tog 
tid och det krävde kunskap. 
Bruksmuren är en blandning 

av traditionellt mureri och 
modernt material. På villa-
tomten ser vi den oftast i form 
av kullersten i cementbruk. 
Knäckstensmuren lanserades 
i slutet av 1970-talet, gjutna 
stenar med plana ytor och två 
fasade hörn läggs utan bruk. 
Den är överlägset enklast att 
lägga. Även om skönhetsvär-
det kan betraktas som lågt 
börjar den bli retro och passar 
sin 1970-talsvilla.

Betongplattor
Friluftsplatsen, alltså ute-
platsen, var en nymodighet 
på 1940-talet, men blev ett 
självklart inslag i villaträdgår-
den framöver. Stenmaterialet, 
lades regelbundet enkelt, i 
eleganta mönster med friser 
eller i lekfulla figurer. Variatio-
nen är stor. 1930- och 40-ta-
lens sobra och avskalade villor 
har ofta enkla plattgångar 
av oregelbunden natursten. 

Till 1950- och 60-talens vil-
lor hör bland annat de släta 
kvadratiska betongplattorna, 
emellanåt lagda i schackrutigt 
mönster, och så sandstenen 
förstås. 1970-talets tunga villor 
hör främst ihop med betong-
plattor med frilagd ballast, 
vissa av dessa lagda i livliga 
mönster. 

Tidstypisk garagenedfart
Villorna med källarplan för 
bland annat garage blev 
mycket vanliga under 1940- 
och 50-talen då bilen blev var 
mans egendom. Utanför dessa 
garage finns periodens mest 
tidstypiska stenkonstruktion, 
bruksmuren på garagener-
fartens sidor. Stenpartiväxter 
finns nästan som regel ovanpå 
dessa och mötet mellan de 
låga växternas mjukhet och 
bruksmurens hårda karaktär 
är effektfull. 
 

Villaträdgården med rabatter, fruktträd och bärbuskar ramar in villan och hör till dess arki-
tektur. Däremellan hittar vi stenanläggningarna. De utgör ofta prydnadselement och funktio-
ner i ett. Stenanläggningarna stödjer, leder, sammanlänkar och markerar. Det är ofta gediget 
hantverk som vi ser i form av plattgångar, stödmurar, trappor, grindstolpar och staketplintar. 
Till skillnad från dagens standardiserade stenanläggningar följer de ofta villatomtens terräng 
och ger behagliga höjdskillnader och krökar mellan öppna gräsytor, längs rabatter eller mot 
terrasser.

1
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t STEN

Hållbart
Ännu efter 40-70 år håller 
villaträdgårdens stenarbeten. 
Stenen är ofta i gott skick, 
men många av stenanlägg-
ningarna behöver nu omsorg. 
Kanske är en tvätt tillräckligt 
för att din stenmur eller 
plattgång ska bli prydlig igen? 
Okej då, du behöver nog rycka 
lite ogräs också. Ibland är 
utgrävning och omläggning 
nödvändigt. Rätt utfört kan 
stenarbetet pryda din villa-
tomt och hålla i minst 50 år 
till. Lycka till!t

Text och foto: 
Malena An-
dersson, Bygg-
nadsantikvarie 
Dalarnas 
museum 

1. Asymmetriska sandstenar, 
rimligen från Älvdalen eller 
Orsa, skapar en stor hårdgjord 
yta. Mötet mellan sten och gräs 
sker i en mjuk sväng. Tidsty-
piskt för 1950-talet. 

2. Stenarbeten hörde till det 
egna hemmets trädgård. Här, 
hustypen Enviken, lanserad av 
Dala-Hus i Linghed 1943. Ur 
katalog från 1943. ”Enfamiljs-
hus i ett plan med 3 rum och 
kök…………direkt kontakt med 
trädgården erhålles genom 
fönsterdörrar i dagligrummet"  

3. Stenanläggning av knäcksten 
leder ofta besökarna till 1970-
tals villans huvudentré. Här 
med terasser och svängande 
trapp. 
 
4. Bruksmurade grindstolpar 
ser vi ofta i så väl stadsmiljö 
som på landsbygd. Bruksmura-
de staketplintar i kombination 
med tunt smide, som på bilden, 
är främst vanligt i villaområden 
på större orter.  

5. En mycket välbevarad villa 
med falska fönsterluckor och 
den så tidstypiska garagened-
farten med bruksmurar som ger 
en avsmalnande köryta in mot 
garageportarna. 

2

3

4

5
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BBorlänge bibliotek är 
en mycket stor bygg-
nad, den tar faktiskt 
nästan upp ett helt 

kvarter. Trots detta är det inte 
tal om någon monumental 
betongklump. Biblioteket är 
mycket mångfacetterat och 
alla olika fasader bjuder på sitt 
eget skådespel. Vi kan börja 
med korsningen Sveagatan-
Sveatorget. Här finns ett 
rundat funkishörn, med föns-
terband och skyltfönstersbur-
språk. Hörnets dimensioner, 
linjer och form tillsammans 
med den underliggande stom-
men är återbrukade från ett 
Konsumvaruhus som låg på 
tomten fram tills biblioteket 
byggdes. Det ursprungliga 
Konsumvaruhuset från 1931 
ritades av arkitekten Eric 
Rockström, vid Kooperativa 
förbundets arkitektkontor, 
och beskrevs i efterhand som 
ett av de bästa exemplen på 
“landsbygdsfunkis” genom 
tiderna.

Konsumvaruhuset
När biblioteket skulle byggas 
såg arkitekten och kommunen 
estetiska och ekonomiska 
värden i att behålla delar av 
Rockströms varuhus. Kon-
sumvaruhusets stomme kan 
idag betraktas som en skog av 
vita pelare bland bokhyllorna 
på plan 1. Att i en ny byggnad 
bevara och inkorporera delar 
av en äldre befintlig byggnad 
var ovanligt på 1970-talet. 
Vanligen var det totalsanering 
som gällde. Många svenska 
städer förlorade sina kultur-

skatter under rekordåren. 
Flera aktörer i Borlänge satte 
sig också emot ett bevarande 
av varuhuset. De delade 
meningarna resulterade i 
kompromisser. Bland annat 
tillät inte facket ett bevarande 
av varuhusets ursprungliga 
höga och karaktäristiska föns-
terband eftersom byggnaden 
skulle innefatta kontor. 

Plåt
Om vi tittar på resterande 
fasader framträder en annan 
viktig pusselbit i bibliotekets 
formspråk, nämligen plåten. 
Byggnaden karaktäriseras av 
sina svarta pyramidformade 
plåtkassetter i kombination 
med långa vita plåtband 
i linjer. Att använda plåt 
i arkitekturen gick hand i 

hand med modernismens idé 
om att skapa underhållsfria 
byggnader. På 1960-talet hade 
plåt även blivit priseffektivt, 
särskilt sedan Domnarvets 
Järnverk blivit först i världen 
med att producera varmför-
zinkad plåt i långa samman-
hängande band 1963. Formen 
på plåten på bibliotekets fasad 
är en av de byggnadsdetaljer 
som uppkommit i samarbete 
mellan arkitekt Åke Temne-
rud, konstnären Bo Holmlund 
och Domnarvets Järnverk. 
Samarbeten mellan yrken, 
titlar och erfarenheter var van-
liga på 1960-talet och slutade 
inte vid plåtdetaljer. Typsnitts-
experten Guye Franked har 
formgivit den karaktäristiska 
biblioteksskylten ovanför 
entrén mot Sveatorget.

Utsmyckning
Inuti finns bibliotekets plats-
ritade bokhyllor kvar sedan 
bibliotekets öppnande 1972. 
Det finns även en barnavdel-
ning, ett samlingsrum för alla 
former av aktivitet, en utställ-
ningslokal och ett musikrum. 
Alla dessa utrymmen var 
typiska för ett modernt biblio-
tek på 1970-talet men är lika 
aktuella idag. De ursprungliga 
möblerna från Haimi har 
tyvärr försvunnit tillsammans 
med en blå heltäcknings-
matta från Tyskland som till 
en början tongav interiören 
i biblioteket. Eftersom det 
var tillåtet att röka i bibliotek 
på 1970-talet blev mattan 
förstörd av fimpmärken och 
aska. Biblioteket pryds även 

av stora mängder konstverk, 
både interiört och exteriört. 
Kanske mest anmärkningsvärt 
av dessa är Bo Holmlunds 
tupp med avhugget huvud på 
uteplatsen på plan 1. 
Borlänge bibliotek har många 
berättelser att förtälja både 
om 70-tals arkitektur, biblio-
tek och byggkonst. Byggnaden 
är en blandning mellan gam-
mal och nyare modernism i 
lokalt material. 
Bevarandet av en funktiona-
listisk stomme och den djärva 
plåtfasaden gör byggnaden 
unik i Dalarna. Den är värd att 
uppskattas och bevaras för 
framtiden.t

Kristoffer 
Ärnbäck 
Bebyggelse-
antikvarie

I kvarteret Rolf, vid Sveatorget står Borlänges stadsbibliotek. Bibliote-
ket uppfördes 1972 under en period i svenskt stadsbyggande som ofta 
kritiseras för hänsynslöst beteende mot traditioner och lokal särprägel. 
Borlänge bibliotek, ritat av arkitekt Åke Temnerud, har en unik tillkomst-
historia och är ett av Dalarnas mest spännande exempel på modernis-
mens arkitektur. 

Från Konsumvaruhus  
till plåtbibliotek
- en blandning av gammalt, nytt och lokalt

"Byggnaden karak-
täriseras av sina 
svarta pyramidfor-
made plåtkassetter 
i kombination med 
långa vita plåtband 
i linjer. Att använda 
plåt i arkitekturen 
är att betrakta som 
något relativt lokalt 
för Borlänge sam-
tidigt som det går 
hand i hand med den 
rikstäckande moder-
nismens idé om att 
skapa underhållsfria 
byggnader. "
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Ovan t.v. Biblioteket från Sveator-
get. Fakta: Arkitektkontor: SAR Åke 
Temneruds arkitektkontor. Entre-
prenör: Bygg-Oleba. Ursprung-
liga funktioner utöver bibliotek: 
Systembolaget, bank och kontor. 
Byggår: 1972. Foto: Kristoffer Ärn-
bäck

Ovan t.h. Det rundade funkishörnet 
i korsningen Sveagatan-Sveatorget. 
Detalj av foto. 
Foto: Kristoffer Ärnbäck

Ovan. Den karaktäristiska biblio-
teksskylten ovanför entrén mot 
Sveatorget, formgiven av Guye 
Franked. Detalj av foto. 
Foto: Kristoffer Ärnbäck

Ovan. Platsritade bokhyllor och pal-
lar från Haimi. Foto: Åke Temnerud

T.v. Vidvinkelbild över trapphuset. 
Foto: Åke Temnerud
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Bygga och Bo

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.tLÄSVÄRT 

GULLERÅSEN  
 
Boda socken, Rättviks kom-
mun. Byns historia och dess 
gårdar 2016. Bydokumen-
tationsgruppen för Gullerå-
sen. 319 sidor 
 
I boken beskrivs byns alla 
gårdar, i ord och bild, med nu-
varande och tidigare ägare. Vi 
får också inblickar i fäbodar, 
hemslöjd och caféer liksom 
om utvandring och arbets-
vandringar. Även flora i byn 
ägnas ett kapitel.

GÅRDAR OCH HUS I SUN-
NANHED, NORRBODA OCH 
SÖRBODA

Ore Socken, Rättviks kom-
mun. Hans Löbel 2015 
154 sidor

Boken dokumenterar alla 
gårdar i byarna Sunnanhed, 
Norrboda och Sörboda i Ore 
socken. Förutom nytagna 
bilder på alla hus finns många 
gamla bilder på hus och 
människor. Här återfinns en 
artikel om Årets Ängsbrukare 
2012, vi får också läsa om att 
det var kvinnorna som ordnade 
med gatubelysning i Sunnanhed.

GAGNEFSBYN

Dokumentation av en by 
i Gagnefs socken. Her-
man Lindberg för Gagnefs 
bydokumentationsgrupp/
Gagnefs Hembygdsfören-
ing 2015. 251 sidor

Beskrivningar av gårdarna 
och deras förändringar genom 
tiderna och olika händelser i 
byn. Gårdsnamn, bomärken 
och skola har egna kapitel. Fä-
bodar, vägar och vatten liksom 
storskifte, mathållning och 
Matsmässofirande uppmärk-
sammas. Boken innehåller 
många gamla och nya bilder.

GRÖNTUF HÄFTE 2

Gröntufs bydokumenta-
tionsgrupp / Gagnefs Hem-
bygdsförening 2015. 
99 sidor

I del två av denna dokumenta-
tion berättas om hur byfolket 
försöjt sig förr och nu, bl.a. 
genom många små företag 
som drevs vid sidan om de 
jordbruken.  Även de stora fö-
retagen och de större jordbruk 
som fortfarande är aktiva finns 
beskriva. Bönhusets tillkomst, 
historia och verksamhet med 
en utblick ända till Brasilien 
upptar ett eget kapitel.

SLAGAN 2015

Tidskrift för Vika-Hosjö 
Hembygdsförening.  
35 sidor

Slagan innehåller denna gång 
artiklar om Stabergs tegelbruk 
och mer material om Boby 
tjurförening.  Vi får också läsa 
om den så kallade fredsmi-
len i Vika och flera andra 
lokalhistoriska artiklar. Från 
Korsnäsbygdens historiska 
forskargrupp finns en rapport 
från Norra Wikum.

BERGSLAGSHISTORIA 
 
Årsbok 2015 Årgång 27 
Föreningen Bergslagsarkiv 
2015. Red. Håkan Henriks-
son. 96 sidor

Boken rymmer fem intressan-
ta uppsatser som på olika sätt 
belyser Bergslagens historia 
och tradition, arbete och kul-
tur. Gruvlavarnas utveckling 
i Mellansverige, Bergslagens 
monumentala ikoner, be-
skrivs. Ett kapitel behandlar 
resultatet av striden inom den 
nyevangelistiska rörelsen i 
Gagnef. Belyst genom de två 
kapellen på Tallbacken.

MED KAMERA I  
SÖRVIKSBYGDEN 
 
Svartvita bilder från 
1900-talet. Red. Tore 
Johansson. Kultur- och 
Fritidsnämnden i Ludvika 
2003

En bok som med bilder 
berättar om Sörviksbygden i 
Ludvika under 1900-talet. 
Tre fotografer och en träkonst-
när har fått var sin avdelning. 
Dessutom finns bilder från 
bygden under senare år. 
Fotografer är Rolf Johansson, 
Gustaf Reimers och Herbert 
Skeppstedt. Träkonstnären 
heter Sivert Åkerström.

LÄSESÄLLSKAPET I FALUN 
150 ÅR 
 
Jubileumsskrift 2016. Red. 
Staffan Nilsson. 94 sidor 
 
Bildande av läsesällskap var 
vanligt i städer under 1800-ta-
let. Tanken var att tillhanda-
hålla litteratur för läshungriga 
medlemmar. Verksamheten 
handlar sedan början av 
1900-talet inte längre om 
boklån utan om föreläsningar. 
I boken redovisas ett antal 
hågkomster, iakttagelser, 
reflektioner och egna bidrag 
från sällskapets  medlemmar. 
Bredden är stor och fantastisk.
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Den 21-22 maj 2016 anordnade 
Sveriges Hembygdsförbund 
Hembygdsdagar med Riks-
stämma i samarbete med 
Stockholm läns Hembygds-
förbund. Årets riksstämma 
var en dag kortare än vanligt 
på grund av det stora evene-
manget Hembygdens helg på 
Skansen den 27-28 augusti.
Temat för riksstämman var 
” En vision för hembygdsrörel-
sen 2030”. 

Föreningarnas och förbun-
dens arbete med visionen 
under våren följdes upp och 
den övergripande frågan är 
hur hembygdsrörelsen kan 
bidra till en positiv samhälls-
utveckling. Inbjudna gäster 
från Riksantikvarieämbetet, 
Sveriges Museer och andra 
folkrörelser bidrog med per-
spektiv och omvärldsanalyser. 
Arrangemanget var förlagt till 
Södermalm i Stockholm.

På lördagskvällen anordnade 
Stockholms läns hembygdsför-
bund festmiddag på restaur-
ang Saltsjö Pir i Fisksätra 
utanför Stockholm och bjöd 
på hembygdsresor under 
söndagen. 

Under festmiddagen dela-
des två plaketter ut för ”rik 
gärning i hembygdsvårdens 
tjänst”.

Leif Brunnegård från Väster-
götland fick plaketten för sitt 
långvariga redaktörskap för 
förbundets tidskrift Västgöta-
bygden samt årsskrifter och 
andra böcker.
Lars Israelsson från Norrbot-
ten fick plaketten för sitt 
mångåriga, idoga och frukt-
samma arbete i de lokala 
föreningarna i Porjus och 
Gällivare samt sitt arbete i 
riksförbundets styrelse.

Styrelsen för Sveriges Hem-
bygdsförbund 2016-2017:
Birger Svanström, RUDA, 
förbundsordförande
Margareta Johansson, INDAL, 
1:e v förbundsordförande
Conny Sandberg, ÖREBRO,  
2:e v förbundsordförande
Anna-Karin Andersson,  
NYHAMMAR
Jan-Olof Berglund, VÄRING
Kjell Gustafsson, VÄXJÖ
Sven Jensén, BROBY
Gabriella Lönngren,  
VUOLLERIM
Bo Nilsson, BJURHOLM
Maria Norrfalk, UPPSALA
Gabriele Prenzlau-Enander, 
VÄRMDÖ

t NOTERAT 

Riksstämman 2016

Ovan: I kvällsolens sken sitter Elisabeth Eriksson och Anna-Karin 
Andersson och väntar på att middagen ska serveras. 
Nedan: Plakettörerna 2016; Lars Israelsson, Norrbotten och Leif 
Brunnegård, Västergötland 
Foto: Erik Thorell

ARKEOLOGI 
DFHFs årsbok kommer i höst!
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B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Arkeologi är temat för  
Dagsverket nr 4 2016.

Manusstopp 7 november.

   Nyheter och kom ihåg!   
 
Nyhet!  Nytt försäkringsavtal  
Sveriges Hembygdsförbund har efter 
upphandling med avvägande av för- och 
nackdelar tecknat ett nytt avtal med 
Länsförsäkringar Halland. Avtalet gäller från 
2017 och minst tre år framåt. På grund av de 
höga skadekostnaderna de senaste åren blev en 
premiehöjning oundviklig.  

Nyhet!  Utökade säkerhetsrabatter   
I det nya avtalet har säkerhetsrabatterna 
förbättrats och utökats. Rabatten för brand- och 
inbrottslarm kopplat till larmcentral samt 
vattenfelsbrytare har höjts till 10 procent 
vardera. Dessutom har den maximala rabatten 
utökats till 30 procent. Har ni vidtagit nya 
åtgärder ska ni anmäla detta före den 31 
oktober för att få rabatten avdragen på nästa 
års faktura. 

Kom ihåg!  Nyttja investeringsbidraget 
Om föreningen installerar vattenfelsbrytare 
och/eller brand-och inbrottslarm får ni tillbaka 
20 % av investeringen, maximalt 5 000 kr, om ni 
skickar in kopia på fakturan till 
försäkringskansliet. Det lönar sig att 
skadeförebygga! 

Kom ihåg!  Inför hösten 
Det finns en rad åtgärder att vidta på hösten för 
att minimera skaderiskerna: Rensa 
hängrännorna, kontrollera takbeklädnaden, 
stäng av och töm vattenutkastare, kontrollera 
att värmesystemet ger tillräcklig grundvärme, 
öppna skåp och dörrar för att öka 
luftcirkulationen…  

 

 

Hösten 2016

www.dalarnasmuseum.se

september-december

Program finns att 
hämta i receptionen 

eller  
dalarnasmuseum.se

Anmälan till Dalarnas 
byggnadsvårdspris 
2017 har öppnat! 
Läs mer på: http://falu-
rodfarg.com/dalarnas-
byggnadsvardspris/


