PROGRAM HÖSTEN 2019
MORA BIBLIOTEK & KULTURHUS

VÅRT UNIKA KULTURARV
Att bygga hus genom att foga samman liggande

timmerstockar med knutar är en genialiskt enkel
och hållbar konstruktion. Dessutom går den att
plocka ner och flytta! Byggnadstekniken har i våra
trakter en mer än tusenårig historia och har överlevt genom sin funktionalitet, variationsmöjlighet,
hållbarhet och säregna estetik.
Det är anmärkningsvärt att vi i så liten utsträckning använder oss av denna tusenåriga byggnadsteknik idag, när miljöfrågor som lokala råvaror,
kretsloppstänkande, koldioxidutsläpp, energianvändning och hållbarhet är centrala samhällsfrågor.
Den historiska timmerhusbyggnationen kan här
vara en inspiratör och vägledare.
Knuttimringskonsten är inte något exklusivt för
Dalarna. Vi ser den runt om över hela norra halvklotet i skogsrika områden. Timmerhusen är dock
ett karaktärsdrag i de mellansvenska och norrländska skogslandskapen. Siljansområdet är särskilt välförsett med en mängd timmerhus i byar och fäbodar.
En särskild skatt är våra bevarade medeltida timmerhus som står på gårdar, fäbodställen och på igenväxta ängsmarker. Det är mästerligt timrade härbren,
trösklador, eldhus, stall och loftbodar som på något
märkligt sätt överlevt 500-800 års användning.

De cirka 120 daterade medeltida timmerhusen i
Dalarna och Siljansbygden intar en särställning i
Skandinavien. Mest känt är dubbelhärbret vid Älvdalens kyrka som byggdes omkring 1285, men de
flesta medeltida timmerhus ligger i Mora. Äldst av
de medeltida timmerhusen är eldhuset på Zorns
gammelgård i Mora. Det är upptimrat i slutet av
1230-talet, troligen i Färnäs by.
Det har sagts förr, men de medeltida timmerbyggnaderna är verkligen ett av Sveriges viktigaste
bidrag till den samlade internationella byggnadskonsten! Men... våra timmerhus behöver skyddas
och vårdas på samma sätt som tidigare generationer gjort.
Programmet du håller i din hand har som syfte
att uppmärksamma denna samlade kulturhistoriska skatt och vad den betyder för oss idag. Förhoppningsvis kommer många av er att ta del av
programutbudet och få inspiration och kunskaper
om timmerbyggnadskonstens historia i Mora och
Siljanstrakten, och inte minst om hur vi ska tillvarata våra timmerhus för framtiden.
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Länsantikvarie, Länsstyrelsen Dalarna

UTSTÄLLNING
TIMMERHUSEXKURSION
FÖRELÄSNINGAR
ÖPPET HUS I LÄRKASTUGAN
SEMINARIUM

MARTINA ERIKSSON
arkitekt
Sedan 2003 driver Martina Eriksson egen arkitektverksamhet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i
att utveckla byggnader med ett helhetligt tänkande
i förhållande till befintligt byggd miljö, en tydlig
landskapstillhörighet, lokalklimatisk hänsyn och
ofta med lokala material och hantverk.
Martina Eriksson kommer från Färnäs by utanför
Mora. Hon är utbildad arkitekt vid Bergen arkitekthögskola och på KTH i Stockholm. Du har sett henne
i SVT-serien ”Hemma hos arkitekten”.
Kom och hör henne berätta om att utveckla landsbygden och trähusarkitekturen.

MÅNDAG 11 NOVEMBER KLOCKAN 18.00

UTSTÄLLNING

Timmerhuskulturen
i Övre Dalarna
Föreställ dig livet för 800 år sedan. Det är 1200-tal.

Nere i Europa bygger man gotiska katedraler, på
Island tillkommer de stora islänningasagorna och i det
som nu är Sverige får vi de första skrivna lagarna. 1264
påbörjas byggandet av den ståtliga Storkyrkan i Gamla
stan i Stockholm. Här i Ovansiljan fäller man timmer
och bygger sina hus.
År 1237 grundades dominikanerklostren i Sigtuna
och Skänninge och ute i världen invaderar demongolerna Ryssland. Samma år fälldes timret i skogen
som finns i vårt näst äldsta
kända profana timmerhus
– eldhuset från Fåsås som
nu står på Zorns gammelgård i Mora.
Att eldhuset och flera andra timmerhus har överlevt
i upp till 800 år och in i våra dagar är en svindlande
insikt. Det kan vara värt att tänka på nästa gång du ser
ett gammalt timmerhus.
I Ovansiljan och Dalarna är gamla timmerhus vanliga. Om du står ute i någon by har du med stor sannolikhet alltid ett timmerhus inom synhåll. Du ser
härbren, lador, fjås och stugor. Om du har en timmerbyggnad i din ägo – vet du hur gammal den är?
Norra halvklotets barrskogsbälten är släkt med
varandra i byggnadstraditionen och just här runt

Ovansiljan finns det ovanligt många hus kvar
från medeltiden. Efter oss är det Norge som har
flest medeltida knuttimrade hus kvar. Tillsammans
med Norge utgör vi ett kulturområde med timmerhus i världsarvsklass. Timmerhuskulturen är Dalarnas
främsta bidrag till världens unika kulturmiljöer.
Kommunerna i Älvdalen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand och Gagnef har under ett antal år bedrivit ett
timmerhusprojekt tillsammans med Dalarnas museum, Länsstyrelsen och Region Dalarna. Vi vill sprida

”Timmerhuskulturen är Dalarnas främsta
bidrag till världens unika kulturmiljöer.”
kunskap och medvetenhet om vårt timmerhusarv så
att det bevaras för framtiden.
Dessa fantastiska byggnader med sin historia och sina
värden vill vi lyfta fram för alla – bofasta, besökare,
fastighetsägare, byggare, beslutsfattare och byggnadsvårdare - och därför har utställningen kommit till.
Timmerhus, kulturmiljö och byggnadsvård hör
ihop och vi har ett antal spännande aktiviteter under
utställningens tid i Mora, där du kan lära dig mer –
från att tolka ett gammalt timmerhus till hur man
bygger nytt med mångåriga värden. Välkommen!

INVIGNING

Foton från utställningen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

LÖRDAG
31 AUGUSTI
KLOCKAN
12-15

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR
31 AUGUSTI - 23 NOVEMBER

ROBERT DANIELSSON,
byggnadsvårdare
Robert Danielsson är byggnadsvårdaren som skrivit
boken ”Ödehus - från ruckel till pärla” och sprider
sin kunskap via facebookgruppen ”Jag räddade ett
ödehus”.
Hur får man tag i ett ödehus? Var ska man börja?
Vilka lagar och regler gäller? Dessa och många fler
frågor får du svar på under Robert Danielssons föreläsning på Mora bibliotek & kulturhus.
Kom och hör honom berätta om de övergivna husen som kulturhistoriska dokument, men också som
möjligheter till att vitalisera och utveckla landsbygden.

PROGRAM
Timmerhuskulturen i Övre Dalarna
En utställning om husen som besjälar landskapet.
Välkommen på en spännande och högtidlig invigning av
utställningen med invigningstal, mingel, musik och mer.
Utställningen pågår till 23 november
Lördagen den 31 augusti klockan 12-15

LÖRDAG 14 SEPTEMBER KLOCKAN 13.00

En dag i Lärkastugan
Vi öppnar dörrarna till Lärkastugan. Stig in i en gammal
Morastuga, ta en tur på gården, ät en frukt från Lärkastugans många fruktträd, se arkivbilder från förr och nu
och mycket mer. Välkommen till Karl Lärkas väg, Sollerön.
Torsdag 5 september klockan 14-19
Ödehus - från ruckel till pärla
Föreläsning med byggnadsvårdaren Robert Danielsson.
Robert driver den populära facebookgruppen ”Jag
räddade ett ödehus” och pratar om byggnadsvård och
hur ödehus kan vitalisera och utveckla landsbygden.
Lördag 14 september klockan 13.00
Nationalromantiska timmerhus i Mora och Siljanstrakten
Föreläsning med konsthistorikern Peter Nordin.
Tisdag 17 september klockan 18.00

Timmerhusexkursion på Zorns gammelgård
Med timmermannen och byggnadsvårdaren Stefan
Östberg. Lär dig se ålder och ursprung på timmerhus.
Stefan visar vilka detaljer och egenskaper som visar hur
gamla timmer hus är. Vi håller till på Zorns gammelgård
i Mora, som har en förnämlig samling timmerhus från
1237 och framåt. 20 platser finns och föranmälan krävs.
Föranmälan öppnar 1 september. Anmäl dig till Anneli
Larsson på anneli.larsson@mora.se eller 0250-267 76.
Lördag 21 september klockan 11-13

en utveckling kan ske på det befintligas villkor. Med arkitekt
Elias Bernsveden från HOS arkitekter.
Måndag 14 oktober klockan 18-20
Visning: Timmerhuskulturen i Övre Dalarna
Välkommen på guidad visning. Ingen föranmälan krävs.
Onsdag 23 oktober klockan 17.00

Visning: Timmerhuskulturen i Övre Dalarna
Välkommen på guidad visning. Ingen föranmälan krävs.
Onsdag 2 oktober klockan 17.00

Så har vi bott
Föreläsning om interiören i gamla hus, med konsthistorikern
Peter Nordin.
Tisdag 5 november klockan 18.00
Kvällsseminarium:
Bygga på landsbygden och i byar
Presentation av det nya dokumentet ”Bygga på landsbygden och i byar” med verksamhetschef för kulturlandskap Lars Jönses och byggnadsantikvarierna Adam Moll
och Kristoffer Ärnbäck från Dalarnas Museum
Arkitektens syn på kulturmiljö, bymiljö och byggande i dessa
Om att bevara och förstärka det som finns, samtidigt som

Arkitektur på landsbygden - utveckla bebyggelsehistorien och att bygga nytt
Föreläsning med arkitekten Martina Eriksson. Martina
kommer från Färnäs by och är en av arkitekterna i SVTserien ”Hemma hos arkitekten”. Hon brinner för bebyggelse
historia och sin hembygd.
Måndag 11 november klockan 18.00
Alla programpunkter är gratis!

Omslagsbilden är från Södra Flenarna,
den mest bevarade fäboden i Mora.
Fäboden blev förklarad byggnadsminne 1982.
Foto: Anneli Larsson, Mora kommun
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