
 

 

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

Transtrands prästgård 

 
 

Transtrands prästgård i Sälen uppfördes under sent 
1800-tal. Byggnadernas välbevarade tidstypiska 
panelarkitektur ritades av arkitekten och 
byggmästaren Gustaf Henriks. Transtrands prästgård 
byggnadsminnesförklarades 1979. 
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Beskrivning  

Historik  
Transtrands prästgård med kyrkoherdebostad, drängstuga och 
ladugårdslänga uppfördes 1885–89. Prästgården är en av de bäst bevarade 
prästgårdarna i Dalarna från slutet av 1800-talet. Byggnaderna är alla ritade 
av arkitekten och byggmästaren Gustaf Henriks, verksam i Malung och 
Vansbro omkring sekelskiftet 1900.   

Miljö  
Transtrands prästgård är belägen på en höjd strax väster om Transtrands 
kyrka och Västerdalälven. Gården ligger i en bergssluttning med kyrkan 
nedanför i Västerdalälvens dalgång. Gårdar ligger spridda inom byn i alla 
riktningar med några hundra meters avstånd från kyrkan. Bakom 
mangården finns en parkliknande trädgård. Från gårdshöjden har man en 
vacker utsikt över kyrkan och parken.  

 

Figur 1. Prästgården från vägen. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
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Byggnad 

 
Figur 2. Mangårdsbyggnaden sedd från ladugården.  
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Byggnaderna är utförda i en tidstypisk panelarkitektur med rika 
dekorationer på lister och omfattningar. Mangårdsbyggnaden är uppförd i 
timmer i en och en halv våning med utbyggnader på tre sidor. Den är klädd 
med liggande panel. De profilerade listerna runt fönster, tak och knutar är 
målade i en mörk gulbrun färg medan huset i övrigt är ljusgult. Drängstugan 
är uppförd i samma stil. Ladugården är rödfärgad med vita lister och 
gulmålade portar. Invändigt finns bevarad ladugårdsinredning.  
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Figur 3. Ladugårdsbyggnaden. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

 
Figur 4. Ladugårdens inredning med bås.  
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.  
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Figur 5. Drängstugan är nyligen renoverad. Den har samma utformning som 
mangårdsbyggnaden och har den rikt ornerad veranda.  
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.  
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Byggnadsminnesförklaring  

Motivering till byggnadsminnesförklaringen 
Transtrands prästgård uppfördes 1885–1886 efter ritningar av byggmästaren 
och arkitekten Gustav Henriks, verksam i Malung och Vansbro kring 
sekelskiftet. De färglagda originalritningarna till bostadshuset och 
ladugården finns bevarade i prästgården. Bostadshuset har moderniserats 
invändigt och vissa exteriöra förändringar har företagits. Exteriören har dock 
i stort sett kvar sitt ursprungliga utseende frånsett taktäckningen.  

Transtrands prästgård bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och 
är med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig.  

Skyddsbestämmelser  
1. Kyrkoherdebostaden, drängstugan och ladugårdslängan får inte rivas, 

flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.  
2. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård och 

underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet inte minskar. 

3. I byggnadernas inre får inte sådana åtgärder vidtags som medför ingrepp 
i befintlig rumsindelning eller stomme.  

4. Det område kring byggnaderna som avgränsats med röd linje på karta 
tillförande dessa föreskrifter skall hållas i sådant skick att byggnadernas 
utseende och karaktär inte förvanskas.  

Länsstyrelsen lämnar råd och anvisningar i fråga om underhållet av 
byggnaden och vården av det kringliggande området.  

Om ändring av byggnadsminnet i strid mot meddelade skyddsföreskrifter 
finnes nödvändig för att byggnaderna skall vara till nytta eller om sådan 
ändring eljest kan anses påkallad av särskilda skäl, får länsstyrelsen enligt 
3§ lagen om byggnadsminnen meddela tillstånd därtill.  
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Figur 6. Byggnadsminnets skyddsområde. Ur beslut 1979.10.15.  
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Administrativa fakta  
Kommun: Malung-Sälen   
Fastighetsbeteckning: Transtrands kyrkby 14:1 
Byggnadsminnesförklaring: 1979.10.15 
Tillgänglighet: Privatägd, inte öppen för allmänheten. Kan upplevas på håll 
som en del av miljön kring Transtrands kyrka.    

Byggnadsminnesförklaring Transtrands prästgård beslut 1979.10.15  
Transtrands prästgård i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 

https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showDokument.raa?dokumentId=21000001822658&thumbnail=false
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000014311&page=historik&visaHistorik=true
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