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Utred om Lejonvillan kan bli Moras industri- och 
kommunalhistoriska museum
I samband med den tidigare ansökan om rivningslov av Lejonvillan framkom viktiga 
aspekter ifråga om bevarande av en byggnad som stått sig genom ett sekel av industriell- 
och samhällsförändring och under vilken tid Mora vuxit från en samling byar till stad. 
Nedanstående argument och synpunkter påverkade med stor sannolikhet 
Byggnadsnämnden till avslag på ansökan om rivningslov 200406  

• Såväl kommunens egen kulturförvaltning/nämnd som länsstyrelse, f.d stadsarkitekt och 
Dalarnas museum menar att det finns ett värde i att bevara huset med tanke på den 
speciella miljö som växte upp i och omkring denna del av Mora centrum där inte minst 
känslan av modernitet, förnyelse och stadsbebyggelse visade sig i det kluster av hus som 
nu omger den kommunala förvaltningen.  

• Lejonvillan blev ju på ett sätt också ett nav för den industriellt elektrifierade utvecklingen 
på orten då Ryssa Elverks administrativa ledning hade sitt säte där. 

• Byggnaden i sig har byggnadsmässiga värden och detaljer som var moderna och 
framåtsyftande för sin tid. 

Då vi förstår det som att det finns en stor opinion för bevarande av Lejonvillan föreslår vi 
nu en utredning där kommunen tar initiativ och tillsammans med Moras företag och 
Region Dalarna utreder möjligheterna att skapa ett museum med plats för både 
industriell-facklig som kommunal och regional historia.  

Om utredningen finner ovanstående museala verksamhet möjlig skulle därmed Mora 
Kommun ansluta sig till många andra kommuner i landet som finner det viktigt att visa sin 
historia samlat och publikt. Vi har ju goda exempel i vår närmaste omgivning. Därmed kan 
också den ekonomiska frågan om bevarande och upprustning av Lejonvillan hitta sin 
lösning i en samverkan mellan kommun, industri och region.  

  

Vi föreslår därför att 

Mora kommunfullmäktige ger uppdrag åt lämplig nämnd att utreda möjligheten att 
restaurera Lejonvillan med målet att den får bli det bygdemuseum som också skulle 
sätta Mora på museikartan.  
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