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INLEDNING
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten.
Projektet bedrivs av Norrbottens museum och dess övergripande syfte är att öka kunskapen om
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd.
Kunskapsuppbyggnad beträffande den idag moderna bebyggelsen är också en viktig
förutsättning för framtida verksamhet.
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta,
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade.
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet.
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och
dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en
fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under
2007, där bland annat ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.
Denna dokumentation av Posten 1 i kv. Råttan 18 i Luleå utfördes av Lina Karlsson under
sommaren 2004. Alla fotografier där inte annat anges: © Norrbottens Museum 2006 Foto Lina
Karlsson. Insamlat material finns tillgängligt i museets arkiv och bildarkiv.
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HISTORIK
Posten 1 i Luleå uppfördes 1953 efter ritningar av Postens chefsarkitekt Lars-Erik Lallerstedt.
Byggnaden har sedan dess genomgått en rad förändringar, delvis exteriöra men främst interiöra,
med anknytning till verksamhetens utveckling. Byggnaden är intressant ur olika hänseenden.
Den speglar den ganska drastiska förändring som postväsendet genomgått under det senaste
halvseklet och byggnaden berättar om tanken med Posten i mitten av förra seklet; en Post som
skiljer sig mycket från den som finns idag. Posten har alltid varit en av knutpunkterna i det
svenska samhället, en viktig plats för möten och utbyte av information.
Byggnaden uppfördes med en öppen hall för postärenden och en stor kontorsbyggnad för övrig
verksamhet som postsortering och administration. Under de senaste decennierna har Postens
verksamhet blivit alltmer centrerad till stora postterminaler och de mindre postkontoren har fått
allt färre uppgifter. Behovet av den stora kontorsbyggnaden i Luleå har därför successivt
minskat och från slutet av år 2002 har den stått tom. Posthallen och små omgivande utrymmen
är idag tillräckligt för den postverksamhet som bedrivs i byggnaden.
De tre byggnadskroppar som komplexet utgörs av kallas här Posthallen eller den södra
byggnaden/delen, Kontorsbyggnaden eller mittenbyggnaden/mittendelen och Tillbyggnaden
eller den norra byggnaden/delen. Även om dessa tillsammans utgör en byggnad har jag för
enkelhetens skull valt att benämna dem som byggnader där det varit lämpligt.

Postväsendet
Postverkets inrättande och tidiga utveckling
Det svenska Postverket inrättades 1636, med Axel Oxenstierna under drottning Kristina som en
av de drivande krafterna.1 Tidigare fanns speciella postbefordringar som kronoposten, klockarposten och soldatposten för myndigheters, prästerskapets respektive militärens tjänstepost.
Vissa länsstyrelser anordnade också postlinjer för privatpost över vissa sträckor under första
hälften av 1800-talet. Efter inrättandet av Postverket, försvann de tidigare befordringarna
successivt.2 1638 fastställdes den första posttaxan till och från Stockholm och 1692 infördes den
första rikstäckande posttaxan, bestämd efter vikt och befordringssträckans längd. 3 Mellan 1636
och 1644 inrättades 29 postkontor, däribland i Luleå. Postkontoren utgjordes i detta skede av
postmästarens bostad, vari denne hanterade och expedierade posten. Medborgare som hade post
att hämta ut, fick meddelande om detta på den offentliga anslagstavlan.4 Posten transporterades
längs landsvägarna av postbönder, till fots och ganska snart även till häst.
Industrialiseringens inverkan på posten och posttransporterna
Postens uppgift var från början enbart att transportera brev. I det förindustriella samhället fanns
inte så stora behov av informationsbyte och postens verksamhet var då ganska blygsam. Postväsendets stora uppsving kom därför med industrialiseringen som inleddes under 1800-talets
andra hälft.5 Utvecklingen gav stora förändringar av samhället och det svenska postväsendet
omformades i grunden. Den första posttransporten gjordes med järnväg 1859 och 1863 beslöts
att poststationer skulle inrättas vid alla järnvägsstationer.6 Systemet med postbönder avvecklades i samband med järnvägsutbyggnaden och ”post-hemmanen” av poststationer med anställd
personal, även på orter utan järnvägsstation.7
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1884 inrättades Postbanken och postverksamheten ökade kraftigt under 1800-talets senare del,
från ca 5 milj. försändelser 1850 till 275 milj. vid år 1900 och till ca 650 milj. år 1920.8
Järnvägen var i hundra år postnäringens ryggrad men på 1960-talet blev den mer expressinriktad
med få stopp längs vägen och posten tvingades åter satsa mer på landsvägstransporter.9
Bildriven diligenstrafik hade startat 192310 och från mitten av 1900-talet har landsbygdsposten
främst delats ut med bil. Långväga transporter som mellan Norrbotten och övriga landet, har
från slutet av 1960-talet nästan enbart skett med flyg. Idag är järnvägen endast komplement till
flyget, exempelvis när det gäller tyngre gods.11
Organisationens utveckling
Sedan 1600-talet betraktades postbefordran som ett kungligt privilegium. Under 1800-talet
förekom privat postbefordran på vissa orter men en monopolkungörelse 1888 gav den statliga
myndigheten Postverket ensamrätt till regelbunden befordran av både riks- och lokalpost. 1981
bildades Postbolagen AB som ett moderbolag för postens olika verksamheter och 1984 gjordes
en stor omorganisering där de tidigare mer än femtio postområdena ersattes av 33 regioner och
en centralförvaltning med två affärsområden; Brev och paket och Bank och kassa. 1993
upphörde postens brevmonopol, en postlag fastställdes och Post och Telestyrelsen inrättades för
att bevaka att lagen efterlevdes.
1994 ombildades statliga Postverket till ett statligt ägt aktiebolag, med Posten AB som koncern
och ett antal dotterbolag. Samma år fick Postgirot formell status som bank och fick exempelvis
ge ränta och krediter. 1996 omorganiserades postsorteringen från 56 brevsorteringsställen till 13
större brevterminaler. 2001 såldes Postgirot Bank AB till Nordbanken AB. I maj 2001
påbörjades den senaste stora omorganiseringen där postens två områden posthantering och
kassatjänst skildes åt. Svensk kassaservice AB bildades 2002 som ett dotterbolag till Posten.12
Vid årsskiftet 2002/2003 var postens omorganisering klar med uppdelningen i Kassaservice och
”Postservice”, vilken i de flesta fall finns på serviceställen som livsbutiker och kiosker. Vissa
postkontor som exempelvis Posten 1 i Luleå byggdes om till Postcenter med både Kassaservice
och Posthantering medan andra blev specialiserade på postservice för företag.
Postens utveckling i Luleå
En av Postverkets första uppgifter blev att skapa en postförbindelse landvägen från Stockholm,
runt Bottenviken till den dåvarande finska huvudstaden Åbo. Redan kring 1640 var postlinjen
färdig norrut till Torneå och postmästare anställdes i städer efter norrlandskusten, exempelvis i
Luleå och Piteå. I inlandet gick dock utvecklingen långsamt och först på 1800-talet inleddes där
den verkliga utbyggnaden av postlinjen.13
1621 fick Luleå stad (Gammelstad) stadsprivilegier av Gustav II Adolf men på grund av den
pågående landhöjningen var handelsläget i Gammelstad dåligt. Därför flyttades Luleå stad 1649
till sitt nuvarande läge. Postlinjen följde länge enbart landsvägen. Den gick flera kilometer från
Luleå nystad som därför en tid blev ganska isolerad. 1669 bestämdes dock att postbonden skulle
föra in post till staden, fram och tillbaka en och en halv mil. Detta var inte så populärt bland
närliggande städer eftersom det ansågs försena postutdelningen och därför beslutades 1696 att
posten skulle sluta gå in i Luleå nystad och bara gå till Gammelstad, varifrån postdrängar skulle
föra posten till den nya staden.
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4 juni 1715 erhöll magistraten i Luleå om att återfå den direkta postförbindelsen. 26 mars 1722
beslutades att den skulle återupprättas och postmästare och postförare tillsättas. Den förste
postmästaren var Petter Bjuhrström som avlade postmästareeden 13 jan. 1723.14 Hur systemet
med postkontor och postmästare tedde sig i Luleå beskrivs av Henrik Wennerström i boken
Luleå stads historia: ”postkontoret härstädes bytte fordom lokaler lika ofta, som det bytte
föreståndare, enär detsamma i regel var inrymt i postförvaltarnas privata bostäder”.
Under andra halvan av 1800-talet fortsatte den ständiga flytten av postkontoret till olika lokaler
men det var nu skilt från postmästarens bostad. Under postmästare Amneus var det på 1860-talet
beläget vid Repslagaregatan i Kv. Höken 5, sedan flyttade det till det gamla Riksbankshuset på
Storgatan och i 1870-talets början flyttade det till Söderholmska huset i hörnet av Storgatorna
och Rådhusgatorna. Därefter placerades det i en lokal i korsningen Storgatorna - Tullgatorna,
varifrån den flyttade till det nya Riksbankshuset på Storgatan som började byggas 1899.15
Någon gång under 1920-talet flyttade postkontoret till en byggnad i korsningen Köpmangatan Nygatan (Köpmangatan 31) och där blev verksamheten kvar till 4 mars 1954 när Posten flyttade
in i Lallerstedts nya byggnad i korsningen Storgatan - Kungsgatan.
Postens fastigheter
Från det att postbyggnader började uppföras och fram till reformen vid årsskiftet 2002/03,
gällde att byggnaden skulle innehålla alla postens funktioner som kassaexpedition, brevbäreri,
postsortering och administration.16 Det var först i början av 1900-talet som Postverket på allvar
började lägga vikt vid utformandet av sina byggnader. Postens ställning som statligt ämbetsverk
avspeglas i de postbyggnader som då uppfördes. Ett exempel är Centralpostbyggnaden på
Vasagatan i Stockholm, ritat av Ferdinand Boberg i imponerande nationalromantik, invigt 1903.
Byggnader utformade för Posten uppfördes nu främst på centralorter men även i medelstora
städer uppfördes pampiga postkontor.17
I början av 1910-talet ersattes Postverkets chefsarkitekt F.G.A. Dahl av Lars-Erik Lallerstedts
far, Erik Lallerstedt. Han anslöt tidigt till funktionalismen och förespråkade det rationella, ljusa
och luftiga framför den representativa karaktär som kännetecknar de tidigare postbyggnaderna.
Många av de postbyggnader han ritade hade funktionalistisk utformning med sparsmakade
fasader och utan accentuerade entréer.18 Senare tiders postbyggnader har ofta stora glaspartier
och dominans av ljusa färger, ett avtryck av Postens avsikt att dess byggnader ska ha ett vänligt
och välkomnande arkitektoniskt uttryck.19
Postfastigheter AB bildades 1984 efter beslut om att förvaltning och projektering av postlokaler
skulle samlas i en fastighetsenhet. I samband med bolagiseringen 1994 blev Postfastigheter AB
ett dotterbolag till Posten AB. Nu försvann bolagets monopol och konsultverksamheten blev
konkurrensutsatt och beroende av efterfrågan. Alla Postverkets byggnader överläts i samband
med detta på Postfastigheter AB.20 Antalet postlokaler hade ökat fram till 1949 när det fanns
4383 fasta postanstalter i landet.
Rationaliseringar på landsbygden där små poststationer ersattes av brevbärare i bil, gjorde sedan
att antalet minskade. Samtidigt har antalet fastigheter ägda av Posten ökat eftersom man tidigare
ofta hyrde sina lokaler. År 1960 ägde Postverket ca 140 posthus, mot drygt 90 år 1940. 21 1996
omfattade Postens fastighetsbestånd drygt en miljon kvm i egna byggnader.22
14
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ARKITEKTEN LARS-ERIK LALLERSTEDT
Lars-Erik Lallerstedt, arkitekten bakom Posten 1 i Luleå, föddes 28 maj 1910. Han var son till
arkitekten och professorn Erik Julius Lallerstedt (1864-1955). Efter sin far tog han i slutet av
1940-talet över arbetet som postens chefsarkitekt. Han kom att rita ett flertal postbyggnader runt
om i landet i slutet av 1940-talet och under 1950-talet, däribland Stockholms Bangårdspostkontor på Klara Strand 6, färdigbyggt 1947. 23 Han ritade även postkontor i Borås 1945,
Kalmar 1947, Skellefteå 1952 och Västerås 1955 och många fler.24 Lallerstedts posthus i
Sundsvall 1955 är klassat som byggnadsminne sedan 1994.
De flesta av hans postbyggnader har enkla, relativt odekorerade fasader och är uppförda i rött
tegel. Här är Posten 1 i Luleå något av ett undantag, speciellt vad gäller den stora korsvälvda
posthallen och de mönsterputsade gulbruna fasaderna. I sin helhet har dock även denna byggnad
ett sparsmakat uttryck. Lallerstedt byggde ofta sina postbyggnader efter samma mönster med
postkontor i bottenvåningen och brevbärarexpedition och administrativa lokaler på våning 1 tr.
medan resten av våningsplanen hyrdes ut som kontorslokaler.25 Lallerstedt har också ritat det
fjärde Hötorgshuset i Stockholm i början av 1960-talet. Lars-Erik Lallerstedt avled 1978.

BYGGANDENS UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR
Lars-Erik Lallerstedt utförde
1949 ett förslag till postbyggnad i Luleå. Förslaget är
till storlek, planlösning och
form likt den byggnad som
senare uppfördes, men visar
en exteriör utformning som
skiljer sig från denna, i form
av ett funktionalistiskt fasadschema med raka väggar och
tak samt fönsterband. Trots
stora ändringar låg dessa
ritningar sannolikt till grund
för bygglov samma år. Kopior
på dessa finns i Norrbottens
Fotografi på postbyggnaden från 1950-talet.
museums arkiv.
Nbm acc.nr 1978:928
22.9.1949 gavs rivningslov för befintliga byggnader på tomten och 4.3.1954 flyttade Posten in i
de nya lokalerna i Posten 1.
1968 gjordes en om- och tillbyggnad av huset, utförd av L-E Lallerstedts arkitektkontor och
1972 gjordes en tillbyggnad av bland annat lastkajen och ett skärmtak av Yngve Wennerbrandt
Ingeniörsbyrå AB i Luleå. 1974 utförde samma firma en om- och tillbyggnad av byggnaden.
1976 utfördes en omfattande fasadrenovering som exempelvis innebar byte av hängrännor mot
nya i förzinkad plåt och byte av de stora glaspartierna i posthallen. Befintliga fönster byttes nu i
vissa delar av byggnaden helt ut mot nya i furu med förzinkade gångjärn. Tak, troligtvis på
kontorsbyggnaden, renoverades genom att ursprunglig skivtäckning i förzinkad plåt togs bort,
taket tilläggsisolerades och fick sedan papptäckning.
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1984 gjordes en ny om- och tillbyggnad, bland annat med utökning av entrépartiet mot
Storgatan. Denna utfördes av FFNS Arkitekter i Luleå. 1986 gjordes tillbyggnaden i norr, även
den av ovan nämnda kontor. Tillbyggnaden följde gällande stadsplan i höjd och bredd men var
något längre än planen medgav och krävde dispens enl. 34 § Byggnadslagen. 1994 gjordes en
entrétillbyggnad. Vad det innebar är lite oklart.
2002 utfördes stora invändiga förändringar av postlokalens planlösning med anledning av
postens omorganisering. Detta behandlas senare i byggnadsbeskrivningen.
Klövern Posthornet KB ansökte 11.5.2004 om bygglov för ombyggnation av den större huskroppen för Sveriges Television. Bygglov beviljades 14.5.2004. Ändringarna gestaltades av
SWECO FFNS i Sundsvall. Ombyggnationen pågick sommaren 2004 och innebar tillbyggnad,
utvändig ändring, tillbyggnad av skärmtak, skyltanordning samt ändrad användning till
kontorslokaler. SVT flyttade troligtvis in i slutet av 2004.
Bygglovsritningar finns på Luleå
Stadsbyggnadskontor. Ritningsförteckning finns i käll- och
litteraturförteckningen i slutet av
denna rapport.

Kontorsbyggnaden under ombyggnad
för Sveriges Television 2004.
© Norrbottens museum 2004
Fotograf: Daryoush Tahmasebi

KONSTRUKTION OCH MATERIAL
Inga uppgifter om byggnadens konstruktion finns att tillgå. Genom att utgå från den tid byggnaden uppfördes i och de byggnadstekniker som då var vanliga, kan man dock göra mer
generella antaganden om konstruktionen. Byggnaden har troligtvis grundläggning i betong och
eftersom marken med stor säkerhet är relativt fast, har man säkert inte pålat utan gjutit en platta
direkt på mark. Mest troligt utgörs den bärande stommen av lättbetong.
Vid en kulturhistorisk bebyggelseinventering, utförd av Norrbottens museum 30.7.1975, står att
tak var utfört i grå falsad plåt, både på posthallen och på kontorsbyggnaden. Vid den stora
renoveringen 1976 ersattes troligtvis befintlig, mest troligt ursprunglig skivtäckning i förzinkad
plåt med papptak. Vilka av byggnadskomplexets tak detta avser och om det har utförts är inte
bekräftat. Idag är posthallens tak försett med grönmålad skivtäckning i plåt. Angående övriga
takmaterial är uppgifterna knapphändiga.
Alla byggnaderna är putsade och har naturstenssocklar. Den södra byggnaden har fönster i trä,
de övriga två har fönster med gulmålade metallprofiler. Vid inventeringen 1975 var kontorsbyggnadens fönster gråa och troligt är att även de målades om eller byttes ut vid renoveringen
1976. Vid inventeringen hade också kontorsbyggnaden gråbrun puts lika posthallen och denna
byggnad har därmed putsats om i den ljusare, gula nyansen efter detta, förmodligen 1976.
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FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD
Posten 1 i Luleå är belägen i östra delen av innerstaden i Luleå stad och kommun i Norrbottens
län och har fastighetsbeteckningen Råttan 18. Byggnaden upptar den östra delen av kvarteret
Råttan, den västra upptas av köpcentret Shopping. Den ursprungliga benämningen på del av
Innerstaden Kv. Råttan 18 var Luleå Luleå 2:384 och därefter gick kvarteret under beteckningen
BD-Luleå Råttan 18. 8.3.1989 ersattes den av nuvarande beteckning. Tomtytan är 2 828 kvm.
Belägenhetsadressen är Storgatan 53 men fastigheten har även adresserna Kungsgatan 19, 21
och 23 samt Skeppsbrogatan 42. Taxeringsvärdet var 2003/04 16 800 000 kr. Fastighetens
ursprungliga ägare var Statens Postverk som köpte tomten 5.10.1946. I samband med bolagiseringen av Postverket överläts fastigheten 1.3.1994 till Postfastigheter AB. Idag ägs byggnaden
av Klövern Posthornet KB (Box 1024, 611 29 Nyköping) som köpte den 7.12.2001.26
Byggnaden har skydd i detaljplan. En detaljplan upprättades för Kv. Råttan 22.3.1955 och i
denna redovisas Råttan 18 som A-område för allmänt ändamål. I samband med postens
omorganisering blev mittenbyggnaden tom och man behövde en ny hyresgäst för de stora
lokalerna. Eftersom befintlig detaljplan anger att byggnaderna ska användas för allmänt
ändamål och ha offentligt organ som huvudman, upprättade man då en ny detaljplan. Denna
antogs 17.12.2001 av Kommunfullmäktige i Luleå och vann laga kraft 17.1.2002.
Planen ger byggnaden skyddsbestämmelser, främst exteriört men posthallen
även interiört. För Posthallen gäller att
byggnaden inte får rivas, att dess linjemönstrade putsfasader samt fönstrens
utseende skall bevaras. Interiöra
skyddsbestämmelser innebär att
posthallens stengolv, välvda innertak
och innerbalkong med trappa skall
bevaras. Den låga byggnadskroppen
med entrén öster om posthallen får inte
heller rivas och skifferklädda fasaddetaljer och fönsterpartier på denna del
skall bevaras. Den stora gulputsade
byggnadskroppen mot Kungsgatan får
inte rivas och dess utseende liksom dess
linjemönstrade putsfasader skall
bevaras.27 Den nyare norra delen har
inget skydd men besitter värden i sin
anpassning till övriga byggnader i
komplexet och i det att den balanserar
upp kvarteret och ger det sammanhållning och enhetlighet.
Detaljplanen för Kv. Råttan 18 upprättad
2001. Posthallen har benämningen q1,
entrépartiet q3 och kontorsbyggnaden q2.

26
27

Luleå Stadsbyggnadskontor: Fastighetsinformation Råttan 18
Ibid. SBK-P 00/0026 Detaljplan för del av Innerstaden Råttan 18, Posten
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BYGGNADSBESKRIVNING
Kvarteret Råttan 18 består av tre
sammanbyggda huskroppar.
Posthallen vid Storgatan och
kontorsdelen vid Kungsgatan,
uppfördes båda 1953. Den norra
delen i korsningen Kungsgatan –
Skeppsbrogatan är tillbyggd
1986 men har liknande formspråk och samma färgsättning
som de båda övriga byggnadskropparna. Fastigheten sträcker
sig längs Kungsgatan och
avgränsas av Storgatan i söder
och av Skeppsbrogatan i norr.

Byggnaden i sin helhet

Byggnaden från sydost. Längst fram i bild posthallen, till höger
kontorsbyggnaden. Till vänster reser sig köpcentret Shopping.
Nbm acc.nr 2004:72:12

Byggnadens sydfasad med entrén
in till posthallen är belägen i
östra änden av stadens
handelsgata, Storgatan, vilket
innebär en riklig gång- och
cykeltrafik. Kungsgatan öster om
kvarteret är bilväg och trafiken
här är relativt omfattande.
Detsamma gäller Skeppsbrogatan
i norr. Miljön är livlig och
ljudnivån relativt hög på grund
av biltrafik. Genom att byggnaden befinner sig i gågatans
utkant och omges av bilvägar i
Posthallen och Storgatan, foto från väster.
öster och norr, hamnar den i
Nbm acc.nr 2004:72:22
gränsen mellan handelsstråk
och transportväg.
Postbyggnaden är en del av det
större sammanhanget i Luleås
stadsmiljö. Den södra delen med
den stora posthallen ger dock ett
solitärt intryck, delvis genom sin
individuella utformning men
även genom att den är placerad i
en korsning, vilket gör att dess
individualism i form och formspråk blir synlig. Byggnaden står
i en svag sluttning mot söder och
omgivande mark är belagd
Översikt från nordost. Korsningen Kungsgatan - Skeppsbrogatan. Till höger
med asfalt och delvis även
den tillbyggda delen, till vänster kontorsbyggnaden från 1953.
cementplattor.
Nbm acc.nr 2004:72:03
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Framför sydfasaden på Storgatan finns ett antal mindre björkar. I övrigt är den omgivande
miljön fattig på grönska. De flesta närliggande byggnader har butiker på bottenvåningen och
bostäder på övre plan. Genom sin enhetliga funktion och starka arkitektoniska utformning, är
Posten en utstickare i denna miljö.
Tillsammans utgör Posthusets tre byggnadskroppar ett från norr till söder långsträckt komplex
med varierande volymer men där en samstämmig färgsättning och ett enhetligt, sparsmakat
formspråk, skapar ett harmoniskt helhetsintryck. Den norra och den södra delen har brungula
putsade fasader. Den mittersta delen är putsad i en något gulare nyans, vilket ger en finstämd
kontrast till den mörkare putsen. Komplexet som helhet en tydlig horisontalitet som understryks
av fönsterrader i den mittersta och den södra delen.
En viktig aspekt på denna byggnad är
också dess förhållande till köpcentret
Shopping i samma kvarter. Denna
byggnad började uppföras 1954-55 (de
fyra första våningsplanen, påbyggd i
början av 1990-talet), samma år som
Posten invigdes. Samspelet mellan dessa
två byggnaders volymer, formspråk,
kulörer och fasadstruktur, är viktigt för
förståelsen för och intrycket av de båda
byggnaderna. De är sammanbyggda mot
Kungsgatan men gränsen mellan dem är
markerad med ett inskjutet, några meter
brett parti i postens fasad närmast
Shopping. Mot Skeppsbrogatan ansluter
den 1986 tillbyggda norra delen volymmässigt till Shopping. Även fasadlinjen
sammanfaller. Posten och Shopping är
båda sammansatta av olika volymer och
spelet mellan postens brungula putsfasader
och Shoppings aluminiumytor tillfogar
inte minst Posten stora visuella värden.
Ovan till höger: Det inskjutna partiet mellan
Posthallen och Shopping.
Nbm acc.nr 2004:72:20
Nedan till höger: Posttillbyggnad och Shopping.
© Norrbottens museum 2004
Fotograf: Daryoush Tahmasebi

De tre byggnadskropparna står i
förbindelse med en lastgård
väster om mittenbyggnaden.
Postens transporter fraktas hit
genom en port i den norra delen.
Tidigare fanns lastintaget på
mittenbyggnadens västra sida
men idag har detta flyttats till
den södra delens nordfasad.

Innergården från nordväst.
© Norrbottens museum 2004 Fotograf:
Daryoush Tahmasebi
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Posthallens exteriör
Den södra delen utgörs av
posthallen och ett lägre parti i
öster som bland annat
innefattar entrén. Posthallen
har en kvadratisk planform
och avslutas med ett stort
flackt korsvalv. Fasaderna
lutar svagt inåt från sockel till
tak och denna avvikelse från
de räta vinklarna tillfogar
fasaden både spänning och
mjukhet. Endast den södra
fasaden är fri, resterande är
sammanbyggda med andra
huskroppar. Byggnadens
Posthallens exteriör, fotograferad från sydost.
Nbm acc.nr 2004:71:21
yttre förmedlar tydligt
interiörens utformning.
Hörnen är markerade med utskjutande pilasterlika partier
i samma puts som den övriga fasaden. Dessa hörn gör
byggnaden stadig och ger den ett tyngre utseende än den
skulle ha haft utan dem. Fasader är enhetligt putsade i
ganska grov puts i en brungul nyans. De är helt odekorerade, förutom ett fint rombmönster i putsen. Denna
mönsterputsning gör fasaden mer livfull och bidrar till
byggnadens karaktär. Byggnadens valvformade, flacka
tak är täckt av grönmålad plåt och bara på långt avstånd
synligt från marken. Lister och takutsprång är utförda i
gulmålad plåt. Sockeln i finhuggna skifferplattor är låg.
Strax ovan denna sitter vattenlister i gulmålad plåt.
Likadana finns under de stora flackt välvda fönstren.
Den södra fasaden är försedd med sju enluftsfönster i
bottenplan. Dessa är utförda i lackat trä och formade som
likbenta trapetser, bredare nertill och smalare upptill.
Fönstren fångar i sin form upp och förstärker byggnadens
svagt sluttande form. Byggnadens fyra fasader avslutas
upptill under taket med stora, flacka bågformade fönster.
Kraftiga metallister delar upp fönstren i flera mindre,
vertikalt ställda rutor. Fönsterpartierna som i sin form
följer det valvformade taket är det som kanske starkast
bidrar till fasadens karaktär. Fasaderna avslutas upptill
med en gul taklist av metall, som löper strax ovan de
bågformade fönstren. Det valvformade taket ger
fasaderna en bågformig avslutning.
Ovan till höger: Sydfasadens sockel och mönsterputsning.
Nbm acc.nr 2004:72:15
Till höger: Ett av fönstren på posthallens sydfasad.
Nbm acc.nr 2004:72:14

11

Entrépartiets exteriör
Entrépartiet är betydligt lägre än posthallen och har en rektangulär form. Det sträcker sig från
hörnet Kungsgatan - Storgatan mot norr och fortsätter sedan i rät vinkel ”bakom” posthallen mot
väster. Entréfasaden mot söder är uppglasad med gulmålade aluminiumramar i dörrar och
mellanpartier. Upptill avslutas entrépartiet av ett litet takfall i grönmålad plåt, under en ganska
kraftigt utskjutande takfot klädd med gulmålad plåt. Närmast entrén är östfasaden utförd i
liggande, rektangulära skifferplattor. Sockeln samt fasadens norra hörn är utförda i natursten.
Stenen är här släthuggen och ligger i bredare och smalare horisontella band.
Den östra fasaden har fönsterband med bågar placerade i
grupper om tre, separerade med
putsade lisener som sträcker sig
från takfoten och halvvägs ner
på sockeln. Dessa är ganska
kraftigt utskjutande och ger en
stram inramning av fönstren
och den putsade fasaden. En
kraftigt utskjutande taklist ger
fasaden en tydlig övre gräns.
Fyra av fem fönster är försedda
med gulmålade metallgaller.
Posthallens takvalv är synligt
ovan denna lägre byggnad.
Troligtvis är taktäckning i
Entrépartiets östra fasad, fotograferad från nordost.
Nbm acc.nr 2004:71:27
papp eller skivtäckning i plåt.

Kontorsbyggnadens exteriör
Byggnaden är rektangulär, tre våningar hög
och står med den östra
långsidan mot Kungsgatan. Dess södra del är
sammanbyggd med
posthallens entréparti
och dess norra kortsida
med tillbyggnaden. Den
västra långsidan vetter
mot transportgården.
Denna del av komplexet
har en ljusare och gulare
puts än övriga fasader,
men samma rombformiga mönsterputsning som posthallen.

Mittenbyggnadens östfasad mot Kungsgatan.
Nbm acc.nr 2004:72:04

Sockeln är relativt hög och klädd med stående skifferplattor. Östfasaden har sexton regelbundet
placerade fönsteraxlar och släta partier närmast gavlarna. Enluftsfönstren i de två översta
våningarna är kvadratiska och utförda i gulmålad metall. Bottenvåningens fönster är högre, i
samma material och färg samt försedda med horisontala spröjsar. Fönstren är inåtgående.
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I byggnadens södra del finns en mindre besöks- och
personalentré. Denna anknyter till den södra huskroppens och dess fönsters form genom en trapetsformig
omfattning i gula metallprofiler och glas. I fasadens
norra del finns en bankomat placerad. Taket är ett
mycket flackt valmat sadeltak och på dess mitt finns en
rektangulär gulputsad påbyggnad från 1984, även
denna med ett flackt valmat sadeltak. Påbyggnaden
används som fläktrum. Takfoten är ganska kraftigt
utskjutande med undersida i gulmålat trä.
Huskroppen har en enkel och symmetrisk utformning
där uttrycket främst skapas av byggnadsvolymen och de
mönsterputsade fasaderna. Formspråket skiljer sig från
posthallens, men anknyter till denna i färgsättning,
mönsterputsningen och den trapetsformade entrén. Dess
osmyckade fasader, fönsterbanden, det nästan platta
taket och samspelet mellan ytor och volymer är
funktionalistiska drag. Den utskjutande takfoten i trä,
de relativt djupa fönsternischerna, mönsterputsningen
Mittenbyggnadens södra entré.
och den höga sockeln visar dock på tillkomsten efter
Nbm acc.nr 2004:72:11
funktionalismens nyansering och uppmjukning.

Tillbyggnadens exteriör
Denna del som byggdes 1986 är
tre våningar hög och ansluter i
höjd till mittenbyggnaden och till
Shoppinghusets norra del.
Byggnaden är i både volym,
material, formspråk och kulör
fint anpassad till de båda äldre
delarna. Den nedersta våningen
utgörs av en hög sockel i
natursten och ett lågt horisontalt
galler med vita metallprofiler
ovan denna. De två övre
våningarna är slätputsade i
samma brungula nyans som
posthallen, utan mönster.
Även denna del avslutas med ett mycket
flackt valmat sadeltak, med kraftigt
utskjutande takfot och en låg rektangulär
påbyggnad på takets mitt, putsad i samma
nyans som övriga fasader och försedd med
ett flackt valmat sadeltak.
Ovan till höger: Tillbyggnadens nordfasad.
Nbm acc.nr 2004:72:08
Till höger: Entré och fordonsport.
Nbm acc.nr 2004:72:07
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Den norra fasaden har kvadratiska enluftsfönster i gulmålad metall, glesare och mer fristående
placerade än den gula kontorsdelens fönster. På östfasaden finns endast två fönster, även de i
gulmålad metall men försedda med spröjsar, vertikalt placerade i fasadens mitt. Dessa har
omfattningar i samma ljusare gula puts som mittenbyggnaden är putsad i. Fönsteromfattningar
putsade i en ljusare kulör var vanligt på byggnader uppförda runt 1950 och gör att denna nyare
del i sitt uttryck ansluter till de på 1950-talet uppförda byggnaderna. Byggnaden sträcker sig
inte lika långt ut mot Kungsgatan i öster som kontorsdelen bredvid, utan avslutas några meter
längre in i kvarteret. Där dessa delar är sammanbyggda, finns ett entréparti i glas med gula
metallprofiler som vänder sig mot Kungsgatan. Norr om denna finns en inkörsport som brukas
för posttransporter och för dem som använder de tiotal parkeringsplatser som finns på innergården. Stuprör är vitmålade.
Den nedersta gallerförsedda våningen används för transport och parkering. De övre våningarna
innehåller kontor för ett antal företag som annonseras genom skyltar på östfasaden. Om Posten
tidigare själv använt dessa lokaler är osäkert.

Interiör och byggnadernas funktioner
Södra delen: Entréhall
Entrén sträcker sig över ett och ett
halvt plan, I gatuplan är hallen
mycket långsmal i öst-västlig
riktning. I dess västra del finns en
senare insatt hiss, målad i en ljust
gråbeige nyans. Invändigt är
dörrarnas metallpartier målade i
gult och partierna mellan dem är
omålade. Det finns från öster till
väster en ingång, en utgång och vid
hissen en handikappdörr, dock utan
elektrisk dörröppnare. Västväggen
är i vitmålad väv och väggar på
båda sidor om trappan är klädda
med polerade naturstensplattor i en Entrén från sydväst med polerade stenväggar, trappräcke i rostfritt stål
grönsvart nyans. Golv och trappa och ventilationsanläggning.
Nbm acc.nr 2004:71:20
är utförda i rektangulära, mörkt
grå stenplattor.
Trappan leder mot norr upp ett halvt plan till den övre hallen och är försedd med räcken i rostfritt stål. Runda vita porslinslampor följer trappans lutning. Längs östväggen finns vitmålad
lysrörsarmatur. I hallens nedre del finns i taket en ventilationsanläggning i rostfritt stål som
utgör en viktig del av inredningen. Hallens övre del är i stort sett kvadratisk och leder rakt fram
från entrén till Kassaservice, till vänster till Post- och paketservice. Även här är väggar utförda i
vitmålad väv och hisspartiet är här målat i en beige nyans. Taket i hela hallen är vitmålat.
Södra delen: Kassaservice
Denna lilla lokal avskiljs från hallen med skjutdörrar i glas och rostfritt stål. Den offentliga
delen är kvadratisk. Plats för tjänstemän finns bakom glas längst in i lokalen mot norr. Vissa
väggar är målade i en klarblå nyans och övriga är vitmålade. Golvet täcks av en nyare, ljusgrå
plastmatta. Mellan Kassaservice och posthallen finns ett mindre fönster. Tidigare fanns i denna
lokal bland annat postboxar. Det nuvarande utseendet fick rummet vid ombyggnationen 2002.
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Södra delen: Posthallen
Denna kvadratiska lokal, avslutad med ett stort korsvalv, var ursprungligen den publika postlokalen men i och med ombyggnationen 2002, förändrades lokalens inredning kraftigt. Den
offentliga delen för bland annat paketservice, upptar idag endast en liten del i lokalens främre
parti. Resten av lokalen används av för bland annat finsortering av post innan utdelning.
Grovsorteringen av posten utförs idag i Umeå. Trots ombyggnaden har lokalen i stort sett
behållit den funktion den uppfördes för och delvis även sin karaktär.
Lokalen är invändigt tilläggsisolerad i väggar och tak för att få ett bättre ljudklimat. De nya ytskikten utformades då så långt möjligt likt befintliga. Exempelvis ger tapeter utanpå isoleringen
i alla fall på avstånd ett intryck av en vitputsad vägg. En ca två meter hög träpanel går runt
lokalen och strax ovanför dessa finns lysrörsarmatur. I den offentliga delen av lokalen hänger
också vita, runda porslinslampor. Förutom några få tavlor är väggarna helt odekorerade.
Det flacka, korsvalvformade taket
är färgsatt i vitt och gult och
dominerar lokalen. Det är även
skyddat i detaljplan. Kraftiga,
mångkantiga pelare i lokalens hörn
”bär upp” valvet och förstärker det
monumentala intrycket. Dessa är
putsade i en ljusgul nyans och har
vitputsade, skulpterade pelarkrön.
Strax under varje valvbåge sitter ett
stort, bågformigt fönsterparti med
frostade rutor i ramverk av mörka
metallprofiler. Fönstren är av
flerglasmodell. Tidigare var
fönsterpartier sirligt utformade
Posthallens innertak fotograferat från öster.
med mönster men dessa byttes
Nbm acc.nr 2004:71:04
ut 1976. Fönstren fick då nuvarande utseende. I genomförandebeskrivningen för den renovering
som då gjordes, står att man ersatte befintliga glaspartier med nya i plattblästrat maskinglas och
lättmetall. Fönstren utgör tillsammans med det valvformade taket, balkongen samt lokalens ljus
och rymd posthallens viktigaste karaktärsskapare. Sammantaget kan sägas att det är det välvda
innertaket som dominerar och som främst av allt ger posthallen dess karaktär. Andra viktiga
karaktärsdrag, som de bågformade fönstren och lokalens rymd, är direkta konsekvenser av
takets utformning. De trapetsformade fönstren mot Kungsgatan är även invändigt i lackat trä.
Posthallen har ett mönsterlagt stengolv i vitt, grönt och svart. I större
delen av lokalen är golvet övertäckt
med träkärna på ca 1 dm och grå
plastmatta. Postkassorna var tidigare
placerade i båge runt lokalen. Vid
tillfälle höjdes golvet under dessa och
ut mot väggarna. Det uppbyggda
golvet försågs med mörkgrå plastmatta. Denna nivåskillnad på ca 1 dm
fungerade inte ur arbetsmiljö- och
säkerhetssynpunkt när postsorteringen
flyttade hit 2002.
Posthallens innergolv. På bild syns även postkassa och entré.
Nbm acc.nr 2004:71:07
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Av den anledningen valde man då att bygga på det gamla golvet till samma höjd som det
tidigare påbyggda. Det gamla golvet är därför bara synligt till en liten del, men finns intakt och
skyddat under det nya. Även detta stengolv är skyddat i detaljplan.
På västväggens mitt finns en våning upp en
avlång balkong. Balkongen och den trappa som
leder upp till den har ett vitmålat, dekorativt
utformat smidesräcke med överliggare i trä. Både
trappans och balkongens golv täcks av ljust
gråspräckliga plastmattor. Från balkongen leder
fyra trädörrar till bland annat fikarum, städskåp,
omklädningsrum och till en trappa ner till bottenplan. Under balkongen finns kontorsutrymmen.
Denna balkong är efter ombyggnationen inte
synlig för postens besökare men är ett av de
viktiga karaktärskapande elementen i lokalen
som också skyddas i detaljplanen.
I tre av hallens hörn finns kvartcirkelformade
tillbyggnader i trä och glas och enligt uppgift
uppfördes dessa ca 6-7 år innan dagens datum. I
nästan hela stora hallen utför man idag finsortering av post; inredningen består mestadels
av ställningar med ”kamfack” där varje hushålls
post placeras i ett eget fack innan den delas ut.
Som avskärmning mellan den offentliga delen
och de icke-publika utrymmena, står postPosthallen fotograferad från balkongen. Här ser man
boxar. Dessa har tidigare varit placerade på
balkongens utformning och den postsorteringsandra platser i byggnaden; närmast där Kassautrustning som nu finns i lokalen.
© Norrbottens museum 2004 Fotograf: Daryoush
service nu finns och innan dess i kontorsdelen
Tahmasebi
norr om posthallen. De är till färgen gråa men
nu försedda med påklistrad silvergrå plastfilm. Boxarna är också kompletterade med ett parti i
glasbetong. Deras ganska ansenliga höjd gör att man från den offentliga delen inte ser mer av
lokalen än taket och väggarnas övre partier. Denna nuvarande inredning är helt reversibel.
Posthallen ger ett enhetligt
intryck genom sitt stora valv
som övergriper hela lokalen,
den ljusa färgsättningen och
de odekorerade väggarna.
Den stora takhöjden bidrar
starkt till hallens karaktär
och gör att lokalen trots omfattande ombyggnationer på
bottenplan, fortfarande
besitter mycket ljus och
rymd. Enkelheten i utformningen ger tillsammans med
stora dimensioner i takvalv,
glaspartier och hörnpelare
ett monumentalt intryck.

Posthallens entré med postboxar, till höger postkassan.
Nbm acc.nr 2004:71:14

16

Norr om posthallen finns bakom ett
väggparti i trä och glas ett rum där
man idag grovsorterar posten efter
postdistrikt, hanterar skrymmande
försändelser och massförsändelser.
Tidigare användes rummet för
paketförvaring. Väster om denna lokal
finns ett utrymme som leder till en
brygga där man tar emot all post för
sortering och utdelning. Bryggan når
man utifrån från infarten i kvarterets
norra del. Söder om grovsorteringsrummet finns personalutrymmen.
Även dessa byggdes om 2002. Under
den södra byggnaden finns också ett
garage med infart från innergården.

Ovan till höger: Rummet för bland annat
grovsortering av post, från väster.
© Norrbottens museum 2004 Fotograf:
Daryoush Tahmasebi
Nedan till höger: Personalens fikarum.
© Norrbottens museum 2004 Fotograf:
Daryoush Tahmasebi

Kontorsbyggnaden
Denna del byggdes för den administrativa delen av postens verksamhet. På bottenplan fanns
brevbäreri och postsortering i anslutning till ett lastintag på innergården. I huset fanns också
postboxar, packrum, sammanträdesrum och många andra utrymmen. Enligt planritningar har det
funnits elevrum, teori/praktikrum, grupprum och liknande i byggnaden, vilket tyder på att här
även bedrevs personalutbildning. Passager gick tidigare från kontorsbyggnaden till posthallen
och paketrummet. Byggnaden har stått tom sedan postens omorganisering 2002/03 och nu är
den uthyrd till Sveriges Television som troligtvis flyttar in i lokalerna i slutet av året. Enligt
uppgift vill man skapa ett öppet kontorslandskap och därför kommer många av väggarna att
rivas ner. Interiören kommer därmed att få ett helt annat utseende än den tidigare haft.
Tillbyggnaden
Byggnad uppfördes enligt tillbyggnadsritningarna från 1986 för kontor. Om Posten själv
disponerat lokalerna eller redan från början hyrt ut dem är oklart. Denna del har tyvärr inte
studerats interiört i denna dokumentation.

KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN
Postbyggnaden har byggts om kontinuerligt i samspel med postväsendets förändring. Detta har
varit på både gott och ont. Att tillåta att en byggnad förändras när förutsättningar gör det, kan
göra att en byggnad får behålla en funktion som är viktig för dess kulturhistoriska värden. I
andra fall kan de nödvändiga förändringarna vara så stora att byggnadens utseende och karaktär
förändras alltför mycket. Vad gäller Posten kan man säga att exteriören har behållit sin karaktär
medan interiören, främst i posthallen, är kraftigt förändrad. Samtidigt är värdet i att Postens
verksamhet fortfarande finns kvar i lokalen stort och värt vissa kompromisser.
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Exteriör karaktärisering
Byggnadskomplexet består av olika volymer och former, vilket ger komplexet en asymmetrisk
form. Samtidigt har man genom färg och detaljer lyckats skapa en stark sammanhållning mellan
de olika byggnadskropparna och de uppfattas som en helhet, där övriga förlorar delar av sitt
värde och sin karaktär om någon av byggnaderna kraftigt förändrades. Det är viktigt att man
betraktar hela Råttan 18 som en enhet vid en bedömning av eventuella åtgärder som ändrad
färgsättning eller ombyggnad.
Arkitektoniskt domineras komplexet av posthallen som vänder sig mot Storgatan och det är
också den som besitter de högsta kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Exteriört finns det
vissa element som är viktiga för posthallens karaktär. Här kan nämnas dess lutande fasader och
korsvälvda tak som utgör grunden i byggnadens form och uttryck. De pelarlika hörnpartierna
var tidigare putsade i en mörkare nyans än fasaden, samtidigt som fasaden var ljusare än idag.
Detta gav en större kontrastverkan än nuvarande, enhetliga färgsättning. Hörnpartierna bidrar
till byggnadens särprägel och monumentala uttryck och är viktiga att ta i beräkning vid
eventuella åtgärder. De linjemönstrade putsfasaderna på posthallen och på kontorsbyggnaden är
viktiga för byggnadernas prägel och utgör ett sammanbindande element mellan två byggnadskroppar som i övrigt är ganska olika gestaltade.
Posthallens trapetsformade fönster bidrar till dess särprägel och förstärker byggnadens uppåt
svagt avsmalnande silhuett. Både fönstrens form och lackade träbågar och -karmar är viktiga att
bevara. De stora bågformade fönsterpartierna som följer takets välvning byttes ut under 1970talet men har kvar sin ursprungliga yttre form. Fönstren har haft sitt nuvarande utseende i trettio
år medan de ursprungliga fanns i tjugo. Fönstren är synnerligen viktiga, främst som formskapare
men också de nuvarande 70-talsbågarna har ett värde.
Posthallen är exteriört en mycket harmonisk och samstämmig byggnad där alla delar och detaljer är väl uttänkta. Alla element utgör tillsammans en enhet vars hela karaktär skulle rubbas om
mindre genomtänkta förändringar genomfördes. Entrépartiet i sydöst är byggnadskomplexets
kanske mest dekorerade del. Skifferpartier och element skapar ett fackverkslikt utseende och ger
fasaden dess särprägling. Detaljer som vattenlisterna i natursten och fönstrens lackade träbågar,
ger också fasaden dess karaktär.
Den stora kontorsbyggnaden mot Kungsgatan har en enhetlig, väl balanserad utformning utan
annan utsmyckning än de linjemönstrade fasaderna. Här är det främst dessa fasader och det
enkla formspråket som ger byggnaden dess karaktär. Den trapetsformade entrén i östfasadens
södra del är en viktig detalj och betonar sambandet med posthallen. Byggnadens enkelhet och
de detaljer som ger den dess tydliga samhörighet med posthallen är värdefulla.
Den norra, på 1980-talet tillbyggda delen har inget skydd. Dock har den en viktig roll, kanske
inte främst som enskild byggnad utan som en del av byggnadskomplexet, exempelvis genom
samma färgsättning som posthallen och samma fönster som kontorsbyggnaden. Tillbyggnaden
balanserar också upp byggnadskomplexet på ett bra sätt. Dess färgsättning och volymer har
utgått från de övriga byggnaderna och den är ett exempel på näst intill total anpassning till
omgivande byggnadskroppars arkitektoniska formspråk. Det är just som ett sådant exempel och
i sin roll i komplexet som helhet som denna byggnads värden ligger.

Interiör karaktärisering
Främst posthallens interiör besitter stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden. De övriga
byggnaderna har blivit ombyggda och har inte heller från början haft samma särpräglade
utformning som posthallen. Nu är även denna kraftigt förändrad vad gäller inredningen men
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själva hallens karaktärsdrag finns kvar. Hur mycket dessa förändrats genom den invändiga
tilläggsisolering som gjorts är lite osäkert men enligt uppgift har man försökt ge de nya
ytskikten ett liknande utseende som de tidigare.
Viktiga karaktärsdrag i själva posthallen är först och främst det korsvalvformade taket i gult och
vitt som högt upp spänner över hela lokalen. Taket ger lokalen stor rymd, något som även de
stora bågformade fönsterpartierna bidrar till. Liksom exteriört är dessa interiört mycket viktiga
för posthallens uttryck och ger lokalen dess karaktäristiska överljus. De trapetsformade fönstren
i hallens södra vägg har en tydligare roll exteriört men även inne i hallen är de viktiga som
ljusinsläpp och som karaktäristiska detaljer. Den balkong som löper längs västväggen är ett
viktigt element i den i övrigt så enkelt utsmyckade lokalen och dess vitmålade smidesräcke och
överliggare i trä är viktiga att bevara. Detsamma gäller även den trappa som leder upp på
balkongen.
Posthallens nu övertäckta vackra mönsterlagda stengolv bidrog när det var synligt starkt till
hallens utseende. Om lokalen i framtiden kommer att förändras vore det rimligt att golvet
friläggs igen. Golvet är skyddat i detaljplanen men idag endast synligt till en liten del och tillför
varken lokalen värden eller människor upplevelser. Att golvet finns kvar är visserligen värdefullt, men dess värde ligger i dess utseende och funktion i lokalen. Å andra sidan är golvet
övertäckt för att skyddas eftersom det fanns risk att det skulle skadas av den postsorteringsutrustning som skulle inrymmas i lokalen.
Träpaneler och glaspartier runt lokalen är viktiga detaljer som bidrar mer till lokalens utseende
än man kan tro och är framför allt vittnen om byggnadens tillkomstperiod. Dessa bör bibehållas.
Öppenheten, rymden och ljuset är det mest karaktäristiska för posthallen och mer permanenta
väggar i lokalen skulle vara förödande.
I entrépartiet är stengolvet, de polerade stenplattorna på östväggen och trappans räcke i rostfritt
stål viktiga karaktärsskapare. Även de runda vita porslinslamporna som följer trappans lutning
och den estetiskt utformade ventilationsanläggningen bidrar i hög grad till entréns utseende.
Så långt det är möjligt bör man behålla byggnadens planlösning eftersom den vittnar om postens
organisation, de arkitektoniska idealen och arbetsförhållanden i mitten av 1900-talet.
Kontorsbyggnaden står just nu under interiör ombyggnad och troligtvis kommer stora delar av
den gamla planlösningen och tidigare ytskikt att försvinna. Kanske går stora värden förlorade, i
och med ombyggnationen, kanske är förändringarna till det bättre. Det är i nuläget svårt att
uttala sig om denna byggnads interiöra karaktär och värden, dels eftersom interiören är under
förändring och dels eftersom uppgifterna om interiörens utseende innan ombyggnationen är
knapphändig. Ritningar över ursprungliga och senare planlösningar finns i bygglovsmaterialet
på stadsbyggnadskontoret i Luleå men inga uppgifter om ytskikt och andra detaljer finns här
eller på andra platser som gåtts igenom i samband med denna dokumentation. Den norra
tillbyggda delen har inte undersökts interiört under denna dokumentation och därför kan inte
heller dess interiöra karaktär och värden behandlas.
Flera av ovan nämnda för byggnaden karaktäristiska egenskaper och element har
skyddsbestämmelser i detaljplanen medan andra står helt utan skydd.
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