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17. Kulturhuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kulturhuset, Udden 6

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Gunnar Mattsson

Placering och översiktlig beskrivning: Kulturhuset är beläget söder om 
Kyrkallén-Norsgatan, väster om Hemslöjden och öster om kulturhusparke-
ringen, som tidigare varit åkermark tillhörande kyrkan. I söder finns en brant 
och skogig sluttning mot Österdalälven.

Kulturhuset är en stor nära kvadratisk byggnad i souterrängläge med flackt 
sadeltak där takåsen är förskjuten mot väster. Ovanpå taket finns en smal 
långsträckt lanternin med flackt sadeltak. Samtliga tak är väldigt tunna och 
smäckra, med synliga taksparrar sannolikt i limträ. I öster finns två stora tak-
kupor i plåt med bland annat raka spetsbågiga fönster under flacka sadeltak. 
Byggnadens fasad är utförd i faluröd locklistpanel varvat med långa fönster-
band och kvadratiska fönsterfält där perspektivfönster omväxlas med stående 
spröjsade fönster. Fönsteromfattningar är ljusgrå och med inslag av profillister. 
Byggnadens entré mot norr är överbyggd med ett enkelt pulpettak som vilar 
på pelare som håller upp en limträbalk med texten Leksands kulturhus.

Miljö och omgivning: Mellan byggnaden och Kyrkallén är marken hård-
gjord med kullersten.

Arkitekturstil: Postmodernism. Karaktäristiska stilelement är fönsterparti-
erna, lanterninen ovanpå byggnaden, byggnadens storlek och form samt tak-
kuporna i söder.

Utmärkande detaljer: Lanterninen ovanpå byggnaden. Fönstersättningen 
och fönstrens utformning. Takkuporna i söder. Det nätta takets utformning 
med synliga taksparrar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens exteriör är tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt 
befintliga takkupor. Lanterninens befintliga utformning. Befintlig 
utformning beträffande taksporrar.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fönster och dörrar.
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Kulturhuset från Norsgatan 
i norr.

Kulturhusets västra fasad. Ovanpå byggnaden finns en karaktäristisk lanternin med flackt sadeltak.
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18. Hemslöjden
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hemslöjden, Udden 5

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Gustaf Clason

Placering och översiktlig beskrivning: Hemslöjden är en långsmal bygg-
nad i två våningar. Byggnaden består av två huskroppar som är lätt förskjut-
na gentemot varandra. Norr om Hemslöjden finns Norsgatan och i söder en 
brant sluttning mot Österdalälven. I öster ligger Söderlundska gården och 
i väster kulturhuset. Huvudbyggnaden uppfördes 1951 och vävstugan något 
senare som en provisorisk barack.

Hemslöjden vilar på en ljusgrå betongsockel som är särskilt framträdande 
mot söder. Där finns bland annat tvålufts källarfönster och en källaringång. 
Byggnadens övriga fasader utgörs av faluröd locklistpanel. Detaljer så som 
fönsterbågar och dörromfattningar är i bruten gråvit färg. Byggnadens föns-
ter utgörs på den östra byggnadshalvan av nätta två- och treluftsfönster utan 
spröjs, där fönsterbågarna och fönsterkarmarna sannolikt är original från när 
byggnaden uppfördes. Utförandet beträffande fönsteromfattningar har dock 
ändrats. Ursprungligen var fönsteromfattningarna nästan obefintliga, mer i 
likhet med utförandet på fönsterbanden högst upp på den västra byggnads-
halvans norra fasad. Längst upp på byggnadens östra kortsida finns ett litet 
lunettfönster. Den västra byggnadshalvans norra fasad har en mycket karaktä-
ristisk fönstersättning där fasaden domineras av tre tätt placerade stora skylt-
fönster och ett stort glasat entréparti. Mellan fönstren finns tunna rödfärgade 
»knutlådor« bakom vilken byggnadens pelar-däckstomme döljer sig. Nästan 
vid takfoten finns dessutom ett fönsterband med mindre tvåluftsfönster utan 
spröjs eller vidare fönsteromfattning. Fönstersättningen är karaktäristisk för 
funktionalismen/modernismen och genomförd med mycket hög kvalitet. 
Byggnaden har två ingångar från norr. Den västra är en enkel svart trädörr 
med en elegant omfattning. Ovantill finns en överluft med en karaktäristisk 
belysningsarmatur, och därovan ett enkelt profilerat överstycke. En betong-
trappa med nätt smideräcke leder upp till dörren. Entrén till den östra bygg-
nadsdelen utgörs av ett stort parti med glasrutor som avdelas av profilerade 
listverk. Ytterdörren är mörkbetsad i trä, och med ett karaktäristiskt format 
fönsterparti i mitten. Ovan dörren finns en överluft och en belysningsarma-
tur. En enkel rundad trappa leder upp till ingången. Byggnaden har ett flackt 
sadeltak med enkupig tegeltäckning och svarta vindskivor. Två murade och 
putsade skorstenar med enkel, ej utkragad form finns. Vid byggnadens nord-
västra hörn finns en skylt med texten »Leksands Hemslöjdsförening grundad 
1904 av Gustaf Ankarcrona« i frakturstil.

Söder om hemslöjden finns en enkel faluröd träbarack med flackt och tunt 
sadeltak i sinusplåt som inrymmer en vävstuga. Byggnaden vilar på betong-
plintar och är alltigenom mycket enkel. De ursprungliga tvåluftsfönstren 
med en kvadratisk stor båge med en smal liggande rektangulär ovanför, utan 
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fönsteromfattningar, finns kvar. Byggnaden nås via en entré i norr med brun 
karosseripanelsdörr, skärmtak och trappa med nätta järnräcken. Vid entrén 
finns en belysningsarmatur från tiden kring 1900-talets mitt, och en skylt med 
texten vävstugan.

Miljö och omgivning: Mellan byggnaden och Norsgatan finns markbelägg-
ningar i röd sandsten samt en klotlykta som sannolikt är samtida med bygg-
naden. Där finns även en staty i smidesjärn.

Arkitekturstil: Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Känneteck-
nande stildrag är byggnadens form med förskjutna byggnadskroppar, vilket 
var vanligt under perioden då byggnaden uppfördes, samt fönstersättningen 
med täta fönsterband vid takfoten, synbar pelar-däckstomme samt de stora 
glasytorna i bottenvåningen på den östra delen av byggnaden. Den lokalt an-
passade dimensionen visar sig konkret genom den faluröda locklistpanelen, 
flacka takvinkeln och enkla detaljutformningen - tre karaktärsdrag som tydligt 
återknyter till Leksandsbygdens traditionella byggnadskultur.

Hemslöjden från norr. Byggnaden är uppförd i en karaktäristisk lokalt anpassad modernism, med detaljutformning som i hög 
grad anspelar på Övre Dalarnas äldre byggnadskultur.
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Utmärkande detaljer: Byggnadens fönstersättning på den norra fasaden av 
den västra byggnadsdelen. Båda entrépartierna mot norr.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad, vid sidan om enstaka fönsterbyten och att 
många fönster fått för byggnaden i övrigt avvikande brädfodringar som inte 
samstämmer med byggnadens stil och arkitektur i övrigt.

Värden/var varsam med - Hemslöjden

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintligt takmaterial och befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fasadmaterial 
och färgsättning (faluröd med detaljer i bruten gråvit färg). Befintlig 
utformning av byggnadens grund/sockel.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar. Nytillkomna brädfodringar/fönsteromfattningar är av-
vikande mot byggnadens karaktär och bör avlägsnas till förmån för 
ursprunglig nätt utformning när tillfälle ges.

• Befintliga entrépartier och dörrar samt befintliga dörromfattningar 
och överstycken, trappor, smidesräcken och belysningsarmaturer i 
anslutning till dessa.

• Befintlig utformning på skylten med texten »Leksands Hemslöjds-
förening grundad 1904 av Gustaf Ankarcrona«.

• Befintlig markstensättning med röd sandsten norr om byggnaden.

• Det befintliga konstverket i smidesjärn norr om byggnaden.

• Befintlig klotlykta norr om byggnaden.

Värden/var varsam med - Vävstugan

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsätt-
ning och fasadkomposition.

• Befintliga fönster, dörrar, skärmtak, farstukvist, trappa, belysningsar-
matur och skylt med texten »Vävstugan«.



Noret

67

Vävstugan i söder.

Hemslöjden från nordväst. På bilden syns tydligt byggnadens karaktäristiska fönstersättning som är starkt anknuten till funk-
tionalismen, samtidigt som byggnaden i helhet är anpassad till den lokala byggnadskulturen.
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19. Söderlundska gården
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Söderlundska gården, Udden 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Söderlundska gården består av 
en stor reveterad (putsad) byggnad i två våningar med två flygelbyggnader 
i söder. Flygelbyggnaderna är uppförda c:a 1990 i en stil som påminner om 
två rivna företrädare. Många detaljer på byggnaderna, däribland fönsterom-
fattningar och utformning på farstukvistar håller för sin tid hög kvalitet och 
utformningen tycks vara medveten. Norr om gården finns Norsgatan, i väster 
Hemslöjden och i öster en öppen yta med trädgårdsmark tillhörande gården. 
Därbortom finns Posthuset. I söder finns en brant sluttning mot Österdaläl-
ven.

Den äldre manbyggnaden på Söderlundska gården utgörs av en stor kors-
plansformig byggnad med timmerstomme som reveterats med ljusgrå sprit-
puts. Knutlådor och fönsteromfattningar är slätputsade och avfärgade i ro-
sa-röd kulör, sannolikt bränd terra. Byggnaden vilar på en blågrå putsad grund 
och har ett förhållandevis brant sadeltak med enkupig taktegeltäckning. På 
taket finns två murade skorstenar, en äldre smal skorsten med utkragning och 
en nyare bred utan utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak mörkbruna 
tvåluftsfönster där varje båge har tre lätt stående rutor avdelade av spröjs. 
Byggnadens fönsteromfattningar är utförda i slätputs och är mönsterdeko-
rerade ovantill och nertill, vilket förekommer flera reveterade bostadshus i 
Noret, däribland Gästis och Prostgårdens manbyggnad. På byggnadens södra 
sida finns ett tillbyggt trapphus/farstukvist som är inklätt i en ålderdomlig 
slätpanel med gråvit linoljefärg. Ytterdörren, som är belägen under ett mindre 
skärmtak, är en mörkbrun parspegeldörr med rutor i övre speglarna. Ovanför 
dörren finns en överluft med fyra rutor. Även i norr finns en ingång i form 
av en brun dörr under ett svart plåttak. Denna ingång är emellertid nytill-
kommen. Byggnadens stuprör har spetsvinklig form med koniska utlopp från 
hängrännorna. Byggnadens takfot är sågformad efter takpannorna.

Miljö och omgivning: Öster om gården finns en trädgårdsanläggning med 
grusväg, buskar och vissa äldre träd. Anläggningen ligger försänkt gentemot 
Norsgatans vägbana och avskiljs från densamma av ett karaktäristiskt smi-
desstaket. En grind leder in till trädgården från Norsgatan. Invid staketet på 
trädgårdssidan finns tre storvuxna lindar.

Arkitekturstil: Byggnadens detaljutformning är utan stark anknytning till 
någon särskild arkitekturstil.

Utmärkande detaljer: Byggnadens putsade fönsteromfattningar, den ålder-
domliga panelen på trapphuset i söder. Trädgårdsanläggningen i öster samt 
det staket som omgärdar den. Byggnadens vindskivor.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggna-
dens exteriör och färgsättning har förändrats flera gånger sedan den senast 
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Mot Norsgatan finns en äld-
re byggnad med flera ålder-
domliga detaljer. Byggna-
derna i söder är tillkomna 
mot 1900-talets slut. 

Söderlundska gården från nordväst.
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inventerades under 1970-talets slut. Den dåvarande guldockrafärgade sprit-
putsen är idag gråvit, och de gråblå detaljerna har blivit röd-rosa. Fram tills 
nyligen var husets fönster kromoxidgröna, men de har på senare tid målats 
mörkbruna. De svarta plåtdetaljer som finns över bland annat skärmtak och 
farstukvistar samt de vita stuprören och hängrännorna var tidigare i omålad 
galvaniserad plåt. Trots detta finns fortfarande många äldre detaljer bevarade, 
däribland flera äldre fönster och byggnadens trapphus/farstukvist.

Värden/var varsam med
• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-

form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och befintliga skorste-
nar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fasadmateri-
al (spritputsade fasadfält och slätputsade detaljer). Befintlig utform-
ning av byggnadens grund/sockel.

• Befintlig färgsättning utom på byggnadens fönster och dörrar, som 
vid tillfälle bör målas kromoxidgröna för att bättre passa med färg-
sättningen i övrigt.

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar.

• Befintligt trapphus/farstukvist i söder, samt befintlig slät panel på 
trapphuset/farstukvisten. 

• Befintliga dörrar samt befintliga dörromfattningar.

• Befintlig utformning beträffande formen på byggnadens stuprör.

• Trädgårdsmiljön öster om gården samt smidesstaketet (inkl. grindar) 
som omger trädgården.
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Trädgården tillhörnade Sö-
derlunska gården omgärdas 
av ett smidesstaket.

Ett av gårdshusen söder om huvudbyggnaden. I förgrunden syns en trädgård tillhörande gården.
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20. Kronloftet
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronloftet, Länsmannen 5

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Åke Sjöman

Placering och översiktlig beskrivning: Nordöst om korsningen Norsga-
tan-Fiskgatan och väster om gamla Sparbankshuset finns ett påkostad moder-
nistiskt hus i en våning med källare som idag nyttjas som kontorsbyggnad. 
Byggnaden har en långsmal form med brant och framträdande sadeltak som 
täcks av svartglaserat enkupigt taktegel. Liknande taktegel finns även på gam-
la och nya Sparbankshusen, och har tidigare funnits på Kommunhuset. På 
det västra takfallet finns en mycket stor och framträdande putsad rektangulär 
skorsten samt en plåtinklädd ventilationshuv eller skorsten. Byggnaden vilar 
på en »funkisgrön« betonggrund med källare som syns från två pariserblå lig-
gande rektangulära fönster mot Fiskvägen. Byggnadens fasad är slätputsad vit. 
Samtliga fönster är perspektivfönster eller en eller tvåluftsfönster med hög-
smala bågar utan spröjs. Byggnaden har två huvudsakliga entrépartier, i norr 
och väster. Det norra entrépartiet består av en nytillkommen ekdörr i en profi-
lerad dörromfattning, också i ek. Dörren nås via en dubbel betongtrappa med 
trappsteg i röd sandsten. Trappan har ett nätt smidesräcke av typiskt 1950-tals 
snitt. Den västra entrén är i sin helhet mycket välbevarad från när byggnaden 
först uppfördes. En betongtrappa med röd sandstenstäckning leder upp till 
en avsats i betong med sandstenstäckning som hänger fritt i luften, med en 
del av byggnadens tak som skärm ovan. Ett smidesräcke lika det som beskrivs 
ovan fungerar som balkongräcke på sidorna av trappan. Väggen mot huset 
är täckt i fasadsten gjord av röd sandsten, vilket är mycket karaktäristiskt. 
Även dörromfattningen kring ytterdörren är i sandsten. Ytterdörren är i ek 
och mönstrad med rombformade träbitar. Byggnaden är sammanbyggd med 
en röd affärsbyggnad i söder.

Arkitekturstil: Modernism, 1950-tal. Kännetecknande stildrag är byggna-
dens form. Takutsprång som agerar skärmtak över farstukvistar och uteplatser, 
den stora och framträdande skorstenen, entrépartierna och särskilt det västra 
entrépartiet som är på en nätt utstickande betongplatta som ger intryck av att 
flyga i luften.

Utmärkande detaljer: Byggnadens svartglaserade enkupiga taktegel, vilket 
är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag. Befintliga entrépartier i norr och 
söder och det utpräglade bruket av röd sandsten bland annat som trapptäck-
ning och fasadmaterial.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad.
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Värden/var varsam med

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpan-
nor samt befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fasadmaterial 
och färgsättning i form av gröna grundmurar och slätputsade vita 
fasadfält. 

• Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och 
fönsterbågar. 

• Befintliga entrépartier med befintliga dörrar, dörromfattningar, trap-
por, sandstensdetaljer och smidesräcken.

Kronloftet med sitt karaktäristiska entréparti som har sandstensfasad.
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21. Gamla sparbankshuset
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Sparbankshuset, Länsmannen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Arkitekt: Gustaf Norberg. Ändringar 1938: arkitekt Erik Lundgren.

Placering och översiktlig beskrivning: Gamla Sparbankshuset är en mäk-
tig timrad salsbyggnad i två våningar som uppfördes på platsen under 1860-ta-
lets senare hälft. Byggnaden var ursprungligen tilltänkt som manbyggnad på 
Brahammars bruks herrgård, men byggdes aldrig färdigt på sin ursprungliga 
plats. Stommen köptes för rivning av handlaren Carl Johan Söderlund 1865, 
flyttades tillNoret och färdigställdes efter ritningar av arkitekt Gustaf Nor-
gren. Byggnaden är placerad i en grönskande parkmiljö med Norsgatan i sö-
der, Sparbanksgatan i öster och Fiskgatan i väster. I norr finns Sparbankens 
nyare anläggning med kontorsbyggnad från 1960-talet. 

Gamla Sparbankshuset står på en grund av huggna rektangulära liggande 
granitblock som avgränsas från resterande fasaden av en dropplist i koppar. 
Den symmetriska spritputsade och guldockrafärgade fasaden är uppbyggd 
med en framträdande frontespis med urverk mot norr. Detaljer så som knut-
lådor och fönsteromfattningar är slätputsade, och knutlådorna/knutholkarna 
är formade som pilastrar. Mot taket finns en rikt profilerad och omfattande 
gesims i trä. Byggnadens fönster är bruna tvålufts träfönster där varje båge 
har tre kvadratiska rutor som avdelas av spröjs. På byggnadens sydsida finns 
markiser ovan varje fönster. Balkonger med räcke och staket i smidesjärn finns 
mitt bak och mitt fram på byggnaden. Balkongen på byggnadens framsida 
utgör även skärmtak till dess huvudentré, och på dess undersida finns en be-
lysningsarmatur och en tandsnittsfris. Byggnadens entré består av en granitt-
rappa med kopparräcke som leder upp till ett par spegeldörrar i mörkbetsat trä 
med sparkplåtar i koppar och enkla överljus. Byggnaden kröns av ett sadeltak 
med svartglaserade enkupiga taktegelpannor. Liknande taktegel finns även på 
nya Sparbankshuset, och har tidigare funnits på Kommunhuset.  Längst upp 
finns två skorstenar som är inklädda i kopparplåt. Byggnaden har stuprör och 
hängrännor i koppar, dock inte spetsvinkliga.

Miljö och omgivning: Söder om byggnaden finns en parkmiljö som avslutas 
i ett smidesstaket mot Norsgatan. I parkens ytterkant växer stora lönnar, och i 
övrigt finns flera olika slags träd och buskar. Närmast Gamla Sparbankshuset 
finns en grusgång med sandstenskanter, och en rektangulär damm med sand-
stenskanter.

Arkitekturstil: Nyklassicism. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är 
byggnadens form med en tredelad symmetrisk fasad med frontespis framtill, 
den profilerade gesimsen och att knutholkarna är formade som sparsmakade 
pilastrar. Tandsnittsfrisen ovan entrén mot norr.

Utmärkande detaljer: Byggnadens storlek med hänsyn till att det är en tim-
merbyggnad. Den profilerade gesimsen i trä. Byggnadens svartglaserade enku-
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Entrépartiet till Gamla Spar-
bankshuset. 

Gamla Sparbankshuset från nordöst. Byggnaden flyttades till platsen från Brahammars bruk.
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piga taktegel, vilket är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag.
Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Byggnaden 
är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1800-talets senare hälft. Vissa detaljer 
samt byggnadens färgsättning har dock utbytts efter hand.

Värden/var varsam med:

• Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:

• Byggnadernas befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpan-
nor samt befintliga skorstenar.

• Befintlig utformning beträffande att hängrännorna och stuprören är 
utförda i koppar. Nya hängrännor bör utformas spetsvinkliga.

• Befintlig utformning av putsfasader. Spritputsade fasadfält avgränsa-
de av slätputsade knutlådor och knutholkar formade som pilastrar.

• Befintlig gesims i trä med befintlig profilering. 

• Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fönsteromfatt-
ningar i slätputs. Befintliga fönster.

• Befintligt entréparti. Befintliga trappor i huggen granit. Befintliga 
belysningsarmaturer.

• Befintliga ytterdörrar.

• Befintliga balkonger och befintliga detaljer så som smidesräcken på 
balkonger.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens grund.

• Kvarvarande äldre buskar och träd i parkmiljön söder om byggna-
den.

• Smidesstaketet och staketstolpar mot Norsgatan.

• Befintlig grusgång med sandstenskanter.

• Befintlig damm med sandstensdetaljer.
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En fontän med sandstens-
kant och baksidan av Kron-
loftet. 

Söder om Gamla Sparbankshuset. Tidigare fanns här en påkostad funktionalistisk trädgårdsanläggning.
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22. Posthuset, Bröms Nilses
Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Posthuset, Bröms Nilses, Udden 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö)

Placering och översiktlig beskrivning: Posthuset eller Sterners består av 
två större affärsbyggnader med bostäder som är sammanbyggda i vinkel. På 
gården finns även ett äldre flerbostadshus. Den östligast belägna byggnaden 
som har kortsidan mot Norsgatan och idag inrymmer Elon är den byggnad 
som kallas Posthuset eller Sterners. Byggnaden är belägen i anslutning till 
Norsgatan i norr, Udden och gamla Katt-Jerkers humlegård i öster. I väster 
finns Söderlundska gården. 

Posthuset är en rektangulär stor reveterad träbyggnad som ursprungligen 
uppfördes kring 1884. Byggnaden genomgick en stor och genomgripande re-
novering och modernisering kring 1900-talets mitt och den nuvarande karak-
tären är därför i huvudsak typiskt modernistisk. Byggnadens bottenvåning 
mot nordöst utgörs av stora skyltfönster som omgärdas av grå slätputs. En 
entré med ekdörr finns mot Norsgatan. Skyltfönsterparitet avdelas från res-
ten av fasaden av en liten utskjutande skärmlist. Resterande fasadpartier är 
spritputsade i en väldigt ljus brunröd ton. Vid sidan av skyltfönstren finns 
flera tvåluftsfönster varav de flesta saknar spröjs. Några undantag finns dock, 
exempelvis högst upp på gaveln mot Norsgatan där fönstren är spröjsade med 
två kvadratiska rutor per båge. Byggnaden har ett förhållandevis brant, enkelt 
sadeltak med en takkupa i öster. Om den norra delen av byggnaden präglas 
av enkelhet och återhållsamhet präglas den södra av mer vågad utformning. I 
byggnadens sydvästra hörn finns exempelvis ett utbyggt trapphus i två våning-
ar med en avancerad entré i bottenvåningen. Entrén består av en liten trappa 
som leder upp till en dörr i ädelträ med sparkplåt i rostfri stålplåt och stora 
glaspartier. Dörren omfattas av en profilerad omfattning, också den i ädelträ. 
Ovanför finns ett flackt pulpettak som bärs upp av fyra stilistiska kolonner 
med kannelyrer. På fasaden till trapphuset finns två fönster, direkt ovan pul-
pettaket ett kvadratiskt perspektivfönster med falska fönsterluckor i mörkt 
betsat trä ovanpå en rikt dekorerad trälist av samma kulör. Ovanför finns ett 
runt fönster med koppardetaljer och profilerad omfattning. Fönstret är deko-
rerat med metallspröjsar. Söder om entrépartiet, på byggnadens andra våning, 
finns ett spetsformigt burspråk i typisk 1950-talsstil med stora perspektivföns-
ter, och hela den södra kortsidan på byggnaden upptas av en veranda/balkong 
som bärs upp av karaktäristiska doriska kolonnetter. Däremellan, samt ovanpå 
balkongen finns karaktäristiska smidesräcken som också är rikt dekorerade. 
Längst upp finns en balkong med smidesräcken.

Byggnaden vars långsida är belägen mot Norsgatan uppfördes 1899 och har 
bibehållit mer av sin ursprungliga utformning, även om denna byggnad också 
moderniserats under 1900-talet. Byggnaden är långsträckt och med sadeltak 
som täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns utkragade skorstenar i 
tegel, samt två takkupor med putsade fasader. Den ena täcks av ett rundat 
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plåttak, den andra täcks av ett skärmtak. Byggnaden är reveterad och avfärgad 
i ljus guldockra, med detaljer så som vindskivor och fönsterfoder i obränd 
terra. Byggnadens knutholkar och knutlådor är pustade med formen av enkla 
pilastrar och det finns ett profilerat midjeband som avdelar ovanvåningen från 
bottenvåningen. På övervåningen är även byggnadens fönsteromfattningar är 
rikt profilerade med stora profilerade överstycken. Byggnadens fönster är på 
övervåningen kromoxidgröna fyrluftsfönster med två små kvadratiska båg-
ar ovan två större stående. På bottenvåningen finns flera butikslokaler med 
större skyltfönster i nätta träkarmar utan fönsteromfattning. Butikslokalernas 
ingångar finns i från fasadlivet indragna entréer, och flera av butikerna har 
bevarade dörrpartier i ädelträ (teak) från tiden kring 1900-talets mitt. Olika 
granittrappor med räcken i gjutjärn leder upp till ingångarna från Norsgatan.

Flerbostadshuset på innergården är en långsmal byggnad med ljusgul lock-
listpanel och sadeltak som täcks av tvåkupiga taktegelpannor. Sadeltaket ge-
nombryts av två karaktäristiska takkupor med runda tak klädda i röd falsad 
plåt. Byggnaden har flera ingångar som markeras av farstukvistar med profil-
sågade hörnbrädor och flacka falsade röda plåttak. De flesta ytterdörrarna är 
mörkgröna spegeldörrar där den översta spegeln är småspröjsad i kvadrat med 
nio glasrutor. Byggnadens fönster är i huvudsak två eller treluftsfönster med 
gröna fönsterbågar innefattandes tre kvadratiska fönsterrutor avdelade med 
träspröjsar.

Arkitekturstil - Posthuset: Modernism med klassicistiska inslag. Stiltyp-
iskt modernistiska byggnadsdetaljer är byggnadens enkla tvåluftsfönster, av-
skalade fasadkomposition, utformning med skyltfönster och det spetsvinkli-
ga burspråket i söder. I söder finns flera klassicistiskt utformade pelare, med 
exempelvis kannelyrer och doriska kapitäl. Detta är ett ovanligt inslag bland 
annars renodlad modernistisk arkitektur.

Arkitekturstil – Byggnaden längs Norsgatan: Nyklassicism med mo-
derniserad bottenvåning. Byggnaden är i grunden en nyklassicistisk byggnad 
där bottenvåningen moderniserats kring 1900-talets mitt. Kvarvarande detal-
jer som är typiska för 1800-talets nyklassicism är fasadkompositionen med 
pilastrar och fasadfält som avdelas av dessa, byggnadens fönstersättning och 
dekorationer i putsen kring fönstren så som profilerade fönsteromfattningar 
och profilerade fönsteröverstycken. Bottenvåningens avskalade karaktär med 
stora skyltfönster och enkla butiksentréer med dörrar i ädelträ är typiskt för 
modernismen kring 1900-talets mitt.

Utmärkande detaljer: Trapphuset, verandan och balkongerna på Posten-
huset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick: Postenhu-
set har flera välbevarade detaljer, exempelvis fönster, dörrar och dekordetaljer 
från tiden kring 1900-talets mitt. Flerbostadshuset på gården har delvis välbe-
varad äldre panel, dörrar, fönster och farstukvistar. Huset längs Norsgatan har 
också vissa bevarade detaljer, bland annat vissa putsdekorationer.
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Värden/var varsam med – Postenhuset

• Byggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och takvin-
kel.

• Byggnadens befintliga fasadkomposition.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.

• Befintliga tvåluftsfönster i trä utan fönsteromfattning.

• Befintligt utskjutande trapphusparti i byggnadens sydöstra hörn, 
samt befintlig dörr, dörromfattning, skärmtak med pelare och be-
fintliga fönster och fönsteromfattningar därovan.

• Befintligt burspråk och befintlig fönstersättning på burspråket i 
byggnadens sydöstra hörn.

• Befintlig veranda/balkong på byggnadens södra kortsida samt befint-
lig utformning av detaljer så som kolonnetter och smidesstaket.

Värden/var varsam med – Byggnaden längs Norsgatan

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Byggnadens befintliga färgsättning, fasadkomposition och utform-
ning beträffande fasadmaterial, slätputs i ljus guldockra samt bränd 
terra, befintliga dekorativa element så som pilastrar och fönsterom-
fattningar/fönsteröverstycken i putsen.

• Befintlig utformning beträffande takmaterial och takkupor.

• Befintlig utformning beträffande fönster. Befintliga äldre fönster.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens bottenvåning med 
skyltfönster, lätt indragna entréer och granittrappor med räcken i 
gjutjärn. Befintliga äldre trädörrar.

Värden/var varsam med – Flerbostadshuset på gården

• Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, tak-
form och takvinkel.

• Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad, tak, takkupor 
och farstukvistar.

• Befintliga äldre fönster och dörrar.
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Gårdshuset söder om bygg-
naden längs Norsgatan.

Trapphuspartiet i sydöst, Posthuset.


