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Administrativ bakgrund 

Kommun: Ljungby 

Objekt: Fastigheten Långraden 12, flerbostadshus och f.d. postkontor 

Byggnadsminne: Nej 

q-märkt: Nej. Dock utpekad i Kulturmiljöprogrammet från 2019 och 

centruminventeringen från 2001 

Inom riksintresse: Nej 

Inom fornminne: Nej 

Skyddsrum: Ja (58 platser). Skyddsrumsskyltar saknas dock på fasad  

Ärende: Antikvariskt utlåtande i samband med ny detaljplan 

Beställare: Ljungbybostäder 

Utförare: 1:e antikvarie Samuel Palmblad 

Fotograf: Samuel Palmblad om inget annat anges 

Smålands museums rapportnummer: 2021:12 

Inledning 

Kulturparken Småland har blivit ombedda att sammanställa ett kulturhistoriskt 

underlag vilket ska användas inför arbetet med en ny detaljplan. Arkiv- och 

fältstudier har genomförts där kommunarkivet varit till stor hjälp vid framtagandet 

av nödvändiga handlingar. Aktuell byggnad ligger på adressen Olofsgatan 10, mitt 

emot nuvarande kommunhus, och består av en huskropp i tre våningar med en 

sammanbyggd lågdel i ett plan. I bottenplan huserar bl.a. kultur- och 

fritidsförvaltningen. Under drygt två decennier fanns stadens postkontor i 

byggnaden vilket innebär att många Ljungbybor haft regelbundna ärenden till 

aktuell fastighet 

Historisk bakgrund 

Olofsgatan var länge den förnämsta gatan i den gamla köpingen. Förmodligen var 

det därför just denna gata var först att stensättas. Det är från Olof Ljungqrantz, 

”Ljungbys fader”, som namnet härstammar. Här fanns en rad ståndsmässiga 

byggnader, bl.a. stadshotellets annex Continental.  Ett stort antal kommunala 

funktioner var belägna utmed gatan, likaså föreningslokaler.  

Den 1 januari 1831 öppnade det första postkontoret i Ljungby. Samhället låg 

strategiskt utmed Laganstigen och den tillkommande riksvägen varvid 

verksamheten växte. Nya lokaler togs i bruk 1940 och verksamheten bedrevs i en 

byggnad belägen där det nuvarande kommunhuset ligger. Personalstyrkan växte och 

antalet anställda uppgick 1960 till 35 personer och man ansvarade samtidigt för 21 

olika postanstalter med totalt 200 postfunktionärer. Nya lokaler krävdes och i slutet 

av november 1961 kunde man flytta in i den nybyggda fastigheten, dagens 

Långraden 12, som låg på andra sidan Olovsgatan. Kontorsytan uppgick till 500 

kvadratmeter. Drygt 20 år senare flyttade Posten till det nybyggda komplexet vid 

Kungsgatan 
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Ekonomiska kartan vilken redovisar situationen kring 1950. Bebyggelsen inom den svarta 

inramningen raderades bort totalt som en konsekvens av de trafik- och bostadsplaner som 

presenterades i slutet av 1950-talet. Vid den röda stjärnan uppfördes sedermera Långraden 

12. Lantmäteriet 

 

 
Skissen som är framtagen 1958 utgör förslag till ny stadsplan för kvarteren Garvaren och 

Långraden samt ändring av riksettans dragning. Planen innebar en total sanering av området 

samtidigt som Olofsgatan monumentalitet reducerades, bl.a. bröts den direkta kopplingen till 

riksvägen. Pilen anger placeringen av dåvarande postkontor, 1961 flyttade man 

verksamheten till det nybyggda huset mittemot. I tidningen Kronobergaren gjordes följande 

betraktelse; Det rör sig faktiskt om ett 25-tal rivningar, som måste ske om man tar med det 

som skall bort för att ge plats för den ändrade sträckningen av riksvägen. Men det är inga 

byggnader att spara på. De ligger där ju mest som en mycket stor brandfara, Kronobergaren 

580802  

 

Den sträckning av Olofsgatan som berörs i detta underlag, mellan Stationsgatan och 

gamla riksvägen (dåvarande E 4:an) har i grunden förändrats där all 

ursprungsbebyggelse rivits. Gatan ingick i ett område kallat Hammars backe. 

Förändringarna eskalerade i slutet av 1950-talet då nya trafiklösningar och en 

reviderad dragning av riksvägen skulle realiseras. ”Backen” delades in i två kvarter, 

Långraden och Garvaren, och Olofsgatans anslutning till riksvägen avsågs korkas 

igen av nya flerbostadshus.  Den gamla Postgården revs 1957 och året efter 
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presenterades i lokaltidningen omfattande rivningsplaner, ett 25-tal byggnader 

bedömdes vara nödvändiga att ta bort. Enkelt uttryckt genomfördes en totalsanering 

av Hammars backe där betydande delar av Ljungby äldre strukturer fick stryka på 

foten. Dock ska understrykas att flera av de nya byggnader som uppfördes var av 

hög arkitektonisk kvalitet. 

 

 
Flygfoto från mitten av 1970-talet. De röda linjerna visar nya vägsträckningar vilka tillkom 

under 1960-talet. Dessa innebar att Olofsgatan mer fick karaktären av sidogata samt att den 

förlorade sin tidigare koppling till riksvägen. Trafiklösningen innebar att en mängd hus 

behövde rivas. Den röda stjärnan markerar Långraden 12.  

Långraden 12 

AB Ljungbytidningen Smålänningen inlämnade i september 1959 bygglovsansökan 

för ett nytt hyreshus med postkontor. Arkitekt var Henrik Schager som åren 1950-55 

var stadsarkitekt i Ljungby och därefter egenpraktiserande. Han ritade en traditionell 

rektangulär trevåningslänga med plåtklätt sadeltak. I det sydvästra hörnet anlades en 

större lågdel. Gavlarna är uppbyggda med rött fasadtegel där de utskjutande, 

burspråklika mittpartierna är putsade. Dessa mittpartier med tät och hög 

fönstersättning är av stort karaktärsskapande värde. Långsidorna domineras av stora 

sammanhängande fält av ockrafärgad puts vilka ramas in av rött tegel. 

Bottenvåningens norra, östra och västra sidor kläddes med glaserat klinker i en 

kraftfull mörkblå kulör. Södra långsidan får i jämförelse betraktas som 

förhållandevis slätstruken. Utmed Olofsgatan är de båda huvudentréerna till 

hyreslägenheterna belägna och trapphusen är tydligt markerade i fasaden genom sin 

tegelklädda yta.  

Bottenvåningen innehöll två butiksytor samt ett postkontor med expedition och 

mottagningsdel för allmänheten. De båda övre våningarna bestod av lägenheter. Här 

hade även postmästaren samt förste postassistenten sina kontor. I lågdelen fanns 

stora ytor för postgods-, brev- och värdehantering. Kassapersonalen och brevbärarna 

hade även egna lunchrum samt omklädningsrum i lågdelen.          
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Arkitekt Henrik Schagers bygglovsritning från den 10 augusti 1959. Röd ruta till vänster 

visar den numera igensatta entrén till postkontoret och den högra rutan redogör för den 

ursprungliga butikslokalen med skyltfönster och entré som sedermera sattes igen. Ljungby 

kommunarkiv 

 

 
Bygglovsritning 1959. Östra gaveln som vänder sig mot stationsområdet med sitt 

utskjutande mittparti och butiksfönster i bottenplan. Till vänster lågdelen som helt 

disponerades av posten. Ljungby kommunarkiv 
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Bygglovsritning 1959. Bottenplan med postens huvudentré markerat med en pil. Vid bägge 

gavlarna förlades butikslokaler. Ljungby kommunarkiv 

 

 

 
Ombyggnadsritning från 1969. Arkitekten, Henrik Schager, är den samme som ritade huset. 

Den ursprungliga butikslokalen vid västra gaveln byggdes om för att istället inrymma 

postadministrativa funktioner. Skyltfönstren sattes därmed igen och ersattes mot fönster likt 

den befintliga modell som redan fanns på bottenvåningen. (se röd markering). Tillkomna 

väggytor täcktes med blå klinker, en föredömlig omgestaltning. Ljungby kommunarkiv 
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Foto från invigningen av postkontoret 1961. Porten har sedermera satts igen. Notera 

klinkeromfattningen. Foto: Arkivhuset Ljungby kommunarkiv, Hertzbergs fotoarkiv 

   

Förvanskande åtgärder 
• Postkontorets entré samt ett sammanhängande skyltfönsterparti med 

butiksentré, utmed Olofsgatan, har satts igen men ändå på ett förhållandevis 

elegant sätt då samma typ av fasadklinker använts.  

• Samtliga ursprungsfönster har bytts mot pivåhängda aluminiumfönster med 

floatglas vilket förändrat det exteriöra uttrycket negativt. 

• Samtliga balkongfronter och räcken har bytts och istället för att anamma ett 

ursprungligt utseende har en aluminiumstomme med skivtäckning valts 

vilket är arkitektoniskt högst olyckligt.    

• Större fönsterpartier i bottenplan (östra gaveln) har bytts och ersatts med 

aluminiumramverk.  

Kulturhistoriskt värde 

Byggnaden representerar 1950-talets stilideal där 60-talet mer avskalade och 

blockbetonade karaktär ännu inte slagit igenom. Området kännetecknades av 

omfattade förändringar och den lokalt verksamme arkitekten skapade en elegant 

byggnad där särskilt östra gaveln hamnade i ett naturligt blickfång. Att det statliga 

postverket skulle husera i lokalerna påverkade säkert arkitektens val av formspråk. 

De putsade fälten kombinerat med röda tegelytor och bottenvåningens färgprakt 
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medför ett stort arkitektoniskt värde. Tyvärr har fönsterbytena men särskilt 

balkongernas förändrade uttryck förvanskat exteriören. Av ovan nämnda skäl 

utpekas Långraden 12 som kulturhistoriskt värdefull i kommunens 

kulturmiljöprogram från 2019. Vid centruminventeringen 2001 var ännu balkonger 

och fönster ursprungliga och det preciserades i slutrapporten att byggnaden bör 

skyddas i plan. 

• Det är av största vikt att norra långsidan samt västra och östra gaveln inte 

genomgår ytterligare förändringar. Aktuella sidor är utmärkande i 

stadsbilden och goda exponenter för 1950-talets stilideal vad gäller 

materialval och hur dessa kan kombineras.  

• De båda huvudentréerna utmed Olofsgatan med originaldörrar och 

granitomfattning får inte förvanskas genom att exempelvis insätta 

aluminiumportar.  

• Vad gäller södra långsidan ska utgångspunkten vara att bibehålla kulör, 

fönstersättning och fasadindelning.  

• Även om lågdelen väl integrerar med högdelen avseende fasaduttryck och 

volymverkan så kan inte denna del tillmätas samma kulturhistoriska värde. 

Att i en framtid utveckla eller omgestalta denna del av tomten/området bör 

ur ett antikvariskt perspektiv bedömas som möjligt.  

Källor 

Arkiv 

Lantmäteriet 

Ljungby kommunarkiv 

Smålands museums klipparkiv 

Utredningar/litteratur 

Byggnadsinventering Ljungby centrum. 1950-2000 Smålands museum 2001 

Kulturmiljöprogram för Ljungby 2019 
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Bildbilaga 

 

 

 
Den eleganta östra gaveln som samtidigt utgör blickfång för trafikanter på Stationsgatan.  

 

 

Södra långsidan har en enklare utformning i förhållande till övriga fasadavsnitt, till vänster 

lågdelen 
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Östra entrépartiet utmed Olofsgatan med granitomfattning och ursprunglig port. Innanför 

den långa fönsterraden till höger låg den del av postkontoret dit allmänheten hade tillträde. 

Den effektfulla klinkertäckningen utgör byggnadens mest karaktärsskapande inslag.   

 

 
Västra entrépartiet utmed Olofsgatan. Röd markering anger ursprunglig placering för 

postens huvudentré. Den sattes igen på 2000-talet. Till höger om entrén låg en butikslokal 

med egen entré och tillhörande skyltfönster. Dessa har satts igen och likvärdig klinker 

monterats vilket skedde 1969. Fönstret med den sentida bröstningen stör och förfular 

helhetsintrycket.  
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Södra långsidan samt västra gaveln. Närmast lågdelen med anslutande carport.  

 

  
Byggnadens nordöstra hörn med fyra olika fasadmaterial, elegant och effektfullt 
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