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Ankaret 1
Fleminggatan 54 A,B, Fridhemsgatan 41
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1883-84, arkitekt 1) S F Mellin, byggherre 1) Salomon
2) Johansson, byggmästare dito.
1885 skyltfönster. 1906 ny butik. 1936 om- och påbyggnad, gårdsöverbyggnad, 2 hissar, wc, fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av terrasit, därovan ljusgrå
slatputs. Våningslister. Sekundär, glasad ekport. Gardsfasad: gul
slatputs. Svart plåttak.
Entré (54): golv och trappa av grön marmor. Ljusgröna väggar
med gipsreliefer med figurmotiv. Släta dörrar.
Entré (41): grönt marmorgolv, flingmålade väggar i vitlgrönt med
gipsreliefer. Rött tak med vit kälning.
Besökt Iagenhet helt moderniserad.
Lägenhetsstorlekar 1883: 1-2 rok.
Gard: överbyggd, asfalterad med inslag av glasbetong.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige.

Ankaret 3
Fleminggatan 58 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1889-92, arkitekt ?, byggherre A R Abrahamsson,
byggmästare 1) M Elofsson 2) J Aström.
1974 rivning av gårdshus, renovering av gathus.
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grå slatputs, därovan
gul slatputs. Kvaderrusticerad bv och hörnkedjor, övriga fasaden
kvaderritsad. Fönsteröverstycken, segmentformade på 4:e vån.
Våningslister, takfot på konsoler. Takkupor. Portal med doriska
halvkolonner bärande fris med triglyfmotiv. Tre välvda öppningar.
Den mittersta störst med sekundär port och spröjsat överfönster.
Vänstra sidoporten sekundär, den högra med fyllningar, delvis glasad. Plåttak.
Entré: golv och trappa av kalksten. Gula väggar, släta dörrar i
ockra.
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, par- och enkeldörrar med
fyllningar och profilerade foder. Vit kakelugn med reliefkakel i
pastellfärger. Modernt kök.
Lagenhetsstorlekar 1892: 1-3 rok.

Ankaret 4
Fleminggatan 60
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsar 1884-88 (hus I), arkitekt ?, byggherre C J Lindell,
byggmästare ?
Byggnadsår 1883 (hus II), arkitekt ?, byggherre C J Lindell, byggmästare ?
1929 ombyggnad (hus I), hiss. Rivning av en vån (hus II).
1930 nybyggnad av hus III, envånigt bageri.
Gathus (hus I), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grå sprutputs,
därovan rosa slatputs. Bv förenklad, 2:a vån rusticerad, därovan
bandritsad. Fönsteromfattningar, vån.lister, takfot på konsoler,
något framskjutande mittparti. Portalen delvis rusticerad och
rundbågad. Svart plåttak.
Entré: sekundär glasad ekport. Grönt marmorgolv, vavklädda vaggar i rosa med blålila pilastrar, profilerad taklist. Pardörrar med
fyllningar till trapphus med kalkstenstrappa. Vilplanens golv i

konststen med svart bård. Blålila fyllningsdörrar. Trapphusfönster
med råglas.
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar, profilerad taklist och
takrosett. Kök med marmorbank.
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: rosa puts. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av konststen, vavkladda
väggar i rosa. Grå fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1883-84: 1-2 rok.

Ankaret 5
Arbetargatan 30, Fleminggatan 62 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1883-84, arkitekt ?, Byggherre S P Samuelsson, byggmästare Fr S Anderzon. 1928 wc. 1945 nybyggnad gårdshus.
1947-48 kontor på vån 1-2 tr. 1950 vindsinredning.
Gathus (hörnhus), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grå puts,
darovan ljusgul slätputs. Fasat hörn. Bv rusticerad. Lisener, rusticerade på 2:a vån. Fönsteromfattningar, gavelformade överstycken på 3:e vån. Vån.lister, kraftig takfot. Sekundära takkupor.
Putsportaler, (30) helt slät, (62 A) profilerad. Gardsfasad: ljusgul
puts. Svart plåttak.
Entré/körport (30): stensatt med putsade vaggar.
Entré (62 A): indragen glasad port av ek.
Entré (62 B): port som (62 A). Golv av kalksten, gröna vaggar,
röda plattor i taket. Trapphus med kalkstenstrappa, gröna vaggar,
på trapplanen ljusgula. Slata dörrar och foder.
Besökt Iagenhet bevarar ingen ursprunglig inredning.
Lagenhetsstorlekar 1883: 1-2 rok.
Gard: grus, närmast huset storgatsten. [bild överst]

Ankaret 20
Arbetargatan 32
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938-39, arkitekt A Frid, byggherre värmelednings
AB Calor, byggmästare J E Osterling.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av natursten, därovan ljusgul
puts. Burspråk, balkonger med rafflade plåtracken. Portalomfattning av huggen granit. Gardsfasad: ljusgul. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad port av ek. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Flingmålade väggar i gult. Slata fanerade dörrar.
Besökt Iagenhet bevarar ursprunglig utformning.
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rok.
Gard: planterad. [bildmitten]

Ankaret 2 1
Arbetargatan 34
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938-39, arkitekt A Frid, byggherre värmelednings
AB Calor, byggmästare J E Osterling.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av natursten, darovan ljusgul
puts. Burspråk, balkonger med rafflade plåtracken. Portalomfattning av huggen granit. Gardsfasad: ljusgul puts. Tak av enkupigt
tegel.
Entré: glasad aluminiumport. Golv, bröstning och trappa av grön
marmor. Gröna vaggar, i trapphuset ljusgula. Slatzcj'örrar i faner.

Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1938: 1-2 rok.
Gard: planterad. Planterad förgård.

Ankaret 22
Alströmergatan 37, Arbetargatan 36
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938-39, arkitekt B Hedvall, byggherre Värmelednings A B Calor, byggmästare S Sahlin.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: beige puts. Burspråk, balkonger med plåtracken. Gardsfasad: ljusgul puts. Tak av enkupigt
tegel.
Entré (36): glasad port av aluminium. golv, bröstning och trappa
av grön marmor. Flingmålade väggar. Slata fanerade dörrar.
Fanerade hissdörrar med runt fönster.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok.
Gard: planterad.

Ankaret 23
Alströmergatan 35
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 194142, arkitekt J A S:son Stark, byggherre J E
Österling, byggmästare dito (?)
Hus, 6 vån. Fasad: ljusgul puts. Balkonger med rafflade plåträcken. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: ljusgul puts. Tak av
enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Gröna
vaggar, i trapphuset vita. Slata dörrar i faner.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1941 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gard: planterad.

Ankaret 24
Alströmergatan 33
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193942, arkitekt A Frid, byggherre J E Österling,
byggmästare C A Kihlgren.
Hus, 6 vån. Fasad: mörkgul puts. Burspråk, balkonger med räfflade plåtracken. Portalomfattning av huggen granit.
Gardsfasad: mörkgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Väggar i
ljusgult, ljusblått tak. Slata dörrar i fan&.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1938 1 rum och kokvrå, 1-2 rok.
Gard: planterad, parkering.

Ankaret 25
Alströmergatan 31
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1938-39, arkitekt A Frid, byggherre värmelednings
AB Calor, byggmästare C A Kihlgren.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: beige spmtputs. Burspråk, balkonger
med rafflade plåtracken. Portalomfattning av huggen granit.
Gardsfasad: ljusgul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljusgula
väggar. Slata dörrar i fanér.
Inga Iagenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1938: 1-2 rok.
Gard: planterad, parkering.

Ankaret 26
Alströmergatan 29
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193840, arkitekt A Frid, byggherre värmelednings
AB Calor, byggmästare J E Osterling. 1942-52 skyddsrum.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: beige sprutputs. Burspråk, balkonger
med korrugerade plåtracken. Gardsfasad: gul puts. Tak av enkupigt tegel.
Entré: glasad stålport med igensatt överfönster. kalkstensgolv, väggar i blågrönt, blått tak. Mellanvägg av glasbetong i färger. Trapphus med gula väggar, slata dörrar i faner.
Inga Iagenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1 rok.
Gard: planterad, parkering.

Ankaret 28
Alströmergatan 7-1 l , Fridhemsgatan 4 3 4 7
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1951-55, arkitekt G Wiman, byggherre HSB, byggmastare AB Strandberg.
Gathus (hörnhus), 6 vån + takvån. Gatufasad: bv i rödbrun spritputs, darovan mörkgul puts med grå band. Svagt utskjutande burspråk, balkonger med plåtracken, franska fönster med smidesracken. Översta vån indragen med balkongräcke langs hela fasaden.
Portalomfattningar av betong, täckta av koppar. Glasmosaik med
figurer i smygarna. Gardsfasad: gul och grå terrasit. Delvis välvt
tak med svart plåt.
Entre (?): glasad port. Sandstensgolv, vaggar av mosaik med fiskmotiv. Trapphus med sandstenstrappa, vita vaggar, slata dörrar i
fanér.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1953: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok, vissa med
uthyrningsrum.
Gard: överbyggd, skulptur föreställande Orpheus.
Fasaden omputsad sedan inventeringen i beige med detaljer i ljusbeige puts.

Ankaret 30
Alströmergatan 15-27, Fleminggatan 56
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1957-65, arkitekt Wiman & Wetterlund, byggherre
HSB, byggmästare A Frisk.
Gathus (hus I), 7 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grå konststen,
darovan grålgul terrasit. Balkonger på östra gaveln. Gardsfasad:
grå/gul terrasit. Svart plåttak.
Entre (hus I, 21, 23, 25): grönt marmorgolv. Grågröna resp. blå
vaggar. Trapphus med grön marmortrappa, slata dörrar i fanér.
Gathus (hus II), 7 vån. Gatufasad: grå terrasit. Indragna balkonger
med smidesracken. Gardsfasad: grå terrasit. Plåttak.
Entré (hus II, 56): golv och trappa av grön marmor, gulgröna vaggar. Släta dörrar av faner.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1957: 1 rum och kokvrå, 1-4 rok i hus I. 2 rok,
5 rok i hus II.
Gard: planterad vid hus I. Vid hus II överbyggd med glasbetong
och betongplattor.

Arbetaren

Tv: Interiör från Arbetaren 12.
Nedan: Stadsmissionens arbetshem på
S:t Göransgatan, invigt 1888. Äldre foto.
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Arbetaren 7
Fridhemsgatan 40,42
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1979, arkitekt H Lettholm, byggherre O Lindgren,
byggmästare dito.
Gathus 7 vån. Gatufasad: bv av granitplattor, därovan rött tegel.
Burspråk klädda med kopparplåt. Tak av betongpannor.
Entré (40): glasad och spröjsad träport. Golv av marmor. Väggar
av travertin. Släta dörrar.
Inga lägenheter besökta. Lagenhetsstorlekar 1979: 4 rok, daghem
på bv.

Arbetaren 9
Fridhemsgatan 44-46
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 198690, arkitekt Y Tegnér, Byggherre B Erggren &
Holmgren Byggnads AB, byggmästare B-O Cedgren (?).
Gathus, 7 vån. Gatufasad: orange spritputs i ockra. Slätputsade
burspråk. Bv slät- och sprutputsad i band. Baldakintak av plåt utmed bv. Tegeltak
Entré: spröjsad metallport. Marmorgolv, gula väggar.
Lagenhetsstorlekar 1986: 1-5 rok.

Arbetaren 10
Fridhemsgatan 48, Fleminggatan 89
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1885, arkitekt okänd, byggherre C Blomdahl, byggmästare dito. 1924 wc. 1975 planändring.
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: ljusbeige slätputs. Fasat hörn.
Bv rusticerad, fönsteromfattningar, delvis rusticerade, vån.lister,
takfot med konsoler. Takkupor.
Entré (89): golv och trappa av konststen, släta dörrar. Kalkstensgolv på trapplanen.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar.
Lagenhetsstorlekar 1885: ritningar saknas.
Gard: underbyggd, cementplattor. Gemensam gård med Arbetaren
11.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats, bv i ljusbrunt, darovan grått.

Arbetaren 11
Fleminggatan 87
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1884, arkitekt B Lindstedt, byggherre R Lindstedt,
byggmästare dito. 1942 hiss. 1950 värmeledning, skorsten. 1975
totalrenovering.
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: rosa slätputs. Bv, 2:a vån och
hörnkedjor rusticerade. Fönsteromfattningar, takfot med konsoler. sekundära takkupor. Rusticerad portalomfattning.
Gardsfasad: gul puts. Plåttak.
Entré: ursprunglig port med smidd dekor. Golv och trappa av
kalksten. På trapplanen svartlvitrutigt marmorgolv, gula vaggar,
bruna pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar.
Lagenhetsstorlekar 1884: 1-2 rok.
Porten utbytt sedan inventeringen.

Arbetaren 12
S:t Eriksgatan 37, A, S:t Göransgatan 68
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1939, arkitekt S Frölén, byggherre I Hedboo, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: rödbrun sprutputs. Burspråk,
balkonger med plåtracken. Indraget portparti (37 A) i marmor.
Gardsfasad: rödbrun sprutputs. Plåttak.
Entré (37 A): golv, trappa och vaggar av gröna marmorplattor.
Trapplanen med faltindelade vaggar, slata dörrar.
Besökt restaurang har bröstpanel med rafflade fyllningar, vaggar
med målad faltindelning.
Lägenhetsstorlekar 1939: enkelrum, 1-2 rok, 2 rok + jungfrukammare. Varuhus och restaurant på bv.
Gard: överbyggd, asfalterad.

Arbetaren 13
S:t Göransgatan 72
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 194042, arkitekt A Frid, byggherre O V Granqvist,
byggmästare dito.
1963 ombyggnad för bowlinghall och grillbar.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av marmorplattor, darovan gröngul
sprutputs. Plåttak.
Entré: port av stål och glas. Golv och sockel av marmor, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1940: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, butiker på bv.
Gard: asfalterad, lanterninkupor.

Arbetaren 14
Fridhemsgatan 36, 38, S:t Göransgatan 74
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1928-29, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
O V Granqvist, byggmästare dito.
1968 ändring av ölkafé till mjölkbar.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: ljusröd slatputs. Fasat hörn
med balkonger med smidesracken. Burspråk. Portalomfattning
(74) av granit. Gardsfasad: ljusröd slatputs. Plåttak.
Entré (74): kalkstensgolv, gula vaggar med marmorerad bröstning.
Trapphus med kalkstenstrappa och fyllningar.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1928: 1-2 rum och kokvrå, 2-3 rok, 4 rok +
jungfrukammare.
Gard: underbyggd, asfalterad, hög lanternin och glasbetong.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats, bv i grått, därovan i
rosa med vita fönsteromfattningar och våningslister.

Arbetaren 15
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Fleminggatan 85, S:t Eriksgatan 43 A
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1904, arkitekt A G Forsberg, byggherre O Talén,
byggmästare A G Forsberg.
1928 cv. 1932 gårdsöverbyggnad. 1934planändring. 1963 fasadförenkling.
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: sockel i granit, darovan brun
sprutputs. Gardsfasad: grön sprutputs. Plåttak.
Entré (43): golv och trappa av kalksten. Trapphus med marmorerade valv, trapplan med svartlvitrutigt konststensgolv. Delvis överklädda pardörrar med fyllningar.
Entré (43 A): som 43
Entré (85): port med rombiska fyllningar. Svarthitrutigt golv, hög
bröstpanel. Stucktaklist, takrosett. Mellandörrar med rombiska
fyllningar. Pardörrar med fyllningar.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist och
takrosett. Par- och enkeldörrar med fyllningar.
Lagenhetsstorlekar 1904: 1 4 rok.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i ljusbeige med ljusgrå
fönsteromfattningar.
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Arbetaren 17
S:t Eriksgatan 39,41
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1937-40, arkitekt P Clason, byggherre Fastighetsföreningen Legal upa, byggmästare B E Barlin.
1943 vindsinredning. 1952 trappa mellan bv och kv.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: brun sprutputs. Gardsfasad: gulgrön
sprutputs. Plåttak.
Entré (39, 41): port av stål och glas. Trappa och golv av marmor,
gabondörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar1937: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, butiker på bv.
Gård: asfalterad, glasbetong.

Nedan: Hörnet S:t Eriksgatan Hantverkargatan.
Th syns kvarteret Basaren. Äldre foto.

Basaren 1
Baltzar von Platens Gata 12, Hantverkargatan 73
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1931-34, arkitekt B Hedvall, byggherre P Nilsson,
byggmästare dito. 1954 ändring av butik. 1970 ombyggnad av
tandvårdsklinik. 1976 ombyggnad.
Gathus (hörnhus), 2 vån + soutvån. Gatufasad: bv av grön slatputs,
darovan grå slatputs. Gardsfasad: grå slatputs.
Entré (73): marmorgolv. Flingrnålade väggar i gult. Marmortrappa.
Byggnaden innehöll 1931 tandvårdslokaler, bibliotek, butik och
serveringslokal.

Bergsfallet

Tv: Interiör frdn Bergsfallet 10.
Nedan: Hantverkargatan mot öster.

Bergsfallet 7
Bergsgatan 57
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1905-06, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre R
Edblom, byggmästare dito. 1932-33 badrum. 1950-51 kontor och
lager på bv, cv. 1961 fasadförenkling.
Gathus, 6 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, bv av grovhuggen sandsten, därovan gul sprutputs. Burspråk krönt av gavel. Portalomfattning i natursten med bladrelief. Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad ekport. Svartlvitrutigt marmorgolv. Blå väggar, kälat tak med takrosett. Glasade mellandörrar. Trapphus med
grå kalkstenstrappa, småspröjsade fönster. Svartlvitrutigt marmorgolv på trapplanen. Väggar med räfflade fältindelande lister.
Släta enkeldörrar.
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, fältindelade väggar. Kälat tak med takrosett. Vit skänkkakelugn samt vit rund kakelugn med reliefkakel i grönt. Köket moderniserat.
Lagenhetsstorlekar 1905: 2-4 rok, de större med jungfrukammare.
Gard: överbyggd, lanterniner, asfalterad. Envån gårdshus i gul
sprutputs med svart plåttak.
Sedan inventeringen har fasaden putsats i gul rosa.

Bergsfallet 9
Bergsgatan 59
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 190244, arkitekt E Boström, byggherre Sällskapet
Kungholms Baptist Församling, byggmästare P A Granat. 1929
wc, cv. 1935 ombyggnad av altarparti i kyrkolokal. 1961-62 tillbyggnad. 1968 ombyggnad av kyrkolokal.
Gathus, 3 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, soutvån av kalksten, darovan gul sprutputs. Bv bandritsad, 3:e vån
med höga fönster med gotikinspirerade omfattningar och reliefdekor i puts. Västra husdelen kröns av tornhuv med kors. Gardsfasad: brun sprutputs. Svart plåttak.
Entre: portar med spröjsade fönster. Linoleumgolv, enkeldörrar
med fyllningar samt släta. Trapphus med brun kalkstenstrappa
och balusterräcke av trä. Grybrunrutigt kalkstensgolv, gröna
enkeldörrar med fyllningar, vissa med spröjsade överfönster.
Entré till kyrksal: golv och trappa som ovan, trappräcke av smidesjärn, blyspröjsade fönster.
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel och takrosett. Köket moderniserat.

Bergsfallet 10
Bergsgatan 53, 55
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1926-28, arkitekt C Akerblad, byggherrar A Seling &
G Pettersson, byggmästare dito. 1934-36 ombyggnad av kafe.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: sockel av natursten, darovan
röd slätputs. Hörnkedjor. Bv med skyltfönster ngt indragna i korgbågiga höga öppningar med naturstensomfattning. Översta vån
med medaljonger. Gardsfasad: gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (53): glasad port med dekorativt spröjsverk. Golv och trappa
av brun kalksten, vita väggar. Tak dekormålat, glasad och spröjsad mellandörr. Trapphus med brun kalkstenstrappa och smidesräcke. Adringsmålade enkeldörrar med fyllningar.
Entré (55): golv och trappa som (53). Taket svagt välvt. Tak och
vaggar dekormålade.
Besökt Iagenhet bevarar väggar med målad faltindelning, takrosett, skjutdörrar med fyllningar samt glasade och spröjsade pardörrar. Kök med urspr skafferi, skänkskåp och marmorbänk.
Lagenhetsstorlekar 1926: 2-3 rok, de större med jungfrukammare.
Gard: cementerad.

Bergsfallet 11
Polhemsgatan 2 1
~ostadsfasti~het,
inventerad 1976.
Byggnadsår 190406, arkitekt D A Danielsson, byggherre D Nordström, byggmästare L Östlihn. 193435 planändring. 193637 cv.
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av övermålad natursten, därovan grön sprutputs förutom bv med ljusgrön spritputs.
Fönsterpartier i räfflad vit slätputs. Burspråk och vånlister.
Gardsfasad: grön sprutputs, bv i spritputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port med överfönster. Svartivitrutigt marmorgolv,
stucktaklist. Trapphus med brun kalkstenstrappa, gröna par- och
enkeldörrar med fyllningar.
Entré (gårdsuppgång): mönsterlagt keramikgolv. Trapphus med
grå konststenstrappa. Stucktaklist, takrosett. Rundbågiga nischer i
trapploppen. Gröna enkeldörrar med fyllningar.
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, takrosett, vita
kakelugnar rund och av skänktyp med reliefdekor. Serveringsskåp.
Moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1904: 1-3 rok.
Gard: överbyggd, asfalterad, plåtklädda lanterniner.

Bergsfallet 1 7
Hantverkargatan 54, Polhemsgatan 19
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekt H W Westergren, byggherre N A
Jeppson, byggmästare dito. 1948 ombyggnad av butik. 1960-tal
ombyggnad för butik på bv.
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av grå sprutputs, därovan rött tegel. Kopparbaldakin över skyltfönstren på bv.
Fönsteromfattningar av tegel. Gardsfasad: gulvit grovslammad
puts. Rött plåttak.
Entré (54): sekundär port. Svartigrönrutigt marmorgolv, marmorerade vaggar - nedre delen i grönt, den övre i gult. Stucktaklist,
spröjsade mellandörrar. Trapphus med grön marmortrappa. Trapplan med vitt marmorgolv, ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar.

Entré (19): sekundär port. Likt 54 men med vid marmortrappa.
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, skjutdörrar med fyllningar.
Lagenhetsstorlekar 1928: 1-2 rum och kokvrå, 1-2 rok samt 4-5

rok, de större med jungfrukammare.
Gard: asfalterad närmast huset i övrigt bevuxen. Kalkstensbelagd
trappa till högre parti. Grönmålat sophus.

Bergsfallet 18
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekt H Westergren, byggherre N A Jeppson,
byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: bv av kvaderhuggen granit,
därovan rött tegel. Dekorativa smidesräcken framför franska fönster. Gardsfasad: gulbrun grovslammad puts. Svart plåttak.
Entré: delvis glasad ekport. Grönlsvartrutigt marmorgolv, röda
väggfält med dekormålning omramade av målade svarta pilastrar.
Stuckfris och stucktaklist, dekormålat tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med vita marmortrappor, tvåfärgade vaggar, gröna
nedtill därovan vita. Trapplan med vitt marmorgolv, bruna enkeldörrar med fyllningar.
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, enkeldörrar med fyllningar
samt serveringsrum med skänkskåp. Kök med marmorbänk och
skåp.
Lagenhetsstorlekar 1928: 1-3 rok. Jungfrukammare i de största.
Gard: asfalterad närmast huset, i övrigt gräs och buskar.

Bergsfallet 19
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1927-28, arkitekt J Ostlihn, byggherre R Sund, byggmästare J P Sund.
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: bv av svart rustiserad konststen, därovan rött tegel. Fönsteromfattningar på bv och vånlist av
konststen, övriga fönsteromfattnigar i tegel. Gardsfasad: vit slätputs. Svart plåttak.
Entré: spröjsad port. Golv av grön marmor, röda väggar, spröjsade mellandörrar. Trapphus med vita marmortrappor, vita väggar.
Trapplan med vita marmorgolv, enkeldörrar med fyllningar.
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist, öppen spis klädd med keramiska plattor med reliefdekor. Serveringsrum med skänkskåp.
Kök med urspr skafferi.
Lägenhetsstorlekar 1927: 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Gard: asfalterad närmast huset, iövrigt sten, gräs och jord, buskar
och sopskjul i trä.

Bergsfallet 20

l

Hantverkargatan 60
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1927-28, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
E Burgaz, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av granit, bandtisad
soutvån målad i grått, darovan rött tegel. Dekorativa smidesracken framför franska fönster. Putsade falt med reliefdekor. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gulbrun slatputs. Svart plåttak.
Entré: port med glasade fyllningar. Golv av grönblå marmor, turkosa vaggar marmorerade i rött, reliefmedaljonger med barnmotiv, stucktaklist. Trapphus med gråblå marmortrappa, turkost tak.
Enkeldörrar med fyllningar.
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, spröjsade pardörrar, enkeldörrar med fyllningar, öppen spis. Köket delvis moderniserat.
Lagenhetsstorlekar 1927: 1 rum och kokvrå, 2 rok.
Gard: gräs och buskar, sopskjul.

I

l
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Bergsfallet 2 1
Hantverkargatan 62, Olof Gjödingsgatan 2
Bostsadsfastighet, inventerad 1974.
Byggnadsar 1928, arkitekt B Hedvall, byggherre Fastighetsföreningen Eken nr 1, byggmästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: soutvån av konststen, darovan rött tegel. Vånlist i tegel. Portalomfattning av granit. Kopparskylt ovanför porten med texten »Huset uppfördes 1928 för bostadsföreningen Eken«. Gardsfasad: gulgrå slatputs. Svart plåttak.
Entré (2): golv och trappa av vit marmor, vaggar med bröstning av
målade kvadrar i grönblått, darovan gult med röda ramar. Blått
tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med vit marmortrappa,
gula vaggar, grå enkeldörrar med fyllningar.
Entré (62): schablonmålade vaggar. Dekormålat tak.
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, dörromfattningar av kannelerade pilastrar, enkeldörrar med fyllningar. Serveringsrum med serveringsskåp. Moderniserat kök.
Lagenhetsstorlekar 1928: 1-3 rok.
Gard: gula klinkerplattor närmast huset, rabatter.

Bergsfallet 22
~ e r ~ s ~ ä6t1,a Olof
n Gjödingsgatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928, arkitekter E Engström & S E Lundqvist, byggherre Stockholms Kooperativa förening, byggmästare S Olsson.
1954 hissar.
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: gråmålad sockel, darovan röd
slammad puts. Fönsteromfattningar, falt kring trapphus, samt
racken putsade i grå slatputs. Portalomfattning i konststen.
Gardsfasad: grå slatputs. Svart plåttak.
Entré (61): golv av svart konststen med vit bård, röda vaggar.
Trapphus med trappa av svart konststen, vita vaggar. Gar enkeldörrar med fyllningar.
Entré (4): likt 61.
Besökt lägenhet bevarar ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar. Kök med skänkskåp, öppna hyllor.
Lagenhetsstorlekar 1928: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok.
Gard: gångar av kalkstenstrappor, planteringar.

Nedan: Missionshyddan på Bergsgatan. Foto 1914.
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Bojen

Nedan: Kungsholmsstrand sedd frdn S:t Eriksgatan. Tv Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikens byggnad. Äldre foto.
I

Bojen 3
Fridhemsgatan 53, 55, Industrigatan 2, Kungsholms Strand 135
Bostads- och kontrosfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår (hus I) 1937-39, arkitekt A J Sjögren, byggherre
Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare ?
Gathus (hus I, hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: cementsockel, därovan gulbrun terrasit. Oversta vån indragen med balkongräcke langs hela fasaden. Grått plåttak.
Byggnadsår (hus II) 1916-17, arkitekt AB Adlings byggnadsbyrå,
byggherre Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare A Adling.
Gathus (hus II), 6 vån. Gatufasasd: granitsockel, darovan beigebrun terrasit. Svart plåttak.
Byggnadsår (hus III) 1926-27, arkitekt AB Adlings byggnadsbyrå,
byggerre Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, byggmästare
A Adling.
Gatuhus (hus III, hörnhus), 9 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan beigerun terrasit. Översta vån indragen. Svart plåttak.
Byggnadsår (hus IV) 1980, arkitekt L Carlsson, byggherre Nya
Asfalt AB, byggmästare ?
Gathus (hus IV), 7 vån. Gatufasad: ljusbeige lackpanel. Inga interiörer är besökta.
Fastighetens ursprungliga verksamhet var chokladtillverkning, av
AB Förenade Chokladfabrikerna. Nya Asfalt AB köpte fastigheten 1970 och gjorde en total ombyggnad av interiören till kontor
och bostadslägenheter. Sedan inventeringen har hus I & III putsats
rosabeige med grå lisener. Hus II har gråputsats.

Bojen 4
Industrigatan 4
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1932-34, arkitekt A J Sjögren, byggherre AB
Wahlund & Grönblad, byggmästare AB Armatur.
Gathus, 7 vån. Gatufasad: grå terrasit. De två översta vån indragna
i två avsatser. Grått plåttak.
Interiören ar inte besökt.
Fasaden har slätputsats i ljusgrönt sedan inventeringen.

Bojen 5
Industrigatan 6 , 8
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1982-83, arkitekt H O Holst, byggherre Johnsson
Construction Company AB, byggmästare ?
Gathus, 8 vån. Gatufasad: bv av brunt glaserat tegel, darovan gult
tegel. Balkonger med plåtracken.
Interiören ar inte besökt.

Bojen 7
~ n d u s t r i ~ a t a10
n
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193437, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
C Groschinsky, byggmästare C H Ahrberg.
1936 planandring.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. Gatufasad: soutvån i grå rusticerad slätputs, darovan gul slatputs. Takracke av plåt. Vadringsbalkonger
med smidesracken. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul
slatputs. Rött plåttak.
Entré: glasad port. Golv av grå marmor, plattor med glasbetong.
Hög bröstning av grön marmor, darovan ljusgröna vaggar. Trapphus med grå marmortrappa, fyllningsdörrar. Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 2-3 rok.
Gard: överbyggd, asfalterad, järnstaket.

Bojen 8
~ n d u s t r i ~ a t a12
n
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193637, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
C Groschinsky, byggmästare C H Ahrberg.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. Gatufasad: soutvån med plattor av grå
konststen, darovan brun sprutputs. Takracke av plåt. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: brun sprutputs. Grått plåttak.
Entré: glasad port. Golv av grå marmor, plattor av glasbetong.
Hög bröstning av grön marmor, darovan ljusgröna vaggar.
Trapphus med grå marmortrappa, gröna vaggar, fyllningsdörrar
av mörkbetsad ek.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 2-3 rok.
Gard: gräs och buskar.

Bojen 9
Industrigatan 14
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934-35, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
C Groschinsky, byggmästare C H Ahrberg.
Gathus, 6 vån + 2 soutvån. Gatufasad: soutvån av bandritsad grå
slatputs, darovan röd puts. Takracke av plåt. Portalomfattning av
granit. Gardsfasad: röd puts. Rött plåttak.
Entré: golv av grå marmor, plattor med glasbetong. Hög bröstning
av gråsvart marmor, darovan beige vaggar. Trapphus med grå
trappa av marmor, ljusgröna vaggar, fyllningsdörrar. Inga lagenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok.
Gard: gräs.
Sedan inventeringen har fasaden sprutputsats i beige, bv slätputsad
med grå sockel.

Bojen 10
~ n d u s t r i ~ a t a16,
n Kungsholms Strand 151
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193435, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre
C Groschinsky, byggmästare C H Ahrberg.
Gathus (hörnhus), 6 vån + 2 soutvån. Gatufasad: soutvån i grå slatputs, darovan röd puts. Takracke av plåt. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: ljusbeige puts. Grått plåttak.
Entré (16): glasad port. grått marmorgolv, plattor med glasbetong.
Hög bröstning av gråsvart marmor, därovan grönflammig vägg
med faltmarkeringar. Trapphus med grönsvart marmortrappa,
grönflammiga väggar, fyllningsdörrar av ek.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok.
Fasaden har sprutputsats i rosabrunt sedan inventeringen. Bv och
soutvån i grå slatputs.

Bojen 11
Kungsholms Strand 141-147
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1934-38, arkitekt E O Björklund, byggherre G
Kjellberg, byggmästare Armatur AB.
1940 Skyddsrum. 1947 gårdsöverbyggnad.
Gathus, 8 vån. Gatufasad: bv i gulbrun slatputs, darovan gul slatputs. Balkonger med plåtracken. Gardsfasad: gul slatputs. Tak av
brun och svart plåt.
Entré (141): glasad port. Golv och trappa av grå marmor. Vaggar
med horisontella blåmarmorerade band, däremellan gulflammiga
fält, vertikala gråmarmorerade band. Trapphus med grå marmortrappa, beigemålade väggar.
Entré (143): som (141) med med vertikala svarta band med målad
dekor i klassicerande stil på väggarna.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok, ateljéer.
Gard: asfalterad, trad.

Boien 12

ung sh olms Strand 139
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193437, arkitekt E O Björklund, byggherre G Kjellberg, byggmästare Armatur AB.
Gathus, 8 vån. Gatufasad: gul slatputs. Sekundära balkongräcken
av plåt. Gardsfasad: beige slatputs. Brunt plåttak.
Entré: glasad port. Golv och trappa av gråsvart marmor. Bröstning
av gråsvart marmor, ljusgula väggar. Trapphus med gråsvart marmortrappa, ljusblått tak med röd bård, fyllningsdörrar av ek.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok. Gard:
asfalterad.

Bojen 13

ung sh olms Strand 137
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 193437, arkitekt E O Björklund, byggherre G Kjellberg, byggmästare C Lindqvist Armatur AB.
Gathus, 8 vån. Gatufasad: gulbrun slatputs. Sekundära balkongräcken av plåt. Gardsfasad: gulbrun slatputs. Brun plht.
Entré: glasad port. Grått marmorgolv. Gula väggar, fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lagenhetsstorlekar 1934 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok.
Gard: asfalterad.

Ovan tv: Interiör Bojen 9.
Ovan th: Interiör Bojen I I .
Nedan tv: Interiör Bojen 10.
Nedan th: Interiör Bojen 12.

