
Brobyggaren 

Nedan: Interiör Brobyggaren 2. 



Brobyggaren 1 
Norr Malarstrand 76, Rinmansgården 14, Sven Rinmans Gata 2 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsar 1930-31, arkitekt R Östberg, byggherre L Hellstedt, 
byggmästare dito. 1942 hiss. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av granit, bv av brun 
sprutputs, darovan rödbrun sprutputs. Nischer och medaljonger 
med figurmotiv i fasaden mot Norr Malarstrand dar huset ar en 
vån högre an övriga byggnaden. Franska fönster med dekorativa 
smidesracken. Portalomfattning av marmor. Gardsfasad: bv i brun 
sprutputs, darovan rödbrun sprutputs. Svart plåttak. 
Entré (76): glasad port med dekorativt smidesgaller. Golv av brun 
marmor med svart bård. Vavkladda rödmålade vaggar. Trapphus 
med trappa av brun marmor. Vavkladda vaggar målade i Ijus- 
grönt, dekormålade falt. 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar, öppen spis 
samt kolonner på var sida om dörr. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum, 3 rok + rum för tjana- 
re. Servering, butiker och verkstad på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 
Byggnaden uppfördes som personalhotell för SARA-hotellen. Den 
innehöll förutom enkelrum utan kök en restaurang på bv samt en 
direktörsvåning i två plan på vån 8-9. 

Brobyggaren 2 - - -  

Rinmansgarden 12, Sven Rinmans Gata 4 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekter Bocander & Cronvall, fasad - R 
Bolin, byggherre E Burgaz, byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan brun spmt- 
puts. Översta vån ngt indragen med natracke langs hela fasaden. 
Burspråk, indragna trapphusfönster med dekorativa smidesrack- 
en. Portalomfattning av grovhuggna granitkvadrar. Gardsfasad: 
sockel av granit, darovan brun sprutputs. Svart plåttak. 
Entré (4): glasad port med dekorativa spröjsar. Golv och bröstning 
av grå marmor med svart bård. Ljusgula vaggar med dekorativa 
reliefer. Grönt tak. Välvd öppning till trapphuset med brunbetsade 
fyllningsdörrar och trappa av grå marmor. 
Besökt Iagenhet bevarar glasad och spröjsad dörr, kälat tak. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok samt butik på 
bv. 
Gard: planterad gård, gemensam för hela kvarteret. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i grått och balkongräcket 
av nät bytts till plåt. 

Brobyggaren 3 - - -  

Pontonjargatan 35, Rinmansgården 10, Sven Rinman~ Gata 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt B Hedvall, byggherre Fastighets AB 
Brobyggaren nr 3, byggmästare D Bolte. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: bv av grå skiffer- 
plattor, darovan gulröd slatputs. Översta vån ngt indragen med 
smidesracke langs hela fasaden. Burspråk, indraget trapphus. Por- 
talomfattning av skifferplattor. Gardsfasad: bv av grå skifferplat- 
tor, darovan gulröd slatputs. Tak av svarta skifferplattor. 
Entré (6): småspröjsad hög port. Golv och trappa av grågrön mar- 
mor. Gula vaggar, kälat tak. Brunbetsade fyllningsdörrar. 



Entré (35): likt 6. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1-3 rok, butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 
Balkongräcken har sedan inventeringen bytts ut mot plåt. 

Brobyggaren 4 
Pontonjargatan 33, Rinmansgården 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt B Hedvall, byggherre H Jakobsson, 
byggmästare H Jacobsson. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av konststen, darovan rödbrun 
sprutputs. Indraget trapphus, burspråk. Översta vån ngt indragen 
med smidesräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av konst- 
sten. Gardsfasad: sockel av konststen, darovan rödbrun sprutputs. 
Tak av svart plåt. 
Entré (33): glasad port med småspröjsade sidopartier. Marmorgolv 
i grågrönt. Vavkladda vaggar och tak i blågrönt. Trapphus med 
grågrön marmortrappa, ljusgröna vaggar och tak. Brunbetsade 
fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1-2 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige. 

Brobyggaren 5 
Baltzar von Platens Gata 5, Pontonjargatan 31, Rinmansgården 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt F Hedman, byggherre dito, bygg- 
mästare dito. 1933 restaurangkök och exp.lokaler. 1933 vindslgh. 
1969 burspråk på 7:e vån. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: bv av 
konststen, darovan ljusbrun sprutputs. Franska fönster med deko- 
rativa smidesracken. 6:e vån ngt indragen med smidesracke längs 
hela fasaden. Portalomfattning av natursten. Gardsfasad: bv av 
konststen, darovan ljusbrun sprutputs. 
Entre (5): delvis glasad port. Ljusgrått marmorgolv med mörkgrå 
fris. Flingmålade vaggar i gult. Trapphus med brunbetsade fyll- 
ningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rok, tvättinrättning på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård 
mot Baltzar von Platens Gata. 



Brobyggaren 6 
Baltzar von Platens Gata 3, Rinmansgården 4 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt B Hedvall, byggherre J Flemström, 
byggmästare dito. 1970 skiffertaket utbytt till plåt. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: sockel av skifferplattor, darovan gul 
slatputs. Balkonger med racken av plåt och smidesgaller. Översta 
vån ngt indragen med smidesracke langs hela fasaden. Portal av 
rafflad marmor med skärmtak av koppar. Gardsfasad: sockel av 
skifferplattor, darovan gul slatputs. Tak av skifferplattor. 
Entré (3): glasad port krönt av gavelfält, småspröjsade sidopartier 
och överfönster. Golv, trappa och bröstning av grå marmor. 
Vavkladda vaggar i mörkgrått och rött, indelade i fält av pilastrar 
av grå marmor och profilerade trälister. Svart tak. Glasade mellan- 
dörrar. Trapphus med trappa av ljusgrå marmor. Vaggar i ljust 
grågrönt. Gulgrå falt runt dörrar. Grönt tak. Brunbetsade fyll- 
ningsdörrar med dekormålade falt ovanför. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rum och kokvrå, 2 rok samt 4 rok. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård. 

Brobyggaren 7 
Baltzar von Platens Gata 1, Norr Malarstrand 74, Rinmansgården 2 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt C Akerblad, byggherre Fastighets 
AB Brobyggaren, byggmästare G Videgård. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av ljusgrå marmor, dar- 
ovan ljusbrun sprutputs. Balkonger med racken av rafflad plåt, 
burspråk. Oversta vån ngt indragen med smidesracke langs hela 
fasaden. Mot Norr Malarstrand ar huset en vån högre an övriga 
byggnaden. Portalomfattning av grå marmor. Gardsfasad: ljus- 
brun sprutputs. Svart plåttak. 
Entré (1 ?): spröjsad port. Golv, bröstning och trappa av grågrön 
marmor. Vavkladda vaggar i grågrönt. Brunbetsade fyllningsdör- 
rar. 
Besökt lägenhet bevarar kälade tak med takrosett, fyllningsdörrar, 
en glasad och spröjsad. Öppen spis. Moderninserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rum och kokvrå, 2-3 rok samt 7 rok, 
de större med jungfrukammare. Butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. Planterad förgård 
mot Baltzar von Platens Gata. 



Nedan: Interiör Båten 2. 

Båten 



Båten 1 
Fleminggatan 26, Polhemsgatan 31 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1921-22, arkitekt P Gustafsson, byggherre C A A:son 
Adling, byggmästare dito. 1926 fasadandring. 193942 skyddsrum. 
1964-70 byte av taktegel till plåt på nedre takfallet. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av granit, dar- 
ovan rosa skrapad puts. Slätputsade vånlist och fönsteromfattningar 
i grått. Burspråk, balkonger med smidesracken. Portalomfattningar 
i granit, (31) med slätputsad grå omfattning kring överfönster. 
Gardsfasad: gul sprutputs. Tegeltak, nedre fallet av svart plåt. 
Entre (26): ekport med glasade fyllningar med dekorativt galler i 
båtmotiv. Rött konststensgolv med svarttgrå fris. Flingmålad 
bröstning, därovan brunrosa vaggar. Dekormålning föreställande 
vikingaskepp. Kälat tak. Enkeldörr med fyllningar och råglas med 
krysspröjs. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med konststens- 
trappa. 
Entre (31): ekport med glasade fyllningar. Golv och vaggar likt 
(26). Tak med polykrom dekormålning. 
Besökt Iagenhet bevarar faltindelade vaggar, kälat tak, takrosett, 
kakelugn. Fyllningsdörrar samt skjutdörrar. Köket delvis moder- 
niserat. 
Lagenhetsstorlekar 1921: enkelrum, dubletter med kokvrå samt 
1 4  rok. 
Gard: grus, syrenhäck, smidesstaket. 

Båten 2 
Fleminggatan 28 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 192G22, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre H 
Göransson & Co, byggmästare ? 1928 tvättstuga o strykrum på 
vind. 1935-37 fasadändring. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av granit, därovan rosa skrapad 
puts. Attika krönt med skulpterade former. Burspråk. Putsad por- 
talomfattning. Gardsfasad: Rosa slätputs. Rött plåttak mot gatan, 
svart mot gården. 
Entre: delvis glasad port indragen i nisch. Golv, trappa och bröst- 
ning av rödtgrh kalksten. Vaggar och tunnvälvt tak dekormålade 
med vegetativt motiv, djur och människor. Glasade mellandörrar. 
Trapphus med grön bröstning, darovan terrafargade vaggar. 
Fönster med fargade och blyinfattade glas. Adringsmålade enkel- 
dörrar med fyllningar och halvcirkelformigt överfönster. Profile- 
rad taklist. 
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, stucktaklist, dekormålade 
dörröverstycken. Öppen spis med pilastrar. Delvis moderniserat 
kök. 
Lagenhetsstorlekar 1921: 3 4  rok, portvaktlgh och bageri på bv. 

Båten 3 
Fleminggatan 30,32 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920-21, arkitekt C Akerblad, byggherre G Ohde, 
byggmästare E Arenborg. 1938 planandring. 
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, darovan brun 
terrasit. Burspråk krönt med balkongräcke i smide. Takkupor. 
Portalomfattningar av granit. Gardsfasad: gul puts. Tegeltak, mot 
gården röd plåt. 



Entré (30): spröjsad ekport. Trappa och golv av konststen. Gula 
vaggar, profilerad taklist, dekormålat tak. Mellandörrar med sli- 
pade glas. Trapplan med golv av cementmosaik, enkeldörrar med 
marmorerade fyllningar i ljusgrönt. 
Entré (32): likt (30). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, öppen spis. 
Lagenhetsstorlekar 1921: 1-2 rum och kokvrå samt 2-4 rok. 

Båten 5 
Fleminggatan 34, Inedalsgatan 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920-21, arkitekt A R Bergman, byggherre Stock- 
holms stads Sparbank, byggmästare V Hansson. 194549 hörn- 
entré flyttas till Fleminggatan. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av granit, 
darovan grå terrasit. Fasat hörn, burspråk. Gardsfasad: kvastad 
gul puts. Tegeltak. 
Entré (34): ekport med slipat glas. Golv och trappa av kalksten, 
kryssvälvt tak, hörnlister. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med 
grå vaggar, på trapplanen vita, kälat tak. Grå enkeldörrar med 
fyllningar. 
Entré (6): likt (34). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1920: 1-2 rum och kokvrå samt 2-4 rok. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i rödbrunt. 

Båten 6 
Grubbens Gata 11, Inedalsgatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1956-57 skyddsrum. 
1965-70 planandring, hiss, bad. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av grå 
betong, bv i brunröd spritputs, darovan rosaslammade fält med 
grå slätputsade hörnkedjor, pilastrar och lister. Balkonger med 
smidesracken. Rusticerad portalomfattning i terrasit. Gardsfasad: 
slammad brunrosa puts. Tegeltak. 
Entré (8): port med fyllningar, delvis glasade med krysspröjs. Golv 
av rödlgrå konststensplattor. Flingmålade vaggar i rosa. Kälat tak. 
Delvis glasade mellandörrar med krysspröjs. Trapphus med konst- 
stenstrappa, flingmålade vaggar i rosalrött. Släta enkeldörrar. 
Entré (1 1): likt (8). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, enkeldörr med fyllningar. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: storgatsten och asfalt, cementmur och järnstaket, buskar. 
Fasaden ar samkomponerad med Båten 7-1 1. 

Båten 7 
Grubbens Gata 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965-70 planandring, hiss, 
bad. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av grå betong, bv i brunröd sprit- 
puts, darovan beige slammad puts. Mittparti med balkonger med 
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smidesracken, pilastrar och gavel. Portalomfattning i rusticerad 
terrasit. Gardsfasad: slammad brunrosa puts. Tegeltak. 
Entré: port med fyllningar, delvis glasade och krysspröjsade. Fling- 
målade vaggar i rosa. Trapphus med släta gabondörrar. 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, enkeldörrar med fyllningar. 
Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 

Båten 8 
Grubbens Gata 7 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965-70 planandring, hiss, 
bad. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av betong, bv av brunröd sprit- 
puts, darovan rosa slammad puts. Grå slätputsade pilastrar och lis- 
ter. Balkonger med smidesracken. Portalomfattning i rusticerad 
terrasit. Gardsfasad: slammad brunrosa puts. Tegeltak. 
Entré: port med fyllningar, delvis glasade med krysspröjs. Vaggar 
med grå/blå flingmålning. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 

Båten 9 
Grubbens Gata 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965-70 planandring, hiss, 
bad. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av betong, bv i brunröd spritputs, 
darovan rosa slamputs. Grå pilastrar och lister i slätputs. Bal- 
konger med smidesracken. Portalomfattning av rusticerad terrasit. 
Gardsfasad: slammad brunrosa puts. Tegeltak. 
Entré: rosa flingmålade vaggar och tak, i övrigt som Båten 7. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: storgatsten och asfalt, buskar och trad, lekplats. 

Båten 10 
Grubbens Gata 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965-70 planandring, hiss, 
bad. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av betong, bv i brunröd spritputs, 
darovan beige slammad puts. Pilastrar, balkonger med smides- 
racken, gavel. Portal av rusticerad terrasit. Gardsfasad: brunrosa 
slammad puts. Tegeltak. 
Entré: flingmålade vaggar i rosa. Flingrnilade rödbrun genombru- 
ten trapphusmur. I övrigt som Båten 7. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: asfalt och storgatsten, buskar och trad. 



Båten 11 
Grubbens Gata 1, Polhemsgatan 33 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920, arkitekt A Wetterberg, byggherre Stockholms 
stads Byggnadskontor, byggmästare ? 1965-70 planändring, hiss, 
bad. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av betong, bv av brunröd sprit- 
puts, därovan rosa slamputs. Väggfält, pilastrar och lister i grå 
slätputs. Gavel, balkonger med smidesräcke. Portalomfattningar 
av rusticerad terrasit. Gardsfasad: slammad brunrosa puts. Tegel- 
tak. 
Entré (1): blågrå flingmålning, i övrigt som Båten 7. 
Entre (33): golv och trappa av konsten. Flingmålade rosa väggar. 
Kälat tak. Delvis glasade mellandörrar med krysspröjs. Trapphus 
med gabondörrar, hörnlister. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1920: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: asfalt, storgatsten, smidesstaket mot Båten 1. 



Interiör, Båten I .  



Nedan: Interiör Dykaren 31. 

Dykaren 



Dykaren 4 
Arbetaregatan 33 A, B 
~ostadsfasti~het och industrianläggning, inventerade 1976. 
Byggnadsår (hus I) 1902-10, arkitekt Dorph & Höög -fasad, S 
Kjellberg -planer, byggherre G Johansson, byggmästare C B 
Odberg. 
Byggnadsår (hus II & III) 1907-10, arkitekt S Kjellberg, byggherre 
AB Sigvard, byggmästare E Mark. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: rosabeige slatputs. Förenklad 
fasad. Gardsfasad: gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entrétkörport (33 A): asfalterat körportsgolv. Trapphus med 
bruna kalkstenstrappor, väggar med gråmarmorerad bröstning. 
Trapplan med grått konststensgolv, brunmålade enkeldörrar med 
fyllningar, takrosett. 
Entré (33 B): likt (33 A). 
Besökt lägenhet bevarar rund kakelugn med reliefornerat krön, 
takrosett, kök med urspr skåpinredning och vedspis. 
Gårdshus (hus II & III), 4 vån + vindsvån. Fasad: gul slatputs. 
Bakgårdsfasad: gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré (hus II): grått konststensgolv, kalkstenstrappa, dekorativt 
trappräcke av smidesjärn, släta dörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1902: enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: underbyggda och asfalterade. Den bakre bakgården gat- 
stensbelagd, små träd. 
Hus II byggdes som industrihus, hus I och III som bostadshus. 
Fasaden har slätputsats sedan inventeringen, bv grå, i övrigt gul- 
beige. Sekundära takkupor. 



Dykaren 10 
Alströmergatan 3943, Arbetargatan 35 
Kontorsfastighet, industrianläggning, inventerade 1976. 
Byggnadsår (hus I) 1898-99, arkitekt G Lindgren, byggherre G 
Arehns Mekaniska Verkstads AB, byggmästare C Pettersson. 
1916-17 påbyggnad, ny körentre (39), nybyggnad av gårdsflygel. 
Gathus (hus I, hörnhus), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: rött tegel. 
Gardsfasad: gult tegel. Svart plåttak. 
Byggnadsår (hus II) 1982, arkitekt G Eriksson, byggherre AB 
Arsenalen, byggmästare ? 
Gathus (hus II), 4 vån. Gatufasad: rödbrunt tegel. Lisener, fönster- 
band. Garageport (43) i alluminius. Port (41) av glasad alluminium 
med baldakintak av plåt. 
Interiören är inte besökt. 
Byggnadsår (hus III) 1916-18, arkitekt G A Nilsson, byggherre G 
Arehns Mekaniska Verkstads AB, byggmästare AB Kreuger & 
Toll. 1928-31 tillbyggnad söderut. 193846 till- och påbyggnad 
söderut. 
Gathus (hus III), 4 vån + takvån. Gatufasad: grå terrasit. 
Gardsfasad: grå terrasit. 
Entretkörport (39): golv av grå konststensplattor. Väggar med hög 
bröstning av rött tegel. Kryssvälvt tak. Trapphus med linoleum- 
kladda trappor, linoleumgolv, släta dörrar. 
Besökta interiörer är moderniserade. 
Gard: östra delen cementerad, envån gulputsad byggnad. Västra 
gården överbyggd, asfalterad, lanterniner. 
Hus I & III var urspr verkstadsbyggnad, hus II gjuteri. 
Hus II har sedan inventeringen putsats i beigerosa. 



Dykaren 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 191 1-18, arkitekt S Kjellberg, byggherre 1) A Hult 2) 
T Thomas 3) Stockholms Allmänna Bostadsförening, byggmästare 
T Thomas. 
1934-36 planandring, hiss i gathuset, cv. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: bv av rafflad sandsten, darovan 
gulbrun sprutputs. Burspråk. Skulpterad portalomfattning av 
sandsten. Gardsfasad: gulbrun slätputs. Rött plåttak. 
Entré: vittrödrutigt golv av kalksten och marmor. Stucktaklist, 
takrosett. Glasade och spröjsade mellandörrar. Trapphus med vit 
marmortrappa, enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, enkeldörrar med fyllningar, ser- 
veringsgång med skänkskåp. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: bv av röd spritputs, därovan slat- 
puts. Rött plåttak. 
Entré (45 B): golv och trappa av brun konststen. Blå enkeldörrar 
med fyllningar, takrosett. 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist, takrosett, enkeldörrar med 
fyllningar. Kök med urspr skåpinredning och marmorbank. 
Gårdshus (hus III), 5 vån. Fasad: bv av röd spritputs, darovan slat- 
puts. Rött plåttak. 
Entre (45 D): golv och trappa av brun konststen, takrosett, röda 
enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist. 
Lägenhetsstorlekar 191 1: 1 rum och kokvrå, 3-4 rok i hus I. 1 rum 
och kokvrå, 1-2 rok i hus II. I hus III 1-2 rok. 
Gard: asfalterad. 
Sedan inventeringen har fasaden gulputsats. 

Dykaren 15 
Fleminggatan 70 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 1928-30, arkitekt S Kjellberg, byggherre F O Boman, 
byggmästare A Sjösteen. 
Gathus 6 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av granit, darovan röd 
slatputs. Översta vån indragen med smidesräcke längs fasaden. 
Översta vån indragen med smidesracke längs fasaden. Sekundära 
takkupor. Gardsfasad: grå slätputs. Svart plåttak. 
Entré: rött konststensgolv, vaggar med gulmålad bröstning, daro- 
van vita. Trapphus med röd konststenstrappa. Dekormålade tak, 
enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, serveringsrum och kök med 
urspr skåpinredning, marmorbank. 
Lägenhetsstorlekar 1928: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: gatsten, gräsmatta, buskar. 



Dykaren 23 
Igeldammsgatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 1928-29, arkitekt T Kjellgren, byggherre AB Stock- I I 
holms Arbetarehem, byggmästare A Kleist. 
1935 hiss. I 

1'" Gathus, 6 vån. Gatufasad: grå slatputs. Slätputsade ? medaljonger. 
Portalomfattning av granit. Gardsfasad: slammad grå puts. Svart 
plåttak. 
Entré: golv och trappa av kalksten. Grödbeigemålade vaggar, gla- 

- j  

sade spröjsade mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, l 

gullbeigemålade vaggar, enkeldörrar med fyllningar. i 

Besökt Iagenhet bevarar kök med skåp och hyllor. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1- rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: grus, buskar och planteringar. 
Fasaden har sedan inventeringen latputsats i rosabeige med grå 
fönsteromfattingar på bv. 

Dykaren 27 
~ls t römer~a tan  47 
Judisk begravningsplats, se inledande historik. 

Dykaren 29 
~ ~ e i d a m m s ~ a t a n  12, 14, Alströmergatan 51 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, bygg- 
mästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av vit slatputs, darovan 
rödgul slatputs. Balkonger runt hörnet samt langs hela bv och 6:e 
vån, som ar ngt indragen. Gardsfasad: rödgul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré (12): svartlvitrutigt konststensgolv. Trappa av grå konststen. 
väggarna målade i vertikala falt: vitlgråmarmorerade resp ljusgrö- 
na, horisontala röda bårder, allt i stucco lustro. Rosa tak, glasade 
mellandörrar. Trapphus med konststenstrappa, grå enkeldörrar 
med fyllningar. 
Entré (14): svartlvitrutigt marmorgolv, vaggar i rödlvitflammig 
stucco lustro med grå horisontala bårder. Glasade mellandörrar. 
Trapphus med konststenstrappa svarta enkeldörrar med fyllningar. 
Entre (15): golv och trappa av grå konststen. Trapphus med 
svartlvitrutigt konststensgolv, grå enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar enkeldörrar med fyllningar. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokskåp, 1-2 rum och kok- 
vrå, 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, asfalt. 



Dykaren 30 
Alströmergatan 49 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 1929-31, arkitekt F Lidvall, byggherre L Hellstedt, 
byggmästare dito. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, darovan röd- 
brun slatputs. Vadringsbalkonger av dekoraivt smide. oversta vån 
ngt indragen. Granitportal med plåtklätt skärmtak. Gardsfasad: 
rödbrun slatputs. Plåttak. 
Entré: spröjsat portparti. Kalkstensgolv, vävkladda vaggar i gult. 
Trapphus med kalkstenstrappa, smidesräcke, enkeldörrar av ek 
med fyllning. Korridor med linoleumgolv, vaggar med stuckreliefer. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, glasade spröjsade dörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1-2 rum och kokvrå. 
Gard: smågatsten och kalkstensplattor, resp grus och rabatter i 
söder. Mot gatan putsade grindstolpar med glasade järnlyktor, 
järngrind. 

Dykaren 31 
Igeldammsgatan 2-8 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår (hus I) 1928-29, arkitekt T Kjellgren, byggherre Stif- 
telsen Isaak Hirsch minne, byggmästare V Forss. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av konststen, darovan grå slat- 
puts. Bv rusticerad, slutsten över fönstren. översta vån ngt indra- 

( 1 gen Gardsfasad: grå slätputs. Tak av plit och skiffer. 

/ 1 Entré (2 A-B): ekport, delvis glasad, spröjsat överfönster. Golv av 
grå kalksten, väggbröstning, kvadrade vita vaggar av konststen. 
Trapphus (A) med trappa av kalksten, enkeldörrar av ek med fyll- 
ningar. 
Entre (8): golv och trappa av kalksten. Stucktaklist, glasade och 
spröjsade mellandörrar. Trapphus med enkeldörrar med fyllningar 
och spröjsade lunettfönster. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, kök med urspr skåp. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: bv av konststen, darovan grå slat- 
puts. Bv rusticerad. Tak av svart plåt och skiffer. 
Entré (4 A-B): golv och trappa av kalksten. Ljusgrå vaggar med 
vita kvadrad. Glasade och spröjsade mellandörrar. Inre ovalt 
entrerum med något välvt tak med dekormålning. Trapphus med 
flammålade vaggar i beige. Bruna enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, glasad och spröjsad dörr, kok- 
vrå med delvis urspr skåp. 
Lägenhetsstorlekar 1933: 1-2 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: asfaltsgångar, gräs, planteringar, kalkstensplattor. Förgård 
med konststensplattor, gräs och planteringar. 
Fasaderna putsade i rosa slatputs sedan inventeringen. 



Dykaren 32 
Fleminggatan 64,68 
Bostadsfastighet, inventerad 1976. 
Byggnadsår 1970-73, arkitekt H Lettholm, byggherre Byggnads- 
firma Olov Lindgren AB, byggmästare O Lindgren. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: bv av grå polerad granit, dar- 
ovan gult tegel. Fönsterband. Gardsfasad: gult tegel. Rött tegeltak. 
Entre (64): golv av gråflammig marmor. Väggar av travertin, gla- 
sad och spröjsad mellandörr. Trapphus med trappa av grå mar- 
mor. Släta enkeldörrar. 
Entre (68): som 64. 
Inga lagenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1970: 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, planteringar, gräs och gångar av konststen. 
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Ovan tv: Dykaren 27. 
Ovan th: Interiör Dykaren 12. 

Nedan tv: Interiör Dykaren 15. 
Nedan th: Interiör Dykaren 30. 



Fortifikationen 

Nedan: Jaktvarvsgränd från norr, kvarteret Fortifikationen. Gränden som 
inte längre finns, sträckte sig från Hantverkargatan ner mot Mälaren. 



Fortifikationen 1 
Jaktvarvsplan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggmas- 
tare R Svanhammar. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av gråmålad 
spritputs, därovan rosagul slatputs. Indraget trapphus med bal- 
konger i liv med fasaden. Portalomfattning av grå marmor. 
Gardsfasad: rosagul slätputs. Brunt plåttak. 
Entré: glasad port. Svartivitrutigt stengolv. Vita vaggar. Trapphus 
med trappa av konststen, ljusgula vaggar, kälat tak. Gröna åd- 
ringsmålade fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenehetsstorlekar 193 1: 1-3 rum och kokvrå. 
Gard: gemensam för hela kvarteret med planteringar och liten lek- 
plats. 

Fortifikationen 2 
Jaktvarvsplan 1, Polhemsgatan 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1932, arkitekt T Kellgren, byggherre Bostadsförening- 
en Eken no 1 upa, byggmästare Viktor Forss. 1940 luftskyddsrum. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av konststen, 
soutvån och bv i profilerad brun sprutputs, darovan grågul sprut- 
puts. Burspråksliknande utbyggnad. Portalomfattning av konststen 
med inskriften »Denna byggnad uppfördes år 1932 av Bostads- 
föreningen Eken«. Gardsfasad: grågul terrasitputs. Rött plåttak. 
Entré (1 1): port med glasade fyllningar. Golv av marmor med bård. 
Gröna vaggar med klassiserande bård närmast taket. Glasade mel- 
landörrar med dekorativa spröjsar. Trapphus med vitgrå marmor- 
trappa. Gråvita marmorerade väggar. Bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: planterad. 

Fortifikationen 3 
Polhemsgatan 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1934-35, arkitekter Ingeborg Waem-Bugge & Kjerstin 
Göransson Stenlåås, Byggherre Stiftelsen Fredric Eens minne, 
byggmästare E Dahl. 1960 ändringar 4-5 tr. 1965 fullständig 
ombyggnad bv-3:e vån. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå skifferplattor, darovan gulröd 
slatputs. Takterass ? med plåträcke. Smidesracken framför fön- 
stren på översta vån. Portalomfattning av skiffer. Relief ovanför 
porten med två kvinnofigurer och texten »Detta hem uppfördes 
åren 1933-1934. Fredric Eens Minne«. Gardsfasad: gulröd slat- 
puts. Rött plåttak. 
Entré: slat träport med överfönster. Golv och trappa av brun mar- 
mor. Gråvita väggar. Glasat mellandörrsparti med spröjsar. Korri- 
dor med linoleumgolv, gulvita vaggar, fondväggarna i olika klara 
färger. Släta dörrar, plåttak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1934: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå, 
pA 5:e vån spadbarnskrubba, 6:e vån barnkrubba. 
Gard: planterad. 
Byggnaden uppfördes för ensamma mödrar. 



Fortifikationen 4 1 
Polhemsgatan 7, Pontonjärgatan 14-20 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, bygg- 
mästare R Svanhammar. 
Gathus (hörnhus), 5-7 vån. Gatufasad: sockel av konststen, bv och 
2:a vån bandritsade i grå slatputs, darovan rosagul slatputs. 
Balkonger med plåtracken, burspråk, vånlister. Gardsfasad: rosa- 
gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré (16): glasad port med omfattning av grå marmor. Svartivit- 
rutigt stengolv. Gulröda vaggar i stucco lustro. Tak i stucco lustro. 
Trapphus med trappa av grå konststen. Gulvita väggar. Kälat tak. 
Gröna ådringsmålade dörrar med fyllningar. 
Entré (18): som 16, men med grågula dörrar. 
Entré (20): som 16, men ljusgula och grå entrévaggar och dekor- 
målat tak i geometriskt mönster. Ljusgröna trapphusväggar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1-2 rum och kokvrå, 3 4  rok de större 
med jungfrukammare. Butiker på bv. 
Gard: planterad. Envån gårdshus i rosagul slatputs, piskaltan. 



Ovan: Interiör Fortifikationen 3. 
Tv: Interiör Fortifikationen 2. 



Färjan 

Nedan: Interiör Färjan 10, 11. 



Färjan 10, 11 
~lströmergatan 24-32, Gjutaren 1-1 5 ,  Svarvargatan 2-6 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, bygg- 
mastare Fackföreningarnas byggnadsproduktion. 1959 port mot 
Svarvargatan. 
Gathus, 4-6 vån. Gatufasad: bv av g r i  terrasit. darovan gråvit slat- 
puts. Balkonger ined plåtracken. Huvudentré mot Alströmergatan 
med portal av huggen granit, i övrigt portaler av terrasit. 
Gardsfasad: slammad i rödbrunt. Brunt plåttak och rött tegeltak. 
Huvudentré (32): kalkstensgolv, horisontellt grönisvartrandiga 
vaggar i stucco lustro. 
Entréer (2-20): golv av svartlvit rutig sten, konststenstrappa. 
Vaggar i stucco lustro i olika farger, randiga eller rutiga. Vissa 
entréer enfärgade. Vissa tak med sekundar dekormålning. Glasade 
svangdörrar mellan förstuga och entré. Trapphus med vita eller 
ljusgrå vaggar, enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt lägenhet bevarar snickerier och kök ined urspr skåp. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1-2 rok. 1-2 ruin med kokvrå. »Barn- 
krubba<< på 6:e vån med direkt hiss fran bv. 
Gard: storgård med trad, buskar, gras, fontän med skulptur. 




