
Målargardet 

Nedan: Kvarteret Mdlargardet. 



Målargardet 1 
polhemsgatan 23 A 
Barndaghem, inventerat 1991. 
Byggnadsår 196347, arkitekt N Sterner, byggherre Stockholms 
stads barnavårdsnämnd, byggmästare K Niklasson. 
Gathus, 2 vån. Gatufasad: bv i rött tegel, därovan fönsterband med 
bröstning av bruna skivor. 
Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden innehöll ursprungligen hobby- och lekrum, ungdoms- 
och personlarum, rum för ligg- resp krypbarn, mat- och sovrum. 

Numera riven byggnad i 
kvarteret Målargardet. 
Foto 1960. 

Samma som ovan, sedd 
från Kronobergsparken. 
Foto 1960. 



Pontonen 

Nedan: Lagenhetsinteriör Pontonen 1. 



Pontonen 1 
Chapmansgatan 2, Chapmansgården 14, Norr Malarstrand 68 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt K Nordenskjöld, byggherre B Benn- 
ström, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av brungrå 
bandritsad konststen, darovan brungrå terrasitputs. Balkonger 
med smidesracken, mot Norr Malarstrand gjutna och putsade 
racken. Översta vån ngt indragen med plåtracke langs hela fasa- 
den. Kortsidan mot Norr Malarstrand en vån högre an övriga 
huset. Port omgiven av granitplintar. Gardsfasad: bv av brungrå 
konststen, darovan brungrå terrasitputs. Tak av svart skiffer. 
Entre (2): spröjsad port. Golv och vaggar av grön marmor, vaggar- 
na i kvadrar med röda fogar. Reliefer föreställande lekande barn. 
Stucktaklist, dekormålat tak, takrosett. Trapphus med trappa av 
grön marmor. Gulvita vaggar. Mörkbrunt betsade dörrar med fyll- 
ningar. Trapphusfönster med blyinfattade och fargade glas. 
Dekormålade fönstersmygar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 4  rok samt 6 rok, de större med jung- 
frukammare. Butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonen 2 
Chapmansgatan 4, Chapmansgården 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt G Morssing, byggherre J Hellström, 
byggmästare H Blomqvist. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: sockel och soutvan av svarta 
skifferplattor, darovan gul slatputs. Burspråk, balkongräcke av 
plåt langs hela fasaden på den översta ngt indragna vån. Indraget 
trapphus med balkonger i fasadlivet. Portalomfattning av skiffer. 
Gardsfasad: sockel av svart skiffer, darovan gul slatputs. Tak av 
svart skiffer. 
Entré (4): spröjsad port. Golv av grå marmor, bård och bröstning 
av svart marmor. Vaggar av gul marmor. Faltindelat tak. Trapp- 
hus med grå marmortrappa, ljusgröna vaggar. Dörrar med fyllnin- 
gar i grå nyanser. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2 rok. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

l 

Pontonen 3 
Chapmansgatan 6, Chapmansgården 10, Pontonjargatan 23 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt G Morssing, byggherre Hellströms 
Byggnads AB, byggmästare H Blomqvist. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: bv av svart skiffer och grå slat- 
puts, darovan gulröd slatputs. Burspråk, balkonger med plåtracken. 
Portalomfattning av svart skiffer. Gardsfasad: bv av svart skiffer och 
grå slatputs, darovan gulröd slatputs. Tak av svart skiffer. 
Entre (6): delvis glasat portparti med spröjsade sidofönster. Golv 
av gröngrå marmor med svart bård. Bröstning av gråbrun marmor 
med svart bård. Vaggar av grönrosa marmor. Rostrött tak med 
dekormålad bård. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med trappa 
av gröngrå marmor. Gula vaggar indelade i falt av målade gröna 
ramar. Bruna fyllningsdörrar med dekormålade överstycken. 



Besökt lägenhet bevarar fönsterbänkar av marmor. Fyllningsdörrar, 
ett par delvis glasade pardörrar. Kälat tak, takrosett. Öppen spis. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 2-3 rok, vissa med jungfrukammare. 
Butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonen 4 
Chapmansgården 8, Pontonjargatan 21 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt A Wallby, byggherre N A Rosenvik, 
byggmästare G Andersson. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av granit, därovan ljus- 
grön sprutputs. Balkonger med smidesracken. Indraget trapphus 
med balkonger i liv med fasaden. Portal av granit med konsoler. 
Gardsfasad: brun sprutputs. Svart skiffertak. 
Entre (21): delvis glasad port med formgiven spröjs. Golv och trap- 
pa av gråbrun marmor. Gröna väggar. Kälat tak. Brunbetsade fyll- 
ningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 2-3 rok, de större med jungfrukammare, 
butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonen 5 
Chapmansgården 6, Ehrensvardsgatan 5, Pontonjargatan 19 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1933-34, arkitekt B Hedvall, byggherre M Wester- 
gren, byggmästare 1) E Sundvall, 2) 0 Karlsson. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, daro- 
van gul slatputs. Burspråk, balkong med smidesracke på 7:e vån 
utmed fasaden mot Ehrensvardsgatan. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: granitsockel, darovan gul slatputs. Tak av svart skif- 
fer. 
Entre (5): glasad port. Golv av grå marmor med svart fris. Trappa 
av gröngrå marmor. Ljusgula vaggar. Rött tak. Brunbetsade dör- 
rar med fyllningar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1933: 2 rum och kokvrå, 1-3 rok, de större 
med jungfrukammare, butiker på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonen 6 
Chapmansgården 4, Ehrensvardsgatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt B Hedvall, byggherre A Dunder, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: bv av skiffer, darovan gul slat- 
puts. Halvt indragna balkonger med smidesracken. Översta vån 
ngt indragen med smidesracke langs hela fasaden. Portalomfatt- 
ning av skiffer. Gardsfasad: bv av svart skiffer, darovan gul slat- 
puts. Svart plåttak. 
Entré (3): högt portparti i glas. Golv, trappa och vaggar av gröng- 
rå marmor med svarta horisontella band. Gulvitt tak. Trapphus 
med gröngrå marmortrappa, fältindelade vaggar med dekormål- 
ningar. Bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 



Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonen 7 
Chapmansgården 2, Ehrensvärdsgatan 1, Norr Mälarstrand 66 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt T Kellgren, byggherre A Hedin, 
byggmästare O Engkvist. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan gråbrun 
sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesracken. Oversta vån 
ngt indragen med balkong langs hela fasaden. Mot Norr Malar- 
strand ar huset en vån högre an den övriga byggnaden. Portal (66) 
av granit med kolonner. Gardsfasad: granitsockel, darovan grå- 
brun sprutputs. Tak av svart skiffer. 
Entre (66): krysspröjsad port. Golv, trappa och bröstning av grå- 
brun marmor. Ljusblå vaggar, varav en med världskarta i relief. På 
motstående vägg ett buddistiskt tempel i relief samt inskriptionen 
»Om Herren inte bygger huset, så arbeta de fåfangt som derpå 
bygga. Byggia huus medh hvars mans rådh, dher komer aldrigh 
taak uppå.« Mörkblått tak med stjärnor i guld. Krysspröjsade mel- 
landörrar. Trapphus med trappa av gråbrun marmor. Vaggar i 
ljusgrönt med friser i låg relief föreställande kamelkaravan, ryttare, 
folk som bygger hyddor. Börkbruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå , 2-3 rok samt 5 rok 
med jungfrukammare. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 
Sedan inventeringen har fasaden fått gul slätputs. 



Pontonjären 

Nedan: Pontonjären 7. 



Pontonjären 1 
Baltzar von  latens Gata 2, Norr Malarstrand 72, Pontonjargår- 
den 14 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt B Hedvall, byggherre G A Svensson, 
byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av gröngrå marmor, 
darovan grågrön sprutputs. Balkong med smidesracke runt hela 
fasaden på 2:a och 8:e vån. Mot Norr Malarstrand ar huset en vån 
högre an den övriga byggnaden. Portalomfattning av gröngrå mar- 
mor med rafflade konsoler. Gardsfasad: sockel av marmor, dar- 
ovan grågrön sprutputs. Tak av svart skiffer. 
Entre (72): glasat portparti. Golv och trappa av vitgrå marmor med 
gröngrå bård. Vaggar av grön marmor, gult tak. Trapphus med 
trappa av gröngrå marmor, gulvita vaggar och bruna fyllningsdör- 
rar. Blyinfattade fönster med färgade glas. 
Entré (2): delvis glasad port. Golv av grå marmor, vita vaggar. Vita 
fyllningsdörrar. 
Inga Iagenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2-3 rok samt 5 och 7 
rok med jungfrukammare. Butiker och portvaktslgh på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonjären 2 
Baltzar von Platens Gata 4, Pontonjargården 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt K Nordenskjöld, byggherrar H 
Ahldin & A Nordström, byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: sockel av konststen, darovan grågul 
sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesracken. oversta vån 
ngt indragen med balkongräcke langs hela fasaden. Portalomfatt- 
ning av grå marmor, på var sida om trappan ligger klot av granit. 
Gardsfasad: grön sprutputs. Svart plåttak. 
Entré (4): port kladd med kopparplåt och runt fönster. Golv och 
trappa av ljusgrön marmor. Vavkladda vaggar i ljusbrunt. Reliefer 
med anglar och kransar. Vitt tak med blåmålade falt. Trapphus 
med brunbetsade fyllningsdörrar med segmentformade överfönster. 
Inga Iagenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1 4  rok, vissa med 
jungfrukammare. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonjären 3 
Baltzar von  latens Gata 6, Pontonjärgatan 29, Pontonjargården 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt J Ostlihn, byggherrar Nilsson & 
Kjellin, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: sockel av konststen, darovan 
grön slätputs. Balkonger med rafflade plåtracken. Portalomfatt- 
ning av granit. Gardsfasad: sockel av konststen, darovan grön slat- 
puts. Tak av svart skiffer. 
Entre (6): glasad port. Golv av grå marmor med fris i gröngrått. 
Gröna vaggar med vitmålade ramar. Svart tak. Trapphus med 
trappa av gröngrå marmor. Vita vaggar och bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-3 rok samt 1 rum och kokvrå. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 



Pontonjären 4 
Pontonjärgatan 27, Pontonjargården 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-3 1, arkitekt C Akerblad, byggherre O Hagberg, 
byggmästare dito. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grå bandritsad 
konststen, darovan grön slatputs. Trapphus med indragna bal- 
konger med plåtracken. Portalomfattning av konststen. 
Gardsfasad: ljust gröngrå slatputs. Svart tegeltak. 
Entré (27): småspröjsad port. Golv och trappa av ljusgrön marmor. 
Bröstning av grön marmor, därovan gröna målade väggar med 
rott falt. Svart kälat tak. Trapphus med brunbetsade fyllnings- 
dörrar, ljusblått tak med grå fris. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Butik på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonjären 5 
chapmansgátan 5, Pontonjärgatan 25, Pontonjärgården 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre 
W Pettersson, byggmästare G A Svensson. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: sockel av granit, bv av konst- 
sten, därovan grön slatputs. Bv-2:a vån bandritsade. Balkonger 
med plåtracken. Burspråk. Profilerad portalomfattning av granit 
och konststen. Gardsfasad: sockel av granit, darovan grön slatputs. 
Entré (5): småspröjsad port. Golv och bröstning av gröngrå mar- 
mor med ljusgrön fris. Faltindelade väggar med dekormålning, 
rödmålade närmast port, i övrigt vavklädda i ljusgrönt. Taklist, 
ljusgult tak. Trapphus med trappa av ljusgrön marmor. Vavklädda 
ljusgula väggar. Fältindelat tak. Fönster med blyinfattat färgat 
glas. Börkbruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2-3 rok med jungfru- 
kammare. Butik på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Pontonjären 6 
chapmansgatan 3, Pontonjargården 4 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt H Hammarling, byggherre H Jirlow, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av grå slatputs, daro- 
van grön slatputs. Balkonger med gjutna och putsade räcken med 
avloppsrör. översta vån ngt indragen med smidesräcke längs hela 
fasaden samt ett burspråk. Portalomfattning av grå marmor. 
Gardsfasad: grön slatputs. Svart plåttak. 
Entré (3): utskjutande portparti med spröjsad port. Golv och trap- 
pa av grå marmor. Röda flingmålade väggar. Bruna fyllningsdör- 
rar. Kälat tak, närmast porten förhöjt cylinderformat parti med ar- 
matur. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis samt skåpin- 
redning i serveringsrum. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1-2 rok samt 5 rok med jung- 
frukammare - en med vinterträdgård på vindsvån. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 



Pontonjären 7 
chapmansgatan 1, Norr Malarstrand 70, Pontonjargården 2 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt H Hammarling, byggherre B 
Kjellman, byggmästare H Jirlow. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av grå slatputs, däro- 
van ljusgrön slatputs. Gjutna och putsade balkonger. Burspråk. 
Översta vån ngt indragen med plåtracke langs hela fasaden. Mot 
Norr Malarstrand höjer sig huset en vån över den övriga byggna- 
den. Portalomfattning av grå marmor. Gardsfasad: sockel av grå 
slatputs, darovan ljusgrön slatputs. Svart skiffertak. 
Entré (70): port med glasade fyllningar. Golv av grA marmor med 
ljusgrå fris. Bröstning av vitgrå marmorering. Vaggar målade i 
vertikala falt i gult, rött och brunt. Taklist, ljusblått tak. Inre 
entré med målade vaggar med dekormålning. Dekor i form av 
stor nyckel ovanför portvakts dörr. Trapphus med röda vaggar, i 
trapploppet gulvita. Dekormålningar ovanför bruna fyllnings- 
dörrar. Gulvitt tak med dekormålning. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rok, 4 samt 6 rok. 
Gard: planterad gård, gemensam för hela kvarteret. 



Pontonjärkasern 

Nedan: Parkanläggningen Tempelbacken inom Svea Ingenjörskompanis område. Äldre foto. 

r 



Pontonjarkasern 10 
Jaktvarvsplan 4 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt W Conradsson, byggherre Alma 
Detthows Stiftelse, byggmästare C A Kilgren. 1940 luftskyddsrum. 
1974 ombyggnad. 
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: sockel av konststen, därovan 
gulbrun slatputs. Fönsteromfattningar på bv i grå slatputs. Portal- 
omfattning av granit. Gardsfasad: gulbrun slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasat och spröjsat portparti. Golv och trappa av gråvit mar- 
mor med grå bård. Vavklädda väggar med ljusgul flingmålning. 
Spröjsat mellandörrsparti. Korridorer med grått linoleumgolv, 
vita slata dörrar med list. Kälat tak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 193 1 : enkelrum. 
Gard: planterad. 
Fastigheten uppfördes tillsammans med Pontonjarkasern 11 för 
»bildade, självförsörjande kvinnor«. 

Pontjärkasern 11 
Jaktvarvsplan 2, Polhemsgatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt W Conradsson, byggherre Alma 
Detthows Stiftelse, byggmästare C A Kilgren. 1940 luftskyddsrum. 
1943 ändring på bv. 1974 ombyggnad samtliga plan. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån och sockel 
av konststen, därovan rödgul slatputs. Översta vån indragen med 
smidesräcke längs hela fasaden. Fönsteromfattningar närmast por- 
ten (13) i grå slatputs. Portalmofattning (13) av granit. Gardsfasad: 
rödgul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasat och spröjsat portalparti. Golv och trappa av gråvit 
marmor med grå bård. Väggar med ljusgul flingmålning. Relief i 
gips föreställande Alma Detthow med inskriptionen »Alma 
Detthows stiftelse grundad 1927~.  Spröjsat mellandörrsparti. 
Korridorer med grå linoleumgolv. Gråvita slata dörrar med påspi- 
kade lister. Kälade tak. 
Inga lägenheter besökta. 
Besökt restaurang i kv bevarar urspr snickerier. 
Lagenhetsstorlekar 1932: enkelrum. 
Gard: planteringar. 

Pontonjärnkasern 12 
Hantverkargatan 61, Polhemsgatan 15, 17 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1935-37, arkitekt B Hedvall, byggherre G N Björk, 
byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6-8 vån. Gatufasad: sockel av skiffer, darovan 
gul sprutputs. Osligaste delen uppbyggd med en vån med skärmtak 
och altan. Balkonger med räcken av metallnät. Portalomfattning 
av skiffer. Fasat hörn på bv med pelare i rostfritt stål. Gardsfasad: 
gul sprutputs. Grått plåttak. 
Entré (1 5): port av rostfritt stål och glas. Golv, trappa och bröst- 
ning av grå marmor med mörkgrå fris. Ljusbruna väggar med fris i 
klara färger. Väggmålningar av H Racca föreställande Varfs- 
grändsbacken, Svea Ingeniörskårs Stabshus samt Svea Ingeniörs- 
kårs kasern. Trapphus med grått marmorgolv, ljusbruna vaggar 
och tak. Släta bruna dörrar. 



Besökt Iagenhet bevarar öppen spis. Kök med urspr skåp. 
Lagenhetsstorlekar 1935-37: enkelrum. 
Gard: planterad. 
Sedan inventeringen har porten bytts mot glasad lättmetall. 

Pontonjarkasern 13 
Hantverkargatan 63 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1937-38, arkitekt A Frid, byggherre H Rönn, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 7-8 vån. Gatufasad: bv i skiffer, mörkgul slatputs. Bal- 
konger med sekundära plåtracken. Ostligaste delen uppbyggd med 
en vån med skärmtak och altan. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: mörkgul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré: glasad port. Gråvitt marmorgolv. Gröna vaggar, ljusgult 
tak. Trapphus med gråvit marmortrappa, ljusgula vaggar. Släta 
rödbrunt bestade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1937: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok. 
Gard: planterad. 

Pontonjarkasern 14 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1937-39, arkitekt E Grönwall, byggherre G Axelsson, 
byggmästare C E W Forsell. 
Gathus, 7-8 vån. Gatufasad: bv i skiffer, darovan brun slatputs. 
Balkonger med sekundära plåtracken. Ostligaste delen uppbyggd 
en vån. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: brun slatputs. 
Svart plåttak. 
Entré: glasad port. Golv och vaggar av gröngrå marmor, delvis 
marmoreringsmålade. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med 
trappa av gröngrå marmor. Gula väggar, släta rödbrunt betsade 
dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar snickerier och öppen spis. 
Lagenhetsstorlekar 1939: ? 
Gard: planterad. 

Pontonjarkasern 15 
m an tv er karg at an 67,69 
Kungsholms gymnasium, inventerad 198 1. 
Byggnadsår (hus I) 1907, arkitekt G Ringström, byggherre ?, bygg- 
mästare G Thorén. 1929 tillbyggnad för lärosalar. 1952-53 plan- 
ändringar, Rivning av laktare i gymnastiksal. 1956 hiss, inredning 
av vind. 1968 ombyggnad av kallare och 4:e vån. 
Byggnadsår (hus II) 1931, arkitekt P G Hjertén, byggmästare ?, 
byggherre ? 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan rött tegel, grå 
slatputs i falt. Portal av natursten med inskriptionen »Allmänt 
Laroverk« i guld och St Eriks emblem. Gardsfasad: rött tegel och 
grå slatputs. Svart plåttak. 
Huvudentré: delvis spröjsad port med spröjsat överfönster. Kalk- 
stensgolv, putsade vaggar och tak med dekormålning. Spröjsade 
mellandörrar. Klassrum med parkettgolv, vissa med linoleum, 
podier. Ursprungliga dörrar. Delvis urspr snickerier med jugendut- 
formning. Aula med urspr laktare, vaggar med hög panel, orgel. 
Skolan innehöll ursprungligen : ?? 
Skolgard: asfalterad, vid västra flygeln skoltradgård, lindallé mot 
Pontonjärparken. 



Ovan: Kvarteret Pontonjärkasern sett frdn Hantverkargatan mot väster. Byggnaderna i bildens mitt är rivna. I fonden skymtar 
Kungsholmens läroverk. Äldre foto. 



Posthornet 

Nedan: Posthornet 2. 



Posthornet 2 
Fridhemsgatan 7-1 1, Sysslomansgatan 1 
Postkontor och postskola, vaktmastarebostad. 
Byggnadsår 1936, arkitekt E Lallerstedt, byggherre Kungliga 
Byggnadsstyrelsen & Generalpoststyrelsen, byggmästare Kungliga 
Byggnadsstyrelsen, entreprenör Nya Asfalt AB. 1947 om- och till- 
byggnad, skärmtak. 1975 handikappentré. 1978 ombyggnad. 
Gathus, 7 vån + takvån. Gatufasad: sockel av skiffer, darovan vit 
slätputs. Balkonger med plåtracken. 6:e vån delvis indragen med 
balkongräcke framför och skärmtak på pelare. 7:e vån indragen 
med smidesracke langs hela fasaden, glasat trapphus. Indragna 
portpartier med pelare av rostfritt stål, (11) kladd i blå keramik- 
plattor. Omfattningar av skiffer. Gardsfasad: vit slätputs. Grått 
plåttak. 
Entré (1): som (7) med ljusgröna vaggar. 
Entré (7): port av metall och glas. Golv av grå marmor, ljusblå vaggar. 
Entré (9): portalomfattning av skiffer med inskriptionen »Postskolan«. 
Postlokalen har vitgrått marmorgolv, ljust grågröna vaggar och 
akustikplattor i taket. 
Ursprungligen innehöll byggnaden postkontor, polisskola och SMHI. 



Roddaren 

Nedan: Invigning av badet i Sportpalatset, Roddaren 38. Äldre foto. 
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Roddaren 7 
S:t Eriksgatan 46, Kronobergsgatan 35 
Industrianläggning, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I) 1899-1900, arkitekt F Söderbergh, byggherre 
Aktiebolaget A Wiklunds velocipedfabrik, byggmästare R 
Ingemarsson. 
Gathus (hus I), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av marmor, 2:a 
vån i grovhuggen kalksten, darovan gulmålat tegel. Lisener. 
Gardsfasad: gult tegel. Grått plåttak. 
Interiören är inte besökt. 
Byggnadsår (hus II) 1909-14, arkitekt F Söderbergh, byggherre 
Aktiebolaget Wiklunds maskin och velocipedfabrik, byggmästare 
G Thorkn. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan rött tegel. 
Lisener. Portalomfattning av konststen. Gardsfasad: rött tegel. 
Plåttak. 
Interiören är inte besökt. 
Gard: asfalterad. 
Ursprungligen innehöll byggnaderna A Wiklunds velocipedfabrik 
(Monark). 

Roddaren 8 
S:t Eriksgatan 48, Kronobergsgatan 37 
Bostadsfastighet och industrianläggning, inventerade 1982. 
Byggnadsår (hus I & II) 1894-95, arkitekt C Flyckt, byggherre 1) P 
Andersson 2) A W Carlsson, byggmästare C Flyckt. 1896 fasad- 
och planändringar. 1940 restaurant på bv. 1945 cv. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: bv av marmor och brun sprut- 
puts, därovan gul slatputs. Vånlist och takgesims. Gardsfasad: gul 
slatputs. Svart plåttak. 
Entrélkörport (48): golv av svarthita marmorplattor. Trapphus 
med kalkstenstrappa, flingmålade väggar. Trapplan med slata 
fanerade dörrar. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul slatputs mot väster, blå slät- 
puts mot öster. Svart plåttak. 
Entré: svartlvitrutigt marmorgolv, blå vaggar. Trapphus med kalk- 
stenstrappa, flingmålade väggar, slata dörrar. 
Inga lägenheter-besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1982: 1-2 rok. 
Byggnadsår (hus III) 1913-15, arkitekt F Söderberg, byggherre C 
G Hallbergs Guldsmeds AB, byggmästare ? 
Gathus (hus III), 5 vån + soutvån. Gatufasad: konststenssockel, 



darovan rött tegel. Slätputsade falt under fönstren. Vånlist och 
slutstenar i natursten. Lisener. Gardsfasad: soutvån av klinker, 
darovan blå slätputs. Svart plåttak. 
Interiören ar inte besökt. 
Gard: cementerad. 

Roddaren 13 
S:t Eriksgatan 50, Kronobergsgatan 39 
Bostadsfastighet, inveterad 1982. 
Byggnadsår 19768 1, arkitekt I Hultman, byggherre AB Familje- 
bostäder, byggmästare Reinhold Fast och Byggn AB. 
Gathus (hus I), 7 vån. Gatufasad: bv av betong, darovan gult tegel. 
Burspråk. Gardsfasad: gult tegel. Plåttak. 
Gathus (hus II), 6 vån. Gatufasad: gult tegel, plåt? panel mellan 
fönstren. 2:a-3:e vån skjuter ut från övriga fasaden. Gardsfasad: 
gult tegel. Plåttak. 
Gårdshus (hus III), 2 vån. Fasad: gult tegel. Plåttak. 
Interiörerna ar inte besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1976: 1-4 rok i hus I. 3 rok i hus II. 
Gard: planterad, stensatt i flera avsatser. 



Roddaren 36 
S:t Eriksgatan 52, Kronobergsgatan 41 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-27, arkitekt S Kjellberg, byggherre K Faugust, 
byggmästare l)P A Kourtzman 2) J A Andersson. 1936 biografbal- 
dakin. 1962 ombyggnad av biograf till biljardhall. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av rustiserad puts, därovan 
brun terrasit. Fönsteromfattningar på 2:a vån. Takgesims. 
Gardsfasad: grå terrasit. Tak av skiffer. 
Entré (52): skulpterad träport med runda fönster. Golv och bröst- 
ning av gröngrå marmor. Tvåfargade vaggar grön nederdel, daro- 
van gul. Taklist av tandsnittstyp. Glasade mellandörrar med form- 
given spröjsning. Trapphus med marmortrappa, marmorerad 
bröstning, darovan blå vaggar. Fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel, kälat tak, takrosett, fyllnings- 
dörrar och öppen spis. Kök med urspr skåp och hyllor. 
Besökt biljardhall, fd biografen Strand bevarar entré med mönster- 
lagt marmorgolv, faltindelade vaggar med lisener och lister med 
tandsnitt. I fd salongen finns delar av takmålningar kvar med figur- 
motiv med antika gudar. 
Gårdshus (hus II), 6 vån. Fasad: röd slammad puts. Tak av skiffer. 
Entré: likt (52). 
Gathus (hus III), 5 vån. Gatufasad: bv delvis i granit, delvis i rusti- 
serad terrasit, därovan brun terrasit. Gavelfalt över vissa fönster. 
Takgesims. Gardsfasad: grå slammad puts. Tak av skiffer. 
Entré (41): ekport med delvis glasade fyllningar, i övrigt likt (52). 
Lägenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok i hus I och II. 1-2 rok i hus II. 
Gard: överbyggd, asfalterad. 



Roddaren 38 
S:t Eriksgatan 58, 60, Kungsholms Strand 123, 125, Kronobergs- 
gatan 47,49 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt H S Adrian, byggherre K Faugust, 
byggmästare A Lindgren. 1958-63 ombyggnad av simhall, inbygg- 
nad av gården för kontors-, butiks och utställningslokaler, fasad- 
förändring vån 1-4. 1963 ombyggnad av biograf Rivoli. Ombygg- 
nad av biograf Rivoli till inspelningsstudio. 
Gathus (hörnhus), 16 vån. Gatufasad: grå terrasit. Lisener över 
vissa partier. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Torn i avsat- 
ser med lanternin överst. Gardsfasad: grå terrasit. Koppartak. 
Entré (58): port i glas och rostfritt stål. Trappa och golv av vit mar- 
mor. Trapplan med fyllningsdörrar med kornischer. 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, fyllningsdörrar. Moderniserat 
kök. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 2-4 rok i vån C11. Vån 1 4  lager- och 
kontorslokaler. På vån 5, S:t Eriksgatans nivå, fanns simhall med 
åskådargradäng och barnbassäng, kafé, restaurang med festvåning 
mot Klara Sjö, biograf resp konsertlokal. å lubb lika ler på vån 12, 
restaurang på vån 13, konditori på vån 14, förråd på vån 15-16. 
Gard: överbyggd, cementerad. 

Roddaren 50 
S:t Eriksgatan 54, 56 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-35, arkitekt G Morsing, byggherre J Bergendahl, 
byggmästare G Detthoff. 1961 ombyggnad av biograf. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: brun terrasit. Balkonger med plåträcken. 
Gardsfasad: gul slätputs. Plåttak. 
Entré (56): indragen glasad ekport. Golv och trappa av marmor, 
räcke av smidesjärn. Släta resp fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1932: 2 4  rok. 
Gard: överbyggd, asfalterad. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i orange, bv i konst- 
sten. 



Roddaren 57 
Kronobergsgatan 43,45 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1939-40, arkitekt A Frid, byggherre J Bergendahl, 
byggmästare Fackföreningen Byggnads i produktion. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: bv av konststen, därovan gul slatputs. 
Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul slatputs. Plåttak. 
Entré: delvis glasad ekport. Golv och trappa av marmor, gröna 
väggar, ekfanérdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1-2 rok. 
Gard: cementerad. 



Roddaren 58 
Fleminggatan 40-46, Kronobergsgatan 29-33, St Eriksgatan 42,44 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1972-79, arkitekt P Borgström, byggherre Fast. AB 
Hufvudstaden, byggmästare ? 
Gathus (hörnhus), 6-7 vån. Gatufasad: bv av klinker, darovan rött 
tegel. Fönsterband mot S:t Eriksgatan. Burspråk mot Flemingga- 
tan. Gardsfasad: rött tegel. Plåttak. 
Entré (44): glasat portparti. Vaggar med kalksten resp klinker och 
sprutputs. Skulptur signerad Gunnel Frieberg. Inga lägenheter 
besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1972: 1-2 rok, 4 rok. 
Gard: stenbelagd, plantering. 

l 



Ovan: Entré till biografen Rivoli i Sportpalatset, Roddaren 38. 



Segel båten 

Nedan: Segelbåten 9, hus I I .  



Segelbåten 2 
Grubbens Gata 12, Inedalsgatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1920-21, arkitekter G Larson & P Gustafsson, bygg- 
herre Stockholms Kooperativa Bostadsförening upa, byggmästare 
J Bornell. 
Gathus (hörnhus), 4 vån. Gatufasad: svart cementsockel, därovan 
brunröd slammad puts. Gråputsade lisener, fönsteromfattningar, 
hörnkedjor och takfotlist. Gråputsade portaler, (10) med skulpte- 
rade halvbalustrar. Gardsfasad: slammad brun puts. Rött tegeltak. 
Entré (10): brun port med delvis glasade fyllningar med spröjs. 
Grått konststensgolv med svart bård. Gulbruna vaggar med brun 
bård, darovan ljust gula väggar. Kälat tak. Enkeldörr med fyll- 
ningar, delvis glasad. Konststenstrappa. 
Entré (12): port med delvis glasade fyllningar, överfönster med 
formgivna spröjsar. Golv och trappa av grå konststen med mörka- 
re bård. Tvåfärgade vaggar med nedre delen mörkgrön, den övre 
ljusgrön. Kälat tak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med hörn- 
lister, genombruten trapphusmur med svarvade träräcken. Enkel- 
dörrar med fyllningar. 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, takrosett, enkeldörrar med fyll- 
ningar. 
Lagenhetsstorlekar 1920: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: cementplattor, plantering, förgårdar. 

Segelbåten 3 
~nedais~atan 12, 14, 16 A, B 
Byggnadsår 1920-21, arkitekt G Larson, byggherre Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening upa, byggmästare A Adling. 
1933-34 bad i kv. 
Gathus, 4 vån. Gatufasad: sockel i svart puts, darovan brun slam- 
mad puts. Hömkedjor och takfotlist i grå slätputs. Burspråk, tak- 
kupor. Putsade portalomfattningar. Gardsfasad: slammad brun 
puts. Rött tegeltak. 
Entrelkörport (12): brunmålad körport med fyllningar, spröjsat 
överfönster. Golv av smågatsten. Svart sockel, vaggar och tak i 
spritputs. Trapphus med svartlvitrutigt golv av keramiska plattor. 
Konststenstrappa. Gröna vaggar, mörkare nertill, ljusare däröver. 
Kälat tak. Enkeldörrar med fyllningar. 
Entré (14): likt (12), men med vaggar med ljusblå nederdel, Ijusgrö- 
na däröver. Krysspröjsade mellandörrar. 
Entrelportgång (16): likt (12). 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1920: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: grus, planteringar, trad, gång av cementplattor. 

Segelbaten 9 
Grubbens Gata 2-10, Inedalsgatan 18-24, Kungsholms Strand 
107-1 19, Polhemsgatan 35-39 
Skola, Polhemsgymnasiet, inventerat 199 1. 
Byggnadsår (hus I) 1936-39, arkitekt P Hedqvist, byggherre Stock- 
holms lärlings- och yrkesskolors styrelse, byggmästare A Olsson. 
1942 skyddsrum. 1944 vindsinredning. 1958 kök och matsalar. 
1989 genomgripande renovering. 
Gathus (hus I), 3 4  vån + soutvån. Gatufasad: putsad grå soutvån, 
därovan gulbéige spritputs. Gardsfasad: gulbeige spritputs. Plåttak. 
Trapphus med kalkstenstrappor, en utanpåliggande spiraltrappa 



med helt glasad och rundad vagg. Korridorer med linoleumgolv, 
vävkladda vaggar, akustikplattor i taket. Aula med en glasad vagg, 
de övriga kladda med träpanel. Läktare i trä. 
Byggnaden (hus I) innehöll urspr: expedition, handsnickeriverk- 
stad, virkesförråd, dekorations- och ritsal, tapetserarverkstad mm. 
Byggnadsar (hus II) 1953-74, arkitekt P Hedqvist, byggherre 
Stockholms lärlings- och yrkesskolors styrelse, byggmästare ? 
Hus (hus II), 2-3 vån. Fasad: rött tegel. Fartygsrigg och räcke pa 
östra delen av taket, som är platt. I övrigt sågtak klatt i svart plat. 
Korridorer kalkstens- och betonggolv. Röda tegelväggar. Marmo- - - 
rerade pelare (utfört av målarelever). Trapphus med betongtrappa, 
tegelväggar. Arbetslokaler med betonggolv, putsade vaggar, ljusin- 
släpp från sågtaket. 
Byggnadsår (hus III) 1988-(ej slutfört 1991), arkitekt B Wester- 
berg, byggherre Hantverks- och Industribyggen i Stockholm AB, 
byggmästare ? 
Gathus (hus III), 4 vån + soutvån. Gatufasad: slammat teg. Sout- 
v%n och bv i grått, grönblå fris, darovan ljusgult. 
Entré: glasad metallport. Konststensgolv. Vaggar i gulrosa kakel 
till dörrhöjd, darovan vävkladda vaggar i gult. 
Byggnaden innehåller lokaler för utbildning i fordonsteknik, male- 
ri, frisörer, optiker, kosmetologer, sarskoleverksamhet och Fritid 
Stockholm. 



l 

I 

Ovan: Segelbåten 9, hus I .  




