
Nedan: Skutan 33. 



Skutan 2 
Alströmergatan 20 
Kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1917-19, arkitekt Formator ritkontor, byggherre AB 
Formator, byggmästare H Carlsson. 1930, -36 & -43 ombyggnad. 
1952 tillbyggnad på gården. 1979 fasadförandring. 
Gathus, 3 vån. Gatufasad: beige spritputs. Port och fönsterpartier 
av brun aluminium. Gardsfasad: gul slätputs. Svart plåttak. 
Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden uppfördes som mekanisk verkstad med verkstadsloka- 
ler, ritkontor och kontor. 

Skutan 3 
Alströmergatan 18 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1972-78, arkitekter G Jacobsson & O Strömberg, bygg- 
herre Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB, byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: betongelement i ljusgult/brunt/vitt. Bal- 
konger med plåtracken och kortsidor av vita betongelement med 
åttkantiga fönsteröppningar. Gardsfasad: betongelement. 
Entre: golv av konststen, vaggar av sandsten. Trapphus med konst- 
stenstrappa och textilgolv. Flingmålade vaggar i orange, vita på 
trapplanen. Släta fanerade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1971: 2-3 rok + rum med kokskåp. 
Gard: planterad. 

Skutan 10 
Alströmergatan 12, Fridhemsgatan 49 
Industrianläggning, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1919-22, arkitekter K Nordenskjöld & Konstruk- 
tionsfirman Looström & Gelin, byggherre C A Lundborg, bygg- 
mästare K J Gustafsson. 1954 takaltan för radarexperiment. 1973 
påbyggnad av 1 vån, inredning av vind. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: sockel 
av mörkgrå puts, darovan grå puts. Gardsfasad: grå puts. Svart 
plåttak resp tegel. 
Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden uppfördes som textilfabrik. 



Skutan 16 
Industrigatan 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1933, arkitekt W Conradson, byggherre M Lindström, 
byggmästare A Seling. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grå terrasit, daro- 
van röd slatputs. Burspråk, portalomfattning av terrasit. 
Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv av kalksten med marmorbård. Fling- 
målade väggar i grönt. Trapphus med trappa av kalksten. Fling- 
målade vaggar i gult. Brunt ådrade fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. Butiker på bv. 
Gard: gemensam för 16, 32 och 33. Berg nedsprängt mot husen 
trappor och plantering. 
Fasaden har slätputsats i ockra, bv i mörkgrått. 

Skutan 19 
Alströmergatan 22, Gjutargatan 2 
Kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925, arkitekt T Sellman, byggherre AB Perssons 
Stick- o vävmaskin, byggmästare B Hallgård. 1943 ombyggnad, 
gårdsöverbyggnad. 1976 ombyggnad. 
Gathus (hörnhus), 3 vån. Gatufasad: brunrosa puts. Lisener. Portar 
och fönsterpartier av aluminium. Portal (22) med putsade profiler ?. 
Gardsfasad: brunrosa slatputs. Svart plåttak. 
Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden innehöll urspr maskinverkstad, smedja, monterings- 
och snickarverkstad, lager och skola. 

Skutan 24 
Gjutargatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1931-33, arkitekt B Ljungar, byggherre B Ljungar, 
byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av konststen, daro- 
van ljusgul slatputs. Burspråk. Portalomfattning av natursten med 
meanderslinga i överstycket. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåt- 
tak. 
Entre: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor. Vävkladda 
vaggar med flingmålning. Trapphus med golv och trappa av vit 
marmor. Mörkbetsade dörrar med en fyllning. 
Besökt lägenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar. Kök med 
urspr skåp. Glasad vägg till alkov. 
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1 rok. Konfektfabrik 
och butik i soutvån. 
Gard: planterad, gemensam för Skutan 2429,34 och 35. 



Skutan 25 
Gjutargatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt R Bolin, byggherre K Larson, bygg- 
mästare S Levin. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grå spritputs, dar- 
ovan ljusgul slatputs. Burspråk. Portalomfattning av huggen gra- 
nit. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv av grön marmor med vit fris. Flingmå- 
lade vaggar. Trapphus med golv och trappa av grå marmor. 
Ljusgrå dörrar med en fyllning. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1 rok. Butiker på 
soutvån. 
Gard: planterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i rödbrunt, soutvån i 
mörkgrå spritputs. 

Skutan 26 
Gjutargatan 12, Svarvargatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekter B Ljungar - plan & R Bolin - 
fasad, byggherre L Tengblad, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: sockel av konststen, bv av grå- 
grön spritputs, darovan ljusgul slatputs. Altan över del av bv. 
Burspråk. Portalomfattningar av konststen. Gardsfasad: gul slat- 
puts. Svart plåttak. 
Entré (12): glasad ekport. Golv av kalksten. Flingmålade vaggar i 
gult, gipsreliefer föreställande lejon och hjortar. Trapphus med 
golv och trappa av röd kalksten. Mörkbruna fyllningsdörrar. 
Entré (8): liknande 12, men ljusgröna väggar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis, dörröppning 
med halvkolonner. Kök med urspr skåp. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 2 rum och kokvrå, 2-3 rok. 
Butiker och garage på bv. 
Gard: planterad. 
Over bv har fasaden sedan inventeringen putsats i grå slatputs. 

Skutan 27 
Svarvargatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt R Bolin, byggherre S Björkman, 
byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grå spritputs, dar- 
ovan rosa slatputs. Putsat balkongräcke langs hela fasaden över 
soutvån. Burspråk. Portalomfattning av huggen granit. 
Gardsfasad: rosa slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad port med sidostycken av trä med metallornament. 
Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Guldmålade ?vaggar 
med tandsnittram och gipsreliefer. Trapphus med röda vaggar, 
gulgröna på trapplanen. Mörkbetsade dörrar med en fyllning och 
kornisch. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå samt 1 rok. 
Gard: planterad. 



Skutan 28 
Svarvargatan 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930, arkitekt R Bolin, byggherre J Eriksson, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grå terrasit, daro- 
van gul slatputs. Burspråk med horisontella putsband. Putsat bal- 
kongräcke langs hela fasaden över soutvån. Portalomfattning av 
granit. Gardsfasad: gul slatputs. 
Entré: glasad metallport. Golv, trappa och bröstning av grön mar- 
mor. Gråvita vaggar. Trapphus med ekdörrar med en fyllning och 
kornisch vilken följer väggen runt hela trapplanet. Trappräcke av 
smide med bladornament av gul metall. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Butiker och garage på soutvån. 
Gard: planterad. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i orangegul, bv i beige. 

Skutan 29 
Gjutargatan 4 A, Svarvargatan 14, 16 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekter E Lindkvist - plan & R Bolin - 
fasad, byggherre E Lindkvist, byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån + soutvån med entresolvån. Gatufasad: bv i beige 
slatputs, darovan ljusgul slatputs. Altan över soutvån. Putsat bal- 
kongräcke langs hela fasaden över soutvån, i övrigt dekorativa 
smidesracken. Burspråk. 5 st garageportar med fyllningar. Putsade 
enkla portalomfattningar. Gardsfasad: gul slatputs. Skiffertak. 
Entré (14): glasad träport. Golv, trappa och bröstning av grön mar- 
mor med svart bård. Flingmålade vaggar i ljusgrönt. Trapphus 
med mörkbetsade fyllningsdörrar. 
Entré (4 A): likt (14) men med röda vaggar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, öppen spis med kolonner. 
Kokvrå med urspr skåp och marmorbank. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rum och kokvrå, 1-3 rok, de största 
med jungfrukammare. 
Gard: planterad. 

Skutan 30 
Industrigatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-34, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå AB, bygg- 
herre J A Johnell, byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel av röd granit, darovan ljusgrå 
spmtputs. Portalomfattning med kornisch av röd granit. 
Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av röd kalksten. 



Skutan 31 
Fridhemsgatan 51, Industrigatan 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-34, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå AB, bygg- 
herre J A Johnell, byggmästare okänd. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av röd granit, 
darovan ljusgrå sprutputs. Burspråk. Gavel mot Industrigatan. 
Översta vån mot Fridhemsgatan ngt indragen med balkongracke 
langs hela fasaden. Portalomfattning av röd granit. Gardsfasad: 
gul sprutputs. Svart plåttak. 
Entre (1): glasad ekport. Golv och trappa av grå marmor. Flingmå- 
lade vaggar i ljusgrått. Grå fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar mittrosett, fyllningsdörrar. Ursprungligt 
kök. 
Lägenhetsstorlekar 1931: enkelrum med pentry, 1 rok. 
Gard: överbyggd, asfalterad. Fasaden har slätputsats i ockra sedan 
inventeringen. 

Skutan 32 
Svarvargatan 20 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsar 1931-33, arkitekt W Conradson, byggherre L Teng- 
blad, byggmästare L Tengblad & C A Kilgren. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån spritputsad i grått, 
darovan ockra slatputs. Horisontella putsband på burspråk och 
balkongracke langs hela 2:a vån. Portalomfattning av släthuggen 
granit. Gardsfasad: gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv av vit marmor, gråvita vaggar faltinde- 
lade med trälist. Dekormålat tak. Trapphus med vitt marmorgolv, 
gula vaggar, dörrar med en fyllning. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar. Kök med urspr 
skåpinredning och marmorbank. 
Lägenhetsstorlekar 193 1 : 1-2 rok. Garage och butiker på bv. 
Gard: plantering och trappor, gemensam för Skutan 16,32 och 33. 

Skutan 33 
Svarvargatan 18 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-33, arkitekt E O Björklund, byggherre Fastig- 
hets AB Skutan, byggmästare J P Lund. 
Gathus, 6 van + soutvån. Gatufasad: soutvån i konststen, l:a vån i 
grå slatputs, darovan gul slatputs. Balkonger med smidesracken. 
Portalomfattning av konststen. Gardsfasad: gul slatputs. Svart 
plåttak. 
Entre: glasad ekport. Golv av grön marmor. Brunrosa vaggar med 
mörk ram och fris med klassicerande ornament. Rafflade pilastrar. 
Närmast porten dekormålning med motiv från S:t Eriksbron. 
Trapphus med ljusgröna vaggar, glasade och spröjsade vaggparti- 
er, fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar och öppen spis. 
Lägenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: berg nedsprängt mot husen, trappor och plantering. 
Sedan inventeringen har soutvån och l:a vån spritputsats i biege, 
övriga fasaden har slatputsats i beige. 



Skutan 34 
Gjutargatan 4 B 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsar 1935-36, arkitekt E Lindkvist, byggherre dito, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: rödbrun puts. Burspråk. Gardsfasad: grå 
puts. Enkupigt tegeltak. 
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljusgula 
väggar, släta dörrar. Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1935: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: planterad. 

Skutan 35 
Gjutargatan 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1934-36, arkitekt E Lindkvist, byggherre dito, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: ljusgrå puts. Burspråk. Rundbågad por- 
talomfattning klädd i koppar. Gardsfasad: grå puts. Svart plåttak, 
mot gatan enkupigt tegel. 
Entré: port klädd med sekundära träskivor. Rundbågat överfön- 
ster. Golv och trappa av grön marmor. Bröstning av svart sten. 
Vavklädda vaggar i ljusgult. Släta dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar dörrar och urspr köksinredning. 
Lagenhetsstorlekar 1934: 1-3 rok. 
Gard: planterad. 
Fasaden har sedan inventeringen sputsats i ockra slätputs. 



Skutan 36 
Industrigatan 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1936-39, arkitekt J S Adrian, byggherre AB S:t Eriks 
garage, byggmästare E Sundvall. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av terrasit, darovan gul 
slatputs. Burspråk, balkonger med plåtracken. Portalomfattning 
av terrasit. Gardsfasad: beige slatputs. Rött plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av vit marmor, ljusgrå vag- 
gar med gipsreliefer föreställande fotbollsspelare och bollande 
flickor. Släta fanerade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1936: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: överbyggd, asfalt och betongglas. 

Skutan 37 
Alströmergatan 14 
Kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1954-57, arkitekt T Wennerholm, byggherre Svenska 
Radio AB, byggmästare Skånska Cementgjuteriet. 
Gathus, 7-10 vån. Gatufasad: sockel av svart sten, darovan betong- 
element. 7:e vån indragen, darovan 3 vån torn. Portalomfattning 
av svart sten. 
Gardsfasad: betongelement. 
Interiör och gård ar inte besökta. 
Byggnaden innehöll ursprungligen kontor och laboratorium för 
Svenska Radio AB. 

Skutan 38 
Industrigatan 7 B 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1940, arkitekt E Grönwall, byggherrar G Axelsson & 
Fastighetsföreningen Kungsholmshöjden upa, byggmästare G 
Axelsson & I Holmgren. 
Gathus, 6 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: sockel av vit mar- 
mor, darovan ljusgul adelputs. Balkonger med slata plåtracken. 
Gardsfasad: gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entré: glasat portparti, smygen kladd i vit marmor. Golv och trap- 
pa av grön marmor. Ljusgröna väggar, slata och fanerade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rok. Ateljéer på vindsvån. 
Gard: överbyggd, asfalterad, betongglas. 



Skutan 39 
Industrigatan 7 A 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 194143, arkitekt E Grönwall, byggherrar G Axelsson 
& H Lindner, byggmästare dito. 
Gathus, 6 vån + vindsvån. Gatufasad: ljusgul terrasit. Balkonger 
med räcke av korrugerad plåt. Gardsfasad: gul slatputs. Grått plåt- 
tak. 
Entré: glasat portparti, smygen klädd i vit marmor. Golv av ljus- 
grön marmor, väggar av svart marmor. Trapphus med gröna väg- 
gar och tak. Släta fanerade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1941: 1 rok. 
Gard: överbyggd, asfalt och betongglas. 

Skutan 40 
Alströmergatan 16 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 193940, arkitekt E Grönwall, byggherre G Axelsson, 
byggmästare dito. Gathus, k 6  vån. Gatufasad: sockel av klinker, 
därovan ljusgul slatpus. Burspråk, balkonger med racken av kor- 
rugerad plåt. Gardsfasad: gul slatputs. Grått plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv och trappa av grön marmor, ljust grå- 
gröna väggar. Trapphus med ljusgula vaggar, släta fanerade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1-2 rok. 
Gard: planterad i anslutning till gatan. 



i,; ' 

Ovan tv: Interiör Skutan 31. 
Ovan th: Interiör Skutan 26. 

Nedan tv: Interiör Skutan 24. 
Nedan th: Interiör Skutan 32. 



slaggen 

Slaggen 1 
Fridhemsgatan 16, Hantverkargatan 85,87, Karlsviksgatan 15-19, 
Mitisgatan 2,4 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår (hus I) 1896-97 (hus II) 189698, arkitekt E O Ulrich, 
byggherrar 1) Faustman & Osterberg 2) Bostadsaktiebolaget Frid- 
hem i Stockholm, byggmästare G E Peterson. 1914 elljus i trapp- 
hus. 1923 wc på varje trapplan. 1930 cv. 1942 ändring i kv och bv. 
Byggnadsår (hus III) 1924, arkitekt N G Kjellberg, byggherre 
Bostadsaktiebolaget Fridhem i Stockholm, byggmästare H Björk- 
man ? 
Gathus (hus I & II), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av grå sprit- 
och slatputs, därovan rött fasadtegel. Bv med ritsad dekor, 
våningslister, rundbågefris under takfoten. Gardsfasad: del av bv i 
gul spritputs, därovan gul slatputs. Svart plåttak. 
Entréer: delvis glasade fyllnings portar med ådringsrnålning, 
sekundära mot Hantverkargatan. Kalkstensgolv, gula vaggar med 
röd bård, kälade tak. Trapphus med spiraltrappor av kalksten. 
Övertäckta enkeldörrar. 
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, kälat tak, fyll- 
ningsdörrar. Urspr skåp i köket. 
Lagenhetsstorlekar 1895: enkelrum med kakelugnsspis, 1 rum och 
kokvrå, 1-2 rok. 
Gardshus (hus III), 1 vån. Fasad: cement. 
Interiören är inte besökt. 
Byggnaden uppfördes som sophus. 
Gard: delvis underbyggd, asfalt, cement, glasbetong och träd. 



Ovan: Interiör Slaggen 1. l 1981 



Sten brottet 

Tv: Lagenhetsinteriör Stenbrottet 3. 
Nedan: Stenbrottet 9 med den nyanlagda 
Kronobergsparken i förgrunden. Äldre foto. 



Sten brottet 3 
Fleminggatan 71,73, Kronobergsgatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1896-98, arkitekt P J Lindblad, byggherre J A Broman 
m fl, byggmästare C Flyckt. 193841 cv, hissar, bad, fasadför- 
enkling, gårdsöverbyggnad. 1 9 4 U 7  påbyggnad 2 vån, balkonger. 
Gathus (hörnhus), 5-6 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, dar- 
ovan gul sprutputs. Översta vån ngt indragen med balkongräcke 
längs hela fasaden. Gardsfasad: gul sprutputs. Plåttak. 
Entre (71): glasad port. Golv och trappa av kalksten. Flingmålade 
vaggar i grönt. Kälat tak. Trapphus med släta enkeldörrar. 
Entré (73) & (8): lika (71). 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel och kälat tak. 
Lagenhetsstorlekar 1896: 2 rum med kakelugnsspis, 1-2 rok. 
Gard: överbyggd, glasbetong, asfalt, smidesstaket och putsad mur. 

Stenbrottet 9 
Inedalsgatan 1, Kronobergsgatan 6, Parkgatan 16-20 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1901-02, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare K Andersson. 1936-37 hissar. 193840 fasadförenk- 
ling, cv, bad, hiss. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: soutvån 
av grovhuggen natursten, darovan gul sprutputs. Balkonger med 
plåtracken. Gavelrösten, fasade hörn på bv med portalomfattning- 
ar i natursten. Gardsfasad: gul sprutputs. 
Entre (6): glasad port. Grått marmorgolv, gröna väggar med 
dekormålning sign »Korsel1 - 3 9 ~  Takrosett. Trapphus med mar- 
mortrappa, kälat tak, gabondörrar. 
Entré (16, 18,20): lika (6). 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist. 
Lägenhetsstorlekar 1901: enkelrum samt 1 4  rok, butiker på bv. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gult. 

Stenbrottet 10 
Fleminggatan 67,69, Inedalsgatan 3, 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982, 1991. 
Byggnadsår 1971-83, arkitekter R Westin & S Szeinrnan, byggher- 
re Byggnads AB Birger Gustavsson, byggmästare ? 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: puts. Största delen av fasaden 
täcks av rafilade balkongräcken langs loftgångar. Plåttak. 
Interiören ar inte besökt. 
Lagenhetsstorlekar 1971: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå 
samt 1-3 rok. Butiker på bv. 



Nedan: Systern 7. 

Systern 



Systern 5 
~ o r r  Malarstrand 98, 100, Sysslomansgatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekt T Sellman, byggherre O Jahansson, 
byggmästare E Lindell & O Johansson. 
Gathus (hörnhus), 9 vån. Gatufasad: sockel av natursten, darovan 
vitgul slatputs. Balkonger med rafflade plåtracken. Burspråk. In- 
draget portparti med skärmtak. Gardsfasad: vitgul slatputs. Svart 
plåttak. 
Entre (100): port av glas och metall. Golv av grå marmor med vit- 
grå fris. Vaggar av vitgrå marmor. Inre entré med gulvita vaggar 
dekormålade med exotiska motiv. Trapphus med grå marmortrap- 
pa, ljusgröna vaggar, bruna släta dörrar. 
Inga lagenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, 4 rok med 
jungfrukammare. Butiker och portvaktslgh på bv. 
Gard: planterad. 

Systern 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekt B Hedvall, byggherrar E Burgaz & 
R Törnsten, byggmästare E Burgaz. 1979 byte av balkongräcken. 
Gathus, 8 vån. Gatufasad: sockel av vitgrå marmor, darovan vitgul 
slatputs. Burspråk, balkonger med rafflade plåtracken, rundade 
vid hörnen. Portalomfattning av vitgrå marmor. Portparti i glas 
och träpanel. Gardsfasad: vitgul slatputs. Svart plåttak. 
Entre: glasad träport. Golv och av vitgrå marmor, ljusgröna vag- 
gar. Trapphus med trappa av vitgrå marmor. Vitalljusgula vaggar. 
Släta brunbetsade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. Butiker och 
kontorslokal på bv. 
Gard: planterad, planterad förgård mot Sysslomansgatan. 

Systern 7 
Fridhemsgatan 1, 3, Norr Malarstrand 92 
~ostadsfaiti~het,  inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938-39, arkitekter Ahlberg, Backström & Reinius, 
byggherre Stockholms Sjukhem, byggmästare C Zetterberg. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av bruna klinkerplat- 
tor, darovan grå terrasit. Balkonger med armerade glasracken, 
burspråk. Portalomfattning av gulbruna klinkerplattor. 
Gardsfasad: grå terrasitputs. Koppartak. 
Entréer: portar av glas och trä. Golv av gröngrå marmor, väggar 
av perstorpsplatta. Ljusblått tak. Inre entré och trapphus med 
trappa av gröngrå marmor. Vaggar i vitgul flingrnålning. Släta 
bruna dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok, 2 rok + tak- 
terass. 
Gard: planterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige och bal- 
kongräckena bytts till plåt. 



Systern 8 
Fridhemsgatan 5, Norr Malarstrand 94, 96 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekt S Frölén, byggherre Stockholms 
sjukhem, byggmästare Bröderna Wiklunds Byggnads AB. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: sockel av klinkerplattor, dar- 
ovan vitgul slatputs. Balkonger med racken av rafflad plåt. Burs- 
pråk. Glasat hisschakt i fasadlivet. Portalomfattning av grå granit. 
Gardsfasad: vitgul slatputs. Koppartak. 
Entréer: portparti indraget i oregelbunden nisch av glas, metall och 
trapanel, pelare av rostfritt stål. Golv av grönvit marmor, vaggar 
kladda med trapanel, blått tak. Inre entré med vaggar av vitgul tra- 
panel. Trapphus med trappa av grönvit marmor. Släta bruna dörrar. 
Besökt lägenhet bevarar skjutdörr, snickerier, glasad dörr mellan 
kök och hall. 
Lägenhetsstorlekar 1939: enkelrum, 1-5 rok, de större med jung- 
frukammare. 
Gard: planterad. 
Fasaden har slätputsats i ljusbeige sedan inventeringen. 

Th. Systern 6. 

r!" 3 



Tv: Intenör Systern 5 
. . nw Nedan: Systern 8. 



Trossen 12 
Alströmergatan 1-5, Fleminggatan 48-52, Fridhemsgatan 50-58, 
S:t Eriksgatan 45-51 
Bostadsfastighet, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1973-78, arkitekt Sockholms Fastighetskontor, bygg- 
herre AB Familjebostäder, byggmästare ? 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: rött tegel, fönsterband. Bv indra- 
gen i hörnet med tegel- resp betongpelare. Fasat hörn på 2:a vån 
med figurativ bronsrelief. 
Interiören är inte besökt. 
Gathus (hus II), 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån och del av bv 
av rött tegel, därovan gul plåtpanel. Balkonger med gula plåtracken. 
Interiören ar inte besökt. 

I rossen 



Ovan: Kvarteret Trossen med Fleminggatan i förgrunden. Byggnaderna ar rivna. Foto 1968. 



Vallgossen 

Nedan: Tullhuset vid Drottningholmsvagen. Äldre foto. 



Vallgossen l l 
S:t Göransgatan 75 
Skola, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1946-48 (?), arkitekt P Hedqvist, byggherre Stock- 
holms stads lärlings- och yrkesskolstyrelse, byggmästare Enfors & 
Öhman byggnads AB. 1974 hiss. 
Gathus, 4 vån. Gatufasad: gult tegel. Lanterninvåning. Granitpor- 
tal med skärmtak. 
Entré: kalkstensgolv och trappa med smidesräcke. Tegelväggar, en 
med vitt putsat falt. 
Korridorer i form av loftgångar med smidesracken mot centralhall 
med linoleumgolv, tegelväggar. Fristående spiraltrappa i marmor 
krönt av skulptur. 
Byggnaden uppfördes som gymnasium, Stockholms Stads Han- 
delsskola. Nu rymmer den Fridhemsskolan med låg- och mellan- 
stadium. 

Vallgossen 12 
Fridhemsgatan 17-1 9 
Skola, inventerad 198 1. 
Byggnadsår 1925-27, arkitekt G A Nilsson, byggherre ?, byggmas- 
tare ?, 1976 viss förenkling av interiören. 1977 ombyggnad av skol- 
gården. 
Gathus, 4 vån. Gatufasad: rosa puts. Gråvita medaljonger i relief, 
vitt målat band under takfoten. Kannelerade kolonner med jarn- 
kapital i 3 våningars höjd på var sida om de två portalerna, samt 
höga svarta kandelabrar av gjutjärn med lampglober och »örnlej- 
on« på. Svart plåttak. 
Krysspröjsade portar. Korridor med konststensgolv, bruna fyll- 
ningsdörrar. Trapphus med kalkstensgolv, smidesracke, spröjsade 
väggpartier mot korridor. Linoleumgolv i klassrum. Aula med 
brädgolv, tvåfärgade vaggar, bruna nedtill, brunrosa upptill. Valv- 
båge med dekormålning ovanför scenen. Välvt tak. Läktare. Ur- 
sprunglig bänkinredning. 
Gard: halften asfalterad, halften i grus. Regnskydd i trä. 
Skolan uppfördes som Norra kommunala mellanskolan. Vid in- 
venteringen rymde den Fridhemsplans vyxengymnasium. 

Vallgossen 13 
Mariebergsgatan 10-22 
Sjukhus, inventerat 199 1. 
Byggnadsår (hus I) 1887-1890, arkitekt M Isaeus, byggherre 
Stockholms sjukhem, byggmästare H Hallström & C A Olsson. 
1910 hiss. 195458 om- och tillbyggnad, flygel på norra fasaden 
innehållande kök, administration, mottagning, röntgen och sam- 
lingssal, altaner på södra fasaden. 1961 påbyggnad med en vån på 
norra flygeln. 

1 Gathus (hus I), 4 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan ockra slat- 
puts. Framskjutande mittparti med sekundära altaner i betong 
med smidesracken och trådarmerat glas på kortsidorna. 
Interiören är inte besökt. 
Byggnadsår (hus II) 1989- (ej avslutat 1991), arkitekt S Lindblom, 
byggherre Stockholms Sjukhem, byggmästare ? 
Hus (hus II), 5 vån. Fasad: bv i brungul slätputs liksom burspråk 
och fris under taket, i övrigt gult tegel. Balkonger med metallrack- 
en. Skärmtak över entrén. Plåttak. 
Entré: glasat yttre entréparti. Gråvitt marmorgolv. Vavklädda vita 



vaggar. Glasat mellandörrsparti. 

Byggnadsår (hus III) 1954-58, arkitekt H Ahlberg, byggherre 
Stockholms sjukhem, byggmästare O Hegert. 
Gathus (hus III), 3 vån. Gatufasad: grå cementsockel, rödbrun 
puts. Tegeltak. Skärmtak över portarna. 
Entré (20): glasad port. Konststensgolv och trappa. Flingrnålade 
vaggar i gult. Släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
~a~enhetsstorlekar: 1 rum och kokskåp, 1 rum och kokvrå, 2 rok. 
Byggnaden byggdes som personalbostadshus. 

Byggnadsår (hus IV) 195457, arkitekt H Ahlberg, byggherre 
Stockholms sjukhem, byggmästare O Hegert. 
Gathus (hus IV), 1 vån. Gatufasad: grå puts. Välvt plåttak. Träport 
på gaveln med dekorativt smidesbeslag som täcker hela porten. 
Spröjsat överfönster. 
Interiören ar inte besökt. 
Huset byggdes som gravkapell med obduktionssal. 

Byggnadsår (hus V), arkitekt okänt. 
Gathus (hus V), musikpaviljong glasad och spröjsad på tre sidor. 
En långsida öppen med balustrad. Tak av papp. 

Vallgossen 14 
S:t Göransgatan 95 
Skola, inventerad 199 1. 
Byggnadsår 195659, arkitekter L & C E Geisendorf, byggherre 
Stockholms stads lärling- och yrkesskolstyrelse, byggmästare 
Newator AB. 
Gathus, 10 vån. Gatufasad: bv i rött tegel, ngt indragen med 
betongpelare framför. I övrigt faltindelad fasad av betonglister 
med glasade falt. Svart plåttak. 
Entréhall i tre vån höjd med loftgångar langs sidorna. Mönsterlagt 
golv i natursten och konststen. Vaggar av rött tegel och betong. 
Spiraltrappa i betong, smidesracke. Korridorer med svart konst- 
stensgolv, vavkladda vaggar. Klassrum med köksutrustning, lino- 
leumgolv, putsat tak, akustikplattor i taket. 
Ursprungligen innehöll skolan central yrkesskola för sömnad och 
husligt arbete. Nu finns har gymnasieskola med bl a livsmedeltek- 
nisk-, bekladnadsteknisk- och vårdlinje. Klassrum finns för teori, 
sömnad, kök för undervisning, två restauranger, gymnastiksal mm. 
Gard: med mönsterlagd sten kring fontän. 



Tv: Stockholms spår- 
vägars vagnhall vid 
Drottningholmsvägen. 
Nu riven. Äldre foto. 
Nedan: Vallgossen 14, 
entréhall. 



Vapensmeden 

Nedan: Interiör Vapensmeden 13. 



Vapensmeden 5 
Norr Malarstrand 88 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekter A Wetterberg & R Bolin, byggher- 
rar Törnqvist & Finngårdh, byggmästare A Finngårdh. 
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av granit, darovan rött 
tegel. Balkonger med smidesracken. Plåtklädd takvån ngt indragen 
med balusterracke langs hela fasaden. Portalomfattning av konst- 
sten med konsoler. Gardsfasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré: ekport med fyllningar. Golv och trappa av kalksten, beige- 
vita vaggar, kälat grått tak. Trapphus med konststenstrappa, ljus- 
grå vaggar, dubbeldörrar mot vadringsbalkong. Vilplan med 
konststensgolv i rött med svart bård. Enkeldörrar med fyllningar, 
den övre med spröjsat råglas. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar och 
öppen spis. 
Lägenhetsstorlekar 1925: 1-2 rum och kokvrå 

Vapensmeden 6 
Fridhemsgatan 2,4, Norr Malarstrand 90 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt J Ostlihn, byggherrar O Ohlsson & 
Skarne, byggmästare H Björkman. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av grovhug- 
gen granit, darovan rött tegel. Plåtklädd takvån indragen med 
smidesracke langs hela fasaden. Fönster- och portalomfattningar 
av konststen. Gardsfasad: tegel. Tak av enkupigt taktegel. 
Entré (90): ekport med dekorativt spröjsat överfönster. Golv och 
trappa av kalksten. Putsade vaggar i blåtttbrunt med klassicerande 
målad dekor. Stucktaklist och listindelat tak. Inre entré med vitt 
marmorgolv med röd kalkstensbård. Trapphus med vit marmor- 
trappa, glasade pardörrar till vadringsbalkong. I övrigt ekdörrar 
med fyllningar. 
Entré (2, 4): glasad ekport med spröjs. Golv av grålröda klinker- 
plattor. Vaggar med polykrom dekor och grått ramverk. Faltinde- 
lat tak med lister. Trapphus med konststenstrappa, grå vaggar och 
tak, glasad enkeldörr mot vadringsbalkong. Dekormålade vaggar 
på trapplanen. Ekdörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar, gla- 
sade pardörrar. Kvadratiska pelare i dörröppning. Öppen spis. 
Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 1-2 rum och kokvrå samt 1-4 rok. 
Gard: underbyggd, asfalt, glasbetong, plantering. Förgård mot 
Fridhemsgatan. 

Vapensmeden 7 
~r idhems~atan  6, Pontonjargatan 49 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1922-23, arkitekt G A Falk, byggherre 1) 0 Hirsch 2) 
W Dahl, byggmästare 1) okänd 2) W Dahl. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: bv med gulbrun 
sprit- och sprutputs, darovan gulbrun sprutputs. Takvån kladd i 
plåt, ngt indragen med smidesracke langs hela fasaden. Vånings- 
band, omfattningar kring källarfönster och slutsten i kalksten. 
Portal av kalksten. Gardsfasad: gulbrun sprutputs. Tegeltak. 
Entré (6): spröjsad port. Golv och trappa av röd kalksten. Vita vag- 
gar med reliefdekor. Stucktaklist, grönt tak. Minnesplatta över 



porten: »Huset uppfördes Aug. 1922-1923 Mars, av Ing. Walde- 
mar Dahl, Ark. var G A Falk«. Fyllningsdörrar med överfönster 
med dekorativa spröjsar. Trapphus med kalkstenstrappa och smi- 
desracke, vita väggar. 
Entré (46): lik (6). 
Besökt Iagenhet bevarar vaggar med målad klassicerande dekor, 
stucktaklist, takrosett. Fyllningsdörrar, vissa glasade och spröjsa- 
de. Öppen spis. Kök med ursprunglig inredning. 
Lägenhetsstorlekar 1922: 1-2 rum och kokvrå, l rok samt 3 4  rok. 
Portvaktslgh på bv. 
Gard: förgård mot Fridhemsgatan. 
Portarna har bytts till glasade lattmetallportar sedan inventeringen. 

Vapensmeden 13 
Karlsviksgatan 1, Norr Malarstrand 86 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-27, arkitekt A Wetterberg, byggherre Bostads- 
föreningen Rolambshov upa, byggmästare V Herrström. 1975 byte 
av balusterracke till smidesracke utmed takvån. 
Gathus (hörnhus), 4-5 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, dar- 
ovan rött tegel. Balkonger med smidesracken, en med baluster- 
dockor. Takvån i konststen ngt indragen med räcke langs fasaden 
mot Norr Malarstrand. Portaler av konststen. Gardsfasad: slam- 
mad gråbrun puts. Rött plåttak. 
Entré (1): glasad port. Golv av vit marmor, putsade vaggar med 
falt målade i beige. Stucktaklist med polykrom dekor. Glasade 
mellandörrar. Trapphus med linoleumkladd trappa. Vita vaggar. 
Trapplan med linoleumgolv, vita vaggar och rosa kälning. Mörk- 
brunt laserade fyllningsdörrar. 
Entré (86): ekport med fyllningar. Golv som (1). Putsade vaggar 
med marmorering i falt. Taklist med klassicerande malad dekor. 
Trapphus med linoleumkladd trappa i grönt, vita vaggar. Spröjsa- 
de pardörrar mot vadringsbalkong. Trapplan som (1). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, glasade dubbeldör- 
rar, fyllningsdörrar. Öppen spis. Köket moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 1-2 rum och kokvrå, 1 4  rok. 
Gard: underbyggd, glasbetong, asfalt, mur mot två sidor. 
[Bilden överst] 

Vapensmeden 14 
Karlsviksgatan 3, Pontonjargatan 45,47 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1915-16, arkitekt S Kjellberg, byggherre 1) A Jansson 
2) AB Gamla Carlsrolgm P Östberg, byggmästare C Zetterberg. 
1940 cv. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, bv 
målad i grått, därovan grå spritputs. Burspråk. Portaler (45 & 47) 
av granit. Grått plåttak. 
Entré (45): glasad ekport med spröjsat överfönster. Golv och trap- 
pa av kalkstensplattor i röttlgrått. Orangemålade vaggar. Stuck- 
taklist. Trapphus med kalkstenstrappa, smidesracke. Vaggar i 
vittlgult. Överklädda dörrar. 
Entré (47): port lik (45). Golv av röd konststen, gula vaggar, stuck- 
taklist. Trapphus med konststenstrappa. Overkladda enkeldörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar. Dagerfönster 
mellan kök och hall. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1915: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. Butiker på bv. 
Gard: grus, stensättning, trad och plantering. 



Ovan tv: Interiör Vapensmeden 7. 
Ovan th: Interiör Vapensmeden 5. 

Nedan tv: Interiör Vapensmeden 7. 
Nedan th: Interiör Vapensmeden 6. 




