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Bilaga 2 

Beskrivning av det hittills utförda projekteringsarbetet för 
kvarteret Lappskon Större 

Projekteringen har  drivits som ett kontinuerligt samarbete mellan stadsiii~iséet 
och fastighetskontoret. 

Som förberedelse till projekteringsarbetet har plan- och fasaduppinätningar i 

skala 1 :  100 utförts under varen och sommaren 1968, samt därefter koinpletterats. 
Byggnadshistorikerna har  klargjort de  olika byggnadsdelarnas tillkomsthisto- 

ria, vilken redovisas i bilaga 3, samt inventerat, klassificerat och förtecknat värde- 
fulla detaljer i byggnaderna. Härigenom har  arkitektavdelningen erhållit ett 
material som underlag för utarbetande av skisser i skala 1: 100. De slutligen fast- 1 ställda arkitektskisserna med beskrivning har tillsammans med parallellt utarbe- 

tade förslag från de övriga konsulterna kostnadsberäknats av förvaltningsav- 
delningen. 

Därefter har  handlingar för sökande av byggnadslov utarbetats. Som exempel 
på dessa visas ha r  planer av byggnaderna samt fasaden iilot Pryssgrand. Det 

övriga materialet finns på fastighetskontorets arkitektavdelning. 
Parallellt med vad som ovan beskrivs har  samarbete i form av förhandskon- 

takter skett mellan arkitektavdelningen och olika kommunala organ såsoni bygg- 
nadslovsbyrån, Sbk, byggnadsinspektionsbyrån Sbk, granskningsbyrån, Fsk och 
brandkaren. Gransbestämning mot Söder Mälarstrand har utretts av stadsmät- 

ningsavdelningen, Sbk. 
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Bilaga 3 

Kvarteret Lappskon Större, Byggnadshistorisk översikt 

Bebyggelsen i kvarteret Lappskon Större har agnats en historisk undersökning, 
vars resultat kortfattat framställes i denna redogörelse. Historiken illustreras 
med återgivning av aldre ritningsmaterial (ritn. 1-43), med summariska kart- 
skisser (n r  9-14) samt med fasaduppstallningar (ritn. 15-17). På fasaduppstall- 
ningarna har  även en tidigare utformning av kvarteren Lappskon Mindre och 
Guldfjärden Mindre redovisats. Undersökningen har salunda, för att upprätta 
dessa ritningar, gailt hela bebyggelsen utmed Mariabergets strandlinje från Maria- 
hissen i väster till nuvarande järnvägsbron i öster. Bebyggelsen i dessa två senare 
kvarter a r  nu helt bortriven. 

Det säkraste stödet för rekonstruktion av bebyggelsens utformning under tidi- 
gare epoker utgör otvivelaktigt det aldre ritningsmaterial, som bevarats. Det 
finns emellertid förhållandevis fA ritningar kvar för byggnader inom detta om- 
råde. I hög grad har det därför blivit nödvändigt att utgå från beskrivningar i 

varderingshandlingar och topografiska översiktsbilder för att identifiera och 
rekonstruera byggnaderna. Detta arbete erbjuder manga svårigheter och en 
viss reservation måste göras för osäkerhet ifraga om detaljer i den följande 
skildringen. 

Kvarteret Lappskon Större avgränsas av Söder Malarstrand i norr, Maria 
Trappgrand i öster, Bastugatan och Pryssgrand i söder samt gränsar direkt utan 
mellanliggande gata mot kvarteret Bössan i väster. Gatustrackningen Bastugatan- 
Pryssgrand ar, som framhållits i översikten över hela områdets stadsbyggnads- 
historia (Mö 67 bil. l ) ,  av mycket gammalt ursprung; Bastugatan ar  i denna 
sträckning sannolikt i stort identisk med den under medeltiden omnämnda 
,Sjögatanm. Kvarteret berördes föga av 1640-talets gatureglering. Trappgranden 
mellan kvarteret Lappskon Större och Mindre hade under 1600-talet ett något 
västligare läge an nuvarande Maria Trappgrand. Ph kartor från 1700-talets början 
visas emellertid den nuvarande sträckningen. Det bör vidare framhållas att kvar- 
tersmarken intill sen tid sträckte sig ända ned mot Riddarfjärden; Söder Malar- 
strand anlades som avskiljande strandgata först vid 1800-talets slut. 
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Kvarteret torde p& ett tidigt stadium ha varit bebyggt. Bevarade mantalsläng- 
der fran 1650 och 1676, där  hustyp anges, utvisar att på de då flera och mindre 
tomterna fanns ett antal stenhus. Utsiktsbilder fran denna tid skildrar också 
en tät bebyggelse längs stranden mellan Södermalmstorg och den höga bergs- 
sluttningen ungefär vid nuvarande kvarteret Bössan. Närmast torget låg ett 
flertal större byggnader, t.0.m. palats, medan bebyggelsen längre västerut var 
mer heterogen med varierande husstorlekar och höjder; fr&n en till tv& a tre 
vaningar, i vissa fall med höga gavlar. 

De större byggnaderna närmare torget kan, trots olikheter i detaljer, val 
identifieras på olika bilder. Bebyggelsen i de tre västra kvarteren stämmer där- 
emot oftast inte överens på de olika vyerna. Mest Överensstämmande med verk- 
ligheten torde Erik Dahlbergs originalteckningar för Sueciaverket vara. Det visar 
sig emellertid omöjligt att identifiera den pA bilderna synliga bebyggelsen med 
de senare mer konkreta byggnadsbeskrivningar som Aterfinnes i värderingar 
fran 1740-talet och framåt. Spridda uppgifter i 1600-talshandlingar ger en upp- 
fattning om att byggnader-na här var av obetydlig storlek och daligt underhållna. 
Man torde därför tillsvidare få nöja sig med att konstatera att bilderna troligen 
förskönat verkligheten och att strandbebyggelsen i stort sett var ganska blygsam 
i de västra delarna. Man har eljest svart att förklara varför bebyggelsen från 
1600-talet synes till stora delar ha försvunnit under 1700-talets förra del. Möjligen 
kan de planerade ombyggnadsarbetena ge ökad klarhet över bevarade 1600- 
talsdelar (jfr. kartskiss nr 9). 

Mantalslängden fran 1711 antyder att en tomtindelningsförändring har ägt 
rum. Vissa sammanläggningar av de äldre sma tomterna har skett. Kvarteret 
Lappskon Större indelas nu i fem tomter, efter 1729 numrerade 10-14. (Se 

kartskiss nr 10). De var samtliga ar  1711 bebyggda med stenhus. 
Säkrare uppgifter om de olika byggnadernas läge och utformning kan inte 

erhallas på annat sätt än genom ritningar eller värderingar och beskrivningar i 
samband med brandförsäkring eller exekutiv försäljning. Ritningsmaterial saknas 
emellertid före 1787 och värderingshandlingar före 1747. 

Omradet drabbades av den stora Mariabranden ar  1759, som skildrats i M ö  67 
bilaga 1. Träbebyggelsen förstördes härvid praktiskt taget fullständigt, medan 
stenhusens murstommar synes ha motstått eldens härjningar ganska bra och i 

allmänhet helt eller delvis kunde nyttjas vid återuppbyggnaden. 

Redan före branden hade omradet tilldragit sig visst industriellt intresse, och 
framför allt färgerinäringen sökte sig hit. Redan 1711 hade enligt mantalslängden 
en sidenfargare etablerat sig p& tomt nr 11 - nuvarande nr 5. Vid slutet av 
1700-talet dominerades kvarteret praktiskt taget helt av fargerier, Utbyggnaden 
skedde relativt snabbt under denna tid. Vid slutet av seklet hade bebyggelsen i 

stora drag fått den utsträckning som den nu har med n&gra begränsade undan- 
tag som exempelvis tomt nr 14, som i huvudsak stod obebyggd. 

Konjunkturernas nedgång under 1800-talets förra hälft paverkade sannolikt 
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områdets utbyggnad, som under denna tid stagnerade. På  vissa håll har bebyggel- 
sen, enligt vad som framgår av varderingshandlingar, fått förfalla. Under 1800- 
talets början genomfördes en ny tomtnumrering i Stockholm. Förutvarande tomt 
n r  10 blev kvarteret Lappskon Större n r  1, n r  11 blev n r  2 och tomterna 12, 13  
och 14, som tidigare sammanlagts, blev n r  3. 

Nästa stora utvecklingsskede inträffade vid 1800-talets mitt. Färgerierna för- 
svann och till kvarteret lokaliserades i ökad omfattning tyngre industri, gjuteri- 
och metallverkstäder av skilda slag. Den befintliga bebyggelsen i kvarteret om-, 
till- och pabyggdes. P& f.d. tomt n r  14 uppfördes nu en industribyggnad. Från 
1800-talet finns ett begränsat ritningsmaterial bevarat. (Se ritn. 1-8). 

Det var vid denna tid bebyggelsen i kvarteret i stort sett fick sitt nuvarande 
utseende. Efter 1870 har endast några provisoriska magasins- och skjulbyggnader 
uppförts, av vilka nagra står kvar utmed Söder Malarstrand. Den utsträckning be- 
byggelsen nu fick, reducerades emellertid redan efter några årtionden genom 
Söder Mälarstrands framdragande och vid byggandet av Mariahissen, då be- 
byggelsen på sjögardar, i strandlinjen och på s.k. inkräktningar revs. 

En ny, ännu gällande tomtindelning följde p i  dessa regleringar och innebar, 
frånsett arealminskningen enligt ovan, endast en nummerändring. Föreghende 
tomt n r  1 blev n r  4, tomt nr 2 blev n r  5, medan tomt n r  3 bibehall sitt gamla 
nummer. 

Lappskon Större 3 (f.d. 12, $3 och 14). nuvarande adress Bastugatan 1 0 A  och B 
- Söder Mälarstrand 19 

Nr 12. Tomt n r  12 bestod ursprungligen av tv& tomter, vilket framgar av en 
tomtkarta fran 1679 (kartskiss nr 9). Den östra tillhörde 1650 borgaren Anders 
Bywill och var d& bebyggd med stenhus. Ett inventarium 1677 talar om ett halvt 
uppbyggt litet stenhus. Den västra delen tillhörde 1650 brännvinsbrännaren 
Michel Mattsson och var ävenledes bebyggd med stenhus. 1676 års mantalslängd 
omnämner emellertid inga stenhus p& dessa tomter. Tomterna sammanslogs 
sedermera och enligt mantalslängden fanns Ar 1711 ett stenhus på  tomten, om- 
talat som avbränt 1721. 1723 omtalas ånyo ett stenhus p å  tomten. 

Fastigheten inköptes av kanslisten Berendt Hindrich Gottsman 1748. Den 
första kända varderingshandlingen a r  daterad &r 1752 och ingavs med anledning 
av brandförsäkring. Av denna värdering framgar att å t  gatan fanns, sannolikt 
på  tomtens östra del, ett tvåvånings stenhus med tegeltäckt tak och två välvda 
källare under, värderat till 14 000 dir. kopparmynt. P& gården fanns en byggnad 
inrymmande bagarstipgq med inmurad kopparpanna samt däröver inredd bo- 
stadsvåning vardergd till l a  000 dlr kopparmynt. Sannolikt finns rester av dessa 
byggnader fortfarande bevarade i de befintliga byggnaderna p å  tomtens nordöstra 
del dels vid ?ryssgränd dels invid Söder Malarstrand. Dessutom fanns vid namn- 

da tid på  tornten uthus av trä såväl p& övre garden som vid sjön samt en tra- 
brygga i vattnet. Byggnadernas ungefärliga belägenhet har markerats p& kart- 
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skiss nr 10. Byggnaderna skadades vid branden 1759, varvid anläggningarna av 
trä försvann. Byggnaderna upprustades sannolikt icke omedelbart. Ar 1770 
inköptes tomten med byggnader av fabrikör Carl Martin Schönmeijer. 

Nr 13. Denna tomt var under 1600-talet bebyggd med ett stenhus, 1676 till- 
hörigt Olof Sparman. I mantalslängden 1711 omnämnes huset som »Sal. Olof 
Sparmans lilla hus,. Fastigheten tillhörde under större delen av 1700-talets 
förra hälft kontrollören Anders Ledin, som sedermera blev postmästare. Några 

värderingar från denna tid, som utvisar husets läge och storlek finns emellertid 
inte. Eftersom fastigheten inte var brandförsäkrad kan man inte heller få någon 
uppfattning om skadornas omfång eller vad som eventuellt kunde kvarstå efter 
branden 1759. Även denna tomt inköptes 1770 av Carl Martin Schönmeijer. Varken 
i fastebrevet 1773 eller i senare värderingshandlingar finns några uppgifter om 
kvarstående byggnad eller murrester varför man inte kan förvänta att finna rester 
av 1600-talshuset i den senare uppförda byggnaden på denna tomt även om det 
teoretiskt är möjligt. 

Nr 14. Tomten ingick p& 1600-talet i en större tomt som sträckte sig längre 
västerut (Se kartskiss nr 9). Enligt mantalslängden 1676 var tomten bebyggd 

med ett stenhus tillhörigt brännvinsbrännaren Clas Bruuns änka. Ar 1711 stod 
huset öde och var 1721 rivet och tomten obebyggd. Under vissa perioder före 
branden 1759 fanns dock en enklare träbebyggelse på tomten. En beskrivning av 
tomten och dess %byggnader finns bevarad fran år  1747, d% musikern Jonas 

Londée var dess ägare. Bebyggelsen bestod d% av tre envånings och ett tv%- 
vånings trähus med torvtak jämte några uthus. Bebyggelsens sammanlagda värde 
utgjorde 7 500 dlr kopparmynt. Bebyggelsen var sannolikt riven redan före bran- 
den 1759. Tomten köptes 1770 av Carl Martin Schönmeijer. 

Nr 12, 13. 14. De tre ovannämnda tomterna förvärvades som nämnts av samme 
köpare, färgeriidkaren Carl Martin Schönmeijer år  1770. Fastebrev utfärdades 
1773. Enligt värderingshandling från detta år  fanns ett stenhus på östra delen av 
nr 12. Det omtalas visserligen i värderingen att byggnaden var fyra våningar 
hög, men detta gällde från gården räknat, varför byggnaden torde ha haft två 
souterrängvåningar och två vaningar över gatunivån. Huset vid sjön anges som 
nyuppfört men därmed avses troligen att det i stort sett, nien med vissa ändringar, 
återställts till den utformning, som det hade före branden. I bottenvåningen in- 
rymdes nu ett färgeri. En brandförsäkringsvärdering upprättad år  1777 utvisar, att 
Schönmeijer efter föregående, värdering hade uppfört en stenbyggnad i tre V&- 

ningar vid Lilla Bastugatan, nuvarande Pryssgrand, på  västra delen av tomt n r  
12. Den gamla byggnaden i den östra delen låg uppenbarligen oförändrad kvar. 
Ett par  uthusbyggnader av trä hade också uppförts. Den ena av dem utgjordes 
av en lang vedbod på palar och järnstänger i strandkanten, som sträckte sig 
över samtliga tre tomter. Byggnadernas läge och sträckning framgår av kart- 
skiss n r  11. 

Ar  1787 inlämnade murmästaren Jonas Thun en ombyggnadsritning till Äm- 
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bets- och Byggningskollegiet med ansökan om byggnadslov för en byggnad vid 
Lilla Bastugatan p& tomt n r  12 (Ritn. 1).  Det ä r  den tidigare omnämnda äldsta 
bevarade byggnadsritningen för kvarteret. Avsikten var tydligen att förena de 
bägge befintliga tv& respektive tre våningar höga byggnaderna utmed Lilla 
Bastugatan pA denna tomt till en större byggnad med enhetlig utformning. Rit- 
ningen följdes av allt att döma i väsentliga delar men sannolikt inte helt. 

En viss uppfattning om Schönmeijers upprustnings- och byggnadsarbeten 
på  dessa tomter ger försäkringssummorna för byggnader och anläggningar. De 
utgjorde år  1773 sammanlagt 40 000 dlr kopparmynt, år  1777 60 000 dlr och 1790 
inte mindre än 124 500 dlr kopparmynt. Ingen bebyggelse finns ännu omnämnd 
i värderingshandlingarna på  tomterna n r  13 och 14, frånsett den langa vedbod- 
byggnaden vid sjön. En utsiktsbild fran omkring 1800 antyder emellertid att en 
byggnad p& den smala tomten n r  13 - östra delen av den nuvarande låga mellan- 
byggnaden p& tomt n r  3 - vid denna tid var uppförd. 

Ar 1816 har värdet på de försäkrade byggnaderna ökat till nära det dubbla, 
eller 252 000 dlr kopparmynt, trots att någon väsentlig utbyggnad ej skett. Enligt 

Y 
en ritning år  1827 förlängdes den lilla byggnaden på  tomt n r  13 något åt väster 
(Ritn. 1 ) .  Ritningen följdes ej i detalj. Väster om denna tillbyggnad uppfördes å r  
1852 en fabriksbyggnad i två våningar at gatan och tre våningar åt garden av 
grosshandlaren Lars Montkn, som samma Ar hade inköpt anläggningen av Schön- 
meijers arvingar (Ritn. 2). Mellan 1831 och 1854 uppfördes väster om denna 

fabriksbyggnad lägre envaningsbyggnader på sluttningen mot sjön, delvis utan- 
för tomtgränsen på  s.k. inkräktning (Ritn. 3). Bebyggelsens omfattning 1810- 
1859 framgar av kartskiss 12. 

Under 1880-talet berördes kvarteret, som tidigare nämnts av Söder Malarstrands 
framdragande. Härvid måste den stora vedboden rivas för att ge plats åt gatu- 
arbetena. 1885 uppläts tomtmark för Mariahissen intill västra tomtgränsen varför 
byggnaderna pit inkräktningen måste rivas. Bebyggelsen i övrigt kvarstår i stort 
sett i den omfattning som den hade vid 1800-talets mitt (Se kartskisserna 13 
och 14). 

Lappskon Större 4 (f.d. 1, f.d. lo) ,  nuvarande adress Bastugatan 6 - Maria 
trappgränd 2 - Söder Mälarstrand 15 

Enligt mantalslängden 1676 var tomten bebyggd med trähus. Från 1711 före- 
kommer i mantalslängderna uppgift om stenhus på denna tomt. Nagon beskriv- 
ning av bebyggelsen finns dock inte förrän 1748 i en värdering för brandförsäk- 
ring. värderingen utvisar, att bebyggelsen p& tomten bestod av tva stenhus varav 
ett vid Bastugatan och därinnanför ett gardshus, bada belägna vid tomtens västra 
gräns. Därjämte fanns en bod av korsvirke nere vid sjön. Byggnaderna framgår 
av kartskiss n r  10. 

Redan före branden 1759 - enligt en brandförsäkringsvärdering 1757 - hade 
bebyggelsen utökats med två stenbyggnader, dels ett bostadshus vid Bastugatan 
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-Maria Trappgrand, dels en färgeribyggnad i en vaning med torkvind och av 
betydande längder pa sjögarden norr om gardsflygeln. Denna byggnad är den 
ännu bevarade laga byggnadsdelen mot Söder Mälarstrand. 

Anläggningen kom 1752 i direktör Olof Malmstens ägo. En värdering 1761 ut- 
visar endast, att han Ateruppfört och renoverat byggnaden till det ungefärliga 
utseende den hade före branden. Ar 1787 har byggnaderna utmed Bastugatan enligt 
ett värderingsutlatande höjts med en vaning. I övrigt utvisar värderingen fran 
detta Ar inte nagra större förändringar. Anläggningens utseende fran sjösidan vid 
slutet av 1700-talet framgar av nagra kända utsiktsbilder, bland vilka bör näm- 
nas Johan Säfvenboms. Kartskiss n r  11 utvisar i stort sett omfattningen av be- 
byggelsen vid denna tid. 

Den första kända byggnadsritningen ä r  fran 1833 (Ritn. n r  4). Den avser 
endast en mindre byggnad nere vid sjön pa tomtens västra sida, inrymmande 
tvättstuga och sjöbod. En brandförsäkringsvärdering fran 1844 utvisar, att inga 
större förändringar ägde rum under 1800-talets förra del. 

Ar 1856 inköptes fastigheten av fabrikör S. Sahlberg. Samma ar  inlämnades till 
byggnadsnämnden en ritning för om- och tillbyggnad av fastigheten. P& mellan- 
garden uppfördes en fyra vaningar hög tillbyggnad till den gamla gardsbygg- 
naden fram till Maria Trappgrand. Färgeribyggnaden mot sjögarden pabyggdes 
nhgot och försags med ett mellanbjälklag för att tjäna som verkstadshus för den 
metallindustri, som Sahlberg förlade hit. Den försags ocksa med tv& tillbyggda 
flyglar i en vaning, av vilka den östra skulle inrymma ett gjuteri (se kartskiss 12). 
Ritningsförslaget framgar av ritn. n r  5 och 6. 

En värderingshandling fran 1866 utvisar, att bebyggelsen vid Bastugatan p&- 
byggts med en vaning, varvid det brutna taket ersattes med ett sadeltak. 

De nyuppförda flygelbyggnaderna vid sjögarden fick rivas, när Söder Mälar- 
strand anlades vid 1800-talets slut. Den övriga bebyggelsen har dock kvarstatt 
till vara dagar med ungefär den utformning, som den hade 1866. Utformningen 
av verkstadsbyggnaden mot norr har emellertid förvanskats under senare tid; 
frontespisen har bortrivits, fönsterindelningen ändrats och platsen framför blivit 
bebyggd med provisoriska magasinsbyggnader (se kartskisserna 13 och 14). 

Lappskon Större 5 (f.d. 2, f.d. 11) - Nuvarande adress Pryssgränd 8 - Söder 
Mälarstrand 17 

Redan i 1650 Ars mantalslängd är  antecknat, att ett stenhus fanns p5 tomten till- 
hörigt Anders Joensson. Enligt mantalslängden Ar 1676 var hans änka ägare till 
fastigheten, p& vilken da omnämnes ett stenhus. Mantalslängderna fran tidigt 
1700-tal omtalar ocksa stenhus p& t0mte.n. Under st6rre delen av 1700-talets förra 
hälft ägdes fastigheten av sidenfärgaren Hindrich Willman och hans verksamhet 
fortsattes inom familjen efter hans död 1753. PA kartskisserna nr 9 och 10 ut- 
visas hur tomtgränsen mellan denna tomt och intilliggande n r  10 i öster har 



Bih. nr 93 dr 1969 7 1 

ändrats genom en förskjutning i delen närmast Bastugatan. Man kan inte genom 
tillgängliga källor f% nagon upplysning om 1600-talshusets läge eller storlek. 

Det kan tänkas att rester av denna byggnad till någon del ingar i det nu be- 
fintliga husets östra del. 

Ett tvavanings stenhus mot gatan beskrivs första gangen i den värdering som 
1759 utfördes för brandförsäkring. Anläggningen bestod då av tvA separata hus 
utmed Lilla Bastugatan, vilka skildes At i gatans brytningspunkt. Det östra huset 
kan möjligen innehalla rester av den ovan nämnda 1600-talsbyggnaden. P2 
gården fanns ett färgerihus av sten med tvA kammare, vars grund möjligen kan 
inga i den nuvarande gardsbyggnaden. 

Efter branden 1759 lät Willmans arvingar rusta upp bebyggelsen. Ar 1768 in- 
lämnades en ny ansökan om brandförsäkring, varvid omnämnes, att fastigheten 
blivit utbyggd och reparerad efter branden. Det torde dock i stort sett röra sig 
om en återupprustning av det nerbrunna, fransett en mindre nybyggnad, som 
omkring år  1764 uppfördes intill den gamla färgeribyggnaden. Byggnaden bort- 
revs emellertid sannolikt redan i början av 1800-talet. Bebyggelsen framgar av 
kartskiss n r  10. 

Enligt värderingar frAn 1800-talets förra hälft var byggnaderna ganska för- 
fallna. Ar 1850 inköptes fastigheten av färgerifabrikören Johan Jacob Spetz, som 
omedelbart lät utarbeta förslag till om- och pAbyggnad av färgerihuset vid sjön. 
Detta &r inlämnade han shlunda tvi3 förslag till byggnadsnämnden, ett med tv% 
vaningars höjd och ett senare innebärande en pabyggnad med ytterligare en 
vaning (se kartskiss n r  12 samt ritn. 7 och 8). Det sistnämnda förslaget kom till 
utförande och gav byggnaden det utseende, som den ännu har. Ritningarna fran 
1850 ä r  signerade av murmästaren Nikolaus August Agrh .  

Stockholm den 29 april 1969 
A. Löwe 

Marianne Rdberg 

Kallor: 

Riksarkivet: 
Stockholms stads acta - mantalslängd 1650 
Stockholms stads byggnadsnämnds arkiv (handl. frAn tiden fr.0.m. 1875) 

Stockholms stadsarkiv: 
Bouppteckningar 
Byggnadskollegii arkiv 
Byggnadsnämndens arkiv (handl. fran tiden före 1875) 
Fastebrev (sekreterarens registrator) 
Fastighetsvärderingar 
Mantalslängder 
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Stadsingenjörskontorets arkiv: Tomtböcker. Designationer 
Uppl&telseprotokoll 

Stockholms stads brandförsakringskontor: Brandförsakringshandlingar 
Uppsala Universitetsbibliotek: Westinska samlingen 

Topografiska bilder 

Stockholmia. Kopparstick, sign. Joh. Sasse. 1652 
Karl X Giistavs likfärd 1660. Osign. kopparstick efter teckning av Erik Dahl- 

berg omkr. 1661. 
Erik Dahlberg: Teckningar till Suecia Antiqua et Hodierna. 
Stockholm. Utg. av Sigurd Wallin. Sthlm 1963. 
Suecia Antiqua et Hodierna: I :  13. 
Suecia Antiqua et Hodierna. I: 14. 
Suecia Antiqua et Hodierna. 1 : 49. 
Johan Safvenbom: Utsikt fran Kornhamnstorg över Mariatrakten 1784. Olje- 

niåln. i Stockholms Rådhus. 
Elias Martin: Utsikt mot Mariaberget. 1787. Akvarell. 
Olof Faust: Utsikt över en del av Maria församling. 1798. Färglagd pennteck- 

ning. 

Fru Anna von Ajkay och pol. stud. Johan Polil har  medverkat med studier i 
och avskrifter av värderingshandlingar främst i Stockholms stads brandförsak- 
ringskontor. Värdefulla uppgifter b1.a. u r  tomtöreslängder från 1600-talets mitt 

ha r  meddelats av fil. stud. Leif Blom. 
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MARIABERGET 'CTSTRA 

8 1 

Bilaga 4 

Prognos för framtida ytor för uthyrning 

En noggrann berakning av lagenhetsytor för  bostäder och lokaler efter genoill-, 
förd restaurering låter sig inte göras med det utredningsmaterial som f.n. finns. 
Det är  möjligt först då hela området undersökts och skisser utarbetats för varje 
fastighet. Den prognos soni nu kan göras grundar sig på uppgifter från bygg- 
nadsregistret om de nuvarande fastigheterna samt på erfarenheter fran arbetet 
med kvarteret Lappskon Större. 

Vid ombyggnad av Lappskon Större kommer den nuvarande lägenhetsytan 
för bostäder att öka något medan den sammanlagda lägenhetsytan för uthyrning 
minskar något genom att vissa lokalytor tas i anspråk för bostadskomplement. 

Från byggnadsregistret har  hämtats följande uppgifter för Mariaberget Ostras 52 
fastigheter: 

l 
Moderna1 Omoderna1 Totalt 

Ly bostäder ni2 .............................. 22 900 19 900 42 800 
Ly lokaler m? .............................. 11 200 11 200 22 400 

34 100 31 100 65 200 

Genoni att dels tillämpa erfarenheterna från Lappskon Större på  områdets 
omoderna lägenheter och dels förutsatta att de nuvarande moderna fastigheternas 
ytor är oförändrade vid restaurering fas följande beräkning av de framtida 
ytorna. 

Omoderna Efter 
ombyggnad 

IAy bostäder ...................................................... 19 900 21 100 
1.y lokaler .............................. ,., 11 200 7 900 ........................ 

' Med moderna avses har fastigheter vars lagenheter huvudsakligen har WC och CV och 
omocierna de vars lägenheter huvudakligen saknar WC och/eller CV. 
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En addition av de ombyggda lagenheterna och nuvarande moderna ger: 

Ly bostäder totalt 21 100 + 22 900 = 44 000 
Ly lokaler totalt 7 900 + l 1  200 = 19 000 

Enligt dessa beräkningar fas salunda vid restaureringen en s& obetydlig 
minskning (ca 3 5%) av totala ytan att den troligen ligger inom beräknings- 
sättets felmarginaler. Erfarenheter fran Gamla Stans jamfarbara delar visar att 
man dar i stort sett far oförändrad ytanvändning före och efter restaurering. 



FLYGB\LD D A R  NYBYGGNAD I %V. LAPP- 

S K O N  MINOR€ SAMT Ä N D R \ N G  A V  
GATOR AR R E D O V I S A D E  




