
KEJSARKRONAN 

Tv: Kejsarkronan 9 (nu 3 4 ) .  Foto 
A Jememan 1905. 

Nedan : 
Kejsarkronan och korsningen Karl- 
bergsvagen - NorrtuZZsgatan. Foto 
A Ma Zms tröm . 



Kejsarkronan 2 
Karlbergsvagen 10 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1883, arkitekt A G Forsberg, byggherre och byggma- 
tare E Fredlundh. PA 1890-det fWindringar pA bv, vån 2 och 3.1929- 
31 om- och pabyggnad med 1 vån, underbyggnad av gård, cv samt 
nybyggnad av gårdsflygel (hus II) - arkitekt W Gahn, byggherre A 
Olby. 1957 fasadförandring. 

Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv kladd med svart mosaik, i övrigt gul- 
brun sprutputs med fönsteromfatiningar i vit sliitputs. Den ursprung- 
liga taklisten är bevarad. Ovanför apoteket Omens entré sviivar en 
förgylld öm (skulpterad av Christian Eriksson, 1890). Gardsfasad: 
ockrafärgad slatputs. Gdtt plåttak. 

Entré: liksom trapphus mm helt präglad av ombyggnaden omkring 
1930. Kalkstensgolv, helt slata vaggar. PA trapplanen enkeldöm. 
Vissa partier, t ex fönstersmygarna, är Adringsmalade i grönt. 

Besökt lagenhet är ombyggd men bevarar k h d e  tak,profilerade 
golvlister och foder, skjutdörrar samt ursprungliga enkeldönar (dg-  
ra överspikade). 

Lagenhetsstorlekar 1883: 2 resp 3 rok (en del av & senare med 
r jungfrukammare). Butik i bv. 

Gard: asfalterad, underbyggd. 

- "edan 1975 har bottenvåningens svarta mosaik bytts ut mot en grå- 

J-- brun sliitputs, Apoteket, som vid inventeringstillfallet ännu blvis be- 
varade inredningen från 1930 års ombyggnad, har totalrenoverats 

$ L .  3- och den förgyllda örnen har flyttats in i apotekslokalema. 

Kejsarkronan 3 
Karlbergsvagen 12 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
d 

Byggnadsår 1883, osign rim, byggherrar C J och F A Cederstrand, 
byggmiistareE Fredlundh. 1933 hiss, 1940 cv, bad och wc,överbygg- 
nad av gård, vindsinredning samt butiker i bv med Atföljande fasad- 

- - 

R förandring. 

Gathus, 5 van. Gatufasad: hyvlad bv i grå terrasitputs, 2:a vån &l- 
vis rusticerad i brungr8 sprit- och slatputs, i övrigt är fasaden bema- 
lad som om &n var kladd med fasadtegel. Ursprungliga fasaddetal- 
jer som lister och fönsteromfattningar etc i brungrå slatputs. Rusti- 
cerad port,J. Gardsfasad: ochafargad sutputs. Svart plattak. 

Entré: ursprunglig glasad och skulpterad port. Mönsterlagt delvis 
dekorerat flerfäxgat keramikgolv, bröstpanel Adringsmalad i rödbrunt 
och därovan marmoreringsmAlade vaggar i grått. Takstuckatur med 
mittrosett med ursprungligt gasmunstycke, skulpterat och glasat mel- 
landörrsparti. Trapphus och trapplan av samma karaktar som ovan. 
PA trapplanen delvis glasade fyllningsdörrar, Adringsmalade i röd- 
brunt och försedda med överfönster. 

Besökt lägenhet bevarar snickerier sasom sockel- och smygpaneler, 
takstuckatur med mittrosett och i hallen helfranska dörrar och ur- 
sprungliga skåp. 

Lägenhetsstorlekar 1883: 3-5 rok. 

Gard: överbyggd, asfalterad. 



Kejsarkronan 4 
Karlbergsvagen 14 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1883, arkitekt A E Melander, byggherrar 1) O Herrström 
2) J A Pettersson. 1928-33 omb med bl a h d ,  underbyggn av gård, 
pAbyggn med 1 vån samt tillbyggnad av gårdsflygel (hus II) - arki- 
te& HMg & Morssing, byggherre E Nordlind. 1939 telegraflokal i 
bv och 1952 fhnkling av gatufasaden. 

Gathus, 6 vån. Gatufasad: grAgrön/grå slatputs, delvis rusticerad. 
Den påbyggda öv är något indragen med smidesräcke Ungs hela fa- 
saden. Vitmålad kolonnportal. Gardsfasad: ockrafärgad slatputs. 
Tak av svart plAt. 

Entrk liksom trapphus och trapplan präglad av ombyggnaden om- 
kring 1930. Sekund& glasad port, golv av kolmårdsmarmor med 
svart bård. Vaggama målade i flammigt beige med list i grågrönt, 
takmålning med 20-talsdekor i grönt, brunt och vitt. Ugenhetsdörr i 
ek med fyra fyllningar. Trapphus och trapplan av samma karaktar 
som entn5n med fönstersmygar, marmoreringsmålade i gragrönt och 
fönsterbankar av svart polerad marmor. 

Besökt lagenhet var vid inventeringstillfallet under renovering och 
bevarade då profilerade golvlister, fyllningsdönar med nupna h h ,  
takstuckatur, parkettgolv samt öppen spis. Kök med marmordisk- 
bank, spiskupa och a1dre skilp. Badrum med dubbelhandfat pA 
porslinsben. 

Lagenhetsstorlekar 1883: 1,2 resp 3 rok. 

Gard: underbyggd, asfalterad. 

I fastigheten ligger sedan 1929 Café Tranan (tidigare beiiiiget pA 
I Norrtullsgatan 29), legendariskt ölcafé som idag omvandlats till res- 

taurang. 

Kejsarkronan 6 
Karlbergsvagen 16, Upplandsgatan 52 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsh 1902-05,arkitekterDorph & m g ,  byggherreochbygg- 
matare C E Andersson. 1906 tvattstuga samt 2 badrum pA vinden, 
1930 bad i några Igh. 1937 ytterligare bad samt cv och hiss (52). 

Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. Gatufasad: ljust ockrafärgad 
slatputs, bandrusticerhg p& souh4n, vån 2 och delvis 3. Burspråk pA 
skulpterade konsoler, taklist, naturstensportaler med skulpterad de- 
kor. Gardsfasad: gulvit slatputs. Svart piåttak. 

Entré (16): i tv& plan med golv, trappa, sockel- och bröstpanel av vit 
marmor. Ursprunglig glasad och skulpterad port. Sekundarmålade 
vaggar i grönt, skulpterade mellandörrar med Clverstycke i stuck. Rik 
takstuckdekor, fristaende ledstanger i mässing. I trapphuset av vit 
marmor. blyspröjsade ftinster med rik flerkgad dekor, 1 j u s b l ~ ~ -  
de vaggar. PA trapplanen fy1lningsdBrra.r @ar- och enkel) med de Bvre 
fyllningarna glasade och sprlljsade, pA fondvaggen ber- och dager- 
fönster. Spegeivalvda tak med fris i snick med blackransar, festong- 
er mm. 



Besökta lägenheter bevarar bl a bröst- och smygpaneler sarntkakel- 
ugnar - vita med flerfärgad liljedekor. Mönsterlag& parkettgolv, tak- 
stuckatur och i &t ena köket ursprunglig diskbank av marmor och 
vaggparti med fyiiningar (skafferi etc). 

Lagenhetsstorlekar 1905: 3 rok samt 5 resp 6 rok med jungfrukam- 
mare. 

Gard: överbyggd, asfalterad. 

Sedan inventeringstillfallet har vinden inretts för bostadsandamal 
och bada entrkma med trapphus och trapplan har renoverats varvid 
bl a ursprungliga ytskikt har tagits fram och konse~erats. 

Kejsarkronan 7 
Upplandsgatan 54 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1904-05, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre P O 
Svensk, byggmastare H Bergkvist. 1930 cv och bad i gathuset. 
Gathus (hus I), 5 van + hög soutvån. Gatufasad: soutvan i gril, dar- 
ovan mörkröd, sprutputs. Stor kolonnportal i kalksten, delvis sprut- 
putsad. En bred och hög körport, mot gatan försedd med grindar i 
smidesjani, leder in tili gården. Gårdsfasad: grA slätputs. Kring den 
valvda körporten viixtomamentik i puts av jugendkaraktar. Svart 
piattak. 

Entrélkörport: granitsockel, gul/gulvitmåiade vaggar, indelade i 
falt av pilastrar. Mörkbrunt tak. Till trapphus D leder en spröjsad port 
(med slipat glas). Kalkstenstrappor, välvda trapphusfönster med 
klassiserande måiad dekor i grönt och silver i smygarna. Trapplan 
med nitlag& marmorgolv i svartlvitt, gula vaggar och grönmåiade 
kalade tak. Delvis spröjsade, grönmarmorerade fyllningsdörrar. 
SprOjsade dagerfönster. Uppgång A av samma karaktar som ovm. 

Gardshus (hus II), 5 vån. Fasad: grA slätputs. Ovan entrén putsde- 
kor i form av kartusch med monogram, girlanger och maskaron. Ent- 
rén markeras av ett plåtklatt torn. Bakgårdsfasad: ockrafargad slät- 
puts. Svart plattak. 

Besökta lägenheter bevarar bl a fyllningsdörrar, sockel- och föns- 
tersmy~vaneler. Made tak med mittrosetter i stuck samt i ett kök ur- 

Lagenhetsstorlekar 1905: 2 4  rok, en del med jungfrukammare alt 
jungfi-ualkov. 

Gard: i tvA plan med monumental "uppfart" från körporten mot hus 
II. Asfalt, granittrappor och racken i järnsmide. TvA lyktor pA gjut- 
j2msstolpar står kvar frAn byggnadstiden. Den sydöstra delen av går- 
den är avdelad med en portik. Trad. Bakre gård: smidesstaket. 

Sedan 1975 har gårdsfasadema putsats om i vitt. 



Kejsarkronan 1 1 
Nomullsgatan 19, Karlbergsvagen 8 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsh (hus I) 1883-84, arkitekt A G Forsberg. bygghem rich 
byggmastare E Fredlundh. Byggnadsh (hus II, hopbyggt med hus I) 
1903-04. arkitekt E Stenhamrnar, bygghem Fastighets AB Drotr, 
byggmllstare C J Svensson. 1914 hiss och 1923 telegrafstation. 1939- 
41 ombyggnad med b1 a cv, bad och wc, bunker med Acfliljande fa- 
sadfclmdring p i  bv, överbyggnad av galden mm (arkitekt I Teng- 
bom). 

Gathus (hörnhus), 5 resp 6 van. Ga tu fasad: gd/gulbm sprutputs 
med enkla fönsteromfatmingar. Enkel putr;mstikkrhg porten (H), av- 
fasar hörn P% hus I tir den ursprungliga tandmimtaklisren bevarad 
och pA hug II bandrirsningar p4 bv och van 2 och 6, i övrigt fllrenl 
lad fasad. Gardsfasad: gdguJ slatputs. Svart pUttak 

Entré (8): liksom trapphus och trapplan priiglad av den kraftiga om- 
byggnaden omkring 1940. Glasad port och dito meliandömparti. 
Golv och trappor av kolmaldsmarmor, vaggar måiade i grönt i olika 
nyanser. Gabondörrar. i m, Besökt lägenhet präglas ocksa av 1940 b ombyggnad och bevarar $2- - ' + 

från byggnadstiden endast smygpaneler samt kraftiga taklister i stuck ' f 

i fd sal och salong. 1( 

Lägenhetsstorlekar 1883: i hus I 1,2,4 resp 5 rok, de större med 
jungfrukammare, butiker i bv. I hus II fanns 1903 endast lgh om 2 
rok. 

Gård: överbyggd, asfalterad. 

Kejsarkronan 1 3 
Norrtuiisgatan 27 A, B, Vidargatan 1 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadshr 1905-06, arkitekt P Hallman, byggherre E Ohisson, 
byggmästare L Pettersson. 

Gathus (htrmhus), 5 vh + soutvh. Gamfasad: hög soutvån klädd 
med huggen kalksten. dämvan itid sliitputs med enkel rinad dekor. 
Portaler i ldksten. Burspråk, mot Vidargatan markerade med iorn- 
huvar, mot Norrtuiisgatan med sm A gavel uppbyggnader. Pil burspd- 
ken och under taklisten majolikadekor i grönt. Balkonger med smi- 
desracken, tundat horn. Gardsfasad: röd sliitpats. Rutt pHttak. 

Entré (27 A): ursprunglig skulpterad, gIasadport.Ru&gt konststens- 
golv i gdtt och rött med mönstrad bard. BrlSstpanel och darovan gul- 
malade viiggar indelade i Mt av listverk, som Liksom panelen är 
Adringsrniglade i brunt. Vitt tak med list och mimsett, ursprungliga 
spröjsade mehdlirrsr. Trappor av konststen. PA trapplanen golv, 
valgga och snickerier som i cnuen, fyllningsdllrrar varav en del är 
glasade och srnAsprt3jsade. Enm6 (27 B) iir utformad i stort sett som 
ovan men utan mellandörrar. Fondvägg med stort spegelparti. 

Besökta lägenheter bevarar en stor del av den ursprungliga inred- 
ningen shom snickerier - fyllningsdörrar malade "flammigt" i brunt 
samt smyg- och bröstpaneler - kakelugnar av olika typer, takstucka- 
tur etc. Kök med ursprunglig skåpimedning och öppna hyiior, zink- 



bänk, varmvattenbehållare i koppar, vedspis samt värmeugn med ju- 
genddekor. Ursprungligt serveringsrum samt hall med vedlår som 
sittbänk. 

Lagenhetsstorlekar 1906: i soutvån butiker och tvättstuga, i övrigt 
1.3 resp 4 rok - de större med jungfrukammare alt jungfrualkov. 

Gard: asfalterad. Gräs, buskar och träd. 

Sedan 1975 har huset totalrenoverats och vinden har inretts. Fasaden 
har putsats om med en rosa siätputs med bevarad dekor. 

Kejsarkronan 15 
Vidargatan 5 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnads& 1907-10, arkitekt F Svensson, byggherre A Johansson, 
byggmastare C F Lignell & A Johansson. 1934 bad, 1939 ytterliga- 
re bad samt cv. 1973 fasadrenovering. 

Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: ovan sockel av gA kalksten, 
ljusbeige siätputs med enkel ritsad dekor. Burspråk. Kalkstensportal 
med skulpterad dekor i fonn av bl a brinnande facklor. Gårdsfasad: 
granitsockel, därovan röd och beige slätputs. Svart plAtiak. 

Kejsarkronan 14 
Vidargatan 3 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1906-08, arkitekt J A Vallin, byggherre A Sundblad, 
byggmästare A Sundblad & C F Eriksson. 1940 cv och bad. 

Gathus, 5 vån. Gatufasad: sockel i grA huggen kalksten, därovan 
beige slätputs med bandritsning pA bv, i övrigt enkel ritsad dekor. 
Markerat mittparti med smidesbalkonger och liten gaveluppbygg- 
nad. Gardsfasad: gd slätputs. Svart plåttak. 

Entre: glasad port. Vitt marmorgolv med svart bård, beigemålade 
väggar med brunrosa tak med mittrosett och tvåfärgad profilerad tak- 
list. Fyllningsdörrar med spröjsad överdel, målade i ljust blagrönt. 
Trapphus och trapplan i stort sett som ovan. Hissdörren utformad som 
lägenhetsdörrarna. 

Besökt lägenhet bevarar snickerier som golvlister och smygpaneler 
samt fyllningsdörrar. Kälade tak. Kök med marmordiskbänk och 
skafferi med pärlspantpanel, serveringsrum med ursprunglig skåpin- 
redning och parlspAntvägg. 

Lagenhetsstorlekar 1908: 2 rok samt 3 rok med jungfrukammare. 

Gard: i tvA plan - nedre delen asfalterad, den övre grusad Buskar 
och träd, smidesstaket. 

Gatufasaden har sedan inventeringstilIfAllet putsats om med en gul- 
vit slätputs. 



Entrk q r u n g l i g  glasad och spröjsad port. Golv av nitlagd kol- 
m4rdsmarmor i grönt och vitt, grönmannorerad golvlist. Vaggar, 
marmoreringsmålade i gult. Kälat tak med list. Trappor av grön rnar- 
mor. PA mpplanen golv som i entrén, beigemuade vaggar samt fyll- 
n i n g s d m  @ar- och enkel), som är Adringsmalade i grunt - en del 
delvis spröjsade och dgra med Overftins~er. 

Besökt lägenhet bevarar profilerade golvlister, takstuckatur (roset- 
ter och list med eklövsmotiv), kök med ursprungliga skap och mar- 
mordiskbänk. 

Lagenhetsstorlekar 1910: portvaktsrum, 3 rok med jungfrualkov 4 
resp 5 rok. 

Gard: asfalterad och grusad. Gräsmatta, buskar och ett trad. 

Kejsarkronan 16 
Vidargatan 7 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsh 1907-08, arkitekt F Svensson, byggherre R Wessman, 
byggmästare C J Pettersson. 1934 cv, bad och modernisering av kök. 
1973 fasadrenovering. 

Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvan klädd med kalksten, 
darovan ljusgrågrön slätputs med enkel ritsad dekor. Portal i kalksten 
med valvt overstycke i vit puts. Ursprungliga butiksdörrar, burspråk. 
Gardsfasad: gulvit slatputs. Svart plattak. 

Entré: ursprunglig glasad port. Golv i vit marmor, sockel i samma 
material. Vaggarna är m8Iade i Ijusgr6nt. Högst upp intilI taket en 
fris med mAlad dekor i form av blommor och kvistar. Taket k spe- 
gelvalvt och beigemalatmed gröna mittfält Trapphus med kaikstens- 
trappa samt valbevaradeblysprlijsade fönster med glasmalningar sig- 
nerade Stockholms Glasmåieri,Neumann & Vogel- raglas i gultoch 
vin, monster av jugendkarakrlir. PA trapplanen golv som i enm5n, 
vaggar i gulorange sam t fyllningsdörrar, Adringsmålade i brunt. Da- 
gerf(lns ter. 

Besökt lägenhet bevarar bl a fyllningsdörrar - antingen med mAlat 
överstycke eller målad dekor direkt pA vaggen ovanför. Takstucka- 
tur, sockel- och bröstpaneler samt kakelugnar av olika typer. Kök 
med ursprunglig skåpinredning. 

Lägenhetsstorlekar 1908: 3 resp 4 rok med jungfrualkov eller jung- 
frukammare, i soutviin butiker. '1 
Gard: asfalterad, grus och gräs. Buskar och ett stort trad. 

Kejsarkronan 17 
Upplandsgatan 56, Vidargatan 9 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1906-07, arkitekter Dorph & Höög,byggherre J C Holm, 
byggmästare 1) K Andersson, 2) J Pettersson. 1926 cv, 1973 fasad- 
renovering. 

Gathus (hornhus), 5 van + soutvån. Gatufasad: sockel av kalksten, 
därovan ljusockra slätputs med inslag av ljusbrun och grA dito. Bur- 



språk med smidesriicken, skulpterade kalkstensportaler. Gardsfa- 
sad: gul slatputs. Piåttak. 

Entré (56): ursprunglig glasad port. Entré i tvA plan med hög, vit 
marmortrappa emellan, trappriicke i svarvat tra. Nedre delen av vag- 
gama är marmoreringsmalade i grönt med gulbruna bårder, dikovan 
grisaillemålning med naturalistiska landskapsmotiv. Spegelvalvt tak. 
Ovan porten fönster med landskapsmotiv. Trapphus med vit marmor- 
trappa, blyspröjsade fönster med flerfiirgade motiv i form av bl a sti- 
liseraderosor. PA trapplanen golv av vit marmor, fyllningsdom med 
Adringsmalning i gulrött. Dagerfönster med glasmillning. Entré (9) 
har samma karaktar. 

Besökta lägenheter bevarar bl a sockel- och bröstpaneler, fyllnings- 
dörrar, stucktaklister av olika slag samt kakelugnar med dekor av va- 
rierande utformning. 

Lagenhetsstorlekar 1907: 2-5 rok - flertalet med jungfrukammare, 
butiker i soutvån. 

Gard: asfalterad, konststensplattor. Kastanj. 

Kejsarkronan 33 (fd 10 samt del av 9) 
Norrtullsgatan 25 A-F 

Bostadsfastighet, inventerad 1975,1987. 
Byggnadsår (hus I) 1984-86, arkitekter Bengt Walldén och Gunnar 
Andersson, byggherre Svenska Bostader. Byggnadsår (hus II, tillhör- 
de tidigare fastigheten Kejsarkronan 9, nuv 34) 1899-1900, arkitek- 
ter Hagström & Ekman, byggherrar 1) J O Berggren 2) Fastighets 
AB Kejsarkronan, byggmastare 1) J O Berggren, 2) J P Gustafsson. 

Gathus (hus I), 7 vån. Gatufasad: rosa spritputs i bv och 2:a vån dar- 
ovan slatputs. Burspråk i grA plAt, en del franska fönster. Gardsfa- 
sad: rosa. Balkonger med grA metallriicken. 

Entré: beaggning av cementplattor, rosa spritputs, vitt putsat tak. 
Gallergrind i gråmalat smide leder in till portgången. 

Inga Iagenheter besökta. 

Gardshus (hus II), 5 vån. Fasad (1988): tillaggsisolerat, ljusgul sIat- 
puts, sekundara dörrar och fönster utan dekor (bara årtaiet 1900). 
S vart plåttak. 

Entré (1975): golv av svarta och grå konststensplattor, mönstrad 
bård, kalkstensirappa. Spegeldörrar med glasad överspegel, pA bv 
överkladda. Vaggar tvafargade gröna och vita, snickerier och lister 
svarta. 

Besökt lägenhet (1975) bevarar golvlist, taklist resp kalat tak, mitt- 
rosett, fyllningsdörrar (delvis överkladda). 

Gard: gras, betongplattor och rabatter, lekplats. Skulptur (en kejsar- 
krona). 

PA tomten lag tidigare ett bostadshus uppfört 1887, som revs 1971. 
Gårdshuset bevarades och har renoverats i samband med nybyggna- 
tionen. 



Kejsarkronan 34 (fd 9) 
Norrtullsgatan 2 1,23 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1858, arkitekt, bygghem etc okänd. 1863 byggdes gat- 
huset till norrut och försags med tv8 gårdsflyglar - byggherre C Gran- 
hagen. 1899-1904 byggdes sAväl gathuset som gårdsflyglama på med 
3 vån och utsattes dartill för en mycket genomgripande ombyggnad 
och total fasadföriindring i tidens anda. Samtidigt byggdes gathuset 
till in mot gården och ett stort gårdshus uppfördes (idag belaget pA 
fastigheten Kejsarkronan 33). Arkitekter för denna ny- om- och 
tillbyggnad var Hagström & Ekman, byggherrar 1) J O Berggren, 2) 
Fastighets AB Kejsarkronan, byggmastare 1) J O Berggren, 2) J P 
Gustafsson. Hiss 1912 och bad 1915. Fasadförandring 1924, nybygg- 
nad av garage pA gården, 1934 cv samt diverse förLindringar. Om- 
laing 1970 fasadrenovering. 

Gathus, 5 vån. Gatufasad: sandstenssockel i gulrött, därovan brun 
sprutputs. Fasaddekoren från ombyggnaden omkring sekelskiftet är 
idag helt borta och balkongernas ursprungliga smidesräcken är nu- 
mera utbytta mot platfronter. Enkel kalkstensportal. Körport. 
Ghrdsfasad: gulbrun sprutputs. Svart plattak. 

Entré (21): den yttre entrén är öppen med putsat iayssvalvt tak, golv 
av granit samt hörnlister av trä. En glasad port med enkel skulpterad 
dekor leder in till den inre e n d n  med rödbrunt kalkstensgolv och 
vaggar med klassiserande halvpilastrar och list i dörrhöjd samt skulp 
terade detaljer som dekor. Spegelvalvt tak. I trapphuset vita marmor- 
trappor och pA trapplanen golv av samma material, i övrigt samma 
karaktar som entr6n. Målade pardörrar med fyllningar, hisskorg i de- 
korativt smidesverk. 

Besökt lägenhet bevarar bl a äldre fyllningsdörrar, smygpaneler och 
i serveringsrum och kök delvis ursprunglig köksinredning. I salen är 
taket kassettindelat krhg en mittspegel. 

Lägenhetsstorlekar 1904: i bv bl a kaf6, butiker och portvaktsrum, 
i övrigt lgh om 1-2 rok samt 5 rok med jungfrukammare. 

Gard: till större delen asfalterad. Triid och buskar mm. 

Kejsarkronan 16 ,  kök. 
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LILJAN 

L i l j a n  3 3 ,  takmålning i entrgn .  

L i l j a n  2 ,  trapphus. 



Liljan 2 
Odengatan 102 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1906-07, arkitekt O Holm, byggherre R Lejmark, bygg- 
mästare O Hanson. 1933 lagenhetsuppdelning van 1-4. 1936 uppta- 
gande av källartrappa från gatan. 1950 uppdelning av lgh 5 tr samt 
pannskorsten. 1974 brandmursgenombrott iiil Liljan 5. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: bv i huggen sandsten darovan för- 
enklad fasad i gul riven puts. Smidesbalkonger. Portal med sand- 
stensomfattning med reliefskulpterade blomkalkar och skarrniak. 
Gardsfasad: gul sprutputs. PlAttak. 

Entré: ursprunglig glasad ekport. Vitt marmorgolv med svart bård. 
Gröna marmorerade väggar med horisontelit band i gdttlvitt, höm- 
lister i massing. Taklist och kalat vitt tak med faltindelning av stuck- 
ornament. Glasat mellandörrsparti med brun Adringsmaning. Vit 
marmortrappa och fönster med blyinfattade flerfargade glas i trapp 
huset. Enkeldörrar med fyllningar pA trapplanen. 

Besökt lägenhet bevarar fotlister, stucktaklister med olika motiv, 
takrosetter, halvfranska enkeldörrar med smygpanel. Rund vit kakel- 
ugn med malad dekor. 

Gardsflygel (hus II), 4 resp 6 vån. Fasad: gul sprutputs. Plattak. 

Lagenhetsstorlekar 1907: 6 rok + jungfrukammare samt butiker i 
gathuset, 2 rok i gårdsflygel. 

Gard: asfalterad, underbyggd med lanternin. 

Sedan inventeringen har fasaden putsats i rosabeige slätputs. 

Liljan 3 
Odengatan 104 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1905-09, arkitekt samt byggherre M Borgstedt, bygg- 
mästare H Carlson. 1915 inredning av vind för laboratorium, 1942 
pannskorsten. 

Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån i huggen sand- 
sten däröver ursprunglig fasad i gul slätputs med bandrusticeringar 
och dekor i metaii pa burspraket. Portalomfattning delvis i huggen 
sandsten. Balkonger i svart gjutjani. Gardsfasad: rosa slätputs. Svart 
piattak. 

Entré: ursprunglig ekport med nya glas. Golv i vit marmor med grön 
bård och vit fris. Br6stningar i vit marmor avslutade av profilerad 
marmorlist darovan stuckornament med infallda spegelglas, profile- 
rade lisener som fortsätter upp över taket, tahosett. Sviingdörrar med 
slipade glas. Vit marmortrappa, vaggar med marmorerad malning i 
grönt, gulbrun bård, daröver blagratt, profilerad takiist. Blyinfattade 
fönster med flerfärgad malning sign Neumann & Vogel. 
Trapplansgolv som i entré, väggar och tak som trapphus. Adrings- 
malade halvfranska pard6rrar med bly spröjsad glasmålning och dörr- 
överstycken i stuck. 



Besökt lägenhet bevarar snickeriinredning som paneler, hyllor och 
taklister. Takrosetter, dörröverstycken. Även ursprunglig tapet i ani- 
linfarg i hallen. Fullstandigt bevarat kök med skafferi, pärispåntpa- 
nel, skankskap och öppna hyllor. WC vid köket har sekundarbelys- 
ning. Vaggfast linneskåp vid sidan om. Serveringsskåp i konidor, 
med stege pil insidan av skåpdörren samt en nisch för brickor. Smalt 
fönster mot gården i komdoren dar tidigare vedlåren var placerad. 
Enkel- och pardörrar med fyllningar. Kakelugnar av olika typ, run- 
da och skankkakelugnar med flerfiirgad dekor. 

Gardshus (hus II), 4 van + soutvån. Fasad: rosa sutputs. Svart plåt- 
tak. 

Entré: golv och trappa i kalksten, gröna vaggar, mörkare bård och 
daröver vitt. Enkeldörrar med fyllningar. 

Besökt lägenhet har fotlister och profilerade taklister med takro- 
setter resp sockelpanel och kalat tak. Smygpanel, halvfranska enkel- 
dörrar méd stuckörnamenterade överstycken. Moderniserat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1909: 5 rok + jungfrukammare i gathuset, 2 rok 
i gårdshuset. Butik och lager i gathusets soutvån samt verkstadslokal 
i gårdshusets soutvån. 

Gard: underbyggd, asfalterad med lanternin. Verkstadsbyggnad i 

r;l gul s1atputs. 

Liljan 5 
i- A v  ---, Torsgatan 36 - .r 

I 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt F Lidvall, byggherre och byggmata- 
re L Hellstedt. 

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: brun slammad fasad ovan bv i 
brun riven puts. Frontoner över fönster vån 3 tr. Portalomfatinhg i 
granit. Gardsfasad: gul. Rött plåttak. 

EntrC: port med kannelerade triiikolonner. Kalkstensgolv, grUna vag- 
gar med inramning i blatt samt stiliserade bruna blommor i hörnen, 
profilerad taklist. Glasat mellandörrsparti. Kalkstenstrappa samt dörr 
med blyspröjsade gröna glas mot piskbalkonger pA halvtrappa. Gul- 
beigekgade vaggar med gul rand vid taket, vitt tak. Björkådrade en- 
keldörrar med en fyllning pA trapplanen. 

Tackt gång meiian hus I och II har kalkstensgolv, putsade vaggarmed 
rundbagefillt i rött med svart och vit imamning, marmorering i 
gultbrunt, målad bård vid det vita taket. 

Besökt lägenhet bevarar fotlister, enkeldörrar med en stor fyllning, 
smygpaneler, ursprunglig skåpinredning, kalade tak och takrosetter. 
S tickbagevalv mellan tambur och möblerbar hall. 

Gardshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul. Rött plåttak. 

Lägenhetsstorlekar 1926: dubblett med kokvrå, 3 rok + jungfru- 
kammare i gathuset, dubblett och 1 rum med kokvrå samt sovalkov, 
2-3 rok +jungfrukammare i gårdshuset. Butiker med lager i gathu- 
sets bv och kv. 

Gard: underbyggd och asfalterad med betongglasrutor, planterad 
med gräs och buskar. 



Liljan 6 
Torsgatan 38 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt F Lidvall, byggherre och dito bygg- 
mästare L Hellstedt. 1959 utökad entresolvan inom butikslokal. 

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: slammad brun puts ovan bv i brun 
riven puts. Franskt fönster och murad dekor pil 3:e vån. Portal med 
kalkstensomfattning. Garagenedfart. Gårdsfasad: gul slätputs. Svart 
plattak. 

Entrk urspninglig port. Kalkstensgolv, slata gula vaggar, vitt tak 
ljust gröna enkeldörrar med en stor fyllning pA trapplanen. 

Förbindelsegang mellan hus I och II har kalkstensgolv, samt enfar- 
gade vaggar och tak. 

Besökt lägenhet bevarar fotlist, tavellist och kälat takmedmittrosett. 
Enkeldörrar med en stor fyllning. 

Gardshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slitputs. Svart plattak. 

Lagenhetsstorlekar 1926: 1 rum, 3 rok +jungfrukammare samt bu- 
tiker + lager i gathus, 1 rum, 2 rok + jungfrukammare i gårdshus. 

Gard: underbyggd och asfalterad med övertäckta lanterniner. 

Liljan 7 
Torsgatan 40 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekt H Svensson, byggherrar tillika bygg- 
mästare Emil och Edward Johansson. 1927, 1939 ombyggnad av 
dusch till bad i lgh 3 tr. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: bv i grov huggen granit därovan 
förenklad fasad i gr& terrasitputs. Srnidesbalkonger ovan bursprak. 
Portalomfattning i grovhuggen granit. Gårdsfasad: grA sprutputs. 
Tegeltak. 

Entré: ursprunglig port. Vitt marmorgolv med grön bard, marmore 
rade väggar i stuccolustr~ med gula falt och grön inramning, kälat 
vitt tak, glasade svängdörrar i ek med spröjsat överstycke. Vit mar- 
mortrappa och grönmarmorerade väggar i trapphuset. Enkla 
fyllningsdörrar med blyspröjsad glasmålning i gultlgrönt samt dager- 
fönster på trapplanen. 

Besökt lägenhet bevarar snickerier som bröst- och smygpaneler, fot- 
lister, profilerade taklister. Takrosett. Fäitindelade väggar, enkel- och 
pardörrar med fyllningar. 

Gardshus (hus II), 5 vån. Fasad: grå sprutputs. Rött plattak. 

Lagenhetsstorlekar 1913: 3-4 rok + jungfrualkov i gathuset, 1-2 rok 
i gårdshuset. Butiker + lager i gathusets bv. 

Ghrd: underbyggd och asfalterad med glasbetongrutor. 

Sedan inventeringen har byggnaden sprutputsats i brunt. 



Liljan 20 
S:t Eriksgatan 94, Gastrikegatan 17 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre J 
Blomqvist, byggmastare C Blomqvist. 1929 garage un&r gården, 
badrumsinredning i vissa lgh. 1939 badrum i övr lgh. 1957 an& i nk 
och ök samt 1 t . .  1969 omputsning av fasader. 

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv i grå kalksten därovan för- 
enklad fasad i grAbeige sprutputs. Smidesbalkonger. Kalk- 
stensportaler. Gardsfasad: beige sprutputs. Svart plåttak. 

Entré (94): ursprunglig ekport med spröjsat överfönster, slipat glas. 
Rutigt marmorgolv i grönilvitt med vit fris. Brunmålad bröstpanel 
med fyllningar, slata terrakottafargade vaggar avslutade av vit och 
grå rand, vit taklist, taimsett. Brunådrade mellandörrar med över- 
fönster och slipat glas. I trapphuset golv som entr6 med grå fris, grö- 
na vaggar, hWslist. Enkla fyllningsdörrar med brun adring. 

Entré (94 B): ursprunglig port. Enaé i tvA plan med trappriicke i ta. 
Golv och trappa i vit marmor med grön bård. Bröstning i marmor, 
vaggar i ljusgrön stuccolustro, grön takfris och taklist. Taket dekore- 
rat i geometriskt mönster, terrakottafargad botten, lister och &kora- 
tioner i grått. Trapphus i huvudsak som (94) men liigenhetsdörrar 
med spröjsat overfönster samt dito dagerfönster. 

Entrd (17): ursprunglig port. Diagonalrutat konststensgolv i 
rötilgrått med röd och grå fris, trappor i röd konststen, gula vaggar, 
rött mellandörrsparti. Grå dörrar pA trapplanen. 

Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpaneler, hWslist, falt- 
indelade vaggar, fyllningsdörrar och skjutdörrar. Ursprunglig &Ap- 
inredning i kök och serveringsging. Dagerfönster mot serve- 
ringsgång och hall. Delvis moderniserat kök och nytt badrum. 

Lägenhetsstorlekar 1913: 2-3 rok. 3-4 rok med jungfrukammare 
resp alkov. Oversta vån har ateljé och rum samt 1-2 rok. Butiker med 
lager i bv. 

Gard: asfalterad och underbyggd med glasbetongrutor. 

Liljan 22 
Giktrikegatan 15 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-14, arkitekter Höög & Morssing, byggherrar 1) H 
Hector 2) J Larsson, byggmastare 1) L Nordensfröm 2) L E Anders- 
son. 1926 tillbyggnad av charkuterifabrik på gården. 1930 pannrum 
och badrum på vinden. 

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, &ovan förenklad 
fasad i brun sprutputs. Gardsfasad: oclnafargad slatputs. Rött plåt- 
tak. 

Entré: ursprunglig ekport med överfönster och slipat glas. Golv av 
marmorplattor med grön marmorbård och vit fris. Tvåfärgade vag- 
gar, kalat tak och hörnlister, gråmåiade mellandörrar, Iagenhetsdör- 
rar med fyllningar och spröjsade rutor. Cementmosaiktmppa i trapp- 
huset. 



Besökt lägenhet har ursprunglig inredning sasom fotlist, smygpanel, 
tavellist, kälat tak med list i taket. Dörrar med sex Qllningar. Takro- 
setter. 

Gardshus (hus II), 4 van. Fasad: oc-gad slätputs. Rött plåttak. 

Entré: ursprunglig port, golv av grå cementmosaik, tvafargade vag- 
gar, kälat tak. 

Besökt Iagenhet har fotlist, smygpanel vid ytterdörren, kälat tak med 
takrosett. överspikade dörrar. Kök med marmorbänk och parlspånt- 
skap. 

Gardshus (hus III), 1 v h .  Fasad: gul slätputs. Rött plattak. 

- 
-3 a I l., 

'f; 

Lägenhetsstorlekar 1914: 3 rok med jungfrukammare resp alkov i 
gathuset. Tvättstuga, dubblett, 1 rum, 1 rum och kokvra, 1 rok i gårds- 
huset. Butiker och lager i gathusets bv. 

Gard: betong med planteringar av olika slag. 

Liljan 23 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1907-09, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar och dito 
byggmastare 1) V Johansson & L E Andersson 2) H Funch. 1910 
hiss. 1944-47 fasadreparation, ny skorsten och kök till dubbletter. 

Gathus (hus I), 5 van+ vind. Gatufasad: gråra- och släthuggen kalk- 
sten i bv därovan nagot förenklad fasad i gulbrun sprutputs. Takva- 
ning i gul plat. Kalkstensportal, ,med löverstycke med kastanjmo- 
tiv. Gardsfasad: gulbrun sprutputs. Svart plattak. 

Entré: ursprunglig ekport med spröjsat glas. Svartlvitt diagonalniiat 
marmorgolv med vit fris. Vävklistrade väggar. Hålkälslist. Tredelad 
port mot gården. SprOjsade mellandörrar. GrA konststenstrappa i 
trapphuset. Brunadrade fyllningdörrar. Vävkiistrade rosa och blA 
vaggar. Kälat tak. Trapplan har vita marmorgolv med röd bård samt 
fris i gra cementmosaik. 

Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, bröst- och smygpanel, fyll- 
ningsdörrar, hAlkälslist och takrosett. Modem kokvra. 

Gardshus (hus II)! 4 vån. Fasad: ljusbrun sprutputs. Svart plåttak. 

Entré: ursprunglig port och spröjsade mellandörrar. Svadvitt dia- 
gonalruiat marmorgolv med vit fris. Bröstpanel med fyllningar. 
Hörnlister med svarvad knopp, fyllningsdörrar, rödbruna snickerier, 
rosa väggar, vitt kälat tak. Diagonalrutade golv i svart och grå konst- 
sten med fris pi! trapplanen. 

Besökt lägenhet har sockelpanel, fyilningsdörrar, halkälslist och 
takrosett. Moderniserat kök. 

Lagenhetsstorlekar 1909: 1 rum, 4 rok +jungfrukammare i gathu- 
set, 1-3 rok i gårdshuset. Butiker + lager i gathusets bv. 

Gård: underbyggd, asfalterad med glasbetongrutor. Underbyggd 
och asfalterad bakgård. 



Liljan 24 
Gastrikegatan 11 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsar 1907-09, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar 1) V Jo- 
hansson & L E Andersson 2) J A Engzell, byggmästare 1) L E An- 
dersson 2) L J Nordenström. 1910 kyrkolokal under garden. 1957 
dörr i bv. 

Gathus (hus I), 5 vån + vind. Gatuhsad: bv i ra- och släthuggen 
kalksten därovan nagot förenklad fasad i brun sprutputs. Putsdekor 
pA burspråket. Smidesbalkonger. Portalöverstycke i skulpterad kalk- 
sten. Gårdsfasad: mörkt ockrafärgad slätputs. Rött plattak. 

EntrE: ursprunglig port med sprlljsur och slipade gIas. Diagonalru- 
tac kaikstensgolv i rött och gratt, rlld bhd, mittelbandslist, ursprung- 
liga foder men nya släta d ö m .  VavkIBdda vaggar i gulgrllnt, brun- 
Adrnde snickerier. Vitt tak med hlllkälslisi. Mellandllrrar med spröj- 
sar och slipat glas. I trapphuset vitt marmorgolv med grön bbd. Gula 
vavkladda vaggar. Hörniister i massing. Pardllrrar med fyllningar pa 
uapplanen med övre fyllningen glasad. Ddgerfönster, gröna v3ggar 
och bmn9drade snickerier. Trapphusfonster med blyspröjsade iler- 
Pkgade ghs. 

Besökt lägenhet har stjärnparkett hämtad frAn hotell Regina, Rege- 
ringsgatan, bröstpanel och faltindelade väggar, häikälslist, fyllnings- 
dörrar. Lägenheten är delvis moderniserad med gabondörrar, nyin- 
rett kök och bad. 

Gårdshus (hus II), 4 van. Fasad: gul slätputs. Mot bakgard mörkt 
ochafargad slätputs. Rött plattak. 

Entré: svart/vitt diagonalrutat marmorgolv med vit fris. Kalk- 
stenstrappa. Ursprungliga fyllningsdörrar mot gården. Ljusgröna 
Ilingmalade väggar, brunadrade snickerier. 

Besökt Iiigenhet bevarar sockelpanel, bred taklist, takrosett och fyll- 
ningsdörrar. Kök med skåp med fyllningar, marmorbiink, äldre gas- 
spis. 

Lagenhetsstorlekar 1909: 1 rum, 4 rok + junghukammare i gathu- 
set, 1-3 rok i gårdshuset. Butiker med lager i gathuset. 

Gård: betongbelagd med lanterniner med plattak, betongtäckt bak- 
gard. 

Liljan 25 
Gästrikegatan 1, Odengatan 100 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1901-02, arkitekter Ulrich & Hallquisth, byggherre P 
Herzog, byggmästare J Johansson. 1903 inredning av bageri. 1925 
vindsinredning, bara delvis genomförd. 1929 pann- och badrum, 
1937 tvättstuga. Förändr i butiker 1927, 1933, 1957. 1958-66 
fasadrenovering, ombyggnad av kv, bv och entresol. 

Gathus (hörnhus, hus I), 5 van + vind. Gatufasad: bv i sand- 
stenskvadrar, därovan förenklad fasad i grA sprutputs. Blinderingar 
och dekor i putsen, smidesbalkonger med plitdekor. Portaler med 
sandstensomfattning. Gårdsfasad: gra sprutputs. Grönt plattak. 



Entré (100): skulpterad ursprunglig ekport med slipat glas och över- 
fönster. Vitt marmorgolv och trappa, massingsledstiinger. RödJvit 
tvärrandig sockel i marmor. Gulmarmorerade vaggar. Korgbagsvälvt 
tak med rik stuckdekor bl a förgyllda blommor i taket. Takfris bildad 
av bagfalt med blommor. blad och ansikten i stuck. Over porten kar- 
tusch med texten "åren 1901-1902 byggdes detta hus". Glasat mel- 
landörrsparti. I trapphuset enkel- och pardörrar med fyilningar och 
överstycken samt boaserade vaggar. Samtliga snickerier är brunad- 
rade medan väggarna är gulmarmorerade. Vit taklist och tak med ro- 
sendekor i stuck. PA trapplanen har dörrar och dagerfönster, liksom 
trapphusets fönster, blyspröjsade rutor i flerfargat glas. 

I, 
, 

Entré (1): skulpterad ekport med ovalt spröjsat fönster en bit ovan- 
{ för. Vitt marmorgolv, grå kalkstenstrappa, brunadrad hög panel med 
l*-- , - fyllningar, gröna vaggar. Tak med list och rosett i vitt. Skulpterat 

, - mellandörrsparti. I trapphuset vitt marmorgolv med röd bård. Fyll- 
ningsdörrar, pardörrarna delvis skulpterade, hörnlister. 

Besökt Iiigenhet bevarar ursprungliga snickerier som kapphylla och 
skap i hallen, sockel- och smygpanel, fyllningsdörrar. Taklist av kon- 
soltyp resp hAlkal, takrosett samt reliefdekorerad grön skank- 
kakelugn. Moderniserat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1902: 2-3 rok samt 4 rok +jungfrukammare. 
Vid vindsinredning 1925 tillkom 4 rok + jungfrualkov och 6 rok + 
jungfrukammare och bad. Butiker och k& i gathusets bv. 

Gard: överbyggd och asfalterad med glasbelongrutor. Uthus i grön 
fasspantpanel, gratt plattak. 

Liljan 26 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsar 1907-09, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar W Jo- 
hansson och L E Andersson, byggmästare W Johansson. 1917 inred- 
ning av bageri, 1945 andr i bageri. 

Gathus (hus I), 5 + vindsvån. Gatufasad: ra- och sliithuggen kaik- 
sten därovan nagot förenklad fasad i gragrön slätputs. Försänkta falt 
i putsen. Smidesbaikonger. Huggen kalkstensportal med pilastrar och 
urnor. Gardsfasad: grå slätputs. Plattak. 

Entré: ursprunglig ekport med spröjsar och slipat glas. Entr6 i tva 
plan med diagonalrutat svartlvitt marmorgolv, fris och trappor i vitt. 
Ljusbrun bröslpanel med fyllningar, grön viivklistrad vägg avslutad 
av brunadrad bård. Vitt kalat tak. Ursprunglig dörr till gård och mel- 
landörrsparti. Konststenstrappa. I trapphus vitt marmorgolv med röd 
bård pA trapplanen grA konststensfris. Faltindelade väggar, profile- 
rad taklist. Vitt kalat tak. Pardörrar med fyllningar, den övre glasad. 

Besökt lägenhet har altindelade vaggar, smygpaneler, fotlist och 
halkalslist samt takrosett. Fyllningsdörrar, serveringsgång med ur- 
sprunglig skapinredning samt vagg i pärlspånt. Köket delvis, samt 
badrummet helt moderniserat. 

Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gra slatputs. Plattak. 

Entré: golv och bröstpanel som gathuset, glasade fyllningsdörrar, 
svarvade hörnlister. Mellandörrar saknas, snickerier ljusbruna. Gula 
flingmålade väggar. Vitt kälat tak. 



Besökt lägenhet har fotlist, halkalslist, takrosett och fyllningsdörrar 
samt delvis ursprunglig skapinredning. 

Lagenhetsstorlekar 1909: 1 rum, 4 rok +jungfrukammare i gathu- 
set, 1-2 rok i gårdshuset. Butiker i gathusets bv. 

Gard: underbyggd, asfalterad och asfalterad bakgård. 

Sedan inventeringen har fasaden avfärgats i gult. 

Liljan 27 
Gästrikegatan 7 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 19 10-12, arkitekter Dorph & Höög, byggherre M Karls- 
son och P Herzog, byggmästare A Lignell och A Holmgren. 1921 ga- 
rage under gården. 1930-talet inredning av dusch och badrum. 

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv i släthuggen kalksten därovan 
nagot förenklad fasad i ockrafagad slätputs. Smidesbalkonger. Tidi- 
gare körport idag garagenedfart. Gardsfasad: vitrosa slätputs. Rött 
piattak. 

Entré: ursprunglig port med spröjsat överfönster och slipat glas. Dia- 
gonalrutat golv av vit marmor och brun kalksten, dito fris. Gröna fdt- 
indelade väggar samt svartådrade mellandörrar. Trapphusets vaggar 
är gula. Brun kalkstenstrappa. PA vilplanen enkel- och pardörar i 
svart. 

Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: rosa slatputs. Rött plattak. 

Entré: ursprunglig port med slipat glas, överfönster med grönt glas. 
Konststensgolv i vittirött med mönstrad bård. Grönmarmorerade 
vaggar, beige inramning. Vitt kalat tak. Gulbrunadrade mellandörrar 
liksom dörrar pa trapplan. GrA kalkslenstrappa. 

Besökta lägenheter har fotlist, kälat tak, takrosett, överfönster mot 
köket. Ursprunglig skapinredning i kök samt fyllningsdörrar. 

Lägenhetsstorlekar 1912: 3 rok, 4 rok + jungfrualkov i gathuset, 1- 
2 rok i gårdshuset. Butiker i gathusets bv. 

Gård: underbyggd och asfalterad gård med glasbetongrutor. 

Sedan inventeringen har gatufasaden avfagats i en ljust rosabeige 
nyans. 

Liljan 30 
Gästrikegatan 5 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1910-1 1, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar 1) h4 
Karlsson 2) P Ahman & P Aström, byggmästare 1) A Lignell2) P 
Ahman & P  Aström. 1912 ändr i bv och kv. 1951-52 cv, bad i gathu- 
sets lgh samt bad pa gardshusets vind. 



k.' P 

Gathus (hus I), 5 van + vind. Gatufasad: granitsockel och därovan 
nagot förenklad fasad i gra sprutputs. Smidesbalkonger. Kalk- 
stensomfattningar kring bv:s fönster och dörrar. Körport. Putsdekor 
över portalen. Ghrdsfasad: ljusbrun sprutputs. Tegeltak. 

Entré: ursprunglig port med slipade glasrutor. Golv av röda och vita 
marmorplattor, vit fris. Profilerad fotlist och hög bröstningslist. Ur- 
sprungliga mellan- och gårdsdörrar, ljusbrunadrade snickerier, vag- 
gar och kalat tak vitt. Trappor och trapplansgolv i gracementmosaik, 
röd fris. Spröjsade trapphusfönster. TvafArgade vaggar. Pardörrar 
med fyllningar och spröjsade raglas. 

Inga lägenheter besökta. 

Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: ljusbrun sprutputs. Tegeltak. 

Entré: ursprunglig port. Golv av grA cementmosaik med mörkare 
bard. Fyllningsdörrar med spröjsat och glasat parti. Vitt kälat tak. 

Lagenhetsstorlekar 1911: 3 rok i gathuset samt 1-2 rok i gardshu- 
set. Butiker i gathusets bv. 

Gård: underbyggd, asfalterad med glasbetongrutor. Asfalterad bak- 
gard. 

Sedan 1975 har gatufasaden sprutputsats i gratt pa bv och darovan i 
beige. 

Liljan 3 1 
Gastrikegatan 3 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsar 1910-11, arkitekter Dorph & Höög (planer) Höög & 
Morssing (fasad), byggherrar 1) M Karlsson 2) P Pehrson &C E Win- 
ter, byggmastare 1) A Lignell2) C E Winter. 1933 andr för garage i 
kv. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: bv i gul spritputs därovan gul 
sprutputs. Smidesbalkonger. Tidigare körport idag garagenedfart. 
Gårdsfasad: gul sprutputs. Tegeltak. 

Entré: ursprunglig port. Golv av cementmosaik med dekor, vitma- 
lad bröstpanel med fyllningar, glasat mellandörrsparti. I aapphuset 
trappa i cementmosaik, gd -  och vitmalade väggar, blyspröjsade 
fönster med flerfargat raglas. GramAlad bröstpanel pA trapplanen 
samt glasade gramAlade enkel- och pardörrar. 

Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Dagerföns- 
ter till kök, skankskap i serveringsgang. Vita kakelugnar - en rund 
och en skankkakeIugn. Delvis moderniserat kök. 

Gårdshus (hus II), 4 v h .  Fasad: brungul slatputs. Rött plattak. 

Lagenhetsstorlekar 191 1: 3 rok + jungfrukammare i gathuset, 1-2 
rok i gardshuset. 

Gård: asfalterad liksom bakgarden. 



Liljan 32 (fd 4) 
Odengatan 106, Torsgatan 34 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
B y gnadsår 19 10- 1 l ,  arkitekter Hagström &Ekman, byggherre L Pet- 
tersson, byggmästare C A Perslow. 

Gathus (hörnhus). 5 vän + soutvan + vind. Gatufasad: bv i röd ra- 
huggen granit därovan brun sprutputs. Smidesbakonger. Portal (1 06) 
med omfattning i slät- och grovhuggen granit och falt med vaxtde- 
kor i relief. Portal till apotek med kannelerade joniska pilastrar krönt 
av en stenbock. Gardsfasad: brun sprutputs. Rödbrunt plattak. 

Entré: ursprunglig port. Golv, trappa och list i grön marmor. Fältin- 
delade väggar med ströppelmalning i grönt, profilerad taklist, glasa- 
de mellandörrar. Rektangulär blyspröjsad glasmalning i bv. Vit 
marmortrappa. Enfirgade väggar och tak, rundbagefönster med fler- 
fargade blyspröjsade raglas. Enkeldörrar i björk med fyllningar och 
dagerfönster med foder och spröjsar i björk. 

Besökt Iagenhet bevarar fönster med blyspröjsad glasmalning, 
bröstpaneler med fyllning, tavellist och kälat tak med profilerad list 
i tak, halvfranska dörrar med smygpaneler. Moderniserat kök och 
bad. 

Lagenhetsstorlekar 191 1: 1 rum, 5 rok +jungfrukammare. 

Gard: underbyggd, asfalterad. överbyggnader i gul slätputs med 
gröna plattak. 
Sedan inventeringen har apoteket ersatts av en banklokal, varvid 
stenbocken över porten tagits bort. 

Liljan 33 
S:t Eriksgatan 88, Torsgatan 46 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-14, arkitekter 1) E Hjelm 2) E Nysuand byggher- 
rar 1) H Hansson 2) J P Lönnqvist och E Nysirand, byggmästare 1) 
C F Lignell, 2) E O Nystrand. 1925 ga-age och källare. 1929,1944 
förändr i bv. 1949 ändr i garagenedfart. 

Gathus (hörnhus, hus I), 5 van + soutvån. Gatufasad: bv i huggen 
granit med nagot förenklad fasad i beige sprutputs. Smidesbalkonger 
ovan burspråk. Gårdsfasad: gul slätputs. Tegeltak. 

Entréer: rutigt marmorgoiv i vittlgrönt, grönbetsad bröstpanel med 
fyllningar, putsade väggar och tunnvälvt tak dekorerade med mal- 
ningar i gra, rödbruna, bl& gröna och gula färger. Trappor i vit mar- 
mor. Släta enfärgade väggar och tak i trapphuset samt blyspröjsade 
fönster i ofirgat raglas. PA trapplanen enkel- och pardörrar med fyll- 
ningar samt överstycke i blyspröjsat glas. 

Besökt Iagenhet bevarar fotlist, bröstpanel, faltindelade väggar med 
tavellist, takrosett. Enkel- och pardörrar med smygpaneler. Öppen 
spis. Delvis moderniserat kök. 

Gardshus (hus II), 4 vän. Fasad: gul slätputs. Tegeltak. 

Entré: trappa och golv i röd cementmosaik med gra fris, slata tv& . - 
fargade väggar med smal bard, kälat tak, halvfranska enkeldörrar -. _, 
med glasat överstycke. 



Lagenhetsstorlekar 1914: 3-4 rok i gathuset, 1 rok i gkdshuset. Bu- 
tiker i gathusets bv. 
Gard: asfalterad liksom bakgården. 

Sedan inventeringen har gatufasaden omputsats och !Ar nu i röd riven 
puts. 

Liljan 34 
S :t Eriksgatan 90 

BostadsFastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-14, osign ritn, byggherre E Kindblad, byggmasta- 
re G A SahlCn. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: bv i råhuggen kalksten samt brun sprit- 
puts darovan förenklad fasad i rod sprutputs. Balkong med putsad 
bröstning. Portal i grovhuggen kalksten. Gårdsfasad: uppg saknas. 
Plattak. 

Entré: ursprunglig glasad port med överfönster. Golv i cementmo- 
saik, flingmåiade vaggar och tak. Kälat tak med profilerad list, gla- 
sade svängdörrar, enkeldörrar med fyllning. 

Besökt Iiigenhet bevarar fotlister, enkla halvfranska fyllningsdörrar, 
profilerade taklister, vit rund kakelugn. Kök med ursprunglig inred- 
ning - Bolinders vedspis, skafferi med pärlsphtpanel och skänkskap. 

Lagenhetsstorlekar 1914: butiker, 2-3 rok. 

Gård: cementerad, triid och blomlador. 

Sedan inventeringen har fasaden sprutputsats i brunt. 

Liljan 35 
S:t Eriksgatan 92 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekter Westholm & Bagger (förs1 ritn), A 
Sjösteen (andr ritn), byggherre och u01 aven byggmastare A Sjöste- 
en. 1963 omb av lokal till bilskola. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: granitsockel darovan nagot förenklad fa- 
sad i brun sprutputs. Smidesbalkonger ovan bursprak. Portal i hug- 
gen granit. Gårdsfasad: gul sprutputs. Rött plattak. 



Entre: ny port. Golv i cementmosaik med röd bård och hörndekor i 
gult. Rundad trappa i cementmosaik. Murade väggar med infallda 
cementplattor och keramik. Kryssvälvt tak. Ursprungliga glasade 
dörrar till gård och inre entré. Släta gula väggar med smal bårdi trapp- 
hus, däröver vitt tak. Pa trapplanen boaserade väggar med enkeldör- 
rar och spröjsade fönster. 

Besökt lägenhet bevarar smyg- och sockelpanel, kälat tak och rikt 
ornamenterad takrosett. Gravit skänkkakelugn med flerfargad mal- 
ning. Skänkskåp i serveringsgång. Delvis moderniserat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1913: 1 rum, 2 rok, 4 rok samt butiker i bv. 

Gard: cementerad. 

Liljan 38 
Torsgatan 42 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1926, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, byggma- - -T_I, = ...r-=.FPICf=r=-II 

tare Fackföreningarnas B yggnadsproduktion upa. 1940 sopnedkast. 
1944 biograf ändrad till predikolokal för Stockholms Fribaptistför- 

- 
ening. - 
Gathus (hus I), 6 van + soutvh. Gatuhsad: bv i brun bandrustice- 
rad puts darovan rödbrun slammad med putsdekor mellan vAn 5 och 
6. Putsad grA portal med kopplade kolonner. Garagenedfart. Gårds- - 
fasad: gul slätputs. Rött pl8ttak. 

Entré: ursprunglig glasad port. Röd/svartrutigt keramikgolv, bröst- 
ning i marmorerad stuccolustro, svart list, däröver grönmalade väg- 
gar med fris i stuccolustro. Glasat mellandörrsparti inramat av stuck- 
dekor. Enfiirgat slatt tak. Konststenstrappa, släta väggar och tak i 
trapphuset. GramAlade enkeldörrar med fyllning pA trapp lanen. 

Gång mellan gatu- och gårdshus har golv och väggar som entré, tak 
med malning i bltitt och bård i gult och gratt. 

Besökt lägenhet har sekundärbelysning till badrum frhn delvis mo- 
derniserat kök med ursprunglig skapinredning, enkeldörrar med fyll- 
ning och spröjsade glas. 

Gårdshus (hus II), 5 vhn. Fasad: gul slätputs. Rött plåttak. 

Entré: röd/svartrutigt keramikgolv, väggar med bröstning i stucco- 
lustro däröver malad marmorering i gultbrunt liksom marmorerad 
fris. Rektangulära fält med figurativa reliefer. 

Lägenhetsstorlekar 1926: tvättcentral och samlingssal i soutvh, 1 
rum och kokvra, 1-2 rok i gathuset, 1-2 rok i gårdshuset. 

Gard: underbyggd och asfalterad. 
Sedan inventeringen har gatufasaden renoverats och är nu i ockrafär- 
gad riven puts. 



L i l j a n  3 5 ,  t a k r o s e t t .  L i l j a n  38 ,  e n t r d .  
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