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Fastighetsnämnden beslöt 1978-08-14 uppdra åt fastighetskontoret att 

i samråd med stadsmuseet genomföra en översiktlig inventering av 

Stockholms aldre industrimiljöer. Kulturnämnden bemyndigade 1978-10-25 

stadsmuseet att åtaga sig detta uppdrag som utfördes under åren 1979-1980. 

Inventeringen har planerats och letts av en arbetsgrupp bestående av 

l:e avdelningsingenjör Peter Jacobson och l:e intendent Hans Törneman 

vid fastighetskontoret samt l:e antikvarie Jonas Ferenius, stadsantikva- 

rie Björn Hallerdt och l:e antikvarie Marianne Råberg vid stadsmuseet. 

Arbetsgruppen har i principfrågor samrått med en referensgrupp av 

experter, nämligen docent Fredric Bedoire, fil dr Uno Gustafson, 

fil lic Marie Nisser, l:e intendent Gunnar Pipping och arkitekt Gunnar 

Sillén. Inventeringsarbetet har utförts av fil kand Elisabet Wannberg. 

Det fotografiska arbetet har utförts av fotograf Ingvar Lundkvist. 

I samband med inventeringen genomförde stadsmuseets fotografer Göran 

Fredriksson och Ingvar Lundkvist en flygfotografering av kommunens industri- 

områden och de centrala stadsdelarna, den förre i färg och den senare i 

svart-vitt. Fotograferingen var i första hand inriktad på hela industri- 

miljöer och områden och utgör sålunda ett komplement till den objekts- 

visa fotografiska redovisningen i de tidigare utgivna volymerna av 

"Industrimiljöer i Stockholm". De svart-vita flygbilderna har sammanställts 

till en flygfotobilaga som bör kunna vara användbar för alla dem som på 

skilda sätt är engagerade i frågor rörande Stockholms aldre industriområden. 

Stockholm den 14 december 1981. 
h 



INLEDNING 

Flygfotograferingen är utförd den 17 juni 1980. Samtliga fotografier 

ar enligt beslut av Försvarsstaben (1980-08-07) tillåtna för försälj- 

ning, utdelning och utförsel. Bilderna ar i övrigt ej beskurna. 

I föreliggande volym ar bilderna redovisade i tre huvudavsnitt: 
I I Innerstaden", "Ytterstaden - söderort" och "Ytterstaden -  astero ort" . 
Inom dessa avsnitt är bilderna ordnade stadsdelsvis. 

Bildtexterna ar utformade så att en grov identifiering snabbt skall 

kunna göras. Vid varje bild ar också negativnumret angivet. 

Bildbestallning 

Bilder ur inventeringsrapporten kan beställas genom stadsmuseets bild- 

arkiv. I beställningen anges negativnumrner, f0rma.t och hur bilderna 

skall användas - t ex publicering, privat bruk etc. 

Publicering 

Vid publicering och annat nyttjande skall följande anges: 

* Publiceringstillstånd enligt ovan 
* Foto: Ingvar Lundkvist, Stockholms stadsmuseum, 1980. 


