f.d.GLASBRUKET MINDRE

3,495,6,7,8

nu parkniark KATARINA KYRKORACKE aod

f d Glasbruket
Mindre 3.4.5.6.7.8
Glasbruksg 25
Nytorgsg 2

F d . Glasbruket Mindre 3, 4, 5 , 6 . 7, 8, nu parkmark
Katarina Kyrkobacke aod
Glasbrukagatan 25, Nytorgrgatan 2
Ungkarlnhetell, Hete11 Glaobruket, atelj6er
Gathar I (2 vån) tegel, gul slatputs.
Bathui II (2 vån) tegel, gul slatputs.
Gathus III (3 vån + inredd vind) tegel, gul
siatpata.
Gathus nr TV (1 van) tegel, gul olatpata. Putien
är sprutbehandlad.
Garden grusad, staltr8dsnat mot branten.
F d n~illströmskawarbetainrattningen.
Omkring 1808 lat kungl sekr J F Hyckert bygga
has I och II förenade med en port not en vlndplats vid den nyframdragna nordligaste delen av
Nytorgsgatan. Byggnaderna jämte del av hua III
och IV var avredda till verkstads- och förradslokaler. Faetigheten förvärvades av fabrikör P C Dillström, vilken 1821 ombyggde byggnaderna för klädesfabrikation och till- och pabyggde hua III med
en vaning. Stockholma stad överflyttade hit Allmänna Arbetainrattningen 1843 f r h B6tgatan, varefter hua III om- och påbyggdes till sin nuvarande höjd med kyrkral f6r 35@ perramer pi
vinden 1853. Parten erh6ll da rin imvaraide utformning. For hinnolegomont am- .oh tillbyggdes hur
IV 1869. För Katarinavagens framdragning tvinga d e ~man riva rtora delar av hus X, gardsverkitiiderna ramt eOt bortadrhur langot i vHrter 19Q6.

ArbetsinrHttni~genhade logement för h i i r e r oah
*än, rjukral, ängktik, utral, baditila, arrertr.delning m i fOrutei((rjeGBe.t;ssalar.Efter arbetsinrättningens övcrf lyttning t i I 1 Eögalid, (sedermera Högalids varilhem) 1905, inrättades ungkarlshotellet, vilket ombyggdes 2945. Interiören är nu
helt anpassad till hotellverksamheten i hus III
och II, till ateljb och kontor i hus I sch II.
Rester av kyrksalens inredning bevarad, salen
disponeras nu som skulpturateljé.

Glasbruket Nedra 4
Stadsgarden 22, Katarinavä~en19
Bostadshus. Sjömansinstitutets lekaler pi bv,
van 1 och 2 tr. (3 vån + inredd vind vid
Katarinavägen, 8 van + inredd vind vid Stadsgirden), takmaterial : glaeerat tegel med koppardetaljer, fasadmaterial mörkt tegel och
sten.
Ombyggt 1941 för Sjömansinstitutet. EntrBn
och trapphuset ändrade.
Byggt 1913-1914. Arkitekter H Hedlund och A
Anderberg, byggherre bolaget Stockholm-Saltsjön, byggmästare Hesselman & Bergström.
Glasbruket Nedra
4 och 8
htarinav 19 och 21

Glarbruket Nedra 8
StadsgBrdtn
Katarinavägen 21
Saltsjöbanans f d stationshus. Bestbr av en utriktipaviljsng vid Katarinavägen, därunder järnviigenr lokaler vid Stadsgardan samt en tsappbyggnad, förbindelse mellan Katarinaragen och
Stadsg&rden, nu avstängd. Fasadmaterial av
mörkt tegel.
Uppfört 1913, arkitekt A Anderberg, byggmästare Hesaelman & Bergström.

Glasbruket Nedra 12
Ny kontorrbyggnad under uppförande. Arkitekt
Jan Lundisg.

F d Glasbruket Västra 1 inom h Katarinabacken
nu aod
Svartensgatan 31
Bostadshno (3 d n ) svart plattak, fasad av puta.
Garden asfalterad och muremgiven.
Bgggnaden uppfördes 1863, b~ggherreA O Källströn. Renoverades 1969. Enkelt trapphus. Delvis bevarad ursprunglig inredning.

f d Glasbruket V 1
Svartensg 31

fd. GLASBRUKET VASTRA 3
inom kv. KATARINABACKEN

F d Glaibruket VEitxa f inom h fitarinabacken
Höga Stigen 3, Klevgränd 14
F d Glaebruket V 3
Katarinabacken
Höga Stigen 3

k a k d i h u r , rvarta lattak, ~ t r a d efarader.
I Klevgränd 14 13 vin + inredd vind).
airder iiremgiren. h r et bysader 1886 av arkitekt

h i

l971
h a II Höga Stigen 3 (3 vån + inredd vind).
rar med jamrtaket. h i e t
Olrdei ouiven
rppfijrt 1866, $yagherre J Lindqviit. Ombyggt
1971. I bada haren delvia bevarad urrprnnglig
inredning.

fd GLASBRUKET' V Ä S ~ R A ~
inom kv KATARINABACKEN

F d Glaebruket V 7
Katarinabacken
F d Glaebruket Vastra 7 inom kv Katarinabacken
Höga Stigen 7
Hona Stigen 7
~oitadohao. ierkotad i bv (3 vln + inredd vind)
svart pl&tiak, rprutbehandlsd putafarad. Glrden
asfalterad och muromgiven. MeterhSg panel i entrén, ursprunglig enkel inredning p& vilplanen.
Huset byggdes 1866 av arkitekt C Tolff, byggherre var J Lindqvist.
Ombyggnad 1943.
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GLASBRUKET ÖCIRA 2,3,l1
inom kv. DROTTNINGFN
Glasbraket Öa tra 2.3.11 inom h. Drottningen,
Glasbruket Ö 2,- 3, 11
inom kv Drottningen
Glasbruksg 40

parkmark blx

~ l a s b r u k s ~ a t a40
n
Bostadshus med verkstadrrörelse.
Gathns 1 (2 van) och gardshus II (3 van i avaatecr) är stenhus med putsade fasader.
~vtraden/vedbodar III (1 van) och kopparslageri
(IV) (1 van) ar trähus.
Garden belagd med kullersten, planterad, plank
mot gatan.
Hus I beskrivs 1730 som nybyggt. En badstuga
fanns under hela 1700-talet i bottenvaningen.
1797 fanns även hus II. Omkr 1910 revs en stenbyggnad som lag utmed gatan. Bostadshusens inredning ar frin 1700-talet (bl a fyrfyllnadsdörrar och helfranska dörrar av rokokotyp),
1800-talets slut och 1900-talets början.

Y

Glasbruket Ö 5, 6, 7
inom kv Drottningen
Högbergsg 10

Glasbruket Östra 5,6,7, inom kv. Drottningen
Högbergrgatan 10
Bostadshus A (3 van) svart plittak, sprutbehandlad putsfasad. Garden belagd delvis med kullersten, planterad. Gathuset uppfördes 1815 för
Eric Sandberg och ombyggdes 1838 d& aven gardshuset uppfördes.

Glasbruket Östra 8 inom kv Drottningen
Högbergsgatan 14 A,B
Bostadshus (2 van + inredd vind) takmaterial
tegel och svart plat, fasaden putsad.
Byggnaden uppfördes 1756 och tillbyggdes 1758.
Byggherre var Sven Graffman. Fastigheten tilloch pabyggdes 1838. Interiördetaljer fran 1700kalkstensoch 1800-talen i saval trapphus
golv och -trappor- som lägenheter, helfranska
dörrar m m
Under ombyggnad.

-

Glasbruket Östra 8
inom kv Drottningen
Hogbergsg 14 A och B

Glasbruket Östra 9, inom kv Drottningen
h t a r i n a Kyrkobacke 7, Högbergsgatan 16'
~ostadshus; K-märkt i - stadaplan,
Gathus och flyglar (2 van + inredd vind), uthusbyggnad (1 van + hög sockel). Tegeltak, putsade
fasader.
Gathuset och flyglarna omger en kullerstenslagd
mindre gard. Yttre garden trädplanterad. Uthus
av sten och trä. Byggnaderna uppfördes 1757-59.
Artalet 1757 angivet p& fasaden. Byggherre var
skräddaren Elias Kuhlman. 1700-talsinteriörerna
är till otor del bevarade.
Fgrfyllnadsdörrar, helfranska dörrar, bröst- och
smygpaneler, stucktak. Kakelugnar bevarade fran
saval 1700- som 1800-talet. I portgangar och
trapphus kalkstenstrappor och -golv.
Under ombyggnad.

Glasbruket Ostra 9
inom kv Drottningen
IIögbergsg 16
Katarina Kyrkobacke 7

GLASBRUKET &RA13J4
inom kv. KRONPRINSEN

Glasbruket Ö 13, 14
inom kv Kronprinsen
Katarina Kyrkobacke 5
Lilla Fiskargr

Glasbruket Östra l?. 14 inom kv Kron~rinacn,
delvis parkmark aod
Katarina Kyrkobacke 5 , Lilla Fiskargrand
~ostadsfastighet
Gathus (2 van + inredd vind) svart plattak,
putsfasader med spritputsade socklar.
~vträden/vedbodar och uthus (1 van) av trä med
rödfärgad locklistpanel.
Garden belagd med storgatsten, östra delen har
gräsmatta och rest av rabatter.
Ett envaninge stenhus uppfördes 1770 för hökaren Matthias Borgvall. Detta om- och tillbyggdes 1781. Uthusen uppfördes efter 1863.
I gathuset finns den urspr 1700-tals inredningen bevarad. Fastigheten upprustad.
Glasbruket Östra 15 inom kv Kronprinien, delris parkmark aod
Katarina Kyrkobacke 3

Bostadihur (3 v8n + sout van) svart plattak,
spritputaad fasad.
Trapphuset har bevarad inredning fran byggnadstiden.
Birden asfalterad
mggnaden uppfördeo 1888. Byggherre och myggrlirtare F Nystedt.
Glasbruket Östra 15
inom kv =onprinsen
Katarina Kyrkobacke 3

Glasbruket Östra 18
inom kv Drottningen
Högbergsg 12

Glasbruket Östra 19
inom kv Drottningen
Glasbruksg 42

Glasbruket östra 18 inom kv Drottningen
Högbergegatan 12
Bostadshus
Ggrden cementerad
rött plittak, putsad
fasad. Tvattetaga 15
1 vin i tegel med gal rlfftputs.
IIuset har till största delen bevarad inredning
från byggnadstiden.
Byggnaden uppfördes 1881, ritn sign G Sbg,
byggherre och byggmästare J Lundin.
Fastigheten upprustad.

GLASBRUKET OSTRA 19
inom kv.DROTTNIN GE N
Glasbruket östra 19 inom kv Drottningen
Glasbruksgatan 42
Bostadsfastighet
Gathus I (1 van + inredd vind), girdshur II
(1 vin) och avtraden/vedbodar III (1 vin) av
trä med rödfärgad locklistpanel.
GBrden belagd med kullersten, planterad, plank
mot gatan.
Hus I uppfördes troligen 1756 och ombyggdes
troligen p& 1910-talet di haret kapades mot
gatan. Hus II uppfOrdes 1813. I mitten ar 1800talet skall det ha varit krog pH tomten.
Hus I Sr helt förfallet: murad spis och breda
takpaneler.
Hur II har murad spiskupa, kakelugnar fr8n
1800-talets förra hälft samt snickerier frHn
samma tid samt frin 1800-talets slut.

Gråberget 14
Folkungag 49
GrBbtrget 14
Folkungagatan 49
Bestadrhur ( 5 van), svart plBttak, sprutbehandlad putrfasad.
Interioren medernirerad.
Byggt 1902-1903, arkitekt P J Lindblad, byggherre ooh byggmartait G E Lindrtrör.

Gråberget 16
Tjarhovsg 12

Beitadrhur, gathus (5 van) raft plit frk, putsfasad
red kalekdekor, bottenvining i rtei. Birdrhrr
(2 vln + inredd +ind). P e r t g h g eeh $rapphrr 1.1ria Gndrade. Kartttibllt tak med rbilirer.de
blad
bevarat i portglngen. airden arfalterad.
Byggt 1912-1913, arkitekter Höög ooh Horaring,
byggherre oeh byggmffitare J A Enedberg.
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Gråberget 17
Tjarhovsg 14
Östgötag 22
=.-r.-,-,
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Graberget l7
Tjärhovsgatan 14, Östgötagatan 22
Bostadshus (6 van). Tegel tak, puts fasad med bottenvaning av sten. Portgangen delvis bevarad frbn
byggnadstiden. Tvättstuga av tegel med gr& slätputs. Garden asfalterad.
Byggt 191301914, arkitekter Höög och Morssing,
byggherre J E Zachrisson, byggmästare G A Sahlén.

Graberget 18
Tjarhovsgatan 8 A,B
~ostadshus (4 van) rött pllttak, spritputsad fesad. Portgbngar och trapphus intakta. För tiden
typiska byggnadsdetaljer finnas bevarade, sasom
takfriser, takroaetter, gjutjärnstrappor och
räcken.
Garden asfalterad.
Byggt 1889-1890, byggherre A E Jansson, byggmästare C E Jansson.

Graberget 18
Tjarhovsg 8 A, B
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Graberget 19
Tjarhovsg 10

Griberget 19
Tjärhovsgatan 10
Bootadrhur (6 van) rött plittak, speutbehandlad
pufefasad med bottenvaning av sten. Enkel inredning.
Byggt 1929-1930, arkitekt 'iiare Sellman, byggherre @ch byggmaetare B Hallgárd.

Graherget 26

Griberget 26
Folkangagatan 59, Ör tgö tagatan 24
Boo tadohus (6 van) svart plittak, sprutbehandlad
putsfasad.
Byggt 1926-1927. Arkitekt Paul Hedqvist, byggherre och byggmastare E RHland.

v&)

rvart plattal, rprutbehandlad
Bos tadshur (6
putsfarad. ~ortg&g med takfrir och marmorgolv.
Byggt 1926-1927. Arkitekt Paul Hedqvirt, byggbyggherre och byggmästare E Råland.

get
29
gaqlatan k7,

Graberget 27
Folkungag 57

Götgatan 49-51, Tjärhovrgatan 2
Hotell oah restaurang Ilalmen
Fartigheten uppiord i 7 r h 1948-1952. Tak av
koppar, farad ar rkrapad putr i olika foner.
Arkitekt Georg Varhelyi, byggherre AB Kommunal
Hotell (m),byggdistare Cereko AB. 7tt van
ombyggd till kontor 1963.
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Gr Aberget 29
Folkungag 47
Götg 49-51
Tjarhovsg 2

Handelsskolan
Stigberget

Handelrrkolan 1
Kofferdigatan, Stigbergsgatan 26-28, Tjarhovsgatan 49
Frans Schartaas gymnasium (f d handelrinetitut)
6 van + soutv + inredd vind). Takmaterial tegel
och kopparplat. Fasadmaterial tegel med röd,
tunn slamuing. Sockel, portaler, band m m av sten.
Pzantering runt rkolan. Dekorationsm&laren Filip
HHnrson har utfört den bevarade dekoreringen av
samlingssalen, trapporna och de kryssvälvda korridorerna. Konstsmidena har utförto efter Nordenskjölds ritningar av Petrus Forsberg ouh
R Karlsson. I samlingsralen bronsbyst av Frans
Schartaa efter original av Byström.
Byggnaden uppfördes 1914-1915, ark'itektvar
Knut Nordenskjöld och byggmästare Oscar Hanrson,
byggherre Grorshandelesocieteten.

Griiberget 21
Tjarhovsg 4

Graberget 21
Tjarhovsgatan 4
Restaurang Kvarnen (J vin) taket täckt med glaserat tegel, fasaden putsad.
Huset utnyttjas i huvudsak som restaurang med
bl a Bestvaning.
Byggt 1907-1908, arkitekt Sam Kjellberg, byggherre Gbg-systemet, byggmästare L M Törngren.
Ombyggnad 1931 arkitekt Kjell Westin.

Gråberge t 23
Tjarhovsgatan 6, Folkungagatan 51
~ostads- och kontorshus.
Postkontor inrymt i fastigheten vid Folkunga atan
(6 van). Boa tadafaa tighe t vid T järhorsgafan 7 5 vlin).
Gratt plattak, putsade fasader och socklar. P&
garden kontorsbyggnad i en vaning.
Byggt 1931-1932, arkitekt Erik Lallerstedt,
byggherre Postverket.

Gråberget 23
Folkungag 51 ( 5 3 )

Graberget 25
Folkungatan 55
Bostadshus (6 van) rött plittak, putsad fasad.
Byggt 1931-1932. Arkitekt Hj Wea terlund, byggherre Edw Johansson.

Gråberget 25
Folkungag 55
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Haclcelf j a 1 1 2

Ostgötag g

.-

Hackelf ja11 2
Östgötagatan 9
Verkstads- och bostadshus.
Gathus I (1 van + inredd vind) stomme av timmer,
fasad av l jusgul locklistpanel, gathus II (1 van)
samt verkstadsbyggnad III (2 van) tegelstomme med
slätputs.
Garden bela d med storgatsten.
TrOhuset (If: Enligt 1730 ars mantalslängd fanns
ett trähus v& tomten. Detta försäkrades 1755 av
sidenmanuf akturi sten Samuel Kiempe och byggde e om
1805 vid en allmän upprustning av hela tomten.
Inredning delvis bevarad frin 1700-talet. Stenhuset (II) anordnades troligen vid 1800-talets
slut som butik för Ringströms glasm€isteri. Blyinfattade jugendornament i skyltfönster och dörr.

Häckelf ja11 3.4.5.6
Svartenogatan 20-2<, Östgötagatan 7
Verkstads- och bostadshuo
Den s k Ringatrömaka garden.
Gathna I (3 van) te t l t a k tegalntomnia, gal
sliitpiits, uthua II $1 van) t e g c l , gal alatpiti,
gathnr III (2 vbn) tegel, gul slätputs, gbrdahae IV (1 van + inredd vind) timmer, rödiargad
slatprnel, garage V
tegel, gal elatpatm,
vcrkstsdsbyggnad VI
tegel, gul rlätputi,
ikjnl VII (1 vila) trä rödfiirgad lockpanel, svträdeg langa (1 vin) trii, bräddorrar.
Hackelfjall
Östgötag 7 3* 4*5 0 ~ Garden Svartensgatan 20 kuller.tenslagd,
planterad.
Svartenag 20-24
Enligt mantalsförteckning 1755 äger traktören
Björkegren hörnhmset iom d& innehiiller bl a
verkrtadslokaler och uthyr. till sidenvävaren
Abraham Öhman. 1840 iigr faatigheten av rnickaränkan Hedvig Elinabeth Blem. Hyresgäster i

Svartensgatan 20 var då sidenfabrikören K A Almgren
med familj. I huset intill, tidigare vagnshus,
hade sidenfabrik just inretts för 36 anställda.
Ringströmr glasmästeri har funnits p& tomten sedan 1898.
Has I: 2 van stenhus befintligt 1750, tillbyggt
1758 1 van. Dessa on- och påbyggdes 1840 till
sitt nuvarande utseende, varvid fasadens dekor
tillkom. I bv i hörnet av Svartensgatan
Östgötagatan troligen rester av 1700-talsbyggnaderna.
P ö präglas huset helt av om- och påbyggnader under 1800-talets förra hälft. Hus III: Ev grund
från 1 vån vagnshus 1794. År 1840 1 vån stenhus
med 2 fabriksrum som 1848 byggdes om till det nuvarande bostadshuset. Inredningen ar bevarad
från denna ombyggnad. Hus IV: 1754 försäkras en
stuga tillhörig strumpvavargesallen Anders Thunberg. Stugen byggs om 1840. Bottenvåningens väggar är nu borttagna, övervåningen har brunnit och
visar mycket litet av aldre inredning. Garaget
(hus V) uppfördes 1922, verkstadsbyggnaden IV
1924 efter rivning av äldre trähus på platsen.

-
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Backelf ja11 7
Svartensg 26

Hackelf ja11 8.9
Svartensg 28-30
Fiskarg 14

Häckelf j811 7
Svartensgatan 26
Bestadshus
Gathaa (4 v8n + saut vin) ooh gBrdshus (4 v8n)
svart pl&ttak, patafasad.
Garden gruslagd, g8ngar av Ölandskalksten.
Byggnaderna uppfördes 1907-10, byggherre K Holmin, byggmastare H Sandberg.
Enkelt trapphus.

Häckelf ja11 8.9
Svartensgatan 28-30, Fiskargatan 14, Boddargatan 1
Bostadshus
Gathur (5 v8n) svart plsttak, gul rlfftpufs och
tegel i faraden, gardshus f 4 van + inredd vind),
gal slätpatr.
Garden belagd med etorgatsten.
Trapphuset ursprungligt med slipad kalkrtenstrappa, svart-vitt marmorgolv och dörrar med träBdring.
Byggnaderna uppfördes 1887. Byggherre fru
Almida Abramson.
Gathuset förhöjt en vaning 1912.
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HACKELFJALLIOJI
inom kv. KUNGEN

Häckelfjäll 10, 11 inoi Lv Kragen
Svartenrgatar J2
Bestadrhur, I<-miirlct i stadsplan
Gathui I (1 vin) tr6, rodiargad leoklirtparel,
flygel mot garden II (1 van) fegel, rit rlatputs, uthir III (1 r h ) r5dftrgad leaklirtpaael.
Taken tegeltiickta.
68rden planterad, plank mot Fiskargat a m . Träbyggnaden vid gränden ramt rtenflygel
hade 1794, mycket brirtffflliga, salt8 av guldriedsgesällen Peter Enereth till firkköpare
Jehan Apelberg. Byggnaderna var redan di gamla,
troligen uppforda vid 1700-talet8 mitt. TräbyggHackelfjall 10, 11 inulm naden, arrprimgligen parstuga, har inredning
kv Kungen
frin 1700-talet: murad rpiskupa, fyrfyllnadrSvartensg 32, 34
dërrar m m, ramt fönster- ech dörrfoder till
rtörsta delen fr8n en embyggnad rid 1800-talefr
rlut.

krt.drh\a, K-märkt i stadsplan
O a t k r I (II)r h ) heael, (r1 rlitptr, airdrLir II (1 r h ) *r&, brubef rad lerkliitpanel,
uthur III (l rh), riidfargad leaklirtpanel
Tegellmk,
Gbrden planterad, berg i dagen, plank mot gatan.
Stenhuset (I) var enligt 1807 Brr brandftirräkring likrem Svartensgatan J2 i daligt ikick och
ägder av firkktipare Johan Apelberg. Inredningen
Ir frBn 1700-talet och sent 1800-tal. Ett v e kat 18gt trähur vid örtra tomtgränren (II) beHackelfjall 10.11 inom rtod enligt 1807 Brr brandfÖrr6kring av en liten förrfuga, 1 rum med glarerad kakelue,
kv Kungen
1 rum med rpirel ramt kök. Användr nu roi förSvartensg 34
rid och vedbod,

.

H6ckelf ja11 12 inoi h Kungtn
Srartsnigatan 36
Lager- och rerkrtadsb ggnad
Skjulbyggnader (1 vin1 kerryerad plit.
Vid 1900-taletr borjan var enligt foto tomten
bebyggd med trähur.

HACKELEJALL13
inom kv. KUNGEN

Häckelfjall 13 inom
kv Kungen
Roddarg 9
Svartensg 38
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HACKELFIALLI~,~~
inom kv. KUNGE N

Htickelfjäll 13 inom im Kungen, delvis aod
Svartensgatan 38, Roddargatan 9
Bostadshur, K-märkt i stadsplan
Gathus I (2 van + inredd vind) tegel, svart piattak, gul slätputs, gathua II (1 vHn) timmer och
resvirke, grön resp gulmålad lockliatpanel, tegeltak, uthus III (1 van) tegel, gal slätputs.
Garden planterad, rabatter intill husen, plank
mot gatan. Stenhuset uppfördes 1867 (~~ritn).
Byggherre var sjomannen Nils Nilsson. Inredningen bevarad fran bvggnadatiden och senare 1800tal. Trähuset utmed Katarina K y r w a c k e som var
befintligt 1782 har delvis ursprungliga snickerier, delvis inredning fran 1800-talets slut.
Uthuset uppfört 1875.

H&ckelfjäll 14, 15 inom kv Kungen auq, akb
Hopslagning av kv Häckelfjäll l4 och 15 Ar
1804
Roddargatan 3-5
Bostadshus
Gathus = Roddargatan 3 (2 van + inredd vind).
Stenhus med te eltak och gul alätpnts uthusbyggnad (1 van! murad i tegel gul slätputs.
Gathus = Roddargatan 5 (J van) atenhus, tegeltak,
gal alätputa, uthusbyggnad (1 van) trä, rödfärgad locklistpanel.
Garden Reddargatan 3: kulleraten ooh plank mot
gatan.
Reddargatan 5: storgatsten.
Roddargatan 3 är troligen uppfört omkring 1800.
Den äldre inredningen är delvis bevarad. Fyrfyllnadsdörrar, fönsterhakar, handledare m m.
Snickerier fran 1800-talets slut och 1920-talet.
Roddargatan 5: Ett 2 van stenhus var befintligt
1758, pabyggdes 1772 till sin nuvarande Böjd
och repareradta vid tomtsammanalagaingen 1804.
Delvia bevarad 1700-talsinredning: fyrfyllnadsdörrar, guatavianskt foder, murad spiakupa,
grönmarmorerad kakelugn. Uthurbyggnad uppfördes
1834 och skulle di rymma bonings-,
tvättrtuga,
vedbedar och avträden.

Häckelfjall 14, 15 inorn
kv Kungen
Roddarg 3, 5
Hiickelfjäll 26
Reddargatan 6, Högbergsgatan 20
Ungdomshärbarge och Katarina norra daghem
(5 van) svart plHttak, sprutbehandlad pmtrfasad.
Uppfört 1963-1964, arkitekt K el1 Abramson,
byggherre Far tighetskontoret daghem), byggnsfsre E Soderkvist.

Häckelfja11 26
Högbergsg 20

Hiickelfjäll 27
Högbergsgatan 22-24, Roddargatan 4
Bostadshus
Gathus (5 van + sout van) svart plilttak, gulbrun
slätpats.
Garden smal, planterad
Uppfört 1937-1938. Arkitekter Hagstrand och
Lindberg, byggherre och byggmästare J Wadsjö.

Hackelfjäll 28
Boddargatan 2
Obebyggd tomt

HackelfJall27
Högbergsg 22-24

8
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.

Hackelfja11 29
IIögbergsg 26, 26 A

Hackelf ja11 30
Högbergsg 26 B, C

Häckelfjäll 29
Högbergsgatan 26, 26 A
Bostadshus
Gathus (5 van), svart plattak, gul slätputs.
Byggt 1937-1938. Arkitekter Hagstrand och Lindberg, byggherre ech byggmästare J Wadsjö.

Häckelfjäll 30
Bögbergsgatan 26 B, C, Östgötagatan 11-13
Bo.tad.hus,
kontor bv och 1 fr (6 van) grift
plattak, fasadtegel.
Uppfört 1964-1965. Arkitekt BjGrn Hedvall, byggherre El as Nordström, bpggmästare Togo Daniels-

H5okelf jäll 31
Högbergsgatan 18
Avriven tomt

Hiickelfjiill Större 8 inom kv Terrassen delviir
Brädek jul, rödm8lat
Garage.

Häckelfjäll Större 9 inom k9 Terrassen
Högbergsgatan 2
Bostadshur, K-märkt i stadsplan
Gathus (1 van) timmer, röd locklistpanel. Tegeltak.
Garden är planterad och omgiven med stAltrådsstängsel. I 1755 ara brandföraiikring beskrives
byggnaden som en av många stugor och fähus på en
större gård. 1838 lat viktualiehandlaren C Borqlund inreda vinden och ersatte de övriga stugorna
Hackelfja11 Större 9 med ett stall och vagnshus. Det senare jämte husets norra del rivet i samband med Katarinavagens
Högbergsg 2
framdragning omkr 1909. Trähuset blev om- och
tillbyggt samt restaurerat 1962.

Eäckelfji511 Större 11 inom kv Perraoren dolvii
Jaet) (aco)

Nytorgsgatan 5
Bestadshur med tapetaerarverkrtad
Hua I ( J VAII) tegel, gul sl~tputs. Tegeltak.
Hur II (1 v&n + inredd vind) timmer vid gatan,
sten met gHrden. Gatafarad r5d locklistpanel.
Vthur avträdeslänga.
Hur nr II ar upptaget i 1736 Hrs mantalrliingd
som ett envbninga triihus med fyra rum. Det r u Hackelfjäll Större l1 manbyggder 1781 med ett nybyggt trehtingr ateaN~torgsg 5
hus (nr I), vilket med flyglarna At atider oah
Örter bildade en kringbyggd gbxd med triihuaet.
Bet siatnämnda huretr vindavhing inreddea 1838.
Katarinaviigens framdragning föranledde rivning
av en stor del av tr&huaet omkr 1909.
Stenhuset (hua I), har en viilberarad ech f6rn0ilig 1700-klainteri6r. h vacker pataviansk
911
pert, trapphuaf8nstrena tiirningaihrna rprö jrverk
3 inornkv.TERRASSEN och f~rrfyllnadsdörrarmad beslag iir varda att
uppmiirksammas jämte den arrprungliga gurtavianaka inredningen pH vAn 1 tr med enhetliga dörroch fönrterfoder, tiirningaakurna apröjrar, a q g ech bröstpaneler, kakelugnar, hHlk€ilatakliat
och plankgolv. $n liigemhet pH bv &r helt renoverad.
Hua 11:s inredning ar i mindre gr*d bevarad.

F d Höga Stigen,6.7
Klevgränd 7. Blasbruko~atan 4
~ r o v ~ s o r i s k ~ t r ä ~ a v i luppförd
j o ~ ~ , 1947 för KF.

Höga Stigen St 6, 7
inom Hosebacke
Klevgr 7

Höga Stigen Större 1 7
Svartensg 27-29

Höga Stigen Större 17
Fiskargatan 9, Svartensgatan 27-29
Bostadshus
Gathus (5 van) grabrunt pli ttak, sprntbehandlad
putsad fasad.
Garden asfalterad, jarnräcke mat korsningen SvarHöga Stigen.
tensgatan
Uppförd 1907-1908. Arkitekt Knut Peterson, byggherre AB F Perno, byggmästare A Nordström.
Byggnaden väckte vid 1900-talets början en livlig stadsplanedebatt genom att den p g a sin höjd
fr8n vissa delar av staden skymmer Katarina kyrkas kupol.
Trapphuset bevarat med bl a svarvat trappräcke
och ursprunglig hiss.

-

Hökenr kvarn 1
Fiskargatan 1, Hökens gata, Hosebacke Torg 5,
Östgötagatan 1,
f d Navigationsskolan
Konstnärsatel 'Cer
Huvudbyggnad 2 van + attikavlin) tegelrtomme,
ockrafärgad slätputs; graf ikverks tad (1 v&)
tegelstomme, gr& slätputs.
GHrden planterad, plankomgiven
Huvudbyggnaden appf ördes 1844 ( ~ r )f pH Stockholms Borgarskaps bekostnad nem Navigationsskola.
Verksamheten överflyttades 1907 till den nya
skolan p& Stigberget. Arkitekt var C 8 BlomCarlsson. Brafikverkitaden är en f d bagarstuga
frHn 1844. Restaurering av dessa bagge byggnader och ombyggnad till nuvarande funktion har
ägt rum under 1960-talet. Inredningen i trapphuset, korridor och de stora lektisnssalerna är
i stort sett bevarad frHn 1840-talet. En ar de
f& välbevarade empirebyggnaderna i Stockholm.

t

Hökens Kvarn 1
Mosebacketorg 5
Fiekarg 1

Jupiter Större 2 och 9
Hornsg 1, 3
Götg 10

Jupiter större 2.9
Hornsgatan 1-3, Götgatan 10
Bostad8hus;för närvarande 3 bostäder oah 4 kentar.
Gathus (5 vHn + inredd vind) tegel, br och 1 tr
granit, f ö mörkt tegel.
Byggnaden med tain dominerande kopparhuv uppfördes efter att Hornsgatan breddats. Banklokalen har bevarad inredning frin byggnadstiden;
väggar med marmorlister, golv av röd och gr&
kalksten lagd i geometriskt mönster, ekportar.
Liknande inredning i portging och trapphus.

Byggnaden nppfördes 1913-15, arkitekt Ivar Tengbom, byggherre Stockholms Enskilda Bank, byggmästare Alexins Kleist.
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Jupiter Större 3
Götgatan 12-14, Peter Myndes backe 8
Kontorshus och konstnärsateljier.
Gathus (5 van + inredd vind) tegel. Bv kladd med
skiffer f ö sprutbehandlad puts.
Under 1600-talet nppfördes en större stenbyggnad
vars stomme
-1676 ägd av Gabriel Lillieflyckt
ingar i den nuvarande byggnaden. Trapphus och
portgangena välvda tak härstammar fran denna tid.
Under 1700-talet fick byggnaden ett brutet tak
troligen efter Mariabranden 1759.
1911 fick arkitekt Wilhelm Klemming i uppdrag av
vinhandlare Th Helleberg
davarande ägaren
att om- och pibygga huset. Klemming hade bl a
idéer om att under den överbyggda girden bygga
en samlingssal för över 500 personer. Detta uppslag kunde inte förverkligas men däremot godkändes ritningar för en biograf, vilken (under
namnen Recordteatern, Rico och ~ ö t a )fanns kvar
till 1940-talets början. I en vers p& fasaden
mot Peter Myndes Backe, försvunnen i samband med
fasadrenovering troligen omkring 1950, uttryckte
Klemming sitt missnöje med notgingarna i sambaad
med byggnadens uppförande. En ombyggnad ägde rum
vid 1960-talets början, varvid bide interiören
och fasaden förändrades.

-

-

-

Jupiter Större 3
Götg 12, 14

-

Jupiter Större 12
Peter Myndes Backe 12-14, Hornsgatan 5-7
Kontorshus, fasad av glas och metall.
Byggnaden nppfördes 1963 för Sparbankernas Bank,
arkitekter Ahlgren, Ohlsson, Silov.

Jupiter Större 12
Hornsg 5, 7

f.d.JUSTITIA 8
nu parkmark
STIGBERGET

F d Justitia 8
Fjällgatan 36

.

.

..,

F d Justitia g
Fjallg 34

F d Justitia 8 nu parkmark Stigberget bhp
Fjallgatan 36
Bostadshus med ateljéer
Gathus I (2 van) timmer, reveterat, gult plittak.
Gbrdshus II (1 van) timmer, röd panel resp locklistpanel. Tegeltak.
Uthus III (1 van) resvirke, rött tegeltak.
Garden kullerstensbelagd, tradgard med terrassmur. Plank mot öster och varter, mur i göder.
I mantalslängden för 1730 upptagen som stuga med
torvtak (nr I) resp stuga med kallare och torvtak (nr II). 1786 lat fabrikör Daniel Buttner reparera och modernisera husen. Ny appruetning
företogs 1817. Ingen väsentlig förändring efter
denna tid. Gathuset har bevarad 1700-talsinredning sasom fyrfyllnads- och rokokodörrar med beslag, dörr- och fönsterfoder, murade spirar med
kupor. Girdrhuset har sparsamma rester av 1700talsinredningen. Konstnliraateljéer i bida huren.

F d Juititia 9 nu parkmark Stigberaet bhp
FjPllaatan 34
~ ; r k d r h u r med föreningslokaler, verkstad p&
bv. Hus I (3 van) tegel, ockrafärgad slätpafr.
Tegeltak, delvis glarerat. Uthus II (1 v&)
tegel, ockrafärgad slätputr. Uthus III (1 van)
rervirke, brun loeklistpanel. Barden belagd med
kullereten, trädgHrden vilar p& avratsmur. Plank
i Drter och väster. PH en ödetomt lat orgelbyggarna Jonas Green och Petter Strihle bygga ett
tv&vinings rtenhur 1751. Berkramheten i orgelbyggarverkstaden p& bv pigick till början av
1800-talet, har tillverkades bl a Katarina- oeh
Sterlryrkans orglar. 1838 lät rjötallsvakfnsrtrren Johan Hedlund on- ech p8bygga Överrta vaningen. I denna vaning grundade 1929 Anna Lindhagen Föreningen Stigberget och skapade "Borgarrummenn. I ramma v h i n g inredde0 Bellmanrroii~en

1930-35, vilka därefter blev Anna Lindhagene bostad. P& vaning l tr inrättade skulptrisen Lena
Börjeson en skulpturskola 1940.
Vaning 1 tr har välbevarad 1700-talsinteriör med
rokokodörrar, snickerier och murade rpirar med
kupor. Av 1800-talsinredningen marks speciellt
pH vaning 2 tr snickerier, döbattangdörrar och
kakelugnar. Samma vaning inrymmer även ateruppsatta polykroma 1700-talskakelugnar.

w

f.d.JUSTITIA 10
nu parkma rk
STIGBERGET
F d Juotitia 10 delvis Stammen 11, delvis parkmark Stigbtr~etbhp

F d Justitia 10
Fjallg 32

Fjällgatan 32
Bostadshus
Gathuo I (1 van + inredd vind) timmer, gr& loctlistpanel. Tegeltak.
Gardehua II (1 vHn + inredd vind) tegelrtomme,
ockrafärgad #lat uts, tegeltak.
Uthus III (l v&ny röd panel.
Garden belagd med kullersten, triidgarden avrlutas mot norr med en terraosmur av grasten med
ankaralutar. Plank mot Öster och väster, mef 85der grbstensmur.
I mantalsl&ngdan 1730 upptagen som tröjvavaren
Anderm Bergs fastighet med ett gathus ar trä om
(I) och ett mindre gHrdshur av tr&.
fem rum
Grundlig reparation företogs 1786. Darefter iuidergick gathuset ingen utorre föriindring. Gbrdshutet errattes efter bruidskada med ett enraningo stenhus 1838.
I hus I ar 1700-talrdetaljer bevarade rom
glasad rokahport med trycke, w r a d spis och
kupa, enstaka dörrloder ech i 8vervhiigen
fyrfyllnadadörrar med gamla beslag. Frin andra
hälften av 1808-talet härstriiiar snickerier 0ch
kakelugnar. Hus II har murade spisar oah kupor,
fönster- och dörrfoder fran byggnadatiden. Kakelugnar och dörrar fran senare delen av 1800talet.

Fia llaatan

z

F d Justitia 11

T3

Fjallg 30

f.d. JUSTITIA 11
nu parkmark
ST1GBERGET
F d Justitia 11 nu delvia parimark Stiubergct bhp
Fjallgatan 30, Sista Styverns trappor 1-3
Bostadshus
Gathus I (2 vin + inredd vind) tegelotomme, fasaden slätputsad med spritputsad bottenvining och
sockel.
Girdshns II (1 vin + inredd vind) tegelstomme,
ockrafärgad slätputs. Tegeltak.
GBrdshas III (1 van) timmer, gal Locklistpanel.
Tegeltak. P& en ödetomt uppförde8 1757 ett tv&vanings stenhus (1) RV triijvZvarmanufakturis.
t e n Anders Berg och ett envbnings stenhus p& gbrF d Justitia 11
den (II). 1825 företogs en upprustning av gatSista Styverns tr 1, 3 huset, varvid det fick en pikostad inredning.
Samma Ar erhilles första uppgiften över g&rdohur
TTT, ett envanings timmerhus vid hörnet av
nuvarande Stigbergsgatan och Sista Styverna trappor. Tvi fönster upptogs i bv i gathuset 1868.
1963 restaurering och ombyggnad. Den till fartigheten hörande tradgirden vid Stigbergagatan,varr
lusthus med vindflöjel ar daterad 1757, kallas nu
"Anna Lindhagens tappan. P& vining 1 tr i gathuset (I) grundade Anna Lindhagen Stigbergets
nngdomsgird pi 1920-talet.
Hus I har bevarade profilerade smyg- och bröstpaneler, h&lkiilstakliater, fyrfyllnads- och rokokodörrar med 1700-talsfoder och beslag.
Hus II har sparsamt företrädd tidig 1800-talsinredning med polykrom empirekakelugn, dörroch fönsterfoder.
Hus III har tidig 1800-talsinredning.
I

I

F d Justitia 11
Stigbergsg

I

--.

F d Justitia 13 nu ars
fd JUSTITIA 13
Fjällgatan 26
~Östadshus
Gathus (1 van) timmer, gr& panel, girdehus (1
van) röd locklistpanel.
Garden stenlagd och trädgarden avslutas av en
terrassmur av grasten. Huset var befintligt 1730,
blev aldrig brandförsäkrat. Det reparerades 1864.
1959 genomfördes en större ombyggnad, varvid gathuset renoverades och fasaden nypanelades, gardshusen revs och en ny langa uppfördes. I inredningen sparas sparsamma detaljer fran 1864 &rs
reparation.

.

F d Justitia 17
Fjallg 26
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Justitia 14, 15
Fjallg 24

Juntitia 14, 15 inom h S t u e n
inom kv
Fjallgatan 24
Bostadshus, 1 vån + inredd vind, mittdelen, I,
av timmer, sidopartierna II, III av tegel, röd
enhetlig slätputs resp revetering ooh lisenindelning. Hög, murad stenfot. Ett förrad bildar
östra flygeln. Tegeltak.
GBrden asfalterad utmed huset. Ovan terrassmur
av gristen trädgard med trad.
1730 fanns has I, en envaninga tianerbyggnad med
stall vid östra gaveln. Porten var d& placerad
i höjd med bv 1758 rar vastra stendelen (II)
tillbyggd och porten nedflyttad i gatanivi.
Mellan 1780 och 1802 tillkem vindavaningen och
frontenen. Mellan 1802 ech 1816 tillbyggdes Östra stendelen (III). Mittdelen reveterad sedan
1869.
Bevarade 1700-talsinradningsdetal~er utgöras av
hilk€ilstaklister, snickerier, beslag och murade
spisar med kupor. FrAn 1800-talet härstammar
bl a dörrar och kakelngnar. Vissa delar av huset
ar renoverade.

F d Justitia 25, nu bkk
Stigbergsgatan 17
Bostadshus
Gathus I (1 v5n + inredd vind) timmerstomme,
brun locklistpanel, tegeltak.
Gilrdshus II (1 vån + inredd vind) timmer, röd
locklistpanel, tegeltak.
Uthus, resvirke, brun locklistpanel, tegeltak.
Garden planterad och plankomgiven. Pi norra gaveln en veranda i höjd med vinden med fritrappa.
1730 agder garden av stadsbatsmannen Olof Krok
och bertod av tvii stugor med torvtak. Strumpvävaren A Söderberg lät 1779 grundligt reparera
fastigheten, varvid den upprustades invändigt,
erhöll inredd vind med tegeltak och atvandig
panelning. Därefter undergick byggnaden ingen
väsentlig förändring. Reparationer företogs 1832
och 1944. Byggnaden har välbevarad interiör
frin 1700-talet. Den bestar bl a av handhyvlade
panelade tak, plankgolv, snidat balustertrappraeke, foder och beslag i rokoko och gustaviansk
stil sant tv& dekorerade kakelugnar p& övervaningen.
t.v.
Justitia 25
Stigbergsg 17
t.h.
Justitia 26
Stigbergsg 19

Justitia 26 inom kv Roten, delvis ark
Stigbergigatan 2 9

Gathus I samt gårdshus II (1 vån + inredd
vind) timmerstomme, brun Iscklistpanel. Tegeltak.
Uthus, resvirke, brunmilat.
Garden bestir av en trädgird med trad, eaqiven
av plank. Gathuset byggdes upp efter Katarinabranden 1723 och beskrev8 i 1730 &ra mantalslängd som gardeskarlen Hanr Öhrbecks rtuga med
bradtak, Den tillbyggder nerrut före 1755, varvid aven vinden inreddes i den tillbyggda delen,
1885 hade byggnaden äniu brad- rerp tarvtak. Sedan en reparatien i början ar 1800-klet 8 t h
fartigheten i rtort rett siörändrad till vira

dagar.
Den enkla 1700-talsinteriören är bevarad i form
av snickerier, bjälk- resp panelade tak och murad spis. Kakelugnarna och delar av trappräcket
är frbn 1800-talet.

Justitia 27
Stigbergsg 21

Justifia 27 inom kr Roten, delvis ayh inom kv.ROTEN
Stigbergsgatan 21
Gathus T (l van) timmer, brun locklistpanel,
tegeltak.
Gardshus II (2 vån) timmer, brun locklistpanel,
tegeltak.
Uthus, resvirke, rödmalat.
GBrden planterad ech planksigiven.
1730 ägdes garden av timmerkarlen Johan Hansson
och bestod d& av en stuga med brädtak. Under
1700-talet blev den tillbyggd norrut, varvid den
tillbyggda husdelen byggdes i tv8 van. Gathuset
blev dock aldrig pilbyggt. I gBrdshuset (II)
bv, numera delvis-under marhiv&, ar det ursprungliga jordgolvet, den murade spiren och den gröna
kakelugnen bevarad. Rummet uppläts rem bestad
till 1920. 1700-talsinteriören Br oaks1 bevarad
pi Övervaningen. Gathusets interior präglar av
en renovering under 1800-talets senare del.
Bjälktaket togs bort p& 1950-talet.

-

Justitia 28
Stigbergsg 23

Justitia 28 inom kv Boten, delvis a*
JUSTITIAaEN
Stigbergrgatan 23
inom kv.
Bostadshus
Gathus (1 van + inredd vind) timmer, brun leoklistpanel, tegeltak.
Uthus, resvirke, röd lecklistpanel.
CBrden Er planterad ech plankinhagnad. Trad,
pump vid porten.
Stofträvaren Isao LBngfelt 1Bt p& 1740-talet
bygga ett envhings trähus vid gatan som bestod
av tre rnai och en verkstad. Samtidigt byggde han
ett g8rdohua med fem rum. 1773 blev husen reparerade ech gathuset erhöll inredd vind. Vid mitten av 1808-talet tillbyggdes detta vid vastra
gaveln och vid nerra sidan appfiirdes en f8rrids-

byggnad. Gardshuset revs p& 1920-talet.
I gathusets bv ar 1700-talsinredningen helt bevarad. Av speaiellt intresse är fönstren med
foder och ovalsvängda fönsterbrlider, handhplade panelade tak, laga fyrfyllnadsdörrar med foder och beslag och murade spirar med kupor. P&
äverv&ningen är inredningen i mindre grad bevarad till följd av reparation efter en brandskada. Av den areprungliga inredningen finns snickerier, murade spisar med kupor och en vacker
bl&-vit kakelugn bevarade.
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Justitia 80
Fjallg 16
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Justitia 80 inom k-v Stammen
JUSTITIA 80
Fjiillgatan 16
inom kv. STAMMEN
Bostadshus
Gathue I (2 van + inredd vind) tegelstenas,
mörkröd aliiitputs plattak.
Gathui II (1 van) timmer, gul lecklistpanel, plittak.
Gardshur III (1 vin + inredd vind) mörkröd sliitputs.
Uthus IV (1 van) resvirke.
Girden belagd med kallereten, triidgirden emgiven av rtaket p& gristensmur, friigrindar, f5rfallet lusthus. I 1730 brandf8rr8krin beokrers
byggnaden nem ett tridningi rtenhis f l ) med
rikt dekererad interiör @ah ett enviningr friihur
rid g a k i (II), flera små trähus och en träd&rd pi tomten. 1880 byggder ett girdihur
som rtall eeh bagarstuga med bostad pi vinden eah samtidigt uppmrtader gathuren. Kring
rekelskiftet 1900 berttogr ett girdrhus. Vpprustning @ohpartiell ombyggnad utfördes p i
1940-talet resp 1963. 1700-talriaredaingen Pr bevarad i forn ar hilkälstaklirter, darr- ech
fonrterfeder eeh fyrfyllnadrdörrar, murade rpirar red h p e r @ah 2 dekorerade kakelugnar. Kakelugnar eah faniter med foder mat girden itg6r
bevarade delar av 1800-talrinredningen.

Justitia 84
Stigbergsgatan 32, Klippgatan 6-8
Bostadshus (5-7 van) stiffertak med koppargarnering, tegelfasad,
Uppfört 1929-1930, arkitekt Rolf Bolin, byggherre och byggmästare Emil Lindhist.
Justitia 84
Stigbergsg 32
Klippg 6, P

Katarina Kyrka
Sta 276

W
r
l X Gustav att invanarna i östra
delen av Södermalm skulle bilda egen församling
och bygga en egen ny kyrka p& den gamla kapellkyrkogarden. Till arkitekt utsags Jean de la
Vallée. De första ritningarna förelag p& nyaret
1656. Kyrkans arkitektur var för sin tid avancerad; den första svenska centralkyrka som helt
genomförts för luthersk-svensk gudstjänstordning.
Planen är korsformig och har kupol över mittkvadraten. Fasaderna var avsedda att ha synliga
röda tegelytor och listverk i sandsten. Kyrkan
var i huvudsak färdig 1682. Kyrkans ursprungliga
yttre utformning kan bl a studeras i Erik Dahlbergs Sueciaverk. Södra fritrappan färdigställdes 1716. Vid 1723 are brand avbrändes yttertaket, tornet och träimpolen och kyrkorummets inredning f örs tördes. Ateruppbyggnaden leddes av
Göran Josua Adelcrantz. Det nya torn som därefter uppfördes efter manga ars diskussioner och
etridigheter var färdigt 1734.
Inredningar av Carl Fredrik Adelcrantz och Jean
Eric Rehn. Kyrkan avfärgades i gult 1784. Byggnaden har koppartak och fasad av skrapad puts.
naden uppfördes &r 1657 i en vaning
den östra delen av nuvarande skolbyggnaden).
Reparation 1715. 1753 ~ & b y g g dl vin. 1822-24
genomgick byggnaden en fullständig ombyggnad efter ritningar av C G Gjörwell. Den tillbyggdes
nu till dubbel längd västerut och fick ungefär
det utseende den har idag. Det inre &r moderniserat. Gragrönt plattak, putsfasad.
Gravkoren är byggda snccessivt mellan 1711 ech
langt in pil 1800-talet. Gulputsat tegel med sandstensdetaljer. Av den gamla muren kring kyrkan
finne endast en liten del bevarad i kyrkogardens
nordvästra del. Tv& äldre portaler i muren är
bevarade, den västliga i Katarina Vaetra Kyrkogata i axeln fram mot kyrkans huvudentrá f r ~ n
1741 achden södra i Södermannagatans mynning
frin 1711-1712.
Gjatjiirnrstaketet är fran 1879.
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