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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Katarina Kyrka Sta 276
Skolbyggnad

Katarina Kyrka Sta 276
Gravkor
vid Katarina
V Kyrkog

&

KATARINABACKEN 1 Y
Fdd.kv.GLASBRUKET VASTRA

Katarinabacken 1
Glasbruksg 16
Klevgr 16 A, B

Katarinabaeken 1, f d Glarbraket Värtra
Klevgränd 16 A,B, Katarina Kyrkobacke 2
K-miirkt i rtadrplan
Boofadrhur
Gathao I (3 vån + inredd vind) tegelstomme,
röd rpritputo, frontoner, rvart plattak.
Gathur, flygel II ( 3 vån) tegelstomme, röd
rpritputi, tegeltak.
Bbrdea arfalterad, hög uementrtödmur mot reder.
PA platren för den 1723 avbranda "Fialtenr gard*
1Ht rkriiddaren Eliar Kuhlman 1726 bygga vartra
delen av haret. 1742 följde tillbyggnad av ostra delen med en kort flygel, vilken 1770 f8rllngder till sin nuvarande lffngd. Inredningen
var pAkortad vid mitten av 1708-talet och hade
C1 a flera taln&lningar. 1881 följde omfattamde
reparationer, 1943 restaurering. 1959 omputrader faraden. Ben urrprungliga inrediingen,
hllkiilrtaklirter, eartaka blidekererade kakelugnar eah raiukerier ar delvir bevarad.

-

-

För Katarinabaoken i övrigt re Glarbxmket Viiatra
inom Irv Katarinabaaken.

Utarinahiiren
Perronhirr
Den tidigare, av K S Lindmark 1883 uppforda hydropneumatiska biroen erratter 1956 av den nuvarande Katarinahisren. Hlijd 3% m. Xirren med alngbre utg6r en viktig ouh rnabb gingf8rbindelre
mellan Slurren ooh Morebaake Torg.
Beitaurang under hiribron.
Bild se Tranbodarne.

Kejsaren 2
Götg 29

Ke jraren 2
Bötgatan 29
Bertadrhur. Bathur (J v&) rvart plbt tak, putrad
farad.
airdrhur (J vAn) rten, rödbrun rllitputr. h k e l
arfalterad inkorrport. Trapphr av 1708-klr-

karaktär men delvis ombyggt p& 1930-talet. Fönster
delvis i murlivet p& gathusets gbrdsfasad. 1754
lag p& tomten enligt brandfÖrs&kringshandlingar
ett trevaninga stenhus med flygel &t söder. Pb
gardens norra sida var ett litet tvavinings stenhus belaget. Pb tomten lilg för övrigt stall och
vagnshus. Under gathueet 1&g tre valvda krogrum.
Ägare till nämnda byggnader var glasmästare
Johan Keseberg. 1803 later sockerbrakspatron
Anders Dahlström efter en eldsvilda bygga till och
p8bygga gathuset med en vbning. (Översta vaningen hade bränts av.) Dessutom tillbyggdes tv&
flyglar p& norra och östra sidorna varvid norra
gardehuset blev tre vbningar högt. 1926 om- och
tillbyggdes factigheten av arkitekt Ax J Sjögren.
Kejsaren 3, 4
Götg 27

Kejsaren 7
Svartensg 10

Kejsaren 3.4
Götaatan 27, Svartensgatan 2-4
~ o ~ a d s h u- sath hus (5-van) (4 v h mot Svartenegatan) svart plattak. pat;ad farad. Girdaflygel
i 4 v h , gr& sliitputr.
Interiören Götgatan präglas till stor del av
1931 års om- och påbyggnad. Vissa ursprungliga
byggnadsdetaljer finnas bevarade bl a trappräcke av smidesjärn med baluster. Takfris och
marmorerade vaggar aterfinnas i portgangen
Svartensgatan, som bibehållit sitt ursprungliga
utseende. Garden asfalterad.
Byggt 1904-05, arkitekt Dorph och Böög, byggherre C A Lundqvist, byggmästare Patrik Hanzon.
1931 om- och påbyggnad, arkitekt Robert Berghagen. Fasaden ändrad.

.

~ortadrhir. 6athuo (5 van) svart plittak, putrad
fasad.
BHrdrhur (J v h ) sten, gul sliitputs. Välbevarad
~rsprungligportgang med vi%ggm&lningar, kalkstensgolv och -trapper. Aafalterad gard.
Byggt 1929, arkitekt B Borgatram, byggherre
Föreningen för Götgatspalatret, byggmastare
Georg Bredberger.

Kejcaren 10, 11, 12, 13
Svartenagatan 16-18, Moaebaoke Torg 16-18,
Ortgftagatan 2
Bestadshus (5 vin + inredd vind met Hooebaeke,
4 van not ~ot~ötagatan),brunt plattsk, putsad
farad aom sprutbehandlats. Ytferd6rrar med rlipat glai. Portgang och trapphur i Jugendstil med
uraplpngliga rnickerier, marmorgolv och -trappor.
Girden asfalterad.
- -

Uppfört 1907-1913,~rkitekter Dorph och Höög, byggherre L Abrahamrren, A Z a m h (ny agare), *&&mastare P Heäman. 1951 faradrenovering.

Kejsaren 14
Os tgötaga tan 4, Högbergsga tan 28
Boa tadshua (5 vin), tegel tak med koppardetal jer,
fasad av skrapad puts. Portgangen Högbergsgatan
intakt sedan byggnadstiden med marmorerade vägear, marmorgolv och bladdekorerat tak. Portgang
Ostgötagatan av nagot enklare utförande. Garden
asfalterad.
Uppfört 1911-1913, arkitekter Höög och Morssing,
byggherre J L Högberg, byggmästare P Hanson.

Kejsaren 14
Östgötag 4
Högbergsg 28

Kejearen 17
Htigbetrgegatan 34
Bortadrhus (4 d n ) rrart plittak, pitrad farad.
Portgången präglad av 1938 års ombyggnad med
bl a marmorklädda vaggar, vägg- och takmalningar. Träd- och blomplanterad gård.
Byggt 1578, byggherre och byggmästare J E Lindberg. 1938 ombyggnad och fasadandring.
K e j m u e n 17
Högbergrg 34
Kejsaren 18
Högbergsgatan 36, Götgatan J1
Bostadshus med varuhus (EPA) (6 van) svart plittak, putsfasad. Portgang och trapphus fran
byggnadstiden.
Uppfört 1930-1931, arkitekt Birger Jonson, byggherre Sydsvenska Kredit AB, byggmästare civ ing
Rolf Lundström.

m
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Kejsaren 19
Högbergsg 32 A

Kejsaren 19
Högbergsgatan 32 A
Bostadshus (4 van) rött plattak, putsfasad.
Kraftigt artikulerad och välbevarad fasad sedan
byggnadstiden. Portgling och trapphus med arsprungliga byggnadsdetalaer, takfrir, refflade
k~lkstenrtrapporsch snickerier. Arfalterad gard
med tvlttrtaga aviargad i gul slätputs.
UppfGrt 1885-1886, arkitekt C Oedorrtröm, byggherr. och byggmästare C J Aadersson.

I

Kejsaren 20
Högbergsg 32

Kejsaren 20
Högbergsgatan 32
Kontors- och bostadshus (3 v h ) rödbrunt plattak,
putsfasad.
Verkstiider utmed Högbergsgatan och p& garden.
1864 byggdes uthus av tegel @ch trä p& tomten.
Tillbyggnad 1885 av norra gaveln. 1890 pabyggnad.
Verkstaden p& garden uppförd 1910-11, arkitekt
David Jansson, byggherre O Ifartensson, byggmastare J P Andersson. 1940 provisorisk verkstad.

Kejsaren 22
Svartensgatan 8 B
Bostadshus. Gathus (4 van) svart plattak, fasad av rött tegel.
Gardshus (4 van) sten, gul slätputs. VälhBllen
portgling och trapphus till stor del fran nybyggnadstiden. Trappracke av smidesjiirn med sirligt
utformad baluster, marmorgolv.
Garden asfalterad.
Uppfört 1890-1892, arkitekt O Janron, byggherre
och byggmästare C A Söderlaad. Ombyggnad 1948.

Kejsaren 22
Svartensg 8 B

Kejsaren 25
Bögbergeg 30

Kejsaren 26
MosebackeTorg 14
Svartensg 14

Kejsaren 25
Högbergogatan 30
-Bostads- och keatorshus (4 vii) rött plbttak,
fasad av skrapad putr. Delvir urrpmnglig
p e r t g h g och trapphus med takfrir, rarmorgelr,
mamererade viiggar.
airden arfalterad.
UppfLrt 1991-19@2, arkitekt harr m r h a l l ,
byggherre och byggmästare K Blomdahl. 1963
fasadandring.

Kejraren 26
Mesebaeke Terg 14, Svartensgatan 14
Bostadrhris (S van) rött plattsk, putsfasad.
Portgang av enklare utförande men med en del byggnadsdetaljer bevarade sasom takfris, takroaett
sch kalketenstrapper. Asfalterad gbrd.
Uppfört 1861-1864, arkitekt J F Abom. 1909 nybyggnad av tv& gardsflyglar samt pa- och ombyggnad av gathus, arkitekter F Ullrich och E Hallqvisth, byggherre R S Ingemarssen, sedan N Nilrsen, byggmastare S Cedergren. 1936 delvis ombyggt *

KtAaai.cn 20
Svartensgatan 12
Bostadshue. Gathus (5 van) tegeltak, fasad av
skrapad pats.
Gardehus (4 van) sten, grön slätputs. Enkel portgang och trapphus med marmorerade vaggar och mellandörrar med fasettrlipat glas. Ursprunglig
hiss.
Garden plattlagd.
Uppfört 1914-1915, arkitekt Olof Jonson, byggherre och byggmastare S Karlsson.

Kejsaren 27
Svartensg 12

Eejsaren 28
Högbergsg 30 A

Kejsaren 29
Svartensg 6-8

Kejsaren 28
Högbergsgatan 30 A
~oetadehnsoch kontorshus (5 van) violett pliittak, fasad av skrapad pats, putsad sockel.
Planterad gard.
Uppfört 1960-1962, arkitekt Carl Norman, byggherre och byggmästare E Sundström,

Kejsaren 29
Svartenegatan 6-8
Bostadshur (6 viin + indragen vindsvaning) rött
plattal, fasad av okrapad pats.
Plantering framiör hueet.
Byggt 1965, arkitekt Henry Le ttholm, byggherre
och byggniistare Olov Lindgren.

Klinten 2
Hiimfor Hikaelr h t & 11
Bertadrhur K-märkt i stadsplan
Bathui I (1 r h + inrodd riad) tegelstamme, gul
rliitputr, ie eltak.
Birdrhur II 11 van) rad lecklistpanel, svart
plattak.
B h d e n rtenlagd och planterad. Staketomgiven.
FrHn början av 1700-talet stad trähus vid Mäater
Mikaelr Gata ramt stugor p& garden. Husen brann
1800. 1819 lat grosshandlare A Lundgren bygga
ett tvav0ninge stenhue vid Högbergogatan och
ett etall- och vagnshur vid Mäster Hikaelr Bata.
Huret vid Högbergrgatan ombygader 1875 av
riksdagsmannen A Adleraparro och kem att heta
uKajutanw, r a m i d ookrb ikllet och vagnshuset
omby#@der."Kajotann revs för Katarinavagens framdragning omkr 1909. F d stallet (I) ombyggdes
till kuskbostad 1875 och restaurerades 1963,
(II).
varvid också en tillbyggnad gjordes

-

Klinten 2
Master Mikaelsg 11

Betr. lm. Klinten i övrigt, oe Mäster Mikael
Större inom hr. Klinten.

u

Kronan 1
KRONAN i
Fjällaatan 38
~ o s t a d s h ~med
s atel j 6
Gathus I (2 van + inredd vind) tegelstomme,
eckrafiSrgad slaf uts, tegeltak.
Gathus II (2 van timmer resp tegel, gul locklistpanel, tegeltak.
Garden är kulleratensbelagd. Trädgarden har
terrasontur och är staketomgiven.
Hua II beskrev8 i 1730 8rs mantalalängd Bom
kofferdi~jömannenE Helaibergr trähus med tv8
rum och källare. 1758 lät skepparea C Foraberg
bygga ett tváv&ningr r+enhuo i anrlutning till
trähuoet sch pabyggde hus II ech demo Örtra
flygel. Efter denna tid i otort sett oforändrat
till vHra dagar.
Hua I har välbevarad 1700-taloinredning vad
gäller dörrar, beslag oeh foder, paneler, murede spisar och hpor. Frin 1800-talet Bärrtanar kakelugnar, dörrar och trllirter. Bv
i hum II upptar ar LeamtiQrrateljáer med rparraif berarad 1788-talminredning.
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Kronan 1
Fjallg 38

,....

Kronan 2
Fjallg 40

Kronan 2
KRONAN 2
Fjällgatan 40
~~itadshus
Gathus I ( 3 van + inredd vind) evart plsttak,
tegelntomme, gul slätputsad farad med putsad
roekel.
Birdohne II tvättrtuga, tegelotomme, gal slät-

puts.
Uthus resvirke, röd.
Garden asfalterad. Till tradgarden ovan en terrassnmr för en gingbro fran van 1 fr.
I stort sett välbevarad inredning fran byggnadstiden.
Byggnaden uppfördes 1878-79, byggherre och byggmästare G Samuelsson ech O Isacson.

Kronan 3
Stigbergsg 37
Klippg 4

Kronan 4
Stigbergrg 35

monan 3
Klippgatan 4, Stigbergegatan 37
Bostadehus (4 vån + indragen v h ) tak av keppar,
putsad fasad.
Wirden planterad.
I portgangen Klippgatan 4 väggmålningar med motiv iran Stigberget.
Uppfört 1928, arkitekt Paul Hedqvist, byggherre
och byggmästare E Blom.

Kronan 4
Stigbergrgatan 35
Bostadshus
(J van + inredd vind + sout vin) tak täckt med
glaserat tegel, putsad fasad. Garden planterad,
plattlagd, järnr8cke mot branten, altan med pergola pi västra gaveln.
I portggngen fönster med blyinfattat färgat
glaa, svartallade lägenhetad5rrar, ursprunglig
hiss ech stillampor i kedjor.
Uppfört 1919-1920, arkitekter Östlihn och Stark,
byggherre F Börjesson, Fast AB Stammen, byggmästare N J Iiiilason. Ombyggd 1958 och 1964.

Kungen (se Häckelf j811 10-15 inom h. Kungen. )

Medborgarhuset

Hedborgarhuset 1
54-56, FelPirn~a~edborgarplateen2-4, Götgatan
gatan 43-45
#edborgarhuset
Koppartak, fasad av tegel
Stockholme stadrfullmiiktige beelöt 1935 att ett
medborgarhur rkulle appförar p& Södermalm. Till
arkitekt ats8gi K Hartin Westerberg. Ansvarig
byggmastare var Stockholms rtads fastighetskontor. Byggnaden grundlades 1936. Invigningen
rkedde den 8 december 1939.
Den stora byggnaden inrymmer b1 a stert inomhurbad, gymiartikial och stadrbibliotek. Inredningar frin bl a visra for Söderleden rivna byggnader ateruppratter i byggnaden. "LjunglGfrka
ralengeap har en praktfull inredning som till-

varatagits fran en fastighet vid Sveavägen. En
1600-talsportal fran en riven byggnad vid Repolagargatan 22 har satts upp pH byggnadens nsrdfaaad.

-Mosebacke 1
Mosebacke Torg 1-3, Klevgrand 6-10
SGdra Teatern
Teater, reataurang ech kenterslokaler f8r KF.
Teaterbyggnad (4 e 5 vin + reat vin) avart )l&*tak, gril slstputa.
Morebackeportalen av tegel, putsad.
Hosebacketerrassen belagd med grus och planterad,
Mosebacke 1
gjutjiirnsrffcke mot branten.
Mosebacketorg 9' 3
Under terraseen inglasad hall med g jatj8rnskolenner. En teaterbyggnad uppf3rdes 1852
i efter ritningar av Johan Fredrik Rbem. Byggherre
var C A Wallman. Teatern hade ingen roen utan
rar en ensamblesalong. Efter brand hösten 1857
&teruppi ördes teatern efter Aboms ritningar oeh
invigdes 1859. Under Ateruppbyggnaden anvandes
lokalen i huset Szt Paulsgatan 13 som teatersalong. Fasaden fran 1859 var dekorerad med fyra
muser och medaljongporträtt. Vid en ombyggnad
1899-1901 efter ritningar av Axel Anderberg p&byggdes teaterbyggnaden med 1 van eah breddades med 2 fönsteraxlar met öster. Fasadens koloaaalpilasterm~tiveah salongena deker med milTerrassen mot
ningar
av Vioke Andrin tillkom vid denna orbyggKl evgränd
nad
Grunewaldmålningar med badmotiv finns i den kajutaformade utbyggnaden fr%n 1935, ritad av arkitekten K Guettler, liksom p& en vägg av den intilliggande glasade verandan samt även i utbyggnaden 2 tr utanför f d foyern (för närvarande
konferensrum för KF). Enstaka snickerier från
1859 finns även bevarade. För övrigt domineras
inredningen av sekelskiftets och 1900-talets ombyggnader (arkitekt B jörn Hedvall 1938). Mosebackeportalen från 1859 utgjorde entrdn till
nöjesetablissemanget Mosebacketerrassen som byggMoaebackeportalen
des ut 1585 med restaurang och fritrappa (nu
rivna) till den nedre terrassen med kägelbana som
i början av 1920-talet byggdes om till bowlinghall, arkitekt Carl Bergsten, ritn 1922.
.,

.

Mosebacke 3
Fiskarg 3

Mosebacke 3
Fi skargatan 3
Bostadshus med kontorsrum, (2 van + inredd vind)
tegelatomme, tak av tegel och plat, fasad av
sprutbehandlad puts, putsad ooakel.
Garden planterad, plankomgiven.
Ett envanings stenhus var befintligt 1761 med
källare uthuggen i berget och ägdes di av sprutlagare Bengt Röding. Huset om- och pabyggdes
1806. Byggnaden res taurerades under 1960-talet.
För närvarande ar byggnaden upplaten som kontor
för Konstnärernas Riksorganisation, gästrum för
konstnärer samt 3 bostadslagenheter för konstnärer. Portgbng och trapphus har bevarad äldre
inredning med kalkstensplattor och paneltak och
dörrar med atanpaliggande fyllningar. I lägenheterna är endast enstaka aldre snickerier bevarade, däribland flera fyrfyllnadsdörrar.

w

MASER

F d Maeter Mikael 3
Mäster Mikaelsg 10

MIKAEL 3

F d Master Mikael f, nu perlaark ak&
Kgater Mikaels Gata 10
Bostadshus. K-markf i stadsplan. Tegeltak.
Gathus I (2 van) timmerstomme, röd panel.
Gardshus II (2 vin) timmeratomme, röd panel.
Ggrdshus III (l vin) trä, röd panel, f d
bagarstaga.
Uthus IB (1 van) resvirke, rött.
biarden belagd ned ursprungliga sandstensplatter,
rabatt, trad, plantering i övre avsatsen.
1730 fanns redan hela komplexet, tillhörig
amirilitetskapten Nils h a n . 1805 blev fastighaten grundligt renoverad. Darefter i stort sett
oförandrad till var tid. En g8rdslaga tegs bort
p& 1920-talet. Va1 bevarad 1700-talsinteriör i
bada husen med kakelugnar, opisar, snickerier.

F d Master Mikael 4
Master Mikaelsg 8

F d Master Mikael 4, nu parkmark akA
Mäster Mikael8 Gata 8
Bostadshus. K-märkt i stadsplan. Tegeltak.
Gathus I (1 van + inredd vind) timmer och tegel,
brun panel &t gatan, gul spritputs at garden.
Uthus II, resvirke, röddlad.
Gardshus III (1 van) tegel och timmer, brun panel.
Garden är planterad i söder, kullerstensbelagd och
plankomgiven.
Timmermannen N Zettermans 1 vanings trähus med
gardslänga var omnämnd i 1730 ars mantalslängd.
Efter brandskada pi gardssidan 1818 reparerades
husets skadade delar med tegelvaggar, gardsflygeln till- och pabyggdes och gardshus III byggdes. Efter denna tid skedde ingen vaeentlig förändring i gathuset, men gardsflygeln revs p&
1930-talet. 1700-talets interiör är bevarad i
form av murade spisar, dörrar med foder oah beslag, plankgolv och paneltak. Kakelugnarna ar
fran 1800-talets mitt. Viss renovering företogs
p& vaning 1 tr.

F.~.M&€R MIKAEL 5
F d M a i ter Mf kaeL 5, nu parkmark ak&
Häster Mikaels Gata 6 A

F d Master Mikael 5
Master Mikaelsg 6 A

Bostadshus. K-mgrkt i stadsplan. Tegeltak.
Gathus I (2 van) timmer, röd panel med knutar.
Birdahus II (1 vin + inredd vind) röd looklistpanel. Garden belagd med ursprungliga sandstensplattor, plank mot Glasgränd. I mantalslängden
1730 upptagen rom ikepparen J Holmbergs tv&vaninga triiihus vid gatan med gardshus, bagarstuga
och kallarbyggnad. Reparation och modernisering

1807, efter brandtskada 1818 ny upprustning. Därefter i stort sett oförändrad till var tid. Saväl i get- aom i g8rdshuset väl bevarad 1700talsinredning sisom dörrar med foder, beslag,
trappa med handledare och räcke, kammarspis och
enstaka kakelugnar. Övrig inredning fran 1800talete senare del.

F d Master Mikael 10, nu parkmark aka

F d Maater Mikael 10
Sandba~ksg7

Marter Mikael 21
Nytorgag 11 A, B

Sandbacksgatan 7, K-mHrkt i stadsplan.
~ r o ~ r u n ~ l ibo;
~ etadehua,
n
nu arki ttktkontor i
bAda husen.
Hus I (1 van + inredd vind) tegelstomme, gul
slätputs, tak av glaserat tegel.
Hue II (1 van) timmeratomme, röd locklistpanel,
tegeltak.
Huset uppfördes 1761 av bryggaren Pihlberg.
Brandskadades och upprustades 1803.
Inredningen moderniserad, fönster- och dörrfoder fr8n början av 1800-talet.

Waster Mikael 21
Hytorgsgatan 11 A,B, Mäster Hikaels Bata 4
Boofadshur
Gathus (5 van) skiffertak, putsad f asad.
Garagebyggnad (g) vid Mäs ter Mikael s Bata,
1 v h , ellitputs.
Öppen gard, asfalterad, bilparraring.
Bepresentativ entré med marnorbeklädda golv.
Huset uppfiirt 1859. En genomgripande ombyggnad
företogs av agaren W Lindfeldt mellan 1879 och
188). Husets norra del (I) till- och ombyggdes
1879 och 1883, rödra delen (II) nybyggdes till
ramma höjd 1889. 1928 pabyggaad av hela fastigheten. Moderniserad. Fasadrenovering utförd
1970

Mäster Mikael 22
Haster Mikaels Gata 6
Bostadshus (4 van) skiff ertak med kopparbeslagning, tegelfasad.
Öppen gird, asfalterad, bilparkering.
Uppfört 1936. Arkitekt B Hedvall, byggherre
A Gustafsson, byggmästare L Nordqvist. Tillbyggt
1949.

Master Mikael 26, 25, 23
Sandbacksgatan 3. 5 resp Glasgrand

Mäster Mikael 22
Mäster Mikaelsg 6

Kaster Mikael Större 1 inom lm Klinten
Nytorgsgatan 9, Högbergsgatan 9
Parkeringsplats
Pi platsen stod före rivningen ett trevaninga
stenhus, p& 1700-talet tillhörigt fabrikör
Rutenbeck.

Mäster Mikael Större 2 inom h Klinten, delvis akz
Mäster Nikaels Gata 5
Parkeringsplats
P& platsen stod före rivningen sedan början av
1700-talet ett tviivanings trähus, disponerat son
trö jvävargard. Revs 1962.

MASTMIKAEL ST.3
inom kv.KLI NTEN

-

-.

--

Högbergsg 5

raster Mikael Större 3 inom kv Klinten, delvis
akz
Hogbergsgatan 5, Master Mikael8 Gata 7
Bostadshus. K-märkt i stadsplan. Tegeltak.
Gathus I (1 van + inredd vind) timmeratomme, röd
locklistpanel, delvis reveterad.
Gardehur II (1 van) reevirke, rtid locklirtpanel,
f d snickarbod.
Uthus III resvirke, röd lecklistpanel.
Garden kullerrtens- resp grusbelagd. Trädplanterad. Plankemgiven.

-

t

St 3

1730 ägdes girden av drängen Evert Johanraom och
bestod av ett envaninge timmerhus med bagarstuga
p& tomten. 1776 var huset ännu torvtäckt. 1852
följde en upprustning företagen av fabrikör RutenYtter- och innerdörrar med foder och bebeck.
slag, panelade tak, murad spis och kupa bevarade
frln 1700-taleinredningen.
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MAST. MIKAEL ST4
inom kv.KLINTEN
Mäster Mikael Större 4 inem kv Klinten, nu akz
Master Mikaels Gata 9
Bostadshus. K-märkt i stadsplan.
Gathus 1 (1 vin + inredd vind) timmerstemme,
grön locklistpanel, plittak.
Gathus II (1 vin + inredd vind) timmerstomme,
grön panel. Tegel tak.
Uthur III grön lockliitpanel.
Den plankomgivna girden Zir belagd med kallersten
resp storgatsten. Tradplanterad. SegelsGmmaren
Jonas Östling agde garden 1730 di den bested av
ett tinmtrhus om tv& rum vid gatan och ett dito
pi girden. 1751 bygddes en bagarstuga vid Högbergagatan, vilken ombyggdes till bostad 1774.
Samtidigt upprustades och sasimanbyggdes husen
och vindsvining inreddes i samtliga byggnader.
Ny invändig reparation följde 1852. I hua II Hr
1700-talsinredningen bevarad i form av d l a t
bjalktak, murad spis med jiirnhäll, fyrfyllnadsdörrar mad beslag samt panel. I has I ar sparsamma rester bevarade frHn denna tid. Schablonmälning i hua II och snickerier samt kakelugnar
hlrrtammar från 1800-talet.
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Master Mikaels St 4
Master Mikaelsg 9

"

F d Sustitis 35, 36, Navigationiskolan
Stigbergagatan 30
SjGbefllsskolan i Stockholm
Skelbyggnad (2 och 3 d n ) plittak, alammad faI

'

d Justitia 3 5 9 36
Navigrtionsskolan
Stigbergag 30

rad med naturetenedekor.
Byggnaden uppfiirdes 1987 och undervisningen
började ramma &r frHn att tidigare ha bedrivit*
i gamla Navigationsskolan vid Mosebacke. Arkitekt 8 Bingström, byggherre Stadens byggnadskantor. Byegnadem har bevarad iirednimg f r k
bya~adifider. 1939 ippfirder oy flygel med altan för nautiska observationer i det fria. Denna
flygel plibyggdes med 2 van vid en ombyggnad 1962.

Nederland 4
Götgatan 42, Högbergsgatan 37
Bostadshus
Gathus (4 vån) låttak, putsad fasad.
Gårdshus (2 vån plåttak, putsad fasad.
1752 pgbyggdes ett befintligt stenhus vid Götgatan till tre våningars höjd. Byggnaden tillhörde
då fabrikör J Poyert. 1761 lat handelsmannen
Steen och Thuring bygga ett tvavånings stenhus
vid Högbergsgatan med fönsteromfattningar av
huggen sten. De lät aven satta upp en fritrappa
av sandsten vid Götgatan.
I samband med inrättandet av Södra Frivilliga
- Arbetshuset tillbyggdes huset söderut och ombyggdes till arbetslokaler. Verksamheten upphörde 1845, då den flyttades till Dillströmska arbetsinrattningen. 1859 1st grosshandlare Berling
helt ombygga husen. De breddades, förlängdes och
psbyggdes till 4 vaningars höjd.
Götgatshuset rymde hotellrörelse på 1860-talet
på bv och viin 1 tr. Dess inredning finns fortfarande kvar delvis medan kaféets sekelskiftesmiljö ar helt bevarad. En ny ombyggnad ägde rum
1903, utförd av arkitekterna P Ullrich & E Hallqvisth. Sparsamma rester från 1700-talet finns
i gårdsflygeln.

f

Nederland 4
Götg 42
Högbergsg 37

-

.

Nederland 5
G ö t g 46

Nederland 5
Götgatan 46.
Bostadshus med affärer (2 van) tegeltackt tak,
sprutbehandlad putsf asad.
1737 lat vagnmakaremastare Elias Peiff bygga ett
tviivånings stenhus om 5 fönsteraxlars bredd.
1780 och -88 ombyggde hovslagaren Lars Wickman
hela fastigheten och denna ombyggnad blev bestämmande för fastighetens karaktar, vilken i
stort sett ar oförändrad till våra dagar. Lars
Wickman anlitade murmastaren J D Degenaer. 1842
skedde ombyggnad av norra flygeln för bostadsändamål och av den södra till ekonomilanga.
1863 uppfördes ett tvåvåningshus på södra sidan
av tomten utmed den nyanlagda Bangårdsgatan.

Nederland 11
Götgatan 44
Bostadshus
Gathus (4 vån) svart plåttak, fasad av spritputs och slätputs. Inredning bevarad från byggnadstiden, främst i van 1 tr. Ytterport och port
i förstuga i nyrokoko.
Uppfört 1901-02, byggherre S Linder, byggmästare
O Jonsson, arkitekter Hagström dc Ekman. Gardehuset uppfört 1863 av grosshandlare C Berling.
Bevarad inredning från byggnadstiden.
Nederland 11
Götg 44

Nederland 12
BangArdsg 4
Gardshus

Nederland 12
Bangårdsgatan 4
Bostadshus
Gathus (4 vån) svart plåttak, putsfasad
Uppfört 1879-81. Byggherre och byggmästare
C J Andersson. Arkitekt Oskar Eriksson. Ombyggt
1913 för Föreningen Folkets Hus på Södermalm
som inköpt fastigheten 1908. Bevarad inredning
från byggnadstiden.
Gårdsbyggnaderna
Ett envåningt trähus fanns på 1740-talet ägt av
vagnmakaremastaren Elias Feiff. Det tillbyggdes senare under 1700-talet med två flyglar i
samband med upprustning och panelning.
Byggherre var hovkirurg Joachim Billroth. Ett
flertal byggnadsdetaljer från 1700-talet är bevarade. Byggnaden ar starkt brandskadad.
En mindre fabriksbyggnad på gården uppförd 1896.

Bostadshus
Gathus (4 vån) svart plattak, putsfasad
Gårdshus (1 vån) svart plåttak, putsfasad
Gathuset byggdes 1879-81 av byggmästare C J Andersson. Gardshuset uppfördes 1884. Den enkla
inredningen från byggnadstiden är till största
delen bevarad, interiören är dock nedsliten.
Nederland 13
Bangardsg 6
t.h. Nederland 12 Narke se Östergötland inom kv Narke.
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Ormen l
Mariagr 1
Götg 3

Stadsäga 7069
f d Ormen Mindre 3
Peter Myndes backe 3

Omen l
Götgatan 3, Mariagränd 1
ostade- och kontorshus
Banklokal i bottenvåningen
Gathuset I, 3 vån mot Götgatan. Flyglar mot sidogatorna.
Tegelstomme, pliittak, ljusröd slätputs.
Gårdshus II, f d stall.
Byggnaden I uppförd under 1640-talet för rådmannen Anders Henriksson. 1686-88 skedde viss ombyggnad. 1730 var byggnaden 3 våningar hög mot
Götgatan och hade dubbel vind täckt med rött tegeltak. Inga förändringar under 1700-talet finns
arkivaliskt belagda i de källor denna undersökning har omfattat. Byggnadstiden för flygeln mot
Mariagränd ar osäker. Den huggna portalen har
troligen tillkommit under 1700-talets förra hälft.
Stallbyggnaden II pa garden (befintlig 1753) har
nu vindsvåningen inredd som bostad.
Ombyggnad 1908 efter ritningar av Erik Josephson.
Banklokaler inredda i bottenvåningen.

Stä 7069 invid kp Ormen
Peter Myndes Backe 3
" ~ t o c k h ~ l mssjömanshemw nu kontorshus
4 vbn tegelstomme, plbttak, fasad av bekladnadstegel med putsdekor.
Ett större tegelhus uppfördes under 1640-talet
för borgaren Lars Mirtensson Remmare. Byggnaden
var ursprungligen försedd med en eller tvii gavelfrontoner. Omkring sekelskiftet 1700 ombyggdes
faetigheten varvid byggnaden fick säteritak och
fasaden pilasterindelades. Ungefär vid denna
tidpunkt inköptes fastigheten av tobaksfabrikören Hierontunus Hermanni, som under större delen
av 1700-talet var dess ägare. 1785 renoverades
fastighetens inre.
Under 1860-talet eprangdes en tunnel för sammanbindningabanan fram under byggnaden varvid källaren revs. Byggnaden förvärvades av Stockholms
sjömanshem och 1891 genomfördes en omfattande
ombyggnad. Planritningarna härtill är signerade
F C Nyman och fasadritningen Edw Ohlsson. Byggnaden fick nu en helt ny faeadarkitektur. En
stor gavelfronton och ett krenelerat torn uppfördes. Pi tornet restes en mast med flaggspel,
anspelande p& byganadens nyttjare. Den äldre
rusticerade bottendningen förändrades inte. Den
inre ombyggnaden var mindre omfattande. Ett nytt
korridorsystem infördes, vilket innebar uppsättande av latta mellanväggar. Till stora delar
fick byggnaden nu ny inredning: iildre snickerier och taklister m m bibehölls emellertid i
rias utsträckning.
Vid byggandet av tunnelbanestationen Slussen
reva västra delens halva bottenvining. I övrigt
har byggnaden i stort sett den utformning den
fick vid ombyggnaden 1891.

Ormen 2
Peter Myndes Backe 5, Mariagrand 3
Ungdomsho te1 l (KFUM)
Peter Myndes Backe 5 (I) 4 van tegelatomme, piattak, putsad fasad med malad tegelimitation.
Ett tegelhus (I) uppfördes troligen 1647 av skraddarmastare Frans Bock, troligen med gavelfronton
mot gatan. En kartusch med byggherrens och hans
hustrus initialer är nu uppsatt pA gardsfasaden
("FB, MBV Gott mit uns Anno 1647").
1674 ägdes huset av skräddare Albrecht Möller.
Det inköptes 1691 av borgaren Petter Myndert, börOrmen 2
dig fran Holland. Myndert inrättade här en tobaksPeter Myndes backe 5 manufaktur, som fick privilegier 1691. Under stora delar av 1700-talet var handelsmannen och tobaksfabrikören Hoving och hans släkt fastighetaiigare. Fastigheten beskrivs 1730 ha fyra vaningars höjd och dubbel vind täckt med rött tegel. P&
girden fanns ett tvavanings presshus.
1873 genomgick huset en genomgripande ombyggnad
efter ritningar av J F Abom. 1897 inköptes byggnaden av Stockholms sjömanshem.
Girdshus (II) Mariagrand 3, 3 van tegeletonme,
plittak, putsad fasad med sprutbehandlad bottenvining. Byggnaden fick i huvudsak nuvarande yttre utformning 1776. Eventuellt ingar det äldre
presshuset (se ovan) i huset. Inredning huvudsakligen fran senare tid. Kryssvälvd portgang.
Ormen 2
Mariagr 3

h. Ormealtaren 1

t

Ormsaltaren 1
Götg 5

Götgatan 5, Mariagrand 2
Gathus (4 dn), plittal;, sprutad putsfasad
Enligt 1676 Ars nant+lsl&ngd -fanns ett-stenhur p& teifen tillhörigt hovslagaren Jörgen
Josephsson. Detta torde ha brandskadats i 1723
års brand och återuppförts eller reparerats 1726
(årtalet angivet på fasaden). 1786 påbyggdes
huset med en våning. Flygeln mot Mariagrand (4
vin) tillbyggdes 1808 liksom den lilla flygelbyggnaden utmed östra tomtgr"ansen.

kv Ormaaltaren 6
Götgatan 7, Mariagränd 4, Klevgrand 1 A.
Bostadshus samt BarnavBrdsnämndens ungdomsaltGathus I (4-5 vin) planterad takterrass, gal
sliitpntesockel och portaldekor i betong. Gathua
II (4 vin) tegel, gul slätputs.
GBrdsn cementerad. Takterrass hua I.
Byggnaden I uppfördes 1908-12, arkitekt, byggherre och byggmästare Wilhelm Klemming. Inredningen är bevarad. Trapphusets trappa och vilplan i vit marmor, ursprunglig hiss. l tr glasat bursprak mot gatan f d servering.
Gathus II uppfördes 1880. Plattak, slät putsfasa
Interiören upprustades 1971. Ursprungliga snicYerier delvis bevarade.

ORMSALTAR E N

Ormsaitaren 6
Götg 7
Klevgr 1 A

Ormsaltaren 6
Mariagr 4

6

..
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Sta 7073 invid kv
Ormsaltaren
Klevgr 3-3 A

Sta 7074 invid kv
Ormsaltaren
Klevgr 1 B

S t a 7073 invid kv Ormsaltaren
Klivgrand 3-3 A
Bostadshus
Gathus (2 van) tegelstomme, tegeltak, slätputsad
fasad.
Den lilla stenbyggnaden ar troligen uppförd under
1500-talets slut eller 1600-talets förra hälft,
med all sannolikhet före stadsplaneregleringens
genomförande under 1640-talet. Ankarslutarna är
av &n typ som var vanlig mellan 1580 och 1630.
Murundersökningar som möjligen närmare kunnat datera byggnadens tillkomtdkid har ej kunnat genomföras. Byggnaden inköptes 1668 av konterfejaren
David Soudwater fran skeppare Nils Perssons arvingar. Första kända beskrivning av huset är
fran 1808
huset hade d& ungefär nuvarande utformning. Av äldre inredning finns kvar bl a
fönster med tärningsspröjsar, en fyrfyllnadsdörr
med drakbeslag, hblkalstaklist med rundade hörn.

-

Stä 70Q4 invid kv Ormsaltaren
Kievgrand 1 B.
Bostadshus
Gathus (3-4 van) plbttak, f d gul spritputs.
Birden asfalterad.
Byggnaden uppfördes 1897 p& en äldre grund.
Trapphuset har sen 1800-talsinredning bevarad.
Lägenheterna har bevarade snickerier och kakelugnar fran byggnadstiden.
Pi taket ljusreklam för Stomatol, enligt uppgift
Europas äldsta rörliga ljusakylt, nyrenoverad.

Pelarbacken Mindre 20
Kapellgränd 1-5, Högbergsgatan 27
~ootadshus (6 van) evart plattak, fasad av ekrapad puta, putssockel.
Uppfört 1958-1959, arkitekt Rolf Hagstrand,
byggherre och byggmästare Einar Mattson.
Pelarbacken Mindre 20
Högbergsg 27
Kapellgr 1-5

Pelarbacken Mindre 22
Hagbergsgatan 19-25, Östgötagatan 6
Bortadrhus (6 van) svart plattak, farad av akrapad pats, putosockel.
Uppför4 1959-1961, arkitekt Olle Zetterberg,
byggherre och byggmästare Einar Maftson.

Pelarbacken Mindre 23
Orfg6tagatan 8-12 Kapellgränd 7-15
Kantershus (6 v&n). Ingenjörsfirman Orr je &
Co.
Pelarbacken Mindre 22
Östgötag 6
Högbergsg 19

Byggt 1959-1964, arkitekter Tore Magni och Göran
F
.
.
Samaon, byggherre Fart AB Kapellgrand (0rrje &
--

-'I

Co ) Byggmästare Erik Agren.
Koppartak, fasad av betongelement.

F d Pelarbacken Större 1, nu Björna Triidgard
bdb
Götgatan 45
Bostadshus "Björnska Girdenn nu ungdomagird i
Pelarbacken Mindre 23 Barnav&rdsnämndena regi. K-markf i stadsplan.
(Östgötag 8-16)
2 vån inredd vind, tegeltak, tegelstonme, sprutKapellgr 7-15
behandlad putsfasad, spritputsad sockel. Huset ar
belaget i parkanläggningen Björns Trädgård.
Trädgårdsmästare J C Dosthoff lät uppföra ett
1 van stenhus 1766. Garden innehöll flera drivhus, orangerier och ekonomibyggnader. Stenhuset
pabyggdes 1817. Trädgårdsmästare C G Björn agde
garden under 1860-talet. 1959 lat Stockholms
stads barnavardsnämnd ombygga huset för ungdomsverksamhet. 1700- och 1800-talsinredningen återställd.
F d Pelarbacken St 1
Götg 45, 47

-

Pelarbaaken Större 3.
C36 tgatan 39

Pelarbacken Större 3
Götg 39

Bostadshua med butiker.
Gathus (4 vh), svart lattak, putafasad.
tegelstomme, gul
GLrdshus, uthua, (2 dn!,
slätputs.
Gardshus avträden (1 d n ) målat trä, gul.
Garden stenlagd.
1852 uppfördes byggnaden av A M Atterberg.
GBrdsfaaaden Blderdomlig med mittriaalif och
fasade hörn. Trapphusinteriören v6ilbevarad.
Fönsterbealag p& girdrfasaden av 1700-falafyp.

KLARBACKEN ST.4

Pelarbacken Större 4
Götg 37

Pelarbacken Storre 4
Götgatan 37
Boatadshur, Södergardena foreninga- oeh kuralokaler.
Gathus I (4 van) avart plaftak, putafarad,
putsad soekel.

I

I

l

Glrdshus II (3 d n ) gul slfftputs.
Glrdshus III (1 van), gulbrun sliitputa.
Garden asfalterad och förhöjd. Liten staketomgiven tradgard p& bergavsata.
1757 lät J D Meusel up föra ett tv&v&ningr aten(IIP. 1799 plbyggdes husen.
hus (I) med g
1862 företogs av A h d q v i s t en emfattande enbyggnad, nytt utviindigt trapphua och pabyggnad
med en vaning. 1927 flyttades portgangen till
mitten av huset, 1918 inrättader Söderglrden för
Tobaksmonopoleta personal. 1942 bildades Föreningen Södergarden. 1700-talainredningen huvudsakligen aniekerier bevarad i flygeln, mera
sparsamt i gathuset, dar 1860-talsinredning med
kakelugnar, dubbeldorrar ech paneler dominerar.

-

Pelarbacken St 6
Högbergsg 29
Kapellgr 2

-

Pelarbacken Större 6
Högbergsgatan 29, Icapellgrand 2
Bostadshus
Gathus I, II (3 van + inredd vind) svart plåttak,
putsfasad.
Gårdshus III (1 vån) tegelstomme, gul slätputs.
Avträde, brädväggar.
Garden kringbyggd och asfalterad.
Hovslagare C Täcklind byggde ett envånings stenhus
1788, påbyggde en v8ning och tillbyggde flyglarna
1799 för hovslagare och vagnmaltareverkstäder. 1860
pabyggdes en våning och vinden inreddes. Renoveringsarbeten utfördes på 1960-talet. 1700-talsinteriören
bevarad i lägenheter p5 v5ning 1 tre I någon mån ar
även 1880-talsinredningen bevarad. Ett av vindsrummen var Josabeth Sjöbergs 8:e bostad 1863-68.

Pelarbacken Större 7
Kapellgr 4

Pelarbacken Större 8
Kapellgr 6

Pelarbacken Storre 7
Kapellgränd 4
~eetadehue (3 van), svart plattsk, putsad faead. Liten gHrd, staket mot Andreaskyrkan.
W& vägp8lningar med landskapametiv i entrén.
Välbevarad ursprunglig interiör i hela hueet.
Uppfört 1897-1898, arkitekt A G Fsrsberg,
byggmaetare P E Wallin, byggherre E Nyman.

Peiarbacken
Kapellgränd
Bostadshua
Gathus I (J
GBrdshus II
fasad.

Större 8

6
d n ) rott plAttak, patefasad.
(4 van) rött plattak, spritputrad

Girdehus III (1 van) tegelstomme.
Garden stenlagd, plantering. Kring huskropparna
mot söder och väster tradgirdaanläggning. Lagenheterna ar delvis mrderniserade men har till
största delen h a r den ursprungliga inredningen.
Byggt 1882.1883,
arkitekt C Wallin och J O Kindstedt. Byggherre Centrala Bostadaföreningen, vilken än i dag äger fastigheten. Fasadändring utPelarbacken Större 8 förd 1958.
Hus II
l

-

F d Pelarbacken Större 9, 10, nu bdb
Rapellgrand 8, 10
Parkförvaltningens förrad
Tvi envaninga trähus med röd trapanel.
Belägna pi parkmark
Skeppskapten Erik Bloms has, bef. 1750, flyttades efter borttagande av en mellandel fran tomtens
västra sida till sin nuvarande plats pi 1950talet.

Pelarbacken St 9.10
Kapellgr 8

Pelarbacken Större 16
Högbergsgatan 31
Kyrka, Andreaskyrkans missionsförsamling,
grStt plittak, fasaden slätpataad.
BHrdshas (4 van) svart plattak, gragrön slätputa.
Girden är planterad, asfalterade gangar. Kyrkan
är indragen fran gatan p& förhöjd plan. Kyrkorummet omges av en läktarvining p& inkladda
Pelarbacken Större l 6 g jutjarnekolonner. Inredningen präglas av en
genomgripande ombyggnad pi 1920-talet. FondHögbergag 31
malning
av Gunnar Porhamn. Kyrkan innehaller
Andreaskyrka.n
ocksa mindre församlingslokaler. Kyrkobyggnaden
uppfördes 1876, arkitekter Axel och Hjalmar Kumlien.
Gardshuset innehiller samlings- och aktivitetalokaler p& bv och kallarvaningar. Interiör i
vies omfattning bevarad. Byggnadslov 1889, slutbesiktning 1890, ombyggnad 1908 och 1946.
I

Pelarbacken Större 20
Götg 35

Pelarbacken Skörre 20
Götgatan 35
Bostadshus
Gathus (4 vin) svart plittak, tegelfasad med
putsdekor.
Gardshus (4 vin), gul slätputs.
Girden asfalterad, mur i norr och söder.
Den ursprung1 iga inredningen i trapphuset (takmilning och stuckdekor, snidade dörrar och överstycken) är välbevarad. Detsamma gäller den
högklassiga inredningen i lägenheterna t ex
takmalningar med ranäasansmotiv, enligt uppgift
utförda av Vicke Andrén, höga paneler och rikt
skulpterade dörröverstycken, atiickarbeten i
taken och vackra kakelugnar. Byggt 1890-1892,
arkitekt A G Forsberg, byggherre J F Zetterling

.

,

Pelarbacken Större 21
Götgatan 33, Högbergsgatan 35
9 Bostadshus
h;=; Hörnhus (5 van) svart pláttak, tegelfaaad med
kons tstensdekor.
Gården asfalterad och förhöjd, lanternin.
Ursprungligt trapphus; den rika inredningen välbevarad i lägenheterna på våning 1 och 2 tr. Byggt
188991892, byggmästare och byggherre K Blomdahl.
Mindre fasadändring 19JO.

Pelarbacken St 21
Götg 33

k!&

Pelarbacken Större 22
Högbergsgatan
33
~oitadshusmed kontor och arkivlokaler.
Gathus (5 van) svart plåttak, tegelfasad med
konststensdekor.
Gården asfalterad, förhöjd, järnstaket mot tomt
nr 21. Huset uppfördes samtidigt och av samma
byggmästare som tomt nr 21, fasaden förenar båda husen. Inredningen betydligt enklare och i
ringa grad bevarad.

Pelarbacken Större 22
Högbergsg 75

t,

Pelarbacken Större 28
Götgatan 43.
Butikslokal och förråd för Gatukontoret
Uppfört 1937, arkitekt Holger Blom, byggherre
Gatukontoret, byggmästare H Georgii.

Pelarbacken Större 29
Götgatan 41
Barservering med altan mot söder, koppartak,
putafasad.
Uppfört 1935-1936, arkitekt Holger Blom, byggherre Mjölkbaren AB, byggmästare H Georgii.

Pelarbacken St 29 o 28
Götg 41, 43 i bakgrunden Pelarbacken St 8
Kapellgr 6
Prinsen 1
Centrala Bostadsfören. Katarinavägen 22, .Glasbruksgatan 7
Bostadshus (g van) grått plfittak, fasad av skrapad puts, klinkerklädd sockel.
Uppfört 1942-1943, arkitekter A Stark & L U
Kjaersgaard-Rasmussen, byggherre och byggdietare J Östlund.

Kv Prinsen
Katarinavägen
Kl evgrand

Prinsen 13
Glaebruksaatan 5. Höga Stigen, Kafarinavanen 20
~oetadehui(11 d n ) brunt pllttak, farad ;v
rkrapad puta, klinkerkladd roekel.
Uppfört 1943-1944, arkitekt E Grönvall, bygg&-re
f P Prinsen 13 apa, byggmästare D F Lindemark*

p i n r e n 14
Katarinavägen 18, Höga Stigen, Glasbrukegatan 3
Bostadshue (11 van), material lika Prinsen 13.
Uppfört 1942-1943, arkitekt E Grönwall, byggherre f f Prinsen 14, byggmästare D F Lindemark.

Prinsen 17
Glasbruksgatan 9, Katarinavagen 24-28, Klevgränd 9-11
Hotell, restaurang, garage (6 viin + sout.vin.
samt garage) Koppartak, fasad av skrapad puta.
Uppfört 1962-1965, arkitekter A Grönvall och
E Hirsch, byggherre Stiftelren Stockhelmr ajöfartshotell, byagmästare Hallefröm & Nireer.

p

Rudan Mindre 4
Tjärhoveg 38

t

4

Rudan Mindre 4
Mytorgsgatan 22, Tj&xhovsgatan 36-78
K-märkt i stadsplan
Tbrmqvirtrka girden eller Slaktargllrden
Byggnaderna är uppförda i trii i en v h i n g och
har tegeltak. Östra längan är bostadshus medan den väatra inrymmer Sveneka Barnboksinatitutet. Garden var befintlig 1752 och ägdes av
kaptenlöjtnant Andreas Kjellberg. Den västra
längan är den ursprungliga huvudbyggnaden medan den östra inrymde kök och tjanarboatäder.
PA den östra delen av tomten lag ocksi en bagarstuga. Vidare fanns diverse smärre uthus
och stall. I tradgarden fanns löv- och fruktträd. Garden tillbyggdes med en flygel vid
vaetra tomtlinjen 1841 och fick d& oaks& sitt
nuvarakle utseende i empireatil med rik dekor
bl a p& portal och lusthus. Ägare vid den tiden var slaktaren G S Törnqvist. Luethne från
1817 i den lummiga trädgbrden. Interiörerna
är till stor del bevarade med bl a kakelugnar
och snickerier.

Rudan Mindre 9
Folkungagatan 85, Nytorgegatan 24
Boatadshue (6 van) rött tegeltak, fasad i
sprutbehandlad sprit och slätputs. Portgangarna och trapphueen tämligen välbevarade
från byggnadetiden med takniAlningar, pueler,

-

Rudan Mindre 9
Folkungag 85

