NORRTALJE

Kv. N o r r t ä l j e , g å r d a r mot n o r d v ä s t .

Nedan
N o r r t ä l j e 21 r e l i e f i e n t r é n .

v: N o r r t ä l j e 1 4 , E n g e l b r e k t s g

Nedan: N o r r t ä l j e 13, e n t r é .

Norrtälje 5
Engelbrektsgatan 15-17, Iversonsgatan 4-6
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1879, osignerade ritningar, byggherre
LG Andersson, JP Edlund, CA Björklund. Genomgripande ombyggnad 1922-23 efter ritningar av ark
I Callmander som då ägde fastigheten.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasader:
Grå terrasitputs med rusticerad bv och hörnkedjor; fasadgestaltning från 1920-talet. Gårdsfasad: rå terrasitputs. Skiffertak.
Entré (15-17): Glasad, spröjsad port, liksom
entrén i övrigt präglad av ombyggnaden på 1920talet: Golv och väggar av vit och grå marmor i
olika nyanser. Medaljonger med gipsreliefer.
Glasat mellandörrsparti av ek med räfflade pilastrar och slipat glas. Helfranska pardörrar.
I trapphuset hiss med smidesgaller, golv som
ovan, steg av grå marmor, vita väggar och tak.
Till lägenheterna helfranska enkeldörrar av ek,
glasade och med smidesgaller försedda överdelar.
Besökta lägenheter bevarar ingen ursprunglig inredning, från 1920-talet finns halvfranska enkeloch skjutdörrar, kälade tak med lister, öppna
spisar. Ark Callmanders f d lägenhet något mer
påkostad med ex rikare utstyrd lägenhetsdörr,
någon takmålning i nationalromantisk stil.
Lägenhetsstorlekar 1879: 4 resp 6 rum och kök.
I gårdsflygeln (Iversonsgatan 4-6): 2 rum och
kök. Efter ombyggnaden 1923: varierande från
1-9 rum och kök, de flesta 5:or och 6:or.
Gård: Cemensten, smidesstaket mot Iversonsgatan.

Norrtälje 13
Engelbrektsgatan 5, Rimbogatan 2 , 4
Kontorsfastighet (ursprungligen bostads-), inventerad
1978. ~yggnadsår 1881-82, arkitekt Ax & Hj Kumlien,
byggherre P Berzog, byggmästare CH Hallström.Huset är
från 1917 och framåt successivt kontoriserat, med div
ändringar som följd. 1921-22 påbyggnad av takvåning,
invändig förbindelse med Norrtälje 14. Centralvärme
1949.
Gathus (hörnhus), 5 vån+takv. Gatufasad: Brun sprutputs, i de 2 nedre vån med inslag av spritputs. Välbevarad ornamentik. Gjutjärnsbalkonger, portal med
kolonner av polerad sten. Gårdsfasad: Gul slätputs.
Plåttak.
Entré: Ursprungliga glasade portar. Rikt arbetad entréhall med mönsterlagt golv av polykroma keramiska
plattor. Väggens uppbyggnad: nedtill kraftig rusticerad sockel, därefter arkad av rundbågiga nischer
skilda av pilastrar - allt i svart, grått och vitt.
Rikt artikulerat bjälktak med förgyllda detaljer.
Vilplanen: Golv av grå kalksten, helfranska pardörrar med etsat glas och skulpturala överstycken, skilda av pilastrar med förgyllda kapitäl. Hiss med smidesgaller.

Besökta interiörer präglas ännu av den relativt korta
(drygt 30 år) tiden som bostadshus; kvar finns bl a
kakelugnar, sockel- och fönstersmygpaneler, rikt arbetade dörröverstycken och stucktaklister.
Lägenhetsstorlekar 1882: Bv butiksrum, i övrigt 6,7
resp 9 rum och kök.
Gård: Överbyggd, asfalterad.

Norrtälje 14
Engelbrektsgatan 7, Rimbogatan 6
Kontorsfastighet (ursprungligen
bostads-), inventerad
1978.
~yggnadsår 1881-82, arkitekt Ax & Hj Kumlien, byggherre och byggmästare PJ Hallström. 1899 installerades
hiss. Huset är sedan från 1917 och framåt successivt
kontoriserat, med diverse ändringar som följd. 1921-22
påbyggdes en takvåning samt upptogs invändig förbindelse med Norrtälje 13. Centralvärme 1949.
Gathus (Eng.br.g.7), 5 vån + takvån. Gatufasad: Ljusbrun sprutputs. välbevarad ornamentik med inslag av
gjutjärn som i balkonger. Gårdsfasad: Gul slätputs.
Plåttak.
Entré: Ursprunglig port med etsade glas. Mycket rikt
utstyrd entré med golv och steg av kalksten, trappräcke med dockor av gjutjärn. Väggen nedtill bestående
av en marmorerad sockel, därovan gulmarmorerade fält
flankerade av mörkgrå pilastrar. Vitt kassetterat
bjalktak med konsoler och gulddekor, i kassetterna
temperamålningar. Trapphus och vilplan med golv som
ovan, helfranska pardörrar med rika överstycken, helfransk sockelpanel, balusterdockor i spindeln.
Besökta interiörer bevarar ursprungliga inredningsdetaljer som helfranska pardörrar, d:o paneler av olika
höjd samt stucktaklister av olika fasoner. I den påbyggda takvåningen finns bl a en sessionssal med vägg-fasta vitrinskåp och furuklädda fönstersmygar i klass
med de äldre inredningarna.
Gårdsflygel 5 vån. Fasad: Gul sprutputs, dekorerad som
enklare hyreshus med fasad mot Rimbogatan.
Lägenhetsstorlekar 1882: Mot Engelbrektsgatan 5 och 6
rum och kök samt 3 st 10 rum och kök. Mot Rimbogatan
3,5 resp 6 rum och kök.
Gård: Överbyggd, asfalterad.
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Norrtälje 15
Engelbrektsgatan 9, 1 1
Fd Beskowska skolan, inventerad 1978.
Byggnadsår 1886-87, osign ritningar (fasad:G Wickman,
planer: Hj Kumlien), byggherre CG Bergman, byggmästare
Ankarstrand och Nyström. Lokalerna har genomgått ett
flertal smärre förändringar, bostäder har inrättats
till lärosalar m m.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Rött tegel med bv + 1 tr av
kalksten. Sgraffitomålningar mellan fönster i översta
vån. Baldakin med smidesdetaljer. Gårdsfasad: Brun
sprutputs. Plåttak.
Entré och trapphus: Ekportar med konstsmidda beslag.
Golv av cementmosaik med inlagd meanderfris. Trapphusets steg av räfflad kalksten. Beige marmorerade
väggar med rödbruna band. Taken i trapphuset dels
kryss- dels tunnvälvda.
Besökta interiörer bevarar föga av ursprunglig inredning; sockelpaneler, profilerade taklister, någon
fönstersmygpanel. I övrigt är lokalerna starkt moderniserade.
Enligt nybyggnadsritningar: Rumsvolymer för skolbruk
utan särskilda angivelser. Ett fåtal bostäder.
~ å r d :Delvis överbyggd, täckt med klinkers.

Norrtalje 17
Engelbrektsgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1887-88, arkitekter Ax & Hj Kumlien,
byggherre MJ Asker, byggmästare E Lindståhl &
G Törnqvist. 1926 installerades hiss.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Gul slätputs. Räfflade
korintiska kolonner i kolossalordning - sällsynt
i Stockholm. Mellan fönstren i översta våningen
står 4 friskulpturer, på taklisten 6 akroterier.
Gårdsfasad: Gul sprutputs. plåttak.
Entré: Glasade portar. Golv av rutlagda svarta
och vita marmorplattor. Väggarna nedtill med gråsvart kvaderindelad sockel, därovan inramade beige
väggfält flankerade av räfflade pilastrar. Vitt tak
med kraftig stucklist. Mellandörrsparti med etsade
glas och medaljongfyllningar. Trapphus och vilplan
med golv som ovan, steg av räfflad kalksten. Väggarna
bevarade ännu 1978 originaldekor med schablonmålade
bårder och ornament i olika färger mot beige botten.
Vitt tak. Brunådrade helfranska pardörrar, några
med etsade glas. Konsoluppburna profilerade överstycken.
Besökt lägenhet bevarar rikt påkostade inredningar
med helfranska paneler, d:o par- och enkeldörrar
med skulpterade överstycken. Vidare ornerade stucktaklister samt rikt dekorerade kakelugnar av olika
modeller.
Lägenhetsstorlekar 1888: Bv 1 och 2 rum samt 5 rum
och kök, i övrigt 1 st 8 rum och kök per plan.
Gård: Gräs, cementplattor, sandlåda.

Norrtälje 18
Eriksbergsgatan 6, Iversonsgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
~~ggnadsår
1926-27, arkitekt Cyr Johansson, byggherre och byggmästare O Engkvist. Endast obetydliga förändringar har skett.
Gathus, 6 vån + inr vind mot gården. Gatufasad:
Rött tegel. Okonventionell placering av trapphuset Iversonsgatan 2, dess krön är utformat av
Petrus Forsberg. Gårdsfasad: Rött tegel. Plåttak.
Entré och trapphus (6): Ursprunglig glasad port.
Golv av gråflammig marmor, gröna väggar. Profilerad taklist. Helfranska enkeldörrar. Reliefmedaljonger av Ture Tideblad på väggarna. Hiss.
Besökt lägenhet karakteriseras av enkla detaljer
och lister, tätt placerade småspröjsade fönster.
Profilerad taklist, halvfranska enkeldörrar.
Entré och trapphus Iversonsgatan 2 i huvudsak som
ovan dock med originella, snedställda fönster.
Även här reliefer av Tideblad.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning; profilerade taklister, parkettgolv, serveringsgång
och kök med skåpinredning. I vardagsrummet stort
gårdsfönster med metallspröjsar.
Lägenhetsstorlekar 1927: 1, 3, 4 resp 6 rum och
kök, i vindsvån 2 st 2 rum och kök.
Gård: Berg i dagen, träd, gräs och blommor.

Norrtälje 21
Birger Jarlsgatan 36, Rimbogatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1927-28, arkitekt J Östlihn, byggherre
och byggmästare O Hegert. under 1930- och 40-talen
flera smärre förändringar i bl a botten- och entresolvåningen.
Gathus, 6 resp 7 vån. Gatufasad: Samkomponerad med
Norrtälje 22, gråbrun slätputs, i bv grå natursten.
Reliefer med nyantika motiv mellan fönstren i översta
vån. Franska fönster med smidesräcken, portal flankerad av kolonner. Gårdsfasad: Slätputs. Skiffertak.
Entré (36): Glasad port. Golv av grå marmor med vit
fris. Kvaderindelade gulbruna väggar med infällda
reliefer föreställande byggnadsarbetare (byggherren
var också byggnadsingenjör). ~låmålattak med tandsnittslist. Glasade mellandörrar till trapphuset,
med golv och steg som ovan, helfranska enkeldörrar
av ek, hiss med smidesgaller, blyinfattade glas i
balkongdörrar.

Besökt lägenhet (8) bevarar av ursprunglig inredning sockelpaneler, halvfranska enkel- och skjutdörrar, vissa delvis glasade. Profilerade tak- och
tavellister samt öppen spis med marmorskiva. Kök
och serveringsrum med ursprunglig marmorbänk och
skåpinredning.

-

Lägenhetsstorlekar 1928: BJ 36: Bv
butiker,
1-5 tr - 4, 6 resp 9 rum och kök. Rimbog 8: Bv
enkelrum, 4 rum och kök, 1-4 tr - 4 resp 5 rum
och kök.

-

Gård i två nivåer, dels asfalterad, dels med gräs,
plantering och kalkstensplattor. Litet uthus.
Sedan 1978 har fasaderna omfärgats i gulbeige med
ljusgrå omfattningar.
Norrtälje 22
Birger Jarlsgatan 38, Eriksbergsgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1927-28, arkitekt J Östlihn, byggherre
och byggmästare A Lindgren. Endast smärre förändringar
i butikslokaler har skett.
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: Samkomponerad med
Norrtälje 21, ljusbrun slätputs, bv + 1 tr cementputs.
Reliefer med nyantika motiv mellan fönstren i översta
vån. Balkonger med smidesräcken, balusterdockor i entrésolvån kring porten. Gårdsfasad: Gul slätputs. Skiffertak.
Entré och trapphus (38): Glasad port. Golv av grågrön
marmor. Väggar grönmålad glasfiberväv, marmoromfattningar vid radiatornischer. Olivgrönt tak med profilerad taklist. Trapphusets golv och steg som ovan.
t råg ula väggar. Hiss med smidesgaller, vita väggar
och tak. Helfranska enkeldörrar av ek.
Besökt lägenhet bevarar av ursprunglig inredning vitputsad öppen spis, halvfranska enkel- och skjutdörrar,
i hallen glasade pardörrar. Släta tak enbart med tavellist.
Lägenhetsstorlekar 1928: Bv + entresol - butiker och
portvaktslägenhet, i övrigt 4 samt 5 rum och kök.
Gård: Asfalterad.
Norrtälje 23
Eriksbergsgatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1927-28, arkitekt J Östlihn, byggherre N G
Kjellberg, byggmästare E R Alfheim & Co.
Gathus, 6 vån + takvån. Gatufasad: Rött tegel, bv med
inslag av natursten. urspråk krönt av mindre tornuppbyggnad. Gårdsfasad: Gul slätputs. Skiffertak.
Entré: Ursprungligglasadport. Golv och steg av kalksten. Väggar gulmålade och fältindelade av bårder, i
dessa reliefer med mytologiska motiv av Arthur Gerle.
Vitt tak med brun inramning. Trapphusets steg och
golv av kalksten, antikiserande dekormålningar under
trapploppen. Smidesgaller till hissen och d:o räcke
till trappan. Helfranska enkeldörrar, ovan dessa en
liten dekorativ relief.

Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning som öppen spis, helfranska enkeldörrar, skjutdörrar. Originella taklister. Serveringsrum med marmorbänk, sekundärbelysning via dagerfönster. Glasad halvfransk dörr
till kök.
Lägenhetsstorlekar 1928: 3 resp 6 rum och kök samt
ett enkelrum per plan, i takvån 3 rum med förbindelse
till underliggande 6 rum och kök.
~ å r d :Asfalterad.
Sedan 1978 har porten ersatts av en modern av lättmetall.

Norrtälje 17. Ovan: fasadskulpturer. Nedan t.v: matsal. Nedan t.h: vilplan.

Ovan: Rimbogatan med kv. N o r r t ä l j e t . v . Nedan: N o r r t ä l j e 1 4 , v i l p l a n .

Danderyds plan

Kv. Naktergalen, gårdar mot norr.

Naktergalen 21, burspråk mot gården.
Naktergalen 30, dekormålad panel.
Näktergalen 18, entré.
Naktergalen 12, trapphus.
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Naktergalen 1
Östermalmsgatan 34
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1881-82, arkitekter Ax & Hj Kumlien, byggherre D Forsell. 1897 inreddes butikslokaler i bv.
Hiss installerades 1912. 1932 centralvärme. 1934
byggdes ny entré och lägenheterna delades. Omkring
1970 inreddes restaurang i hörnbutiken.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Rosa sprutputs med vita
fönsteromfattningar, rikt dekorerad med profilerade
våningslister, fönsteröverstycken m m. Ursprungliga
hörnbalkonger med sentida smidesräcken. Portalomfattning av granit. Gårdsfasad: Grön puts. Svart
plåttak.
Entré: Port av små kvadratiska glasrutor i träspröjs
från 1934. Golv, trappa och bröstning av grå kalksten. I trappan röd gångmatta. Väggarna målade i
rött, taket turkos. Inre entrgns väggar grönmålade
med runda nischer med figurmålning i grått mot tegelröd botten. Entrén utformad 1934. Trapphus: Bruna
rafflade kalkstenstrappor, väggarna oljefärgsmarmorerade i gult, i taket yttäckande målning av akantusblad i grönt mot rödgul botten. Golv av svarta
och vita marmorplattor, släta lägenhetsdörrar och
omfattningar från 1934, profilerad taklist. Hiss
från 1912.
Besökt lägenhet: Bevarar i huvudsak ursprunglig plan
och inredning såsom sockelpaneler, fyllningsdörrar
med överstycken, profilerade taklister och takrosetter. I serveringsrummet ursprungliga skänkskåp. Öppen
spis från 1934 samt moderniserat kök.
Lägenhetsstorlekar 1881: 10 lägenheter om 4-6 rum och
kök med jungfrukammare samt 2 rum utan kök. 1934 viss
uppdelning till mindre lägenheter.
~ård:Gatsten, planteringar, ett större och flera
mindre träd. l rask jul

.

Naktergalen 2
Engelbrektsgatan 35A, 35B
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
~yggnadsår1883-84, arkitekt D Forsell, byggherrar
och byggmästare L Östlihn och R Alderin. 1913-14
genomgripande om- och påbyggnad med centralvärme,
badrum och ny fasadutformning, arkitekter Hagström
& Ekman. Smärre ombyggnader har skett under 1970talet.
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: rå terrasitputs med burspråk, balkonger med smidesräcken.
Portalomfattning av ljus sandsten (35~). ~årdsfasad: Gulbrun slatputs. Gårdsflyglar: 4 vån +
vindsvån. Fasader: Gulbrun slatputs. Brunt plåttak.
Entré 35B: Glasad port från 1914 med detaljer i
smide. Golv av vit marmor med röd bård. Vit marmortrappa. Väggarna rödbrunmarmorerade, tak med kassetter i lågrelief med målad gulddekor av akantusslingor. Glasade mellandörrar. Trapphus: Golv och
trappor som entrén, enfärgade väggar, grönådrade
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fyllningsdörrar med profilerad taklist. Blyspröjsade trapphusfönster med råglas och färgad medaljong. Hiss med dekorativ gallergrind. Entré och
trapphus utformade 1914.
Entré 35A: Körport med asfaltgolv, släta väggar och
tunnvälvt tak. Gårdsflygelentré: Diagonalrutigt
golv av grå och svarta cementmoasikplattor samt
trappor av cementmosaik, i övrigt likartad gathusets.
Besökt lägenhet: Inredning från 1914 såsom parkettgolv, sockel- eller bröstpaneler, fyllningsdörrar,
profilerade taklister och släta takrosetter, hall
med hög fyllningspanel, välvt tak och blyspröjsad
balkongdörr. I kök och serveringsrum skänkskåp,
köket delvis moderniserat.
Lägenhetsstorlekar 1883: 3 - 7 rum och kök med jungfrukammare, i gårdshuset 2 - 3 rum och kök samt en
lägenhet om 1 rum och kök. Vid ombyggnaden 1914
tillkom bl a en dubblett och en lägenhet om 1 rum
och kök.
Gård: Gatsten, planteringar och gräsmattor. Små
träd, ett öppet skjul. På bakgården gatsten.
Näktergalen 3
Engelbrektsgatan 33
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1881-82, arkitekt E A Hellerström, byggherre Gamla Arbetarebostadsföreningen. 1934 centralvärme.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Brun sprutputs, bv grå.
De två nedre våningarna rusticerade, i de övre fönsteröverstycken i olika utformning. Gårdsfasad: Gul
sprutputs. Plåttak.
Entré, f d körport: Port med spröjsade rutor från
1930-tal. Golv av grå konststensplattor med röd fris,
gråmålad sockel samt rödmålade väggfält med svarta
målade ramverk. Taket indelat i fyra sektioner med
profilerade lister. Glasade sentida mellandörrar.
Trapphus: Kalkstenstrappor, vilplansgolv av röda och
grå kalkstensplattor med grå fris, enfärgade väggar,
halvfranska par- och enkeldörrar med överfönster samt
profilerade taklister med hålkäl.
Besökt lägenhet bevarar inredning från olika tider
såsom halvfranska dörrar, profilerade taklister och
takrosetter samt en gråblå kakelugn från omkring
1910. Sentida parkettgolv och moderniserat kök.
Gårdshus, 4 vån. Fasad: Gul sprutputs. Grått plåttak.
Entré och trapphus: Golv av grå och rödbruna kalkstensplattor med grå fris, kalkstenstrappor. Halvfranska enkeldörrar med överfönster, profilerad taklist.
Lägenhetsstorlekar 1881: I gathuset 14 lägenheter om
2 resp 3 rum och kök, samt en om 2 rum och kök och
en butik. I gårdshuset 20 lägenheter om 1 resp 2
rum och kök.
Gård: Cementerad och asfalterad, delvis underbyggd.
Bakgård: Cementerad, ett mindre träd. Gulputsad f d
tvättstuga i en våning med grönt plåttak.
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Näktergalen 6
Karlavägen 27, Engelbrektsgatan 27
Bostadsfastighet med apoteket Älgen, inventerad
1976.
Byggnadsår 1882, arkitekt A G Forsberg, byggherre
och byggmästare J W Lagerstedt. 1901 tillkom balkong i hörnet, 1903 inrättades apoteket ritat av
arkitekt F Priffé inkl laboratoriet i gårdsflygeln.
1940 centralvärme. 1944-45 ombyggnad av apoteksofficinen.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Gul slätputs med rusticerad botten- och 2:a våning, därovan ristad slätputs med rustikkedjor i fasadens många "brottytor".
Olikformade fönsteröverstycken och taklist med
konsoler. 1 hörnet apotekets välkända förgyllda älgskulptur, möjligen utförd av Carl Fagerberg. Gårdsfasad: Gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: Sekundär glasad port. Golv av vit och grön
marmor, vit marmortrappa, väggarna är marmorerade i
brunt med svarta horisontella band, därovan profilerad konsollist. Väggarnas övre del har refflade korintiska pilastrar och gulmarmorerade väggfält.
Portvaktslucka. Rikt profilerade taklister. Trapphus: Mellandörrar med refflade pilastrar och glasrutor med etsat mönster. Golv som entrén, mörkgrå
marmortrappor. Två trapphus, hiss i båda. Alla
snickerier målade i två grågröna nyanser. På varje
vilplan en pardörr med rakt överstycke inramad av
dagerfönster och panel. Några vilplan ändrade på
40-talet.
Besökta lägenheter bevarar i olika grad ursprunglig
inredning, kakelugnar sporadiskt bevarade. Helfranska pardörrar med skulpterade överstycken, taklister och takrosetter samt fönstersmygpaneler är
bevarade, liksom parkettgolv med stjärnmönster och
intarsiaränder. I bv vid Karlavägen fanns till 1970talet fotografen Axel Swinhufvuds pappershandel,
från 1907 ägd av hans moder, från 1946 av honom
själv.
Lägenhetsföredelning 1882: I bv fanns lägenheter om
1, 3, 4 resp 5 rum och kök, 1-3 tr hade vardera
3, 5 samt 6 rum och kök. På 4 tr fanns 2, 3 resp
4 rum och kök. Butik i hörnet.
Gård: Storgatsten, envånig gulputsad laboratorielänga. Cykelställ samt f d tvättstuga i två våningar.
1977 genomgick fastigheten renovering, varvid fasaderna reparerades och avfärgades gulockra.
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Näktergalen 7
Engelbrektsgatan 29
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1884-85, arkitekt 0 W Björklund, byggherre,
troligen även byggmästare, J P Andersson. Tvättstugan
uppfördes 1893. 1934 hiss, 1942 centralvärme, 1974
fullständig renovering ut- och invändigt.
Gathus, 5 vån med gårdsflygel. Gatufasad: Gul slätputs med vita fönsteromfattningar. Rikt dekorerad med
rusticerad botten- och 2:a våning, därovan ristad
slätputs med refflade pilastrar, profilerade fönsteröverstycken m m. Gårdsfasad: Gul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: Ursprunglig rikt skulpterad port. Golv av grågrön marmor i två nyanser med svarta bårder. Sockelpanel, pilastrar med bladkapitäl, väggfälten målade i
gult med grön ram. Profilerade taklister med konsoler,
äggstav m m samt takrosetter. Sentida mellandörrar av
glas och aluminium. Trapphus: Golv och trappor av vit
marmor, släta fotlister, fanérdörrar med släta omfattningar. Enfärgade väggar, på vilplanen sänkta tak.
Trapphusfönster med träspröjs och glas med etsat mönster. Hiss och sopnedkast.
Besökt lägenhet saknar äldre inredning. Enligt hyresgäst finns enstaka kakelugnar kvar i huset.
Lägenhetsfördelning 1884: I bv 1 butikslägenhet samt
5 rum och kök, vån 1-2 tr vardera 4 resp 6 rum och
kök, 3-4 tr vardera 2, 3 samt 4 rum och kök. Förändringar har skett.
Gård: Storgatsten, träd invid gårdsfasaden. Gulputsad
f d tvättstuga.
Näktergalen 8
Engelbrektsgatan 31
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1884-85, osignerade ritningar (troligen av
0 W Björklund), byggherre och byggmästare E A Palmgren och E A Johansson. 1923-25 om- och påbyggnad med
en våning, centralvärme, hiss, bad och nya mellanväggar. 1943 inreddes hotell i halva vån 1 och 2 tr.
1974 fullständig invändig modernisering samt omfärgning av fasad.
Gathus, 5 vån med gårdsflyglar. Gatufasad: Grön slätputs med vita fönsteromfattningar. Rikt dekorerad med
rusticerad botten- och 2:a våning, därovan refflade
pilastrar, rustikkedjor och tandsnittslister m m.
Gårdsfasad: Ljusgul slätputs. Brunt plåttak.
Entré: Sekundär glasad port. Golv och trappa av vit
marmor, gulmålade väggar, putsat tak med enkel list,
sentida mellandörrar av glas och aluminium. Trapphus:
Golv av vit marmor, gjutjärnstrappor med vita marmorsteg och skulpterat räcke. Fanérdörrar med släta omfattningar. På vilplanen profilerade taklister med
konsoler och takrosetter med gasmunstycken. Nya
trapphusfönster. Hiss och sopnedkast.
Besökt lägenhet saknar äldre inredning.
Lägenhetsstorlekar 1884: 4, 5 resp 6 rum och kök i
samtliga våningar.
Gård: Underbyggd, asfalterad.

Näktergalen 12
Karlavägen 23
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Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1921-24, arkitekt Bocander & Cronvall, byggherre AB Sandströmska Skolbyggnaden, byggmästare Alb.
Andersson.
Gathus, 5 vån + takvån + inredd vind. Gatufasad: Grå
terrasitputs med sparsamma nyklassicistiska dekorationer. Gårdsfasad: Gulgrå sprutputs. Skulpterad portalomfattning i sten. Rött plåttak.
Entré: Ursprunglig port, golv och trappa av brun marmor, handledare av järnsmide. Väggarna till bröstningshöjd av brun polerad marmor, däröver indelade i
grönmarmorerade fält och pilastrar. Pilastrar och taklister marmorerade i brunt, taket ljusgrönmålat. Ursprunglig armatur i smide och glas. I inre entrén är
golvet mönsterlagt i brun och grå polerad marmor.
Trapphus: Vita marmortrappor, smidesräcke, golv med
mönster av vit och brun marmor. Trapphusfönster med
svagt färgat blyinfattat glas med bladdekor. Vävklädda
väggar. Halvfranska enkeldörrar, brunådrade i två nyanser. Ursprunglig takarmatur.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning. Taken har käl samt enkel list. En öppen
spis.
Lägenhetsfördelning 1921: Per plan en lägenhet om 6
rum och kök, i bv även ett portvaktsrum. Hiss, centralvärme och öppna spisar.
Gård: Grus, rabatt med buskar, tre stora träd.
Näktergalen 14
Karlavägen 21, Danderydsgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekt, byggherre och byggmästare I Nyqvist. 1946 inreddes vindsvåning i den
lägre delen mot Danderydsgatan.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: Grå slätputs,
bv mörkare grå. Burspråk med dekor i relief, smidesräcke framför den indragna takvåningen. Gårdsfasad:
Gulvit slätputs. Svart plåttak. Portalomfattning i
granit med kraftfulla doriska kolonner.
Entré: Karlavägen: Ursprunglig glasad port. Golv av
grå och brun marmor, trappa och bröstpanel av polerad brun marmor, däröver enfärgade vävklädda väggar
med radiatorskydd av smide. Taket ljusblåmålat, indelat i fält. Mellandörrar med stora glasrutor och
lågt smidesgaller. Trapphus: Två trapphus, båda med
hiss. Trappor av brun marmor, golv av grå marmor med
bruna friser, fotlister, grågrönådrade halvfranska
enkeldörrar. Vädringsbalkonger i trapploppet.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning. Kälade tak med enkel list. En rund vinrödstrimmig kakelugn. Espagnolettefönster. Köket är
delvis moderniserat, några äldre skåp kvarstår.
Lägenhetsfördelning 1922: På varje våning finns lägenheter från 1 rum och kokvrå - 5 rum och kök, samtliga med bad. Centralvärme, hiss.
Gård: Plattgångar med röd kalksten, planteringar med
ogräs och ett träd.
Sedan 1976 har entréns tak målats vitt.
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Näktergalen 17
Danderydsgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1924-25, arkitekt och byggmästare I Nyqvist, byggherre A Eklund. 1936 interntrappa mellan två lägenheter å två och tre trappor.
Gathus, 3 vån + takvån + inredd övre vind. Gatufasad:
Rödgul slätputs med grå pilastrar. Barockinspirerad
kartusch och festong. Gårdsfasad: Gul grov puts.
Svart plåttak. Portalomfattning och fasaddekor i
puts.
Entré och trapphus: Ursprunglig port med litet
fönster. Golv och trappor av vit marmor, fotlister,
turkosmålade väggar, ljusgröna halvfranska enkeldörrar, kälade tak och ursprunglig armatur. På ett
vilplan finns på väggen en relief i sandsten med inskriften "Theodor Christophers 1699". (C. var sjökrigshjälte i flera europeiska flottor, i Sverige
adlad Ankarcrona och från 1743 landshövding i Stockholms län.)
Besökt lägenhet bevarar delvis ursprunglig inredning. Från inredningsarbeten på 1930-talet härrör
bl a väggfasta bokhyllor och en dekorerad pardörr
hämtad från Göteborg. Taklist med refflad dekor,
några tak med enkel käl, takrosetter. Öppen spis i
hallen. Interntrappan nu igensatt. Serveringsutrymme
med höga skåp. Espagnolettefönster.
Lägenhetsfördelning 1924: Bv två lägenheter om 2 rum
och kokvrå, 1 och 2 tr har vardera 3 rum, hall, serveringsrum och kök samt på 3 tr 2 lägenheter om 2
rum och kokvrå, samtliga med bad.
Gård: Gräs, buskar och ett stort träd. Förgård med
gräs och låg häck, lågt smidesstaket.

Näktergalen 18
Danderydsgatan 10
Bostads- och kontorsfastighet (ursprungligen endast
bostads-). Inventerad 1976.
Byggnadsår 1924-25, arkitekt C 0 Hallström, byggherre, troligen även byggmästare, H Sandberg. 1929 inreddes övre vinden, 1970 kontor.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Rött tegel med
omväxlande ljusa och mörka skift. Gårdsfasad: Pilaster indelad med gul och brun sprutputs. Skulpterad
portalomfattning i sten. Ny garagenedfart. Tak av
rött tegel och grönmålad plåt.
Entré: Ursprunglig port med överljusfönster. Golv,
trappa, fotlist och bitvis bröstpanel av grön marmor. Väggarna målade med rödockraflammiga fält inramade av bårder i svart och grått. Taklist med reliefmönstrade kassetter. Radiatorskydd av järnsmide
med mässingsstjärnor. Trapphus: Golv och trappor av
grön marmor, längs trapploppet perspektivmålad fotlist, trappräcke av järnsmidesgaller och mässing.
Väggarna dekormålade med bl a på vilplanet 2 tr
väggmålning av draperi och rundtempel i fantasinatur,
främst i olika gråa toner med inslag av grönt. Gråmålade lägenhetsdörrar med sju fyllningar.
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Besökt lägenhet å 2 och 3 tr används numera som kontor. I huvudsak bevarad plan och snickeriinredning.
Profilerade taklister av olika slag med strama former. Vid interntrappan halvfransk balustrad med medaljongfyllning och blomma i relief. I vån 3 tr en
rund kakelugn med blå blommor, taklister med stiliserade palmetter samt takrosetter.
Lägenhetsfördelning 1924: Bv 2 rum och kokvrå, 2 rum
och bad (spiraltrappa), 1 tr 2 rum, hall med öppen
spis, kök, jungfrukammare och serveringsrum, 2 tr 3
rum, kök, hall och interntrappa, 3 tr 4 rum och bad.
Centralvärme.
Gård: Röda kalkstensplattor, gräs, rosenrabatter.
Ett litet träd. Solur samt litet redskapsskjul av
trä. Förgård med gräs och lågt smidesstaket. Garagenedfart.
Sedan 1976 har entréns och trapphusets dekorationsmålningar beklagligtvis övermålats i rosa med grå
ramar samt har radiatorskyddet övermålats och berövats mässingsstjärnorna.

Näktergalen 19
Danderydsgatan 12
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1924-25, arkitekt C 0 Hallström, byggherre
S Jonsson, byggmästare H Sandberg. 1976 ombyggnad och
renovering.
Gathus, 3 vån + takvån + inredd övre vind + souterrängvån. Gatufasad: Naturstenssockel, bv grå spritputs, i övrigt gul slätputs. Fönsterluckor i bv. Portalomfattning av natursten. Gårdsfasad: Gul sprutputs
(under denna skymtar spritputs och slätputs). Tak av
tegel med plåtbeslagningar.
Entré: Ursprunglig port. Golv, trappa och bröstning
av grön marmor, vävklädda väggar, stucktaklist.
Trapphus: Golv och trappor av grön marmor, räcke av
järngaller, blyspröjsade trapphusfönster. Enkeldörrar
med många små utanpåliggande fyllningar. Stucktaklist. Väggar som entrén.
Besökt lägenhet: Av ursprunglig inredning bevaras
helfranska enkeldörrar, profilerade taklister, släta
takrosetter samt en rund vit blådekorerad kakelugn.
Lägenhetsstorlekar 1924: Två lägenheter om 6 rum och
kök, bad och jungfrukammare. 1976 utgick jungfrukammaren.
Gård: Gräsmatta. Förgård med gräs, små buskar och
gång av smågatsten, lågt smidesstaket.
Sedan 1976 har taket omlagts med kopparplåt.
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Näktergalen 20
Danderydsgatan 14
Bostads- och kontorsfastighet (ursprungligen endast
bostads-). Inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-24, arkitekt G Laurelius, byggherre
S Jonsson, byggmästare H Sandberg. 1976 renovering
av lägenheter.
Gathus, 3 vån + takvån + inredd övre vind. Gatufasad: Gulrosa slätputs, vindsvåningen är klädd med
brun plåt. Svarta smidesräcken. Portalomfattning i
natursten. Gårdsfasad: Brun slätputs. Brunt plåttak.
Entré: Ursprunglig port av breda pardörrar med välvt
överljusfönster. Golv av smågatsten, vita väggar och
kryssvälvt tak. Grönmålade dekorerade pardörrar till
gården med målat överstycke i snäckform. Trapphus:
Grönflammiga marmortrappor med svängda steg, grönt
marmorgolv, halvfranska enkeldörrar med ursprunglig
målning i grågrönt och brunt. Ursprunglig armatur.
Profilerad taklist. Välvda öppningar vid trappan.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning såsom
halvfransk bröstpanel, blyspröjsade fönster med
färgade glasrutor, halvfranska skjutdörrar, kälat
tak med kraftig taklist och takrosett. En rund vit
blådekorerad kakelugn efter 1700-talsförebild.
Lägenhetsstorlekar 1922: 4 lägenheter om 1 resp 2
rum och kokvrå, 4 rum och kök samt 7 rum och kök
med jungfrukammare. Badrum.
Gård: Cement, kalkstensplattor, gräsmatta och buskar. Förgård med smågatsten och gräs, lågt smidesstaket.

Näktergalen 21
Danderydsgatan 16
Bostads- och kontorsfastighet (ursprungligen endast
bostads-). Inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekter F Gripe (fasader och
G Hesselman (planer). Byggherre och byggmästare G
Hesselman. 1929 inreddes rum på vinden, 1932 ombyggnad i vån 1 tr. 1939 hiss. 1940-45 ombyggnad i övriga våningsplan.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Terracottaröd
slätputs med ljusbruna lisener, franska fönster med
smidesräcken. Vindsvåningen klädd med grön plåt.
Sockel och portalomfattning av granit. Vildvin.
Gårdsfasad: Rödbrun slätputs, burspråk. Tak av svart
tegel och kopparplåt.
Entré: Ursprunglig port med överljusfönster försett
med dekorativt smidesgaller. Golv och trappa av
kalksten, enfärgade väggar, radiatorskydd av dekorativt smide, kassetterat tak av trä samt glasade
mellandörrar. Trapphus: Golv och trappor av kalksten, dekorativt smidesräcke och blyspröjsade fönster. Vid trappans anfang kolonn av cementsten. Helfranska enkeldörrar av ek med överfönster. Vilplanet
i vån 2 tr ombyggt.
Besökta lägenheter bevarar i olika grad ursprunglig
inredning såsom hel- och halvfranska dörrar, kassetterat trätak (2 tr), helt boaserad tambur och kakelugnar (3 tr), delvis som 1700-talspastischer.
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Lägenhetsstorlekar 1922: En portvaktslägenhet om 1
rum och kokskåp, 1 rum utan kök, 3 rum utan kök men
med bad, 3 rum, kokskåp och bad samt en lägenhet om
7 rum, jungfrukammare, kök och bad.
Gård: Gräs, plattor och plantering. Förgård med
gräsmatta, gång av gatsten samt häck och staket.
Sedan 1976 har takvåningen inklätts med kopparplåt.
Näktergalen 22
Danderydsgatan 18
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-24, arkitekt A Wallby, byggherre AB
Rex, byggmästare C E Borg.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Gulbrun slätputs
och grå detaljer samt rikligt med vildvinsrankor.
Indragen takvåning bakom smidesräcke. Portalomfattning av huggen granit. Gardsfasad: Tegelröd slätputs.
Rött tegeltak.
Entré: Ursprunglig port med cirkelrunt spröjsat
överfönster. Golv och trappa av kalksten, enfärgade
väggar med centralt placerad dekor i brungrått. Tak
med illusionsmålade kassetter och stjärndekor. Glasade mellandörrar. Trapphus: Golv och trappor av
kalksten. Vitmålade väggar med ljusblå bårder samt
dekor liknande entréns. Fönsternischerna dekorerade
i dova färger. Ljusgråmålat tak med blå bårder och
dekor kring lampan. Ursprunglig armatur. Helfranska
blåmålade lägenhetsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom parkettgolv, halvfranska skjutdörrar eller enkeldörrar, tavellister och släta takrosetter.
Putsad öppen spis med nisch över. I serveringsgången höga skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1923: Ett enkelrum med dusch, 1
rum och kök, en dublett, 2 lägenheter om 2 rum,
kokvrå och bad samt 2 om 3 rum, kök och bad.
Gård: Gräsmatta, kalkstensplattor och buskage. Förgård med gräsmatta, gatstensgång och ett litet
träd. Lågt smidesstaket.
Näktergalen 23
Östermalmsgatan 30
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-24, arkitekt A Wallby, byggherre AB
Rex, byggmästare C E Borg.
Gathus, 5 vån, mot Danderydsgatan 3 vån + takvån.
Gatufasader: Gråröd terrasitputs med grå pilastrar,
mot Danderydsgatan vildvinsbevuxen. Gardsfasad: Tegelröd slätputs. Rött tegeltak.
Entré: Ursprunglig glasad port med välvt spröjsat
överfönster. Golv och trappa av brun kalksten.
Väggarna dekorerade med marmorerad bröstning, marmorerade pilastrar samt väggfält med strukturbehandlad färg och mittdekor. Färgerna är röd-brunt till
gult, takets medaljong står mot blå botten, i valvöppning yttäckande slingdekor. Glasade mellandörrar.
Trapphus: Golv och trappor av kalksten, i trapploppet blåmålade väggar med bröstning i grönbrunt samt
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hiss i nätbur i trappspindeln. Vilplanen har blåmålade väggar, gråmålade helfranska enkeldörrrar
samt dekorerade tak. Stödbågar eller öppningar i
trapphuset är välvda.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom halvfranska dörrar och skjutdörr, vitputsad öppen spis med nisch över, släta takrosetter.
Lägenhetsstorlekar 1923: 35 lägenheter om 1 rum och
kokvrå samt dusch, en lägenhet om 1 rum och kök samt
10 om 2 rum och kokvrå med bad.
Gård: Grusade gångar, gräsmattor, häckar och rabatter. Flera stora träd. Framför huset bred trottoar
med gräsmatta och träd.
Näktergalen 24
Östermalmsgatan 32
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1921-23, arkitekt A Wallby, byggherre AB
Rex, byggmästare C E Borg. 1953 installerades dusch
och kokvrå i ateljén i vindsvån.
Gathus, 5 vån + inredd vind mot gården. Gatufasad:
Gråbrun terrasitputs, sparsamt dekorerad med joniska
pilastrar, två franska fönster med smidesräcken.
Gårdsfasad: Rödbrun slätputs. Tak av rött tegel.
Entré: Ursprunglig glasad port med välvt överfönster.
Golv av grå konststensplattor, trappa av röd cementmosaik, väggarna grönmålade med ytstruktur till hög
bröstningshöjd, däröver vitmålade. Profilerad taklist. Trapphus: Golv och trappor av röd cementmosaik
med svart bård, väggar som i entrén, halvfranska
enkeldörrar med brungrön ådermålning, ursprunglig
blyspröjsad takarmatur. Hiss infälld bredvid lägenhetsdörrarna.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom halvfranska dörrar, vitputsad öppen spis,
tavellister och släta takrosetter. Skänkskåp i serveringsgång och kök.
Lägenhetsstorlekar 1921: En lägenhet om 1 rum och
kök med dusch, 8 lägenheter om 2 rum och kök samt
badrum, en 2 rum och kök med ateljé samt fem lägenheter om 3 rum, kök och bad.
Gård: Grusade gångar, gräsmattor, häckar och rabatter, stora träd. Gården är gemensam med Näktergalen 22 och 23.

Näktergalen 25
Karlavägen 17, Danderydsgatan 1
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1922, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre Fastighets AB Näktergalen, byggmästare först
C Hj Cederström, senare A Johansson. 1967 omläggning av taket samt ersättning av balustrader med
smidesräcken.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: Brun sprutputs,
sockel och portalomfattning i granit. Burspråk,
balkonger mot Danderydsgatan. Gårdsfasad: Brun
sprutputs. Koppartak.
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Entré Karlavägen: Ursprunglig glasad port med välvt
spröjsat överfönster. Golv av bruna och grå kalkstensplattor, brun kalkstenstrappa, linoleummatta.
Räcken av järnsmide. Släta, vitmålade väggar och
kryssvälvt tak. Glasade mellandörrar. Trapphus:
Golv och trappor som entrén, enfärgade väggar med
välvda öppningar, brunbetsade helfranska enkeldörrar med trycken och skyltar av mässing. Ovala,
spröjsade dagerfönster. Profilerade taklister. Dekorativt trappräcke av järnsmide. Hiss, boaserad
och med smala spegelglas, i trådnätsbur i trappspindeln. Blyspröjsade trapphusfönster med råglas.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom hel- och halvfranska dörrar, marmorfönsterbänkar, vitputsad öppen spis i hallen och serveringsgång med skänkskåp.
Lägenhetsfördelning 1922: Bv - vån 4 tr rymmer vardera 4 lägenheter om 2, 3, 4 eller 5 rum, kök och bad.
Vån 5 tr har 2 lägenheter om 5 rum och kök.
Gård: Träd, buskar och gräs.
Näktergalen 26
Karlavägen 15 A o B, Rådmansgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekter Höög & Morssing, byggherre AB Fastigheter, byggmästare C J Wale.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: Grågul sprutputs, bv terrasitputs. Sparsamma nyklassicistiska dekorationer, såsom pilastrar, fönsteröverstycken m m. Sockel och
skulpterade portalomfattningar i granit. Gårdsfasad:
Rödgul grov puts. Svart plåttak.
Entré Karlavägen 15 A: Ursprunglig glasad port, golv,
sockelpanel och trappa av kalksten, linoleummatta.
Trappräcke av järnsmide. I vindfånget stjärnvälvt
tak, i övrigt fältindelat tak med kraftiga tvärbjälkar, dekorerade med stiliserade rankor och blad i
blått och grått. Glasade mellandörrar. Trapphus: Golv
och trappor av brun kalksten, enkelt smidesräcke.
Mörkbruna betsade fyllningsdörrar, profilerade taklister och korslagd listdekor i taken. Hiss med sittbänk och boaserade väggar. Entrén 15B likartad men
med tunnvälvt tak.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom fyllningsdörrar, varav några brunmålade,
tavellister och takrosetter samt skänkskåp.
Lägenhetsfördelning 1922: Bv rymde konditori, butiker och lager samt portvaktslägenhet. Vån 1-5 tr
rymmer vardera 4 lägenheter om 2-5 rum, kök och bad.
Gård: Grus, gulputsad envånig förrådsbyggnad.
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Näktergalen 27
Rådmansgatan 11
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekt Hj Westerlund, byggherre B Clausén, byggmästare D Carlsson.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: Gul slammad puts,
sockel av natursten och portalomfattning i granit.
Gårdsfasad: Gul slätputs. Rött tegeltak.
Entré: Ursprunglig glasad port, golv och trappa av
grön marmor, väggarna har bröstning med grönmarmorerade kvadrar, däröver meanderbård i gråblått och
rött samt vitflammig målning. Takkälen dekormalade i
ljusblått och grått, taket flammigt i dov blå färg.
Glasade och spröjsade mellandörrar. Två trapphus:
Golv och trappor av grå cementmosaik, på vilplanen
med röd bård. Väggarna har hög bröstning målad i
gles grönmarmorering, däröver enfärgat vitt. Halvfranska lägenhetsdörrar ådringsmålade i två gröna
nyanser. Hissdörr av smidesgaller i ena trapphuset
lika lägenhetsdörrarna samt boaserad hisskorg.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom fyllningsdörrar, kälade tak med tavellist och takrosetter. Hall med ursprunglig väggdekor bestående av fältindelning i två rosa nyanser
samt blomstermålning i rosa, blått och grönt, bl a
över dörrar, i valv och på öppen spis. Serveringsgång med skänkskåp, i köket höga skåp, öppna hyllor
och många små lådor.
Lägenhetsstorlekar 1922: En lägenhet om 1 rum och
kokvrå, 8 om 2 rum och kokvrå samt 12 lägenheter om
3-5 rum och kök med jungfrukammare. Samtliga har
bad/dusch.
Gård: Grus, gräsmattor med rabatter, buskar, sandlåda.
Sedan 1976 har balustradens dockor i takvåningen
ersatts av ett järnräcke. Bilden visar huset före
förändringen.
Näktergalen 28
Rådmansgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-24, arkitekter T Sellman (fasad) och
E Bärlin, byggherre I Carlsson, byggmästare B Hallgård.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: Gul sprutputs, bv
brun. Smidesgaller framför den indragna takvåningen.
Portalomfattning av granit. Gårdsfasad: Gul sprutputs. Skiffertak. Garagenedfart.
Entré: Ursprunglig glasad port. Golv och trappa av
grön marmor, bröstning av brun kalksten, väggarna
indelade av pilastrar och i väggfälten relieffigurer.
Allt övermålat. Taket indelat i sektioner med svartmålade takbjälkar vars sidor är dekorerade med palmetter i guld. En separat köksuppgång mynnar i huvudentrén. Trapphus: Golv och trappor av brun kalksten,
enkelt smidesräcke, väggarna glest marmorerade i
gult. Lägenhetsdörrar med fyra över varandra placerade fyllningar, utförda i mörkbetsad ek. Hissdörrarna är utformade som lägenhetsdörrarna men med en
glasruta.
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Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom halvfranska enkeldörrar, tavellister och
serveringsrum med skänkskåp.
Lägenhetsstorlekar 1923: Portvaktslägenhet om 1 rum
och kök, 2 lägenheter om 2 rum och kök, 10 lägenheter om 5 rum, kök, bad och jungfrukammare samt 4
enkelrum.
Gård: Grus, gräsmattor, ett öppet träskjul.
Näktergalen 29
Östermalmsgatan 28, Rådmansgatan 7
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-24, arkitekt S Wallander, byggherre
först AB Adlings Byggnadsbyrå, senare Fastighets AB
Valvet, byggmästare A Adling. 1972 fasadrenovering.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: Gul sprutputs med gulvita
fönsteromfattningar och lister, bv grå. Gårdsfasaden är samtidigt fasad mot Danderydsgatan: Gul
sprutputs med vita detaljer såsom ex.vis. runda lejonmaskaroner, grå bv. Tak: Rött tegel.
Entré, Östermalmsgatan: Ursprunglig port med skulpterade medaljongfyllningar, golv av röda cementmosaikplattor med svart fris. Ej ursprunglig väggfärg. I valvet vid mellandörrarna stuckreliefdekor
i klassicerande stil, i en välvd väggnisch målad
växtdekor i pastellfärger mot vit botten. Glasade
mellandörrar med dekorativ spröjsning. Trapphus:
Gråsvarta konststenstrappor, golv och väggar som
entrén, helfranska enkeldörrar av mörkfernissad ek,
även hissdörren är en helfransk dörr med översta
fyllningen glasad.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning. Kälat tak och släta takrosetter. Putsad
öppen spis.
En frisörbutik har en äldre karakteristiskt röd/vit
skyltstång.
Lägenhetsstorlekar 1923: 15 lägenheter om 1-2 rum
och kök resp kokvrå, 14 lägenheter om 2-4 rum och
kök med jungfrukammare. Bad eller duschrum.
Gård: Gräsmattor, grusgång, rabatter, ett mindre
träd.
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Näktergalen 30
Danderydsgatan 17
Kontorsfastighet, ursprungligen enfamiljsbostad. Inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-24, arkitekt 0 Deas-Olsson, byggherre E Carlberg, byggmästare A Olsson. 1933 installerades hiss. 1940 ny takkupa på vinden.
Gathus, 3 vån, inredd vind samt souterrängvåning.
Gatufasad: Röd slätputs med grå lister och spritputsad sockel. Rustikkedjor, franska fönster med
smidesräcken samt litet plåttäckt karnap av gråmålat
trä. Gårdsfasad: Röd slätputs. Svart plåttak.
Entré: Ursprunglig glasad och välvd port. Golv och
trappa av vit marmor, mönstrad gångmatta, putsade
väggar och tak med heltäckande dekormålning bestående av växtslingor i blått, rött och grönt. Hall i
bv med helboaserade väggar av mörkfernissad ek,
öppen spis av brunröd kalksten, putsat tak med riklig växtdekor signerade J T Thulin 1924. Trätrappa
till vån 1 tr, i trapploppet bröstpanel med mörkfernissat ramverk och i fyllningarna akantusdekor
i grisaille mot ljusblå botten, fönsternischerna är
målade på samma sätt. Över panelen finns illusoriskt
målade blomsterurnor (signerade J T Thulin 1924).
Besökta övriga interiörer: Vån 1 tr bevarar matsal
med helfranska skjutdörrar, boaserade väggar, öppen
spis och takmålning i barockstil. Övriga delar av
de f d bostadsrummen är moderniserade och bevarar
endast halvfranska dörrar och släta takrosetter.
Rumsfördelning 1923: Fastigheten utgjordes ursprungligen av en enfamiljsbostad om 10 rum, kök och 3
jungfrukammare, bad.
Gård: Asfalterad.
Fasaderna omfärgades 1984 i rödrosa med beigefärgade listverk.
Näktergalen 31
Danderydsgatan 15
Kontorsfastighet, ursprungligen enfamiljsbostad. Inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekt och byggherre E Lallerstedt, byggmästare A Kleist. 1963-66 skedde genomgripande ombyggnad för kontor samt inredande av
vindsvåningen.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Gråbrun slamputs
med vita slätputsade lisener och detaljer. Svarta
smidesräcken. Takvåningen är klädd med svart plåt.
Gårdsfasad: Rödbrun sprutputs. Tak av kopparplåt.
Entré: Ursprunglig port med dekorativt spröjsat
överljusfönster. Golv och trappa av grå kalksten, i
inre entréhallen släta gråmålade joniska pilastrar
och pelare med stuckkapitäl, en välvd nisch. Trapphus: Trätrappa klädd med linoleummatta, räcke med
svarvade träbalustrar, vilplansgolv med linoleum.
Halvfranska dörrar med ovalt, spröjsat överljusfönster, i väggen välvda nischer, profilerad taklist.
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Besökta interiörer präglas av ombyggnaden men bevarar halvfranska dörrar samt i vån 2 tr den f d
matsalen med parkettgolv, öppen spis av grå kalksten och tak av ohyvlad träpanel med målade allegoriska figurer av G Torhamn.
Rumsfördelning 1922: Fastigheten var ursprungligen
arkitekt Lallerstedts egen bostad och rymde 7 rum,
kök, jungfrukammare och bad samt ritkontor.
Gård: Kalkstensgångar, gräsmatta och buskage, ett
träd, springbrunn med skulptur av Carl Milles. Gården
omges av mur med valvbågar. Förgård med buskage och
bronsstaty.
Näktergalen 32
Danderydsgatan 13
Bostadsfastighet, inventerad 1976.
Byggnadsår 1928-29, arkitekt P Hedqvist, byggherre
Bostadsföreningen Danderydsgatan No 13, byggmästare 0 A A Carlsson. Omkr. 1960 hopslagning av två
lägenheter i bv.
Gathus, 3 vån + takvån + inredd vind. Gatufasad:
Gul slätputs med mörka detaljer såsom fönsterluckor och smidesräcken. Gårdsfasad: Gul slätputs.
Brunt plåttak. Garagenedfart.
Entré: Ursprunglig port, schackrutigt golv av gröna
och vita marmorplattor med vit fris. Väggar med
grönmarmorerad hög bröstning, däröver röda fält med
mittdekor av urnor med blommor i grönt inramade av
gula och vita bårder. Taket grönt med klassicistisk
dekor i grönt. Takrosett och ursprunglig takarmatur. Trapphus: Vita marmortrappor, golv med rundel
av grön marmor och vit fris. Ljusa ådringsmålade
enkeldörrar med två stora fyllningar var och en med
målad mittdekor.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning såsom
halvfranska enkel- och skjutdörrar, tavellister och
stuckdekor i taken.
Lägenhetsstorlekar 1928: 8 lägenheter om 1-2 rum,
kokvrå och bad samt en ateljé.
Gård: Konststensplattor, gräsmatta, buskage och små
träd. Förgård med kalkstensplattor, gräs och ett
träd.
Sedan 1976 har fasaden omfärgats i rosa och fönstersnickerierna målats vita. Därtill har beklagligtvis takvåningen inklätts med plåt, fönsterluckorna utbytts, fönstren försetts med solfjäderformade överstycken, en sekundär taklist tillkommit samt har porten ombyggts till rundbågig med
fyllningsdörr. Den undre bilden visar huset i dess
ursprungliga utseende.
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Näktergalen 33
Danderydsgatan 11
F d enfamiljsbostad, numera använd för undervisning.
Inventerad 1976.
Byggnadsår 1922-23, arkitekt E Lallerstedt, byggherre
I Valentin, byggmästare A Kleist. 1962-74 invändig
ombyggnad till seminarierum.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Grågul terrasitputs med grå detaljer på svart sockel. Franska
fönster med smidesräcken, även framför den indragna
takvåningen. Gårdsfasad:Gul grov puts. Tak av grå
resp svart plåt.
Entré och trapphus: Golv och trappor av grå kalksten,
mellandörrar med dekorativt spröjsade glasrutor,
väggarna indelade i välvda fält. Profilerade taklister och fältindelat tak. Välvda öppningar till korridor och trappa. På översta vilplanet balustrad med
svarvade stolpar och ett runt, spröjsat överljusfönster.
Besökta interiörer: Samtliga utrymmen används som
kontor eller undervisningslokaler. Några mellanväggar
har tillkommit, andra borttagits men i huvudsak behålles den ursprungliga planen och snickeriinredningen
med fyllningsdörrar, några överspikade. I f d salong
i vån 1 tr finns parkettgolv, bröstpanel med fyllningar, kälat tak med enkel list, lövsågat radiatorskydd
samt markerad spisplats (den öppna spisen finns enligt
utsago magasinerad på vinden).
Rumsfördelning 1922: Bv: Kapprum, serveringsrum, tjänarehall och kök. Vån 1 tr: Herrum, bibliotek med öppen spis samt salong med öppen spis. Vån 2 tr: Sängkammare, 1 rum, badrum och garderober, wc. Vån 3 tr:
Vävkammare, 2 tjänarerum, förrådsvind.
Gård: Cementplattor, liten rabatt, vildvin på pergola.
Förgård med trappa, gräs och träd, lågt smidesstaket.
Näktergalen 34
Danderydsgatan 9
F d bostadsfastighet, numera kontor. Inventerad 1976.
Byggnadsår 1924-25, arkitekt A Adling, för fasaden H
Westergren, byggherre och byggmästare A Adling. 1936
uppdelning av två lägenheter samt inredande av ateljé
på vinden.
Gathus, 3 vån + takvån + ateljé å övre vinden. Gatufasad: Grågrön puts med gråvita lister och svartmålad
sockel. Svarta smidesräcken framför franska fönster
med festongdekorerade överstycken. Smidesräcke även i
takvån. Gårdsfasad: Gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré och trapphus: Ursprunglig port, grågrönt marmorgolv, vitmålade väggar och kälat tak. I vindfånget
takmålning av akantusrankor i vitt mot brunrosa
botten. Trätrappor, svarvat träräcke. Fyllningsdörrar, på översta vilplanet gabondörrar.
Besökt lägenhet präglas av sentida kontorsinredning,
men bevarar enstaka äldre snickerier.
Lägenhetsfördelning 1924: Två etagelägenheter om
vardera 4 rum, kök och jungfrukammare, hall, wc och
badrum. 1936 inreddes en lägenhet/plan.
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Gård: Konststensplattor, buskar, vildvin. Förgård
med gräs och trappa, plattor och lågt smidesstaket.
Sedan 1976 har fasaden omfärgats i ljusgrönt med
vita lister och svartmålad sockel.

Näktergalen 35
Danderydsgatan 7
F d bostadsfastighet, numera kontor. Inventerad 1976,
Byggnadsår 1924-26, arkitekt, byggherre och byggmästare A Adling, fasaden signerad H Westergren.
1961-69 invändiga förändringar bl a i trapphuset.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Mörkröd slätputs
med grå lister. Svarta smidesräcken framför franska
fönster med festongdekorerade överstycken. Dekorativt
smidesräcke i takvåningen. Gardsfasad: Gul puts. Rött
plåttak.
Entré och trapphus: Ursprunglig port, golv med heltäckande mattor. Släta vita väggar, taken kälade,
några sänkta. Trätrappa, delvis inbyggd, några svarvade stolpar.
Besökt lägenhet: Fyllningsdörrar, kälade tak. I stort
ursprunglig plan.
Lägenhetsfördelning 1924: Två lägenheter om vardera
4 rum, kök, jungfrukammare, bad och wc.
Gård: Gräs, två buskar, konststensplattor. Förgård
med ett träd, rosenbuskar och rabatt samt trappa,
lågt smidesstaket.
Sedan 1976 har fasaderna omfärgats i rosa med vita
lister och fönsteromfattningar.

Näktergalen 39
Danderydsgatan 3, 5
F d bostadsfastighet, numera Algeriets ambassad.
Inventerad 1976.
Byggnadsår 1925, arkitekt, byggherre och byggmästare A Adling, fasadritningen signerad H Westergren.
1974 invändiga förändringar på samtliga våningsplan.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Grå sprutputs,
ljusare slätputsade fönsteromfattningar. Svarta
smidesgaller. Gardsfasad: Brun sprutputs. Svart
plåttak. Garagenedfart med ursprungliga portar.
Entré och trapphus: Ursprunglig port. Mattbelagda
trätrappor, träräcke, parkettgolv och vävklädda
väggar. Franska fönster på vilplanen. Några ursprungliga brunbetsade fyllningsdörrar.
Besökta interiörer: Rumsindelningen är ej ursprunglig, både nya och äldre snickerier förekommer. Släta, kälade tak. Hiss.
Gård: Kalkstensplattor, gräs. Hög gulputsad mur
med pilastrar. Små träd. Springbrunn med skulptur.
Förgård med gräs, lågt smidesstaket.
Sedan 1976 har fasaderna omfärgats i gulrosa med
vita listverk.

Näktergalen 40 (f d 5)
Karlavägen 25
Bostadsfastighet samt skola (gårdshuset), inventerad
1976.
Byggnadsår gathuset 1882-84, ritningarna osignerade men
troligen utförda av A G Forsberg, samtidigt med grannhuset Karlavägen 27, byggherre och byggmästare J W
Lagerstedt. centralvärme 1943 och 1965. ~årdshuset
1906-08, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre AB
Sandströmska Skolbyggnaden. 1941-47 centralvärme och
invändiga förändringar. Lokalerna nyttjas nu av Tyska
skolan.
Gathus, 5 vån. Gatufasad: Gråvit puts, bv gråbrun rusticerad slätputs. Rikhaltiga dekorationer i form av
skulpterade fönsterbröstningar och -överstycken,
kolossalpilastrar, tandsnitts- och konsolförsedda
lister m m. Gårdsfasad: Gulgrå sprutputs. Svart plåttak.
Entré: Glasad port med överljusfönster. Golv av konststensplattor i rött och ljusgrått,
bröstpanel med fyllningar, däröver vitmålade väggar. Profilerad taklist,
slät takrosett. Trapphus: Golv av keramikplattor resp
kalksten, kalkstenstrappor, panelinfattade pardörrar
med överstycken med blommor i relief. Hiss, sopnedkast.
-

Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och i stor utsträckning den ursprungliga inredningen såsom halvfranska par- och enkeldörrar, sockelpaneler och fönstersmygpaneler. Profilerade taklister och enstaka takrosetter. Kakelugnar.
Lagenhetsfördelning 1882: I bv 2 resp 3 rum och kök,
1-3 trappor vardera en lägenhet om 6 rum och kök, 4 tr
2 resp 4 rum och kök.
~årdshus(skola), 5 vån. Fasader: Gulgrå sprutputs.
Fönster med lätt spröjsad under- och överdel. Över
entrén skärmtak av metall och glas med jugendformer.
Svart plåttak.
Trapphus: Golv och trappor av kalksten på vilplanen
linoleumgolv. Trappräcken i metall med enkel dekor.
Fotlister, enfärgade vaggar. De flesta snickerier ar
sentida, enstaka överspikade äldre dörrar med profilerade foder.
Besökta lokaler: Lektionssalarna har i regel sänkta
tak, linoleumgolv och släta dörrar. I vaktmästarebostad
finns kakelugnen kvar. I korridorens uppehållsrum finns
vaggfasta bänkar.
Lokaler 1907: Lektionsrum av olika storlek efter korridor, stor ritsal, bibliotek. Vissa rum har boaserade
väggar. Under bakre gården gymnastiksal och högtidssal
med rika väggdekorationer och lanternin. I flygeln ett
par lärar- resp lärarinnebostäder.
~ å r d :Gathuset har en liten plankomgärdad gård med storgatsten. Skolgården är asfalterad, två stora träd samt
mur med valvda nischer. Bakgården underbyggd, två stora
lanterniner.
Sedan 1976 har panel och väggar i gathusets entré övermålats i ljusbrunt.

Naktergalen 40 (f d
Danderydsgatan 4, 6

38)

Skola samt kontor och bostad. Inventerad 1976.
Byggnadsår 1923-25, arkitekt E Sundahl, byggherre
AB Sandströmska skolbyggnaden, byggmästare K J
Edblom. 1931 inredning av bostadslägenheter i
vindsvån. 1950 förändring av mellanväggar i vån
1 och 2 tr.
Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: Grön terrasitputs med gulvita ornament samt medaljonger i
terracottafarg och gulvitt. Svart plåttak med dekorativa blommor i relief i takvån.
Entré och trapphus: Ursprunglig, kopparbeslagen
port. Golv och trappor av brun kalksten, dekorativt smidesräcke, enfärgade vaggar och tak. Vaggfasta dricksvattensfontäner på vilplanen.
Besökta interiörer: A 1 och 2 tr finns skolsalar
grupperade kring en central hall. Taken är kälade
men nu inklädda med akustikplattor. Fyllningsdörrar. Längs korridorens väggar klädkrokar och
hatthyllor. Kalkstensgolv.
Rumsfördelning 1923: Bv-2 tr rymmer lärosalar,
bibliotek och lärarinnerum. På 3 tr en bostadslägenhet om 3 rum och kök samt 3 enkelrum.
~ å r d :Asfalterad. Förgård med gräs och ogräs bakom smidesstaket.

Kv. Naktergalen, Danderydsgatan mot norr.

OXE LN

Kv. Oxeln från norr 1984.

Kv. Oxeln, gårdar mot nr 5.
Oxeln 5, trapphusfönster.

Oxeln 3, entré.
Oxeln 3, Kaffestugan Linnéa.
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Oxeln 2
Kungstensgatan 1 , Karlavägen 12
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1923-25, arkitekt AV Fagerström, byggherre E Wall, byggmästare J Arvidsson.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: Rosa
grov puts med återhållsam dekor, endast någon våningslist, en balkong. Gårdsfasad: Gul sprutputs.
Rött tegeltak.
Entré: Ursprunglig port. Golv och trappa av vit
marmor, väggar klädda med grönmålad väv. Välvt
tak med målad dekor av växter och fåglar. Glasade
mellandörrar till trapphuset, golv och trappor
som ovan. Vilplan med boaserad inre vägg omfattande halvfranska bruna lägenhetsdörrar med
blyspröjsade överljusfönster. Hiss med enkel
gallerdörr.
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Besökt lägenhet bevarar av ursprunglig inredning
halvfranska enkel- och skjutdörrar, putsad öppen
spis i hallen, liten serveringspassage.
Lägenhetsstorlekar 1925 (bygger på ritningar ursprungligen upprättade 1917): 1-5 rum och kök,
mestadels 3 rum och kök. I bv även butiker.
Gård: Underbyggd, asfalterad.

Oxeln 3
Rådmansgatan 14, Karlavägen 14
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1916-18, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre AB Fastigheter, byggmästare C Blomqvist.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad:
terrasitputs med bv, portaler och dekorativa
av granit. Rusticerade väggpartier, burspråk
lar. Gårdsfasad: Gul slätputs. Rött tegeltak
parbeslagningar.
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Entré (Karlavägen): Ursprunglig skulpterad port med
överljusfönster. Golv av vit marmor med gröna bårder,
dekorativt smidesräcke. Väggar av konststensmassa avslutad av marmorerad list. Tunnvalvt tak med målade
kassetter i grått och grönt. Glasat mellandörrsparti
till inre entré, marmorerade pilastrar och halvkolonner samt tak målat i grönt och rost. Trapphusets golv
och trappor som ovan. Välvda blyinfattade trapphusfönster med polykroma medaljonger, åtskilda av kolonetter. Vita väggar och tak. ~ å g r afyllningsdörrar,
några släta. Hiss.
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Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och sådana
inredningsdetaljer som väggmålningar från byggnadstiden: Av bårder inramade väggfält med rankor, blad,
blommor och fabeldjur i "pompejansk" stil. ~ å g o trum
har väggbeklädnad av grågrön mönstrad sidendamast.
Vidare marmorerade pilastrar av puts; öppen spis av
grön marmor, dörr i hallen med blyinfattat glas.
Lägenhetsstorlekar 1918: 4,5 resp 7 rum och kök samt
2 rum och pentry.
Gård: Underbyggd, asfalterad.

Oxeln 4
Rådmansgatan 16
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
~~ggnadsår
191 2-1 3, arkitekt M Lundstedt , byggherre
och byggmästare E Mark. 1924 verkstad i källarvån,
1939 nya fönster, 1974 fasadputsning och ändring av
burspråk.
Gathus, 6 vån. Gatufasad: Rödbrun terrasitputs på bv
av sten. Burspråk, balkonger av olika typer. Gårdsfasad: Rödbrun sprutputs. Plåttak.
Entré: Ursprunglig glasad port. Golv av vit marmor
med grön bård, väggar med travertinplattor. Glasade
mellandörrar till trapphuset, golv och steg som ovan,
väggar av grönmålad väv. Vita halvfranska pardörrar,
blyspröjsade trapphusfönster. Hiss med enkel gallerdörr.
Besökt lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning såsom fyllningsdörrar, helfranska bröstpaneler
och fältindelade väggar. En rund gulvit kakelugn.
Serveringsgång med skankskåp.
Lägenhetsstorlekar 1913: 2, 4 resp 5 rum och kök.
Centralvärme och kakelugnar.
Huset hade ursprungligen småspröjsade fönster.
Gård: Grus, asfaltgångar, fyra träd.

Oxeln 5
Rådmansgatan 18, Fryxellsgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
~ ~ ~ ~ n a d1912-13,
s å r arkitekt O Holm, byggherre I L
Dalgren & O Holm, byggmästare O Holm.
Gathus (hörnhus) 5 vån + takvån. Gatufasad: Grå terrasitputs på en granitsockel, portal av skulpterad granit. g urspråk av olika typer, balkonger och franska
fönster med dekorativa smidesräcken. ~årdsfasad:Gul
sprutputs. Rött tegeltak med koppar- och järnplåtbeslagningar.
Entré: Ursprunglig skulpterad och glasad port. Golv
och trappa av grågrön marmor, väggar av grön stuccolustromarmorering till ca 3 m, därovan dekorationsmålade vägg- och takfält, taket delvis kryssvälvt.
Glasad och spröjsad mellandörr med skulpterad omfattning till trapphuset, golv och trappor som ovan, väggar ljust gula med målad eklövsbård under profilerad
stucktaklist. Lägenhetsdörrar med glasad och spröjsad
övre fyllning, hiss med dekorativ smidesdörr. Blyinfattat glas i trapphusfönstren.
Besökt lägenhet bevarar i hallen putsad öppen spis
med kopparbeslagningar, stor kälning i taket, i de
flesta övriga rum bröstpaneler och listindeladeväggar.
Kakelugnar av olika typer, någon 1700-talspastisch
med gustaviansk dekor. Kök och serveringsgång med riklig skåpindelning.
Lagenhetsstorlekar 1913: 6 resp 8 rum och kök, stora
hallar. Centralvärme och kakelugnar.
Gård: Delvis underbyggd, asfalterad. Flågra träd och
buskar.

Oxeln 6
Fryxellsgatan 4, Kungstensgatan 5
Bostadsfasti,ghet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1912-13, arkitekt E Otterström, byggherre
C Carlsson & C W Löfgren, byggmästare C W Löfgren.
1969 fasadputsning.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: Rödbrun sprutputs med ritsade band, sockel och portal
av röd granit. ~ u r s ~ r åoch
k glaserade kakelplattor i
fasaden. Gårdsfasad: Gul sprutputs. Rött tegeltak med
kopparbeslagningar.

-y

Entré: Ursprunglig glasad port med över- och sidofönster. Golv och trappa av vit marmor med grön bård.
Trappräcke av trä med lykta på stolpe. Väggar heldekokorerade i grön marmorimitation. Glasade mellandörrar
till trapphuset med golv och trappor som ovan. Fyllningsdörrar med råglasrutor, dagerfönster. Hiss med
enkel gallerdörr.
Besökt lägenhet bevarar ursprungliga snickerier såsom halvfranska enkel- och skjutdörrar, smygpaneler
och skåp i serveringsgång. Öppna spisar.
Lägenhetsstorlekar 1913: 4 resp 6 rum och kök, dusch
eller bad. Centralvärme och kakelugnar.

Oxeln 7
Kungstensgatan 3
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1912-14, arkitekt M Lundstedt, byggherre
1) L Talén 2) V Olsson, byggmästare 1) N Holmström
2) E Olsson. 1925 badrum, 1940-talet smärre förändringar i lägenheter.
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: Rött tegel på en
bv av grårosa sandsten. TV; burspråk, frontspis i
vindsvån, Gårdsfasad: Gul grov puts. Rött tegeltak
med kopparbeslagningar.
Entré: Ursprunglig glasad port. Golv av vit marmor,
grågrön bård. Väggar grönmarmorerade till ca 1,5 m,
därovan reliefbård och sedan vitmålat. Målade medaljonger med flygande svalor. Glasade mellandörrar med
målat rankornament över. Trapphusets golv, trappor
och väggar som ovan, svartmålade halvfranska enkeloch pardörrar. Igensatta dagerfönster, hiss med smidesdörr. Målade rankornament i fönstersmygarna.
Besökt lägenhet bevarar i stort ursprunglig plan och
inredning såsom halvfranska enkel- och pardörrar samt
d:o bröstpaneler. Kälade tak med rosetter och lister.
Lägenhetsstorlekar 1914: Bv: Butik ochportvaktslägenhet med kakelugnar. I övrigt 2,3 resp 5 rum och kök
samt något enkelrum. Dusch och centralvärme.
~ård:Grus och rabatter, ett träd.

PI PLARKAN

Kv. Piplärkan, gårdar från nr 1 mot norr.
Piplärkan 14, trappa med polykromt fönster.

Piplärkan 1
Baldersgatan 7, Östermalmsgatan 17
Kontorsfastighet (ursprungligen bostads-), inventerad 1977.
Byggnadsår 1910, arkitekt F Falkenberg, byggherre
E Boberg, byggmästare I Nyqvist.
Gathus (hörnhus), 3 vån + vindsvån. Fasader: Rött
mönstermurat tegel med inslag av glaserad keramik,
som i frisen under taklisten. Burspråk, och balkonger, kryssvälvt vindfång innanför smidesgrind.
Tegeltak.
Entré och trapphus: Glasad ekport, liksom entrén
moderniserad. Trappa och kraftigt räcke av mörklaserad ek, bröstpanel och därovan listindelade
väggfält med allegoriska målningar föreställande
de fyra årstiderna.

-

Besökta interiörer bevarar av ursprunglig inredning någon stjärnparkett, bröstpaneler, halvfranska par- och enkeldörrar, vitkalkad öppen spis.
De flesta ytor i övrigt moderniserade.
Rumsfördelning 1910: Sout vån; automobilgarage,
1 rum och kök, pannrum. Bv; hall, herrum, kök,
serveringsrum,
sal och vardagsrum. 1 tr; hall,
säng-, barn- och jungfrukammare m m. 2 tr; 3 dubbletter, d v s 2-rumslägenheter utan kök.
Gård: Muromgärdad, grus och buskar.

Piplärkan 2
Baldersgatan 4
Kontorsfastighet (ursprungligen enfamiljsbostad),
inventerad 1977.
Byggnadsår 1909-10, arkitekt E Lallerstedt, byggherre W Böker, byggmästare F Dahl. Smärre ombyggnader 1927 och 1957, bl a inredning av vinden.
Fasaderna ursprungligen täckta av ett tunt lager
gul slamputs.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Fasader: Rött murtegel
med inslag av grönt glaserat tegel. Sockel av granit, övriga stendetaljer av närkeskalksten. Balkong
med smidesräcke. Ovan den sekundärt täckta portalen reliefer i glaserat lergods utförda av skulptören Hultström på Rörstrand. Gröna fönsterluckor
på vån 2 tr. Tegeltak.
Entré och trapphus: Ekport med fönster och smidesgaller. I entréhallen brunt kassettak och dekorativa dörröverstycken. Trätrappa med genombrutet
och delvis snidat räcke. Stort blyinfattat trapphus£önster.
Av övrig ursprunglig inredning märks i f d salongen listindelade väggar, öppen spis av marmor.
Kombinerade skjut- och vikdörrar med blyinfattade
gröna glas till f d matsal. I övrigt halvfranska
enkeldörrar, över lag brunmålade.

Rumsfördelning 1910: Bv; "automobilstall", enkelrum, 1 rum och kök m m. 1 tr; hall, kök, serveringsrum, sal, salong och herrum. 2 tr; hall,
biljard, sov- och gästrum, bad, tjänarrum.
Gård: Muromgärdad med grus, gräs och rabatter.
Smidesgrind mot gatan.

Piplarkan 3
Baldersgatan 6
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
~ ~ g g n a d s å1909-10,
r
arkitekt S D Larsson, byggherre
C Carlsson, byggmästare J Persson. 1937 smärre andringsarbeten ink1 installation av personhiss. 1942
ombyggnad av vinden till 4 rum och kök. Fasadrenovering 1977.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Vit slätputs
på b v av kalksten. TV; burspråk, indragen port med
sekundär inglasning, sedan vidstående foto togs
även med järngaller. Tegeltak.
Interiörerna ej besökta.
Rumsfördelning 1910: Bv; lägenhet för gårdskarl om
2 rum och kök, hall med öppen spis och väggfasta
bänkar. 1 tr; övre hall, herrum, kök, serveringsrum, sal och vardagsrum. 2 tr; sovrum, bad m m.
Vind; två dubbletter, jungfrukamare, bad.

Piplarkan 4
Baldersgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
~ ~ g g n a d s å1909-10,
r
arkitekt och byggmästare
A D Larsson, byggherre J A Larsson. 1944 franskt
fönster med smidesräcke, 1954 omputsning av fasaden.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Grågul terrasitputs på b v av kalksten, sockel av granit. Två
burspråk, dekorativt smidesräcke i vindsvån. Rundbågig portal med indragen entré och enkel mörkboaserad furuport. Gårdsfasad: Grå terrasitputs.
Tegeltak.
Interiörerna bevarar i stort ursprunglig plan och
relativt enkel inredning såsom trappa i mörklaserad ek, bröstpaneler och fyllningsdörrar, vidare
taklister och -rosetter av stuck.
Rumsfördelning 1910: Bv; lägenhet för gårdskarl om
2 rum och kök, hall med öppen spis. 1 tr; hall,
herrum, kök, serveringsrum, sal och vardagsrum.
2 tr; sovrum, bad m m. Vind; två dubbletter, jungfrukammare, bad.

Gård: Plattbelagd med buskar och rabatter.

Piplärkan 5
Baldersgatan 10
~ostadsfasti~het,
inventerad 1977.
~yggnadsår1910-12, arkitekter Hagström & Ekman,
byggherre och byggmästare C W Andrén. 1974 omputsning av fasad, nya mellanväggar, pentry i vindsvåningsdubblett.
Gathus, 2 vån + vindsvån. Gatufasad: Röd slätputs
på sockel av spritputs och sten, sparsamt dekorerad förutom ett burspråk över de båda huvudvåningarna samt en baldakin av koppar vid porten. Gårdsfasad: Tegel. Tegeltak.
Entré och trapphus: Vita väggar och tak, trappa av
ek med rikt dekorerat gjutjärnsräcke. På flera
ställen i trapphuset stuckdekorationer föreställande
eklöv, ekollon och ekorrar. Blyinfattade glas i
dörrar och trapphusfönster.
Endast en dubblett i vindsvån besökt, häri bevaras
halvfranska dörrar och rund vit kakelugn.
Av nybyggnadsritningar från 1910 framgår att huset
inreddes med 4 lägenheter trots bestämmelser om
högst två kök i varje fastighet. Detta kringgicks
så att vån 1 och 2 tr utgjorde en större lägenhet
om hall, herrum, kök, serveringsrum, sal, salong
och blomsterrum (1 tr) samt hall, sovrum, bad och
jungfrukammare (2 tr). På vinden inreddes en dubblett, likaså på bv, därtill en lägenhet om 2 rum
och kök med serveringsrum.

Piplärkan 6
Baldersgatan 12 A, B
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
~yggnadsår1910-12, arkitekter Hagström& Ekman, byggherre E Hansson, byggmästare CW Andrén. Ett flertal
smärre ändringar har skett, bl a viss uppdelning till
lägenheter 1947. 1970 omputsning av fasaderna.
Gathus, 2 vån + vindsvån. Fasader: rå gul terrasitputs på hög granitsockel. Två burspråk med samanlänkande smidesräcke, flera balkonger. Tegeltak.
Entré (12 A): Ursprungliga glasade ekportar. Rutigt
ljus- och mörkgrått marmorgolv, trappa av vit marmor. Kryssvälvt tak och pilasterindelade väggar,
allt vitmålat. Trapphus med trappa av ek.
Besökta interiörer bevarar i salong 1 tr fältindelade väggar och målat dörröverstycke i nyklassisk
stil, skjutdörrar till salen med öppen spis av grå
marmor samt över 2 m hög vitmålad helfransk panel,
ursprungligen brun.
Rumsfördelning 1912: Bv: Portvaktsrum och herrum,
bibliotek, biljard, kök och serveringsrum med mathiss. 1 tr: Kök, serveringsrum, sal, salong, herrrum och blomsterrum. 2 tr: Sovrum, jungfrukammare,
bad m m.
~ å r d :Grus och rabatter, ölandskalksten.

Piplärkan 7
~alders~atan
14, Valhallavägen 70
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Kontorsfastighet (ursprungligen en£ami1jsbostad) , inventerad 1977 och 1982.
~yggnadsår 1910-11, arkitekt och byggherre E Josephson, byggmästare P Blom. 1930 garage under gården,
1976 ombyggnad för jugoslaviska ambassaden.
Gathus (hörnhus), 3 vån. Fasader: rå terrasitputs
(ursprungligen spritputs). Burspråk och balkongermed
smidesracken. Rundbågig portal av sten. Tak av tegel
och kopparplåt.
Entré: Brunmålad skulpterad 1700-talsport, tillvaratagen av Josephson. Portgång efter förebild från
Storkyrkobrinken, kryssvälvd med golv och trappa till
1 tr av marmor. Trappan därovan av ek.
Besökta interiörer bevarar av ursprunglig inredning
bröstpaneler, listindelade väggar, öppen spis och
något dekorativt dörröverstycke. Arkitekt Josephson
inredde huset i 1700-talstil, därvid användande ett
flertal detaljer tillvaratagna från rivna byggnader,
ex dörröverstycken från gamla operahuset, trymåer
från Storkyrkobrinken, målade tapeter från Götgatan
66, det senare rivet för Piehls bryggeri. En öppen
spis av grå marmor från 1700-talet kom från en egendom i Östergötland.
Rumsfördelning 1911: Bv: Portvaktslägenhet, 3 ritkontor. 1 tr: Hall, kök, serveringsrum, sal, salong
och vardagsrum. 2 tr: Sovrum, bad och domestikrum.
~ å r d :Muromgärdad med brunmåladkörport i empire, tillvaratagen av Josephson vid rivningen av Pihlska huset
Drottninggatan 65.
1984 renoverades fasaderna och omfärgades i gulbrunt.
Piplärkan 8
Valhallavägen 72, 74 Uggleviksgatan 15
Bostads- och kontorsfastighet (urspr enfamiljsbostad),
inventerad 1977.
Byggnadsår 1909-10, arkitekt T Grut, byggherre R Abrahamsson, byggmästare J Telander. Ändringar, främst i
bv, har skett under 1910- och -40-talen. 1957 garage
på gården.
Gathus (hörnhus), 3 vån + vindsvån. Fasader: Rödbrunt
tegel på sockel av natursten. TV; rödbrunmålade burspråk, vindsvån indragen med altan. v urspråk även mot
gården. Tegeltak.
Entré (74): Ursprunglig port med överljusfönster. Vitt
marmorgolv, vita väggar och vitt välvt tak. Glasade
mellandörrar av ek. Trappa av ek med dekorativt ekräcke i öppen spindel.
Besökta interiörer bevarar av ursprunglig inredning
hel- och halvfranska dörrar, smygpaneler och i burspråk bröstpanel. Enkla öppna spisar av marmor, på bv
glasat rum - ursprungligen vinterträdgård.
Rumsfördelning 1910: Bv: Kontorsrum, broderi-, arbetsoch sovrum, vinterträdgård. 1 tr: Hall, kök, serveringsrum, sal, salong och bibliotek. 2 tr: Hall, sovrum, rum för modern, fruns rum,bad. Vind: Domestikrum
med separat ingång, toalettrum m m.
~ å r d :Gräs och rabatter, ölandskalksten.
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Uggleviksgatan 13
Kontors- och bostadsfastighet (ursprung1 endast bostads-), inventerad 1977.
Byggnadsår 1912-13, arkitekt F Dahlberg, byggherre
E Ljungberg, byggmästare K Holmin.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Fasader: Rött mönstermurat tegel på sockel av natursten. ~ u r s ~ r åoch
k balkonger både mot gatan och mot norr, de senare som
altaner med balustrader av tegel. Välvt tak medglaserat tegel.
Entré: Glasad port. Vitt marmorgolv med grå bård.
Grönmålad panel till ca 2 m, därovan och i tak dekorationsmålningar; vaxtornament i grått, rött,
blått och gult. Glasat mellandörrsparti till trapphuset med vit marmortrappa, väggar och tak i grått
och vitt. Blyinfattat trapphusfönster, smidesräcke
i trappan. Halvfranska lägenhetsdörrar. Trapphuset
bär karaktär av hyreshus.
Besökt lägenhet bv - 1 tr bevarar interntrappa av
ek med boaseringsmålad bröstpanel och blyinfattat
fönster. Hall 1 tr med vitputsad öppen spis, mörk
halvfransk panel, väggfasta bänkar i sittgrupp vid
trappan. Kök med delvis ursprunglig skåpinredning.
Av nybyggnadsritningar från 1912 framgår att huset
inreddes med 8 lägenheter trots bestämmelser om
endast två kök i varje fastighet. Detta kringgicks
så att på bv och 1 tr inreddes en stor lägenhet med
hall, herrum, kök, serveringsrum och sal; interntrappa och hall, salong, sovrum samt barnkammare.
På bv därtill en portvaktslägenhet om rum och kök,
de två översta våningarna inreddes med sammanlagt
6 dubbletter ochenkelrum,alla utan kök. På vinden
fanns två rum och en ateljé.
Gård: Muromgärdad, gräs, grus och buskar.

Piplärkan 10
Uggleviksgatan 1 1
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
~yggnadsår1912-13, arkitekt I Engström, byggherre
och byggmästare N Bondén. 1916 anordning av vinterträdgård, 1937 inredning av lgh 3 tr samt kontor på
vinden.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Vitt tegel med
inslag av mönstermurade gröna plattor, bv och 1 tr
av rött tegel. Spetsbågig blindarkad i bv, balkonger
med tegel- eller träräcken i de övriga våningarna.
Portalen indragen i putsat vindfång, pardörrar i ek
med blyinfattade glas. ~årdsfasad:Rött tegel. Tegeltak.
Interiörerna ej besökta.
Rumsfördelning 1913: Bv: Kontor, portvaktsrum m m.
1 tr: 2 enkelrum och en dubblett med wc och dusch
men ej kök. 2 tr: Hall med öppen spis, herrum, kök,
serveringsrum,
sal och mottagningsrum.
3 tr: 3 barnkammare, sängkammare med öppen spis, gästrum, jungfrukammare och bad.
Gård: Muromgärdad, grus.

Piplärkan 1 1
Uggleviksgatan 9
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1912-13, arkitekt K Holmin och F Dahlberg
(fasad), byggherre och byggmästare K Holmin.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Rödbrunt delvis
mönstermurat tegel med inslag av glaserat tegel. Hög
sockel av granit, gulputsat burspråk, dekorativa balkong- och altanräcken. ~årdsfasad:Rödbrunt tegel.
Tegeltak.
Entré: Glasad ekport med spröjsat överljusfönster.
Vitt marmorgolv med grå bård, ca 2 m hög grönmålad
panel, därovan och tak vitmålat. Halvfranska dörrar
med glasad och spröjsad övre fyllning. Glasade mellandörrar till trapphus, golv och trappor som ovan, smidesräcke, väggar och tak i ljusgrönt och vitt. Dörrar
som ovan. Trapphuset bär karaktär av vanligt hyreshus.
Besökt lägenhet bevarar relativt enkel inredning förutomhalvfranskbröstpanel. Kälade tak med profilerade
lister och takrosett.
Av nybyggnadsritningar framgår att huset inreddes med
åtta lägenheter trots bestämmelser om endast två kök
i varje fastighet. Vån 1 tr utgjordes av en lägenhet
om 5 rum och kök med hall och serveringsrum,på bv och
2 resp 3 tr fanns sammanlagt sju dubbletter utan kök.
Gård: Grus och rabatter.
Piplärkan 12
Uggleviksgatan 7
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1912-13, arkitekt K Holmin och F Dahlberg
(fasad), byggherre och byggmästare J Holmin. 1932 inredning av 3 r o k på 2 tr, smärre ändringar på 1 tr.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Fasader: Förutom rödputsat
burspråk i huvudsak identisk med Piplärkan 1 1 . Tegeltak.
Entré: Glasade portar med spröjsat överljusfönster.
Vitt marmorgolv med grå bård, hög boaseringsmåladpanel, därovan och tak målat gulvitt. Mellandörrsparti
med slipat blyinfattat glas. Trapphus med golv och
trappa som ovan, smidesräcke och boaseringsmålade
dörrar med glasad och spröjsad övre fyllning. Köksdörr 1 tr med blyinfattat landskapsmotiv i flerfärgat
glas. Trapphuset bär karaktär av hyreshus.
Besökt lägenhet 1 tr bevarar ursprunglig inredning
såsom halvfranska enkel- och skjutdörrar, i matsalen
panelade väggar - rektangulära fält med nupna hörn
samt kälade tak med lister och fasta armaturerihörnen.
Av nybyggnadsritningar framgår att huset inreddes
med åtta lägenheter trots bestämmelser om endast två
kök i varje fastighet. Vån 1 tr utgjordes av enlägenhet om 5 rum och kök med hall och serveringsrum, på
bv och 2 resp 3 tr fanns sammanlagt sju dubbletter
utan kök.
~ å r d :Grus, rabatter och buskar.

Piplärkan 13
Uggleviksgatan 5
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1911-12, arkitekt I Engström, byggherre
och byggmästare P Cronvall. 1929 garage under gården, som samtidigt höjdes. 1967 ändring av bl a
entrén - flyttad till gården.
Gathus, 3 vån. Fasader: Vitt tegel med inslag av
mörka blinderingar vån 2 tr, de nedersta vån av
rött tegel, mot gatan utformad som en kryssvälvd
arkad med smidesstaket i valvöppningarna. Spetsbågiga fönster i huvudvåningen, ovan taklisten
en balustrad av trä. Krennelerad mur med smidesgrind, trappa till entré från gården. Garageport
mot gatan.
Interiörerna ej besökta.
Rumsfördelning 1912: Kv; portvaktsrum, slöjdrum,
tvättstuga m m. Bv; hall, herrns resp fruns rum,
kök, serveringsrum och matsal. 1 tr; vardagsrum,
gäst- och sovrum, Margits rum, Torstens rum,
borstrum och jungfrukammare samt bad.
Gård: Gräs, buskar och träd.

Piplärkan 14
Uggleviksgatan 3, Östermalmsgatan 21
Bostadsfastighet, inventerad 1977.
Byggnadsår 1909-12, arkitekt K Nordenskjöld, byggherre
CE Holmin, byggmästare K Holmin. Garage 1920, 1974 inredning av kök på 2 och 3 tr. Ateljé på vinden.
Gathus (hörnhus), 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Gul
slätputs med sockel och portal av granit. Fasadenförenklad, tidigare fanns grunda putsdekorationer bl a
i form av band vid 1 tr. TV; burspråk med krönande
balkonger. ~årdsfasad:Rosa slätputs. Glaserat tegeltak.
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Entré: Glasad port med halvrunt överljusfönster.
Grått marmorgolv med mörkgrå bård, hög helfransk panel, vita väggar och tak. Mellandörrsparti med slipat
glas till trapphuset, golv och trappor som ovan. Boaseringsmålad panel, även i trapploppet, träräcke med
svarvade och snidade detaljer. Blyinfattat polykromt
trapphusfönster. Mörka halvfranska lägenhetsdörrar.
Trapphuset bär karaktär av hyreshus.
Besökt lägenhet bevarar i vardagsrum rika dekorationsmålningar i nyklassicistisk stil i brunt och guld på
dörrar, i smygar samt som bred bård i taket. Sannolikt
utfört på 1920-talet. Säregen takrosett av blått glas
infattat i förgyllda lister omgiven av list i guld och
brunt.
Av nybyggnadsritningar framgår att huset inreddes med
tio lägenheter trots bestämmelser om endast två kök i
varje fastighet. Vån 1 tr utgjordes av en lägenhet om
6 rum och kök, på bv fanns 2 rum och kök, en dubblett
samt 3 rum + alkov. De två övre våningarna rymde sammanlagt sex dubbletter, samtliga utan kök.
Gård: Underbyggd, buskar och smidesstaket.

Piplärkan 15
östermalmsgatan 19
Kontorsfastighet (ursprungligen enfamiljsbostad) ,
inventerad 1977.
Byggnadsår 1910-12, arkitekt O Waller, byggherre G E
Cassel, byggmästare L Östlihn. 1977 fasadrenovering.
Gathus, 3 vån + vindsvån. Gatufasad: Rött tegel på
bv av rosabrun spritputs. Slätputsat burspråk, balkong med smidesräcke, även i salongens, 1 tr,bröstningar. Portal av natursten. Gårdsfasad: Brun slätputs. Koppartak.
Entré: Ursprunglig ekport med åttkantigt spröjsat
fönster. Vitt marmorgolv med grå bård. a rå panel med
mörkgrå listverk, gula väggar och vitt tak. Hallens
golv av diagonalrutig grå marmor. Trappa av trä med
svarvat och snidat räcke. Hallens höga panel avlägsnad, likaså ursprunglig dekorationsmålning.
Besökta interiörer bevarar i f d salongen gråvit
bröstpanel och väggar indelade av profilerade lister. Stucktaklist. Genom halvfranska skjutdörrar
nås f d matsalen med hög panel, därovan gyllenläderstapeter (sådana fanns i rummet åtminstone år 1915)
och profilerad taklist. Smygpaneler i fönstret.
Rumsfördelning 1912: Bv; hall, kök, serveringsrum,
jungfrukammare och en dubblett. 1 tr; hall med öppen
spis, serveringsrum, sal, salong och herrum. 2 tr;
hall med öppen spis, bibliotek, gästrum och borstrum. 3 tr; barn-, säng- och jungfrukammare, bad.
Gård: Muromgärdad, i två etage, gräs, häck och
rabatter.
Nedan: Kv. Piplär

mot Uggleviksgatan fr N.1984.
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Piplärkan 6, entré med smidesgrindar.
Nedan: Gårdar söderut från nr 8.

Piplärkan 6, inre entré.

