
HEIMDALL 

HeimduZZ 23, serveringsrum. 

HeimdalZ 22, värdshuset Tre Liljor. Teckning av C S HaZZbeck. 



Heimdall 1 
Norrtullsgatan 47 

Bostadsfastighet, inventerad 1975, 1978. 
Byggnadsår 1906-09, arkitekt G Detthoff & I Engström, byggherre 
P G Löfstrand, byggmästare B P Dahlbeck. 

Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av släthuggen kalksten, därovan gul 
slätputs. Burspråk, spröjsade överfönster och balkonger med smides- 
räcken. Portalöverstycke med rosor i relief. Körport med smides- 
grind. Gardsfasad: gul slätputs. Svart plattak. 

Entré: spröjsad port. Vitt och gran marmorgol\, vavkladda väggar i 
gult. Hiss med smidesgrind. Trappa och golv i trapphuset av vit mar- 
mor. Grapar- och enkeldörrar med fyllningar. Vissa överfönster sarn- 
tvilplanens baikongdörrar är dekorerade med flerflrgat, blyinfattat 
glas. 

Ingen lägenhet besökt. 

Gård: överbyggd och asfalterad, järnstaket. 

Heimdall8 
Upplandsgatan 80 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1939-40, arkitekt B Hedvall, byggherrar E Lind & S 
Sahlin, byggmästare S Sahlin. 

Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån i brun träpanel, där- 
ovan gul slatputs. Vinklade burspråk och balkonger. Gårdsfasad: 
gul slätputs. svart piattak. 

EntrC.: ljusgrönt marmorgolv, gula väggar och takBröstning av mar- 
mor pa nedre entréplanet. Förkromad hissdörr med glas. Ljusgrön 
marmortrappa. Trapphus och trapplan med vaggar och tak som i ent- 
rén. Gabondörrar. 

Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1939: 1-2 rok samt enkelrum. 

Gård: gräs och plantering. 

Heimdall10 
Norrtullsgatan 4 1,43 

Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår - hus I och II 1864-65. arkitekt okand, byggherre E W 
Berggren, byggmbtare (förmodligen d:o). 1903 pabyggnad med en 
van. 1939 inredning av postkontor. 1973 bad, nya kök och ytterdör- 
rar. 



Byggnadsår - hus III och IV 1906-08, arkitekt J Qvist, byggherre F 
Testor, byggmastare G J Tohrsén. 1942 insättande av mellanväggar 
i fabrikshallarna. Nu ombyggt invändigt för Stockholms Universitet. 

Gathus (hus I, II), 5 vån. Gatufasad: gul slatputs. Hus I och II sam- 
komponerade. Bv rusticerad, falt i ljusare puts pA 5:e van. Fönster- 
kornischer pA l:a och 2:a vån. Gardsfasad: sprutputsad, bv i gratt i 
övrigt gul. 

Entrélkörport (hus I, N 41): asfaltsgolv, bruna sprutputsade väggar 
och tvA valv. Entré med grå/svartrutigt konststensgolv och gula väg- 
gar. Trapphus och trapplan med vaggar som i entrén, gratt och rött 
kalkstensgolv, gabondörrar. 

Entrélkörport (hus II, nr 43): svadvitt konststensgolv, gula viiggar. 
Entrén utförd som körporten. Trapphus och trapplan som i hus I. 

Gardshus (hus III, IV), 4 van + vindsvån. Fasad: bv i grA sprutputs, 
i övrigt gul sprutputs. Ursprungligen industribyggnader. 

Entré (hus III): gula väggar, vitt tak, grA kalkstensrrappa. Väggar och 
tak i trapphus och trapplan som i entrén. SvartJvitrutigt konststens- 
golv. 

Besökta lägenheter har sockel- och bröstpanel, halvfranska pardör- 
rar och kolonnkakelugn. 

Lagenhetsstorlekar 1864: 3-4 rok. 

Gard: underbyggd, asfalterad med lanternin. 

Heimdall13 
Frejgatan 38, Upplandsgatan 66 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1902-04, arkitekter Dorph & Höög, byggherre B G Net- 
zel, byggmastare C Sundstriim. 1906 7 rok inrett pA vinden. 1928 cv 
och bad. 1946 hissar. 

Gathus (hörnhus), 5 van. Gatufasad: bv och hörnparti i gra slätputs, # 

i övrigt gul slatputs. Listverk, tomhuv över hörnpartiet. Gardsfasad: 
gul siatputs. svart piattak. r- 

Entré (38): vitt marmorgolv med svart bård, tmäcke med ribbor, till 
övre entréplan. Väggar med marmorsockel, ljusgröna vävkiädda falt 
och stuckfris av jugendtyp. Glasat mellandörrsparti. Svart/vitnitigt 1 

marmorgolv pA trapplanen. Stuckfris pA väggarna, dagerfönster. f Brunadrade par- och enkeldörrar med delvis glasade fyllningar. 
I 

Besökt lägenhet bevarar höga paneler med hylla, rikt ornerad skänk- 
kakelugn, stucktaklist, mittrosett och halvfranska par- och enkeldör- 
rar. Köket helt moderniserat. 

Lagenhetsstorlekar 1902: 2-5 rok, butik i bv. 

Gard: underbyggd, asfalterad med rött sophus (fd avträde). 

Sedan inventeringen 1978 har fasaden renoverats, bv och hörnparti i 
ockra sprutputs, i övrigt ockra slätputs. C 



Heimdall15 
Frejgatan 34 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1939-40, arkitekt O Waller, byggherre Borgerskapets 
iinkehus, byggmastare K Bergström. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: sockel i gulröd skiffer, i övrigt gul sprut- 
puts. Burspråk och balkonger. Girdsfasad: gul sprutputs. 

Entré: grönt marmorgolv, gula vaggar. Gult tak med bruna schablon- 
målningar, gabondörrar. Grön marmortrappa. Trapphus och trapplan 
som i entrCn. 

Inga lagenheter besökta. 

Liigenhetsstorlekar 1939: 1-2 rok samt enkelrum. 

Gard: cementerad med skiffergång, grind till akehusets park. 

Fasaden avfagad i benvitt sedan inventeringen. 

Heimdall16 
Upplandsgatan 68 

Bostadsfastighet, inventerad pA 1970-talet. - Byggnadsår 1904-06, arkitekt G Detthoff, byggherre J Larsson, 
byggmastare A Borg. 1937 cv. 1972 fasadrenovering. 

!, 

Gathus, 5 vån + soutvb. Gatufasad: soutvan av släthuggen kalk- 
sten, i övrigt rosa slätputs. Bladdekor pA svängda gavelfrontoner, rit- 
sad faltindelning. Riklig blomdekor i relief över porten och kring 
överfönstret. Gardsfasad: vit kalkstenssockel,sockelsockelsockel 
däröver rosa sliitputs. Svart plattak. 

Entrk sekund:lr pon, svart/vi trutigt marmorgolv. Nedre enweplan 
har hug sockel i rbd kalksten samt vit cch grön marmor. För Ovrigt 
vita vagga. Stucktaklist, par- och enkeldörrar med fyllningar. Vit 
marmortrappa med guldbronserat smidesracke. Trapplan med golv. 

* vaggar och dtlrrnr som i envén - vissa med glasade fyllningar. 

Besökta Iiigenheter har sockel-, fönster- och dörrsmygpaneler, Bl -  
taklist med vaxtornamentik och iakrosett. Kolonnkakelugn med re- 
liefdekor. 

Liigenhetsstorlekar 1904: 3-4 rok. Butik i soutvan. 

Gård: cementerad med liten plantering. Öppen mot parken i kvar- 
tert. 

-- v- 



Heimdall17 
Upplandsgatan 70 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1904-06, arkitekt G Detthoff, byggherre J Larsson, 
byggmästare A Borg. 1938 cv, hiss, planändring, bad samt viss för- 
enkling av fasaden. 

Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvan i släthuggen kalksten, 
därovan gulgrön sprutputs. Fasaden samkomponerad med Heimdall 
16. Rikt dekorerad portalöverdel, i övrigt förenklad fasad. Gårdsfa- 
sad: gul sprutputs. Rött plattak. 

Entré: sekundär port, svartlvitrutigt marmorgolv. Nedre entréplanets 
väggar har röd kalkstenssockel med inslag av vit och grön marmor, 
där ovan gulmalat. Gipsreliefer förestäilande fiskare och fruktodla- 
re. Owe entréplan med helt gula vaggar. Vit trappa med smidesrac- 
ke. Trapphus och trapplan som entrén, med enkeldörrar. 

Besökt lägenhet helt förändrad vid ombyggnaden. 

Lägenhetsstorlekar 1904: 3-4 rok, butik i soutvån. 

Gård: sandstensplattor och gräs. Gjutjärnsräcke mot parken. 

Heimdall18 
Upplandsgatan 72 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1904-08, arkitekt P J Lindblad, byggherre B W Welan- 
der, byggmästare C F Lignell. 1936 cv, hiss. 1974 fasadrenovering. 

Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvan av slät- och grovhug- 
gen kaiksten, därovan gul slatputs. Listverk, bursprak och horison- 
talt ritsade band. Gårdsfasad: gul slatputs. Svart plattak. 

Entré: glasad port med stort överfönster. Nedre entr6plan med mar- 
morgolv, tvåfärgade väggar i mörkare och ljusare gratt, stucktaklist. 
Owe entréplan med marmorgolv, gula väggar och överklädda par- 
dörrar. Trapphus och trapplan som övre entréplanet. Vit marmortrap- 
pa. 

Besökt lägenhet har sockelpanel, stucktaklist, mittrosett och halv- 
franska pardörrar. 

Lagenhetsstorlekar 1904: 1-4 rok, butiker i soutvån. 

Gård: asfalt med planteringar och träd. 

i . ;  1 



Heirndall19 
Upplandsgatan 74 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1904-05, arkitekt J A Vallin, byggherrar 1) P J Mathis- 
son 2) N P Andersson, byggmästare C ALjungberg. 1940-4 1 skydds- 
rum. 

Gathus, 5 van + soutvån. Gatufasad: soutvan i grov- och slathug- 
gen kalksten, diirovan gul sprutputs. Fasaden dekorerad medritsning- 
ar, bv horisontellt i övrigt vertikalt. Portal i sandsten med spröjsat 
överfönster. Gardsfasad: gulbrun sprutputs. Rött plåttak. 

Entré: ursprunglig glasad port, vitt marmorgolv med svart bård. Tv& 
fiirgade väggar i grönt och vitt. Käiat tak med festongdekor. Glasa- 
de mellanddrrar med spröjsade sido- och överfönster. Gråmåiade 
par- och enkeldörrar med de övre fyllningarna i glas. GrA konststens- 
trappa. Trapplan utförda som entrén. 

Besökt lägenhet har sockel-. bröst- och smygpanel, kälade tak med 
växtornamentik av jugendtyp. Kolonn- och skänkkakelugnar med re- 
liefdekor, par- och enkeldörrar med fyllningar. 

Lagenhetsstorlekar 1904: 1-3 rok samt 5-6 rok. 

Gård: underbyggd och asfalterad. 

Fasaden har sedan 1974 avf&gats i brunrosa. 

Heimdall20 
Upplandsgatan 76 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1904-06, arkitekt P J Lindblad, byggherre A Johansson, 
byggmästare C F Lignell. 1935 cv, hiss, bad i de flesta lägenheter. 

Gathus, 5 vån + soutvån. Gatuhsad: soutvan av grov- och slathug- 
gen kalksten, förövrigt röd sprutputs. Byggnaden uppförd efter sam- 
maritning som Heimdall18, men medförenklad fasad och rundbaga- 
de fönst& pA lm. Gårdsfasad: gul slätputs. Rött plattak. 

- 

Entré: ursprunglig ekport, vitt marmorgolv med svart bård. Grön- 
marmorerat nedre vaggparti omgivet av rödbrun trälist. Ljusgrönt 
övre vaggparti. Rödbrunt Adrade par- och enkeldörrar, vissa med övre 
fyllningar i etsat glas. Trapphus med gråröd kalkstenstrappa, grågrö- 
na väggar och spröjsade fönster med raglas. Trapplanet utfört som 
entrén. 

Besökt lägenhet bevarar sockel-, .öst- och smygpanel, stucktaklist 
och skänkkakelugn. Serveringsrum med ursprunglig skapinredning. 

Lagenhetsstorlekar 1904: 1-4 rok. Butiker, verkstad och bageri i bv. 

Gård: underbyggd och asfalterad. 

Sedan inventeringen har fasaden förändrats till brun sprutputs. 



Heimdall21 
Upplandsgatan 78 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1905-07, arkitekt P J Lindblad, byggherre R Gustafsson, 
byggmästare C B Ödberg. 1935 cv, hiss, bad. 

Gathus, 5 viin + soutvån. Gatufasad: soutvan i vit och rosa kalksten, 
i övrigt röd slätputs. Burspråk. Gårdsfasad: vitgrön sliilputs. Svart 
plattak. 

Entré: ursprunglig ekport. Nedre entréplan med vitt marmorgolv, 
ljusgröna väggar med målad fris under taket. Motiven är bl a skär- 
gårdslandskap med jugendslingor som ram. Glasade mellandörrar till 
övre entréplan med svartlvitrutigt marmorgolv. Gula vaggar, stuck- 
takiist och grA enkeldörrar med fyllningar, hiss. Gravit konststens- 
trappa. Trapplan utförda som entrén. 

Besökt lägenhet har kälat tak med rikt ornerad käl, pardörrar med 
fyllningar. Serveringsrum med ursprunglig skapinredning. Köket 
moderniserat. 

Lägenhetsstorlekar 1905: 1-4 rok, butiker i soutvån. 

Fasaden har efter inventeringen avfhgats i rosa. 

Heimdall22 
Norrtullsgatan 45 

Kontorsfastighet (fd bostads-), inventerad 1975. 
Byggnadsår 1877-79, arkitekter E W Langlet & C N Söderberg, 
byggherre Direktionen för Borgerskapets enkehus, byggmästare A G 
Jansson. 1878-79 ekonomibyggnad av tegel (med avträdeshus, lik- 
bod, sköljrum, tvättstuga, mangelbod), nu riven. 1892 kök för 
gaskokning, klosett i van. 1927 pabyggnad med 1 vån, inredd med 
24 enkelrum, cv, hiss. 1949 inredning av lakarmottagning. 

Gathus, 4 van. Gatufasad: granitsockel, rusticerad bv i gra slätputs, 
i övrigt gul slätputs. Listverk med konsoler under 4:e vån. Svagt ut- 
skjutande mitt- och sidorisaliter. Mittpartiet markerat med pilastrar 
och klocktorn. Gårdsfasad: rusticerad bv, daröver gul slatputs. Svart ., 

plattak. 

Entré: sekund& port. Xedre entréplan med rött och gratt kalk- 
stensgolv, vita väggar, kalkstenstrappa trappatrappatrappaoch glasat 
krysspröjsat mellandörrsparti. Övre entréplan har gulrött marmor- 
golv och enkeldörrar med fyllningar. 

Fd matsal har gulmålad bröstpanel, därovan vita väggar. Taket fdt- 
indelat av bjälkar. 

Mittkomdorer, pA var sida om entrén, har halvfranska enkeldömr in 
till fd bostadsrum. Gulmålade snickerier, vita väggar och textilgoiv. 
I kortänden finns vedlårar under fönsternischerna. Liknande kom- 
dorer finns pa de övriga planen. Huvudtrapphus med rafflade kalk- 
stenstrappor, grA väggar och tak, vändplan med rött och gratt kalk- 
stensgolv. 

Fd kyrksal 1 tr, över fd matsalen, med pilasterindelade vaggar, bl& 
målad bröstpanel, och grått tunnvälvt tak. Eibliska motiv målade av 
Olle Hjortzberg, över profilerad taklist. Ena kortsidan av rummet 
absidformat, den andra med läktare buren av kolonner. 

Gård: planterad, med karaktär av engelsk park. 
" - - - - Sedan inventeringen 1975 har fasaden renoverats och fatt en gulro- fl * - /--* - . 

L -. sa. . .. . . . . - y -  . " .&i* 
& 

. 
=--, + 



Heimdall23 
Frejgatan 32, Nomullsgatan 39 

Bostadsfastighet, inventerad 1975, 1978. 
Byggnadsår 1906-10, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar F Ohls- 
son & N Kalmér, byggmästare J P Gustafsson. 

Gathus (hörnhus). 6 van. Gatufasad: bv i släthuggen kalksten, där- 
ovan vitgul slätputs. Hörnpartiet tomformat fran 2:a v h ,  krönt med 
tomhuv. Rikt skulpterad dekor över portarna. Mittpartiet mot Frej- 
gatan dekorerat med profilerat ramverk och kransar i puts. Gårdsfa- 
sad: vitgul sprutputs. Rött plattak. 

Entré: vitt marmorgolv med grA bhd, vita stuccolustroväggar. 
Trapphus med hiss, vit marmortrappa, vävklädda väggar med gul 
flingrniUning. Pardörrar med fyllningar. 

Besökt lägenhet har bröst- och smygpaneler, faltindelade vaggar, 
skänk- och kolonnkakelugn. Serveringsrum med ursprunglig skap- 
inredning. 

Lagenhetsstorlekar 1906: 6-7 rok, butiker i bv. 

Gård: underbyggd, asfalterad med lanternin. 

Fasaden renoverad i gravitt sedan inventeringen. 

Heimdall27 
Frejgatan 36 

Bostadsfastighet, inventerad 1975, 1988. 
Byggnadsår 1888, arkitekt okänd, byggherre C G Landerholm, bygg- 
mästare dito. 

Gathus, 5 van. Gatufasad: gul sprutputs. Rikt profilerad med rusti- 
cerad bv och 1 u, däröver kvaderritsad. FCfisteromfattningar och 
överstycken. Taklist av konsoltyp, vaningsband. 

Gård och interiör är inte besökta. 

Heirndall28 
Frejgatan 36 A 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1944-49, arkitekt trol, G Detthoff, byggherre E Bährne, 
byggmästare 1) G Detthoff 2) H Jacobsson. 

Gathus, 6 van. Catufasad: sockel och portal i gra konststensputs, 
bv i gul sprutputs, i övrigt gul slatputs. Balkonger. Gårdsfasad: soc- 
kel i gra spritputs, därovan gid slatputs. Svart plattak. 

Entré: grönt marmorgolv, gula väggar, vitt tak och släta dörrar med 
faner. Hiss och grön marmortrappa. Trapphus och trapplan utförda 
som entrén. 

Inga lägenheter besökta. 

Gård: grus. 



Norrtuilsgatan 49, Upplandsgatan 82, Vanadisvagen 13-21 

Bostadsfastighet, inventerad 1975, 1978. 
Byggnads& 1970-72, arkitekt K Odéen, byggherre Folke Ericsson 
Byggnads AB, byggmästare dito. 

Gathus (hörnhus, hus I), 7 vån + soutvån. Gatufasad: rött tegel med 
grön aluminiumpanel i fönsterband. Balkonger. Gardsfasad: rött te- 
gel. Plattak. 

Entré: vitt marmorgolv, keramikvaggar. 

Gathus (hörnhus, hus II), 7-10 vån. Gatufasad: likt hus I. 

Inga lagenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1970: 1-3 rok samt kontor. 

Gård: mindre förgårdar. 

Heimdall 23, trapphus. 

HeimdalZ 28, trapphus. 

-7 - - 

i," 

Heimdall 29, entré. 

He imda l l 1 6, trapp hus. 



Heimdall 2 1  f l ängs t  t v ) ,  ~pplandsgatnn  söderut .  Foto 
L a f  Petersens 1944 .  

Heimdall I ,  por ta l .  



Tys ta  

HUGIN 

skolan.  Foto Klernining 



Hugin 2 
Norrtullsgatan 5 1, Vanadisvägen 18 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 191 1, arkitekter G Lindén & E Eriksson, byggherrar P 
Ahman & P Aström, byggmästare dito. 1976 fasadrenovering. 

Gathus (hörnhus), 5 v h  + vindsvån. Gatufasad: bv i grovhuggen 
granit, förövrigt ljusbrun slätputs. Hörnparti med bursprak, bv och 
portal flankerad av doriska kolonner. Gårdsfasad: gul slätputs. Te- 
geltak mot gatan, plAt mot gården. 

Entre: glasad port med 5-kantigt överfönster. Vitt marmorgolv med 
grA bård. Gulmarmorerade vaggfält, bladornerad stuclcfris under vitt 
tak. Trapphus som entrén med dagerfönster, brunadrade par- och 
enkeldörrar, vissa med spröjsat raglas. 

Besökt lägenhet har smygpaneler, mittrosett, par- och enkeldörrar 

- ~ ~ T -  -- med fyllningar. Serveringsrum har ursprunglig inredning, delvis 
i "  

även i köket. 

Lägenhetsstorlekar 191 l:  3 och 5 rok, vissa med jungfrualkov. 
tiker i bv. 

Gard: underbyggd med lanternin. 

1988 avfargades fasaden i @-rosa. 

Hugin 4 
Vanadisvägen 24, Upplandsgatan 84 

,- L*. .- 
' C 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 191 1-13, arkitekter Westholm & Bagger, byggherre A 
Jansson, byggmästare H Hansson. 1928 ändring av biograflokaler. 
1974 ändringar pA bv, 1-5 u och vindsvån. 

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv i grovhuggen granit, där- 
ovan brun terrasit. Bursprak, balkonger med smidesräcken. Gards- 
fasad: rosa slätputs. PlAt och tegeltak. 

Entré: grågrönt marmorgolv, nedre väggparti i gragrön och vit mar- 
mor, för övrigt gula väggar. S tuckfris med girlanger under taket. Gla- 
sat mellandörrsparti. Trapphus som entrén med sekundiira slata enk- 
eldbrrar. 

Besökt lägenhet har sockel- och bröstpanel, stucktaklist och skank- 
kakelugn. Par- och enkeldörrar med fyllningar. Moderniserat kök. 

Gård: överbyggd, asfalterad med igensatta lanterniner. 



Hug in 6 
Tre Liljor 1, Norrtullsgatan 53 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1918-20, arkitekter Höög & Morssing, byggherre G E 
Carlsson, byggmästare L E Nykvist. 

Gathus (hörnhus), 4 resp 5 van + vindsvan. Gatufasad: bv och kva- 
derritsade lisener i gra sprutputs. Förövrigt gul sprutputs. Burspråk, 
enkel portal i natursten. Gardsfasad: gul sprutputs. Plattak. 

Entré (1): konststensgolv, väggar med gulgrön marmorering kring 
gula falt. Malad fris med fabeldjur och festonger. Glasad mellandörr. 
Trapphus med golv som i entrén och fyllningsdörrar, brunadrade 
även pA de krysspröjsade raglasen. Måiade dörröverstycken. 

Besökt lägenhet har öppen spis, fyllningsdörrar och modernt kök. 

Lagenhetsstorlekar 1918: 2-4 rok, de flesta med jungfrukammare. 

Gård: gräs, plattsättning och kastanj. 

Hugin 7 
Vanadisvägen 20 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1916-17, arkitekt M Lundstedt, byggherrar C A Alm- 
qvist & A Lindell, byggmästare A Lindell. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: bv i granit, därovan grå terrasit. Gårds- 
fasad: gul slätputs. Tegeltak mot gatan, piåt mot gården. 

Entré: golv och trappa till övre enukplan i kalksten. Träräcke med 
skurna tastolpar. Stuccolustroväggar; ljust blagröna falt, bruna in- 
ramningar och dekorer. Tak av reliefdekorerade terrakottaplattor. 
Inre entré med tvafargade väggar i gult och vitt. Enkeldörrar med 
fyllningar. Trapphus som inre entré. 

Besökta lägenheter har fältindelade väggar med profilerad list, 
stucktaklist med ornerade hörn. 

Lagenhetsstorlekar 1916: 2-4 rok, de flesta med jungfrukammare. 
Butiker i bv. 

Gård: gräs och syrener. 

Fasaden renoverad sedan inventeringen i beige puts. -F- I 



Hugin 8 (fd 8,9) 
Vanadisvägen 22 A, B 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1919, arkitekt C herblad, byggherre G Ohde, bygg- 
mästare T Gustawi. 

Gathus, 5 van + vindsvån. Gatufasad: rosa slätputs, fönstren pA bv 
indragna i nischer med markerad slutsten, burspråk. Portaler i konst- 
sten. Gårdsfasad: gul slätputs. Plattak. 

Entré (22 A): kalkstensgolv, vita väggar, tak med malade kassetter i 
temperafag. Krysspröjsat mellandörrsparti, hiss med smidesgrind. 
Trapphusets smygar, valvbagar och tak har temperafargsdekor. 
Fyllningsdörrarna, vissa med krysspröjsat fönster, är svarta pa bv, i 
övrigt vita. 

Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1919: 3-4 rok med jungfrualkov. Portvaktslä- 
genhet och enkelrum med pentry. 

Gård: plattor och gräs. 
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Hugin 10 
Upplandsgatan 86, Dannemoragatan 2 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1916-17, arkitekt A Wallby, byggherre K O Larsson, 
byggmästare dito. 

Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: bv i gul spritputs, i övrigt gul 
slätputs. Panelklätt bursprak, balkonger med smidesräcken, 
ankarslutar. Gårdsfasad: rosa sprutputs. Tegeltak mot gatan, plat 
mot gården. 

Entré (86): gragrönt marmorgolv, nedre väggparti grönt, övre gult. 
Spröjsat mellandörrsparti. Hissdörr med kraftiga krysspröjsar. 
Trapphus med konststensmppa och dekorativt flerfargat glas i fön- 
stren. Marmorgolv pil trapplanen och fyllningsdörrar med dagerföns- 
ter. 

Inga lagenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1916: 2-3 rok, de större med jungfrukammare. 

Gård: gräs, buskar och träd. 

Hugin 11 
Dannemoragatan 4 

Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 197 1, arkitekt L J Fries, bygghe~~e E Bellman, byggmik- 
tare dito. 

Gathus, 7 van + vindsvån. Gatufasad: bv i natursten, Wöver rölt 
tegel. Burspråk och balkonger. Indragen vindsvan med balkong längs 
hela fasaden. Gårdsfasad: rött tegel. Plattak. 

Inga lägenheter besökta. 

Gård: överbyggd, plattsatt, planteringar, omgiven av räcke. 



Hugin 12 
Tre Liljor 7,8, Dannemoragatan 6 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt AB Arkitekt & Byggnadsbyrh, bygg- 
herre I Nyqvist, byggmästare AB Byggindustri. 1978-79 planföränd- 
ringar. 

Gathus, 5 van + vindsvan. Gatufasad: brunslammad, bv bandrusti- 
cerad. TvA flyglar mot Dannemoragatan och mittrisalit. Horisontel- 
la listverk mot Tre Liljoz och bandrilsticerad portal till passage mot 
Dannemoragatan. Plattak. 

Entré (Dannemoragatan): nAs frAn den tunnvälvda passagen. Glasad 
port, vitt marmorgolv med mörk bård. Brunmarmorerade kannelera- 
de pilastrar med kapitäl. Marmorerade fylicingsdörrar. Krysspröjsad 
hissdörr, dagerfönster med formgivna spröjsar. Marmortrappa med 
smidesracke. 

Besökt Iagenhet har sockellist, enkeldörrar med fyllningar och mitt- 
rosett. 

Lägenhetsstorlekar 1925: 1-2 rok samt 2 rum och kokvra. 

Gård: planterad förgård mot Dannemoragatan. 

Fasaden mot Dannemoragatan slammad i ljusbrunt, mot Tre Liljor 
beigeslammad. 

Hugin 13 
Dannemoragatan 8 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1921-23, arkitekt E Lallerstedt, byggherre Generalpost- 
styrelsen, byggmästare Nya Asfalt AB. l 
Gathus, 5 v h  + vindsvån. Gatufasad: bv i brun spritputs med rund- 
bagade falt i gul slätputs. Övriga van i gul slätputs med vita 
fönsteromfattningar. Brunt burspråk med reliefdekor. 

Entré: portgang med kalkstensgolv, tvafargade väggar i gratt och 
gult, dekorativt malade kassetter i taket. Välvda öppningar med gla- 
sade dörrar till trapphuset. Kalkstensgolv, gulvita väggar, gra fyll- 
ningsdörrar. Tak med malad dekor. 

Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, fyllningsdörrar och måiad tak- 
dekor, av samma typ som i trapphuset. 

Lägenhetsstorlekar 1921: 1-4 rok. 

Gård: grus, planteringar och trad. 

Fasaden har sedan inventeringen slammats i ljiist rosa, bv i mörkare 
rosa spritputs med ljusare slätputsade falt. 



Hugin 14 
Dannemoragatan 10 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1921-23, arkitekt E Lallerstedt, byggherre Kungl Post- 
och Telegrafstyrelsen. byggmästare Nya Asfalt AB. 

Gathus, 5 vån. Gatufasad: bv i grabrun spritputs däröver slätputs. 
Reliefdekor pa 6 tr. Fönsteromfattningar, hörnkedjor och kraftig va- 
ningslist. Gårdsfasad: grå slatputs. Plattak. 

Entré: kalkstensgolv, dekormålat kassettak och blagdi dörrar. Välv- 
da öppningar till trapphus med svagt marmorerade vaggar i ljust blatt 
och gratt. Dekormålat brunt tak. 

Lagenhetsstorlekar 1921: 1-3 rok. 

Gård: grus. 

Sedan inventeringen har bv avfhgats i grA spritputs med rundbaga- 
de fält i beige slatputs. Övriga vhingar slammade i beige. 

Hugin 15 
Dannemoragatan 12 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1916-17, arkitekt O Deas-Olsson, byggherre Byggn t a  
Gustav Tidell & Co, byggmästare J E Berglund. 1940 cv, bad och 
hiss. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: grovhuggen granitsockel, därovan grön 
sprutputs. Butiksfönster pA bv i rundbagade nischer. Lisener pA mitt- 
partiet. Gardsfasad: gr6n sprutputs. PlAttak. 

Entré: glasad port med spröjsade sidc- och överfönster, svart/viuu- 
tigt marmorgolv med bård. I-Iorisontellt bandade väggar i silver och 
rött. Inre entr6 med nedre väggparti i grönt, däröver gult. Brunadra- 
de, släta enkeldörrar. Trapphuset utfört som inre entrén. 

Besökt lagenhet moderniserad. 

Lagenhetsstorlekar 19 16: 1-2 rok. 

Gard: grus och trad. 

Hugin 18 
Ynglingagatan 23, Norrtullsgatan 59 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsh 1925-26, arkitekt N R Hjort, byggherrar M F Engström 
& O Sund, byggmästare P Sund. 

Gathus (hörnhus), 6 van. Gatufasad: bv i gra terrasit, därovan röd- 
brun slatputs. Butiksfönster pA bv med spröjsade, rundbagiga över- 

: , fönster. Festongdekor pa 6 tr. Fasat hörn. Gårdsfasad: rödbrun slat- 
puts. Plattak. 

Entré: vitt marmorgolv med gr9 bård. Väggar och tak ljust grabla. 
Glasat mellandörrsparti flankerat av Attkantiga brunadrade pelare. 
Trapphus utformat som e n e n  med enkeldörrar med fyllningar. 



Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1925: 2-3 rok, enkelrum samt dubbletler. Bv 
med butiker och portvaktslagenhet. 

Gård: grus. 

Hugin 19 
Norrtullsgatan 57 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1913-14, arkitekt T Borg, byggherrar A Kleist & A R 
Nasenius, byggmästare T Borg. 

Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv i grovhuggen granit,darovan rödbrunt, 
delvis mönsterlagt tegel. Gardsfasad: gul slatputs. Plattak. 

Entré: konststensgolv, marmorerade väggfäit i orange, gr8 inram- 
ningar, dekorerat tak. Trapphus med nedre väggpartier i grönt, övre 
i vitt. Gröna enkeldörrar med delvis glasade fyllningar. 

Inga lagenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 19 13: 2 rok samt enkelrum. Butiker och port- 
vaktslägenhet i bv. 

Gård: grus. 

Hugin 20 
Idungatan 14, Norrtullsgatan 55 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1913-14, arkitekt M Lundstedt, byggherre A Lindell, 
byggmästare dito. 

Gathus (hömhus),6 van. Gatufasad: bv i släthuggen granit, darovan 
brun slatputs. Burspråk och balkonger med smidesräcken. Enkelt 
markerade portar med hus nr inhugget intill. Gårdsfasad: gul sprut- 
puts. Tegeltak mot gatan, plAt mot gården. 

Entré (55): spröjsad port, vitt marmorgolv med mörkare bård, gula 
vaggar. Tak med bruna bjälkar och rikt dekormalade takspeglar. Vit 
marmortrappa, balusterräcke med skurna tristolpar. Gula väggar i 
trapphuset, bladornerad stucktaklist, gröna par- och enkeldörrar med 
fyllningar. 

Besökt lägenhet har smygpaneler, faltindelade väggar, stucktaklist. 
Halvfranska enkel- och pardörrar, marmorspis och delvis modemi- 
serat kök. 

Lagenhetsstorlekar 1913: 2-4 rok, vissa med jungfrukammare. Bu- 
tiker och verkstadslokal pA bv. 

Gård: asfalterad. 
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Hugin 23 
Tre Liljor 5 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt C Akerblad, byggherre G Odhe, bygg- 
mästare E Arenborg. 

Gathus (hus I), 5 vån + vindsvh. Gatufasad: uppdelad i tvA delar 
som harmonierar med resp grannhus. Fasad intill Hugin 12 är gra- 
slammad med bandrusticerade hörnkedjor; intill Hugin 24 brunslam- 
mad med fönsterluckor pA bv. Gårdsfasad: gråslammad. Tegeltak. 

Entre: konststensgolv, bmna bandritsade vaggar. Inre entr6ns vag- 
gar har lisener och fris med meanderbård. Trapphusets väggar grovt 
marmorerade i gratt, måiad takdekor, bmngrA enkeld6rrar med utan- 
pilliggande fyllningar. Trappräcke i smide. 

Gardsflygel (hus II), 4 vån + vindsvan. Fasad: brunslammad. Plat- 
tak. 

Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok, enkelrum, samt 2 rum och 
kokvra i gathuset. Butiker och portvaktslfigenhet i bv. I gårdshuset 1 
rok. 

Gbrd: grus, triid och plattor. 

Hugin 24 
Tre Liljor 3 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsar 1922-25, arkitekt C Akerblad, byggherre G Ohde, bygg- 
mästare E Arenborg. 

Gathus, 4 van + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, i övrigt slam- 
mad i rödbrunt. Fönsterluckorpa bv, portal i granit. Gardsfasad: gril- 
slammad. Tegeltak mot gatan, plat mot gården. 

Entré: gula väggar, kryssvalvt tak med malad dekor. I bakre entrén 
kassettdekorerat tak. Ljusbrunadrade enkeldörrar med fyllningar. 
Glasad hissdörr med kraftiga spröjsar och järnbeslag. Trapphus med 
vaggar som i entrén, viss dekor i taken. 

Inga lagenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1922: 1-4 rak samt 2 rum och kokvra. De stör- 
re lägenheterna med jungfrualkov. 

Gard: grus, gräs, träd och plantering. 

Fasaden slammad i ockra sedm 1978. 



Hugin 26 
Ynglingagatan 25,27, Dannemoragatan 14 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1923-24, arkitekt N R Hjort, byggherre HSB, byggmäs- 
tare B Bennström. 

Gathus (hörnhus), 5 van + indragen takvån. Gatufasad: bv i brun- 
lila slätputs. vindsvan i vitt, övriga van brunrosa. Gardsfasad: gul 
sutputs. Piattak. 

Entré: golv av röda keramikplattor, kalkstenstrappa, ljust gröngrA 
väggar, vulsttaklist. Trapphus som entren med brunadrade fyllnings- 
dörrar. 

Inga lägenheter besökta. 

Gard: träd, grus och sophus. 

Hugin 27 
Tre Liljor 4 ,6  

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsh 1925, arkitekt C Akerblad, byggherre G Ohde, bygg- 
mästare E Arenborg. 

Gathus (hörnhus), 5 van+ vindsvån + soutvån. Gatufasad: gulslam- 
mad. Burspråk med reliefdekor, fönsteromfattningar i grått pA bv. 
Gardsfasad: gulslammad. Tegeltak mot gatan, plat mot garden. 

Entré: gragrönt marmorgolv, gröna flingmålade väggar, takmalning 
med bl a fagelmotiv. Trapphus med väggar och tak som i entrén, grö- 
na fyllningsdörrar och raglasade dagerfönster. 

Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok samt 1-2 rum med kokvra. Buti- 
ker i bv. 

Hugin 28 
Tre Liljor 2 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1924, arkitekt Fastighetskontoret, byggherre och bygg- 
mästare dito. 1974 hissar. 

Gathus, 6 van. Gatufasad: gul sprutputs. Tornhuvskrönt trapphus. 
Gardsfasad: gul sliitputs. Svart plattak. 

Entré: glasad körport, asfalterat golv, beigeputsade väggar, vita 
kryssvalv. Glasade entrédörrar till trapphus med gula vaggar, golv 
och trappa av konststen. GrA enkeldörrar med fyllningar. 

Inga lagenheter besökta. 

Gard: grus, gräs, träd och sophus. 



Kvarteret  Hugin, n r  2 7  t v  och n r  24 t h .  

I TradgGrdar i kvar te re t  Hugin. Foto A Jerneman, 1900-talets  börbjan. 



Utsikt söderut från Härden 15. Th Halsingegatan. 



Härden 14 
S :t Eriksgatan 1 13, Hälsingegatan 24.26 

Kontorsfastighet, inventerad 1977,1979. 
Byggnadsår 1933-34, arkitekt T Ryberg, byggherre Stockholms All- 
männa Restaurang AB, byggmästare H Georgii. 1954 phbyggnad av 
indragen takvhning (ark B Tömfors), 1974-76 modernisering för 
kontorslokaler. 

Byggnad i 6 vån + vind. Gatufasad: marmor- resp konststenssockel 
däröver rödbrun terrasitputs. Takterrass. Koppartak. 

Entré: vitt marmorgolv, vitmålade väggar. Konststenstrappa. Ph 
trapplanen golv av konststen, gulmålade vaggar, gabondörrar. 

Interiörer: vissa vaningsplan imedda som kontorslandskap. 

Härden 15 
Norra Stationsgatan 63,65, Hälsingegatan 34-40, Hiirdgangen 2-10 

Kontorsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1960-64, arkitekter C Grandison & K SjödCn, byggher- 
re Svenska Siemens AB, byggmästare B Rundberg. 

Byggnad i 14 vån. Gatufasad: naturstensplattor resp glas och me- 
tall. Fönsterband. Koppartak. 

Entré: golv av granitplattor, boaserade ock marmorklädda väggar. 

Interiörer: utstiillningshall med marmorbekladnadph del av väggen 
samt granitgolv, helboaserad konferenssal, innertaket välvt och klätt 
med träribbor, innertrappa i trä. Matsal med väggar av fasadtegel, in- 
nertrappa av konststen. 



Härden 16 (fd I l )  
S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 59, 61, Dalagatan 61, 63, 
Hiirdgången 1 - 1 1 

Industrianläggning, inventerad 1977,1979. 
Byggnaddr 1925-32, arkitekt E Amundson, byggherre Philipsons 
Automobil AB, byggmastare R Brink. 1946 ombyggnad av vindsvan 
far idrotishall, 1948 Bndr av garage till snickerifabrik (PUB), 1955 
samr 1974 tekniska instlillationcr mm inom Automobilpalatset. 1957 
omb av vSn 2-3,1975 omb av lgb till sammanuiidcslokaier. 

k"', 
Byggnad i 7 van. Gatufasad: gulslammat tegel med längsgaende 
markeringar mellan väningsplanen. GArdsfasad: gul slätputs. Rött 
plattak. 

Entré: konststensgolv, gabondörrar. Idrottshallen i vindsvån är in- 
rättad för arbetareidrottsverksamhet. Taket har fackverkskonstruk- 
tion. 

Gard: asfalterad. 

Sedan inventeringen har byggnaden byggts pa mot gården, fönstren 
har fatt omfattningar i puts som är ljusare än fasaden i övrigt och ta- 
ket har målats i grönt. 

Härden 17 
S:t Eriksgatan 115, Hälsingegatan 28-32, Härdgangen 13- 15 

Hotell- och kontorsfastighet (Palace Hotell), inventerad 1977,1979. 
Byggnadsår 1934, arkitekt K Karlsson, byggherre Philipsons Auto- 
mobil AB, byggmästare H Georgii. 1962 nybygge för hotell, garage, 
kontor, 1976 omb av kontor van 6 tr, restaurang i bv, datacentral. 
1976 omb av drive-in för bilskador. 

Byggnad i 8 van. Gatufasad: bv klädd med skifferplattor därovan 
fasader av vit marmor. De tva övre vaningarna indragna. Koppartak. 

Entré: marmorgolv liksom marmorklädda väggar. 

Interiörer: hotellreceptionen har boaserade vaggar med o s t a  fyll- 
ningar, stucktaklist. ~tstallningshall för bilar i tba plan har marmor- 
golv, kommunikationstrappa i marmor med m2ssingsracke. 

'B. 1 



Härden 1 5 .  Svenska S-iemens verks tad  ( r i v e n ) .  Foto L a f  Petersens 

Svenska Siemens verks tad ,  
Foto L a f  Petersens 1 9 5 5 .  

t e r i ö  


