
BYGGANDE OCH BEBYGGELSE PA ÖSTERMALM 

Byggherrarna 

Fram till på 1850-, 60-talet var ofta byggherren på det gamla Ladu- 

gårdslandet hantverkare, handelsman el dyl, som lät uppföra ett hus 

åt sig själv efter eget tycke och smak. Han byggde huset för att själv 

bo i det och kanske också för den egna verksamheten. Övriga utrymmen 

hyrdes ut. I och med den explosionsartade befolkningsökningen och den 

ökade byggnadsverksamheten blev fastigheter en handelsvara. Det under 

1850- och 60-talet framväxande bankväsendet bidrog därtill liksom den 

näringsfrihet som rådde i vårt land sedan 1864. Under 1870- och 80- 

talet kunde man plötsligt tjäna mycket pengar på att bygga - och sälja - 
hus, vilket gjorde att allt fler hus uppfördes i spekulationssyfte. 

Ett exempel på den typ av byggherre som växte fram i Stockholm under 

senare delen av 1800-talet ar den så småningom smått legendariske C O 

Lundberg. Han kom till Stockholm som ung snickarlärling och köpte om- 

kring 1860 sina första tomter i stadens dåvarande utkanter. 1867 hade 

han ändrat sin titel i Adresskalendern från "Snickare" till "Husegare" 

och 1881 kallade han sig "Byggmastare". 1875, samtidigt som delstads- 

planen för Ladugårdslandet antogs av stadsfullmäktige, köpte Lundberg 

sina första tomter på ~adugårdslandet. Samma år köpte han också av 

August Blanches arvingar den s k Blanches malmgård, som han sedan kom 

att bosatta sig i. Den låg just där den blivande Karlavagen senare 

skulle dras fram. Tomtvärdena steg naturligtvis mycket kraftigt sedan 

den nya stadsplanen fastställts och ~adugårdslandet blev en allt attrak- 

tivare stadsdel. C O Lundberg blev såsmåningom en av de största och ri- 

kaste fastighetsägarna pa Östermalm. Ofta stod han också som byggmasta- 
re för husen. Många av de hus som uppfördes i C O Lundbergs namn finns 

idag kvar t ex i kv Bajonetten och ~~umlegårdsmästaren. Det kanske mest 

kända,Strindbergshuset i kv Fanan vid Karlaplan,revs dock på slutet av 

1960-talet. 

C O Lundberg får representera de byggherrar, som från ingenting skapade 

sig en oerhörd förmögenhet genom att köpa tomter i spekulationssyfte 

och bebygga dem, oftast i egen regi. En annan typ av 1880- och 90-ta- 

lets byggherrar var grosshandlaren Isaak Hirsch. Hirsch,som egentligen 



var köpman i järn- och stålbranschen, hör till dem som redan från bör- 

jan hade ett kapital men som kom att tjäna ännu mycket mera pengar på 

det sena 1800-talets intensiva byggnadsverksamhet. Han står som bygg- 

herre för många ofta mycket påkostade fastigheter på det då framväxande 

Östermalm, bl a Bajonetten 2,1, 1 1  och 9 på hörnet StrandvägenINarva- 

vägen. Hirsch bosatte sig själv och hade sitt kontor i Bajonetten 1, 

hörnfastigheten. 

Ytterligare en typ av byggherrar var de många bostadsföreningar, som 

kom till under 1800-talets slut. Vid den svåra bostadsbristen under 

1870-talets första år bildades en rad mer eller mindre filantropiska 

bostadsföreningar i syfte att bygga billiga bostäder för arbetarklas- 

sen. Ett utmärkt exempel härpå är de förhållandevis enkla hyreshus, som 

omkring 1880 uppfördes i kvarteren på ömse sidor av Cardellgatan med 

Gamla Arbetarebostadsföreningen som byggherre. De skiljer sig markant 

från de mer a åk ostade hyreshus, som några år tidigare hade uppförts 
alldeles runt hörnet, på Sturegatan, med Stockholms Byggnads AB som 

byggherre. Byggnadsbolaget vände sig till en mer välsituerad krets än 

den som kom att bosätta sig i Arbetarebostadsföreningens hyreshus 

längs Cardellgatan. 

Nybyggnadsritning, Rotundan 5 ,  
Cardel lgatan 4 .  Det var  denna 
t y p  av  fasad, som stockholms- 
s k i l d r a r e n  Claes  Lundin något 
nedsät tande k a l  lade "Ladugårds- 
ZandsstiZtr.  R i tn ingen  a r  från 
1879, a r k i t e k t  okänd i j f r  
p lanr i t n ing  s i d  32 ) . BUA. 



Arki tek terna  

Eftersom Östermalm snart blev en av de mer attraktiva stadsdelarna i 

staden ar det naturligt att man bland de har representerade arkitek- 

terna ofta finner namn med det basta renommé. Så t ex står bröderna 

Axel och Hjalmar Kumlien som upphovsman till en rad hus, som uppfördes 

under 1870-talet i kv Humlegårdsmastaren och Hedenbacken Mindre. C N 

Söderberg stod vid samma tid för ritningarna till flera hus, också de 

i kv Humlegårdsmastaren samt i Hedenbacken Större. Bland de arkitekter 

som var verksamma har under 1800-talets två sista decennier och omkring 

sekelskiftet bör bl a J Laurentz, A E Melander, C Kleitz, E Stenhammar, 

L Peterson och S Kjellberg namnas. Ernst Stenhammar stod t ex för rit- 

ningarna till de fastigheter i kv Minan och Harpan som vetter mot Kar- 

laplan och har därmed utformat början p; Karlaplans aldrig fullföljda 

cirkelform. Också Carl Kleitz har ritat hus i kv Minan och Harpan, i 

det senare bl a en rad hyreshus mot Narvavagen.Ludvig Peterson har, 

ensam eller tillsammans med andra arkitekter, stått för ritningarna 

till flera hus i den har delen av Östermalm. T ex har han tillsammans 

Nybyggnadsritning , Harpan 2 2 ,  
Narvavagen 33.  A r k i t e k t  var 
Carl K l e i t z ,  som r i t a d e  en 
rad hus i n t i l l  varandra på 
Narvavagen. Ri tningen a r  
från 188 7. Idag a r  huset  på- 
byggt och fasaden k r a f t i g t  
förundrad ( j f r  p lanr i tn ing  
s i d  3 1 ) .  BUA. 



Konsul Broms ' v i l l a ,  Fanan 2 5 ,  flarvavägen 26-28. Huset uppfördes 
å r  1898-1900 med Ludvig Peterson och Erik  LaZlers ted t  som a r k i -  
t e k t e r .  Bakom de s to ra  välvda fönstren t v Zåg ursprungligen e t t  
bZomsterrum, diirovan en t e r r a s s .  Idag rymmer huse t  franska am- 
bassaden. Foto 1900. 

med Erik Lallerstedt ritat konsul Broms' villa på Narvavagen, idag 

franska ambassaden, och med Ture Stenberg har han ritat både det nume- 

ra rivna Strindbergshuset vid Karlaplan samt det därom starkt b åm in- 
nande hörnhuset strandvägen/Storgatan. Hagström & Ekman samt ~llrich & 

Hallquisth har under 1890-talet och strax efter sekelskiftet också ri- 

tat en rad hus här liksom Östlihn & Stark under 10- och 20-talet. 

Bland de något yngre arkitekterna kan bland andra nämnas Björn Hed- 

vall, som ritat flera hus både i kv Guldfisken och ~ornblåsaren, och 

Birger Borgström, efter vars ritningar den inre delen av kv Harpan 

har uppförts. 

Uppskattningsvis ar ett fyrtiotal av de hus som ligger i det har re- 

dovisade området uppförda efter osignerade ritningar. Det gäller hu- 

vudsakligen hus som ar byggda under 1870- och 80-talet, då byggnads- 

verksamheten var som allra mest intensiv. ~ å n ~ a  av dessa hus uppför- 

des med de ovan nämnda bostadsföreningarna som byggherrar och hade en 

tämligen enkel fasadbehandling och planlösning, vilket uppenbarligen 

inte ansågs kräva en utbildad arkitekt. För att hålla kostnaderna ne- 

re för dessa för arbetarklassen avsedda hyreshus nöjde man sig sanno- 

likt med ritningar utförda av t ex den byggmästare, som skulle stå för 

bygget. Denne signerade inte alltid sina ritningar. 
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Det sena 1800-talets bostadsbebyggelse 

Kv Fanan, Karlavagens södra sida. Här ligger an idag 1890-talsfasaderna på 
rad, nu liksom förr ett attraktivt bostadslage. I fonden skymtar de då ny- 
uppförda kasernbyggnaderna för Svea Livgarde. Fotot ar sannolikt taget 1896 
eftersom det hus, som sedermera skulle komma att kallas Strindbergshuset, 
ar under uppförande längst t h i bild. 

Östermalm är en stadsdel, som präglas mycket starkt av sin bostadsbe- 

byggelse. En stor del av det här redovisade området byggdes ut under 

1800-talets tre sista decennier. Det var området mellan Sturegatan och 

Karlaplan, som byggdes ut först och dar man idag finner 1870- och 80- 

talets många hyreshus. Bostadshus från 90-talet finns det flera exempel 

på i kv Kronkvarnen, Minan och Harpan men framförallt är dessa koncen- 

trerade till kv Fanan och Bajonetten öster därom. En stor del av denna 

bebyggelse från det sena 1800-talet var avsedd för en kapitalstark be- 

folkning. Lägenheterna var stora med ett, ibland flera rum för tjanste- 

folket. Såväl exteriörer - ofta med en kraftig putsornamentik i klas- 

siska former - som interiörer var mycket I de enklare ut- 

formade gårdshusen med mindre lägenheter bodde emellertid folk med be- 

tydligt lagre inkomster och lagre social status än i de pampigare gat- 

husen. Denna sociala blandning inom en och samma fastighet var förr 

utmärkande för Östermalm. 



T v :  Planr i tn ing ,  Harpan 22 ( j f r  fa- 
sadr i tn ing  s i d  28 ) .  Många av d e t  
sena 1800-talets  hus var avsedda för 
en k a p i t a l s t a r k  be fo lkn ing  och hade 
s to ra  lagenhe t e r  med nya rumstyper 
som matsa l ,  salong,  förmak, herrum 
och pigkammare . BNA. 

Nedan: August S t r indbergs  matsal i 
d e t  s  k  Str indbergshuset  v i d  Karla- 
plan,  1900-talets  början.  S t r indbergs  
matsal v i s a r  upp en gängse inredning 
från s e k e l s k i f t e t s  högreståndsbostä- 
der  med majolikakakelugn, hög brös t -  
panel och parke t tgo lv .  
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Planr i tn ing ,  Rotundan 5 ( j f r  fasadr i tn ing  s i d  27 ) .  De hus,  som under 1870- 
och 80-talen uppfördes av bostadsföreningar av o l i k a  s lag ,  var o f t a  enk la .  
E t t  våningsplan rymde o f t a  f l e r a  lägenheter  på 2 - 3 rum och kök ,  som i 
d e t t a  hus. På gården l i gger  t o r r k l o s e t t e r n a  på rad ,  en för var j e  lägenhet ,  
samt den gemensamma t vä t t s tugan .  BUA. 

Om man vänder sig från de breda och grönskande esplanaderna till de 

smalare, litet mörkare gatorna på Östermalm finner man även en hel del 

tämligen anspråkslösa hyreshus med många små lägenheter, ursprungligen 

uppförda för den något mindre bemedlade delen av stadens befolkning. 

Många av dem var av den sort som berörts ovan, nämligen uppförda av 

bostadsföreningar av skilda slag och efter icke signerade ritningar. 

Planlösningarna var ofta enkla med lägenheter om 1 ,  2 eller 3 rum och 

kök och helt i avsaknad av de bekvämligheter som fanns i esplanadernas 

hyreshus. Fasaderna var i allmänhet utformade med rusticerade botten- 

våningar och med enkla våningsband och fönsteromfattningar som dekor. 

Det torde ha varit denna 1870- och 80-talets arkitektur, som gett upp- 

hov till begreppet "~adug~rdslandsstil". Det var Claes Lundin som i 

sin "Nya Stockholm", utgiven 1890, skrev att vi i Stockholm vid slu- 

tet av 1870- och början av 80-talet inte "hade någon arkitektur, men 

en s t i 1 hade vi dock, den s k ~adu~årdslandsstilen". Lundin beskrev 



Nybyggnadsritning, nuv ku Komedianten 3, 4 och 5 mot Sturegatan,  1875. De 
t r e  f a s t ighe te rna  hade ursprungligen en samkomponerad fasad men de ä r  idag  
på- och ombyggda och har f å t t  h e l t  i nd i v idue  l l a  fasader. Det var  sanno l i k t  
denhar typen av Sturegatsfasad som Claes Lundin kal lade l'LachgårdsZands- 
s t i  2''. BUA. 

denna som "en med löst påsmetade gipsprydnader gjord tillämpning af 

den bekanta ladustilen, hvilken i Sverige har gamla anor" och satte 

likhetstecken mellan den och"i alla afseenden dåliga hus, illa hop- 

komna och utan någon hänsyn till sundheten". 

Många av de hus som Lundin sannolikt åsyftar har - trots hans förkle- 
nande epitet och påståendet att de var av dålig kvalitet - bevarats in 
i våra dagar. Dessa enkla, nästan standardiserade fasader kantar t ex 

båda sidorna av Cardellgatan och bildar tillsammans med kv Hedenbacken 

Mindre 13 och 14 en mycket enhetlig 1870-talsmiljö. Claes Lundin be- 

traktade aven Sturegatans rika putsarkitektur som en utlöpare till La- 

dugårdslandsstilen. Han skriver vidare i "Nya Stockholm" att "så vid- 

tager den långa, uttryckslösa raden af Sturegatans åt ~umlegården vet- 

tande hus, hvilka tillhöra det olyckliga byggnadsskedet och till större 

delen är uppförda i ~adugårdslandsstil". Dessa var dock betydligt mer 

än de ovan nämnda husen strax intill på Cardellgatan. 



1900-talets bostadsbebyggelse 

Den på sid 4 3  redovisade ålderskartan ger, trots att en hel del riv- 

ningar förekommit under det senaste halvseklet, en tämligen god bild 

av hur Ladugårdslandet byggdes ut,allt eftersom,fram till tiden strax 

före sekelskiftet. Man kan också konstatera att det under 1900-talets 

första decennium endast uppfördes några enstaka bostadshus i den har 

delen av Östermalm, t ex i kv Stallmastaren och Fanan. Både Stall- 

mästaren 4, hörnhuset mot Oscarskyrkan,och Stallmästaren 16 på Fred- 

rikshovsgatan ar goda representanter för den tidens stilideal, den 

senare med en val bevarad fasaddekor i jugendbarock och en helt intakt 

paradentré. I kv Fanan ligger intill varandra på Narvavagen de ungefär 

samtidigt uppförda s k Bocanderska husen, också i jugend, samt konsul 

Broms' villa, byggd 1898-1900 med en stark anknytning till den itali- 

enska villatraditionen. 

Ovan: Hörnet Ulrikagatan och strandvägen med Oscarskyrkan och en del  av 
Fredrikshovs s l o t t  i fonden. Huset t h ,  Hornblåsaren 6 ,  ar uppfört  1912- 
13 med en fasaddekor i nationalromantisk anda. Arki tek t  var F Zet terval l .  
T v Gardisten 3 ,  uppfört  1914-15 av Ostl ihn & Stark. Foto omkring 1920. 

Nästa sida: De s k Bocanderska husen, Fcnan 27 och 26,  Narvavägen. De upp- 
fördes 1905-08 med P S Bocander som byggherre och Hagström & Ekman som ar- 
k i t e k t e r .  Foto sannolikt  s trax  e f t e r  de t  a t t  husen var färdigbyggda, 1908. 





Kv Gardisten och ~ornblåsaren, strax öster om Oscarskyrkan,fick sin 

nuvarande bebyggelse först på 1910-, 20- och 30-talet sedan större 

delen av Fredrikshovs bebyggelse rivits. I båda kvarteren finns ut- 

märkta exempel på 1910-talets arkitektur med tegelfasader och rikt 

skulpterad dekor i nationalromantisk anda. I kv Hornblåsaren finns 

också flera goda representanter för 20-talets hyreshusbyggande i en 

enkel klassicistisk stil med sparsam dekor. Norr om den lilla plats, 

som bildats där Ulrika- och Lovisagatorna möts, ligger de tre fastig- 

heterna Hornblåsaren 29, 30 och 31, vilka aven bör namnas har. De 

uppfördes enligt den stadsplan som fastställdes för kvarteret år 1922 

med förgårdar, upphöjda på en våningshög underbyggnad med murad front. 

Ursprungligen var det tänkt att ett tiotal tomter i kvarteret skulle 

bebyggas på detta satt med enfamiljshus med en mindre bostad för port- 

vakten i varje hus. Avsikten var att "skapa ett litet område för egna 

hem med ratt höga anspråk på utrymme och bekvamlighet." Endast tre hus 

uppfördes emellertid på detta sätt och då som flerfamiljshus med en 

stilmässigt enhetlig fasad och de mot söder upphöjda förgårdarna dis- 

ponerade som trädgårdar. Husen uppfördes 1930-32 med Knut Nordenskiöld 

och Albin Stark som arkitekter. Grannhuset i väster, Oscars försam- 

lingshem, har en förgård av samma typ. 

Ett kvarter, som helt och hållet består av bebyggelse från 1920-talet, 

är kv Brandvakten på Karlavagens södra sida, mittemot Östra Real. Här 

låg förut Cirkus, en magnifik cirkusbyggnad uppförd 1888 men efter en 

eldsvåda 1893 disponerad som Industripalats, dvs en lokal dar indust- 

rin ställde ut sina produkter. s rån och med 1904 utnyttjades lokalerna 

som teater men 1913 brann byggnaden på nytt, denna gång med så omfat- 

tande skador att den revs. Först tio år senare började kvarteret att 

bebyggas på nytt. 1923-25 uppfördes de tre hyreshusen längs Karlavägen 

medan den södra delen av kvarteret lades ut till en öppen plats med 

namnet Fredrika Bremers plan. Denna kom dock snart att bebyggas - 

1925-27 uppfördes har Ahlströmska skolan. Västra delen av kv Gnistan, 

öster om det gamla Cirkuskvarteret, bebyggdes också under 20-talets 

senare hälft med hyreshus i en enkel klassicism med sparsam dekor. 

Kvarteret Harpan, belaget söder om Karlaplan, utgjorde ännu så sent 

som på 1880-talet utkanten av Östermalm med en lågskalig, helt oreg- 

lerad bebyggelse. Har låg bl a det lilla värdshuset Gumshornet efter 

vilket Gumshornsgatan ar uppkallad. Under 1880- och 90-talet uppfördes 
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Cirkusbyggnaden v i d  Karlavagen i nuv kv Brandvakten. Cirkus uppfördes 2888 
men förs tördes  h e l t  au brand och r e v s  1913. Den s t o r a  kupolen hade en dia-  
meter på 30 m. Foto omkring 1900 - då byggnaden användes som u t s t a l l n i n g s -  
l oka l  för i ndus t r ip roduk te r .  

si de första hyreshusen i kvarteret, bl a de två i det närmaste iden- 

tiska husen mot Karlaplan med Ernst Stenhammar som arkitekt samt en 

rad hus längs Narvavägen och Linnégatan. Det kom att dröja länge innan 

ytterligare bebyggelse uppfördes i kv Harpan eftersom grundförhållan- 

dena ansågs som mycket dåliga och det till och med omtalas att ett hus 

störtat in här under uppförandet omkring 1890. 20-talsbebyggelsen som 

sedan kom att uppföras utgörs av tre hyreshus samt Elverket med G de 

Frumerie som arkitekt. Mitt inne i kvarteret har, av tomtmark, en li- 

ten öppen plats bildats, omkring vilken en rad hyreshus från tidigt 

30-tal är grupperade. Har går den lilla Gumshornsgatan förbi, genom 

hela kvarteret från Styrmansgatan och ut till Narvavagen. 



Institutionerna 

Det militära livet kom att prägla den östra delen av ~adugårdslandet 

under hela 1800-talet och långt in på 1900-talet. I och med att den 

gamla ordningen med att inkvartera soldaterna hos stadens borgerskap 

upphörde strax efter 1800 blev behovet av kaserner, där alla soldater 

kunde förläggas, mycket stort. 1803 flyttade Svea livgarde in i 

Fredrikshovs slott, som nu åter fick en ny funktion. En bit väster om 

slottet, på ömse sidor av Storgatan, uppfördes två stora kasernanlägg- 

ningar. Den södra är numera riven medan den norra idag rymmer Riks- 

antikvarieämbetets lokaler. Kring Fredrikshov uppfördes också en rad 

kompletterande byggnader. Närheten till ~adugårdsgärde och Norra 

Djurgården, som användes som exercisplats, var givetvis idealisk. 

1888 flyttade Svea livgarde in i nya ändamålsenligare kaserner strax 

norr om det gamla slottet, i nuv kv Garnisonen. Göta livgarde följde 

efter två år senare. Den enligt samtiden "palatsliknande" anläggningen 

var Stockholms största i sitt slag. Ända fram till 1946 utnyttjades 

Svea och Göta l ivgardes  kaserner i fågelperspek t iv  omkring 1890,  när de 
var  a l l d e l e s  nybyggda. De egen t l i gen  t v å  anläggningarna var spegelvända 
i förhållande t i l l  varandra. A r k i t e k t  var  E A Jacobsson. I bakgrunden 
används Ladugårdsgärde som e x e r c i s p l a t s .  



kasernerna för militärt ändamål. Numera är de kontor för stat- 

liga myndigheter liksom nybyggnaden i kvarterets norra del. Det 

militära livet på det gamla Ladugårdslandet avspeglas än idag i 

kvartersnamn som Stallmästaren, Garnisonen, Bajonetten, Hornblå- 

saren osv. 

~adugårdslands eller Hedvig Eleonora församling blev, som tidigare 

berörts, på grund av den explosionsartade utbyggnaden under 1800-talets 

sista decennier både den till ytan största och den folkrikaste för- 

samlingen i staden. Diskussionerna om en församlingsdelning pågick i 

flera årtionden innan delningen blev ett faktum år 1906. Då var redan 

församlingens nya kyrka, Oscarskyrkan, invigd. Omkring 1890 hade frå- 

gan om en ny och större kyrka i församlingen tagits upp. Efter en rad 

olika förslag till placering av den nya kyrkobyggnaden inköptes några 

tomter vid Narvavägen i kv Stallmästaren, intill det gamla Fredrikshov. 

Sedan Svea livgarde flyttat därifrån hade nämligen den  årl lem an ska de- 

len av slottet rivits och där kunde den nya kyrkan uppföras. En arki- 

tekttävling utlystes och Gustaf Hermansson, arkitekt också till den 

Osearskyrkans interiör, sannolikt fotograferad inför invigningen 1903. 
Armaturen har ännu inte installerats. Mark den ursprungliga inredningen 
och dekoren. 



ungefär samtida Sofia kyrka, avgick som segrare. Bygget påbörjades 

1897 men den nya kyrkan invigdes först 1903. Några år därpå upp- 

fördes,strax norr om kyrkan, ett församlingshus (Stallmastaren 1 1 )  

och 1933-34 byggdes, mittemot detta, Oscars församlingshem (Horn- 

blåsaren 34) sedan ytterligare delar av Fredrikshov rivits. 

På grund av församlingens snabba befolkningsökning byggdes under 

1800-talets sista decennier också en rad nya skolor i denna del av 

Östermalm. Så uppfördes t ex ~adugårdslandets folkskola på hörnet 

av Linnégatan och Artillerigatan (Brandmästaren 17) år 1868 och ut- 

vidgades knappt tio år senare. 1883-84 tillkom Hedvig Eleonora folk- 

skola i kv Sjöormen på Linnégatans södra sida. Även denna skola bygg- 

des till efter något decennium på grund av den enorma tillströmningen 

av barn. Ladugårdslandets lägre elementarläroverk inhystes först i 

hyrda lokaler i nuv kv Guldfisken på Nybrogatan men fick ett eget 

Ahlströmska sko lan ,  uppförd 1925-27 med A lb in  S ta rk  som a r k i t e k t .  
Mi t t de l en  med s ina  ko lo s sa la  kolonner u t g ö r s  av s k o l l o k a l e r  medan 
de t v å  framskjutande hörnpar t ierna  rymmer bos täder .  Pr i va t s ko lo r  
f inans ierade  o f t a  s i n a  skolbyggen med a t t  kombinera s ko la  och la-  
genheter  f ö r  u thyrn ing .  Foto s a n n o l i k t  s e n t  20- ta l .  



skolhus år 1878 på Artillerigatan, i samma kvarter som Östra Real 

uppfördes några decennier senare. Flera privatskolor etablerades 

också i detta område, t ex Palmgrenska samskolan och Ahlströmska 

skolan, båda på Kommendörsgatan. Carlssons skola låg sedan 1882 på 

hörnet Sturegatan och Karlavägen. Huset revs i början av 60-talet 

varpå skolan flyttades till Nybergsgatan. 

Utöver dessa militärens, kyrkans och skolans byggnader bör avslut- 

ningsvis ett byggnadsprojekt nämnas, som emellertid aldrig kom att 

genomföras. Sedan åren omkring 1870 fanns det planer på att i staden 

uppföra ett konserthus och som lämplig plats för ett sådant nämndes 

i första hand Blasieholmstorg. Sedan dessa planer av olika anledningar 

förkastats föreslog man istället den sydvästra hörntomten av kvHarpan. 

Kvarterets bebyggelse bestod vid denna tid mest av låga trähus, skjul 

m m och var ännu bara delvis bebyggt med moderna hyreshus. Arkitekten 

Ferdinand Boberg ritade omkring 1905 ett förslag till fasad till detta 

nya konserthus på Östermalm, ett förslag som emellertid också ratades. 

På den en gång föreslagna konserthustomten i kv Harpan placerades ett 

tjugotal år senare Östermalms Elstation. 

Förslag t i l l  konserthus i kv Harpan au Ferdinand Boberg, 
1905. Huset i bi ldens  vänstra kant a r  nuv Lyran 15, hör- 
n e t  av Linnégatan och Styrmansgatan. U r  Stockholms kon- 
ser thus ,  1926. 



Punktsaneringar 

De hyreshus som uppfördes i det inre av kv Harpan under 1930-talets 

början var i princip det sista som byggdes på jungfrulig mark i den- 

na del av Östermalm. Den bebyggelse som kommit till har sedan dess 

ar resultatet av det senaste halvseklets punktsaneringar. I kvar- 

teren på ömse sidor om Kommendörsgatan har t ex åtskilligt av 1870-, 

80- och 90-talsbebyggelsen fått ge vika för nya byggnader. Exempel 

härpå ar bl a kv Guldfisken, dar förr en stor del av kvarterets inre 

upptogs av Apotekarnes Mineralvattenfabrik och vid Nybrogatan låg 

~adugårdslandets lägre elementarlaroverk, sedermera Blindinstitutet. 

Andra saneringar som bör namnas ar hela östra delen av kv Jungfrun 

samt delar av kv Fanan. Här ar det s k Röda Huset eller Strindbergs- 

huset det mest kända och kanske också det mest omdiskuterade exemp- 

let på äldre bebyggelse som fått ge vika för nybebyggelse. I kors- 

ningen Linnégatan och Narvavagen har hörnhusen både i kv Fanan 

och Stallmastaren, mittemot Historiska museet, rivits och ersatts 

av kontors- och bostadshus under 1960-talet. Den mest omfattande 

saneringen i denna del av Östermalm ar dock rivningen av kasernbe- 

byggelsen från 1880-talet i norra delen av kv Garnisonen. De gamla 

livgardeskasernerna har har lämnat plats för det 350 meter långa 

kontorshus, som också fått namnet Garnisonen. 

Suzanne Lindhagen 
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