
Prinsen 13 
Glaebruksaatan 5. Höga Stigen, Kafarinavanen 20 

gränd 9-11 
Hotell, restaurang, garage (6 viin + sout.vin. 
samt garage) Koppartak, fasad av skrapad puta. 
Uppfört 1962-1965, arkitekter A Grönvall och 

p E Hirsch, byggherre Stiftelren Stockhelmr ajö- 
fartshotell, byagmästare Hallefröm & Nireer. 

Rudan Mindre 4 
Mytorgsgatan 22, Tj&xhovsgatan 36-78 
K-märkt i stadsplan 
Tbrmqvirtrka girden eller Slaktargllrden 
Byggnaderna är uppförda i trii i en vhing och 

Rudan Mindre 4 har tegeltak. Östra längan är bostadshus me- 
Tjärhoveg 38 dan den väatra inrymmer Sveneka Barnboksinati- 

tutet. Garden var befintlig 1752 och ägdes av 
kaptenlöjtnant Andreas Kjellberg. Den västra 
längan är den ursprungliga huvudbyggnaden me- 
dan den östra inrymde kök och tjanarboatäder. 
PA den östra delen av tomten lag ocksi en ba- 
garstuga. Vidare fanns diverse smärre uthus 
och stall. I tradgarden fanns löv- och frukt- 
träd. Garden tillbyggdes med en flygel vid 
vaetra tomtlinjen 1841 och fick d& oaks& sitt 
nuvarakle utseende i empireatil med rik dekor 
bl a p& portal och lusthus. Ägare vid den ti- 

t den var slaktaren G S Törnqvist. Luethne från 
4 1817 i den lummiga trädgbrden. Interiörerna 

är till stor del bevarade med bl a kakelugnar 
och snickerier. 

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

Rudan Mindre 9 
Folkungag 85 

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

pinren 14 
Katarinavägen 18, Höga Stigen, Glasbrukegatan 3 
Bostadshue (11 van), material lika Prinsen 13. 
Uppfört 1942-1943, arkitekt E Grönwall, byggher- 
re f f Prinsen 14, byggmästare D F Lindemark. 

Prinsen 17 
Glasbruksgatan 9, Katarinavagen 24-28, Klev- 



Rudan Mindre 11 och 10 
Folkungag 81, 83 

marmorgolv och blyinfattade fönster i jugendstil. 
Uppfört 1904-1906, arkitekt Konr Elmeus, bygg- 
herre och byggmästare Carlsaon och Löfgren. 

Rudan Mindre 10 
Folkungagatan 83 
 ostads sh is (6 vån), rött plattak, skrapad puts- 
fasad som sprutbehandlats. Delvis intakt port- 
gang och trapphus. Taggmalningar med Stockholms- 
motiv fran 1945. Trapphuset nyligen renoverat. 
Asfalterad gard. Uppfört 1904-1906, arkitekt 
Konr Elmeus, byggherre och byggmästare Bygg- 
nads AB Argus, N A Wadsjö. 

Rudan Mindre 11 
Folkungagatan 81 
~ostadshus (6 vån). Material lika Rudan 
Mindre 10. 
Enkel men tamligen intakt interiör med panela- 
de väggar, kalkstenstrappor. Asfalterad gard. 
Uppfört 1904-1906. Byggherre och byggmästare 
Byggnads AB Argus, N A Wadsjö. 

Rudan Mindre 14 
Folkungagatan 79, Södermannagatan 3-5, 

Rudan Mindre 14 
Folkungag 79 
Södermannag 3-5 

Tjarhovsgatan 32-34 
Bostadshus och polisstation. Planterad g8rd. 
Fastigheten nybyggd. Taket har terrass, i öv- 
rigt gröngra plat, fasad av skrapad puts, 
sockel av glaserade plattor. 

Rudan Större 2 
Tjärhovsgatan 48, Renstiernas Gata 14 
~ostadshus (5 van), plattak, trätakfot, puta- 
faaad, bottenvaningen sprutbehandlad. Port- 
gang och trapphus tämligen intakta sedan bygg- 
nadstiden. Taklister, marmorerade vaggar, 
kalkstenstrappor. Asfalterad gard med uthus av 
sten och trä. Uppfört 1900-1901, arkitekt 
Lars Backvall, byggherre och byggmästare G 
Larsson. 

Rudan Större 2 och 5 
Renstiernas g 14 



Rudan Större 3.4 
Tjarhovsg 44, 46 

Rudan Större 3, 4 
Tjärhevsgatan 44-46 
Fabriksbyggnad (2-3 van) svart plåttak, r5d tegel- 
fasad.P& girden garage och fabriksskorsten i gult 
tegel. Enkel portgang och trapphus. 
Uppfört 1899-1900, arkitekt F Ullrich och E Hall- 
qvisth, byggherre Svenska Kapsylfabriken, bygg- 
mästare C A Olsson. 

Rudan Större 5 
Folknngagatan 97, Renstiernas Gata 16 
f ostad ah as (5 van) material lika Rudan Större 2. 
Flera byggnadsdetaljer i portgångarna och trapp- 
husen finnsbevarade sedan byggnadstiden sasom tak- 
fris, dörrar med helfranska fyllningar, kalketens- 
trappor och väggmilning med romantiska landskap 
signerad Claes J Carleson -99. Asfalterad gard 
med uthus av sten. 
Bppfört 1898-1901, arkitekt Lare Bächall, bygg- 
herre och byggmästare G Lareeon och J Olsson. 

Rudan Större 5 
Folkungag 97 
Renstiernas G 16 

Rudan Större 6 
Folknngagatan 95 
Bostadshus (5 van) svart plattak, putsad fasad. 
Enkel portgang och trapphus med takfrie och 
kalkstenstrappor frin byggnadstiden. Uppfört 
1898-1899, arkitekt Victor Dorph, byggherre och 
byggmästare C E Andersson. 

Rudan Större 6 
Folkungag 95 



Rudan Större 7 
Folkanaagatan 93 - - 
Bostadshus (5 van) svart pliittak, patsfasad. 
Bevarad portglng, mellandörrar med helfranska 
fyllningar, marmorgolv, takfris och takrosett. 
Asfalterad och delvis planterad gard med uthus. 
Byggt 1898-1899, arkitekt Victor Dorph, byggher- 
re C E Andersson, byggmästare G Larsson. 

Rudan Större 7 
Folkungag 93 

Rudan Större 9 
Folkungagatan 89-91 
Bostadshus (5 van) svart pliittak, patsfasad. I 
nr 91 har portgang och trapphus bevarats intakta 
fran byggnadstiden. Nr 89 har snickerier bevara- 
de. Sten- och gruslagd gard med trädplantering. 
Uppfört 1902-1903, arkitekt P Hallman, byggherre 
J Westerdahl, byggmästare E Lindqvist. 
Fasadandring 1934. 

Rudan Större 9 
Folkungag 89, 91 

Rudan Större 10 
Folkungagatan 87, Nytorgsgatan 21 B 
Bostadshus (5 van) svart pliittak, fasad av skra- 
pad pats. Portglngarna och trapphusen i atort sett 
bevarade med meterhöga paneler, marmorerade väg- 
gar, stoektak, smitt jiirnräoke och stiliserade 
blomslingar p% väggarna. Gården gruslagd och plan- 
terad. 
Uppfört 1902-1903, arkitekt P H a i l l i a n ,  byggherre 
J Westerdahl, byggmärtare E Lindqvist. 
Fasadändring 1934. 

Rudan Större 10 
Folkungag 87 
Nytorgsg 21 B 



Rudan Större 11 
Tjarhovsgatan 40, Nytorgrgatan 21 A 
~Örtadrh~s (5 v&) rött plattal, faraden ullit- 
rait rpritputrad. Enlrla pertghgar ech trapphus. 
Asfalterad gård. 
Uppfört 1906-1909, arkitekt G Detthoff, byggherre 
G Detthoff, byggmastare J A Edlund. 

Rudan Större 11 
Tjarhovsg 40 
Bytorgsg 21 A 

Rudan Större 12 
Tjarhovsgatan 42-428 
Bostadshus ( 5  v8n) svart plittak, putsad fasad. 
Ursprungliga byggnadsdetaljer sasom taklist, pa- 
nel, kalkstenstrappor och snickerier i portging- 
ar och trapphus. Garden sten- och gruslagd ramt 
trädplanterad. 
Uppfört 1906-1908, arkitekt m i l  Söderberg, bygg- 
herre A G Björkvall. 

Rudan Större 12 
Tjarhovsg 42, 42 A 

Sandbacken Mindre 6 
Nytorgsgatan 17-17B 
Bertade- och kontorshus 
Gathus (5 vin) rvart plittak med gerimsränna av 
keppar, putsfasad. 
Uppfört 1938-1939. Arkitekt R Berghagen, byggher- 
re Sveriges Hantverksorganisation, byggmästare 
T Karlsson & N Forslund. 

l Sandbacken Mindre 6 
Nytorgsg 17 



Sandbacken Mindre 7 
Nytorgsgatan 19, Tjarhovsgatan 19 
Bostadshua 
I hörnhus (5 van) rött plattak, utsfasad. 
II gathus med gardsflygel (4 van P . Gardarna asfal- 
terade och avdelade med en brandmur. Hörnhusets 
tak krönes av ett torn. Jugendornamentsinfatfade 
adressnummer pi fasaden, 
Uppfört 1909-1911. Arkitekt O T Hjelm, byggherre 
A E Rödin, byggmästare A Lignell. 
Byggnadslov för 5:e van 1964. 

Sandbacken Mindre 8 
Tjärhovsgatan 21 
~östadshiäs 
Gathus med gardsflygel (3 resp 2 van) tegelstom- 
me, gr& slatputs. Garden belagd med storgatsten, 
reater av en riven byggnad. Huset byggt 1887, 
byggherre A Granqvist. Skall rivas enligt anta- 
gen stadsplan. 

Sandbacken Mindre 7 
Nytorgsg 19 A 

Sandbacken Mindre 8 
Tjarhovsg 21 

Sandbacken Mindre 9 
Tjärhovag 23 

Sandbacken Mindre 9 insm Sandbacken Mindre 36 
Tjärhevsgatan 23 
Boetadshus och verkstäder 
Gathus I (2 van) tegelstomme, slatputs 
Gardshus II (3 van) tegelstomme, slätputs 
GBrdshus III (2 van + inredd vind), 
Ethus 



Garden kullerstens- samt storgatstensbelagd. 
Fastigheten byggd 1788. Om- och tillbyggd 1877, 
1888. Skall rivas enligt antagen stadsplan. 

Sandbacken Mindre 27 
Nytorgsgatan 15, Sandbacksgatan 6-8 
Bostadshus 
Gathus (6 viin) 
Gardshus ( 5  van), sprutbehandlade putsf asader. 
Stenbelagd öppen gard med plantering. 
Uppfört 1938-1940. Arkitekt A Stark, byggherre 
Svenska Pensionärskassan, byggmästare L E Hell- 
stedt. Sandbacken Mindre 27 

Sandbacksg 6, 8 

Sandbacken Mindre 35 
Renstiernas g 6, 8 
Sandbacksg 10 

Sandbaaken Mindre 35 
Sandbacksgatan 10, Glasbruksklippan, Renstier- 
nas Gata 6-8 
Statens Institut för Företagsutveckling 
4 resp 3, resp 2 van, gratt plattak, tegelfasa- 
der. 
Plantering mot Glasbruksklippan. 
I entrén stor glasmblning sign E Forseth 1929. 
I matsalen väggmalning med etockholmsmotiv. 
Uppfört 1939-1944. Arkitekt R Berghagen, bygg- 
herre Stockholms Hantverksin~titut, byggmasta- 
re E Rundlöf. Tillbyggd med förråd 1964. 

Sandbacken Mindre 36 
Tjarhovsgatan 23-31 Benstiernas Gata 10-12 
Industrianläggning 16 vån) grönt pllttak, fasad 
av skrapad puts med tegelpartier. Öppen gbrd mot 
Tjarhovsgatan. Byggt 1949-55. Arkitekt R Berg- 
hagen. Byggherre Stockholms stads hantverksföre- 
ning. 

Sandbacken Mindre 36 
Renstiernas g 10, l2 
Tjarhovsg 23, 21 



Sandbacken Större 1 och 13 
Tjarhovsgatan 15-17, Nytorgsgatan 18-20 
Katarina Norra skola 
4 van + inredd vind, svart plattak med vissa 
koppardetaljer, tegelfasad med stendekor. : Byggt 1895, arkitekt H W Bergström. Tillbyggd 

; r  1907, fasadandring 1939, ombyggnad 1952. 
Asfalterad skolgard med trad mot Tjarhovsgatan. 

Sandbacken Större 13 
Tjarhovsg 15, 17 
Nytorgeg 18, 20 

Sandbacken Större 7 
Sandbacksgatan 4, Nytorgsgatan 14 
Bostadshus 4 van, svart plittak, putsad fasad 
med hörntorn. Moderniserat 1970. Va1 tillvara- 
tagen inredning fran byggnadstiden. 
Uppfört 188401885. Byggmästare C Blomqvist. 

Srndbacke~ Större 7 
Sandbacksg 4 



Sandbacken Större 10 
Katarina Ö Kyrkogårds- 
gr 13 

Sandbacken Större 11 
Kat Ö Kyrkogårdsgr 9 
Sandbacksg 2 

Sandbacken Större 10 
Katarina Ostra p yr ko gårds grand 13 
Bostadshus (4 vån) rött plåttak, putsfasad. 
Moderniserat 1970. Väl tillvaratagen inredning 
från byggnadstiden. 
Byggt 1880-1881. Byggherre C G Dahlström. 

c"; SANDBACKEN 

. . ack orre l1 
w a c k z a  tan 2, Katarina Östra Kyrkogårdsgrand 
9-11 
Bostadshus 
Hus I (2 vån) tegelstomme, pl&ak, slätputsade 
f asader. 
Hus II (4 van) rött plåttak, putsfasad. 
I båda husen val tillvaratagen inredning fran 
byggnadstiden. 
Garden till hus I stensatt, har plank mot norr, 
mur mot söder. 
Garden till hus II asfalterad resp stensatt, 
plantering. 
Hus I uppfördes 1827 av byggmästare Roos, bygg- 
herre A Andelius. Moderniserat 1970 d& en gårds- 
byggnad revs. 
Hus II uppfört 1885, byggherre och byggmästare 
C J Nilsson. Moderniserat 1970. 

Sandbacken Större 11 
Katarina O Kyrkogards- 
gr 11 

Sandbacken Större 12 
Nytorgsgatan 16 
Bostadshus (3 van + inredd vind + souterrain- 
vin) rött plattak, putsfasad. Väl tillvaratagen 
ursprunglig inredning. 
Uppförd 1885. Byggmästare och byggherre M Nils- 
son. Moderniserat 1970. 

Sankt Paul se Västergötland inom kv. S:t Paul. 
Sandbacken Större 12 
Nytorgsg 16 



Sankta Katarina Mindre 2 
Nytorgsgatan 6, Högbergsgatan 11, Master Mikaels- 
gatan 1 
Bostadshus (6 van) svart plattak, fasaden har 
skrapad och sprutbehandlad puts. Valbevarad port- 
gang och trapphus i jugendstil med bl a vaggstuck- 
aturer och ursprungliga snickerier, ursprunglig 
hiss. Asfalterad gard. 
Uppfört 1902-1903, arkitekter Derph och Höög, 

I byggherre och byggmästare C E Andersson. Fasad- 
andring 1964. 

S:ta Katarina Mindre 2 
Högbergsg 11 

S:ta Katarina St 4 
Mäster Hikaels g 2 
Katarina Ö Kyrkogards- 
er 3 
Nytorgsg 8 

Sankta Katarina Större 4 
Maeter Mikaels Gata 2,  Ny torgsgatan 8 
Bostadsfastighet med ateljéer. wRutenbeckska 
airden". K-märkt i stadsplan. 
Gathus I (2 van + inredd vind) panelat trähus. 
Gathus II, III och IV (2 van + inredd vind) 
tegelstomme, svart plattak, putsfasad. 
Garden kullerstens- resp -storgatsstenbelagd 
och helt kringbyggd. 
Hus I uppbyggdes efter branden 1723 (befintligt 
1730) och hus 11:s östra del uppfördes före 1754, 
och fick en pakostad inredning. I dessa drevs ett 
tobaksspinneri mellan 1759-70. Klädesfabrikör 
J P Butenbeck byggde hus IV och uthus III 1771-76. 
Han tillbyggde aven hus II västerut 1779 med 
rikt dekorerad inredning. I olika utrymmen i hu- 
sen inrättades fabrikssalar för klädestillverk- 
ning. Verksamheten pdgick till 1840-talet. Mi- 
nathandlaren Isac Löfgren lät 1851 ombygga hela 
fastigheten till bostäder och inrättade en salu- 
bod i hus II. Guldsmeden Hans Forsnian lät genom- 
föra en. ombyggnad av hus III 1856. Mot slutet av 
1800-talet disponerades byggnaden som hyreskasern. 
Fastigheten restaurerades 1970. Bevarad rokoko- 
port från 1700-talet. VäggmBlningar och dörr- 
överstycken fran 1700-talet har konserverats. 



Schönborg 5 
Söderg 5 A-B 

1 Schönborg 5 
Peter Myndes backe 
9-13 
Götg 16 

Schönborg 5 
Götg 18 

Schönborg 5 
Södergatan 5 A-B, ?eter Myndes Backe 9-13, 
~öt~atan 16-18 
Louis de Geers palats eller Ebba Brahes palats. 
Nederländska ambassaden, 
Bostads- och ltontorshus, K-märkt i stadsplan 
Gathus I Södergatan (3 vån) koppartak, putsfasad. 
Gathus II. Peter Myndes Backe (3 vån) putsad fa- 
sad. 
Gathus III. Götgatan 16 (3 vån) tegeltak, puts- 
f asad. 
Gathus IV. Götgatan 18, Arkitekthuset (sout vån 
+ 3 vån + inredd vind) tegeltak, putsad fasad. 
Restaurering 1962-68. 
Garden belagd med smågatsten i solfjädersform, 
fritrappa, mur mot söder, plantering på övre 
plan. 
Louis de Geer köpte egendomen av Hubert de 
Besche i början av 1640-talet. 1643-46 uppfördeg 
en trevåningsbyggnad utmed nuvarande Peter Myndes 
Backe, 2 fönsteraxlar bred mot Götgatan. Denna 
byggnad finns fortfarande kvar (II) i ombyggt 
skick. Huvudbyggnaden (I) lät Louis de Geer upp- 
föra inne på garden 1646-51. Två huvudvåningar 
på hög domestikvåning, sju fönsteraxlar, genom- 
gående joniska pilastrar, fritrappa med dubbelt 
lopp och valmat tak. Fasadritningen som inte 
helt följdes, anses upprättad av en holländsk 
arkitekt, möjligen Philip Vingboons. 
Under 1650-talet såldes egendomen till Ebba 
Brahe, anka efter Jakob De la Gardie. Deras va- 
pen finns över inkörsporten vid Götgatan. Om- 
kring 1710 köptes egendomen av köpman Olof Törn- 
flyckt. Palatset brandhärjades i Mariabranden 
1759 och köptes 1762 av tobaksfabrikören Nils 
Schönborg, som lät bygga bostadslängor runt hela 
kvarteret, II och III och IV ritn daterad 1765, 
murmastare Eric Roos. Schönborg lat aven bygga på 
en våning på palatset. 1942 inköptes fastigheten 
av Stockholms stad. Byggnaderna förföll alltmer 



nnder 1900-talet delvis beroende p& att de athyr- 
des till olika slag av verkstäder. I byggnadernas 
bottenvaningar fanns butiker t ex Gahms glas- och 
porslinsaffär rom öppnade en bod i huset mot Göt- 
gatan 1846 och fanns kvar till 1960-talets början. 
En restaurering under 1960-talet innebar ett för- 
sök att Bterställa palatset till sitt nrsprangli- 

---++-F ga skick. Den under 1700-talet påbyggda tredje 
e, +ingen p& palatset togs bort, taket ändrades, 

exteriörerna och interiörerna rustades upp i 

.; 7 
samtliga byggnader. Restureringen färdig 1968. 

8 L - 2 g -  1 '  _ . .  i i . i  . Sandstensportalen mot Södergatan som deponerades . l ' i  i, L- k ; .i' . 
.. .. ;*e v -. "+i 7 

från stadsmuseet, kommer från Kocksgatan 24. 
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E !  schönborg 6 
Götgatan 20-22, S:t Panlsgatan 2-4 
Kontorshus, 9 van mot Södergatan, 3 van mot Göt- 

. gatan. Koppartak, fasadmaterial, tegel resp sten. 
Uppfört 1959-1962, arkitekt Hack Kampmann, bygg- 

Schönborg 6 herre Fastighets AB Huvudstaden, byggmästare N 
S:t Paulsg 2, 4 Nessen. 

* - --. --. - - - - - -  - - .  -., ..-,-....-,-. Stadsgarden 1,2,3,6,7 
T 

.- 
Götgatan l, Peter Myndes Backe 6 

4, 
-& Södra stadshuset 

Stockholms stadsmuseum 
Institutionsbyggnad (museum, kontorslokaler, 
verkstadslokaler et c ) Huvudbyggnad med tv& flyg- 
lar 2 viln mot Götgatan 3 van mot garden, för- 
bindelsegang mellan flyglarna nnder Ryssgbrdstor- 
get. Svart plattak, putsade fasader. 
Uppförandet av byggnaden pilbörjades under 1660- 
talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d a 

Stadsgarden 1.2.3.6.7 Den var ursprungligen avsedd som lokaler för ett 
generalfaktorikontor för hela riket. Detta kon- 
tom funktioner upphörde emellertid redan 1669. 
Staden kom därefter helt att svara för appbygg- 
nadsarbetet och bl a lokaler för Södra kämnärs- 
rätten, stadshäktet, ett rannsakningsfängelse 
och en stadskallare inrymdes i byggnaden. 1680 
var byggnaden i huvudsak fullbordad. Den drabba- 
des samma &r av en brand som skadade yttertak, 
takstolar och viss inredning. Tessin d y över- 
tog efter faderns död 1681 planeringen för bygg- 
nadens istandsattande. 
Bland den mängd institutioner som under tidernas 
lopp haft lokaler i byggnaden kan namnas Colle- 
gium medicani, Frimurarorden, en rysk grekisk- 
ortodox kyrka, en romersk-katolsk kyrka samt 
ett antal kommunala kontor. 
Under 1930-talet uppläts vissa delar till stads- 
museikommittén och byggnaden genomgick vias om- 
byggnad och restaurering för Stadsmusiets inflytt- 
ning. En ny restaurering skedde 1961-64. 



Stammen 1 
Fjallg 20 

Stammen 2 
Fjallg 20 A 

Stammen 1 
Fjallgatan 20 
Bostadshus 
3 van + inredd vind, tak med glaserat tegel, 
putsad fasad. 
Garden cementerad och omgiven av mur, krönt av 
plank. 
Uppfört 1894-1898, byggmästare G Larsson, bygg- 
herre V Lundin. 

Stammen 2 
Fjallgatan 20 A 
Stigbergete sjukhus 
4 van + sout van, plattak, putsfasad, altan p& 
fjärde vån. 
AS fal terad gard. 
Uppfört 1894-1898, byggmästare K Blomdahl, bygg- 
herre V Lundin. Fjärde vaningen inredd 1929 av 
arkitekt V Eklöf, ombyggd till Stigbergets sjuk- 
hus 1939 av Stockholms stads fastighetskontor. 

Stammen 3 
Fjallgatan 18 STAMMEN 3 
BOS tadshus 
Gathus I (1 van + inredd vind) tegeltak, timmer- 
stomme, locklistpanel. 
Gardshus II (1 van + inredd vind resp 2 vån), 
tege?. , gul slätputs. 
Gardshus III (1 van) timmerstomme, röd locklist- 
panel. 
Förrad IV (1 van), resvirke, resp timmer, röd 
panel. Garden belagd med kullersten, tradgbrd 
med träd, lusthus. Gathuset (I) sannolikt byggt 
mellan 1730 och 1735, gårdshuset (II) byggt 1764 
av brädvrakaren Anders Öström. Stenhusets södra 
del var påbyggt 1514 en1 brandförsäkring. 
Diirefter i stort sett oförändrat till vår tid. 
Sparsamma rester från 1700-talet i form av murade 
ssisar och kupor, enstaka dörrfoder och beslag 
har bevarats, i övrigt har byggnaderna sen 1800- 
talsinredning - dörrar, foder, kakelugnar. Hus 
III ar renoverat. 

Stammen 3 
Fjällg 18 



Stammen 7 
Fjallgatan 22 

Stammen 7 
Fjällg 22 

Stammen 13 
Stigbergsg 27 

~ostadshus 
Gathus (3 van + inredd vind) plattak, fasad 
av spritputs och profilerad puts, sidopartier 
med trappgavlar, granitsockel. 
Gården asfalterad och muromgiven. Tvättstuga 
och skjul på garden. Enkelt trapphus. 
Uppfört 1889-1893, byggherre O Cardell. 
Ombyggnad och fasadandring 1962. 

Stammen 13 
Stigbergsgatan 27 
~ostadshus 
Gathus (4 van + inredd vind) koppartak, röd 
putsfasad med ljusa medaljonger, fönsteromfatt 
ningen i bottenvbningen av trä. I övrigt av 
sten. 
Garden planterad, omgiven av rödputsad mur med 
runda gallerförsedda hal, springbrunn. 
Uppfört 1927-1928. Arkitekt Ragnar Östberg, 
byggherre och byggmästare O Engkvist. Mindre 
tillbyggnad 1959. 

Stenbodarne 2,3,4 m Fja[[gatan 
Fjiillgatan 27 STENBODARNE 2,3,4 
"Schinkelska malmgarden" 
Bostadshus. Lokaler för Värmlands-Dals Nation. 
(2 van + inredd vind) tegeltak, tegelstomme, 
putsfasad. 
Garden gruslagd, trädplanterad, järnräcke mot 
branten. Före 1738 uppfördes har ett envanings 
stenhus. Detta om- och pabyggdes 1794 för Da- 
vid Schinkel. Fran 1900-talets början hade 
Stockholms stads barnhärbarge lokaler har. Upp- 
rustning och tillbyggnad har ägt rum pb 1920- 
och 30-talen. Inredningen ar i stort sett be- 
varad frbn 1794 ars om- och pabyggnad: gustav- 

Stenbodarne 2 * 3 * 4  ianska fönster och dörrfoder, furugolv, dako- 
Fjällg 27 rerade kakelugnar. 



w 
f ia t igdan 

STENBODARNE 2,3,4 

Stenbodarne 2,3,4 
Fjällgatan 29 

..... .- : ' . - - -  . ..+ 
- .  ..:- Bostadshus 

Gathus och gardsflygel (1 van) tegelstomme, piat- 
Stenbodarne 2, 3, 4 tak, putsfarad som sprutbehandlats. 
Fjallg 23 Garden alanterad. 

Husen uppfördes 1839 som bostads- och ekonomi- 
byggnader till Schinkelska malmgarden. I gathu- 
set fanns bostadsrum, bageri och troligen ocksa 
platslqgeri. Gardsflygeln ar en rest av ett 16 
meter langt vagnshus och stall. Husen byggdes i 
slutet av 1920-talet om till bostad för kerami- 
kern Wilhelm Kgge. Inredning fr&n 1920-talet. 

Stenbodarne 11 
Fjällgatan 23 A 

Stenbodarne 11 (3 vin) tegelstomme, plattak, putsfasad. 
Fjallg 23 A GArden omal oplanterad, PS en lägre niva plan- 

tering, jërnracke mot branten. Uppfördes efter 
ritningar 1882 av Axel och Hjalmar Kumlien som 
internat för Schartaus handelsinstitut. Ombygg- 
nader ägde rum p& 1930-talet, d& huset användes 
som radiamhem och 1941 för Stigbergets sjukhus. 
Inredningen ar enhetlig fran 1880-talet. 

F d Stenbodarne Mindre 1 
F d Stenbodarne M 1 Fjallgatan 37 Fjallg 37 
(&f feotugaa) Sommarservering (1 van), tegel tak, spritputsad 

fasad. F d vaghus med rullrag till magaoin vid 
. StadsgHrden. 

Byggnaden uppförd 1872, arkitekt Ax Kumlien. 

F d Stenbodsrnc Större 5 
Pjiillgatan 31 
Daghem arspningligen bostadshus 
Sofia rmAbarnsekola 
(2 v h ,  delvii inredd vind) tegelrtomme, 

F d  Stenbodarne Större 5 rlatputr. G8rden planterad, eandlada, lekatu- 

Fjallg 31 



Stenbodarne Större 12 
Fjallg 23 

ga, plank mot gatan. 
Byggnaden uppfördes 1865 för grosshandlare Brinck. 
Den ombyggdes 1881, da glasverandan tillkom. Ar 
1900 flyttade Katarina smabarnsskola in i huset. 
Upprustning skedde 1938. Inredningen ar främst 
från 1860- och 80-talen. 

Stenbodarne Större 12 inom kv Stenbodarne, 
delvis parkmark Ersta branten afe 
Fjällgatan 2 3  
Stigbergets sjukhus, urspr. Schartans handels- 
institut ( J vån) plåttak, tegelstomme, putsfasad. 
Garden smal oplanterad, p& lägre niva plantering, 
järnräcke mot branten. En 2-van byggnad uppför- 
des 1864 efter ritningar av J F Abom. Byggnaden 
bekostades av Grosshandelssocieteten genom gross- 
handlare Frans Schartau som där inrättade Schar- 
taus handelsinstitut, verksamt i byggnaden till 
1915. Huset pabyggdes 1882 med 1 van efter rit- 
ningar av A Kumlien. Fastigheten inrymde Radium- 
hemmet 1916-40. Sedan 1940 lokaler for Stigber- 
gets sjukhus. Snickerier delvis bevarade fran 
1860-taiet, för övrigt inredning fran omkr 1900 
och senare. 

Sturen Mindre 1 
Kapellgrand 17, Östgötagatan 21 
Bostadshus (4-5 van), svart plåttak, putsad fa- 
sad, bottenvaningen gra. Ursprungliga byggnads- 
detaljer finnas bevarade sasom snickerier och 
takfris. 

Sturen Mindre 1 Asfalterad gard. 
Östgötag 21 Uppfört 1905-1906, arkitekt O Jonsson, byggher- 
Kapellgr 17 re och byggmästare C Walldén och F Norén. 

Sturen Mindre 2 
Ostgötagatan 19 
~ostadshus. Gathus (4 van + inredd vind) rött 
plattak, putsad fasad. 
Gardshus . 
Inkörsport med cementgolv. Saväl portgang som 
trapphus med ursprungliga byggnadsdetaljer be- 
varade sasom snickerier, takfris och marmorera- 
de vaggar. Asfalterad gard. 
Uppfört 1885, arkitekt E Lundroth, byggherre 
R Sundell, sedan C G Överstedt, byggmästare 
C Andersson. 

Sturen Mindre 2 
Östgötag 19 



Sturen Mindre 3 
Östgötag 17 

Staren Mindre 7 och 8 
Katarina V Kyrkog 4-6 

Staren Mindre 3 
Östaötanatan 17 
~ostadseus. Ga- hus (5 van + inredd vind) rött 
plattsk, putsad fasad. 
Gardshus. Tämligen enkel portgang och trapphus. 
Asfalterad gard. 
Uppfört 1908-1909, arkitekt Erik Lindqvist, bygg- 
herre Emma Westerdahl, byggmästare E Rundkvist. 

Staren Mindre 7 
Katarina Viistra Kyrkogata 4 
Bostadshns. ~ 8 t h ~ ;  (5-van + inredd vind) tegeltak, 
tegelfasad. 
Gardshus i ljusgul slätputs. Portgang oah trapphur 
bevarade intakta sedan byggnadstiden. Grus och 
stenlagd gård. 
Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och 
Hammarling, byggherre och byggmästare A M Zet- 
terberg. 

Sturen Mindre 8 
Katarina Västra Kyrkogata 6 
Bostadshus. Gathus (5 van + inredd vind) tegel- 
tak, tegelfasad. Gardshus i ljusgul slätputs. 
Portgang och trapphus bevarade intakta sedan 
byggnadstiden. 
Grnslagd och trädplanterad gard. 
Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och 
Hammcrrling, byggherre och byggmästare A M Zet- 
terberg. 

Staren Mindre 9 
Katarina Viistra Kyrkogata 8 Kapellgränd 19 
Bostadshus. Gathus (6-7 van) tegeltak, tegelfa- 
sad. Gardshus i ljusbrun slätputs. Portgangar 
och trapphus nästan helt intakta sedan byggnads- 
tiden. Kryssvälvt tak i nr 8. Stenlagd och plan- 
terad gard. 
Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och 
Hammarling, byggherre och byggmärtare A M 

Sturen Mindre 9 Zetterberg. 
Katarina V Kyrkog 8 
Kapellgr 19 

Staren Mindre 10 
Högbergsgatan 15-17, Katarina Vastra Kyrko- 
gata 2, Östgötagatan 15-15A. 
Bostadshus och Katarina församlingshua (5 van) 
skiffertak, sprutbehandlad putsfasad, gul 30- 
talsinteriör. Stenlagd och planterad gard med 
springbrunn. 
Uppfört 1933-1935, arkitekt Erik Swedlund, bygg- 
herre H Carlsson, byggmastare Ivan B Person. 

Staren Mindre 10 
Högbergag 15-17 



Sturen Minsta 1 och 2 
Tjarhovsg 11 
Sifvertska kasernen 

Sturen Minsta 1.2 
Tjarhovsg 9 

Sturen Flinsta 1 och 2 
Tjärhovsgatan 9-11, Södermannagatan 2 
Tomt nr 1 
Katarina Brandstation 
Hus II (2 van) (telegraf och kök). 
Hus III (1 van) (garage) 
HUS IV (2 van) 
Hus V (1 van) ( ~ ~ ~ s p å n e u ~ ~ l a g ) .  Husen I-V har 
murade och putsade ytterväggar samt brunmalade 
plattak. 
Garden cementerad och stenlagd mot norra sidan. 
Muromgiven pi södra, västra och norra sidan. 

Tomt nr 2 
Bostadshus "Sifwertska kasernenw, K-märkt i 
stadsplan. 
Hua I (J van) tegelstomme, rött plattak, slät- 
putsad fasad med spritputsad bottenvihing. 
Norra delen: Hotell Sture, ungkarlshotell. 
Östra delen: Vardavdelning till Rosenlaanda sjuk- 
hus. 
Östra ech södra delen: Bostäder 
Södra och västra delen: Katarina Brandstation. 
Garden kullerstensbelagd. Östra delen plante- 
rad och inhägnad med järnstaket. 
P& tomt nr 1 fanns en slaktargard under 1700- 
talet med stallar p& garden och bostadshus vid 
gatan. Bryggaren Lerens Sifwertr förvärvade den- 
na tomt 1776 och lät 1781 bygga en vagnshurbygg- 
ned (III) med gavel mot den nyss framdragna 
sydligaste delen av Katarina Västra Kyrkogards- 
gata. Som ersättning för den inlösta tomtdelen 
för den nya gatan erhöll han rätt att inköpa 
Södra Qrkogardsgatan. 1782 blev han ägare till 
angränsande tomt nr 2, där han 1783 lät uppföra 
en stor tvavaningsbyggnad, vars fyra längor sid 
kyrkogarden, Södermannagatan, Tjärhovsgatan och 
mot tomt nr 1 omslöt en gard. Bv inrättades till 
bryggeri, vin 1 tr till bostäder. 1807 ombygg- 
des vagnshuset p& tomt nr 1 till ättiksfabrik 
och en atallbyggnad (del av IV) nppförder i an- 



slutning till Sifwertska husets viistra del, Jämte 
en lilta lang gardsflygel. 1813 inköpte Stockholms 
stads inkvarteringskornmission båda tomterna och 
inrättade kasern för stadsvakten i det stora hu- 
set. Byggnaderna pA tomt nr 1 disponerades ocksa 
av stadsvakten. Stadsvakten hade polisiära och 
brandvaktsuppgifter. 1855 pabyggdes kasernen en 
våning för den omorganiserade poliskaren. 1857 
byggdes två nya gårdshus p& tomt nr 1 (V nr11 
del av 1 ' 5 - 1  1860 ombyggdes stallbyggnaden vid 
Tjärhovsgatan till kokhus (del av IV) och bygg- 
naden p& norra delen av tomt nr 1 blev musiksal 
( 1 1 1 ) .  I samband med brandväsendets omorgani- 
sation 1875 inrymdes Katarina Brandstation 1876 
i fastigheten pi% tomt nr 1. En stor ombyggnad 
ägde rum 1893, då gathusen och gårdsflyglarna 
sammanbyggdes till en stor byggnad för spruthus 
och stall (TY). Samma år byggdes ocksa hus II 
som vaktlokal. Kasernbyggnaden (I) ombyggdes f le- 
ra gånger efter 1876. Ett hisschakt byggdes 1940 
för Rosenlunds vårdavdelning på gårdsfasaden. PIO- 

stiider inrättades i husdelen vid TjSrhovsgatan. 
Brandstationens expeditionslokaler, logement och 
matsal ar inrymda i byggnadens vastra del. Brand- 
stationens huvudbyggnad (IV) har ocksz on~byggts 
och moderniserats vid skilda tillfallen. Flera 
gårdsbyggnader, bland dem en stor del av nr III 
har rivits under 1900-talet. 
1700-talsinteriören är endast i ringa grad beva- 
rad i gathusets (I) gårdsentré och på vilplan 
1 tr. Lägenheternas inredning härstammar fr8n oni- 
byggnader på slutet av 1800-talet och fr5n 1900- 
talet. 

Sturen Större 1 
Katarina Västra Kyrkogata 10 
Katarina Västra skola 
2 vån + sout vån svart plåttak, putsad fasad. 
Skolgården är asfalterad och har plantering vid 
södra gaveln och västra tomtgränsen. Katarina 
församling ägde tomten sedan mitten av 1600-ta- 
let, där kaplansgården var belägen frain till 
branden 1723, därefter var den kyrkofogdebostäl- 
le till 1840-talet. 1856 byggde arkitekt J F 
Åbom skolbyggnaden på uppdrag av Katarina för- 
amling. Skulan ombyggdes 1937 och fasaden om- 
putsades 1954. 

Sturen Större 1 
Katarina V Kyrkog 10 



Sturen Större 2 
Östgötag 23 
Kapellgr 16 

Sturen Större 2 
Kapellgr 16 

Sturen Större 3 
Östgötag 25 

Sturen Större 2 
STUREN STORRE 2 

Östgötagatan 23, Kapellgrand 16 
Bostadshus. K-märkt i stadsplan 
Gathus I och II (3 van) och gathus III (2 van) 
tegelstomme, svart plattak, slätputsad fasad. 
Gathus IV (1 vån + inredd vind) timmerstomme, te- 
geltak, fasad av grön locklistpanel. 
Gardsflygel V (3 van) timmer, gul panel. 
Uthus, vedbodar VI tegel- resp trästomme, gul 
slätputs. Garden belagd med kullersten och stor- 
gatsten invid uthusen. Den fran slutet av 1600- 
talet p& tomten befintliga hökargarden brann ned 
vid Katarinabranden 1723. Timmerhuse t (IV) med 
gårdsflygeln (V) byggdes upp före 1728 av bryg- 
garen Olof Brunberg. Ett angränsande envånings 
stenhus (III) byggdes av skafferiskrivaren 
Claes Forscelius mellan 1728 och 1730. Hörnhuset 
(I) och dess stall- och vsgnshuslanga vid Öst- 
götagatan byggdes 1746 av densamme. 1785 inrat- 
tade manufakturisten Anders Hudding tröjfabrik 
i hus III, timmerhuset panelades, modernisera- 
des och erhöll inredd vind. 1820 ombyggdes stall- 
längan (II) till bostadshus och hörnkomplexet 
påbyggdes till sin nuvarande höjd. Hus III pil- 
byggdes 1873, samtidigt inrättades smalagenhe- 
ter i hörnhuset. 
Såväl den tidiga som den sena 1800-talsombygg- 
naden ar representerad i hörnhusets inredning, 
speciellt snickerier och kakelugnar. Mellersta 
stenhuset ar renoverat p& bv och har den sena 
1800-talsinredningen bevarad p& övervaningen. 
I timmerhuset och dess flygel påträffar man en 
orörd 1700-talsinteriör p& övervaningen, dar 
speciellt den grova panelningen, snickerierna, 
kakelugnarna och nattstugan i flygeln ar värd 
att uppmärksammas. Bottenvaningens inredning 
harotammar fran sent 1800-tal. 

Sturen Större 3 
Öatgötagatan 25 
Gymnastikbyggnad, tillhör Katarina Västra skola. 
1 van, tegelstomme, svart plilttak, putsad fasad. 
Katarina församling lat uppföra den till skolan 
p& tomt nr 1 hörande gymnastikbyggnaden 1881. 
Arkitekt P E Werming svarade för byggnadens upp- 



Sturen Större 4 
Östgötag 27 

förande, gymnastikdirektör prof L M Törngren för 
gymnastikutrustningen. Omklädningsrummen ombygg- 
des 1923. Interiören moderniserad. 

Sturen Större 4 
Ostgötagatan 27 
Bostadshus 
Gathus (5 van + inredd vind) putsfasad. 
Gardshus (4 van) sten, gr& slätputs. 
Garden ar förhöjd och cementerad med mur &t norr. 
Plantering. Marmorkladda väggar i entrén. 
Uppfört 1911-1912. Arkitekter, byggmästare och 
byggherrar Hesselman och Bergström. 

Sturen Större 5, 6 
Östgötagatan 29, Tjarhovsgatan 5 
Bostadshus 
Hörnhus (5 van + inredd vind) svart plåttak, fa- 
sad av sprutbehandlad puts. 
Garden delvis förhöjd, lanternin. Enkel entré 
och trapphus. 
Uppfört 1909-1912. Arkitekter F Ullrich och E 
Hallqvisth, byggherre C A Cedergren, byggmästa- 
re C J Lindberg. 

Sturen Större 5, 6 
Östgötag 29 
Tjarhovsg 5 

Sturen Större 7, 8 
Tjärhovsgatan 7 
Bostadshuta 

Sturen Större 7, 8 
Tjarhovsg 7 

STUREN STORRE 7,8 
Gathus I (1 vin + inredd vind) timmerstomme, tegel- 
tak, fasad av gul locklist anel. 
Uthus och förrad II (l van? trä, röd locklistpi- 
nel. 
Garden kullerstensbelagd, planterad och plankin- 
hägnad. Timmerhuset vid gatan blev brmdmkadat 
vid Katarinabranden 1723. Det stod oreparerat un- 
der flera Artionden. Sitt nuvarande utseende er- 
höll fastigheten 1784, da nilmakaren M Rewaldt lät 
reparera och panela huset, och inreda vindsv&- 
ning. En ny invändig upprustning utfördes av ka- 
kelugnsmakaren E Björkvall 1858. 
Byggnaden har välbevarad 1700-talsinredning, spe- 
ciellt snickerierna tilldrar sig intresse. 



Tranbodarne 11 
Stadsgården 2-12 

Tranbodarne 11 

Urvadereklippan M 2, 6 
Klevgr 6 

Terrassen se Hackelfjäll Större inom kv Terrassen 

Tranbodarne 11 
Stadsgarden 4-12, Katarinavagen 1-11 
Kontorshus (7 van mot Katarinavagen, 8 van mot 
stadsgarden) gulbrun slätputs mot Katarinavagen, 
vita marmorplattor mot Stadsgarden. 
Garden förhöjd, överbyggd, ljusinsläpp genom 
försänkt glasbetong. Entrén fran Stadsgarden har 
marmorkladda vaggar och golv och en glasad vägg 
mot trapphuset. Takterrass över hela byggnaden 
med plantering och en skulptur av Johannes Hansen. 
Uppfört 1909-1912, arkitekt G Wickman, byggmasta- 
re L J Lundin. Genomgripande om- och tillbyggnad 
företogs av Kooperativa Förbundet 1936 efter rit- 
ningar av E Sundahl och O Thunström. Härvid till- 
byggdes kontorsanlaggningen mot väster och norr 
och gavs den prägel den har i dag. 

Urvadersklippan Mindre 2,6 
Klevgrand 6, Urvadersgrand 7 
Bostadshus 
(4 resp 6 van + inredd vind) plattak, putsad fa- 
sad. 
Luftigt trapphus med smidesjärnräcke. Sandstens- 
portal med kartusch, sockeln beklädd med granit- 
kvadrar. Mot Klevgrand envanings terrassbyggnad 
med balustrad. 
Huset byggt efter arkitekt E Lindqvists ritning- 
ar 1896-1899, byggherre L Björkvall. Fasaden ef- 
ter arkitekt G Hallbergs ritning. Om- och p&- 
byggt 1943. 

Urvadersklippan M 2, 6 
Urvadersgr 7 



Urväderskl ippan Mindre 3 
Urvädersgrand 9, Klevgrand 8 
~ostadshaa (4 risP 6 van + sout van) sten, kop- 
partak, röd riven genomfärgad puts. 
Byggnaden uppförd 1970 av byggnadsfirman O Lind- 
gren AB. 

Urvädersklippan M 3 Urvadersklippan M 3 
Urvädersgr 9 Klevgr 8 

Urvädersklippan Mindre 4 
Klevgrand 10, Urvadersgrand 11 
~ostädshas (4 vh) koppartak, rött fasadtegel* 
Uppfört 1962-1965, arkitekt K Grevberg, byggherre 
A Dunder AB. 

Urvadersklippan M 4 Urvadersklippan M 4 
Klevgr 10 Urvadersgr 11 



Urvadersklippan Mindre 2 
Urvädersgrand 13, Klevgrand 12 
Bostadshus, restaurant i bv vid Urvadersgränd. 
Gathus (3 resp 4 van) tegelstomme, gul slätputs, 
plattak. 
Gardohua, tvättstuga resp bodar. 
Interiörer bevarade fran byggnadstiden. 
Garden asfalterad, trastaket m ~ t  Klevgrand. 
Fastigheten byggdes 1858 av F Argilander och in- 
gick i det större byggnadskomplex med gemensam 
arkitektonisk utforrning som uppfördes p& denna 

Urvadersklippan M 5 och angränsande tv& tomter. 

Urvadersgr 13 

Urvadersklippan M 7 
Urvadersgr 5 
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Urvadersklippan Mindre 7 URVAERSKLI PPAN 
Klevgränd 4 A, Urvadersgränd 5 MINDRE 7 
Bostadshus 
Gathus I ( J  van + sout vån + inredd vind niet 
Uwädersgrand. 6 van mot ~lev~ränd), ockrafargad 
slätputs mot Urvadersgrand, fasadtegel mot Kiev- 
grand, rött plattak. 
hingbyggd aéfal terad gard. 
I entrin och trapphuset väggm&lningar med räxt- 
motiv, smidesracke. 
Uppfört 1925-1928, arkitekt A Stark, byggherre 
A Johansson. 
Gathus II (4 vån resp 2 van) ockraflirgad eprut- 
behandlad puts, plittak. 
Östra delen byggdes mellan 1721 ech 1730, repare- 
rades och tillbyggde8 1753 med 2 fönsteraxlar 
vaeterut. Pabyggdes fört 1823. Störro ombyggnad 
1907 av C Björkvall. Porten med sandotenromfatt- 
ning befintlig 1753. Inredningsdetaljer bevarade 
fr&n 1700-talet. 
Fasadomputsning 1967. 

Urvaderaklippan M 3 
Urvadersgr 4 

Urvädersklippan Mindre 8 
Urvadersgrand 3 
Museum. ~ellmanshusetn . Byggnadsminne, K-drkt 
i stadsplan. 
Gathue (2 vin + inredd vind) tegeltak, putsad 
fasad. 
Gardshas (1 van) vedbod, gul ellitpatr, resp 
gillessai med betongtak bakom plank mot 
Hueet uppbyggt efter Katarinabranden 172 

Urvadersklippan M 8 
Urvadersgr 3 



och tillbyggt 1764. Carl Mikael Bellman bodde här 
1770 - 1774. Restaurerat 1938-41 av arkitekt E 
Lundberg p& uppdrag av ägaren. Sallekapet Par 
Bricole, varvid gillessalen tillkom. 1700-talsin- 
teriören aterställd. 

Urvadersklippan Mindre 9 
Urvadersgrand 1, Götgatan 9 
Bostadshus 
Gathus (4 van + inredd vind) pliittak, röd tegel- 
fasad med grii putsdekor. 
Förnämlig tunnvalvd entre med stuckdekor, marmo- 
rerade väggfält, golvet belagt med marmormosaik. 
Ursprungliga snickerier p& vilplan 1 tr, blästra- 
de glasfönster i trapphuset. Garden asfalterad. 
Uppfört 1888-1891, arkitekt E Ohlsson, byggherre 
J F Rossander. 

Urvadersklippan M 9 
Götg 9 

VrvLadersklippan Mindre 10 
Klevgrand 2 
Bortadshns 
Gathus (3 van + inredd vind) plattak, rött fa- 
sadtegel med gra dekor. Trapphus av enkelt 
slag. 
Garden cementerad, järnräcke mot öster. 
Byggnaden uppfördes 1889 av byggmästaren och 
byggherren C J Henriksson, omfattande ombyggnad 
och gardsöverbyggnad utfördes 1913 av arkitekt- 
erna Borph & Höög. 

Urvadersklippan M 10 
Klevgr 2 

Urvadersklippan Större 1 
Urvadersgrand 2, Götgatan 11-15 

Urvadersklippan St 1 
Götg 11-13 
Urvädersgr 2 

Bostadshus 
Gathus (4 van + inredd vind) 
Gardshus ( 3  resp 2 vin) plattak, putsfasader. 
Götgatsfasadens tv8 nedersta viningar stenkladda. 
GBrden helt kringbyggd, plattackt överbyggnad, 
asfalterad. I gathuset inrättades 1915 biograflo- 
kalen Götiska teatern (nu Slussenkyrkans lokal). 
1928 inrättades banklokal för Jordbrukarbanken. 
I trappharet vackra glasfönster i jugendstil oeh 
väggmálning i smygarna, snickerierna ar frin 
byggnadstiden. 
Uppfört 1907-1910, arkitekter Hagström & Ekman, 
byggherre G Svensson, byggmästare P Hanzon. 



Urvadersklippan St 2 
Götg 15 

Urvadersklippan Större 2 
Götgatan l? 

Gathus I ( 4 van) 
Gardshas II (2 van + inredd vind) plattak, 
sprutbehandlad putsfasad. 
Garden överbyggd, asfalterad. 
I bottenvaningen restaurant Krönet, ägd av KF 
vars matsal med glastak ar belägen under den 
överbyggda garden. Gathus I uppfört 1908-1909, 
arkitekter Dorph & Höög, byggherre Carlsson & 
Carlsson, byggmästare C W Althén. Gardshas II 
byggt 1895 av P Hanzon. 1934 fasadandring. 
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Urniidersklippan Större 4 URVADERSKLIPPAN 
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. y - 4  
Gathus I (4 van) rött plattak, gul aprutbehandlad 

7 -  - puts. 

UMder8klippan st 4 Glrdshus II (J van) gul sprutbehandlad piit.. 
Hiikena G 3 Gardshus III (2 van) gul spritputs, f d verkstad 

(smed ja). r-1 Gard överbyggnad. mellan I och II asfalterad, Attkantig pl8t- 
d 

,' , e- 
Gard mellan II och III asfalterad, hus III har 
frihängande jarntrappa till övervan. Mur mot 

J.!-. -' I 

/ ^ ' ,  
norr, järnräcke mot öster. 

' l ?  Trapphuset ändrat i has I. Uppfört 1906-1910, 
j arkitekter Borph & Höög, byggherre A Hansmon. 

Urvädersklippan Större 5 
Hökens Gata 5 
Bostadshus 
Gathus (5 v h  + sout van) plattak, fasad av 
mprutbehandlad puts. 

Urvaderaklippan St 5 
Hökens G 5 



Urvadersklippan St 6 
Hökens G 7 

Gardshus (4 vån + inredd vind) gr& slätputs. 
Garden stenlagd med plantering i mitten. Järnräc- 
ke mot väster. I entrén väggmalningar i fältindel- 
ning mod motiv fran Glasbruks- och Svartensgatan. 
Vid vilplanen blyinfattade glasfönster i tvii far- 
ger. 
Uppfört 1927-1928, arkitekt J Östlihn, byggherre 
E Johansson, byggmästare P Pehrsson. 

Urvadersklippan Större 6 
Hökens Gata 7 
Bostadshus 
Gathus (4 van + sout van) plattak, fasad av sprut- 
behandlad puts med natursten pi% bv. 
Gardshus (4 van) sten, gr& sprutbehandlad tunnputs. 
Garden asfalterad. 
Portomfattning med kartusch av sandsten. Enkel 
entrá fran inkörsportgangen. 
Uppfört 1902-1904, arkitekt A G Forsberg, byggher- 
re J Nilsson, byggmästare J C Andreasson. 

Urvädersklippan Större 7 
Hökens Gata 9 
Bortadshns 
Gathus I (4 van + inredd vind) plattak, gr& 
sprutbehandlad puts. 
Gardshas (4 van + inredd vind) tegel, gul slät- 
puts. 
Gardshus (2 van o 1 van) gul slätputs, snickar- 
verkstad resp avträden. 
GBrden cementerad, förstukvist av trä vid gards- 
porten. 
Fastigheten byggdes 1858, byggherre var A Svens- 
son som sannolikt lat ta vara p& snickerier och 
andra detaljer fran det tidigare dar belägna 
1700-talshuset. Harpa tyder helfranska dörrar av St rokokotyp i flygeln, prof ilerade lister, äldre Hökens G 9 
fönster- och dörrbeslag. 1876 tillkomst av över- 
sta van, l930 lagerlokaler p& garden. 

Urvadersklippan Större 12 
Urvadersgrand 10 
(3 van + inredd vind) plattak, fasad av röd pro- 
filerad och slät puts, svartmalad rusticering p& 
bv. Garden grusbelagd, liten plantering med trad, 
muromgiven. Huset byggt 1878, byggherre C A 
Karlström. 1931 om- och pibyggt. Entrén och vil- 
planen fran denna ombyggnad. 

Urvadersklippan St 12 
Urvadersgr 10 



Urvädersklippan St 
13914 

Urvadersklippan St 16 
Urvadersgr 4 

Urvadersklippan Större 13, 14 UR@DERSKL. 
Urvadersgrand 8 STORRE 13,X 
BOS tadshus 
Gathus I (4 van + inredd vind) plattak, fasad av 
gul puts med gr& bv. 
Gardshus II (1-2 resp 3 van) gul slätputs 
Gardshus III (1 van) tegelstomme, uthus, avtra- 
den. Garden cementerad. 
Gathus byggt 1859 av F J Argilander, gardshusets 
11 3-vaningsdel 1906. Bred stenbelagd portgang. 
Fastigheten har bevarat sin enkla hyreshuskarak- 
tar fran 1800-talets mitt. 

Urvadersklippan Större 16 
Urvädersgrand 4 
Bostadshus (5 vån) koppartak, gul slätputs, bal- 
konger. Huset indraget fran gatulinjen, plante- 
ring vid fasaden. Garden ar asfalterad och plan- 
terad samt muromgiven. 
I entrén väggmålningar med Bellmansmotiv, golvet 
ar belagt med grön marmor. Uppfört 1938-1939, 
arkitekt N G Kjellberg, byggmästare G Niklasson. 

Urvadersklippan Större 17 
Urviidersgrand 6 A 
~ostadshus 
Gathus ( 5  vån) koppartak, fasad av skrapad puts. För- 
gårdsplantering inom kantmurar av matursten. På 
gården trädgårdsanläggning med stödmur. Helboase- 
rad entré med stockholmsvy i intarsia efter 1637 
års träsnitt av Keyser, sign W Nordström 1939. Vit 
marmorgolvbelaggning. 
Uppfört 1939-1940, arkitekt N G Kjellberg, bygg- 
herre Urvadersklippan U P A, byggmästare G Niklas- 
son. 

Urvadersklippan St 17 
Urvadersgr 6 A 



Urvädersklippan Större 18 
Urvadersgrand 6 B 
Bostadshus 
Gathus (4 van) plattak, fasad av gul puts med bot- 
tenvaning av natursten. 
Gardshus (4 van), gal slätputr, balkonger. Barden 
asfalterad, järnstaket i värter. Enkelt $rapphus. 

Uppfört 1906-1908, arkitekter Dorph & HöGg, bygg- 
herre P Westling, bygpgrfare P Hanrren. 

I Urvadersklippan St 18 
I Urvadersgr 6 B 

I 

I Urvadersklippan Större 19 

P Hökens Gata 11, Mosebacke Torg 4 
Bostadshus 

, Gathus I (5 van + inredd vind) gr& profilerad slät- 
, puts, tegel. Entréns marmorbelaggning p& golv och 

vaggar samt de snidade ekdörrarna ar fr&n ombygg- 
naden 1930. 
Uppfört 1873-1874, arkitekt C N Söderberg, bygg- 
herre P Thorstensson. Pabyggt 1875. Om- och p&- 
byggt 1930 av arkitekt David Jansson. 
Gathus II (4 van) tegel, brun slätputs. Byggna- 
den uppförd 1908, arkitekt E Lallerstedt, bygg- 
herre E Sjöberg. 

Urvadersklippan St 19 
Mosebacketorg 4 




