
 

Syftet med denna studie är att roa mig.  

 

Bakgrunden är att jag flyttat som 3:e generationens 

Högalidgrabb till nya, okända kvarter i Maria.  

 

Av nyfikenhet försöker jag få lite insikt om mina nya 

hemtrakter, vilka jag redan kommit att uppskatta väldigt 

mycket. 

 

Jag gör inga anspråk på att vara helt korrekt även om jag 

spekulera där det går. I många fall har jag inte kontrollerat 

källorna. Allt material är hämtat på internet och i inget fall har 

jag fått ett godkännande att använda detta i kommersiellt 

syfte vilket är brukligt, så denna ppt skall betraktas som ett 

axplock av  sådant som ligger på internet, tillgängligt för vem 

som vill. 

 

Skulle någon annan roas av denna studie så är det kul. 

   

    John Edeborg 

Bostadsrättsföreningen Överdäcket: 

En studie från urtid till nutid 



 

 

De främsta källorna för bilder är: 

•Wikipedia 

•Stockholmskällan 

•Google bild 

•Diverse hemsidor 

Bostadsrättsföreningen Överdäcket: 

En studie från urtid till nutid 



Stockholm under stenåldern. 

 

Kul att notera att centrala Södermalm är ett sund. 

Fatburen bildas ca 1000 år senare. Maria ligger i 

vattnet vilket antyder att våra kvarter ligger på 

stranden. Sannolikt är Södermalm endast kala skär 

och knappast lämpliga för bosättning ännu 



Stockholm under stenåldern. 

 

Fatburen är bildad och storleken antyder att den är en 

sjö och inte ett träsk. Högbergsgatan ligger i 

strandlinjen 



Överdäcket är en av de 

första föreningarna som 

drabbas av ny lagfart i 3D i 

landet.  

Geologisk karta 

Brunkebergsåsen sträcker sig långt söder ut (grönt) genom 

Södermalm, Skogskyrkogården och vidare nedåt. 

Våra grunder står i norra änden på grus vilket påverkar oss, 

liksom Maria Magdalena. Det mesta står dock på trygg 

berggrund av god kvalitét. 



Karta över Södra malmen ca 1640 – 41. 

 

Första förslaget på stadsplanering för södermalm där 

nya malmen ritats över det medeltida gatunätet. 

Repslagargatan syns på bägge gatnäten, Sankt 

Paulsgatan syns på nya förslaget medan 

Skaraborgsgatan, som tycks finnas bitvis, försvinner 

helt enligt detta förslag. Högbergsgatan korsar inte 

Götgatan. 



Karta över Södra malmen ca 1646 – 47. 

 

Första stadsplaneringen för södermalm genomförd.  

Södermalm står att känna igen än idag. Repslagargatan 

ner mot Hornsgatan bör ha varit kusligt brant. Sankt 

Paulsgatan har samma dragning som idag. 

Skaraborgsgatan blev till men bryts av berget där Södra 

Latin ligger idag. Högbergsgatan korsar Götgatan upp 

mot Katarina. 



Karta över Södra malmen ca 1655. 

 

Repslagargatan går inte till Hornsgatan, 

Skaraborgsgatan finns inte alls och förlängningen av 

Sankt Paulsgatan upp på Urvädersgränd är det inte 

mycket. Högbergsgatan är något kortare i öster än 

idag. 



Petrus Tillaeus Stockholmskarta från 1733, stadens 

första tryckta karta med angivna gatunamn. Den är lite 

underligt orienterad eftersom Öster är uppåt.    

 

70 benämns som Quarteret Göta Ark.  

 

    



St:Paulsgatan 5 – nuvarande 7. Mitt hem! 

 

Inget att härleda till, ingen referens, allt är borta. Min 

lägenhet ligger nu rakt ovanför den vackra portalen.  

 

Vad är det för märklig överbyggnad högst upp? 

 

Är det ur-OT vi ser till vänster? 

 

Notera att det är graffiti på väggen till höger. 

 

 

Bilden är tagen 1904 Larssons Atelje. 



Innergården St:Paulsgatan 5 – nuvarande 7.  

 

Tillhöger syns fasaden på Repslagargatan som mycket 

väl kan vara samma som idag. 

  

Tunnor, verktyg, häst och handkärra, vattenkran på 

väggen och knappt buske på gården, inte en 

blomsterlåda, ingen stol att sitta på. Jag tycker att gården 

är mycket vackrare idag…. Mycket. 

 

Kul att notera att vi bevarat delar av den över 100 år 

gamla stensättningen. För det är väl den ursprungliga vi 

har? 

 

Bilden är tagen 1904 Larssons Atelje. 



Innergården St:Paulsgatan 5 – nuvarande 7B 

 

Bilden sitter på väggen  i trappen 7A. Konstnären är  

M.Gull 2000. 

 

Tavlan innehåller mantalsskrivningen 1911 för Frölischka 

Malmgården. Om händelser är oförklarliga i ditt hem så 

kanske det är din ”gamla grannar” som är framme. 

 



St:Paulsgatan 7 nuvarande St:Paulsgatan 9. 

Byggnaderna till höger står än idag. Byggnaden längst till 

vänster på Skaraborgsgatan står också kvar.  

 

St:Paulsgatan har uppenbarligen spår med 

kontaktledning. Spårvagnen svängde av vid 

Ragvaldsgatan ner mot Hornsgatan. (Källa Fågelström). 

Det måste ha varit brant.  

 

Bilden är tagen 1904 Larssons Atelje. 

 

    



St:Paulsgatan 9 nuvarande St:Paulsgatan 7. Samma 

plats och förmodligen samma dag.  

 

Skaraborgsgatan drar söder ut ner mot Högbergsgatan. 

Inte helt olik den känsla man kan uppleva än idag. 

 

 

 

Bilden är tagen 1904 Larssons Atelje. 

 

    



St:Paulsgatan mot Götgatan. Bilden tagen ifrån hörnet av 

Ragvaldsgatan. S.M Karlssons Skrädderiaffär – 

nuvarande Michaelas shop finns ju fortfarande och St:P 7 

o 9’s lägen på var sin sida om Skaraborgsgatan är ju 

tydliga. 

 

Dragningen av spårvagnen ner mot Hornsgatan verkar 

lite märklig med tanke på branten. Men vid tiden så gick  

Maria Prästgata som en förlängning av Myndes backe. 

 

Bilden är tagen 1900 – 1910 Salin, Kasper.   Med tanke 

på bärtrådarna gissar jag 1905 - 1910 



St:Paulsgatan 9 till vänster och 7 till höger. Bilden tagen 

från Skaraborgsgatan och visar Lejonstedtska gården. 

 

Observera det häftiga överhänget vid Skaraborgsgatan 9. 

Huset i hörnet Skaraborgsgatan – St:Paulsgatan med 

burspråken måste vara byggt i mitten av 1910-talet 

Se även nästa bild 

 

Notera även butikerna. 

 

Bilden är tagen 1905 – 1915  Salin, Kasper.    



Samma plats något annorlunda vinkel något år tidigare. 

Möjligen är det en antydan av överhänget som syns 

högst upp till vänster, men på en annan bild från 1904 är 

ju huset inte byggt ännu. 

 

Lundhals orgelbyggeri är kvar, likaså Petterssons 

trikåfabrik. Ljus blev sybehör och de andra kan mycket 

väl vara nya de också. 

 

Bilden är tagen 1904 Larssons Atelje.    



St:Paulsgatan i hörnet av Repslagaragatan ner mot 

Mariatorget. Det ser ut att vara bärtrådar riggade för el till 

spårvagnen, men jag skulle inte svära på att så är fallet. 

Telefontrådar börjar dyka upp på taken. 

 

Pojken till vänster har inte en konstig mössa, det är en 

häst som står i bakgrunden. 

 

Bilden är tagen 1917 Salin, Kasper.    



St:Paulsgatan 11 – nuvarande 9. Bakom flickans huvud 

så syns en antydan av Skaraborgsgatan. Götgatsbacken 

i bakgrunden. Kvarteret Saturnus förintat för att lämna 

plats åt Södergatan.  

 

Lägg märke till butiksskyltningen 

 

Bilden är tagen 1937  Petersens, Lennart af. 

 

    



Hörnet St:Paulsgatan – Skaraborgsgatan. Byggnaderna i 

högra kanten borde vara samma kvarter som SiS huset. 

Dåvarande Leijonstedtska gården . Se även nästa bild.  

 

Bilden är tagen 1944 Petersens, Lennart af. 

 

    



Bilden är tagen från hörnet av St:Paulsgatan – 

Repslagargatan ned mot Mariatorget. Maria Magdalenas 

torn skymtar i bakgrunden till höger. 

 

Bilden är tagen 1944 Petersens, Lennart af.   



Bilden är tagen norr ut men är bron mitt i bilden 

Hornsgatan eller St:Paulsgatan? Med tanke på 

Riddarholmskyrkans placering och ramperna, även om 

vinkeln verkar helt fel och huset till vänster så är min 

gissning att bilden är tagen från St:Paulsgatan och bron 

vi ser är Hornsgatan. 

 

Bilden är tagen 1940 fotograf okänd Källa Wikipedia 



Bilden är tagen norr ut från St:Paulsgatans bro över 

Södergatan (nuvarande söderleden). Hornsgatans bro 

mitt i bilden. Det röda huset till höger vid guldgränd står 

kvar än idag, likaså det till höger vid pustegränd. 

 

Bilden är tagen 1951 Petersens, Lennart af.  



Södergatan 1968 Foto Per Arne Ivarsson 

 

Bilden tagen norr ut från St:Paulsgatan, då en 

bro över Södergatan. Mitt i bilden syns 

Hornsgatan. Husen till höger vid Guldgränd och 

vänster vid Pustegränd står kvar än idag.   



Södergatan 1968 Foto Per Arne Ivarsson 

 

Bilden är tagen norr ut från skatteskrapan. 

Dåvarande södra stationsområdet, nuvarande 

Fatbursparken, ligger mitt i bilden och strax norr 

om denna syns Banbrinken som utgör södra 

änden på Skaraborgsgatan.  Katolska kyrkan och 

Forsgrenska badet skymtar till höger och man kan 

ana medborgarplatsen och den smala 

Repslagargatan norr ut mot St:Paulsgatans bro. 



Södergatan 1968 Foto Per Arne Ivarsson 

 

Bilden tagen söder ut från St:Paulsgatan. Bron i 

mitten är Högbergsgatan. Till höger skymtar muren till 

Södra latin i slutet på Skaraborgsgatan. Till vänster 

syns Almgrens sidenväveri på Repslagargatan. 

Skatteskrapan syns tydligt och framför den ligger 

Forsgrenska badet.  

 

Många av husen på Skaraborgsgatan känner vi igen. 





Såhär ser det ut i dag 

 

Skaraborgsgatan  mot St:Paulsgatan. Bilden är tagen 

av Eniro Gatuvy. 

 

Av den vackra Lejonstedtska gråden blev det en… 

grop 

 

Men jag tycker ändå att våra hus är charmiga och 

gårdarna fantastiska, det smälter väl in i omgivningen 

och Södergatan saknar väl ingen? 


