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KULTURHISTORISKT SKYDD


Byggnaden är enligt Stockholms 
stadsmuseums utvärdering av näst högsta 
klassning, grönmarkerad, och omfattas av 
förvanskningsförbudet 8 kap § 13 i Plan- och 
bygglagen (PBL). 

PBL 8 kap § 13: ”En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.”

Enligt PBL 8 kap § 14 och 17 ska underhåll och 
ändringsarbeten utföras varsamt.

PBL 8 kap § 14: (..) ”Om byggnadsverket är 
särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

PBL 8 kap § 17: ”Ändring av en byggnad (..) 

ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden”.


Gällande detaljplan för kvarteret Riddaren 6, Pl 
2040A, fastställd 1939, anger
allmänt ändamål.


Fastigheten ligger inom riksintresseområde för 
kulturmiljövården; Stockholms innerstad med 
Djurgården (AB 115).


Fastigheten ligger inom fornlämningsområdet 
Stockholms innerstad RAÄ 103:1. Alla 
schaktningsarbeten inom området kräver tillstånd 
enligt 2 kap. Kulturminneslagen (KML) från 
Länsstyrelsen.

GÄLLANDE DETALJPLAN PL2040A
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1878 ändrades namnet till Högre 
lärarinneseminariet från att ha hetat Seminarium 
för bildande av lärarinnor.

Seminariet fungerade som en viktig symbol 
för kvinnorörelsen och artiklar som poängterar 
seminariets betydelse för kvinnors rätt till 
utbildning fi nns i tidskrifterna Dagny och Idun. 
Bland andra Fredrika Bremer skänkte och 
testamenterade böcker till seminariet. Tack vare 
hennes och andras gåvor blev biblioteket så 
småningom rätt omfattande.

När syftet med Högre lärarinneseminariet uppnåtts 
och allt fl er kvinnor fått tillgång till akademisk 
utbildning ansågs det överfl ödigt. 1941 beslutade 
riksdag och regering att verksamheten skulle 
avvecklas och året efter stängdes seminariet. 


Selma Lagerlöf gick utbildningen i Statens 
Normskola för fl ickor, som utbildningen hette vid 
tiden, början av 1882-1885. 

Byggnaden har används för utbildningsändamål 
ända sedan uppförandet och genom tiderna inhyst 
olika utbildningsinstitut:

1871-1943 Seminarium för bildande av 
lärarinnor, Högre lärerinneseminariet i Stockholm 
med Statens Normalskola för fl ickor.
1944-1949 Stockholms folkskoledirektion.
1950-1958 Statens småskoleseminarium i Sthlm.
1959-1970 KTH, del av arkitektursektioen.
1970-1980 Högskolan för lärarutbildning i Sthlm, 
förskollärarlinjen.
1980-1984 Ingen verksamhet.
1984-1990 RMI - Bergs Reklamskola
1990-        Hillelskolan, judisk skola

KULTURHISTORISKA VÄRDEN



Byggnaden är typiskt för tiden 1870 anlagd med 
en anpassning till naturliga förutsättningar till 
tomten och topografi n. Detta var gängse före 
dynamitens uppfi nnande och genomslag i slutet 
av 1800-talet, då man istället började anpassa 
tomten inför byggnationen. Riddargatan framför 
huvudentren sänktes inte förrän en bit in på 
1900-talet, då stensockeln och trapporna framför 
byggnaden tillkom. Den gamla gatunivån är än 
idag avläsbar i entrefasadens sockelsten.

En byggnadsteknikhistorisk ovanlighet utgör det i 
takstolen på gårdsfl ygelutbyggnaden upphängda 
översta bjälklaget. Upphängningen är utförd för att 
erhålla en pelarlös samlingssal (Solennitetssalen) 
på våningen 2 trappor. Samlingssalen har genom 
lösningen också erhållit ett mer utstuderat 
stucktak än övriga rum i gårdsfl ygeln.

Byggnaden som helhet bevarar även äldre tekniska 
system, eller i många fall spår av dessa. Ett 
ursprungligt kalorifärsystem för uppvärmning 
och ventilation är idag utnyttjat för modern 
lufväxlingsteknik i byggnaden. Värmesystemet 
nyttjar ett 40-tal äldre gjutjärnsradiatorer från 
början av 1900-talet vilka fortfarande är i drift.


Byggnaden är uppförd som en tidstypisk  
skolbyggnad med peristylen (ljushall) i mitten 
omgiven av lärosalar. I en vinkelställd gårdsfl ygel 
från peristylen, men nåbar från det centrala 
trapphuset, ligger de stora salarna: gymnastiksal, 
samlingssal i mitten och högst upp bönesal (tillika 
lektionssal).

Förstärkande värden i byggnaden utgör mängden 
bevarade ursprungliga snickerier och ytskikt i 
byggnaden. Byggnaden har högt autenticitetsvärde 
kombinerat med ett högt pedagogiskt värde. Nya 
tillägg har ofta gjorts med respekt för det äldre 
befi ntiliga och är även utförda på ett sätt som gör 
dem avläsbara.



Byggnaden är uppförd efter ritningar av 
arkitekten Gustaf Sjöberg och av byggmästaren 
L. M. Elfl ing särskilt för ändamålet att inhysa 
Lärarinneseminariet 1870. 
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KVALITÉER ATT TA TILLVARA/MÅLSÄTTNING 
MED BEVARANDET
Målsättningen ur antikvarisk synvinkel bör 
generellt vara att omhänderta och förstärka de 
kvalitativa ytskikt och fast inredning vilken i olika 
utsträckning fi nns bevarad i byggnaden. Samtidigt 
är ett övergripande mål att bevara huvuddragen 
i planlösningen, dvs. anpassa funktionerna efter 
byggnadens förutsättningar. För att ta tillvara och 
skydda de kulturhistoriska värdena som byggnaden 
har bör följande hänsyn tas vid projektering av 
tänkt ombyggnad:

• Fast inredning med högt kulturhistoriskt 
värde - markerat på bilagda röd/blå ritning skall i 
möjligaste mån bevaras och restaureras.

• En mängd originalgolvytskikt fi nns bevarade 
i byggnaden. I många rum och utrymmen idag 
linoleummattor, nya och gamla, men äldre 
golvytskikt fi nns enligt uppgift bevarade under ett 
fl ertal av dessa. 

Bland annat fi nns det ursprungliga trägolvet 
bevarat under linoleummattan i peristylens 
golvytor som inte är belagda med sten.

Stenläggningen i bottenvåningen  är både speciell 
och en intressant rest från arkitekturskolans 
närvaro i byggnaden då golvet utgör en 
stensamling - ett så kallat lapidarium.

• Byggnadens stora mängd gjutjärnsradiatorer 
bidrar till den autenticitetskänsla som upplevs 
i byggnaden. Denna typ av radiatorer kan 
återanvändas och även med fördel restaureras.

• Peristylens dagsljusinsläpp genom 
taklanterninen är en kvalitet att slå vakt om. En 
mängd liknande konstruktioner i andra byggnader 
är idag försvunna eller igensatta.

BYGGNADSHISTORIK
Här följer en kortfattad historik för att redogöra för 
viktigare byggnadsförändringar i byggnaden.

Högre lärarinneseminariet
Under 1800-talet skilde sig möjligheten till 
högre utbildning kraftigt mellan män och kvinnor. 
Pojkar kunde få kostnadsfri utbildning vid 
elementarskolorna, medan fl ickor fi ck betala för 
sin utbildning. Kvinnor kunde inte heller skriva 
in sig vid universiteten. Tanken att kvinnor inte 
kunde tillgodogöra sig högre undervisning var 
utbredd. Dessutom ansåg många att kvinnans 
naturliga verksamhetskrets fanns i hemmet. 
Med det växande antalet fl ickskolor ökade 
behovet av professionellt utbildade lärarinnor 
under 1800-talet. Många ensamstående kvinnor 
hade dessutom svårt att försörja sig. Då var 
lärarinneyrket en möjlighet. 

Seminariebyggnadens tillkomst
I mars 1870 slöts ett kontrakt med en privat 
byggmästare vid namn L. M. Elfl ing om 
uppförandet av en skolbyggnad för ”Seminarium 
för bildande av kvinnor. Byggnaden skulle antingen 
hyras med ett 40-årigt kontrakt med en årshyra 
på 8!800 riksdaler eller köpas loss för 118!000 
riksdaler inom den första tioårsperioden. I mars 
1870 slöts ett kontrakt mellan Elfl ing och 
seminariet inklusive normalskolan.

Emellanåt framförs att seminariebyggnaden 
skulle vara ritad av Ludvig Hawerman. Uppgiften 
fi nns bland annat i Nationalencyklopedins artikel 
om arkitektfamiljen Hawerman. Men i såväl ett 
kungligt brev daterat 22 december 1869 som i 
inbjudningsskriften till invigningen av seminariet 
anges Gustaf Sjöberg som arkitekt.

Byggnadsarbetena inleddes under våren 1870. 
Tidplanen var knapp eftersom seminariet skulle 
fl ytta in i april året efter. I februari 1871 utbröt 
en mindre brand i byggnaden och man tvingades 
skjuta på infl yttningen till höstterminen.

Sjöbergs ritningar visar en byggnad i nyrenässans 
med rusticerad bottenvåning, hörnkedjor och 
klassicistiska port- och fönsteromfattningar. 
Som många samtida läroverksbyggnader gavs 
seminariebyggnaden formen av ett T. Flygeln mot 
gården innehöll samlingssalar och gymnastiksal. 
I bottenvåningen låg gymastiksal, en trappa upp 
en samlingssal (Solennitetssalen) och högst upp 
bönesalen. Salarnas benämning har varierat över 
tid.
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Utseendet förenklades en del jämfört med 
förslagsritningen. Ritningar av byggnaden som den 
utfördes fi nns med i Högre lärarinneseminariets 
inbjudningsskrift till invigningen av byggnaden 
i september 1871. Risaliterna fi ck inte de 
egna takfall som byggnadsritningen visar. 
Dessutom uteslöts två planerade takkupor med 
rosettfönster. Utsmyckningarna koncentrerades 
till huvudfasadens fönster samt porten. 
Portomfattningen utformades som två pilastrar 
som bär ett entablement med texten ”Kongl. 
Seminarium”. Fönsteromfattningarna var 
profi lerade och putsade. I mellanvåningen 
kröntes varje fönsteromfattning av en profi lerad 
list, utom mittenfönstret som istället kröntes 
av en segmentbåge. I övervåningen bars varje 
fönsteromfattning upp av två konsoler. Takfoten 
markerades av en konsollist.

Invändigt byggs huset upp kring en peristyl som 
löper över samtliga tre våningar. Rummet får ljus 
av en lanternin i taket. Peristylens balkonger bars 
ursprungligen upp av fyra pelare i bottenvåningen 
och tio en trappa upp. På varje plan var de två 
pelarna närmast trappan av gjutjärn, medan övriga 
var av trä. I peristylens översta våning saknades 
pelare och här var räcket försett med träpiggar. 
Troligtvis sattes träpiggarna dit för att hindra 
skolans elever från att sitta på räcket.

Runt lanterninen grupperades personalbostäder 
och undervisningslokaler. Med den dagsljusbelysta 
peristylen löstes kommunikationen mellan 
byggnadens olika delar och belysningen av 
trapphuset. Vid denna tid hade inga byggnader 
i Stockholm elektrisk inomhusbelysning. Den 
första byggnaden med elljus i Stockholm var 

EXTERIÖR FRÅN F.D. LÄRARINNESEMINARIET 1911. GRANNHUSET RIDDAREN 17 ÄR UNDER UPPFÖRANDE. (FOTO SSM:S ARKIV)
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Blanche café i Kungsträdgården, åtta år efter att 
seminariet stod klart.

När seminariet var nybyggt upptogs största delen 
av bottenvåningen av bostäder. Till vänster om 
porten låg rektorns bostad som med sina fem rum 
och kök tog upp en stor del av bottenvåningen. 
Till höger om porten låg vaktmästarens bostad 
samt laborationssalar.

En våning upp i huset låg seminariets lärosalar 
och biträdande föreståndarinnans bostad på tre 
rum och kök. Biträdande föreståndarinnan skötte 
kontakterna mellan elever, föräldrar och skolans 
personal. Skolans första föreståndarinna var den 
enda som bodde i seminarebyggnaden.

Lokalbrist uppstod redan efter några år och när 
rektorns bostad blev ledig, i samband med en 
nytillsättning 1884, fi ck Normalskolan ta rummen 
i anspråk. Fem år senare avled biträdande 
föreståndarinnan och två av rummen i hennes 
bostad gjordes om till bibliotek och ett till den 
nya föreståndarinnans mottagningsrum.
Högst upp i huset låg Normalskolans lokaler. 
I bottenvåningen låg alltså gymnastiksalen. Något 
omklädningsrum verkar inte ha funnits från 
början. Men ett avklädningsrum inreddes i en del 
av rektorns bostad 1880. Gymnastiksalens tak 
bars ursprungligen upp av två rader pelare. Dessa 
ersattes med tvärgående järnbalkar 1929-30. 
I bönesalen två trappor upp är pelarna i själva 
verket träinklädda hängstag av fyrkantsjärn som 
alltså håller upp rummets golv och möjliggör en 
konstruktion där mellanvåningens sal är öppen 
och saknar pelare. I samband med en besiktning 
1930 upptäckte man att spännbockssystemet 
var försvagat. För att lösa bärighetsproblemet 
tillfogade man rundjärnsstag.

Ursprungligen hade huset fem fl ata kakelugnar 
och sex runda. Av dem återstår idag bara en 
som fi nns i rum 212 som ursprungligen ingick i 
biträdande föreståndarinnans bostad.

I samband med en ombyggnad 1943 under 
ledning av arkitekt F. Dahlberg hyvlades fasaden 
och alla fasaddekorationer, utom bottenvåningens 
rusticering samt portomfattningen, avlägsnades. 
Takfotens tandsnittslist gjordes om till en enklare 
profi lerad gesims. På byggnadens kortsidor fanns 
tidigare ett antal blindfönster varav fl era senare 
tagits upp till riktiga fönster.
Ursprungligen låg gatan och huset i samma 
nivå och mellan huset och gatan fanns ett 

URSPRUNGSRITNING ÖVER SKOLGÅRDEN OCH BOTTENVÅNINGEN 
SÅ SOM DEN PUBLICERADES I INVIGNINGSSKRIFTEN FÖR 
SEMINARIET I SEPTEMBER 1871

TECKENFÖRKLARINGAR:
A. VESTIBUL
B. PERISTYL
C. REKTORNS EMBETSBOSTAD
D. VAKTMÄSTARENS BOSTAD
E. LABORATORIUM
F.  PASSAGE TILL GÅRDEN
G. GYMNASTIKSAL
H. NEDGÅNG TILL KÄLLAREN
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smidesstaket med en häck innanför. Men 
sommaren 1909 sänktes gatan och byggnaden 
vilar sedan dess på en sockel av huggen natursten. 
En dubbeltrappa, indragen i sockeln, tar upp 
höjdskillnaden mellan gatan och byggnaden. 1959 
kom trappans två järngrindar till, sedan man haft 
problem med obehöriga besökare under kvällar och 
helger.

Högre lärarinneseminariet och Statens 
normalskola höll till i byggnaden mellan 1871 
och 1943. Efter att seminariet lagts ned fi ck 
normalskolan behålla lokalerna till 1949. Året 
efter fl yttade Statens småskoleseminarium i 
Stockholm in i byggnaden. 1959 fl yttade de 
ut och istället fl yttade KTH:s arkitektursektion 
in. Redan 1970 lämnade de huset och fl yttade 
till sina nybyggda lokaler på Östermalmsgatan 
och förskollärarlinjen vid Lärarhögskolan tog 
över. Förskollärarinneutbildningen fl yttade från 
huset efter vårterminen 1980. Därefter stod 
byggnaden tom i några år och 1984 fl yttade Bergs 
reklamskola in. Efter några år tog Beckmans 
designskola över fram till 1991 när Hillelskolan 
fl yttade in.

Gustaf Sjöberg – arkitekt
Gustaf Sjöberg (1837-97) föddes och avled i 
Stockholm. Han studerade vid konstakademien 
1857-63 och 1866-67 och gjorde studieresor till 
England, Frankrike och Tyskland. Sjöberg hade 
sitt kontor på Nybrogatan 6 A, ett stenkast från 
seminariet.

Exempel på byggnader ritade av Sjöberg är: 
Blasieholmskyrkan (riven 1964), Immanuelskyrkan 
(riven 1977), huvudbyggnaderna på Lagmansö i 

Södermanland (bevarade) och huvudbyggnaden på 
Esplunda (delvis förändrad).

Ombyggnad för KTH 
1959 fl yttade delar av KTH:s arkitektursektion in 
i byggnaden. Vid ombyggnaden inför infl yttningen 
inreddes vinden till ritsalar. För att kunna 
möjliggöra inredning av vinden höjdes taket och 
försågs med ett fönsterband.

Salen (Solennitetssalen) en trappa upp i fl ygeln 
delades av med en mellanvägg som placerades 
mellan andra och tredje fönsterparet från ingången 
räknat. Det inre rummet som bildades inreddes 
till hörsal med sluttande bänkrader. I den gamla 
bönesalen två trappor upp tog man bort en 
sekundär mellanvägg. Då frilades två hängstag 
som kläddes in i trä på samma sätt som övriga. 

Man tog också bort de tamburer som fanns i 
peristylens bottenvåning. Tamburernas läge går 
fortfarande att se i stengolvet. De rivna väggarna 
var delvis bärande och ersattes med fernissade, 
helt odekorerade träpelare. På platsen för den 
vänstra tamburen, som ingått i rektorns bostad, 
lades en provkarta på olika stensorter. Varje ruta 
försågs med ett inristat nummer som refererade 
till en förteckning på väggen intill. En stenkub 
intill visade hur man kan få fram olika ytor i 
stenen genom olika metoder. Peristylen gavs 
även en ny färgsättning i ljusgrått. Tidigare hade 
bottenvåningen varit beigebrun, mellanvåningen 
dalablå och översta våningen gräsgrön. Pelarna 
var karminröda. Det är okänt om denna 
färgsättning var ursprunglig. Man täckte också över 
fyllningsdörrarnas speglar, ut mot peristylen, med 
skivor. Ritningarna till ombyggnaden utfördes av 
Lennart Uhlin. 

Redan 1970 lämnade arkitekturskolan huset 
och fl yttade till sina nybyggda lokaler på 
Östermalmsgatan.

Reklamskola och judisk skola
Efter att förskollärarlinjen verkat i 
seminariebyggnaden i några år (1970-1980) stod 
den tom fram till 1984 då Bergs reklamskola 
fl yttade in i huset. De avlöstes under en kort tid av 
Beckmans designskola.

Inför den judiska Hillelskolans etablering i 
byggnaden 1991 gjordes nästa mer omfattande 
renovering. I den gamla bönesalen högst upp 
inreddes en synagoga. Inredningen kom från en 
synagoga i Hamburg. Den hade plockats ned 

FOTO TAGET DEN 15 JULI 1909 SOM VISAR ARBETET MED 
SÄNKNINGEN AV RIDDARGATAN. SEMINARIET SYN T.H. I BILD (FOTO 
SSM:S ARKIV)
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strax innan andra världskrigets utbrott på grund 
av att allt fl er synagogor brändes eller förstördes 
på andra sätt. Inredningen fraktades sedan med 
tåg till Stockholm. Nuvarande placering är den 
tredje sedan inredningen nådde Sverige. Bänkarna 
räckte inte till och därför tillverkades några nya. 
Man installerade även en hiss. Enligt den judiska 
tron är det inte tillåtet att arbeta på sabbaten. En 
knapptryckning som innebär att man sätter något 
i rörelse kan jämföras med att arbeta. Därför är 
hissen konstruerad ungefär som en paternosterhiss 
för att synagogebesökarna inte ska behöva trycka 
på någon hissknapp på sabbaten.

Skolgården
Skolgården delades upp på två terrasser. Den övre 
fungerade som lekplats för skolbarnen och var 
planterad med träd och blommande buskar. Den 
nedre terrassen var rektorns privata trädgård. Vid 
första världskriget användes rektorns trädgård för 
odling av köksväxter.
 
Skolgården består idag av hårdgjorda ytor, men de 
två terrasserna fi nns fortfarande kvar.

Högre lärarinneseminariets historia
Vägen mot lärarinneseminariet inleddes med 
”Lärokurs för fruntimmer”. Kursen annonserades 
ut i Aftonbladet i januari 1859 och väckte 
stort intresse. Undervisningen omfattade 
religion, historia och geografi , räkning och 
geometri, teckning, naturvetenskap, hälsolära, 
allmän språklära och litteraturhistoria samt 
undervisningslära. Studenterna träffades 
två timmar varje vardagseftermiddag och 
fi ck dessutom hemuppgifter. Kursen hade 
131 sökande första året. Vissa av dem var 
redan lärarinnor, andra ville förbereda sig för 
lärarinneyrket. Men många ville helt enkelt 
fördjupa sin allmänbildning. Tanken var att kursen 
skulle hållas i justitiestatsministerns våning 
i en statligt ägd byggnad i korsningen Östra 
beridarebansgatan (idag Sergelgatan) och Mäster 
Samuelsgatan. Det var dock så många som ville 
genomgå utbildningen att man tvingades fl ytta till 
större lokaler i Klara skolhus på Klara kyrkogård. 
(Byggnadens fi nns kvar i kyrkogårdens västra 
hörn).

Vid riksdagen 1859-60 fattade man beslut om att 
inrätta ”Seminarium för bildande av lärarinnor” 
som en utveckling av ”Lärokurs för fruntimmer”. 
Därmed var ett stort steg taget mot bildandet av 
Sveriges första institution för högre utbildning 
för kvinnor. 1861 startade Seminariet och 

utbildningsverksamheten gavs en fastare form. 
Man höll även fortsättningsvis till i skolhuset på 
Klara kyrkogård. Lärarinneutbildningen var treårig 
med möjlighet till en ettårig påbyggnadsutbildning 
och öppen för alla kvinnor. Utbildningen var 
friare än vid de manliga institutionerna. De 
naturvetenskapliga ämnena gavs stort utrymme.

När kontraktet närmade sig sitt slutdatum ansökte 
direktören för seminariet om att få göra upp ett 
kontrakt med byggmästaren L. M. Elfl ing om att 
få hyra en byggnad från april 1871. Byggnaden 
skulle uppföras särskilt för ändamålet. Man 
hade redan ett färdigt förslag framtaget och för 
ritningarna till det stod arkitekten Gustaf Sjöberg.
1878 ändrades namnet till Högre 
lärarinneseminariet från att ha hetat Seminarium 
för bildande av lärarinnor.
 
Seminariet fungerade som en viktig symbol 
för kvinnorörelsen och artiklar som poängterar 
seminariets betydelse för kvinnors rätt till 
utbildning fi nns i tidskrifterna Dagny och Idun. 
Bland andra Fredrika Bremer skänkte och 
testamenterade böcker till seminariet. Tack vare 
hennes och andras gåvor blev biblioteket så 
småningom rätt omfattande.
När syftet med Högre lärarinneseminariet uppnåtts 

LÄRARINNESTUDERANDE I SEMINARIEBYGGNADENS PERISTYL 
NOTERA DÖRRPARTIET I BOTTENVÅNINGEN VILKET IDAG ÄR 
BORTTAGET. (FOTO SSM:S ARKIV)
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och allt fl er kvinnor fått tillgång till akademisk 
utbildning ansågs det överfl ödigt. 1941 beslutade 
riksdag och regering att verksamheten skulle 
avvecklas och året efter stängdes seminariet. 
Selma Lagerlöf gick utbildningen åren 1882-
1885.

En viktig del i Högre lärarinneseminariets 
verksamhet var Statens normalskola för fl ickor 

FIRANDE AV SKOLANS 60-ÅRS JUBILEUM 1921 I SOLENNITETSSALEN, DVS. FEST- ELLER SAMLINGSSALEN, VÅNINGEN 1 TRAPPA I 
GÅRDSFLYGELN. (FOTO SSM:S ARKIV)

som bildades 1863. Det var lärarinneseminariets 
övningsskola, där de blivande lärarinnorna fi ck öva 
sig i undervisning. Men normalskolan blev även 
delvis normbildande för andra högre fl ickskolor.
 
Efter seminariets avveckling fortsatte 
Normalskolans verksamhet som Statens 
normalskola vid nuvarande Musikhögskolan.



ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

F.D.  LÄRARINNESEMINARIET

SIDA 9WWW.AIX.SE 

KÄLLOR OCH LITTERATUR


Att klä sig för en ny tid, Örtenblad, Linda, I: 
Arkitekturmuseets årsbok 2008/2009

Kungl. Högre Lärarinneseminariet - 50 år, Åberg, 
Elisabeth, Dagny 1911 09 28

”Lärokurs för fruntimmer”. Ännu ett 
femtioårsminne, Ribbing, Maria, I: Dagny 1909 
12 23

Nationalencyklopedin

Regina Pallin, Idun 1889 06 07

Skolhuset: idé och form, Kristensson, Hjördis


Stockholms stadsarkiv (SSA), Högre    
Lärarinneseminariets arkiv

Stockholms byggnadsanämnds arkiv (BNA)

Stockholms stadsmuseeums arkiv

Riddaren 6 - en byggnadsinventering från 
Stockholms stadsmuseum

Äldre lärarinneseminariets byggnad i Sthlm, 
Ahlström, Kerstin, uppsats i konstvetenskap 1983
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BILAGA 1

FOTOBILAGA

BYGGNADENS GATUFASAD 1962. (FOTO SSM:S ARKIV)

BYGGNADENS GATUFASAD 2011.
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GÅRDSFLYGELN EXTERIÖRT 2011.

GÅRDSFLYGELNS FASAD OCH DAGENS ENTRÉ TILL BYGGNADEN.
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PERISTYLENS TAKLANTERNIN OCH TAKLIST.

PERISTYLEN UPPIFRÅN. I BOTTENVÅNINGEN SYNS STENLÄGG-
NINGEN FRÅN ARKITEKTURSKOLANS TID I BYGGNADEN.
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BÖNESALEN VÅN 3 TRAPPOR. BÄNKINREDNINGEN ÄR TILLKOMMEN 1991 OCH HÄRSTAMMAR FRÅN HAMBURG DÄR DEN 
DEMONTERADES I SAMBAN MED ANDRA VÄRLDSKRIGET. PELARNA DÖLJER DRAGSTAGEN FRÅN VINDEN.

HÄNGBOCK PÅ FLYGELVINDEN MED DRAGJÄRN SOM GÅR NED GENOM
BJÄLKLAGET. (MARKERAD MED RING)



ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

F.D.  LÄRARINNESEMINARIET

SIDA 14WWW.AIX.SE 

GYMNASTIKSALEN I BV. RUMMETS PELARE AVLÄGSNADES 1929-30
OCH ERSATTES MED I-BALKAR MED UPPLAG I YTTERVÄGGARNA.

SAMLINGSSALEN VÅN 1 TRAPPA MED ETT STUCKATURTAK AN-
PASSAT EFTER DRAGJÄRNEN FRÅN VÅNINGEN OVANFÖR.
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DÖRRPARTI IN MOT SAMLINGSSALEN.

PARDÖRR MOT PERISTYLEN PÅ ÖMSE SIDOR OM HUVUDTRAPPHUSET 
INDIKERAR DIGNITETEN PÅ GEMENSAMHETSSALARNA I GÅRDSFLYGELN.
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STENGOLV MED OLIKA STENSORTER HÄRÖRANDE FRÅN ARKITEKTURSKOLANS TID I HUSET.

DETALJ AV STUCKTAK I SAMLINGSSALEN.
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TAKSTOLAR I F.D. VINDSUTRYMMET VILKEN INREDDES TILL RITSALAR UNDER ARKITEKTURSKOLANS PERIOD I 
BYGGNADEN ÅREN1959-1970.

VINKÄLLAREN 1906. ENGELSKA VÄGGPANELER FRÅN 1580-TAL
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BILAGA 2

RÖD/BLÅ REDOVISNING 

RELATIONSRITNINGAR MED 
KULTURHISTORISKT INTRESSANTA DELAR 
MARKERADE
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BILAGA 3

RELEVANTA BYGGNADSRITNINGAR

NYBYGGNADSRITNING 1870 (2 RITN)
PRESENTATIONSRITNING 1871 (1 RITN)
OMBYGGNADSRITNING KTH 1957 (4 RITN)
HISSINSTALLATION 1991 (3 RITN)
OMBYGGNADSRITNING NY VENT 2001 
(7 RITN)
RELATIONSRITNINGAR 2011 (5RITN)
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