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Kvarteret Oljekvarnen

Fast.bet. Gatuadress   Arkitekt   Byggår

322:12(1) Koopmansg 6 A-D  K I Hansson   1915
322:12(2) Koopmansg 4 A-B  Hans Jyllin   1915
322:12(3) Koopmansg 2 A-D  Hans Jyllin   1915
322:12(4) Kommendörsg 36A-D O Hedlund   1915
322:12(5) Djurgårdsg 41 A, C &D Hans Jyllin (troligtvis)  1915 

Djurgårdsg 41 B  Ark.kontor Bo Cederlöf 1972
322:12(6) Kommendörsg 38 A-E O H J Zetterström  1915
322:12(7) Djurgårdsg 43 A-E  O H J Zetterström  1916
322:12(8) Kommendörsg 40 A-C Oscar Nilsson   1914
322:12(9) Oljekvarnsg 9 A-C  K Morberg   1917 
322:12(10) Oljekvarnsg 7A-C  K I Hansson    1915
322:12(11) Djurgårdsg 45 A-E  O H J Zetterström  1915

Kvarteret Oljekvarnen består av två slutna kvarter, varav den södra delen har två innegårdar och den 
norra en. De båda kvarterskropparna delas i mitten av en gångväg med gräsplant eringar. På området 
ligger två rödmålade sopsorteringsbyggnader med grönt plåttak och enkla metalldörrar. Dessa 
uppfördes 1997. Öppna portgångar leder från samtliga gårdar ut till detta område.

Alla fastigheter i kvarteret, utom en är uppförda mellan åren 1914 – 17 är av landshövdinge typ med 
mer eller mindre nationalromantiska drag. Fasadliven är artikulerade och varierande och i vissa avsnitt 
finns gavelfält ut mot gatan. Taken är av varierande slag; sadel- , mansard-, valmat mansard och brutet 
sadeltak. Takmaterialen är rött tegel alt. röd plåt inåt gårdarna.  Vindskivor och den enkla takfoten är 
målade i samma färg som fasaderna. 

Några av fastigheterna har inbyggda balkonger. Samtliga fönster är nyinsatta, förmodlingen 1972. 
Fönstren sitter placerade långt ut i fasadlivet och har grönmålade karmar och vitmålade omfattningar. 
Undantaget är fönstren som sitter i sockelvåningen vars omfattingar är grönmålade. Samma 
fönstertyper upprepar sig genom kvarteret och det finns bågformade, lunettfönster. Dropplisten är 
av trä och fönsterblecken är av plåt. Portalerna som leder in på gårdarna är bågformade och har låga 
grönmålade trägrindar in mot gården. Portvalven är  helputsade, putsade med mönsterband i tegel 
alt. sockel i tegel och vägg i slät puts. Samtliga byggnader, med undantag av Djurgårdsgatan 41 B har 
igenmurade källarfönster. Hängrännor och stuprör är svartmålade.  

På de tre gårdarna är snickerierna grönmålade liksom de från 1972 insatta entrédörrarna. Dessa är 
grönmålade med ett korsspröjsat fönster, den nedre delen av stående träpanel och draghandtag i 
metall. Gårdarna anlades 1972 av Landskapsbyrå AB.

Då nästan alla fasader har bytts ut och tilläggsisolerat har vi inte genomfört någon färg under sökning i 
kvarteret, utan endast tagit fram NCS-koderna för nuvarande färgsättning och utgått från denna. Även 
alla fönster och dörrar är moderna. 



322:12(11) Djurgårdsg 45 C-E
Sockelvåningen är spritputsad och målad i gul/beige och den undre delen är i ljus natursten Fasadens 
locklistpanel är målad i en brun/röd nyans med dragning åt det rosa. Hörnet har på första och andra 
våningen ett burspråk som vilar på konsoler av natursten. Lägenheterna, två på varje sida, som 
gränsar till burspråket har inbyggda panelklädda balkonger. Den översta balkongen, som vetter mot 
Oljekvarnsgatan, på senare är blivit inbyggd. Tegeltakets ena gavel är synlig mot hörnet. Fastigheten har 
i övrigt sadeltak.  

322:12(10)  Oljekvarnsg 7A-C
Sockelvåningen är murad i gult tegel med ljus fog och vilar på ett band av ljus natursten. Fasadens 
locklistpanel är målad i en faluröd nyans. Vid mötet med sockeln är locklistens översta smala lister lätt 
rundade vilket skapar ett extra omsorgsfullt och dekorativt intyck. Fastigheten har sadeltak. Mot gården 
har fasaden liggande panel där färgen flagar ordentligt och denna bör rengöras till grunden innan 
omålning sker.

322:12(9) Oljekvarnsg 9 A-C 
Fastighetens utförande är likadant som nr 7. Panelen är målad i en ljus chokladbrun nyans. På 
byggnadens östra fasad finns  ett troligtvis  igensatt fönster. Mot gården har fasaden liggande panel där 
färgen flagar ordentligt och denna bör rengöras till grunden innan omålning sker.

322:12(8) Kommendörsg 40 A-C 
Fastighetens utförande är likadant som nr 7 och 9. Panelen är målad i en kaffebrun nyans. Sockelns 
kalkstensband är lagad med murbruk på ett par platser. Under två av fönstren i sockelvåningen är 
understycket slätputsat och målat. Hörnet är artikulerad med ett burspråk på första och andra våningen 
som vilar på konsoler av trä. Överst i burspråket sitter ett litet lunettfönster.  Mot gården har fasaden 
liggande panel där färgen flagar ordentligt och denna bör rengöras till grunden innan omålning sker.

322:12(6) Kommendörsg 38 A-E 
Sockeln är spritputsad och målad i gul/beige och vilar på ett slätt band av målade moderna skivor. Den 
mycket oreglbundna huskroppen är klädd i rödmålad locklistpanel. Locklisten har ett rakt avslut med 
dropplist av trä. Färgen flagar rikligt och bör rengöras till grunden innan omålning sker. Fasaden mot 
Kommendörsgatan är rikt artikulerade med sex olika typer av fönster och ett enkelt burspråk som löper 
över en våning med fönster och kupat plåttak. I fastighetens hörn, som vetter mot Kommendörsgatan 
och mot planteringen mellan de två kvarterskropparna, finns fyra panelklädda inbyggda balkonger 
med vitmålad panel i taket. Också mot planteringen finns ett enkelt burspråk med ett fönster på första 
våningen. Delar av fastigheten har mansardtak. 

322:12(7) Djurgårdsg 43 A-E
Fastigheten liknar 322:12(6) i utförande men är målat i brunt och har endast två balkonger som vetter 
mot planteringen. På bottenvåningen finns en butikslokal med sex bågformade butiksfönster. Samtliga 
fönster har igensatta överstycken. I ett av dem är ett lunettfönster  insatt. Två butiksdörrar med fönster 
av nyare typ, varav en i trä och en i plåt, vetter ut mot Djurgårdsgatan. På fasaden mot Djurgårdsgatan 



sitter ett enkelt burspråk med ett fönster på första våningen. Både fasaden mot gatan och mot gården är 
i dåligt skick och bör helt rengöras före ommålning.  

322:12(11) Djurgårdsg 45 A-B
Fastigheten är mycket lik 322:12(7) men målad i en ljus chokladbrun nyans. Fasaden mot gatan flagar 
ordentligt och bör helt rengöras före ommålning. 

322:12(4) Kommendörsg 36A-D
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av rödtonad kalksten. Fasaden har 
målad locklistpanel i brunt med dragning åt rosa/lila. I fasadlivet finns tre avsnitt, över första och 
andra våningen, som går ut från fasadlivet något och avslutas med en gavel med lunettfönster (mot 
Kommendörsgatan är detta ett blindfönster). Mot Kommendörsgatan i hörnet Kommendörsgatan/
Koopmansgatan har gavelavsnittet brutet sadeltak.  Sadeltaket är klätt med röda tegelpannor.  En 
portal från planteringen leder in mot gården. Sockelvåningen på detta avsnitt är artikulerad med 
röda tegelband kombinerat med slätputsade gulbeige fält.  Här finns en icke ursprunglig lokal för 
Familjebostäders bovärd vars entrédörr är likadan som entrédörrarna på gårdarna (moderna). Bredvid 
denna finns en slät metalldörr.  

322:12(1) Kommendörsg/Koopmansg 6 A-D
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av rödtonad natursten. Fasaden är klädd 
i locklistpanel och målad i en brunröd nyans. Fasadfärgen flagar och bör helt rengöras före ommålning. 
Mot Kommendörsgatan finns en grönmålad port med ett vackert spröjsat lunettfönster med tegelmurad 
båge med inslag av kalksten. Portens pardörrar används förmodligen inte eftersom dörrarna saknar 
handtag ut mot gatan. I hörnet Kommendörsgatan/Koopmansgatan sitter från första våningen ett 
enkelt burpsråk med breda fönsterband. Mot Koopmansgatan är sockelbandet i natursten inte rödtonat 
utan ljusare och dessutom finns det påväxt av mossa på stenen, som bör rengöras. Här avslutas en del av 
fasaden med ett brant gavelstycke med ett ruterformat fönster inramat med en bred list. En portal leder 
in mot gården. Mot gården har denna fastighet liggande panel som flagar rejält och bör rengöras helt 
före ommålning. 

322:12(2) Koopmansg 4 A-B
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av ljus kalksten. Fasaden är klädd i 
locklistpanel och målad med en gråaktig ljusbrun nyans. Portalen är igenmurad och rödmålad. I muren 
är en ny grönmålad plåtdörr insatt. Den gamla nummerskylten no 4 sitter kvar på fasaden. Fasaden mot 
gården flagar rejält och bör rengöras helt före ommålning. 

322:12(3) Koopmansg 2 A-D/Djurgårdsgatan 
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av ljus kalksten. Fasaden är klädd i 
locklistpanel och är något mörkare brun än 322:12(2). I Fastighetens hörn finns en butikslokal med ett 
enkelt kvadratiskt butiksfönster som vetter mot Koopmansgatan och ett mot Djurgårdsgatan. I hörnet 
sitter en butiksdörr med fönster, stående smal panel och runt  draghandtag i mörkt trä, (troligen från 40-
50-talet).  Ovan butiksdörren sitter ett burspråk på en trappmurad konsol i tegel.  Mot Djurgårdsgatan 
varierar fasaden i höjd och längst mot söder avslutas fasaden med en lätt sluttande gaveldel. 



322:12(5) Djurgårdsg 41 A
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av ljus kalksten. Fasaden är klädd i 
locklistpanel och målad i en falurödliknande nyans. Ovanför den bågformade portalen sitter en gammal 
nummerskylt i trä. Skylten är mycket sliten och endast med svårighet går siffran 41 att urskilja. Skylten 
kanske kan rengöras i samband med fasadarbeten.  

322:12(5) Djurgårdsg 41 B
Denna del av fastigheten 322:12(5) är uppförd 1972 efter att dåvarande fastighet rivits och liknar 
fasadavsnittet 41 A. Undantaget är sockeln som är spritputsad och målad i gul/beige vilar på ett 
band av släta och målade betongplattor. Mot Djurgårdsgatan sitter ett 3-sidigt burspråk på första och 
andra våningen. Detta är mycket nedsmutsat av guano (duvbajs). På den utskjutande gavelsidan mot 
planteringen finns en utbyggnad med ett fönsterband bestående av fem smala fönster med korsspröjs 
på översta våningen. Mot väster på samma gavel sitter tre inbyggda balkonger på vån 1-3. På denna sida 
av fastigheten finns en källarnedgång med svartmålat räcke. Källarfönstren i denna nybyggda del är inte 
igenmurade. 

322:12(5) Djurgårdsg 41 C & D
Sockeln är murad i rött tegel med ljus fog och vilar på ett band av ljus kalksten. Fasaden är klädd i 
locklistpanel och är brunmålad. I övrigt som övriga fasader. 



Kv. Oljekvarnen - Färgundersökning

Alla fönsterpartier grågröna med beige foder. 
Någon tegelsockel, nästan orange

Nr 2 – en nyans mörkare än 34
5010 eller 6010 
Insida gård = s 4030 – Y 80 R

Nr 4 = 34
Fasad s 

Nr 6 a + b
Brunröd

Nr 7
Ny fasad s 7020 – Y 90 R (6030 –R, 6030 – Y 90 R)

Nya fönster

Dörrblad s 4010 – G 30 Y/5010 – G 30 Y

Sockel s 2010 – Y (s 1005 – Y). Ny puts, sprutad på. 

Nr 9
s 6020 – Y 90 R eller Y 80 R

Nr 40 = 6
Fasad s 6020 – Y 90 R (hörnfastighet) 

Nr 41 a + b = 38 d
Röd med putsad sockel (2010 – Y)
s 5040 – Y 80 R

Nr 36 a + d 
Fasad s 5010 – Y 50 R (brunlila) / 4010 eller Y 70 R

Nr 40 = 38
sasss



Nr 38 a – c
S 6020 – Y 90 R

Nr 38 D
S 5040 – Y 80 R / Y 70 R

Nr 41
S 6020 – Y 90 R

Nr 43 a, b
Ny fasad s 4050 – Y 70 R / Y 80 R

Nya fönster s 3010 – G 10 Y / 4010 – G 10 Y mot blått s 3010 – B 90 G/4010

Sockel s 2010 – Y (s 1005 – Y). 

Nr 43 e
Ny fasad lika nr 7

Nya fönster s 3010 – G 10 Y / 4010 – G 10 Y mot blått s 3010 – B 90 G/4010

Sockel s 2010 – Y (s 1005 – Y). 

Nr 45 d
Ny fasad s 6020 – Y 80 R

Nya fönster s 3010 – G 10 Y / 4010 – G 10 Y mot blått s 3010 – B 90 G/4010

Sockel s 2010 – Y (s 1005 – Y). 



FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Koopmansgatan 6 A-D, Djurgårdsgatan 43 A-E

TRÄPANEL gata   S 7020 – Y 50 R               

TRÄPANEL gård   S 5020 – Y 50 R 

FÖNSTEROMFATTNING  S 1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR    S 4010 – G 70 Y

SOCKEL Målad del   S 2010 – Y

© Antiquum – Bebyggelseantikvarisk konsult 2003



FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Koopmansgat 4 A-B, 2 A, Djurgårdsgat 45 A-B & Kommendörsgat 38 A-E 

TRÄPANEL gata   S 5010 - Y 30 R        

TRÄPANEL gård   S 4010 - Y 30 R

FÖNSTEROMFATTNING  S 1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR    S 3010 – G 50 Y

SOCKEL Målad del   S 2010 – Y
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FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Koopmansgat 2 B-D, Djurgårdsgat 41 A, 43 A-E & Oljekvarnsgat 9 A-C

TRÄPANEL gata   S 6010 – Y 30 R              

 TRÄPANEL gård   S 5010 - Y 30 R

FÖNSTEROMFATTNING  S 1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR    S 3020 – G 50 Y

SOCKEL Målad del   S 2010 – Y
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FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Kommendörsgat 36 A(del), 36 B-C & Djurgårdsgat 41 C-D

TRÄPANEL gata   S 6020 – Y 70 R              

 TRÄPANEL gård   S 5020 - Y 70 R

FÖNSTEROMFATTNING  S 1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR    S 3010 – G 60 Y

SOCKEL Målad del   S 2010 – Y
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FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Djurgårdsgat 41 B, Oljekvarnsgat 7 A-C & Kommendörsgat 38 A-E

TRÄPANEL gata   S 5030 – Y 60 R             

TRÄPANEL gård   S 5030 - Y 50 R

FÖNSTEROMFATTNING  S 1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR    S 4010 – G 70 Y

SOCKEL Målad del   S 2010 – Y
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FÄRGSÄTTNINGSFÖRSLAG  KV OLJEKVARNEN: 

Kommendörsgatan 40 A-C

TRÄPANEL gata    S 7010 – Y 70 R             

 TRÄPANEL gård    S 5010 - Y 70 R

FÖNSTEROMFATTNING S   1005 – Y 10 R

FÖNSTERKARM, BÅGE & 
DÖRRAR     S 3020 – G 50 Y

SOCKEL Målad del    S 2010 – Y
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