Kalifornien
Kvarteret började bebyggas under 1880-talet, men från den tiden finns
inget kvar idag. En av byggnaderna finns visserligen kvar, Kalifornien 4
från 1887 men huset har blivit både till- och ombyggt till oigenkännlighet.
1934-35 uppfördes ett stilrent funktionalistiskt hörnhus ritat av Mogens
Mogensen, som inreddes till biografen Palladium. Övriga byggnader i
kvarteret uppfördes på rivningstomter vid 1970-talets början. Här byggdes
bland annat tingshus, skattekontor och lokaler för kronofogdemyndigheterna. Kvarterets namn Kalifornien och Kaliforniegatan lär komma från ett
original som bodde vid stranden i höjd med Gasverksgatans mynning vid
Jämvägsgatan. Han kallades "Guldgubben", eftersom han hade grävt guld
i Kalifornien och gjort sig en förmögenhet.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Kalifornien 9. Kaliforniegatan 2. Bollbrogatan 4-6
Byggnadsår: 1934-35
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: byggmästare Olof Andersson
Byggherre: byggmästare Olof Andersson
Hörnhus med tydliga funktionalistiska drag; vit slät puts, breda burspråk
med genomgående fönsterrader, plantak med takterrass. Bottenvåningen
har ändrats flera gånger sedan biografen Palladium lades ner 1986. I .ag
finns byggnadens främsta värde i de tydliga funktionalistiska stildragen i
form av detaljer och byggnadsvolymers grupperingar.
Kalifornien 9, Kaliforniegatan 2, Bollbrogatan 4-6
Byggnader av kompletterande värde:

Kalifornien 10. Järnvägsgatan 35-37. Bollbrogatan 2
Byggnadsår: 1973
Arkitekt: Arton Konsulterande Arkitekter
Byggmästare och byggherre: Göran Bengtsson Byggnads AB

Kalifornien JO, Järnvägsgatan 35-37, Bollbrogatan 2

Huset uppfördes som det sista i en lång rad institutionsbyggnader som
koncentrerades till Söder: tingsrätten med åklagarmyndigheten i grannfastigheten, polishuset mittemot och i denna byggnad kronofogdemyndighet, länsstyrelsens taxeringsavdelning samt de lokala skattemyndigheterna.
Byggnaden följer tingsrättens konstruktivistiska yttre med kraftigt markerade murverk som ramar in fasaden. Teglet är brunt, murat i vilt förband,
hörnet med entre mot Jämvägs- och Bollbrogatan är något indraget.

Kalifornien 11. Järnvägsgatan 41. Gasverksgatan 9.
Kaliforniegatan 4
Byggnadsår: 1970-72
Arkitekt: Arton Konsulterande Arkitekter
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB

Kalifornien JJ, Järnvägsgatan 4J,
Gasverksgatan 9, Kaliforniegatan 4

Byggnaden hyser idag bl a tingsrätt. Sju våningar mot Gasverksgatan och
två i en lägre del med ett indraget parti mot Kalifomiegatan, vars svängda
fasad bildar en halvrund plan, i senare tid inhägnad. Teglet är brunrött och
murat i munkförband. På huvudfasaden bildas ett ramverk kring fönster och
brun plåtbröstning. Här har i senare tid satts på utskjutande solskydd. I
övrigt har inga yttre förändringar gjorts.
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Övrig bebyggelse:

Kalifornien 4, Järnvägsgatan 39
Byggnadsår: 1887-88
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: snickare S Y Eklund och O M Ohlsson
Kontorshus som trots den moderna fasaden ursprungligen är en byggnad
från 1880-talet. Byggnaden förändrades vid två om- och tillbyggnader;
1955 och 1984. Fasaden är murad med ett rödflammigt tegel i vilt förband.
Bottenvåningen är klädd med konststensplattor. Ingenting av ursprungsfasaden från 1887 finns bevarat i husets yttre.
Kalifornien 4, Järnvägsgatan 39

Kaplanen
Kvarteret bebyggdes under 1940-talct med stora flerfamiljshus. Byggnaderna är typiska för folkhemsperioden där dc främsta stildragen finns i
enkelheten och materialval. Mariagården i kvarteret uppfördes av Familjen
Erik Bancks Stiftelse Mariagården som äldreboende. Byggnaden är uppförd
i samma anda som bostadshusen men med en mer klassisk framtoning.
Tillbyggnaden mot Krabbegatan är däremot modernare och ett gott exempel på i"emtio-sextiotalsarkitekturens formspel med stora och tydliga mönster.

Byggnader av kompletterande värde:

Kaplanen 1, Mäster Ernsts gata 2-4
Byggnadsår: 1939
Arkitekt: Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Göran A Bengtsson
Byggherre: Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården
Tvåvåningsbyggnad för äldreboende, "Mariagården". Fasad i helsingborgstegel i munkförband med springande kopp. Ursprungsbyggnaden
byggdes till i samma utförande 1949-50 med fyra fönsteraxlar sydväst om
trapph set. Fönster och detaljer är ursprungliga förutom cn entre i aluminium. 1960 gjordes tillbyggnaden mot Krabbegatan med en murad
förbindelsegång. 1997 uppfördes det stora glasade partiet mellan de båda
byggnaderna som sedan dess fungerat som huvudingång till Mariagården.

Kaplanen l, Mäster Ernsts gata 2-4

Kaplanen 1, Krabbegatan 1
Byggn2.dsår: 1959-60
Arkitekt: Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Familjen Erik Bancks Stiftelse Mariagården
Byggnaden uppfördes som tillbyggnad till Mariagården. Fyra våningar
med ljusa putsfält inramade av tvärställt rött fasadtegel. Sadeltak med röda
tegelpannor. Tidstypiska fönster med asymmetrisk mittpost. Byggnaden är
förbunden med den äldre delen genom ett stort glasat parti som inte ingår i
klassificeringen.
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Kaplanen 8, Mäster Ernsts gata 6 A-C
Byggnadsår: 1944-45
Arkitekt: filip Lundgren
Byggmästare: byggmästare John Nilsson
Byggherre: byggmästare John Nilsson

Kaplanen 8, Mäster Emsts gata 6 A-C

Bostadshus i fem våningar med inredd vind, murat med mörkrött tegel i
munkförband och gulfärgat fogbruk, tidstypiska balkonger med beigegul
smalkorrugerad plåt och mjuka avhörningar. Fönstren är vitmålade men har
troligen haft samma gula färg som balkongerna. Entrepartierna är oförändrade och visar upp kvaliteter som laserade trädörrar, etsade glasrutor,
klinkersinramningar och smäckra skärmtak. På tomten finns även ett garage
från senare tid.

Övrig bebyggelse:

Kaplanen 9, Kopparmöllegatan 15 A-C
Byggnadsår: 1944
Arkitekt: Erik G Andersson
Byggmästare: Erik Ivar Wihlborg
Byggherre: Fastighets AB Högaborg

Kaplanen 9, Kopparmöl/egatan /5 A-C

Liknande bostadshus som Kaplanen 8 men med plåtinklädda och tillbyggda balkonger med kraftiga betongstöd samt nyare entreer med dörrar
av aluminium. Fasader av helsingborgstegel, fönstren vita med asymmetrisk mittpost.

Kaplanen 10, Krabbegatan 3 A-C
Byggnadsår: 1944
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Byggnadsfirman Johansson & Nilsson
Byggherre: Fastighetsföreningen Kaplanen 10 upa

Uppfört i helsingborgstegel i samma utformning som de andra bostadshusen i kvarteret. Fönstren är vita mittpostfönster av modern typ. I senare tid
har också balkongplåten bytts ut och de vinklade entreerna klätts in med
plåt.
Kaplanen JO, Krabbegatan 3 A-C

Karl XI norra
1904-05 anlades Karlsgatan och kvarteret delades i två delar. Dessförinnan
hade det varit stadens största kvarter. Många hantverksgårdar låg här, den
största var Carl Christian Trapps garveri. Det var på sonen Oscar Trapps
initiativ som en ny gata genom kvarteret drogs fram, och då huvudsakligen
över den så kallade Trappska gården. Av denna garvaregård återstår idag
endast gatuhuset i hörnan mot Södra Storgatan, Karl XI norra 18, som
nyligen rustats upp. Kvarterets sida mot Bruksgatan med varierande hustyper visar tydligt hur staden växt, från det äldsta låga envåningshuset i
hörnet mot Möllegränden till det fem våningar höga jugendhörnhuset mot
Karlsgatan. Det dröjde ett tag innan byggnationen längs den framdragna
Karlsgatan kom igång, biografen Röda Kvarn (Karl XI norra 5) tillhörde de
första, annars var det först under 1930-talet som gatan började bebyggas
för att få den form den har idag. Äldre bebyggelse från slutet av l800-talet
längs Möllegränden revs. Istället byggdes här bostadshus som mot
Möllegränden har en låg skala, högre in mot gården.
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Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Karl XI norra 18, Södra Storgatan 14
Byggn dsår: ursprung i 1700-talsgård
Byggmästare och byggherrar: okända

Byggn den, känd som "Läder-Perssons hörna" eller den "Trappska gården" h3I sitt ursprung i två gårdar från 1700-talet. Tvåvåningsdelen uppfördes omkring 1750 och envåningsdelen omkring 1770. Huset byggdes om
1999 efter ritningar av Jan-Eric Forells arkitektkontor och inreddes till
bostäder. Två våningar i grå puts uppdelad på en lägre byggnad och en
högre. Mittpostfönster, i liv med fasaden på andra våningen men något
indragna på bottenvåningen. Byggnaden tillhörde den trappska garvaregården som låg näst söderut längst Södra Storgatan, just där Karlsgatan
mynnar ut idag.

Karl XI norra 18, Södra Storgatan 14

Byggnader av kompletterande värde:

Karl XI norra 1, Södra Storgatan 10, Möllegränden 24
Byggn,dsår: 1876
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: målaren Olof J Gyllenberg

Hörnh s i tre våningar, ljusgul puts utom på bottenvåningen som är grå
och bandrusticerad. Fasaden artikuleras av olika profilerade putsdetaljer i
ordinär och anspråkslös utformning. Fransk gjutjärnsbalkong på avfasad
hörna. 'På bottenvåningen har butiksfönster tagits upp och på vinden har
lägenheter inretts.

Karl XI norra l, Södra Storgatan JO,
Möllegränden 24

Karl XI norra 2, Södra Storgatan 12
Byggnadsår: omkring 1798, därefter kontinuerligt ombyggt
Byggmästare och byggherrar: okända

Byggnadens ålder kan spåras till 1798. 1857 ersattes den äldre gatufasaden
i korsvirke med en murad fasad som putsades. 1890 togs ett par butiksfönster upp mot gatan. Fasaden i två våningar är rödaktigt putsad, det
mittersta fönsterparet är något framskjutet i fasadlivet på ovanvåningen,
taket täckt med röda enkupiga tegelpannor.
Karl XI norra 2, Södra Storgatan 12

Karl XI norra 5, Karlsgatan 7
Byggn'dsår: 1917-18
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Anders P Retzner
Byggherre: Oscar Trapps sterbhus, genom Theodor Trapp

Trevån ings t1erbostadshus med mansardvåning. Brunt1ammigt tegel i
kryssförband med mönstermurat våningsband, putsat burspråk mitt på
fasaden krönt med en trappstegsgavel. Mansardtaket är lagt med röda
enkupiga tegelpannor (mot gården med plåt). Fönstren är vita av olika
modeller. Vindfångsentre under skärmtak från 1930, glasade trädörrar med
valvslagen båge.
I huset är biografen Röda Kvarn inrymd. Biografen byggdes om och moderniserades under år 2000.
Karl Xl norra 5, Karlsgatan 7
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Karl XI norra 22, Möllegränden 22
Byggnadsår: 1836
Byggmästare: okänd, byggherre: garvare Carl C Trapp

Karl XI norra 22, Mollegränden 22

Byggnaden, som har mycket av sin ålderdomliga karaktär kvar, var ursprungligen en del av Trapps garveri i kvarteret. Första kända bygglovshandling är från 1898 då C C Trapp ansökte om förändringsarbeten. På
bottenvåningen fanns ett tryckeri och på andra våningen fanns sätteriet.
Byggnaden är i två våningar med förhöjd vindsvåning. Vindsvåningen är
klädd med svart plåt. På baksidan kragar den ut. Gatufasaden är putsad i
ljust grågult med en tegelmur nertill. På gaveln och gårdsfasaden är fasaderna av korsvirke med puts- och tegelfyllningar. Sadeltak med grå tegelpannor. Gatufasadens fönster är av T-postmodell med profilerade
omfattningar, i övrigt mittpostfönster. På baksidan finns en putsad gårdsbyggnad som byggdes till 1898 för tryckeriets pressar. 1907 fanns
Helsingborgs korgfabriks AB i huset. Sedan 1995 används byggnaden som
restaurang- och nöjeslokal.

Karl XI norra 28, Bruksgatan 19, Karlsgatan 1 A-B
Byggnadsår: 1907-08
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Anders J Wilson
Byggherre: Fastighetsbolaget Carolus

Karl XI norra 28, Bruksgatan 19,
Karlsgatan l A-B

Femvånings jugendbyggnad med kraftigt markerat hörnparti i form av ett
rundtorn med takvåning. Bottenvåningen är i rosa puts. Resten av huset är
putsat i ljusgrönt, som dock inte är den ursprungliga färgen. Putsade
karnapliknande burspråk med baldakin på var sin sida om tornet. Sockel av
grå natursten, gröna korspostfönster med spröjs upptill. Tegelpannor på
taket, takvåningen inreddes 1988 då gröna plåtklädda takkupor byggdes.
1947 förenklades ett par trappstegsgavlar och 1982 revs ett par trapphusbalkonger på baksidan. Ursprungligen var bottenvåningen bandrusticerad
och fönstren försedda med kornischer och solbänkar.

Karl XI norra 29, Bruksgatan 17
Byggnadsår: 1896-98
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: Gasverksföreståndare Lars Åkesson

Karl Xl norra 29, Bruksgatan 17

Trevåningsbyggnad med mansardvåning, gatufasad av gulbrunt
förbländertegel, en del mönstermurningar och framhävda detaljer i rött
tegel. De vita mittpost- och T-postfönstren är försedda med maskaronprydda överstycken. Taket är lagt med brun falsad takplåt. 1936 gjordes
bottenvåningen om med större skyltfönster och 1996 putsades den om.
Gårdssidan är putsad i ljusbeige.

Karl XI norra 30 (del av), Bruksgatan 13, Möllegränden 10
Byggnadsår: omkring 1803
Byggmästare och byggherre: okända

Karl XI norra 30 (del av), Bruksgatan /3,
Möllegränden 10

Hörnbyggnaden i fastigheten nr 30 har sitt ursprung i två korsvirkesbyggnader från början av 1800-talet som kontinuerligt byggts om till nuvarande utseende. På 1920-talet skedde de största förändringarna då bl a

76

butiksfönster togs upp och byggnaden fick sitt nuvarande utseende, ritat
av Nils J Lundgren. Hörnbyggnaden är i en våning med inredd vind. Gulbruna p tsade fasader med stora butiksfönster. Fasaderna fick stå kvar när
resten a v huset revs i samband med saneringar i kvarteret på 1980-talet.

Karl XI norra 30 (del av), Bruksgatan 15
Byggnadsår: 1874
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: murarmästare J Lundberg
Byggherre: snickaren Pehr Albrektsson
Husets yggnadsår 1874 syftar egentligen på en om- och tillbyggnad av ett
envåningshus som fanns redan 1816. Dagens putsade men avskalade
tvåvåningsfasad härrör från 1949 då fönstren byttes ut och bottenvåningen gjordes om efter ritningar av Johnny Ekström. Gårdsflyglar revs
1977 och 1985.

Karl Xl norra 30 (del av), Bruksgatan 15

Övrig bebyggelse:

Karl XI norra 19, Karlsgatan 9
Byggnadsår: 1937
Arkitekt: ingenjörerna Herbert och Yngve Ahlström
Byggmästare: byggnadsingenjör Herbert Ahlström
Byggherre: Herbert, Yngve och Gustaf Ahlström
Murat fyravåningshus med vind, rödbrunt tegel i kryssförband, huvudsakligen uppglasad bottenvåning klädd med ljusa naturstensplattor. Murade
burspråk med sidoplacerade plåtklädda balkonger. Sadeltak med framdragen takfot. Gula trelufts vertikalpostfönster i bruna karmar. En nedfart till
källarplanet byggdes 1951.

Karl Xl norra 19, Karlsgatan 9

Karl XI norra 23, Karlsgatan 3-5
Byggnadsår: 1936-37
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Henry Lundstedt
Byggherre: Lundgren & Lundstedt J:or Byggnadsfirma
Enkel funkisbyggnad i fem våningar. Murade fasader av gult tegel i munkförband med springande kopp. Tidstypiska perspektivfönster med fyra
lufter och breda plåtklädda balkonger.
Karl Xl norra 23, Karlsgatan 3-5

Karl XI norra 30 (del av), Möllegränden 12-20
Byggnadsår: 1987
Arkitekt: FFNS arkitekter i Skåne, Malmö
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Göran Bengtsson Byggnads AB
Huvuddelen av fastigheten består av ett nyuppfört bostadskomplex.
Husen är murade i gult tegel med olika grader av överputsning som skapar
småskalighet och variation. Gårdsbyggnaderna är högre än gatuhusen,
som är på två-tre våningar plus inredd vind.
Karl Xl norra 30 (del av), Möllegränden 12-20
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Karl XI södra
Kvarteret fick sin nuvarande form efter Karlsgatans tillkomst 1904-05 då
kvarteret Karl XI delades i två delar. I den södra delen mot Södra Storgatan
ligger idag Maria Församlingshem på samma plats som den gamla prästgården låg. Denna revs och tlyttades till Fredliksdals friluftsmuseum 1940.
Väster om prästgården, ungefär där Televerkets nuvarande byggnad står,
låg stadens fattigkyrkogård från 1600-talet. Den slutade användas 1816 när
nya kyrkogården vid Södergatan anlades. Platsen började bebyggas på
1850-talet. Prästgatan hette då Nya Kyrkogårdsgatan. På södra sidan
gränsade den till Eric Ruuths stora tomt med lerkärlsfabriken. 1907 uppfördes en stor kontors- och telegrafbyggnad åt Kungliga Telegrafverket. 1994
byggnadsminnesförklarades byggnaden.

Byggnadsminne:

Karl XI södra 18 (del av), Karlsgatan 2-4, Prästgatan 5
Byggnadsår: 1907-09
Arkitekt: F O Lindström, Stockholm
Byggmästare: Anders P Retzner
Byggherre: Kungliga Telegrafverket

Byggnaden är belägen på en spetsig hörntomt. Huset är uppfört av helsingborgstegel i fyra våningar med granit i sockeln. Byggnadens hörn
markeras med trappstegsgavlar, och den spetsiga hörna som också är
entreparti artikuleras ytterligare aven hög tornspira. Entrepartiets portal är
utförd i sandsten med televerkets symbol i form av blixtar och tre kronor
ovanför. Fönstren byttes ut på 1990-talet. I övrigt är byggnaden oförändrad
från nybyggnadstillfållet.
Byggnadens arkitekt, F O Lindström, var stadsarkitekt i Umeå 1888-93
och sedan verksam i Stockholm, men han var upphovsman till tlera bankoch telegrafbyggnader runt om i landet. Byggnaden blev byggnadsminne

1994.
Karl XI södra 18 (del av), Karlsgatan 2-4,
Prästgatan 5
Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Karl XI södra 19, Södra Storgatan 18
Byggnadsår: 1886-87
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: garvare Carl Christian Trapps sterbhus

Klassiserande byggnad med ett mittplacerat burspråk. Under burspr~tket är
huvudentren indragen i en nisch med texten "Köpmännens hus" i målad
puts. Huvudfasaden är murad i rött tegel medan hörnkedjor, våningsband,
takfotsgesims, fönsteromfattningar och burspråksutsmyckningar är utförda
i kontrasterande gul puts. Bottenvåningen byggdes om 1937 till nuvarande
utformning med stora skyltfönster. I samband med en upprustning l 83
inreddes vinden och takkupor byggdes. Gårdsfasaden är enklare i brunt
tegel.

Karl XI södra 19, Södra Storgatan 18
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Byggnader av kompletterande värde:

Karl XI södra 15, Södra Storgatan 20-22, Prästgatan
Byggnadsår: 1941-42
Arkitekt: Rune Welin, Malmö
Byggm"stare: Göran Bengtsson
ByggheJTe: Maria församling i Helsingborg

Församlingshem för Maria församling. Arkitekt var Rune Welin, som senare
blev stadsarkitekt i Ystad. Byggnadsvolymerna är enkla, uppförda av
rödbrunt hålkälstegel i munkförband. Omfattningar kring fönster och dörrar
liksom takfall är murade i rullskift. De smidda grindarna i huvudporten mot
Södra Storgatan är utförda av konstnären Gunnar Nordborg med bibliska
motiv. Gårdsflygeln i en våning har höga korspostfönster och väggen intill
artikuleras aven konststensmurad stjärna. På tomten fanns tidigare en
äldre prästgård. 1940 monterades gården ner och återuppfördes på
Fredrik~dals friluftsmuseum.

Karl Xl södra 15, Södra Storgatan 20-22,
Prästgatan

Karl XI södra 20, Södra Storgatan 16, Karlsgatan 12
Byggnadsår: 1930-31
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Nils P Lundstedt
Byggherre: arkitekt Filip Lundgren och byggmästare Henry Lundstedt

Bostads- och affärshus i tre våningar. Stilmässigt både funktionalism och
klassicism. Fasader i helsingborgstegel. Bottenvåningen är nästan helt
uppglasad. Varje skyltfönster åtskiljs av betongpelare med hög glirnrnerhalt.
På dessa finns utanpåhängda lyktor, som är samtida med huset. Även vissa
original dörrar finns kvar. Det avrundade hömpartiet som utnyttjats för ett
generöst fönsterarrangemang accentueras av halvkolonner i dorisk stil. I
senare tid har hörntornet byggts på med en rund glasöverbyggnad. I
portuppgångarna finns väggmålningar av GNordblad.

Karl Xl södra 20, Södra Storgatan 16,
Karlsgatan l2

Övrig bebyggelse:

Karl XI södra 4, Karlsgatan 10
Byggnadsår: 1931-32
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Nils P Lundstedt
Byggherre: arkitekten Filip Lundgren och byggmästaren Henry Lundstedt
Karl Xl södra 4, Karlsgatan lO

Ett typiskt funkishus, med en skärmliknande fasad av gult tegel i kryssförband med brunrnålad, putsad bottenvåning. Fönstren är vita med fyra lufter
i rad, placerade nära fasadlivet. En bred takkupa skjuter fram ovanför
taklisten liknande en attikavåning.

Karl XI södra 18 (del av), Karlsgatan 6-8 , Prästgatan 23
Byggnadsår: 1952
Arkitekt: Åke Porne, Stockholm
Byggmästare: okänd
Byggherre: Kungliga Telegrafverket

Fyravånings kontorshus byggt för televerket. Byggnaden är mot Karlsgatan putsad i röd terrasitputs. De relativt små fönstren är omgivna av
stora mosaikmönstrade fält i grått och vitt. Ingångsporten är igensatt med
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plåt. Ä ven sockeln är egensinnigt mosaikmurad i brunt. Gårdsfasaden
överensstämmer med gatufasaden. 1968 byggdes en flygel, ritad av Leif
Olsson, som sträcker sig till över kvarteret mot Prästgatan 23 i två våningar,
rött tegel.

Karl XI södra 18 (del av), Karlsgatan 4, Prästgatan
Byggnadsår: 1938-39
Arkitekt: Charles Lindholm, Stockholm
Byggmästare: Ture G Karlsson
Byggherre: Kungliga Byggnadsstyrelsen

Karl XI södra J8 (del av),
Karlsgatan 4, Prästgatan

Fyravånings tillbyggnad till den äldre telegrafbyggnaden, uppförd i gult
flamtegel. Bottenvåningen är av sandsten. Fönstren är gröna av mittpostmodell. Huvudentren indragen med en glas- och gallerförsedd trädörr.
Byggnaden är oförändrad från nybyggnadstillfället. Baksidan har samma
fasadutformning som framsidan. En lägre fristående gårdsbyggnad i gult
tegel, med adress Prästgatan 15, hör också till fastigheten.

Karl XV
Kvarteret är byggt på utfyllnadsmark från hamnbygget 1863-67. Det stakades ut 1865 och bebyggdes 1867 med ett spannmålsmagasin i hörnet
Drottninggatan-Hamntorget. Det var konsul Petter Olsson som lät uppföra
det för sin egen verksamhet. Han kom sedan att uppföra nästan samtliga
byggnader i kvarteret. Den större magasinsbyggnaden i hörnet byggdes
1886 om till bostadshus och kontor, 1897 byggdes huset om igen och fick
nuvarande utseende. Även byggnaderna vid Harnntorget 3 liksom Badhusgatan 4 uppfördes av konsul Olsson som magasin och kontor. Olsson ägde
hela kvarteret och när utbyggnaden av norra hamnbassängen började bli
fårdig 1891 hade han låtit Alfred Hellerström rita en imponerande byggnad i
kvarterets hela längd mot sundssidan. Byggnaden fick en storslagen fasad
i tegel och sten. Endast den nordöstra delen av kvarteret förblev obebyggd. Här gick järnvägsspåren som förband ångfärjestationen med
centralstationen. Först när bangårdsfrågan löstes i och med bygget av Nya
Knutpunkten 1991, kunde platsen tas i anspråk. Huset som stod fardigt
1999 har blivit en modem pendang till kvarterets äldsta byggnad i hörnet
mot Hamntorget-Drottninggatan.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 72§:

Karl XV 9 (del av), Kungsgatan 2-6, Badhusgatan 2, Hamntorget 1
Byggnadsår: 1894-97
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Frans A Lundgren
Byggherre: konsul Petter Olsson

Karl XV 9 (del av), Kungsgatan 2-6,
Badhusgatan 2, Hamntorget l

Byggnaden tar hela kvarterets bredd i anspråk och utgör en imponerande
fasad mot sundet, tänkt att var det första som möter besökare som anländer
sjövägen. Huset är murat med rött tegel med dekorativa detaljer i gult.
Bottenvåning, hörnstenar och annan dekor är i grå cement eller sandsten.
Mittpartiet är förhöjt med två tomkroppar med brant takfall. Hömpartierna
framhävs med plåtinklädda tornspiror och mönstermurningar i fasaden. En
del smidesbalkonger har tagits bort, annars har det inte gjorts några större
förändringar. Gårdsfasaden är betydligt enklare, med gulflammigt tegel.
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Karl XV 9 (del av), Hamntorget 3
Byggnadsår: 1882
Arkitekt: byggmästare Frans A Lundgren
Byggmästare: Frans A Lundgren
Byggherre: Konsul Pettcr Olsson
Ursprungligen uppfört som magasins- och kontorsbyggnad åt konsul
Olsson. Fogstruket gulflammigt tegel från Olssons eget tegelbruk i Rögle.
Bottenvåningen är gråputsad och bandrusticerad. Varje våningsplan har
olika fönsteromfattningar, andra våningen är mest framträdande med
fönsterbröstningar och segmentbågsformade överstycken i ljus puts,
översta våningens fönsterrad rytmiseras av murade pilastrar. Magasinct låg
ursprungligen på bakgården i en korsvirkesbyggnad, som revs 1976. Inga
förändringar har skett med kontorsbyggnaden förutom fönster- och
dörrbywn och vindsinredning 1983.

Karl XV 9 (del av), Hamntorget 3

Karl XV 9 (del av), Hamntorget S, Drottninggatan 1
Byggnadsår: 1867
Arkitekt: troligen byggmästaren Bengt Lundgren
Byggmästare: Bengt Lundgren
Byggherre: handlande Petter Olsson (konsul Olsson)
Putsat femvånings hörnhus, med markerade fönsteraxlar med prydnadsgavial' på mansardtaket och burspråk på fasaden. Klassiserande listverk
och ornament är utförda i högrclicf. Byggnadens ursprung är ett magasin
med tillhörande torkria som uppfördes 1867, och som senare byggdes om i
två etapper. Första gången, 1886, gjordes det om till bostads- och kontorshus i fyra våningar. 1898 byggdes en mansardvåning och det markerade
hörnet med ett högt kupoltorn efter Mauritz Frohms ritningar. Den nuvarande representativa fasadutformningen härrör från denna senare ombyggnad.

Karl XV 9 (del av), Hamntorget 5, Drottninggatan 1

Karl XV 9 (del av), Drottninggatan 3
Byggnadsår: 1916-18
Arkitekt: Ola Anderson
Bygg ästare: Bengtsson & Bentz
Byggherre: Fastighets AB Carl XV
Affärs- och kontorsbyggnad med en tidstypisk enkel och välbevarad
utform ing. Rött tegel i fasaden med ett mittplacerat burspråk, flankerat av
mindre balkonger. Fönstren är huvudsakligen av korspostmodell med övre
spröjs. Bottenvåningen ger ett tyngre intryck med bandrusticerad, ljus puts
och stora rundbågade affärsfönster. Valmat tak som ovanför taklisten är
försett med tre låga halvmånformade kupor. Gårdsfasaden är murad i
gulflammigt tegel.

Karl XV 9 (del av), Drottninggatan 3

Karl XV 9 (del av), Badhusgatan 4
Byggnadsår: 1890-91
Arkitekt: byggmästarc Frans A Lundgren
Byggmästare: byggmästare Frans A Lundgren
Byggherre: konsul Petter Olsson
Ursprungligen uppförd som kontors- och magasinsbyggnad åt konsul
Olssons aktiebolag. Fasaden är enkel och opretentiös, murad i gult1ammigt
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och fogstruket Rögletegel. Bottenvåningens fasad har infällda horisontella
band i rödbrunt tegel, liksom de båda sidorisaliterna. Även valvbågar,
våningsfriser och takfotsgesims är mönstermurade, liksom den måttfullt
framhävda mittportalen.

Byggnader av kompletterande värde:

Karl XV 8, Drottninggatan 5, Badhusgatan 6
Byggnadsår: 1999
Arkitekt: Tangram Arkitekter AB
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: Skanska mark- och exploatering AB
Byggnaden är resultatet aven arkitekttävling på 1980-talet. Huset byggdes
1999 enligt det ursprungliga förslaget, endast smärre modifieringar gjordes.
Byggnaden utgör med sitt lanterninförsedda hörntorn en nymodernistisk
pendang till hörntornet från sekelskiftet mot Hamntorget. Fasaderna är ljust
putsade. Bottenvåningen är klädd med galvaniserad plåt. Fönstren har
mittpost med två eller tre lufter, på burspråken genomgående från sida till
sida. Byggnaden är i sju våningar med inredd vind. Förutom hörnlanterninen präglas taket av stora takkupor klädda med zinkplåt.
Karl XV 8, Drottninggatan 5, Badhusgatan 6

Kolonien
I början av 1900-talet var kvarteret sammanbyggt med de nuvarande kvarteren Glasbruket och Polisen. Där parkeringsplatsen idag ligger fanns en
alun- och syrafabrik och norr därom låg superfosfatfabriken och gasverket.
Mittemot stod den Wetterlingska möllan och varmbadhuset intill Gustaf
Adolfs kyrka. Den enda byggnad från denna tid som fortfarande finns kvar
är Kolonien 6. Stadsdelen dominerades av industrier och arbetarbebyggelse. Den äldre bebyggelsen i kvarteret Kolonien var i huvudsak
uppförd av arbetare.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Kolonien 6, Carl Krooks gata 34
Byggnadsår: 1887-88
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: skomakare Nils Alfred Dahlström
Bostads- och affärshus i tre våningar med mansardvåning. Fasaden är ljust
putsad i gult medan bottenvåningen är bandrusticerad i grått. De båda
sidorisaliternas fönsteraxlar är artikulerade med kraftiga kornischer och
balusterverk. Mittaxelns fönster är betydligt enklare. Mittpartiet var ursprungligen indraget som balkong i två plan. 1936 byggdes det ut till
fasad livet. Under balkongerna fanns en port som byggdes om 1952. Fasadornament i vit puts.

Kolonien 6, Carl Krooks gata 34
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Kolonien 14, Carl Krooks gata 36 A, Nedre Nytorgsgatan 11
Byggnadsår: 1887, 1944-45
Arkitckt: Mauritz Frohm (1887), Erik Wihlborg (1944-45)
Byggmästare: okänd (1887), Anton Svensson (1944-45)
Byggherre: murmästare C Winberg (1887), Fastighetsföreningen
Storjunkaren (1943)
1887 uppfördes ett trevåningshus ritat av Frohm. Vid en ombyggnad 1944
fick huset sitt nuvarande utseende. Fasaderna är putsade i mörkt rött i en
infärgad ädelputs med hög glimmerhalt. Det är en god representant från sin
tid med tidstypiska och välbevarade hörnbalkonger i smalkorrugerad plåt.
Fönstr,;:n är försedda med mittpost och är liksom balkongerna målade i
grönt. Bottenvåningen är klädd med grå klinkers i enlighet med tidens
smak.

Kolonien 14, Carl Krooks gata 36 A, Nedre
Nytorgsgatan 11

Övrig bebyggelse:

Kolonien 27 (del av), Carl Krooks gata 30, Wetterlingsgatan 4
Byggnadsår: 1938-39
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Anton Svensson
Byggherre: AB Bilhotell
Huset ppfördes i funkisstil som "Hälsingborgs Bilhotell" med bilförsäljning, reparationsverkstad, bensinstation och parkeringsdäck på de övre
våningarna, som nåddes med speciella bilhissar. 1987-88 byggdes huset om
och idag är det gråputsat. De tidigare obrutna fönsterbanden längs hela
fasadcn ändrades till treluftsfönster, och ctt stort uppglasat burspråk
byggdes på fasaden mot Carl Krooks gata. En mindre taköverbyggnad
byggdes till, och är nu en fullt utbyggd takvåning.

Kolonien 27 (del av), Carl Krooks gata 30,
Wetferlingsgatan 4

Kolonien 27 (del av), Wetterlingsgatan 2
Byggnadsår: 1986-88
Arkitekt: Skanska Arkitekter, Malmö genom Lars Lindahl och Bertil
Öhrström
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: Skanska AB
Sexvåningsbyggnad med bostadslägenheter och butik i bottenplanet.
Varierad fasad med vinklade och indragna partier, murade med gulflammigt
tegel, brunare i bottenplanet. Ett större burspråk dominerar fasaden från
nordväst.

Kolonien 27 (del av), Welterlingsgatan 2

Kolonien 28, Carl Krooks gata 32
Byggnadsår: 1887
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: arbetskarlen O P Risberg
1939 genomgick byggnaden från 1887 en omfattande och tidsenlig ombyggnad efter ritningar av Mauritz S:son Claes. Huset är i fem våningar
med grå, putsad fasad. Bottenvåningen har en murverksimitation genom
inristade linjer i putsen. Fasaden artikuleras horisontellt av röda band och
perspektivfönster. Den avslutas uppåt aven takkupa med balkong. En
omfattande renovering genomfördes 1987-88.
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Kullen västra
Så länge Långvinkelsbacken ("Liden") var den huvudsakliga infarten till
Helsingborg för transporter och resande norrifrån, var kvarteret Kullen
västra ett perifert område. Detta ändrades i mitten av 1850-talet när Hälsovägen anlades och transporterna till och från Helsingborg slapp dl~n
branta liden. Nu blev istället Kullagatan den nya infartsvägen och den
tidigare småskaliga bebyggelsen ersattes efterhand med mer representativ.
Spannmålshandlaren Petter Olsson (konsul Olsson) uppförde efter
Hälsovägens tillkomst ett stort magasin i korsvirke vid Kullagatan 1857 (på
gården till Kullen västra 19). Kort därefter lät han uppföra ett större och mer
representativt magasin i tegel, murat i "Bruniusstil", med gavel mot Kullagatan (Kullen västra 56). I byggnaden fanns bostad åt Petter Olsson och
hans familj, samt samlingslokaler för religiösa möten. Olsson var en frikyrklig pionjär i Helsingborg.
Vid sekelskiftet 1900 köpte staden in det stora trädgårdsrnästeriet, den
"Jensenska trädgården" direkt norr om kvarteret Kullen västra för att göra
en allmän plats, nuvarande S:t Jörgens plats. Det första huset som byggdes
vid den nya offentliga platsen var hörnhuset mot Kullagatan, ritat av Alfred
Hellerström. Här inreddes apotek på bottenvåningen. Kvarterets norra sida
mot S:t Jörgens plats och den östra sidan mot Fågelsångsgatan hyser
enhetlig bebyggelse från 1920-talets senare del.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 72§:

Kullen västra 1, Kullagatan 58-60, S:t Jörgens plats 4
Byggnadsår: 1905-06
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Anders P Retzner
Byggherre: apotekaren John Zickerman

Kullen västra 1, Kullagatan 58-60,
S:t färgens plats 4

Jugendbyggnad i fem våningar. I bottenvåningen fanns från byggnadens
uppförande fram till 1977 apoteket Björnen. Fasaderna är arrangerade kring
de bägge mjukt svängda burspråken med tillhörande smidesbalkonger,
krönta aven låg frontespis. Hörnportalen är inramad av släthuggna granitblock, och kröns upptill av ett runt fönster med blyinfattad glasmosaik och
en tom konsol. På konsolen stod fram till apotekets nedläggning en björn
med vapensköld. Taket är täckt med gröna glaserade falstakpannor. Fönstren byttes på 1980-talet. Vindsvåningen har inretts och takkupor byggts.
Mycket av den ursprungliga putsdekoren har rensats bort från fasaden.

Kullen västra 2, S:t Jörgens plats 6
Byggnadsår: 1926-27
Arkitekt: Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: ByggnadsfIrman Pålson & Soneson
Byggherre: byggmästarna Göran Pålson och Sigfrid Soneson

Flerbostadshus i 20-tals klassiserande enkel utformning, butik i bottenplanet. Uppfört i rödbrunt helsingborgstegel. Bottenvåningens fasad är av
natursten. Samma natursten förekommer även i två gesimser med tillhörande konsoler. Fönstren är vita med mittpost, andra våningens fönster
liksom mittaxelns framträder extra med profIlerade men enkla omfattningar.

Kullen västra 2, S:t färgens plats 6
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Kullen västra 5, Fågelsångsgatan 25
Byggnadsår: 1925-26
Arkitekt: Mauritz S:son Claes
Byggmästare och byggherre: Byggnadsfirman Pålson & Soneson

Flerbostadshus i samma stil som intilliggande byggnader. Fasad i helsingborgstegel med gula fogar, munkförband med ståendc kopp. Mittaxeln
markeras av svagt framspringande kolossalpilastrar med joniska kapitäl.
Vinden inreddes 1952 då takkupor tillkom. I övrigt inga exteriöra förändringar.

Kullen västra 6, Fågelsångsgatan 23
Bygg adsår: 1927
Arkitekt: Hugo B Jonsson
Byggmästare och byggherre: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson

Kullen västra 5, Fågelsångsgatan 25

Fyravåningsbyggnad med fasader i helsingborgstegel. Sidopartierna är
svagt framspringande. Portal, gesimser och balusterdockorna och omfattningarna vid andra våningens mer framhävda fönsterrad är utförda i puts.
Huvuclentren har en klassiserande portal. Parspegeldörrar med slipat glas.
Takkupor tillkom vid vindsinredningen, liksom nya fönster vid en ombyggnad 1987.

Kullel!l västra 19, Kullagatan 30
Bygg adsår: 1860
Byggmästare: okänd, byggherre: Petter Olsson

Kullen västra 6, Fågelsångsgatan 23

Ursprungligen ett tvåvåningshus från 1860. 1935-36 skapades nuvarande
utfoffiming efter ritningar av Mauritz S:son Claes. Fasaden är putsad och
utan någon framträdande fasadartikulering, fönstren är arrangerade i funkisstil med tre-fyrlufts vertikalpostfönster i horisontella band, endast
avbrutna av enkla lisener i fasaden. En trevåningsflygel i korsvirke med
småspröjsade fönster uppfördes omkring 1875. Putsen i korsvirkesfacken är
gul, liksom på de mindre gårdshusen. Mot granngården i norr är fasaderna
oputsade med rött tegel i facken. Numera är gårdshuset inrett till kontor.
1860 uppfördes den södra gårdsflygeln i två våningar, också den i korsvirke men med tegel i facken.
Gårdshusen är klassificerade enligt PBL 3: 12 medan gatuhuset är klassificerat som "Byggnad av kompletterande värde".

Kullen västra 19, Kullagatan 30

Kullen västra 42, Kullagatan 56
Bygg adsår: 1928
Arkitekt: John Billberg
Byggmästare: Ture G Karlsson
Byggherre: köpmannen S L Jansson

Affärs- och bostadshus i tre våningar med indragen attikavåning. Fasaderna är gult putsade, bottenvåningen är grå. Stilen är 20-tals klassicism,
med sparsamma dekorelement, profilerade listverk runt fönster och
balusterverk under andra våningens fönster. En kraftigt utskjutande takfot
med konsoler avslutar fasaden uppåt. Baksidan är putsad i brunrött. På
flygeln finns en lastkaj. På gården finns även ett fristående garage i gul
puts. Hela fastigheten ingår i klassificeringen.
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Kullen västra 43. Fågelsångsgatan 27
Byggnadsår: 1926-27
Arkitekt: Hugo B Jonsson
Byggmästare och byggherre: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson
Fyravånings flerbostadshus i helsingborgstegel. Bottenvåningen är
bandrusticerad i gul puts. Artikulering inskränker sig till en gördelgesims
med balusterverk under fönstren. Fönstren är vita av mittpostmodell med
spröjs och rakt slagna valv. Klassiserande port med ursprunglig parspegeldörr. Vinden var delvis inredd från början (senare även 1959) oeh
inga förändringar har gjorts exteriört.
Kullen västra 43, Fågelsångsgatan 27

Kullen västra 44. Fågelsångsgatan 29, S:t Jörgens plats 8
Byggnadsår: 1928
Arkitekt: arkitekt Helge Bristulf och ingenjör Albin Johansson
Byggmästare: Byggnadsfirman Pålson & Soneson
Byggherre: Byggnadsfirman Pålson & Soneson
Byggnaden ansluter sig till den enhetliga miljön med liknande 20-tals
klassiserande arkitektur längs Fågelsångsgatan och S:t Jörgens plats.
Murat med brunrött helsingborgstegel och slätputsad bottenvåning.
Översta våningen mot S:t Jörgens plats är utformad som attikavåning med
särskiljande gesims och lägre våningshöjd. Vita mittpostfönster med spröjs,
placerade i liv med fasaden. Gårdens garage är uppförda 1929. 1987 genomfördes en ombyggnad då bl a fönstren byttes ut.
Kullen västra 44, Fågelsångsgatall 29,
S:t färgens plats 8

Kullen västra 45 (del av). Nedre Långvinkelsgatan 9
Byggnadsår: troligen slutet av 1700-talet
Arkitekt, byggmästare och byggherre är okända
Byggnaden tillkom sannolikt i slutet av 1700-talet, men byggdes om till
nuvarande skick] 926 efter ritningar av Alfred Arvidsson. Gatufasaden är
putsad och rödmålad. I bottenvåningen finns en butik med stora skyltfönster. Gaveln är klädd med liggande pärlspontspanel och baksidan putsad i
gult. Fönstren är oregelbundet placerade på gatufasaden. Fönstren p.1 de
andra fasaderna är av olika äldre ursprung, och har olika proportioner.
Enplansbyggnaden intill, som oekså hör till fastigheten, beskrivs i samband med hotellbyggnaden under "Byggnader av kompletterande värde".

Kul/en väs/ra 45 (del av), Nedre Lållgvinkelsga/an 9

Kullen väs/ra 55, Kul/aga/an 42

Kullen västra 55, Kullagatan 42
Byggnadsår: ] 834 resp. 1857
Byggmästare: okänd, byggherre: murmästare Christian Schegel (1834) och
sjöman Ola Petter Tengwall (1857)
Envåningslänga med inredd vind, murad med gulflammigt tegel. Huset står
på en hög putsad sockel med en kraftig sockelgesims mot fasaden. I norra
delen finns en övertäckt och valvslagen inkörsport in till gården. Huset
består av två sammanbyggda byggnader och därför finns det också två
ingångar mot gatan. Den södra delen är äldst. Fönstren är placerade i liv
med fasaden och är numera blåmålade.
I huset växte silversmeden Sigurd Persson upp, och här fanns han~; fars
guldsmedja. Under många år fanns "Galleri Sigurd Persson" i huset. En
genomgripande ombyggnad gjordes] 984 då hela huset rensades på inredning och gårdsbebyggclse revs.
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Kullen västra 56, Kullagatan 44
Byggnadsår: 1858-59
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: handlande Petter Olsson
Spannmålsmagasin uppfört av Petter Olsson. Efter en upprustning och inre
ombyggnad på l980-talet fungerar byggnaden idag som kontors- och
bostadshus. Byggnaden är högrest och uppförd med gult tegel i kryssförband, Dottenvåningens fönster och gavelentre är inlagda i stora tunnvälvda nischer. Medeltidsmotiv syns ytterligare i stickbågsnischer kring
fönster, de stora murytorna, rundbågsfrisen upptill på gaveln och blinderingarna. Inspirationen från Brunius medeltidsromantiska byggnader är
påtaglig. Den inre delen mot gården (med de större fönstren) var redan från
början bostad. Här arrangerades också ett flertal frireligiösa möten, som
Olsson var engagerad i.

Kullen västra 56, Kullagatan 44

Kullen västra 58, Kullagatan 54
Byggnadsår: 1990-91
Arkitekt: Tangram Arkitekter AB genom Konrad Ek
Byggmästare: SIAB
Byggherre: Lars G Bertram
Postm dernistiskt kontors- och bostadshus i två våningar och inredd vind.
Fasaden är gulputsad och försedd med stilaecenter som rundfönster,
frontespisliknande takkupor, pilastrar, avfasat hörnparti, och stålrörsbalkonger. Taket är täckt med röd, falsad bandplåt. På tomten fanns en
envåningslänga med ursprung i l700-talet som revs 1988.
Kullen västra 58. Kullagatan 54

Byggnader av kompletterande värde:

Kullen västra 18, Kullagatan 28, Nedre Långvinkelsgatan 7
Byggnadsår: 1925
Arkitekt: Nils J Lundgren
Byggmästare: Lundin, Persson & Bengtsson
Byggherre: handlande Fritz Th Olsson
På fastigheten finns ett hörnhus och två gårdsbyggnader, som båda är
äldre än 1865. Hörnhuset är murat i helsingborgstegel med ljusa fogar.
Bottenvåningen, som domineras av stora skyltfönster och glasskåp, är ljust
putsad med bandrusticering. Stiliserade festonger pryder andra våningens
fönster. Baksidan och gårdsflygeln i två våningar är putsade i brunrött. Här
finns äldre korspostfönster fortfarande kvar. Gårdsflygelns gavel är klädd
med inkers i första planet.

Kullen västra 18. Kullagatan 28,
Nedre Långvinkelsgatan 7

Kullen västra 20, Kullagatan 32
Byggnadsår: 1932
Arkitekt: Gustaf W Widmark
Byggmästare: N M Eriksson
Byggherre: fabrikören GustafCarlquist
Gatuhuset med tydliga funkisdrag är uppfört i tre våningar och en indragen
fjärde. Putsen är gråmålad och slät. Fönstren är ordnade i ett långt oavbrutet band på varje våning. Bottenvåningen och entrepartiet hade ursprungligen stora stålbågsfönster och ett rundat glasskåp. Detta är nu utbytt mot
moderna och grova aluminiumprofiler.
Kullen västra 20. Kullagatan 32
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Kullen västra 45 (del av), Fågelsångsgatan 1, Nedre
Långvinkelsgatan 11
Byggnadsår: 1928-29
Arkitekt: Gustaf W Widmark
Byggmästare: Gadd & Svensson
Byggherre: fabrikör Martin Cedervall

Kullen västra 45 (del av), Fågelsångsgatan l,
Nedre Långvinkelsgatan Il

Hotell Viking (ursprungligen hotell Vega) uppfördes i samband med Tycho
Brahe-platsens upprustning och nygestaltning på 1920-talet. Byggnaden är
uppförd i gulflamrnigt tegel med strukna fogar och putsad bottenvåning.
Det valmade sadeltaket har en lätt svängd takkontur. Det är täckt med
gulflammigt taktegel. Större fönster sattes in på bottenvåningen 193\ och
två dörrar togs upp, annars har inget förändrats exteriört. ]968 inreddes
huset till sjömanshotell, men nu fungerar det som vanligt hotell.
Till fastigheten hör också gavelhuset mot Kullen västra 18, en enplansbyggnad i ljusgul puts från 1853 med ett högrest sadeltak som reser :;ig
över halva byggnaden. Andra halvan inåt gården är omgjord till takterrass.

Kullen västra 49, Fågelsångsgatan 7
Byggnadsår: 1931-32
Arkitekt: Edvin Tidblad
Byggmästare och byggherre: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson

Affärs- och bostadshus i tre våningar och vind, uppfört med rött tegd och
putsad bottenvåning. Sparsamt artikulerat med släta fönsteromfattningar
och profilerad gördel- och takfotsgesims. Vindsinredningen är ursprunglig
liksom takkupoma. Hela exteriören är ursprunglig bortsett från aluminiumporten och fönster från 1989.
Kullen västra 49, Fågelsångsgatan 7

Kullen västra 50, Fågelsångsgatan 5
Byggnadsår: 1931-32
Arkitekt: Edvin Tidblad
Byggmästare: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson
Byggherre: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson

Likartat utförande som grannhusen, ritat av samma arkitekt. Gult tegel
murat i kryssförband, bottenvåningen är gråputsad liksom ett par fö sterbröstningar med festonger mellan andra och tredje våningen. Vid en ombyggnad 1989 sattes nya fönster och dörrar in.
Kullen västra 50, Fågelsångsgatan 5

Kullen västra 51, Fågelsångsgatan 3
Byggnadsår: 1931
Arkitekt: Edvin Tidblad
Byggmästare och byggherre: Byggnadsfirman Lundin, Persson & Bengtsson

Kullen västra 51, Fågelsångsgatan 3

Affars- och bostadshus i tre våningar, uppfört i rött tegel. Putsad bottenvåning med stora skyltfönster. Fönstren är vita av mittpostmodell och spröjs,
rakt slagna valv. Mittaxeln är framhävd genom en kraftig fönsteromfattning
och fransk balkong på andra våningen, därunder en portal utan omfattning.
De flesta grannhus byggdes om 1989, då fönster och dörrar byttes. Denna
byggnad är den enda i gruppen som idag har kvar sina ursprungliga fönster.
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Kullen västra 57, Kullagatan 50-52
Byggnadsår: 1983-85
Arkitekt: Göran Knabe
Byggmästare: KP Svensson Byggnads AB
Byggherre: K P Svensson Byggnads AB

1983 revs fyra hus från 1800-talets mitt. Samma år uppfördes kopior med en
förtätad gårdsbyggnation. De fyra byggnaderna motsvaras av tre olika
fårgsättningar på tegelfasaden mot Kullagatan; rött, gult och beigerosa.
Fasaderna är i olika utförande efter förebild från de ursprungliga husen.
Baksidan är enhetlig med en loftgång och rosa puts längs hela fasaden. Vid
återuppförandet byggdes också ett radhuslikande hus på gården i ett och
ett halvt plan i gult tegel. Klassificeringen gäller endast gatuhusens fasad
mot Kullagatan.

Kullen västra 57, Kullagatan 50-52

Kullen västra 59 (del av), Kullagatan 40
Byggnadsår: 1902-03
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Jöns Petter Johansson
Byggherre: handlande P Nilsson

Medeltidshistoriserande affårs- och bostadshus. Gatufasaden är putsad i
ljusbeige med dekorativa element: tunnvälvda omfattningar, fönsterbänkar,
rundbågsfriser mm i rött förbländertegel. Bottenvåningen är gulputsad med
en kraftig bandrusticering. Mansardtaket är klätt med plåt. Mittpartiet
markeras aven trappstegsformad prydnadsgavel. Baksidan med flygel är
enklare med gult tegel. Här har fönstren bytts ut mot mindre i senare tid.
Kullen västra 59 (de! av), Kullagatan 40

Kullen västra 59 (del av), Kullagatan 38
Byggnadsår: 1878-79
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Bygg erre: konsul Petter Olsson

Uppfört som packhus 1878 med bostad på översta våningen. Gatufasaden
är murad i gult tegel, de båda sidopartierna något framspringande och
försedd med murade pilastrar på översta våningen. Bottenvåningen är
putsad och gulmålad. Puts förekommer i fönsteromfattningar och gesimser.
Stallbyggnaden i korsvirke (röd timra och vita, putsade fack) som uppfördes 1903 hör nu till Kullen västra 60, och används som kontor.
Kullen västra 59 (deL av), Kullagatan 38

Övrig bebyggelse:

Kulle'n västra 54, Fågelsångsgatan 19-21
Byggnadsår: 1983-85
Arkitekt: FFNS arkitekter i Skåne genom Morgan Edenhed och Carl-Åke
Bergström
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet
Byggherre: Fastighets AB Sulcus

Bostadshus i fyra våningar och inredd vind, uppfört med gult fasadtegel i
vilt förband. Den långa fasaden mot Fågelsångsgatan delas upp i mindre
delar av breda burspråk klädda med plåt. Entrepartierna består av djupt
indragna nischer. Gårdssidan överensstämmer med gatufasaden men är
försedd med indragna balkonger.
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Kullen västra 60, Kullagatan 34-36
Byggnadsår: 1986-87
Arkitekt: FFNS genom Morgan Edenhed,
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: Byggnads AB Stig Nilsson
Bostadshus med butiker i bottenplanet. Fasader i rött tegel med putsad
bottenvåning. Mittpartiet är svagt framspringande och förhöjt med e
frontespis, klädd med röd takplåt. Gårdsfasaden är murad med gult tegel
och försett med loftgångar och balkonger.

Kullen östra
Kullen västra 60, Kullagatan 34-36

Kvarteret Kullen östras äldre namn var kvarteret Långvinkeln. Det var
tidigare sammanbyggt med nuvarande Kullen västra. Fågelsångsgatans
äldre sträckning giek bara fram till det Tornerhjelmska huset. Framför
Jensenska trädgården var en återvändsgata. När denna tomt 1900 köptes in
av staden och S:t Jörgens plats anlades förlängdes senare (1905) också
Fågelsångsgatans sträckning fram till Hälsovägen. Kvarteret splittrades i
en östlig och en västlig del. Det finns flera karaktärsbyggnader i kvarteret;
Tornerhjelmska huset (Kullen västra 37), Frälsningsarmens hus (Kullen
västra 46), det Netzlerska huset (del av Kullen västra 48) från 1809 sar. t en
del tidstypisk bebyggelse från senare tid vid S:t Clemens gata.

Byggnadsminne:

Kullen östra 37, Fågelsångsgatan 22
Byggnadsår: 1804
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända

Kullen östra 37, Fågelsållgsgatan 22

Det så kallade Tornerhjelmska huset uppfördes i sin nuvarande form 1804
genom en påbyggnad aven korsvirkesbyggnad från 1700-talets senare del.
Under större delen av l ~mO-talet bodde släkten Tornerhjelm i huset. Byggnaden är i 2 Yz våning med en bred frontespis mot gatan. Hela byggnaden
är klädd med gulmålad, stående locklistpanel som vilar på en hög gråstenssockel. Andra våningen med salong och herrskapsrum är högre än bottenvåningen, som innehöll kök och tjänstebostad. De vitmålade fönstren är av
korspost- och mittpostmodell. Dubbeltrappan med smidesräcke flyttades
till huset 1908 i samband med en restaurering, smidesverkets "c.H.R. 1824"
står för Carl Henric Rooth. Trappan togs alltså från hans köpmansgård,
nuvarande Springposten 7, vid en ombyggnad där. Tornerhjelmska huset
låg vid slutet av Fågelsångsgatan och till huset hörde en stor trädgård.
Fågelsångsgatan fick sin nuvarande sträckning fram till Hälsovägen först
omkring 1905 och då försvann trädgården som hörde till huset. Livmedicus
Hafström, som var brunnsläkare vid Hälsans Hälsobrunn, bodde oeh
verkade i huset under 1900-talets början.
Huset blev byggnadsminne 1967.
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Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Kullen östra 19, Fågelsångsgatan 16-18
Byggnadsår: 1884
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: bagare Jöns Persson

Klassi serande bostadshus med gulmålad puts och stildetaljer som gesimer,
kornischer och fönsteromfattningar i ~iusare puts. Bottenvåningen är
bandrusticerad. En frontespis reser sig över taklisten. Sadeltaket är täckt
med röda tegelpannor. Innergården är kringbyggd och oputsad med
gulflammigt tegel. Exteriören är oförändrad sedan nybyggnadsåret. På
gården finns ett gårdshus i två våningar från 1875.
Bakom husen finns en trädgårdsanläggning. På landborgen finns en mindre
träbyggnad, "sommarstugan".

Kullen östra 19, Fågeisångsgatan 16-18

Kullen östra 34, S:t Clemens gata 12
Byggnadsår: 1907-08
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare och byggherre: byggmästare Jöns Nilsson

Putsat och jugendklassiserande bostadshus i tre våningar med inredd vind.
Bottenvåningens fasad är bandrustiserad och längs ovanvåningarna löper
kannelerade kolossalpilastrar i vitt mot gul bakgrund. Inslag av den tidsenliga j gendstilen märks i övrig fasaddekor som de stiliserade festongerna
under fönstren. De numera vitmålade fönstren är ursprungliga på framsidan
men utbytta på baksidan. Portalen med den glasade parspegeldörren med
överljusfönster är också ursprunglig. Endast takkuporna är senare tillägg.

Kullen östra 34, S:t Clemens gata 12

Kullen östra 39, Nedre Långvinkelsgatan 15-17
Byggnadsår: 1852
Byggmästare: okänd
Byggherre: färgaren Jacob Schollin-Borg

Rödbrunt putsad, tvåvåningshus med en hög rusticerad bottenvåning.
Fasaden artikuleras av vitputsade pilastrar och en längsgående våningsfris
med slingrande växtornamentik av keramik från Höganäs. Ä ven takfotsgesimsen är speciell med sin rika profilering. Fönstren är sentida, vita av
korspostmodell. Sadeltaket är täckt med enkupigt taktegel i olika kulörer.
Baksidan är betydligt enklare. Klassificeringen avser bara fasaden mot
Långvinkelsgatan.

Kullen östra 39, Nedre Långvinkelsgatan 15-17

Kullen östra 46, Fågelsångsgatan 12
Byggnadsår: 1892
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: A Bergman (Frälsningsarrnen)

Gudstjänst- och samlingslokal för Frälsningsarmen, uppfört i gult tegel med
artikuleringar i rött tegel. Fasaden är enkel men ändå högtidlig med en mittplacerad entre med putsade pilastrar och rundbågad fronton, över taklisten
en murad volutförsedd takkupa, fönstren därtill försedda med kornischer
och murade listverk. Gudstjänstlokalen ligger i den bakre enplansbyggnaden, försedd med höga spröjsade korspostfönster. Byggnaden har nyttjats
av Frillsningsarrnens sedan den byggdes och är i gott ursprungligt skick.
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Kullen östra 47 (norra byggnaden), Fågelsångsgatan 6
Byggnadsår: 1896, 1912
Arkitekt: Mauritz Frohrn (1896), Mauritz S:son Claes (1912)
Byggmästare: okänd (1896), N Persson (1912)
Byggherre: slaktaren A Svensson (1886) oeh Helmer Sjunnesson (1912)
Putsat bostads- och affärshus i tre våningar och mansardvåning.
Ursprungsbyggnaden från 1896 var i en våning och byggdes på till nuvarande höjd 1912. Byggnaden är högrest med en mittplacerad frontespis och
en gördelgesims precis under andra våningens fönsterrad. Fönstren är
ursprungliga av korspostmodell med övre spröjs. Gatufasaden är oförändrad sedan 1912, gårdsfasaden likaså. Gården byggdes över i mitten av 1980talet, samtidigt som ett par större gårdshus revs.

Kullen östra 47 (norra byggnaden),
Fågelsångsgatan 6

Kullen östra 47 (södra byggnaden), Fågelsångsgatan 2-4, Nedre Långvinkelsgatan 13

Kullen östra 47 (södra byggnaden), Fågelsångsgatan 2-4, Nedre
långvinkelsgatan 13
Byggnadsår: 1873-74 (hörnbyggnaden) och 1881(Fågelsångsgatan 4)
Arkitekt: Mauritz Frohrn (1881)
Byggmästare: okänd
Byggherre: färgare Adolf Schollin-Borg (hörnbyggnaden), mjölnare I\-ils
Sjunnesson (Fåge1ssångsgatan 4)
Klassiserande byggnad i rött tegel, putsad och bandrusticerad bottenvåning. Artikuleringen består av klassiska ornamentala detaljer som kornischer, gesimser, profIlerade omfattningar i ljusgrå puts. Hörnet är avrundat
och följer konturen av ett ursprungligt men senare borttaget hörntorn.
Exteriören är i övrigt oförändrad. Byggherren var son till Jacob SchollinBorg som uppförde grannhuset i Långvinkelsbacken (Kullen östra 39).

Kullen östra 48 (del av), Nedre långvinkelsgatan 21
Byggnadsår: 1809
Byggmästare: okänd
Byggherre: garvaren Jonas Hultman

Kullen östra 48 (del av), Nedre
Långvinkelsgatan 21

Tvåvåningshus med hög sockelvåning och mansardvåning, uppfört i
brunflammigt tegel. En mittplacerad frontespis krönt aven fronton på
huvudfasaden reser sig över de två mittersta fönsterax1arna. Huset har
många av sina ursprungliga kvaliteer kvar; den enkla volymen, de
spröjsade mittpostfönstrens placering i fasadlivet. I murverket kan förändringar avläsas. Några dörröppningar har satts igen, ett fönster har ersatts
med en ny dörr. Baksidan är tilläggsisolerad och ingår inte i klassificeringen. Gårdsbyggnaderna är från senare tid. Huset är känt som det
Netzlerskahuset, efterläkaren J F Netzler som bodde här 1847 -1881. Hans
son var läkaren och helsingborgsskildraren Fritz Netzler. Klassificeringen
gäller endast fasaden mot Långvinkelsbacken.

Kullen östra 49, S:t Clemens gata 8
Byggnadsår: 1898-99
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: okänd
Byggherre: handlande Ernst Andersson

Kullen östra 49, S:t Clemens gata 8

Enfamiljshus, gult förbländertegel i en rikt artikulerad fasad, med put~.ade
hörnkedjor, kvaderimitation, valvbågar, medaljonger mm. På baksidan finns
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ett runt torn med kupoltak och spira. Framsidan är enklare disponerad med
två fönster och en dörröppning. Dörröppningen togs upp 1958 i en tidigare
fönsteröppning, huvudentren låg då på östra gaveln. Sadeltaket är täckt
med skiffer. Husets ursprungliga karaktär är väl bevarad.

Byggnader av kompletterande värde:

Kullen östra 16, Fågelsångsgatan 20
Byggnadsår: 1931
Arkitekt: Nils J Lundgren
Byggmästare: ByggnadsfIrman Lundin, Persson & Bengtsson
Byggherre: rörläggare Peter Assarsson
Grönputsat affärs- och bostadshus som i stil ansluter sig till byggnaderna
mittemot. Den enkla fasaden saknar framträdande artikulering men en
profIlerad våningsgesims skiljer bottenvåningen från de två övre våningarna. Fasaden är välbevarad med ursprungliga fönster och entredörr.

Kullen östra 16, Fågelsångsgatan 20

Kullen östra 33, S:t Clemens gata 10
Byggnadsår: 1934-36
Arkitekt: Alfred Arvidson
Byggmästare: snickare Gunnar Johansson
Byggherre: köpman Alfred Sjögren
Trevånings bostadshus, grå puts och målade omfattningar kring fönstren.
Takkupan breddades vid en upprustning 1990, samtidigt tillkom det välvda
skärmtaket ovanför entren och sophuset. Den glasade trädörren med
överljusfönster är ursprunglig. Byggnaden uppfördes i samband med
bygget av Kullen östra 23.
Kullen östra 33, S:t Clemens gata 10

Kulle östra 35, S:t Clemens gata 14
Byggnadsår: 1959-61
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor
Byggmästare och byggherre: AB Matts Eriksson
Bostadshus i rött tegel, murat i munkförband med springande kopp. Fasaden är uppdelad i fyra partier som alla är vinklade och förskjutna i förhållande gatulinjen. Sadeltaket är täckt med grå korrugerad eternit och skjuter
ut ett ~;tycke framför fasaden. Entrepartiet är ursprungligt med en glasad
trädörr, sidoljusfönster, skärmtak och bandjärnsräcke. Baksidan har samma
utförande med smalkorrugerade gröna balkonger.
Kullen östra 35, S:t Clemens gata 14

Kullen östra 36, Bomgränden 5, S:t Clemens gata 16-18
Byggnadsår: 1990-91
Arkitekt: Arkitektlaget genom Jan Tellving och Åke Persson
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: Wihlborg & Son AB
Huset uppfördes på platsen för ett liknande bostadshus från 1937 men fIck
en utpräglat tidsenlig utformning med postmodernistiska drag. Fasaderna
är m ade med gult tegel, på gaveln går ett burspråk genom alla våningar.
På framsidan artikuleras fasaden av trapphuset som går över taklisten,
vindsvåningen är inredd med flera takkupor i olika höjd och storlek. Baksidan domineras av stora utanpåliggande balkonger.
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Kullen östra 43, Nedre Långvinkelsgatan 25
Byggnadsår: 1926-27
Arkitekt: Nils J Lundgren
Byggmästare: Harald Andersson
Byggherre: Handelsföreningen Kärnan

Ett enkelt trevånings affärs- och bostadshus i ljusgrön slät puts. Ett smalt
våningsband markerar bottenvåningen, som har ursparade rundbågsnischer ovanför fönstren. Fönstren är ursprungliga, av mittpostmodell
med spröjs. Sockeln är spritputsad. Huset har inte genomgått några
betydande förändringar.

Kullen östra 43, Nedre Långvinkelsgatan 25

Övrig bebyggelse:

Kullen östra 20, Fågelsångsgatan 14
Byggnadsår: omkring 1828
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända

Kullen östra 20, Fågelsångsgatall14

Huset uppfördes under 1800-talet. Det genomgick flera förändringar under
början av 1900-talet då fönster förstorades och dörrar togs upp. Fasajerna
är putsade och vitmålade. På gården ligger en vitputsad tvåvåningsbyggnad i suterräng, uppförd omkring 1836, senare väsentligt på- och
ombyggt. Ovanför den i landborgskanten ligger ett murat bostadshus med
putsad gavel och sadeltak från 1875.
Kullen östra 23, Nedre Långvinkelsgatan 23
Byggnadsår: 1934
Arkitekt: Alfred Arvidson
Byggmästare och byggherre: snickare Gunnar Johansson

Enkelt och anspråkslöst bostadshus i tre våningar och inredd vind. Fasadputsen är slät och ljust gul. Enda artikulering är en ornfattad mittporta] med
högt överljusfönster. Takkuporna är plåtklädda, taket täckt med röda tegelpannor. Inga betydande förändringar har gjorts på exteriören.
Kullen östra 23, Nedre Långvinkelsgatan 23

Kullen östra 25, Nedre långvinkelsgatan 31-33, Bomgränden 1-3
Byggnadsår: 1944-45
Arkitekt: Erik Selander
Byggmästare: Henrik Löfgren
Byggherre: köpman Gösta Werder

Kullen östra 25, Nedre Långvinkelsgatan 31-33,
Bomgränden 1-3

Hörnhus med butiker i bottenplanet. Murat i rött tegel i munkförband med
springande kopp. En omfattande renovering 1987 förändrade flera karaktärsdrag; mittpostfönster av trä byttes ut mot helfönster i aluminium,
smalkorrugerad balkongplåt byttes mot modem, taket byggdes över, trädörrar byttes mot aluminium och gårdsfasaden tilläggsisolerades med
gulmålad plåt. Sockeln är fortfarande klinkersklädd.
Kullen östra 29, Nedre långvinkelsgatan 27-29
Byggnadsår: 1968
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor
Byggmästare och byggherre: Byggnads AB Gösta Gadd

Kullen östra 29, Nedre Långvinkelsgatan 27-29

Bostadshus i brunt tegel, murat i vilt förband. Gatufasaden är tredelad med
indragna balkongpartier på sidorna och ett murparti i mitten med kvadratiska helfönster. Taket är plåtlagt med en indragen takvåning.
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Kullen östra 45, Fågelsångsgatan 10
Byggnadsår: 1935
Arkitekt: byggmästare Reinhold Miiller
Byggmästare och byggherre: byggmästare Reinhold Miiller
Bostadshus i fyra våningar i gult tegel. Bottenvåning med butiker putsad i
grönt. Fasaden är tidsenligt enkel med regelbundet placerade vita mittpostfönster i fasadlivet. En genomgående port leder till gården med ursprungliga g rragebyggnader, gårdsfasaden har på sidorna indragna balkonger.
Byggnaden är väl bevarad med ursprungliga fönster och dörrar.

Kullen östra 48 (del av), Nedre långvinkelsgatan 19
Byggnadsår: 1984-86
Arkitekt: Jacob Curman Arkitektkontor genom Åke Persson
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: HSB:s Bostadsrättsförening Fågelsången

Kullen östra 45, Fågelsångsgatan 10

Tvåvrnings bostadshus med frontespis, fasad murad med brunflammigt
tegel j vilt förband. Sadeltaket är lagt med enkupiga tegelpannor av olika
kulör. Byggnaden efterliknar ett äldre hus från 1802 som fanns på platsen.
Volymer och skala är samma som hos förebilden. Fönster, fasadmaterial och
detaljer skiljer sig kraftigt från ursprungsbyggnaden. Frontespisen på det
äldre Guset hade en betydligt resligare utformning.

Kullen östra 48 (del av), S:t Clemens gata 4 A-C, 6 A-B
Byggnadsår: 1984-86
Arkitekt: Curman & Knabe Arkitektkontor genom Jacob Curman
Byggmästare: Skanska AB
Byggherre: HSB:s Bostadsrättsförening Fågelsången

Kullen östra 48 (del av), Nedre
Långvinkelsgatan 19

1984-86 uppfördes bostadsbebyggelse i sluttningen på innergården och
uppe på landborgskanten, samtidigt som flera äldre byggnader i anslutning
till dessa rustades upp och nyinreddes. De nyuppförda husen är putsade i
gult och försedda med stora balkonger. Lägenheterna nås genom utanpåliggande loftgångar. Gårdsbebyggelsen i suterräng är på tre våningar med
dubbla takvåningar.

Kvarnen
Kvart::ret Kvamen utgör tillsammans med de omgivande kvarteren Bollbro
och Fyrkanten en tydlig och väl bevarad stenstadsmiljö. Rutnätsplanen på
Söder utgick från Södergatan. Kvarteret stakades ut på 1870-talet och
bebyggdes huvudsakligen på 1870- och 80-talen. Dessförinnan hade här
funnits enklare bebyggelse, b la ett repslageri, och en stubbamölla, som nu
står p;i Möllebacken i kvarteret Minerva. Mittemot gamla åldersasylen i
kvarteret Bollbro uppförde världsgodtemplarlogen i Helsingborg ett av
landets första nykterhetsloger i Sverige, IOGT-huset på Karl Krooks gata.
Byggnaden inrymde bland annat bibliotek, teater och Helsingborgs största
offentliga samlingslokal. Bakom IOGT-huset i samma kvarter uppfördes
1895 Luggude Härads Tingsrätt, som flyttade sin verksamhet från Mörarp
till Hdsingborg. Ändringar av bebyggelsen i kvarteret har gjorts i
byggnaderna mot Gasverksgatan. 1939 uppfördes den modernistiska
RestaLlrang Kvarnen (Kvarnen 14, nu om- och tillbyggd). 1957 uppfördes
Kvarnen 15 som en fortsättning på restaurangbyggnaden. Här inreddes
bostäder, och butiker i bottenplanet.
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Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Kvarnen 1 (del av), Bollbrogatan 10
Byggnadsår: 1934-35
Arkitekt: Hugo B Jonsson
Byggmästarc: John B Strömqvist
Byggherre: Smyrnaförsamlingen

Kvarnen l (del av), Bollbrogatan JO

Byggnaden används av Pingstkyrkan. En kraftigt inramad entre med
fernissade och glasade dörrar dominerar framsidan med stora vertikala och
smalt spröjsadc fönsteröppningar. Entreinramningen liksom sockeln är i
svart skiffcr. Fasaden i övrigt är putsad i ljust gult och ansluter sig i takhöjd
och takkontur till grannbyggnadcn i samma fastighct.

Kvarnen 2, Carl Krooks gata 6
Byggnadsår: 1884-85
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: byggmästare A P Andersson
Byggherre: byggmästare A P Andersson
Frohm ritade de flesta byggnader längs Carl Krooks gata. Kvamen 2
överrensstäInrner i stil och material med övriga klassiserande byggnader i
området. Tre våningar, med en grönaktigt rusticerad bottenvåning och där
ovan gul puts med rika profilerade listverk och fönsterkornischer. Mitlaxeln
är högtidligt markerad med en sirlig fronton över andra våningens fönsteröppning och på ömse sidor finns smidesjärnsbalkonger. Inga yttrc förändringar har gjorts sedan 1907 då bottcnvåningens butiksfönster försto:cades.
Kvarnen 2, Carl Krooks gata 6

Kvarnen 7, Kaliforniegatan 1, Bollbrogatan 8
Byggnadsår: 1883
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: handlande Sven P Pehrsson
En av de äldsta byggnader i kvarteret och en av de mer påkostade vad avser
skala och putsartikulering. Huset är i tre våningar, inredd vind och har en
kupolkrönt tornkropp i hörnet. Putsen är målad i två nyanser rosa, där
detaljer som pilastrar, kornischer, listverk, takfotskonsoler mm är mörkaTi~.
Balkonger är putsade med balusterräcken. 1886 flyttade apoteket Lcjonet in i
bottenvåningen och blev kvar där tilJ 1927, då verksamheten flyttade till Södergatan. Den nuvarande rosa färgen härrör från en ommålning på l 980-talet.
Kvarnen 7, Kaliforniegatan 1, Bollbrogatan 8

Kvarnen 13, Kaliforniegatan 3
Byggnadsår: 1895-96
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Frans A Lundgren
Byggherre: Tingsrätten för Luggude härad

Kvarnen 13, Kaliforniegatan 3

Byggnaden uppfördes 1895-96 efter ritningar av Ola Anderson, då som en
rektangulär byggnad i två våningar i rött tegel och kalkstensinfattningar.
1907 gjordes en om- och tillbyggnad, också dcn ritad av Ola Anderso:1, då
mansardvåningen och frontespisen uppfördes. Delarna från denna
tillbyggnad syns genom det brunare tegel de uppfördes i. Våningsband,
hörnkedjor, portomfattning och andra detaljcr är utförda i gul puts.
Frontespisen pryds av Luggude häradsvapen; ett vitt andreaskors på blå
botten. Ett äldre gjutjärnsstaket inhägnar tomten från gatan.
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Kvarnen 16, Carl Krooks gata 8-10
Byggnadsår: 1886-87
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: S P Hallberg och J Nilsson
Byggherre: Werldsgoodtemplarorden i Helsingborg Byggnads AB
Godtemplarlogen i Helsingborg bildades 1882 och började fyra år senare
bygga en egen ordenslokal för de sju loger som då hunnits bildas i
Helsingborg. Byggnaden är troligen en av de äldsta nykterhetslokalerna i
landet, och tillkom tack vare stora ekonomiska uppoffringar från de
omkring 500 medlemmar som orden då hade. Den rundbågade entren med
äggstavsfris är ursprunglig. Biografen Scalas entre byggdes 1936. De
stora fönstren på bottenvåningen är från 191], då de ursprungliga mindre
och rundbågade fönstren och entreema ändrades till skyltfönster. Fönstren på andra våningen är speciellt framhävda med profilerade omfattningar
och kornischer, medan de på tredje våningen är enklare profilerade.
Nuvarande utanpåliggande balkonger är inte ursprungliga, men kom till
när huset var ganska nytt. Gårdsmiljön är i stort sett orörd och till sin
karaktär av stort ursprungsvärde. ] 988 lämnade IOGT lokalerna. Den stora
samlingssalen var länge Helsingborgs största offentliga samlingssal.

Kvarnen 16, Carl Krooks gata 8-10

Byggnader av kompletterande värde:

Kvarnen 1 (del av), Carl Krooks gata 4, Bollbrogatan 10
Byggnadsår: ]876
Arkitekt: Mauritz Frohm
Bygg ästare: okänd
Byggherre: stadsfiskal Gustaf Eksandh
Hörnhus i två våningar, ljust putsat, bottenvåningen är kvaderstensrusticerad medan ovanvåningen har lämnats slät. Putskvalitet och detaljer
i form av listverk, spegelfålt, rusticering mm bidrar till byggnadens representativitet och tidstypiska karaktär. De nya helfönstren är det enda som
avviker från originalutförandet.
Kvarnen l (del av), Carl Krooks gata 4, Bollbrogatan la

Övrig bebyggelse:

Kvarnen 14, Gasverksgatan 11
Byggnadsår: 1939-40, ombyggt 1988-89
Arkite t: Västsveriges Allmänna Restaurang AB genom Gunnar Carlsson
(1939), Arkitektlaget (1988)
Byggmästare: Henry Lundstedt (1939)
Byggherre: System AB i Helsingborg (1939) och Cobanera AB (1988-89)
Byggnaden uppfördes 1939 som restaurang Kvarnen i stram funkisstil i
gult tegel. 1988 byggdes huset till med tre våningar. Fasaden är murad med
gult tegel i löpförband, ett plåtklätt burspråk går genom hela byggnadens
höjd över den inredda vindsvåningen. Artikulering inskränker sig till
horisontella våningsband i brunrött tegel samt vertikala kolossallisener.
Nu är det hotell i byggnaden.
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Kvarnen 15, Gasverksgatan 13, Carl Krooks gata
Byggnadsår: 1957-58
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor
Byggmästare: Arvid Nilsson
Byggherre: Fastighetsföreningen Vincent

Byggnaden anpassades i form- och materialspråk till grannhuset i väster,
Restaurang Kvarnen, men byggdes en våning högre. Byggnaden är uppförd av gult, borstat tegel i munkförband, med ett brett, framspringande
parti klätt med cementfiberskivor. Fönstren är enkla och placerade nära i liv
med fasaden, arrangerade i horisontala fönsterband med mosaikbrösmingar
i grått emellan.
Kvarnen 15, Gasverksgatan 13, Carl Krooks gata

Kärnan mellersta
Kvarteret Kärnan mellersta avgränsas i norr av Stortorget och i söder av
Billeplatsen. Före terrasstrappornas tillkomst 1900-03 sträckte sig kvarteret
ända fram till Långvinkelsbacken. Billeplatsen har namn efter det danska
riksrådet Anders Bille som ägde en gård, som låg där Billeplatsen idag är.
Gården revs omkring 1679. Den låg strategiskt placerad vid en förbindelseled mellan slottsområdet och staden. Vid denna led etablerades en m2rknadsgata, och i anslutning till denna anlades 1657 Helsingborgs första
torg, Axeltorget.
Det äldsta av husen vid Billeplatsen uppfördes troligen i slutet av 1700talet som en del aven köpmannagård. Gården ändrades 1808 till ett garveri
och dess ägare, Jöns Been, stängde av den gamla landborgsförbindelsen.
Den öppnades igen omkring 1835 av nästa ägare, konsul J Hallberg.
Passagen gjordes i ordning med trätrappor 1888. Stentrapporna tillkom på
1930-talet, då också benämningen Hallbergs trappor blev officiell. Kvarterets norra avgränsning utgörs av Skånes Enskilda Banks byggnad, som
ritades av landets främsta bankarkitekt Gustaf Wickman.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PSL 3: 12§:

Kärnan mellersta 1, Stortorget 20, Södra Storgatan 1
Byggnadsår: 1899-1900
Arkitekt: Gustaf Wickman, Stockholm
Byggmästare: okänt
Byggherre: Skånska Privatbanken (Skånes Enskilda Bank)

Kärnan mellersta 1, Stortorget 20, Södra Storgatan 1

Byggandet av både Skånska Enskilda Banken och posthuset mittemot var
ett resultat av att terrasstrappornas byggts. Bankbyggnaden ritades som
ett palats med fyrkantiga hörntorn och en rikt skulpterad fronton över
stortorgsfasaden. Fasadmaterialet är rött förbländertegel från Skromberga
men tornen och flera detaljer är utförda i kalksten, bottenvåningen är
kvadermurad med röd granit. Den nordvästra tornbasen utformades wm
huvudentre till banken med rik växtornamentik i stenen. l det som var
bankhallen täcks ljusgården av ett glastak medjugendslingrande ramverk.
Byggnaden är numera hotell och kontor, med butiker i bottenplanet.
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Kärnan mellersta 9 (del av), Billeplatsen 1
Byggnadsår: omkring 1797
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända
Korsvirkesbyggnaderna hörde till en köpmansgård belägen på nuvarande
Billeplatsen. 1808 övertogs gården av garvaren Jöns Been som bland annat
anlade en barkkvarn. Den mindre och östra korsvirkesbyggnaden kan ha
sitt ursprung i denna kvarn medan den större och äldre har sitt ursprung i
köpmansgården från slutet av 1700-talet. Korsvirket med svart timra och
vitputsade fack är karaktäristiskt för Helsingborgs stadsbild före 1800talets mitt. Den mindre byggnaden har fått en glasad entrefarstu. Mindre
förändringar har skett under årens lopp i form av fönsterbyten, utvändiga
trappor, skyltfönster, gavelparti mm.

Kärnan mellersta 9 (del av), Billeplatsen l

Byggnader av kompletterande värde:

Kärna n mellersta 9 (del av), Södra Storgatan 3-5, Billeplatsen
Byggnadsår: 1827 och 1885
Arkitekt: okänd (1827) och Mauritz Frohm (1885)
Byggmästare: okänd
Byggherre: handlande Jöns L Been (1827) och grosshandlare August
Wingå:rdh (1885)
Byggnaden består av två likartade delar. Fasaderna är putsade i gult med
grå profilerade omfattningar kring fönster och i gesimser och takfot.
Hörnbyggnaden uppfördes 1885 och i samband med det fick även den
äldre delen sin putsdekor. På gården står en hög magasinsbyggnad i tre
våningar och vind från 1890, uppförd i gult flamtegel och försett med höga
grönmålade korspostfönster, om- och påbyggd 1991-92. Den norra gårdsflygeln uppfördes 1891.

Kärnan norra
Kvarteret Kärnan norra sträcker sig från Kärngränden till Stortorget. Vid
Springpostgränden ligger Hencke1ska gården som är känd sedan åtminstone 1680 då den ägdes av rådman Herman Schlyter. Byggandet av gården
fick till följd att den gamla infartsvägen, Långvinkelsbacken, samtidigt fick
en ändrad sträckning nerför backen. Långvinkelsbacken var fram till 1850talet Helsingborgs huvudsakliga infartsväg från norr. Under medeltiden
hade gatan sin sträckning över den tomt där Henckelska gården idag ligger.
Som en obruten led mynnade den ut i Kullagatan genom Strömgränden.
Gårdens nuvarande byggnader stammar dock huvudsakligen från 1700och 1800-talet och namnet Henckelska gården har den efter Fredrik Henckel
som köpte gården 1855.
l kvarterets finns en mångfald av olika byggnadstyper med olika funktioner från skilda tider; de låga gatuhusen vid Kärngränden och Långvinkclsbacken, Slotthagskyrkan inne på gården vid Kärnan norra 36,
spannmålsmagasinet och torkrian på Kärnan norra 22, 1800-talets flerfamiljshus, Henckelska gården, Strömgården och posthuset vid hörnet mot
Stortorget. Lusthuset ovanför landborgsbranten som uppfördes kring
sekelskiftet 1800, även kallat det von Eppingska lusthuset, hör till
Henckelska gården. Tidigare var landborgskrönet kantat av flera liknande
små lusthus som hörde till närliggande fastigheter med trädgårdar, men
idag finns bara detta enda kvar.
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Byggnadsminne:

Kärnan norra 26, Norra Storgatan 12, Springpostgränden 2
Byggnadsår: troligen 1680-tal
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: rådman Herman Schlyter

Kärnan norra 26, Norra Storgatan 12,
Springpostgränden 2

Kärnan norra 26, fasad mot gården

Henckelska gården lär enligt äldre muntlig tradition vara byggd 1629 åt den
danske kungen Christian lY. Enligt andra källor förstördes denna gård vid
svensk-danska kriget 1679 och den nuvarande gården uppfördes 1681. Då
var rådman Herman Sch1yter ägare till den, och han upplät den tidvis som
rådhus. Hörnhuset är uppfört i korsvirkeskonstruktion, liksom gårdsbyggnaderna. Troligen var korsvirket synligt från början, eventuellt med
rödstrukna murytor och vittade fogar. Under l 770-talet kläddes byggnaden
med panel av dåvarande ägaren Fredrik Wilhelm Cöster. Denna panel, med
profilerade lister, finns idag bara bevarad på den södra gaveln. Cöster var
också den som lät anlägga trädgården mittemot Gamlegård.
När handlande Fredrik Hencke1 tog över gården 1855 putsades för:;t
gatu-fasaderna, sedan byggdes en ny mur mot Norra Storgatan. Det
valmade sadeltaket är högrest med en lätt svängd kontur, täckt med
enkupigt rött tegel. Mot Södra Storgatan finns en volutförsedd prydnadsgavei ovanför taklisten. Denna satt tidigare över den hörningång mOl:
Springpostgränden som togs upp av Henckel. Huvudentren mitt på
fasaden mot Storgatan murades igen 1963. En ny entre togs upp på södra
gaveln när Kooperativa Föreningen Svea inredde en ny livsmedelsbutik.
De ägde fastigheten från 1921 fram till 1968, då staden tog över den. På
baksidan är korsvirket synligt och ett lastschakt med kupa finns på taket.
Fönstren är spröjsade av mittpostmodell.
Längan mot Springpostgränden är uppförd samtidigt som huvudbyggnaden, men byggdes om 1843. Den är i korsvirke med gulflammigt tegel i
facken, ovanvåningen är överkragad. På gårdsfasaden finns ett utvändigt
trapphus och svalgång i trä och flera senare isatta spröjsade fönster.
Byggnaderna inne på gården uppfördes 1779. Bakom finns en trädgård med
formklippta häckar som i sin nuvarande form anlades på 1970-ta1et. Huset är
uppfört i korsvirke med brun timra och gulputsade fack, försedda med stora
småspröjsade fönster. I muren mot den södra grannfastigheten har en
blinddörr satts i fil med gårdens båda portar. En välvd dörr vetter ut till
trädgårdsparterren med springbrunnen vid Norra Storgatan. Bakom
trädgården finns även ett brygghus från 1923.
Gårdsbyggnaderna präglas mycket av den ombyggnad!restaurerin;g som
gjordes på 1920-ta1et under ledning av arkitekten G W Widmark.
Lusthuset på landborgen som idag ligger på parkmark hör till Henckelska
gården. Ovanför gårdsplanen slingrar sig en terrasserad trädgård uppför
landborgen. Henckelska gården med gårdsbyggnader, trädgårdsanläggning
och lusthus byggnadsminnesförklarades 1978. Sedan slutet på 1990-talet
ägs hela gårdsanläggningen aven stiftelse.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Kärnan norra 1, Kärngränden 4
Byggnadsår: 1852
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: stadsvaktkarl Nils Ohlsson

Kärnan norra l, Kärngränden 4

Envånings bostadshus med inredd vind, putsade fasader. Sadeltaket är
högrest och täckt med röda enkupiga tegelpannor. På baksidan har en
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veranda med balkong byggts till. Byggnaden uppfördes som ett parhus
och h r fortfarande kvar en del äldre särdrag; profileringar i fönsteromfattningar och listverk, enkelheten i volymer och materialval. På tomten finns
även tt välbevarat gårdshus av okänd ålder i rött tegel med vitmålade
fogar.

Kärnan norra 9, Nedre Långvinkelsgatan 16
Byggnadsår: 1909
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare och byggherre: byggmästare Hans B Stenberg
Affår~- och bostadshus i fyra våningar med inredd vind i fTitt historiserande stil. Fasaden är murad med helsingborgstegel med ett burspråk i två
plan i mittaxe1n. Burspråket avslutas uppåt av ett kupo1tak, på ömse sidor
om detta prydnadsgavlar med svängda konturer. Fönstren är av korspostmodell utom de översta som är parmässigt inramade av rundbågsvalv.
Bottenvåningens stora fönsteröppningar är ursprungliga liksom dörr- och
entrepartier. Förutom inredningen av vinden har inga exteriöra förändringar
skett.

Kärnan norra 9, Nedre Långvinkelsgatan 16

Kärnan norra 22 (del av), Nedre Långvinkelsgatan 22
Byggnadsår: 1857, 1882 och 1884
Arkitekt: Frans A Lundgren (1882 och -84)
Byggmästare: okänd
Byggherre: handlande Anders Harald Rhödin (1857) och sonen handlande
Carl Herman Rhödin (1880-talet)

Uppfört som spannmålsmagasin kring en stensatt gård med torkria i
sydösIra hörnet. Magasinet är uppfört i tre etapper; östra längan och
torkri,m 1857, södra längan 1882 och västra längan 1884. Den yngre delen
av byggnaden med långsidan mot gatan beskrivs för sig (se nedan). Västra
längan som är mycket välbevarat är i fyra våningar i gult tegel och saknar
annan artikulering än murade våningsband i profiltegel och slagna valv
över fönstren. Överst syns två smidda ankarslut. Fönstren på bottenvåningen har tagits upp i senare tid. Gårdsbyggnaderna är dels putsade i gult
och dels murade med rött tegel. Mot Slottshagen, bakom gården, står en
välbevarad konisk malttorka.
Kärnan norra 22 (del av), Nedre Långvinkelsgatan 22

Kärnan norra 25, Kärngränden, Slottshagen
Byggnadsår: 1951-52
Arkitekt: okänd
Byggmästare: Yngve Ahlström
Byggherre: Hälsingborgs stad

Nätstation i helsingborgstegel, murad i kryssförband, flackt sadeltak belagt
med asfaltpapp. Byggnaden tillhör en kategori enkla men gediget byggda
nätstationer med klassisk utformning som uppfördes i Helsingborg under
1930-,40- och 50-talet. Till denna byggnad har under år 2002 fogats ett
personalutrymme, uppfört på västra gaveln i brun locklistpanel.

Kärnan norra 25, Kärngränden, Stot/shagen
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Kärnan norra 27, Springpostgränden 4
Byggnadsår: 1843
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: Achates von Platen

Husets byggherre var ägare till Henckelska gården. Efter en avstyckning på
I990-talet tillhör huset den mosaiska församlingen i Helsingborg. Hm:et är i
två våningar med gula slammade tegelfasader. En bred frontespis finns mot
gränden. Takfoten, husets hörn liksom inramningen av frontespisen ar
slätputsade i brunt. Husets sockel i gråsten är en del av muren mot landborgen i gränden och fortsätter i trappan som leder till huvudentren på
gaveln. Fönstrens nuvarande småspröjsning härrör från en upprustning
som gjordes 1923, ledd av G W Widrnark.
Karnan norra 27, Springpostgranden 4

Kärnan norra 28, Norra Storgatan 8
Byggnadsår: omkring 1800
Arkitekt, byggmästare, byggherre: okända

Kärnan norra 28, Norra Storgatan 8

Fastigheten, ofta kallad Strömgården, består av fyra längor med olika
ursprung kring en kullerstensatt gård. Gatuhuset på två våningar mot Norra
Storgatan är byggt omkring 1800 och putsat i gult. Ursprungligen var det
helt i korsvirke men gatufasaden ersattes med en murad fasad 1852. Efter en
ombyggnad 1950 är bottenvåningen klädd med stenplattor. Den södra
längan på gården med synligt korsvirke uppfördes 1855. Några sättugnsplattor finns inmurade i väggen. Den norra längan mittemot är från 1870.
Den är murad i gult tegel, liksom den före detta magasinsbyggnaden mot
landborgen. Magasinsbyggnaden uppfördes 1859 i tre våningar och
byggdes 1885 på med en fjärde våning, klädd med panel. Klassificeri gen
gäller gårdsbyggnaderna medan gatuhusets fasad klassificerats som
byggnad av kompletterande värde.

Kärnan norra 30 (södra byggnaden), Springpostgränden 8
Byggnadsår: 1852
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: tunnbindare Petter Fredrik Bernström

Kärnan norra 30 (södra byggnaden),
Springpostgränden 8

Huset är en god representant för den enklare tegelbebyggelsen som
började byggas i mitten av 1800-talet. Det är i två våningar, murat med
fogstruket gult tegel i kryssförband, utan andra artikuleringar än ett
oputsad våningsband. Fönstren har rakt slagna valv och dörren ett
överljusfönster med ett gjutet spröjsverk.

Kärnan norra 37, Nedre långvinkelsgatan 30, Kärngränden 2
Byggnadsår: 1858
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: postiljon Nils Pehrsson

Kärnan norra 37, Nedre Långvinkelgatan 30, Kärngränden 2

Murat enplanshus i gult tegel med en spritputsad hög sockelvåning.
Uppfört 1887 som bostadshus för två familjer med ingång från gården och
inredd källare. Samtidigt togs entren och fönstren i sockelvåningen mot
Långvinkelsgatan upp. Skalan, material och den enkla utformningen
representerar den äldre bebyggelsen längs Liden som länge var huvudleden in till Hclsingborg öster- och norrifrån. Numera används byggnaden
som förskola.
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Byggnader av kompletterande värde:

Kärnan norra 21, Norra Storgatan 6, Stortorget 17
Byggnadsår: 1902-03
Arkitekt: GustafAmeen, Stockholm
Byggmästare: Anders P Retzner
Byggherre: Kungliga Generalpoststyrelsen
Byggnaden uppfördes efter en arkitekttävling i samband med att terrasstrapporna uppfördes. Gustaf Ameen ritade också dessa. Byggnaden är i tre
våningar. Den har en hög sockelvåning i röd övedssandsten, övriga
fasader i varmgul puts. Huvudentren mot Stortorget markeras aven
sandsrensportal och en volutformad fronton över taklisten. Fönstren
byttes och fasaden förenklades i samband med en större om- och tillbyggnad 1940, utformad av Erik Lallerstedt. Då togs även en tornöverbyggnad
över hörnet bort. Sockeln är huggen i granit.

Kärnan norra 21, Norra Storgatan 6, Stortorget 17

Kärnan norra 22 (del av), Nedre Långvinkelsgatan 22-24
Byggnadsår: 1938-39
Arkitekt: Filip Lundgren
Byggmästare: Olof Lundquist
Byggherre: AB Tekniska Materialaffåren
Kontorsbyggnaden "Kärnhuset" är uppfört i rött hålkälstegel, kraftigt
horisontalaccentuerat genom fönsterbanden av gula tvärpostfönster.
Byggnaden ansluter till grannfastigheten genom inkörsporten med ett
indraget balkongparti ovanför. Sadeltaket är lagt med rött enkupigt taktegel.
Exteri ören är välbevarad.

Kärnan norra 22 (del av), Nedre Långvinkelsgatan 22-24

Kärnan norra 30 (norra byggnaden), Nedre Långvinkelsgatan 14
Byggnadsår: 1886 och 1887
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Bygg erre: änkefru Christina Borg
Uppfört i två etapper med överensstämmande utseende, hörndelen uppfördes 1886 och den andra delen året därpå. Fasaderna är putsklassiserande
med återhållsam artikulering, främst i form av gröna profilerade våningsband, putsspeglar och kornischer till fönster. Bottenvåningen är
bandrusticerad medan övriga fasaden är slätputsad i gult. Sockeln är
spritputsad i ljusgrönt.

Käman norra 30 (norra byggnaden), Nedre
Långvinkelsgatan 14

Övrig bebyggelse:

Kärnan norra 31, Nedre Långvinkelsgatan 18
Byggnadsår: 1984-87
Arkitekt: Arkitektlaget
Byggmästare: Jan-Erik Ågren
Byggherre: Fastighets AB Örehus
Bostadshus uppfört i rött tegel. Mot gatan finns tre plåtklädda burspråk,
det mittersta reser sig över taklisten. Fönstren är vita av mittpostmodell.
Baksidan är putsad.
Kärnan norra 31, Nedre Långvinkelsgatan 18
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Kärnan norra 36, Nedre långvinkelsgatan 26-28
Byggnadsår: 1972-73
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle AB genom Jan-Erik Lund och Peter
Knabe
Byggmästare: Per Andersson
Byggherre: Fastighetsbolaget Kärnpunkten

Kärnan norra 36, Nedre Långvinkelsgatan 26-28

Fastigheten består av två bostadshus mot Långvinkelsgatan och en
frikyrkobyggnad inne på gården. Bostadshusen är murade med brunt tegel
i löpförband, det östra av dem med loftgång. I övrigt saknar fasaderna
artikulering. Inne på gården finns Slottshagskyrkan, som uppfördes av
Helsingborgs baptistförsamling 1897 efter ritningar av Mauritz Frohm.
Helsingborgsförsamlingen var en av landets första. Byggnaden har höga
spetsbågsfönster på långsidorna. Kyrkobyggnaden är putsad i gult och på
östra gaveln tillbyggd i brunt tegel. Sadeltaket är belagt med bruna tegelpannor.

Kärnan södra
Kvarteret består av två fastigheter, den ena är det före detta apoteket
Kärnan och den andra är den moderna fastighet som bildades efter en
omtalad rivning på 1970-talet. Kvarteret hyste tidigare äldre kulturhistoriskt
intressant bebyggelse, en del med anor från 1600-talet. En byggherre köpte
in alla husen 1969 oeh under tiden som man väntade på rivningstillstånd
förföll byggnaderna. Rivning tilläts 1973, med förbehåll att kopior av de
rivna fasaderna skulle uppföras. Efter rivningen dröjde det tre år innan
bygget kom igång. När det nya huset stod färdigt 1978 var stora delar av
det utan hyresgäster. Från att ha planerats som ett hus med butiker med
livsmedelsförsäljning mm blev "Kärnhuset" så småningom kongresscenter.
Apoteket Kärnan vid hörnet mot Billeplatsen uppfördes 1813 efter en brand
som hade ödelagt stora delar av kvarteret. Byggnaden uppfördes som
bostad och färgeri. Apoteket tillkom 1823 då byggherrens måg, apotekare
Hans Börje Hammar, övertog huset. Fram till 1975 drevs här apoteksrörelse,
sedan flyttade verksamheten till det nybyggda lasarettet.

Byggnadsminne:

Kärnan södra 8, Södra Storgatan 7, Billeplatsen 2
Byggnadsår: 1813 / 1882
Arkitekt: okänd / Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: färgerifaktor Hans Peter Hising

Kärnan södra 8, Södra Storgatan 7, Billeplatsen 2

Egentligen två byggnader, gatuhuset vid Södra Storgatan från 1813 och
längan mot Billeplatsen från 1882. Gatuhuset uppfördes som bostadshus
men 1823 etablerades här ett apotek. Huset är uppfört i tegel med putsade
och vitmålade fasader, kvaderindelade på bottenvåningen oeh slätputsad
ovanför. Sockeln är grå och spritputsad. Taket är av mansardtyp, täckt med
gulflamrniga tegelpannor. Artikuleringen består främst av listverk och
fönsteromfattningar samt en markerad portal med bruten fronton. Längan
mot Billeplatsen uppfördes bl a för att ge mer plats åt apoteket som behövde större laboratorieutrymme. Den ritades av Mauritz Frohm och
putsades i överensstämmelse med gatuhuset. Gårdsfasaderna är oputsade
och är murade med brunrött tegel. Längan är obetydligt förändrad sedan
ursprungsåret bortsett från färgsättningen som varit mörkare. Gatuhmets
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fasad förändrades 1882 då ny puts lades på efter Frohms ritningar. I
samband med att apoteket flyttade till det nybyggda sjukhuset 1975
flyttades inredningen av apoteket Kärnan till friluftsmuseet Fredriksdal.
1997-98 restaurerades byggnaden då bl a fönster återställdes till ursprungligt utförande. Huset blev byggnadsminne 1967.

Övrig bebyggelse:

Kärnan södra 9, Södra Storgatan 9-13, Himmelriksgränden 1-3
Byggnadsår: 1978-79
Arkitekt: Alf Lundqvist arkitektkontor
Bygg ästare: Byggnads AB O P Wihlborgs & Son, Malmö
Bygg erre: direktör William Bendtz från början, Fastighets AB Fyren tog
över och Jan Andersson avslutade

Fastig eten sträcker sig över flera äldre tomter. Huset innehåller b la
butiker, konferenslokaler, kontor, p-garage och bostäder på takgården.
Fasaderna är murade dels med gult och dels med brunt tegel, för att dela
upp den annars långsträckta fasaden längs Södra Storgatan. Utformning av
fönster och entrepartier varierar också.
Kärnan södra 9, Södra Storgatan 9·13, Himmel·
riksgränden ]·3

Lån~Jvinkeln västra
Stadstullen låg i äldre tid vid nuvarande Bomgränd. Utanför fanns en enkel
och lå,g bebyggelse av främst gatuhus. Idag finns bara två byggnader av
denna typ kvar (Långvinkeln västra 3 och 37). Istället domineras kvarterets
bebyggelse av bostadshus från 1930-,40-, och 50-talen.
S:t Clemens gata är uppkallad efter en kyrka som fanns här under
medeltiden. Grundmurarna är markerade i asfalten och trottoaren. Kyrkan
var en av Helsingborgs fem medeltida kyrkor. S:t Clemens var sjöfararnas
och köpmännens skyddshelgon.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Lång"inkeln västra 3, Nedre Långvinkelsgatan 77
Byggnadsår: 1800-tal
Arkitekt, byggmästare, byggherre: okända

Butiks- och bostadshus i l Yz plan, som är en rest av äldre bebyggelse
längs Långvinkelsbacken. Fasaderna är putsade och målade i en kraftig röd
färg, delvis direkt på teglet. Skala och proportioner, samt vissa dörr- och
fönsteröppningar är ursprungliga, och byggnaden är viktig för områdets
kulturhistoriska kontinuitet. 1936 gjordes en anpassad tillbyggnad mot
öster.

Långvinkeln västra 3, Nedre Långvinkelsgatan 77

Lång"inkeln västra 37, Nedre Långvinkelsgatan 75
Byggnadsår: 1852
Arkitekt och byggmästare: okända
Byggherre: timmergesäll David Jönsson

Tvåvånings bostadshus, uppfört i gult, fogstruket tegel i kryssförband.
Bottenvåningen ligger under nuvarande marknivå. Fönstren är blåmålade,
av mittpostmodell och spröjsade, i fönsteröppningar med rakt slagna valv.
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Sadeltaket är lagt med bruna enkupiga takpannor, vindsvåningen är inredd.
Byggnaden är en av få återstående äldre byggnaderna längs Långvinkelsgatan och är viktig för förståelsen av miljöns ursprung.

Långvinkeln västra 45, S:t Clemens gata 40
Byggnadsår: 1903-04
Arkitekt: Harald Berglin
Byggmästare: Jöns Petter Johansson
Byggherre: folkskolclärare GAPettersson
Långvinkeln västra 45, S:t Clemens gata 40

Bostadshus i historiserande blandstil. Fasaden är huvudsakligen putsad i
vitt men bottenvåning och många detaljer i fasaden är murade med rött
tegel. Artikuleringarna är rika, i form av spetsbågsomfattningar kring
fönster, rundbågsfriser, listverk mm och det mesta av detta är murat med
kontrasterande rött formtegel. Mansardtaket är belagt med svart plåt.
Fönstren är ursprungliga. Smidesbalkonger flankerar mittaxeln som upptill kröns aven frontespis. Entrepartiet är i ursprungligt skick förutom
dörren som är yngre, med ett högt överljusfönster. Gårdsfasaden är enklare
och murad med gult tegel.

Byggnader av kompletterande värde:

Långvinkeln västra 5, S:t Clemens gata 54

Långvinkeln västra 5, S:t Clemens gata 54
Byggnadsår: 1924
Arkitekt: okänd
Byggmästare och byggherre: byggmästare Ture G Karlsson

Fyra våningars flerbostadshus med fasader av grå, grovkornig puts och
ljusare, slätputsade hömkedjor. Vindsvåningen inreddes 1986, med sltOra
takkupor. Fasaden är enkelt disponerad med en sidoplacerad entre ffiI~d
rundbågsportal och laserade pardörrar, vita mittpostfönster (från 1986) och
enkla smidesjärnsbalkonger. På baksidan finns ett rundat trapptorn.

Långvinkeln västra 35, S:t Clemens gata 56
Byggnadsår: 1939
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Sigfrid Soneson
Byggherre: byggmästarna Göran Pålson och Sigfrid Soneson
Långvinkeln västra 35, S:t Clemens gata 56

Stilren funkisbyggnad i gul, slät puts med vinklade burspråk på sidoma.
Fönstren med asymmetriskt placerade vertikalposter är placerade i liv med
fasaden. Entrepartiet med laserade trädörrar och enkelt skärmtak är ursprungliga. På baksidan finns balkonger med smalkorrugerad plåt,
påhängda på burspråk. Byggnaden har inte genomgått några förändringar.

Långvinkeln västra 38, Nedre Långvinkelsgatan 73
Byggnadsår: 1939
Arkitekt: ingenjör Ewald Köhlcr
Byggmästare och byggherre: byggmästare Ture G Karlsson

Långvinkeln västra 38, Nedre Långvinkelsgatan 73

Anspråkslöst och enkelt, men ändå tidsenligt och välbevarat bostadshus
från 1930-talet. Fasaderna är murade med ljusrött tegel i munkförband,
fönstren är vitmålade med vertikalposter och två - fyra lufter. Entrepartiet
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är ursprungligt och stilfullt inordnat i en gul putsad omfattning. Fjärde
våningen är indragen från fasaden.

Lång"inkeln västra 47 (södra byggnaden), Nedre
Lång"inkelsgatan 47-57
Byggnadsår: 1958-59
Arkitekt: Erik och Henry Andersson
Byggmästare och byggherre: Byggnads AB Gösta Johansson

Fastigheten består av två byggnader som beskrivs var för sig. Byggnaden
mot Liingvinkelbacken är långsträckt men uppdelad i fyra delar utmed
gatan. Gatufasaden domineras av de fullbreddsmonterade balkongerna med
gråblå panelbröstning. Det egentliga fasadmateria1et är gult borstat tegel.
Fönsterytorna bakom balkongerna är också monterade i fullbredd från vägg
till vägg. Huvudentreerna, täckta med ett enkelt skärmtak, nås från gårdssidan till övre våningen. I bottenplanet ligger butiker.
Långvinkeln västra 47 (södra byggnaden), Nedre
Långvinkelsgatan 47-57

Lång\finkeln västra 47 (norra byggnaden),
S:t Clemens gata 30-38
Byggnadsår: 1958-60
Arkitekt: Erik och Henry Andersson
Byggmästare och byggherre: Byggnads AB Gösta Johansson

Norra delen av fastigheten mot S:t Clemensgatan är i fem våningar med en
hög sockelvåning. Fasaden är uppdelad i fem lika delar, murad med gult
tegel och tydligt horisontalartikulerad genom vitmålade band som löper
längs hela fasaden. Översta våningen är klädd med grå lockpanel. Fönstren, som är ursprungliga, är vita med tidstypiskt asymmetrisk mittpost.
Entrepartierna med glasade trädörrar och kraftiga lameller bredvid är också
urspru gliga. Baksidan är murad på samma sätt och försedd med gröna
siporexklädda balkonger.

Långvinkeln västra 47 (norra byggnaden), S:t
Clemens gata 30-38

Långvinkeln västra 56, (den äldre, mittersta delen), Nedre
Långvinkelsgatan 43
Byggnadsår: 1893-94
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: handlande O Olsson

Klassiserande bostadshus på tre våningar och inredd vind. Fasadmaterialet
är rött tegel utom bottenvåningen som är bandrusticerad i grå puts.
Murverket artikuleras av vitmålade putsband, profilerade omfattningar och
listverk i gesimser. Sidopartierna är svagt framspringande från fasadlivet.
Byggnaden är en del aven större fastighet som i övrigt hyser modernare
bebyggelse. I samband med bygget av de nya husen i miten av 1980-talet
rustades byggnaden upp. Fönstren byttes då mot modernare, cntren
ändrades och taket lades med betongpannor. I övrigt är byggnaden
välbevarad.
Långvinkeln västra 56, (den äldre, mittersta
delen), Nedre Långvinkelsgatan 43
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Övrig bebyggelse:

Långvinkeln västra 33, S:t Clemens gata 58, Kopparmöllegatan
Byggnadsår: 1947-48
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Sigfrid Soneson
Byggherre: ingenjör Bertil Norling

Långvinkeln västra 33, S:t Clemens gata 58,
Koppa rmöllegatan

Byggnaden i gult tegel är i fyra våningar med vind. Vita helfönster, vinklade
burspråk och balkonger mot gården täckta med tidstypisk, smalkorrugerad
plåt. Byggnaden har inte genomgått några förändringar förutom fönsterbyte i slutet av 1990-talct. Det ursprungliga entrepartiet med skärmtak är
intakt.

Långvinkeln västra 34, Nedre Långvinkelsgatan 79,
Kopparmöllegatan
Byggnadsår: 1935-37
Arkitekt: Gustaf W Widmark
Byggmästare: Ture G Karlsson
Byggherre: drätselkassör Knut Nyborg
Hörnhus i tre våningar och inredd vind, uppförd av gult flamtegel i
blixtmunkförband. Fönstren är vita med två till fyra lufter. Sedan nybyggnadstillfället har inga förändringar skett, bortsett från fönster- och entreparti i bottenplanet som byttes ut vid en renovering 1986.

Långvinkeln västra 46, Nedre Långvinkelsgatan 59
Byggnadsår: 1946-47
Arkitekt: Johan M Bomer
Byggmästare: Bertil Nielsen
Byggherre: svarvaren Kenneth Nielsen
Bostadshus med butiker i bottenplanet, murat med rött tegel i fyra våningar
och inredd vind. Fönstren är vita och härrör från en renovering utförc1l986,
likaså den vita balkongplåten och aluminiumdörrama. Byggnaden överrensstämmer i material och form med grannhuset i norr.

Långvinkeln västra 46, Nedre
Långvinkelsgatan 59

Långvinkeln västra 48, Nedre Långvinkelsgatan 61-65, S:t
Clemens gata 42-46
Byggnadsår: 1963-64
Arkitekt: Filip Lundgrens Arkitektkontor
Byggmästare och byggherre: byggmästare Ivar Hellberg
Fastigheten består av två snarlika byggnader. De är murade med rött tegel i
fyra våningar och enkelt artikulerade. Norra byggnaden mot S:t Clemens
gata har triangulära och plåtklädda burspråk. Den södra byggnaden mot
Långvinkelsgatan har utanpåliggande balkonger i samma materiaL Vil:a
helfönster. Entrepartierna är ursprungliga med kalkstensomfaUningar och
inklädda nischer av blåglaserad klinkers. Gårdsfasaderna är snarlika
gatufasadema. Gården nyanlades 2000.

Långvinkeln västra 48, Nedre Långvinkelsgatan
61-65, S:t Clemens gata 42-46
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Långvinkeln västra 51-55, S:t Clemens gata 20-28, Bomgränden
Byggnadsår: 1972-73
Arkitekt: Sydsvenska Arkitektkontoret genom Istvan Poroszlay
Byggmästare och byggherre: Byggnads AB L E Lundberg, Malmö
Radhu~ i tre våningar, uppförda i helsingborgstegel på en sockelvåning av
borstad betong. Fönsterpartierna är klädda med gråblå respektive brun
panel. Entrepartierna är svagt indragna, försedda med stora sidoljusfönstelparti och laserade snickerier. Plana tak är en del av den tidstypiska
karaktären. Husen är oförändrade från nybyggnadstillfållet.

Långvinkeln västra 51-55, S:t Clemens gata 20-28,
Bomgränden

Långvinkeln västra 56 (hörnhuset), Nedre Långvinkelsgatan 41,
Bomgränden
Byggnadsår: 1985-87
Arkite t: Erik Magnusson Arkitektkontor
Byggmästare och byggherre: Göran Bengtsson Byggnads AB

Fyra våningars bostadshus i rött tegel, murat i löpförband. Fönstren är vita
och fö sedda med falsk rnittpost. Sadeltak med röda betongpannor och
takkupor klädda med plåt. Balkonger klädda med vit plåt.

Långvinkeln västra 56 (hörnhuset), Nedre
Långvinkelsgatan 41, Bomgränden

Lång"inkeln västra 56 (den östra delen), Nedre
Lång"inkelsgatan 45
Byggnadsår: 1985-87
Arkite t: Erik Magnusson Arkitektkontor
Byggmästare och byggherre: Göran Bengtsson Byggnads AB

Trevånings bostadshus, uppfört i gult tegel i löpförband på en slät murlivssockel. Fönstren är vita och försedda med falsk mittpost. Indragna balkonger klädda med vit plåt liksom ett burspråk. Sadeltaket är lagt med
betongpannor med plåtklädda takkupor.
Långvinkeln västra 56 (den östra delen),
Nedre Långvinkelsgatan 45

Maginus Stenbock
Kvart Tet Magnus Stenbock tillhör de äldre kvarteren i staden. Här låg
handelsgårdarna samlade på rad längs Norra Storgatan, som var huvudgatan genom Helsingborg. Resanden och bönder som lastade varor körde in
på gårdarna från Kullagatan, som fram till mitten av 1800-talet hade prägel
av bakgata. Numera är förhållandet snarast det omvända. Vid 1800-talets
mitt hade handlande C E Hedström en stor handelsgård i kvarterets norra
del och i den södra hade handlande Peter Möller handelsbod och tobaksfabrik. Spritbolaget Persson & Cronzell förfogade bland annat över Gamlegård. Hedströmska gården fungerade som handelsgård fram till 1962, då det
nya EPA-varuhuset uppfördes, idag Åhlens.
MOl Norra Storgatan ligger en av Helsingborgs äldsta byggnader,
Gamlegård. Huset uppfördes antingen omkring 1710 eller 1759. Dykeridirektören Fredrik Wilhelm Cöster, som ägde Henckelska gården mittemot,
köpte Gamlegård 1761 och inför ett besök av Gustaf III som här skulle möta
sin hustru, den danska prinsessan Sofia Magdalena, lär Cöster ha anlagt
plante ingen mitt emot vid Henckelska gården.
När vin- och spritförsäljningsmonopolet infördes 1917 sålde Persson &
Cronzell Gamlegård. Marta P:son Henning köpte fastigheten och inredde
öron-, näsa- och halspraktik. Hon lät ta fram korsvirkesfasaden under
putsen och träpanelen. Fram till 1883 hade Martas far konsul Nils Persson
ägt och bebott Gamlegård.
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1964 stod det nya Epa-varuhuset i kvarterets norra del klart, sedan det
gamla Epa vid Konsul Olssons plats blivit för litet. Det nya varuhuset. med
bilparkering på taket fick en modem och tidsenlig utformning. Byggnaden
har många kvaliteter, men den avviker från den äldre bebyggelsen i omgivningen.

Byggnadsminne:

Magnus Stenbock 20, Norra Storgatan 9
Byggnadsår: 1759
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okänd

Magnus Stenbock 20, Norra Storgatan 9

Gamlegård är tillsammans med Jacob Hansens hus och Henckelska g:irden
en av stadens äldsta byggnader. Byggnaden är uppförd i korsvirke med
rött tegel i facken, och har ett brant sadeltak med enkupiga tegelpannor.
Takkuporna byggdes vid en renovering under ledning av August Stoltz
1921. fönstren är svarta, av korspostmodell med småspröjs och smidda
beslag. Gårdshuset är byggt i två etapper, 1877 och 1907.
Gamlegård var vid uppförandet troligen Helsingborgs mest påkostade
byggnad. Tidigare fanns en nära identisk byggnad från 1710, som brann
ner.
Huset blev byggnadsminne 1967.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Magnus Stenbock 8 (del av), Strömgränden
Byggnadsår: 1879-80
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: konsul Nils Persson

Klassiserande byggnad i tre våningar, putsade fasader i brunbeige, mörkare
bottenvåning med bandrusticering. De klassiserande dragen är välbehållna
med listverk, omfattningar, hömkedjor och andra stildetaljer. Byggnaden
uppfördes som magasin men byggdes om till affårs- och bostadshus l
samband med uppförandet av hörnhuset efter sekelskiftet 1900.
Magnus Stenbock 8 (del av), Strömgränden

Magnus Stenbock 8 (hörnhuset), Kullagatan 6, Strömgrändl~n
Byggnadsår: 1902-()4
Arkitekt: Harald Berglin
Byggmästare: Byggnadsfirman Andersson & Bengtsson
Byggherre: Perssons & Cronzells AB

Affärs- och bostadshus i tre våningar med inredd mansardvåning, fa~,a
dema är putsade i ljusbrunt utom bottenvåningen som består av huggna
granitblock. Byggnaden är artikulerad med pilastrar och jugendformacl
växtornamentik. Över pilastrarna sitter maskaroner. Hörnet är extra framhävt
genom tompåbyggnad med kupoltak. En del fasadornamentik har tagits
bort men annars är byggnaden välbevarad med ursprungliga fönster och
delvis även ursprungliga skyltfönster. Byggnaden inrymde från början bl a
Persson & Cronzells vin- och spritgrossistfirma.
Magnus Stenbock 8 (hörnhuset), Kullagatan 6,
Strömgränden
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Magnus Stenbock 18 (del av), Kullagatan 8-10
Byggnadsår: 1907-08
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Bygnadsfirman Andersson & Bengtsson samt Nils B Bentz
Byggherre: Perssons & Cronzell AB
Basta s- och affärshus i tre våningar plus mansardvåning, markerat rnittoch sidoparti med frontespiser och torn. Fasadmaterialet är helsingborgstegel - från ångtegelbruket som konsul Perssons ägde - och kvaderhuggen granit i bottenvåningen. Artikulering i form av jugendornament.
Fönster och andra detaljer är väl bevarade. Det i granit inhuggna "PC AB"
står för "Perssons & Cronzells AB" som i källaren hade sitt vin- och
spritlager. Konsul Persson hade kontor i byggnaden för flera av sina
verksamheter. Baksidan är påkostad och murad i gult och brunt
förbländertegel. Byggnaden är troligen en av de första byggnader som
genomgående uppfördes med betongbjälklag.
Magnus Stenbock 18 (del av), Kullagatan 8-10

Mag us Stenbock 18 (del av), Norra Storgatan 11
Byggnadsår: 1872-73
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: Nils Nilsson
Byggherre: handlande Nils Persson
Tvåvåningsbyggnad med inredd vind. Bottenvåningen har ändrats genom
stora skyltfönster, men ovanvåningen är nära nog ursprunglig i ljusbeige
puts med pilastrar och profilerade listverk. Vita korspostfönster fTån 1980talet. Takkuporna byggdes 1926, då vinden inreddes. Fasaden mot bakgården är enklare putsad och har ett murat trapptorn av helsingborgstegel.
Magnus Stenbock 18 (del av), Norra Storgatan Il

Byggnader av kompletterande värde:

Magnus Stenbock 15, Kullagatan 12, Hästmöllegränden, Norra
Storgatan 13
Byggnadsår: 1964
Arkitekt: Larson Bonna Christensen Arkitektkontor AB, Göteborg
Byggmästare: Gösta Kindberg
Byggherre: AB Turitz & Ca, Göteborg
Varuhuset EPA hade sedan 1931 funnits i kvarteret Sockerbruket mot
Konsul Olssons plats. Genom denna nybyggnad femdubblades butiksytan.
Fasadmaterialet är stavtegel från Helsingborgs ångtegelbruk. Fasaden är
bruten mot Kullagatan och följer gatans lätt svängda kontur. Översta
våningen används som parkeringsdäck. En inglasad utbyggnad tillkom på
1990-talet mot Hästmöllegränden, liksom ny entre, annars är byggnadens
exteriör oförändrad. Klassificeringen gäller endast exteriören mot Kullagatan oc Hästmöllegränd.

Magnus Stenbock J5, Kullagatan 12,
Hästmöllegränden, Norra Storgatan J3

Övrig bebyggelse:

Magnus Stenbock 7, Strömgränden 3, Norra Storgatan 7
Bygg adsår: 1975-76
Arkitekt: A-konsult
Byggmästare: WJ Bygg AB
Byggherre: Pålsson & Ca
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Två våningar med mansardvåning, uppförd i brunt tegel i munkförband.
Taket är täckt med brun bandplåt. Bruna helfönster. Huset uppfördes med
det föregående huset på platsen som förebild. Det var från 1860-talet och
förstördes vid en diskoteksbrand 1974. Gemensamt med föregångaren är i
huvudsak endast volymer och vissa mått men byggnaden lanserade~ ändå
som ett första exempel på "aktiv byggnadsmiljövård" i kommunen när den
uppfördes.

Minerva
Kvarteret Minerva ligger vid landborgsbranten längs Södra Storgatan, en
av Helsingborgs viktigaste genomfartsleder. Kvarterets namn efter bildningens, vetenskapens och konstens skyddsgudinna Minerva kommer av
att det funnits en lång tradition av undervisning i kvarteret. 1789 flytlade
Latinskolan till en byggnad i kvarteret. 1845 byggdes ett nytt skolhm., ritat
av Carl Georg Brunius (Minerva 19 - senare inredd till stadsmuseum och
nu kontor). 1863 uppfördes stadens första läroverk (fd Handelsgymnasiet).
Byggnaden ritades av Helga Zetterwall. 1895 byggdes det nya Högre
Allmänna Läroverket bredvid efter Alfred Hellerströms ritningar. Skolan
ändrade på 1960-talet namn till Nicolaiskolan, efter dominikanerkonventet
S:t Nicolai.
Kvarteret har även haft andra institutioner. 1857 uppfördes staden:;
första (självständiga) lasarett ovanför Himmelriksgränden. I byggnaden
fanns efter 1902 Helsingborgs Stads Arbetskontor, för övrigt Sverige;;
första arbetsförmedling. Byggnaden revs 1946 när den nya arbetsförmedlingen stod färdig på Söder.
Speciellt för kvarteret är dess gårdar, med trädgårdar ilandborgsbranten
med trappor och terrasser, några av dessa miljöer är fortfarande väl bevarade. Ä ven tomtstrukturen med genomgående tomter längs gatan är
välbevarad och har rötter till medeltid.

Byggnadsminne:

Minerva 19, Södra Storgatan 31
Byggnadsår: 1845
Arkitckt: Carl Georg Brunius
Byggmästare: okänd
Byggherre: Helsingborgs stad

Minerva 19, Södra Storgatan 31

.Minerva 19, "Gymnastikbyggnaden"

Byggnaden uppfördes 1845 som Helsingborgs lärdomsskola. 1858 ändrades skolan till högre elementarläroverk. När en ny läroverksbyggnad stod
färdig vid Bergaliden 1863 flyttade istället folkskolan in, och byggnaden
kallades sedan Centralskolan eller Stora skolhuset fram till seklets slut. Carl
Georg Brunius, professor i grekiska i Lund, ritade byggnaden och gav den
tydliga medeltida drag. Fasaderna är murade med gult tegel i kryssförband,
frisen längs våningsband och takfot murade med rött tegel. 1908 flyttade
Helsingborgs museum in i byggnaden. På bakgården finns en fristående
byggnad som uppfördes som gymnastikbyggnad samtidigt som skolhuset i
samma tegel men i enklare utförande. Under museitiden användes den för
utställning av uppstoppade djur. 1944 försågs den med en trappa med
inskriptionen "JMH 1791". Trappan hämtades från en byggnad vid Llngvinkelsbacken, som revs. Tillbyggt till skolhuset finns en flygel på gården
från 1915, ritad av arkitektfirman Lewerentz & Stubelius, med imiterande
korsvirke i fasaden och stora småspröjsade fönster. Sedan 1997 fungerar
byggnaden som kontor för kommunala verksamheter. Huvudbyggnaden
blev byggnadsminne 1967, flygeln och gårdshuset byggnadsminnesförklarades 1997.
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Minerlfa 3, Södra Storgatan 19
Byggnadsår: 1905-06
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Nils Persson
Byggherre: målarrnästareAxel Holm
Byggnaden är i fem våningar, med granitklädd bottenvåning, i övrigt
gulputsad. Fasaden är delad i två högsmala partier, den norra krönt av ett
korsvirkesdekorerat gavelparti. Den södra avslutas med ett gavelprytt
mansardtak. Ett trevånings burspråk i sandsten pryder fasaden. I en
skulpturnisch finns en kvinnofigur (figuren har bytts ut i senare tid). På
gården finns ett terrasserat trapparrangemang vid landborgen med
avsatser, prakturnor och prydnadsnisch. Hela fastigheten inklusive
gårdsmiljön med två tlyglar är intakt, välbevarad och visar upp en högklassig om~:org om detaljer, materialkombinationer och fantasifulla arrangemang. I portvalvet finns allegoriska målningar utförda av målarmästaren
och byggherren Axel Holm, som även gjorde målningarna i rådhuset.

Minerva 3, Södra Storgatan 19

Minerva 14, Södra Storgatan 23
Byggnadsår: 1930
Arkitekt: Alfred Arvidson
Byggmästare: Anders J Ahlström
Byggherre: AB Helsingborgs Choklad & Konfcktfabrik
Fyravårlingshus med inredd vind, murade fasader i brunt tegel och putsad
bottenvåning. Fönstren är ursprungliga och artikulerade med profilerade
omfattningar. Fönsteraxlarna på sidorna är upptagna till franska balkonger i
smidesjärn. Gårdsmiljön består av två innergårdar med samma fasadbehandling som gatufasaden men utan putsade artikuleringar.

Minerva 14, Södra Storgatan 23

Minerva 16, Lilla Bergaliden 1-7, Södra Storgatan 39
Byggnadsår: 1939-40
Arkitekt: Mogens Mogensen. Arkitektlaget (1992)
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet, SIAB (1992)
Byggherre: Fastighets AB Bergaliden
Tre bostadshus med butiker i bottenplanet och lägre sidobyggnader, till
skillnad från övrig stadsbebyggelse uppförda som fTistående byggnader i
enlighet med tillkomsttidens stadsplaneideal. Andra typiska drag är den
enkla och ljusa putsen, hörnplacerade fönster, indragna takvåningar, och
de låga sidotlyglarna med stora skyltfönster. 1992 genomgick husen en
omfattande upprustning. Fasaderna putsades om, takvåningarna byggdes
ut och lägenheter slogs samman. Husen är väl bevarade representanter för
sin tid. De uppfördes som arbetarbostäder åt Helsingborgs gummifabrik.

Minerva 16, Lilla Bergaliden 1-7, Södra Storgatan 39

Minerva 24, Nicolaiskolan, Bergaliden 11
Byggnadsår: 1895-98
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: okänd
Byggherre: Helsingborgs stad
Uppförd som "Högre Allmänt Läroverk". Byggnaden är resultatet aven
arkitekttävling som vanns av Alfred Hellerström. Skolan är uppförd med
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mörkrött tegel i nygotisk stil, tre våningar med inredd vind. Framsidatl
består av ett förhöjt mittparti, och två motsvarande sidopartier. Dess.:!
motsvaras på baksidan av sidoflyglar och ett absidformat kor som rymmer
bIa aula. 1964 ändrades namnet till Nicolaiskolan efter det kloster som
under medeltiden låg på platsen.

Minerva 24, "fd Handelsgymnasiet", Bergaliden 11

Minerva 24, "fd Handelsgymnasiet", Bergaliden 11
Byggnadsår: 1862-63
Arkitekt: Helgo Zetterwall
Byggmästare: murmästare Bengt Lundgren, timmermästare Måns J
Hartelius och Anders O Lindström
Byggherre: Helsingborgs stad
Byggnaden var det första läroverket i Helsingborg. Från början var fasaden
putsad i grått, i övrigt samma utförande som idag. Från början fanns
attikagavlar och en klockstapel över mittpartiet men dessa togs ner n:dan
1869 pga läckage. Byggnaden vänder sig mot sundet i väster med tV;l
flyglar i norr och söder. Fasaderna är putsade och gulmålade, fönstren
grönmålade och fasaderna är försedda med rika listverk. Interiören och
planlösningen ändrades i samband med att Helsingborgs Högre Handelsinstitut flyttade in i lokalerna 1904.

Minerva 28, Himmelriksgränden 4
Byggnadsår: 1904-05
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Knut Lundgren
Byggherre: målarmästare Axel Holm

Minerva 28, Himmelriksgränden 4

Trevånings bostadshus med fasad i brunt och gult förbländertegel,
mansardvåning med svart falsplåt. Mönstermurade artikuleringar och
profilerade våningsgesimser. Fönstren är vita av korspostmodell med
profilerade omfattningar, segmentbågsformad överbåge. Huset, som nästan
är i helt ursprungligt skick, inhyste en del av chokladfabriken Kärnan under
åren 1919-58.

Minerva 29, Himmelriksgränden 6
Byggnadsår: 1914
Arkitekt: Nils J Lundgren
Byggmästare: Nils Jönsson
ByggherTe: målarmästare Axel Holm
Fyravåningsbyggnad med en hög sockelvåning och mansardvåning,
Putsen är beige, på sockelvåningen grå. På fasaden finns dekorativa
ankarslut och en nisch som bär upp den romerska gudinnan Minerva.
Byggnadens hörn avslutas uppåt av prydnadsgavlar med renässansinspirerande trappstegsmotiv. Många välbevarade detaljer och ett oförändrat yttre motiverar klassificeringen. 1983 inreddes lägenheter i vindsvåningen vilket endast syns från gårdssidan.

Minerva 29, Himmelriksgränden 6
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MinenJa 30, Södra Storgatan 33-35
Byggnadsår: 1851-52 (norra delen), 1862 (södra delen)
Arkitekt: okänd
Byggmästare och byggherrar: murmästare Jöns F Murberg (norra delen),
murarmästare Lars F Murberg (södra)

Fastigheten har sitt ursprung i två olika byggnader som med tiden byggts
samman. Den södra byggnaden uppfördes 1862, medan den norra är från
1852. 1928 byggdes en gemensam tredje våning på byggnaderna. Spåren
av sammanslagning och tillägg är ännu synliga. Fasaden är putsad i ljust
gult, södra delen är mer artikulerad i form av bandrusticering och fönsteromfattningar. På gården finns ett gårdshus som uppfördes som fotoatelje åt
Axel Askling. Senare användes den av Nelly Gunnarsson. Denna byggnad
liksom gårdst1yglarna är uppförda med murade och delvis putsade väggar,
med inslag av korsvirke.

Minerva 30, Södra Storgatan 33-35

Miner1Ja 33, Möllebacken
När museet 1908 hade t1yttat in i skolhuset vid Södra Storgatan t1yttades
några hus från landsbygden till backen bakom museet. Först uppfördes
stubbarnöllan som först stått vid Gasverksgatan i kvarteret Kvarnen, sedan
vid Hjälmshultsgatan. Sedan tillkom ett hus från Arild och en ryggåsstuga
från Västra Kamp. Denna stuga hade varit utställd på Konst- och Industriutställningen 1903 i Slottshagen.

"Holmagården"
Byggnadsår: omkring 1700

Gården uppfördes i Västra Kamp under l700-talct och t1yttades till Helsingborg i samband med Konst- och Industriutställningen 1903. Från Slottshagens utställningsområde t1yttades den till sin nuvarande plats 1911. Sedan
dess hör det till Helsingborgs museum. Byggnaden är en så kallad ryggåsstuga, knuttimrad på en gråstenssockel och täckt med halmtak.

"Holmagården"

"Klockarestugan"
Byggnadsår: 1763

Byggnaden kommer från Arild. Under en tid tjänade den som boställe åt
klockaren i Brunnby. Huset t1yttades till Möllebacken i samband med att
Holmagården uppfördes 1910-11. Byggnaden är uppförd i skiftesverkskonstruktion, med en gavel av korsvirke. Taket är täckt med halm.
Under många år bedrevs det våffelservering i huset.

"Klockarestugan"

"Stubbamöllan"
Byggnadsår: 1700-tal
Stubbamöllan stod först ungefär vid nuvarande Gasverksgatan. Det var
inte ovanligt att möllor t1yttades, och dessförinnan hade den stått vid farm
78 vid älsovägen, nuvarande kvarteret Borren - Kvarnholmsgatan. En
stubbamölla är cn väderkvarn där hela kvarnhuset vrids efter vinden, till
skillnad från holländare som bara vrider hättan.
Kvarnen t1yttades till Möllebacken 1910.
"Stubbamöllan"

115

HELSINGBORGS STADSKÄRNA
BlVARA"DEPRO RAM

Minerva 34, Södra Storgatan 29
Byggnadsår: omkring 1820
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända

Minerva 34, Södra Storgatan 29

I ett försäkringsbrev från 1839 beskrivs huset som ett envåningshus i
korsvirke, då minst 20 år gammalt. Ägare var Johanna Grähs. Troligen
under I 840-talet byggdes den södra delen av gatuhuset på med en våning,
ovanför inkörsporten, 1854 var målarmästare L O Holmqvist ägare och då
hade huset precis byggts på till ett tvåvåningshus i full längd mot gatan.
Då fick fasaden sin nuvarande utformning. Från samma tid härrör gårdsflygeln i två plan, medan det fristående gårdshuset troligen är samticla med
det ursprungliga gatuhuset, dvs omkring 1820. Teglet mot gatan är
rödflammigt, korsvirke på gavlarna in mot gården med tjärad furu oeh tegel i
fy Ilningarna.

Byggnader av kompletterande värde:

Minerva 4, Södra Storgatan 21
Byggnadsår: 1895-96
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: snickaren Carl Boysen
Minerva 4, Södra Storgatan 21

Trevåningsbyggnad med inrcdd vind, murade fasader i gult förbländertegel, bottenvåningen är vitputsad, Hörnkedjor, fönsterband och profilerade våningsgesimser är putsade i grått. 1907 och 1938 gjordes fönsterförstoringar i butiksplanet. Huset är välbevarat och en god represemant för
1890-taiets husbyggande. På gården finns två gårdsflyglar. Den norra och
högre är samtida med huvudbyggnaden, medan den södra och lägre är från
1880. En terrasserad trädgårdsanläggning har funnits ilandborgsbranten.

Minerva 21, Södra Storgatan 25-27
Byggnadsår: 1999-2000
Arkitekt: Jan-Eric Forell Arkitektkontor AB
Byggmästare: Peab
Byggherre: 1M Byggnads AB

Minerva 21, Södra Storgatan 25-27

Fastigheten består av två gatuhus och ett gårdshus. De är uppförda i gult
respektive rött tegel, gårdshuset helt i gult. Byggnaderna har en modern
utformning men ansluter på flera sätt till en äldre tegeltradition. Bottenvåningen är putsad och horisontellt kvadermarkerad. På det större, röda
gatuhuset, går ett murat burspråk med franska balkonger från andra
våningen upp över taklisten. Under taklisten löper ett putsat fält med
mindre fönster till vindsvåningen.

Minerva 27 (del av), Södra Storgatan 15-17, Himmelriksgrilnden
Byggnadsår: 1872-73
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd, troligen byggherren
Byggherre: murare Jonas C Lundberg

Minerva 27 (del av), Södra Storgatan 15-17,
Himmelriksgränden

Hömbyggnad med två flyglar, den norra mot Himmclriksgränden. Fa:;aderna är putsade i grått med enkla fönsterkornischer och en profilerad
våningsgesims som enda artikulering. Bottenvåningen inreddes till butik
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1897 och då togs större fönster upp i fasaden mot Södra Storgatan. Putsen
tillkom i början av 1980-talet i samband med en ombyggnad. Fram till dess
hade fasaderna målat tegel.
Vid sekelskiftet 1900 flyttade Helsingborgs-Postens redaktion in i
byggnaden, där Birger Sjöberg var anställd.

Minerva 27 (del av), Himmelriksgränden 2
Byggnadsår: 1903-04
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmiistare: Knut Lundgren
Byggherre: Helsingborgsposten
Ursprungligen uppförd som tryckeri till Helsingborgsposten. Redaktionen
låg i lokalerna mot Södra Storgatan. 1984 inreddes huset till bostadshus.
Fasaderna är murade i gulflammigt tegel, på bottenvåningen med stora
rundbågar kring fönstren. Rundbågsomfattningar, gördelgesims och sockel
är putsade i grått.
Entre fin.ns på bakgården.

Minerva 27 (del av), Himmelriksgränden 2

Minenra 32, Södra Storgatan 37
Byggnadsår: 1895-97
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: okänd
Byggherre: konsul Anders Hansson
Fasad mot gatan av gult förbländertegel med stora burspråk på sidorna.
Två smidesjärnsbalkonger finns ovanför den mittplacerade entren. Huset
var ursprungligen i tre våningar mot gatan med frontespiser över burspråken. 1951 byggdes stora takkupor, som senare ändrades till en full
mansardvåning. Byggnadens bakre delar mot gården från 1870 (trevåningshuset) och 1876 (fyravåningshuset) har använts till spannmålsmagasin, b la
finns e torkria från 1870, också den uppförd av Anders Hansson. K1assificeringe gäller hela fastigheten.
Minerva 32, Södra StOl'gatan 37

Övrig bl?byggelse:

Minenfa 24, "annex till Nicolaiskolan", Bergaliden, Drottning
Margaretes gata 2
Byggnadsår: 1952
Arkitekt: Paul Hedqvist, Stockholm
Byggmästare: Harald Bengtsson
Byggherre: Helsingborgs stad
Fristående annexbyggnad, förbunden med den äldre huvudbyggnaden
genom en glasad korridor. Byggnaden är uppförd i rödbrunt flammigt tegel,
dc vita tvärpostfönstren som ligger nära i liv med fasaden är diskret
omfattade aven utskjutande ram ur murlivet.
Minerva 24, "annex till Nicolaiskolan ", Bergaliden, Drottning Margaretes gata 2
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Minerva 24, "Nicolaiskolans gymnastiksal", Bergaliden 11
Byggnadsår: 1963-64
Arkitekt: Paul Hedqvist, Stockholm
Byggmästare: AB Skånska Cementgjuteriet
Byggherre: Helsingborgs stad

Minerva 24, "Nicolaiskolans gymnastiksal",
Bergaliden 1/

Gymnastikbyggnad i två plan, murad i rött tegel i munkförband med
springande kopp. Byggnaden består av tre delar; omklädningsrum närmast
Bergaliden, gymnastikutrymmen i den större delen med de stora vita
fönstren i rad och närmast landborgen en lägre byggnad med tälttak som
innehåller matbespisning. Volymerna är enkla och utformningen tidstypisk
och fortfarande väl bevarad.

Mollberg
Kvarteret består av två fastigheter varav den östra nästan helt upptas av
Hotel Mollberg. Hotellet uppfördes i två etapper; den första 1884 efler
Mauritz Frohms ritningar och den andra 1903 då Alfred Hellerström utformade ritningar efter Frohms modell. Hotellets anor går tillbaka till 1802, då
sjömannen Peter Mollberg köpte gästgiveriet på hörntomten mot Stortorget
och Södra Stortorget. Gästgiveriet i·sin tur hade anor till l600-talet. Mollberg utvidgade verksamheten och grundade Hotel d'Mollberg, som alltså
fortfarande drivs under samma namn.
I kvarterets motsatta hörna; Lilla Torggatan - Norra Kyrkogatan ligger
en annan intressant byggnad. Den uppfördes av häradshövdingen Oscar
Åberg i mitten av l 860-talet, och var en av de första i Helsingborg som
uppfördes enligt den tyska Rohbaustilens ideal. Istället för att putsas över
med klassiserande detaljer gavs teglet en mer framträdande position med
mönstermumingar som artikulering.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Mollberg 1 (del av), Stortorget 18, Södra Storgatan 2
Byggnadsår: 1884, 1903-05
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: okänd
Byggherre: Louis Goetze

Mollberg 1 (del av), Stortorget 18, Södra
Storgatan 2

Hotellbyggnad med butiker i bottenplanet, ljust putsade fasader med rik
putsdekor i högrelief. Byggnaden uppfördes i två etapper, den västra delen
först, delen närmast terrasstrapporna påbyggdes 1903, efter Hellerströms
ritningar. Byggnaden är i fyra våningar med inredd mansardvåning, ottenvåningens butiksfönster är rundbågade, ett motiv som går igen i fjärde
våningens mindre fönster. Mindre förändringar har skett, som fönsterbyten
och nya entrepartier, men utan att på betydande sätt ha förvanskat byggnadens karaktär. En omfattande fasadrenovering genomfördes 1983.
Invändigt har flera ändringar gjorts.

Byggnader av kompletterande värde:

Mollberg 1 (del av), Södra StOl'gatan 4, Norra
Kyrkogatan /7-/9

Mollberg 1 (del av), Södra Storgatan 4, Norra Kyrkogatan 17-19
Byggnadsår: 1861-62 respektive 1925-26
Arkitekt: okänd respektive Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: okänd respektive Ture G Karlsson
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Byggherre: timmerhandlare Olof Andersson, snickare Nils Strömberg och
possessionat Nils P Nordin respektive fru Anna Virgin
Baksidan av Hotel Mollberg är lägre och enklare utförd än fasaden mot
Stortorget. Baksidan är uppdelad i tre byggnadskroppar. Mot Södra
Storg< tan är den i två våningar och mot söder är den i tre våningar. Delen i
väster har en fjärde takvåning. Denna del började uppföras 1925. Fasaderna
är slätputsade i vitt medan den högre byggnaden är sprutputsad i en brun
nyans. Butiker har inretts i bottenvåningen, fönster och dörrar har bytts ut
men byggnadernas karaktär mot Mariakyrkan är fortfarande relativt ursprunglig och skillnaderna mellan fastighetens olika delar tydlig.

Mollberg 4 (del av), Stortorget 16, Lilla Torggatan
Byggnadsår: 1905
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Anders J Ahlström
Byggherre: handlande Oscar Nilsson
Fastigheten består av två byggnader, en större mot Stortorget och en äldre,
lägre mot Mariakyrkan. Delen mot Stortorget är i fyra våningar och en hög
entresolvåning. I denna och bottenvåningen är fasadmaterialet natursten,
medan de övre våningarna består av ljusrött förbländertegel. Hörnan är
avrundad som ett burspråk och avslutades ursprungligen upptill aven
kupolöverbyggnad. Denna togs ner 1940, samtidigt med några takkupor
och frontespiskrön. Det finns många välbevarade naturstensdetaljer som
listverk, växtornamentik, fönsterbröstningar med balusterverk mm. De två
nedre våningarna är förenklade.

Mollberg 4 (del av), Stortorget 16,
Lilla Torggatan

Mollberg 4 (del av), Lilla Torggatan 3, Norra Kyrkogatan 15
Byggnadsår: 1864-65
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: häradshövding Oscar Åberg
Den liigre och äldre delen av byggnaden mot Mariakyrkan är i tre våningar
med murade fasader. Teglet är gulflammigt, med röda mönstermurningar i
horisontella band och fönstervalv. Artikulering liksom volymer och material
är enk la. Enda förändringen är ett utskjutande fönster med kopparklädsel
mot Norra Kyrkogatan. Den naturstensklädda bottenvåningen har förändrats mycket under årens lopp. Byggnaden är en av de första i Helsingborg
som ppfördes efter den tyska Rohbau-stilens ideal med oputsade tegelfasader.

Najaden
Kvarteret Najaden är beläget på utfyllnadsmark. Tomterna stakades ut 1870,
och året därefter började man uppföra ett varmbadhus. Detta användes
fram till 1941 då den nya simhallen på Söder stod färdig. Byggnaden revs
1958 inför första etappen av det nya stadshuset. Kvar från tiden finns
kvartersnamnet Najaden och Badhusgatan.
l norra delen av kvarteret uppfördes 1891 en oansenlig byggnad för
Helsingborgs första elverk, som bestod av två ångmaskiner på vardera 90
hästkrafter. I takt med att belastningen på stadens clnät ökade, bland annat
genom att det drogs in el i fler och fler nybyggen, och stadens gatubelys-
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Mollberg 4 (del av), Lilla Torggatan 3,
Norra Kyrkogatan 15

ning elektrifierades, ökade belastningen på elverket. År 1900 byggdes
därför en ny och representativ byggnad mot Sundstorget.
Idag domineras kvarteret Najaden av det gamla stadshuset från 1960talet. Stadshuset började byggas i en första södra etapp som stod färdig
1961. Nästa etapp slutfördes 1967. Den andra etappen var inte tänkt Rtt bli
den sista utan det fanns planer på att riva hörnhuset mot Sundstorget,
liksom elverksbyggnaderna. Syftet var att alla kommunala förvaltningar
skulle få plats i en och samma byggnad. Stadshuset ritades av Mogens
Mogensen i en tidsenlig modernistisk stil med spegelfasad, som de äldre
husen mittemot speglades i. Spegelverkan försvann dock vid en fasadändring 1994 då fönstren drogs in en bit fTån fasadlivet och skildes ål: av
röda poster. Ändå har huvuddelen av karaktären och tidsprägeln be.arats.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Najaden 8, Kungsgatan 8, Badhusgatan
Byggnadsår: 1929
Arkitekt: Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare: Lundin, Persson och Bengtsson
Byggherre: okänt

Najaden 8, Kungsgatan 8, Badhusgatan

Femvåningsbyggnad i helsingborgstegel i tjugotalsklassicism. Enda
artikuleringen består av smidesbalkongerna på fasadens mittaxel samt den
dubbla gördelgesimsen med putsade fönsterbröstningar med stilisera.t
växtrnotiv. Huset är intakt och oförändrat sedan nybyggnadstillfället med
ursprungliga spröjsade mittpostfönster, takkupor med drivet koppararbete
och port med glasade pardörrar.
Huset uppfördes för Helsingborgs sjömanshem.

Najaden 14 (del av), Drottninggatan 11, Sundstorget
Byggnadsår: 1897-1900
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: byggmästare Ander J Wilson
Byggherre: byggmästare Anders J Wilson

Najaden 14 (del av), Drottninggatan Il,
Sundstorget

Hörnhus i fem våningar i fri historicism, uppförd med gult förbländertegel
som fasadmaterial. Bottenvåning liksom våningen ovanför är uppförd i ljus,
rustikhuggen sandsten. Fönstervalv, gesimser, mönstermumingar, takfotslister mm är murade i mörkbrunt profilerat tegel. Det avfasade hörnet med
burspråk kröns aven tomöverbyggnad, i övrigt bryts taklisten på sidorna
av frontespiser och prydnadsgavlar. Inga större förändringar har gjorts på
huset utöver dörr- och fönsterbyten.

Najaden 14 (del av), Sundstorget 2-4
Byggnadsår: 1900 och 1914
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare: Anders P Retzner
Byggherre: Helsingborgs stad

Najaden 14 (del av), Sundstorget 2-4

Helsingborgs första elverk uppfördes 1891 i en mindre byggnad som ännu
finns kvar och ingår i gårdsbebyggelsen. Det nya elverket uppfördes 1900,
i röd övedssandsten. 1914 gjordes en likartad utvidgning mot väster.
Bottenvåningarna har stora spröjsade glaspartier under kraftiga tunnvalv, något som är karaktäristiskt för den Chicagostil som Hellerström var
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inspirerad av. På grund av rasrisk togs ett par trappstegsgavlar över
taklisten bort under 1940-talct. Senare har takkupor byggts. I de stora
glasadc partierna mot Sundstorget sattes på 1990-talct nytt glas i grova
och tunga spröjsar.

Byggnader av kompletterande värde:

Najaden 14 (del av), Drottninggatan JA, Badhusgatan
Byggnadsår: 1961 och 1967
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Göran Bengtssons Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs stad

Det gamla stadshusets södra del uppfördes 1961 och den norra delen 1967,
utan någon synlig skarv mellan byggnadsdclarna. Huset är på åtta våningar och klätt med turkos-gröna opaka glasskivor, tillsammans med
fönstren ordnade i horisontella band. 1993 rustades fasaden upp och
fönsterbanden delades upp med röda poster mellan varje ruta, samtidigt
som fönstren drogs in från fasadlivet. Den ursprungliga tanken var en jämn
spegelfasad, en verkan som gick förlorad i samband med fasadrenoveringen. Gaveln mot Badhusgatan är klädd med marmorskivor liksom pelarna
framför den indragna bottenvåningen mot Drottninggatan. På senare år har
taket byggts på med olika anläggningar som förtar en del av husets strama
karaktär.

Najaden 14 (del av), Drottninggatan 7A, Badhusgatan

Neptunus
Kvarteret stakades ut omkring 1865 när Drottninggatan drogs fram över
tidigare strandmark. Den äldsta bebyggelsen hade därför framsidan mot
Norra Strandgatan, medan tomterna mot Drottninggatan länge förblev
obebyggda. Först runt sekelskiftet 1900 när fastigheterna på andra sidan
Drottninggatan och framför allt vid Sundstorget börjat bebyggas med
representativ paradarkitektur började man även i kvarteret Neptunus
orientera bebyggelsen mot Drottninggatan. Den första representativa
byggnad som uppfördes var första etappen av det som senare kom att
kallas Zocgas-husct. I bottenvåningen ligger fortfarande kaffebutiken kvar
med stora delar av originalinredningen bevarad. Sedan 1930-talet har det
inte skett några större förändringar av gatubilden. Den funkisbyggnad som
då uppfördes på Neptunus 12 avviker stil- och formmässigt från övriga
byggnader i kvarteret, men den utgör ändå en viktig tidsreprcsentant i
stadsmiljön. Samtidigt är den en länk mot den nyare arkitekturen i grannkvarteret Fiskaren.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Neptunus 15, Drottninggatan 24, Nedre Långvinkelsgatan 1-3,
Norral Strandgatan
Byggnadsår: 19120ch 1916
Arkitekt: Alfred Hellerström resp. Ola Anderson
Byggmästare: Nils B Bentz, Andersson & Bengtsson
Byggherre: slaktarmästare Anton Andersson (1912), smedmästare A
Jönsson (1916)

Hörnhus i två delar, numera inrett som bostads- och affärshus. Båda
delarna är i två våningar. Delen mot Långvinkelsgatan har mansardvåning.
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Hömbyggnaden uppfördes som ett envåningshus 1866. 1912 byggdes det
om till nuvarande skick i klassiserande stil med ljus bandrusticerad puts,
profilerade listverk, pilastrar, balusterverk under fönster mm efter Alfred
Hellerströms ritningar. Några takkupor är utformade som volutförsedda
prydnadsgavlar med byggherren Anton Anderssons initialer. Taket är täckt
med tegel. Den norra delen uppfördes för en bilhandel 1916, efter Ola
Andersons ritningar. En stor, välvd prydnadsgavel avslutar fasaden
ovanför taklisten. Fasadputsen är likartad med den södra delen men annars
skiljer de båda byggnadsdelama åt i fasaddekor, fönsteröppningar mm.
Delen mot Norra Strandgatan uppfördes 1850 men fick sitt nuvarande
utseende 1921. Garageporten är från tiden då bilhandeln etablerades.

Neptunus 16, Drottninggatan 28, Norra Strandgatan 29
Byggnadsår: 1902-04
Arkitekt: Harald Berglin
Byggmästare: Nils B Bentz, Andersson & Bengtsson
Byggherre: Fastighets AB Sundet

Neptunus 16, Drottninggatan 28, Norra
Strandgatan 29

Bostads- och kontorshus i fyra våningar med inredd takvåning. Ett burspråk sträcker sig över hela fasaden upp över taklisten som ett tom och en
frontespis. Fasadmaterialet är beige förbländertegel med artikuleringar.
Bottenvåningen är i röd Övedssandsten. Stenarbetet är påkostat mecl utmejslade fönsteromfattningar, ornamentik och takarbeten. Byggnaden uppfördes som bank- och affärshus, med butiker i bottenplanet, och banken på
andra våningen. Baksidan är betydligt enklare. Gården är väl bevarad.

Neptunus 17, Drottninggatan 30-36, Norra Strandgatan 31
Byggnadsår: 1894, 1901 och 1905
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Anders J Wilson
Byggherre: Anders J Wilson & P Rosencrantz (1894), handlande Carlos
Zoega(190l,1905)

Neptunus 17, Drottninggatan 30-36,
Norra Strandgatan 31

Byggnaden uppfördes i tre etapper, första etappen av byggmästare Wilson
och andra och tredje etappen av Carlos Zoega. Här etablerade han sitt
kaffeföretag. Butiken finns fortfarande kvar. Den södra delen av huset från
1894 byggdes 1905 på med en våning. Samtidigt byggdes en motsvarande
spegelvänd byggnadskropp mot norr. Fasadmaterialet är gult förbIändertegel med bruna mönstermurningar. Fasaden är symmetriskt ordnad med
två burspråk med höga kupoltak och ett förhöjt mittparti. Byggnaden är
välbevarad, även den betydligt enklare baksidan. Bakre delen av fastigheten bebyggdes 1849 i en våning, 1916 byggdes en våning på.

Byggnader av kompletterande värde:

Neptunus 12, Drottninggatan 38-40, Ålgränden, Norra
Strandgatan
Byggnadsår: 1936 och 1951
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Anders J Ahlström (1936) Carl Gadd (1951)
Byggherre: Anders J Ahlström (1936), AB Malmgrens Skornagasin (1951)
Neptunus 12, Drottninggatan 38-40, Algränden,
Norra Strandgatan

Femvåningsbyggnad, uppförd i två etapper, huvudsakligen i gult tegd.
Bottenvåningen och andra våningen är klädd med stjärnmönstrad brun
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klinkers. Vinklade burspråk med smalkorrugerad gul plåt. Fönstren är gröna
och har asymmetriska poster. Både byggnadens trettio- och femtiotalsprägel är tydlig. Fasaden har stor form- och materialrikedom. Fönstren har
bytts ut på 1990-talet och en mindre påbyggnad på baksidan har tillkommit,
i övrigt är byggnaden oförändrad

Norden
Kullagatan är idag en utpräglad handelsgata. Som sådan har den en ca 150årig historia. Kvarteret Norden dominerades i äldre tid av hantverksgårdar.
Bland forna ägare märks tunnbindare, bryggare, svarvare, skomakare,
boktryckare och andra med hantverksyrken. Gatan är dock betydligt äldre,
den är av medeltida ursprung. Under mitten av 1800-talet etablerades flera
handels- och hantverksgårdar. Flera gårdsmiljöer i kvarteret var intakta
ända fram till slutet av 1980-talet. Då revs några av gatuhusen. I kvarterets
inre inreddes en affärsgalleria. Den nya bebyggelsen (Norden 24) utformades med hänsyn till den äldre omgivningen. I mitten av 1800-talet tog
boktryckare F T Borg över hörnfastigheten mot Kullagatan - Stortorget.
1887 genomfördes en omfattande ombyggnad, efter Ola Andersons
ritningar. Borg etablerade här en bokhandel som drevs fram till 1930. De
sista åren, från 1921, delade man utrymme med Fahlmans konditori. Sedan
1930 örfogar Fahlmans över hela utrymmet. Spåren efter Ola Andersons
påkostade ombyggnad försvann vid en ny ombyggnad 1930 efter Aksel W
Zetliz-Nilssons ritningar, då byggnaden fick sin nuvarande form.
Kullagatan blev Sveriges första permanenta gågata 1961, då den stängdes av för biltrafik. Året efter inlemmades även Kolmätaregränd. Samtidigt
togs smågatstenen bort och ersattes med cementplattor. Norra Strandgatan
blev ·n än tydligare bakgata när handelsverksamheten koncentrerades till
Kulla,gatan. Kvarterets bevarade tomtstruktur hör liksom bebyggelsen till
de kulturhistoriska värdena.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Norden 19, Kullagatan 3
Byggnadsår: 1927
Arkitekt: Alfred Arvidson
Byggmästare: Harald B Andersson
Byggherre: handlande Nils Thelander
Butik· och kontorsbyggnad i tre våningar med mezzaninvåning och inredd
vind, pustade fasader i grått med ljusare kolossalpilastrar. Fönstren är vita
med rnittpost och spröjs. Bottenvåning i form av glasad rundbågsarkad.
Taket är täckt med tegelpannor med kopparplåtsklädda takkupor. 1979
gjordes putsarbeten och då försvann en del fasaddetaljer. Gårdsfasaden är
murad i helsingborgstegel.

Norden 19, Kullagatan 3

Norden 24 (del av), Kolmätaregränden 8
Byggnadsår: omkring 1814
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: kronolotsen Måns Åberg
Byggnaden längs Kolmätaregränden var i äldre tid stall, loge och brygghus
till grannbyggnaden vid Norra Strandgatan. Bottenvåningens murverk är
övermålat och här finns stora butiksfönster. I övervåningen är fortfarande
korsvirke synligt. I korsvirkesfacken finns vita spröjsade mittpostfönster.
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Norden 24 (del av), Norra Strandgatan 18, Kolmätaregränden
Byggnadsår: omkring 1814
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: kronolotsen Måns Åberg

Norden 24 (del av j, Norra Strandgatan 18,
Kolmätaregränden

Huset uppfördes som boningshus, som hörde samman med bebyggelsen
på Kolmätaregränd. Det hade en murad fasad mot gatan, med synligt
korsvirke åt gården. Nu är fasaderna putsade och gråmålade. Byggnaden
genomgick en omfattande ombyggnad 1872, och det har skett flera successiva förändringar sedan dess. Taket är klätt med enkupiga tegelpannor och
är avvalmat på gaveln. Trots sentida förändringar har huset mycket av sin
ålderdomliga karaktär kvar.

Byggnader av kompletterande värde:

Norden 5, Kullagatan 7
Byggnadsår: omkring 1810
Arkitekt, byggmä~tare och byggherre: okända
Ursprungligen uppfört i korsvirke men ombyggt 1851, då en tegelfasad
tillkom. Putsdekoren tillkom 1880. Byggnaden är i två våningar med mansardvåning från 1897. Bottenvåningen är kraftigt förändrad och uppglasad.
Fasaden i övrigt är ljust putsad med horisontella hålkälsband. Mansardtaket är täckt med svart falsad bandplåt och har plåtklädda takkupor.
Välbevarade artikuleringar i takfotsgesimsen och fönstrens profilerad,~
omfattningar.

Norden 5, Kullagatan 7

Norden 9, Stortorget 9, Norra Strandgatan

Norden 9, Stortorget 9, Norra Strandgatan
Byggnadsår: 1869-70
Arkitekt: Mauritz Frohm
Byggmästare: Bengt Lundgren
Byggherre: handlande Carl Flyborg
Ursprungligen uppförd i tre våningar med gult fasadtegel. Nuvarande grå
puts tillkom 1982. Fasaden är enkelt artikulerad med bIa listverk av pro filtegel. Fönstren är vita av korspostmodell, på bottenvåningen rundbågade.
På det avfasade hörnet fanns tidigare två smidesjärnsbalkonger över den
rundbågade huvudentren. Nuvarande dörr i polerat rostfritt sattes in 1940 i
en äldre entre på långsidan mot torget. Gården nås från Norra Strandgatan
genom en överbyggd port som uppfördes 1970, murat i brunt tegel med
teglets koppsidor svagt framspringande i ett regelbundet mönster.

Norden 10, Norra Strandgatan 4
Byggnadsår: omkring 1800
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända

Norden 10, Norra Strandgatan 4

Ursprungligen uppfört som korsvirkeshus i en våning. Om- och påbyggt
1862 till två våningar i tegel av redaktör Fredrik T Borg. Fasaderna putsades vid en renovering 1937, och är idag vitmålade. Fönstren är sentida, men
har kvar de äldre välvda överbågarna. Artikuleringen inskränker sig till ett
profilerat våningsband. En välvd portgång till gården finns i södra delen.
Vid renoveringen 1937 lades också taket om med tegel. Annars är förändringarna få och ursprungskaraktären intakt. Gårdsbyggnaderna är från
1884. Redaktör Borg drev och ägde Öresundsposten 1856-95. Tidningen
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hade sin redaktion i byggnaden fTam till 1940-talet då den flyttade till
Trädgårdsgatan under namnet Nordvästra Skånes Tidning.
Nordlm 18, Kullagatan 5
Byggnadsår: omkring 1809
Arkitekt, byggmästare och byggherre: okända

Tvåvånings butiksbyggnad uppförd i korsvirke som fortfarande är bevarat
i ovanvåningen. Taket är klätt med röda tegelpannor. Fönstren är
småsp:röjsade på ovanvåningen medan bottenvåningen är helt uppglasad
med tre olika butiksfasader. Tidigare fanns en port in till grannhusets gård i
husets norra del. Resterna av denna port har förvandlats till en del aven
butiks] okal i grannhuset.

Norden 18, Kullagatan 5

Norden 20, Kullagatan 1, Stortorget 11
Byggnadsår: omkring 1802
Arkitekt: Aksel W Zetlitz-Nilsson (1931-32 års ombyggnad)
Byggmästare: Matts Eriksson (1931-32)
Byggherre: konditor Georg Fahlman (1931-32)

Grunden och stommen till huset uppfördes omkring 1802. Huset har byggts
om och till ett flertal gånger. 1888 genomfördes en stor ombyggnad, med
Ola Anderson som arkitekt. Ombyggnaden omfattade ny fasaddekor, rikt
ornerade prydnadsgavlar över hörnet och fasaden mot Stortorget, och en
ny flygelbyggnad mot gården. 1931-32 byggs huset om igen, efter Aksel W
Zetlitz-Nilssons ritningar. En våning byggdes på och all fasadornamentik
togs bort. Den infärgade ädelputsen, intakt sedan 1932, är gröngrå med hög
glimmerhalt. Fönstren är gröna med mittpost och enkelt profilerade omfattningar. Fahlmans konditori har funnits i byggnaden sedan 1921.

Norden 24 (del av), Kullagatan 13-15, Kolmätaregränden 10,
Norra Strandgatan 16
Byggnadsår: 1988-89
Arkitekt: Arkitektura, Malmö, genom Janne Svensson
Byggmästare: Entreprenad AB E&G Jönsson
Byggherre: Hyresgästföreningen i Norra Skåne

Norden 20, Kullagatan 1, Stortorget 11

Norden 24 (del av), Kullagatan 13-15, Kolmätaregränden 10, Norra Strandgatan 16

Byggnaden består av två delar, båda uppförda under 1980-talet då NK här
startade en butiksgalleria. Byggnaderna liknar de äldre byggnader från
1800-talets förra hälft som revs när gallerian uppfördes. Byggnaderna är i
två våningar, putsade i gult respektive ljusbeige, Ljusgröna mittpostfönster
med spröjs. Mot grannhuset i Kolmätaregränden finns ett indraget entreparti helt uppfört i glas. Baksidan mot Norra Strandgatan utgörs av kontors- och lagerutrymmen.

Nord,:!n 25, Kullagatan 11
Byggnadsår: 1860
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: buntmakare Johan Korsvik Lundbladh

Gråputsad klassiserande tvåvåningsbyggnad. Det nuvarande utseendet
härrör huvudsakligen från 1889 då mansardvåningen uppfördes, fönsteröppningar förstorades och putsdetaljer tillkom. Bottenvåningen förändrades 1936 och har sedan dess ändrats flera gånger.
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Norden 26, Kullagatan 9
Byggnadsår: 1835
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: tunnbindare Anders Lindgren
Byggnaden fick sitt nuvarande historiserande utseende vid en ombyggnad
1874 efter ritningar av Frans A Lundgren. Fasaderna är putsade i ljusbeige.
Det finns utanpåliggande korsvirkesrester kvar mellan första och andra
våningen. Den medeltidsinspirerade frontespisen har trappstegsgavlar och
rundbågsfriser. Fönstren är vita med spröjsar och profilerade omfattningar.
Bottenvåningen förändrades och fick stora skyltfönster 1932.

Övrig bebyggelse:
Norden 26, Kullagatan 9

Norden 22, Norra Strandgatan 6-8
Byggnadsår: 1868 och 1926
Arkitekt: okänd (1868), Ola Anderson (1926)
Byggmästare: okänd (1868), OlofAndersson (1926)
Byggherre: konditor Johan Herman Uddesson (1868), Hälsingborgs
LitografiskaAB (1926)
Tvåvånings butiks- och kontorsbyggnad. Gatufasaden är grovkornigt
putsad och gulmålad, mansardvåningen är klädd med zinkplåt. Den norra
delen härrör från 1868 medan den södra delen uppfördes 1926. Fönstren på
andra våningen är stora och breda, med välvd båge. De slogs ihop av
vanliga smalare korspostfönster i samband med tillbyggnaden 1926. Porten
in till gården togs upp 1942.

Norden 22, Norra Strandgatan 6-8

Norge
Kvarteret Norge bebyggdes i slutet av 1930-talet på den norra delen av det
som dittills kallades för den Wetterlingska tomten. På tomten stod en
väderkvarn av holländsk typ, som gav namn åt Holländaregatan som
tomten gränsade till. Kvamen revs i slutet av 1930-talet liksom det hus som
inrymde Tomerhjelmska bamasylen. Även det gamla badhuset på tomtens
södra del revs, nuvarande platsen för simhallen. Den Wetterlingska tomten
hade dess förinnan använts som nöjesfält för kringresande cirkusar och
nöjessällskap. Istället uppfördes en modem bostadsbebyggelse och
tomten delades i två delar av Wetterlingsgatan. Trots sentida fasadändringar representerar bebyggelsen 1930- och 40-talets urbana bostadsbyggande genom olika varianter av funktionalism, från det eleganta
hörnhuset vid Södergatan och Holländaregatan, till det karaktärsfulla huset
längs Carl Krooks gata med balkonger och utskjutande fasadpartier.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Norge 9, Södergatan 56, Nedre Holländaregatan 8
Byggnadsår: 1944-45
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Nils Axelsson
Byggherre: Fastighetsföreningen Norge nr l upa

Norge 9, Södergatan 56, Nedre Holländaregatan 8

Femvånings bostadshus med butik i bottenplanet, uppfört i gulbrunt
borstat tegel. Bottenvåningen är klädd med konststensplattor. Karaktäris-
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tiska och tidstypiska detaljer är de indragna balkongerna, klädda med
smalkorrugerad plåt, de vita fönstren i gröna karrnar och de oförändrade
entrepartierna. Huset är mått- och stilöverrensstämmande med omgivande
hus i kvarteret och bildar en pendang till huset mitt över Södergatan,
Danmark 30.

Byggnader av kompletterande värde:
Norgl~ 2, Södergatan 58, Wetterlingsgatan
Byggnadsår: 1937
Arkitekt: Mauritz S:son Claes
Byggmästare: byggmästare J Albin Jönsson
Byggherre: byggmästare J Albin Jönsson

Bostadshus i sex våningar med butiker i bottenplanet, ljusbeige putsat.
Typiska stildrag i l 930-talets funktionalism är de breda burspråken med
fullbredds panoramafönster och tillhörande balkonger. Fasaderna var
tidigare klädda med skivor men är nu putsade, med bibehållen karaktär.
Taket är täckt med tegelpannor, sockeln är klädd med brunflammig klinkers.

Norge 2, Södergatan 58, Wetferlingsgaran

Norg.~ 6, Carl Krooks gata 33-35
Byggnadsår: 1938-39
Arkitekt: Mogens Mogensen
Bygg ästare: Nils Axelsson
Byggherre: Byggnadsfirman Axelsson & Nilsson

Femvimings bostadshus med butiker i bottenplanet, ursprungligen putsat
men sedan 1974 klätt med tegel. Byggnaden har ett avfasat hörn och en
öppen gavel mot söder. Det finns tre burspråkspartier med tillhörande
balkonger. Burspråken är putsade i ljust grått och utvinklade från fasaden.
De sidohängda och mjukt avrundade balkongerna är klädda med smalkorrugerad kopparplåt. Burspråk och balkonger är välbevarade och värdefulla
för hu:;ets karaktär. Förutom tilläggsisoleringen i tegel har huset förändrats
genom att fönster och dörrar har bytts.

Norge 6, Carl Krooks gata 33-35

Övrig bebyggelse:
Norg4~ 10, Nedre Holländaregatan 4-6
Byggnadsår: 1938-39
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggr ästare: byggmästare Olof Andersson
Byggherre: byggmästare Olof Andersson

Putsat bostadshus i fem våningar, med betonad vertikalitet genom burspråk
och trapphusfönster i full höjd. Fönstren är vita med asymmetrisk mittpost,
baksidan är betydligt mer öppen med långa utanpåliggande balkonger. 1985
tilläggsisolerades huset samtidigt som fönster och dörrar byttes ut.

Norge la, Nedre Holländaregatan 4-6
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Norrland
I kvarteret Norrland låg Skånebryggeriet. Det startade 1850, grundat av
bankdirektören Samuel Hafström och grosshandlare J H Wennergren. Över
tomten flöt en bäck som dämdes upp och vintertid användes is från
dammen till kylning av vörten. 1890 övertogs bryggeriet av direktör Ernst
Dölling, som fem år senare lät uppföra en karaktäristisk och fantasifull
kontorsbyggnad med disponentbostad vid Södergatan, efter AlfTed
Hellerströms ritningar. 1975, då bryggeriet var i Pripps ägo, lades det ner.
Kontorsbyggnaden vid Södergatan revs. Vid en utvidgning 1916 uppfördes längan mot Håkan Lundbergs gata. Längan är nu kraftigt både om- och
tillbyggd.
Kvarterets södra avgränsning var landsvägen mot Ramlösa som började
vid Södergatan. Nu är denna väg ersatt av Malmöleden.

Övrig bebyggelse:

Norrland 11, Håkan Lundbergs gata 20, Bryggaregatan
Byggnadsår: okänt

Fastigheten är ett oregelbundet komplex av olika sammanbyggda lager- och
industribyggnader, i två - tre våningar. Längan längs Håkan Lundbergs
gata är troligen från 1916, övriga delar är av okänt ursprung. Fasaderna är
huvudsakligen klädda med gul och grön plåt men putsade inåt gården.
Taket i form av sadel- och sågtak är lagt med koppargrön falsad plåt,
murade skorstenar. Södra längan mot Håkan Lundbergs gata är det parti
med mest ursprunglighet bevarad, trots plåtinklädnad.
Norrland 11, Håkan Lundbergs gata 20,
Bryggaregatan

Oskar II
Bebyggelsen i kvarteret Oskar II uppfördes helt på utfyllnadsmark. Väster
om Drottninggatan planlades vid slutet av 1860-talet rektangulära stadskvarter. Dessa bebyggdes med början fTån söder med kvarteret Karl Xv.
Omkring 1902-03 började man även bygga i kvarteret Oskar II. Då hade man
redan börjat använda sig av marken söder om kvarteret som torg, Sundstorget. Bebyggelsen runtomkring fick en representativ utformning i upp till
fem våningar som ansluter sig väl till boulevardarkitekturen längs Drottninggatan, Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan. Kvarterets norra del mot
Gröningen förblev länge obebyggd. Här började man omkring 1925 planera
för ett konserthus. I samband med detta bebyggdes den norra delen av
kvarteret. Bebyggelsen ska ses i samband med motsvarande bebyggelse
vid S:t Jörgens plats. På detta sätt fick stadskärnan en nästan enhetlig avslutning mot norr, huvudsakligen utformad av Arnold Salomon-Sörensen.
Särskilt värdefull bebyggelse enligt PSL 3: 12§:

Oskar 113, Sundstorget 3, Kungsgatan 14
Byggnadsår: 1906-07
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare och byggherre: byggmästare Anders J Wilson

Flerbostadshus i fem våningar. Bottenvåningen är i rustik sandstenskvader,
fasaden i övrigt är i ljusbrun puts i två nyanser. Fönstren är mörkröda med
tidstypiskt spröjsade överlufter. Taket är täckt med glaserat taktegel. ~)tilcn
är en blandning av nybarock och jugend med burspråk och frontespi~; mot
Sundstorget. Balkonger och ytterdörrar har bytts ut. Under senare tid har
en del fasadornamentik tagits bort, och takkupor hyggts.
Oskar Il 3, Sundstorget 3, Kungsgatan 74
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Oskar II 4. 9. 11 Kungsgatan 16. Roskiidegatan 2-6.
Drottninggatan 17
Byggnadsår: 1925-28
Arkitekt: Arnold Salomon-Sörensen
Byggmästare och byggherre: byggmästare Olof Andersson
Husen är uppförda i ett sammanhang med endast obetydliga skillnader,
med början vid Drottninggatan, därefter RoskiIdegatan och sista etappen
vid Kungsgatan. Husen är uppförda i helsingborgstegel, bottenvåningen i
rusticerande skift. Fönstren är vita med mittpost och spröjs, placerade i liv
med fasaden. Mittpartiet mot Roskiidegatan markeras aven frontespis med
lunettfönster, i övrigt symmetrisk fasaduppbyggnad med franska balkonger, entreer och fönsteraxlar.

Oskar Il 4, 9, 11 Kungsgatan 16, Roskildegatan
2-6, Drottninggatan 17

Oskar II 12 (del av). Drottninggatan 15
Byggnadsår: 1903-04
Arkite:kt: Alfred Hellerström
Byggmästare: okänd
Byggherre: Byggnads AB Helsingborg

En påkostad fasad med första och andra våningen i rustikhuggen granit
och där ovan släthuggen sandsten och puts. Två burspråk markerar
mittpartiet med en smidesbalkong mellan sig. Fönstren är sentida men har
samma utfonnning som de ursprungliga. Porten är ursprunglig med
sandstensportal och slipat glas i dörrarna. I den sandstenshuggna dekoren
märks inslag av jugend. Framsidan är väl bevarad, på gårdssidan har ett
hisschakt byggts till.

Oskar Il J2 (del av), Drottninggatan 15

Oskar II 12 (del av). Drottninggatan 13. Sundstorget 7
Byggnadsår: 1902-03
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Anders J Ahlström
Byggherre: rådmannen G Lagergren
Bostadshus med kontor och butiker i bottenplanet. Fasadmaterialet är
brunt Jörbländertegel i tre olika nyanser och en rustikhuggen bottenvåning
i granit. Översta våningens fönster är spetsbågsvälvda, under takfoten
löper rundbågsfriser och över dessa kröns takkonturen av trappstegsfonnade frontespiser. Fasaderna både mot gata och gård är välbevarade. De
inhuggna initialerna "B A H" i portalen syftar på husets första ägare;
Byggnads AB Helsingborg.

Oskar II 12 (del av), Drottninggatan 13,
Sundstorget 7

Oskar 1112 (del av). Sundstorget 5
Byggnadsår: 1902-03
Arkitekt: Alfred Hellerström
Byggmästare och byggherre: byggmästare Anders P Retzner
Femvånings bostads- och kontorsbyggnad med sandstensfasad. De två
nedre våningarna är bandrusticerade, övriga släthuggna i två nyanser.
Fasaden domineras av ett mittplacerat burspråk som bryter upp över
taklisten. Jugendinfluenser märks i fönstrens mjukt svängda tvärposter
liksom den ursprungliga portens spröjsverk. Både fram- och baksida är väl
bevarade.
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Parkkvarteret
Parkkvarteret var från början två olika kvarter; Norra och Södra Parkkvarteret. Mellan kvarteren gick Parkgatan. Här fanns tidigare bebyggelse
från huvudsakligen 1870- och SO-talet i en till tre våningar. Samtliga hus
inköptes under åren 1955-63 av byggnadsfirman Gösta Gadd, sammanlagt
22 fastigheter fördelade på de båda Parkkvarteren. Kvarteren slogs ihop till
ett, och området blev under 1963 föremål för totalsanering. Parkgatan
försvann, på platsen för gatan finns idag ett delvis underjordiskt garage.
Den långa bostadslängan utmed Krabbegatan uppfördes på 1940-talet.

Övrig bebyggelse:

Parkkvarteret 1-8, Krabbegatan 2-16
Byggnadsår: 1942
Arkitekt: Mogens Mogensen, Erik Sehlander, Erik Wihlborg
Byggmästare: G Pålsson, H Löfgren, C Nilsson
Byggherre: Byggnadsfirma Pålson & Soneson samt Löfgren och Nibson
Längs Krabbegatan finns en rad bostadshus, som alla är nästan identiskt
utförda, med undantag av den södra fastigheten, Parkkvarteret S. Derta var
den första byggnaden som uppfördes, efter Mogens Mogensens ritningar.
Samtliga hus är i fyra våningar, murade med helsingborgstegel på en
klinkersklädd sockel. Fönstren är av mittpostmodell, utbytta i senare tid.
Artikuleringen är enkel, endast trapphusfönstret i fullhöjd avviker från de
annars regelbundet placerade lägenhetsfönstren. Förutom fönsterbyte och
utbyte av portar är byggnaderna oförändrade.
Parkkvarteret 1-8, Krabbegatan 2-16

Parkkvarteret 9, Villatomtsvägen 6-12, Norra Vallgatan 44-48
Byggnadsår: 1963
Arkitekt: Ole Rönnow, Allan Westergren
Byggmästare: Byggnads AB Gösta Gadd
Byggherre: Byggnads AB Gösta Gadd

Parkkvarteret 9, Villatomtsvägen 6-72, Norra
Vallgatan 44-48

Bostadsbebyggelse i fem till sju våningar, fördelad på tre byggnader
uppförda i gult tegel. Byggnadsvolymerna är enkla med sadeltak utan
synlig takfot, indragna balkonger med vit balkongplåt och i de flesta fall
även indragna entreer. Andra tidstypiska och väl bevarade drag är fönsterbröstningarna i pastellgrönt, fönsterbleck i koppar och de ursprungliga
portarnas utformningar med eksnickerier.

Polisen
Kvarteret Polisen ligger på mark som tidigare hörde till konsul Perssons
Superfosfat- och svavelsyrafabrik. Fabriken omfattade ett stort område med
en mängd byggnader av olika form och storlek, tillkomna i huvudsak under
1880-talets första år. Den största delen av fabriksbebyggelsen tillkom runt
1880 då produktionen trefaldigades. Från "Fosfaten" i Helsingborg levererades tre fjärdedelar av landets konstgödsel. Fabriksområdet revs 1931 när
svavelsyraproduktionen förlades till Raus Plantering där verksamheten
senare vidareutvecklades. Genom olika uppköp bildades det som idag är
Kemiras industrier. I kvarteret blev en del gatubebyggelse kvar. Kvarterets
efterindustriella tid inleddes 1941 då arbetsförmedlingen uppförde en
kontorsbyggnad utmed Glasbruksgatan, numera kallad Malmöleden.
Arbetsfönnedlingen i Helsingborg var den första offentliga arbetsförmed-
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ling som öppnades i Sverige. 1902 startade verksamheten i gamla lasarettet
vid Hi melriksgränden. Lokalerna var trånga redan från början, men det
dröjde alltså till 1941 innan en ny ändamålsenlig byggnad uppfördes.
Mogens Mogensen stod för ritningarna 1938. Läget var centralt men ändå
inte vid någon av huvudgatorna. De nya lokalerna var ändamålsenliga med
separata avdelningar för kvinnor och män, för ungdomsförmedlingen och
en tjä stemannaavdelning. Stadens polismyndighet hade haft lokaler på
flera olika platser, och det var först när den nya byggnaden invigdes 1971
som polisen i Helsingborg fick centraliserade lokaler. I närheten fanns det
nya tingshuset.

Övrig hebyggelse:

PolisE!n 1, Carl Krooks gata 24
Byggnadsår: 1970-71
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle AB genom Jan Erik Lund, Sören Nielsen
Byggmästare: Ingemar Sjunnesson
Byggherre: Helsingborgs stad

Polishuset är typiskt för sin tid; elementbygge, storskaligt och centraliserande. Byggnaden blev en del av institutionscentrat på Söder med Tingshuset och skaUebyggnaden i kvarteret Kalifornien. Tillsammans med det
nybyggda varuhuset i kv. Holland och försäkringshuset i kv. Bollbro
skapa es under några år vid 1970-talets början ett modernistiskt centrum.
Polishuset är i sex våningar. Takvåningen utformades som rastgård för
häktet. Fasaderna är av prefabricerade element med synlig ballast, bottenvåningen är murad med rött tegel liksom envåningsutbyggnaden på
baksidan. Fönstren är koppartonade och sitter i långa horisontella band
åtskilda av vertikala lättbetongelement. Inga förändringar har skett på
byggnaden. Till fastigheten hör även en fristående spolhall i en våning i
brunt tegel, uppförd 1984.

Polisen l, Carl Krooks gata 24

Polisen 2, Nedre Holländaregatan 1a
Byggnadsår: 1940-41
Arkitekt: Mogens Mogensen
Byggmästare: Göran Pålson
Byggherre: Helsingborgs stad

Byggnaden är Helsingborgs arbetsförmedlings första egna byggnad.
Arbetsförmedlingen var dessförinnan inrymd i gamla lasarettet vid Himmelrik:;gränden. Fasaderna är i helsingborgstegel och den kublika volymen
och fönsterbanden ger den ett modernt uttryck. Förutom solskydd på
västra fasaden och en takpåbyggnad har inga förändringar gjorts som
ändrat ursprungskaraktären.

Prins Fredrik
I det OJmåde som tidigare benämdes Möllevången - senare Slottshöjden ligger ett av stadskärnans få villakvarter. Tomtplanerna uppgjordes redan
på 1860-talet. Den första byggnad som uppfördes var villa Elineberg från
1880, ritad av Mauritz Frohm. Den låg där Konsumbutiken idag finns.
Kvarteret bebyggdes i huvudsak inte förrän under 1910- och 20-talet, och
då me stora villor för en eller flera familjer. Av dessa finns flera kvar idag.
Under senare tid har de kompletterats med tillbyggnader och nya radhus.
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Mot Kopparmöllegatan uppförde Kooperativa Föreningen Svea en butik i
början av 1960-talet. På tomten intill uppförde Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga en mormonkyrka. På platsen låg tidigare en villa som församlingen använt som samlingslokal sedan 1940-talet.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Prins Fredrik 2, Norra Vallgatan 39
Byggnadsår: 1910
Arkitekt: Mauritz S:son Claes
Byggmästare: Bengt Tellander
Byggherre: överlärare N A Adell
Prins Fredrik 2, Norra Vallgatan 39

Prins Fredrik 4, Norra Vallgatan 43,
Hallbecksgatan

Flerfamiljsvilla, Villa Salami, i tre-fyra våningar i ett oregelbundet komplex
av olika byggnadsvolymer. Fönstren är vita av korspostmodell med övre
spröjs. Väsentliga karaktäristika för byggnaden är takvinklar, putsytor,
volymer och de välbevarade detaljer som ännu finns; gesimser, korsvirkesdekorationer mm. Ett pelarburet balkongparti har byggts till på västra
fasaden och dörrar i entren har bytts ut mot moderna. I övrigt är byggnaden oförändrad. Huset namngavs Salami av byggherren, den astronomiintresserade läraren Adell, efter Zacharias Topelius dikt "Vintergatan".

Prins Fredrik 4, Norra Vallgatan 43, Hallbecksgatan
Byggnadsår: 1925-26
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: byggmästare Sigfrid Soneson
Byggherre: byggmästare Sigfrid Soneson

Flerfamiljsvilla i två våningar, murad i helsingborgstegel i nationalromantisk
stil. Fönstren är placerade i liv med fasaden, artikuleringen återhållsam och
volymerna samlade. Entrepartiet är framhävt med ett takutsprång och
originalporten betsad i ek med utskurna spröjs. Byggnaden är välbevarad,
även om en avvikande balkong har byggts ut på första våningen.

Prins Fredrik 7, S:t Clemens gata 43
Byggnadsår: 1928
Arkitekt: Mauritz S:son Claes
Byggmästare: okänd
Byggherre: folkskolelärare A Söderström
Prins Fredrik 7, S:t Clemens gata 43

Flerfamiljsvilla med större tillbyggnad på baksidan. Mot gatan har byggnaden en välbevarad fasad i grå spritputs, vita spröjsade fönster med släta
omfattningar och en mittplacerad entre under en pelarburen balkong. Taket
är valmat med svängd takkontur. På baksidan byggdes 1936 en flygel i två
våningar efter Mogens Mogensens ritningar. År 2000 byggdes flygeln om
och försågs med valmat tak, lika framsidan. Denna del ingår inte i klaE.sificeringen.

Prins Fredrik 8, S:t Clemens gata 45
Byggnadsår: 1909-10
Arkitekt: Mauritz S:son Claes
Byggmästare: Janne G Jönsson
Byggherre: adjunkt O A Olanders
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Uppförd som f1erfamiljsvilla "Villa Clemenshög" men idag används byggnaden som kombinerat kontor och bostad. Ursprungsbyggnaden består av
två våningar, ljus-grått putsade, med ett oregelbundet tak med branta fall
och f1era takkupor. Taket är lagt med svart falsad plåt. På baksidan uppfördes 1987 en envånings tillbyggnad på baksidan. Den har samma puts men
är annars avvikande i utformning. Klassificeringen gäller endast den äldre
huvudbyggnaden.

Prins Fredrik 16, Norra Vallgatan 37
Byggnadsår: 1928-29
Arkitekt: Ola Anderson
Byggmästare: Pålson & Soneson
Byggherre: kontorschef Johan Thomasson

Friliggande villa i två plan med högrest valmat sadeltak med svängd takkontur och inredd vind. Huset är murat med rödbrunt he1singborgstegel,
fönstren placerade liv med fasaden. På västra fasaden är en utbyggd altan.
Entrepartiet inramat av putsade pilastrar och en konsoluppburen balkong.
Byggnaden är oförändrad bortsett från en förstorad takkupa på vinden.
Värdefulla kvaliteter finns i byggnadens enkla volym, material, samt
bevarade fönster och andra originaldetaljer. Tomten avstyckades 1980 då
fastigheten Prins Fredrik 17 bebyggdes.

Prins Fredrik 16, Norra Vallgatan 37

Byggn3der av kompletterande värde:

Prins Fredrik 17, Norra Vallgatan 35
Byggnadsår: 1981
Arkitekt: Jan Åke Andersson
Bygg ästare: Ronny Jönsson
Byggherre: Carl Jönsson

Enfamiljsvilla i ljusrött tegel indragen bakom Prins Fredrik 16, artikulerad
genom olika volymer och takfall. Svarta fönster av olika form och med
svarta, i murverket infällda, träöverstycken. Kraftigt utskjutande takfot.
Huset har inte förändrats sedan nybyggnadstillfället.
Prins Fredrik 17, Norra Vallgatan 35

Prins Fredrik 19, Kopparmöllegatan 9
Byggnadsår: 1986
Arkitekt: Sten Ramel Arkitektkontor, Stockholm
Byggmästare: SkanskaAB
Byggherre: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Fram till 1986, då nuvarande kyrkobyggnad uppfördes, hade mormonerna i
He1singborg ett kapell i en villa från 1922. Den nuvarande kyrkobyggnaden
är uppförd i två delar med en svängd gavel mot Kopparmöllegatan. Kyrkosalen finns under ett långt sluttande tak. Gaveln är försedd med högsmala
norrfönster i avtrappade nischer. Fasadmaterialet är säckskurat tegel,
baksidan panelklädd. Huvudingången ligger i vinkeln mellan längorna
under ett utskjutande takfall.
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Prins fredrik 20, S:t Clemens gata 39-41, Hallbecksgatan
Byggnadsår: 1923, 1988-89
Arkitekt: Mauritz S:son Claes, (1923), Michelsen Arkitekter (1988)
Byggmästare: Jönsson, (1923), Peab (1988)
Byggherre: okänd (1923), Peab (1988)

Prins Fredrik 20, S:t Clemens gata 39-41,
Hallbecksgatal1

Fastigheten består av två olika byggnadsdelar. Den ena är den ursprungliga byggnaden, ritad av S:son Claes 1923. Denna byggnad är bevarad till
volymer och struktur, men har till betydlig del förvanskats genom
fönsterbyten och plåtarbeten från 1988. Det fristående huset och tillbyggnaden från 1988 är säckputsade i ljust grått, fönstren är vita liksom
burspråk, balkonger och bröstningar i vita skivelement. Ursprungsbyggnaden är putsad i grått, kraftiga kolonner bär upp en balkong på.
västra långsidan, taket med svängd mansardkontur är täckt med röda
pannor.

Övrig bebyggelse:

Prins fredrik 9, Kopparmöllegatan 5
Byggnadsår: 1963-64
Arkitekt: Jan Erik Lund, Sören Nielsen
Byggmästare: Åke Andersson
Byggherre: Kooperativa Föreningen Svea

Prins Fredrik 9, Kopparmöllegatan 5

Konsumbutik i ett plan, uppförd med murade väggar av gult tegel och en
fasad mot Kopparmöllegatan i glas och plåt. Huvudfasaden var ursprungligen helt uppglasad från mark till tak men är numera delvis plåtklädd.
Närmast taket har en bröstning av vit trapetsprofilerad plåt ersatt den
ursprungliga ljusgrå panelen. 1991 kläddes fasaden mot Kopparmöllegatan
med plåt och entren byggdes ut.

Prins fredrik 18, Norra Vallgatan 41
Byggnadsår: 1982-83
Arkitekt: Skanska Arkitekter
Byggmästare: Göran Bengtsson Byggnads AB
Byggherre: Göran Bengtsson Byggnads AB

Prins Fredrik 18, Norra Vallgatan 41

r

Flerfamiljsbostad med åtta lägenheter, uppfört på platsen för en villa från
1925. Byggnaden är i två våningar med inredd mansardvåning, ljusbrunt
tegel, med en långsida mot väst som huvudsakligen präglas av balkonger.

Prins Georg
Prins Georg var, liksom grannkvarteret Prins Fredrik, namnet på en av
bastionerna i 1600-talets befästningsverk. Läget för befästningsvallarna är
ännu synliga i gatunätet, och i den damm som avgränsar kvarteret Prins
Georgs norra kant mot Öresundsparken. Befåstningsmarken var så kallad
löningsjord. 1867 fastställdes en reglerad plan för indelning av området för
villabyggnation. Villorna fick stora romantiskt anlagda parkliknande
trädgårdar. Av dessa finns inget kvar idag.
Idag domineras kvarteret av äldreboendet Valltorp. Byggnaderna
uppfördes i början av I 960-talet när man rev Krookska Stiftelsens byggnad
för äldreboende på Stattena och flyttade över verksamheten till ÖreslIndsparken. Verksamheten har namn efter Villa Walltorp, som tidigare låg här, en
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tvåvåningsvilla från 1875. Villan var i schweizisk villastil med balkonger och
verandor med lövsågade detaljer, liksom den pittoreskt placerade "Utkiken"
precis intill vallgraven. På granntomten stod Villa Marieberg som 1930
lämnade plats åt ett flerbostadshus, ritat av G W Widmark.

Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§:

Prins Georg 4, Öresundsparken
Byggnadsår: 1877
Arkitekt och byggmästare: okänd
Byggherre: grosshandlare Andreas Tengwall

"Utkiken" uppfördes 1877 av ägaren till Villa Walltorp i samband med att
Öresundsparken anlades. Den är uppförd i schweizerstil med rikt utsågade
snickerier. De flesta är nytillverkade, målade i blått, ursprungligen i olika
bruna nyanser. Sadeltak belagt med asfaltpapp.
Prins Georg 4, Öresundsparken
Byggnader av kompletterande värde:

Prins Georg 4, Prins Georgs gata 1
Byggnadsår: 1964
Arkitekt: Kjessler & Mannerstråle genom Jan-Erik Lund och Sören Nielsen,
Byggmästare: Göran Bengtssons Byggnads AB
Byggherre: Helsingborgs stad

Äldreboende uppfört som två flyglar med en täckt förbindelsegång mellan,
där också entren är belägen. Fasadmaterialet är gult tegel, fönsterpartierna
liksom ett smalt parti just under den utskjutande takfoten är klädda med
vita fibercementskivor. På längan mot vallgraven finns ett stort fönsterförsett parti. Den upplösta planen med adderade volymer, de medvetna
materialvalen och den arkitektoniska gestaltning är av hög klass och
representerar värdigt sin tids arkitektur. 2001 gjordes en omfattande
renovering då bl a träpartier byttes ut mot motsvarande i modernare
skivmaterial.

Prins Georg 4, Prins Georgs gata J

Övrig bebyggelse:

Prins Georg 3, Villatomtsvägen 5 A-C
Byggnadsår: 1931
Arkitekt: GustafWWidmark
Byggmästare: EinarWihlborg
Byggherre: GustafWWidmark

Flerfamiljsbostad, ursprungligen i utpräglad funktionalistisk stil, men efter
en ombyggnad 1982 betydligt mer anonym. På framsidan finns bred
frontespis med ett mittplacerat trapphusfönster, baksidan är likadan men
utan trapphusfönstret. Fönstren är vita av mittpostmodell. Vid ombyggnaden uppfördes ett sadeltak över det ursprungliga plantaket och dess
takaltaner, samtidigt sattes aluminiumdörrama in i porten.
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