fastighet:
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:

användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

EMIL 4, hus A.
Hamngatan 15.
1852. Ombyggt 1899, 1908, 1912 (bl.a. glasveranda), 1927, 1928, 1934, 1943, 1947, 1988.
Peter Boisen (1899), O. Henriksson (1912), Karl
Eriksson (1927), Oscar Isberg (1928, 1934, 1943,
1947), Nilsson & Persson (1988).
Kontor och bostäder. Byggt som magasin.
3
Grå puts.
Rött handslaget tegel.
Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
Blå rundbågiga fönster. I bottenvåningen större
fyrdelade, i övre våningar parställda. Dörrparti i
blå plåt med glasade stålramdörrar. Blå ursprunglig pardörr i gotisk stil. Medeltidsinspirerad
arkitektur med rikt mönstermurad fasad. Dubbla
stickbågar, rundbågsfriser och avtrappad gesims
med tandsnitt. Frontespis med trappstegsgavel
mot väster. Glasveranda med blomsterrum på
andra våningen mot gården.
K = 1, M = 1.
Mycket välbevarat magasin, varsamt ombyggt för
nya ändamål.

EMIL 4 A från SV

EMIL 4 A från SV FRONTESPIS

EMIL 4 A från V DÖRR

EMIL 4 A från SO

fastighet:
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:

användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

EMIL 4, hus B.
Hamngatan 17.
1889. Ombyggt 1936, 1941, 1955, 1988.
M. Larsson. Karl Eriksson (1936), E. Fernqvist
(1941), Rune Welin (1955), Nilsson & Persson
(1988).
Kontor och bostäder. Byggt som tullhus.
3
Kvadermönstrad granit.
Rött maskintegel, mot gård gult med band och
stickbågar i rött tegel.
Grå, skifferimiterande plåt.
Röda fönster, i bottenvåning korsdelade med
stickbåge, i mellanvåning parställda rundbågade,
i ovanvåning rundbågade. Två runda fönster mot
öster. Blågröna ursprungliga glasade pardörrar
med utskurna speglar och smidesgaller mot väster. Brun tredelad port mot öster med utskurna
speglar och överljus med spröjsar i form av snidade kolonnetter. Röd glasad stålramdörr mot
söder. Yttertrappor av sten. Rikt dekorerad fasad
med snedskurna hörn. Detaljer i formtegel, profilerade dörr- och fönsteromfattningar, lister med
blommönster och prefabricerade ornament i form
av lejonhuvuden. Gesims i formtegel med tätplacerade knektar och rundbågsfris. Mittrisalit med
frontespis och takbalkong mot söder. Vackra
stuprörshuvuden, ankarjärn och flöjlar. Trapphus
med kakelgolv på vilplan, profilerade trappsteg
och räcke med stolpar och ståndare i gjutjärn.

EMIL 4 B från S

EMIL 4 B från SV

K = 1, M = 1.
Tullhus, gediget byggt och rikt dekorerat för att
visa makt och myndighet. Varsamt ombyggt för
delvis andra ändamål.

EMIL 4 B från SO

EMIL 4 B från S FRONTESPIS

EMIL 4 B från S DEKOR

fastighet:

EMIL 4, hus B.

forts.

EMIL 4 B från V DÖRR

EMIL 4 B från V ANKARJÄRN

EMIL 4 B från V LEJON

EMIL 4 B från O FÖNSTER

