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Fatburssjön var belägen mitt på Södermalm
men torrlades på 1850-talet. På platsen
anlades Södra Station som fram till 1871 var
slutstation för fjärrtågen söderifrån. 

 

Mellan den torrlagda sjön och Götgatan anlades
Södra Bantorget som järnvägstorg. I och med
att Forsgrenska medborgarhuset byggs 1940 så
byter torget namn till Medborgarplatsen. 

   
Lillienhoffska huset byggdes 1668-70 av
handelsmannen Joachim Pötter Lillienhof
Residens för den engelska ambassadören
1723-42. Katarina församlings fattighus 1745-
1888. 

 

Maria Magdalena kyrka föregicks av ett
medeltida kapell som raserades 1527. Stommen
i den nutida kyrkan uppfördes 1580 till 1620-tal.
Nytt torn och interiörer efter 1759 års brand. 

   
Adolf Fredriks torg tillkom på senare delen
av 1700-talet. Salutorg fram till 1905.
Namnbyte till Mariatorget 1959 

 
"Bysis", byggt 1759 men inköpt 1781 av
Stockholms stad och inrättat som
bysättningshäkte 

   
Stockholms stads barnbördshus, Södra BB,
invigdes 1907. Arkitekt Ernst Stenhammar.
Verksamt som BB fram till 1969.

 
Tobaksmonopolet bildades 1915. Ivar
Tengbom ritade flera av husen, tillverkning fram
till 1965. Nu nybyggnation av bostadsrätter

   
Hartwigska malmgården från sent 1700-tal
inköptes av Maria församling på 1850-tal för
att användas som skola 

 
Maria gamla folkskola från 1860 är
Stockholms äldsta bevarade Folkskola. Arkitekt
J. F. Åbom. 

   

Vicanderska korkfabriken startade på
1800-talet. Byggnaden brann i början av 60-
talet

Munchenbryggeriet anlades vid
Skinnarviken på 1850-talet. Eldhärjades på
1890-talet men återuppbyggdes och var länge
Sveriges största bryggeri. När det
avvecklade på 1970-talet var det tänkt att
rivas för att bygga bostäder.

Öbergska textilfabriken var en av
Stockholms största på 1700-talet

"Mälarborgen" uppfördes 1889 av
byggmästare Sven Nilsson, arkitekt Gustaf
Hermansson.

 

Bryggarkuskar vid Munchenbryggeriet 1900 

   
Heleneborgs malmgård
Anlades ursprungligen på 1670-talet med
tobaksodlingar, kvarn och karpdammar.
Pipbruk på 1700-talet. Nobel på 1860-talet.

Långholmens fängelse
Spinnhuset från 1720-talet utvecklades på
1800-talet till landets största fångvårdsanstalt.
Avvecklades helt och hållet först 1981 

Mälarvarvet och Alstaviks malmgård fanns
på Långholmen redan på 1600-talet.
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