
               
 
 
 



 

 

 

Vår bostadsförening fyller 70 år! Bf Muttern 14 är pigg och kry för sin ålder och har 

mycket att berätta från ett långt liv. Det blir en tillbakablick på hela 1900-talet, med 

utsikt från vårt hus på Högalidsgatan, på Södermalm. 

 

Bostadsföreningar  

började bildas redan omkring 1870. Bostadsbristen var stor i Stockholm vid den tiden. 
Fastighetsägare utnyttjade bristsituationen. Det spekulerades i tomtmark och hyresgästerna 
saknade rättsligt skydd. Genom att organisera sig i en ekonomisk förening kunde familjer med 
någorlunda ordnad ekonomi skaffa sig en egen lägenhet. Under första världskriget var det 
brist på material och bostadsbyggandet låg i stort sett nere. Hyrorna höjdes kraftigt. Efter 
kriget tog byggandet ny fart och 1920 registrerades mer än 200 nya bostadsföreningar. 
1921 bildades SBC, Stockholms Bostadsföreningars Centralförening u.p.a. Det är Sveriges 
äldsta bostadskooperativa organisation. 1923 grundades HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och 
byggnadsförening. Flera av de nya HSB-föreningarna anslöt sig till SBC. De båda 
intresseorganisationerna inledde ett mångårigt samarbete vilket bl. a. bidrog till att 
bostadsrättslagen tillkom 1930. 
Efter 1930 får inga nya bostadsföreningar bildas. Nya föreningar blir i stället 
bostadsrättsföreningar och måste kunna presentera en godkänd ekonomisk plan för att få äga 
en fastighet. 
 
Kvarteret Muttern 

bebyggdes i huvudsak under åren 1909-16. Tomten nr 14, efter 1810 års nummerordning, 
avstyckades i februari 1908 och uppmätte 1.279 och 8/10 kvadratmeter. Fastighetsbolaget 
City köpte tomten på Högalidsgatan 36, och sålde den, i september månad 1912, för 110.000 
kronor till köpman Gunnar Edvard Einar Dahlén, som skulle bygga en fastighet. Några år 
senare hade 36:an en ny ägare, byggmästare Per Wendelius, som avslutade bygget och i juli 
1916 sålde huset till bostadsföreningen Parken u.p.a., Högalidsgatan 38. Priset var 407.000 
kronor. 
 
Bostadsföreningen Parken u.p.a.  

ägde nu fastigheterna Muttern 14 och 15. I slutet på 1920-talet noterades dock i ett protokoll 
"att detta sammanförande av två egendomar under samma firmanamn medfört stort obehag 
för de båda egendomarna." 
Vid årsmötet i februari 1928 beslöt medlemmarna efter omröstning med 46 röster mot 0 "att 
antaga styrelsens förslag att en av fastigheterna Högalidsgatan 36-38 frånskiljes från 
Bostadsföreningen Parken och bildar ny förening." Årsmötet 1929 beslutade "att 
Högalidsgatan 36 bildar den nya föreningen under firmanamnet Bostadsföreningen Muttern 
14 u.p.a." I köpebrevet, daterat i december 1929, framgår att bostadsföreningen Parken 
upplåter och försäljer sin fasta egendom nr 14 i kvarteret Muttern mot en överenskommen 
köpesumma av 414.406 kronor och 72 öre. 
 



1929 fanns  

71 lägenheter och 6 affärslokaler registrerade, några tvårumslägenheter men i huvudsak 
smålägenheter om ett rum och kök, eller enkelrum. Avgiften för ett rum och kök varierade 
mellan 110 och 135 kronor i kvartalet och insatsen var cirka 500 kronor. 

Under årens lopp har många lägenheter slagits ihop. 1945 deklarerades 63 st. men 1997 
registreras 47, inklusive de fyra nya som byggdes på vinden 1986. 
I början på 1950-talet noterades fortfarande sex lokalhyresgäster: modefirma, pälsbutik, 
mönsteraffär, cigarrhandlare, glasmästeri och bageri. 
Kvarteret Muttern inventerades av Stockholms stadsmuseum 1976. Vid besiktningen 
påpekades att fastigheternas kulturhistoriska och miljömässiga värde motiverade en tillstyrkan 
av förhöjt låneunderlag vid statlig belåning. 
 
Föreningens sekreterare 

noterar, med välfylld bläckpenna och snirklig handstil, stort som smått under årens lopp och 
fyller den ena bruna inbundna protokollsboken efter den andra. Medlemmarna tituleras "herr", 
"fru" och "fröken" ända fram till 1970-talet när man slänger titlarna. 
I mars 1980 arkiverades den bruna boken. "Fr. o. m. idag övergår protokollförande till sk 
"lösbladssysteni." Detta för att underlätta hanteringen." 
1933 framgår det att herr Andersson "muntligt begärt att av föreningens medel få låna 100 
kronor för en del privata utgifter. Styrelsen avslog men skulle på privat väg försöka låna 
honom summan." Vilket också skedde, noteras i ett senare protokoll. 
Samma år gick SBC och hälsovårdsnämnden "i författning om ett allmänt vägglösskrig i 
Stockholm, ja över hela landet..." Styrelsen vädjade till medlemmarna "att där vägglöss" 
förekommer, försöka så långt det går med de medel som finns få bort dem, bästa sättet är att 
aldrig låta dem vara ifred, utan försöka att uppleta deras egentliga kvarter, för att där gå till 
anfall mot dem, ett bra medel är renlighet, såpa och kokhett vatten." 
 
En rejäl investering 

gjordes 1938 när värme och varmvatten drogs in i alla lägenheter. Vatten- och 
avloppssystemet byggdes om, husets kakelugnar revs och nya gasspisar och rostfria 
diskbänkar monterades in. Årsberättelsen konstaterar att "under sommaren 1938 utförda 
arbeten har för föreningens samtliga medlemmar varit synnerligen påfrestande." 
 
Krigsåren kom 

med kalla vintrar. "De svåra förhållanden som för närvarande råder på bränslemarknaden ha 
icke kunnat gå fastigheten spårlöst förbi," skriver sekreteraren. Ransoneringen av koks var 
kännbar men"styrelsen har lyckats skaffa ved till utdrygning."  
Sommaren 1940 revs 22 källarkontor. Överståthållarämbetets kungörelse nr 136 år 1939 
föreskrev obligatoriskt skyddsrum i hus med minst tolv eldstäder. Föreningen byggde 
skyddsrum i källaren och medlemmarna samlades regelbundet till luftskyddsövningar. Efter 
kriget gjordes skyddsrummet om till cykelstall. 
 
På årsmötet 1944 

uttalade ordförande en önskan "att särskilt damerna yttrar sig mera på mötena än vad fallet är. 
Det är där deras önskningar bör framkomma och ej när de träffa varandra privat. Efter detta 
framkom utanför dagordningen en massa önskningar, (även i förslagsform, som givetvis är fel 



enligt stadgarna. Sekr anmärkning)." Sedan utbröt en livlig diskussion beträffande 
trappstädningen. Det fanns mycket missnöje att vädra i det ämnet! 
Några år senare, 1947, installerades oljeldning i huset. På grund av det kritiska läget på 
oljemarknaden måste föreningen dock tillfälligt återgå till kol- och kokseldning 1948. 
 
Styrelserna 

avlöser varandra men frågorna som diskuteras på möten och stämmor återkommer från år till 
år. Det handlar om rostiga plåttak, trasiga WC-stolar, dålig trappstädning, problem med 
snöröjningen, läckande avloppsrör, oordning i tvättstugan och inbrott i källare och 
affärslokaler. Det handlar ständigt om föreningens ekonomi, om banklån, avgifter och 
utgifter. "Debet och kredit går ihop men inte mer", sammanfattar sekreteraren dystert vid ett 
tillfälle. 
En verklig trotjänare i styrelsen var Sten Löfqvist som fanns med redan när föreningen 
bildades. Först 1971 lämnade han, efter drygt 40 år, sitt styrelseuppdrag. 
 
Andrahandsuthyrningen 

hade i början på 70-talet blivit ett problem i föreningen. En av medlemmarna klagade i en 
skrivelse till årsmötet 1972 över "att hyresgäster som hyr i 2:a hand både väsnas och förstör 
mer än ordinarie innehavare. Diskussion följde att det skulle vara obligatoriskt att anmäla till 
styrelsen när en lägenhetsägare hyrde ut sin lägenhet men genmälde herr Löfqvist att under de 
40 år som han hade varit med i styrelsen så hade detta alltid nonchalerats." 
Ordförande meddelade att mer tidsenliga paragrafer var under utarbetande och mötet enades 
om "att detta nog var av behovet påkallat." 
 
Motbokens 

stadgar från 1929 behövde revideras, inte bara för att styrelsen ville begränsa 
andrahandsuthyrningen utan också för att underlätta för medlemmarna att få banklån på sina 
lägenheter. Styrelsen hämtade förslag från SBC och efter åtskilliga diskussioner och ändringar 
antogs de nya stadgarna 1980. 
 
I slutet på 1970-talet 

var det över huvud taget mycket som hände i huset. Redan 1947 hade önskemål framförts om 
installation av hissar, eftersom "flertalet medlemmar nu var rätt gamla." Något beslut i 
hissfrågan togs inte förrän på årsstämman 1977, efter en livlig diskussion angående 
finansieringen. Vid extrastämma i november 1978 beslutades att "kostnaderna för hissarna 
skall betalas av andelsrättsinnehavarna i uppgång A och B - andelsrättsinnehavarna i uppgång 
C och D skall inte vidkännas några kostnader." Hissarna var färdiginstallerade 1980. 
Det började också bli dags för en större renovering av fastigheten med byte av rörstammar 
och elledningar. Samtidigt diskuterades upprustning till lägsta godtagbara standard (LGS), 
dvs installation av dusch eller bad i alla lägenheter. Detta var ett villkor för erhållande av 
förmånliga statliga lån med låg ränta. 
Vid årsmötet 1979 tog en medlem till orda och "höll ett omfattande anförande angående 
problem vid ombyggnation..." Men i mars 1980 beslutades "med sluten omröstning och med 
siffrorna 32 ja, 3 nej samt 1 blank, att bygga om fastigheten till att uppfylla kraven på LGS 
samt att upptaga erforderliga lån. " 
Misstänksamheten var till en början stor mot många av styrelsens förslag. Vissa infekterade 
frågor väckte osämja och det förekom t. o. m. hot om stryk mellan medlemmar i föreningen. 
Inte förrän på hösten 1985 började renoveringsarbetet och avslutades i april 1986. Då 
försvann de sista spåren av 1910-talsköken med sina gedigna träskåp med spegeldörrar. 



Ombyggnaden blev en dammig och påfrestande upplevelse för medlemmarna, som tillfälligt 
måste evakueras till provisoriskt boende. Men tack vare försäljning av de nyinredda 
vindslägenheterna kom föreningen på grön kvist och kunde under några år leva på 
tillgångarna, utan avgifter. Det var plåster på såren för utståndna mödor under renoveringen. 
 
Under de senaste 10 åren 

har det skett ett generationsskifte i huset och föreningen har fått många nya, unga 
medlemmar. Men fortfarande finns det några som var med från början och som kan berätta 
om hur det var då. 
Britta Eriksson i C-uppgången, är född 1924. Hon har bott i huset, i samma lägenhet, i hela 
sitt liv. 
Margit Isen är född 1916 och flyttade in med sina föräldrar i A-porten två år senare. 
Anne-Marie Nordstedt föddes 1909 och kom som fosterbarn till huset 1920. Deras 
barndomsminnen ger en bild av livet på Högalidsgatan för 70-80 år sedan. 
 
Frågan är 

om man ska tala om den gamla goda tiden. En sak är säker: på 1920-talet och i början på 
1930-talet kryllade det av barn i husen på Högalidsgatan. Och det var mammorna som 
regerade, som oftast var hemma hela dagarna och skötte hem och familj.  
Sommartid var gården full av kvinnor som drack kaffe och umgicks med varandra medan de 
höll ett öga på barnen. Vintertid fortsatte umgänget inomhus och det var liv och rörelse i alla 
trappuppgångar. 
 
Brittas föräldrar 

flyttade hit 1918, till ett enkelrum med kokvrå, i C-porten på två trappor. Där föddes hennes 
äldsta syster 1919. Egentligen ville föräldrarna bo i Vasastan. Södermalm hade på den här 
tiden ett mycket dåligt rykte. 
Efter några år köpte familjen grannlägenheten på ett rum och kök och flyttade in där. Senare 
kunde Brittas föräldrar köpa tillbaka enkelrummet och bygga om till en tvårumslägenhet. 
Britta utbildade sig till sömmerska och arbetade under många år på ett beställningsskrädderi 
på Arsenalsgatan. När det lades ner omskolade hon sig till kontorsvaktmästare och fick tjänst 
på Kommunförbundet fram till sin pensionering 1988. 
Under alla dessa år bodde Britta kvar hemma med sina föräldrar. Hon har varit mycket sjuk 
ända sedan hon var liten och det blev aldrig av att hon flyttade hemifrån. 
 

Margit växte upp 

tillsammans med mamma och mormor i ett rum och kök. Hennes pappa som arbetade på 
Långholmsvarvet halkade på en isig plåt, föll ner i ett lastrum och dog, en kall februaridag 
1919. 
Mormor som då var 69 år och bodde på undantag nere i Småland gjorde sitt livs första och 
enda tågresa och flyttade till Stockholm för att ta hand om sin dotterdotter. Margits mamma 
arbetade på syateljén hos Fernkvists, en känd konfektionsaffär på Kungsgatan. Hon skulle 
vara där klockan sju på morgonen och fick ofta stanna kvar sent på kvällarna. 
Efter handelsutbildning hade Margit olika kontorsarbeten tills hon gifte sig och flyttade till 
Stuvsta 1940. När mamman dog 1955 hyrdes lägenheten ut, men 1972 flyttade Margit och 
maken Nils tillbaka till Högalidsgatan 36 A.



Anne-Maries mamma 

arbetade som restauratris i handelsflottan. Hon seglade jorden runt och var borta långa tider. 
Dottern blev inackorderad hos tre gamla tanter på Kungsholmen. Det var inte roligt för ett 
litet barn och mamman letade efter ett bättre fosterhem. 
Anne-Marie hamnade hos fröknarna Pettersson och deras gamla mor på Högalidsgatan på 
Söder i januari 1920. Två år senare dog hennes mamma och Anne-Marie fick stanna kvar som 
fosterbarn. 
Anne-Marie började arbeta på televerket direkt efter skolan när hon var 16 år. Hon blev 
telefonist och bodde kvar på Högalidsgatan tills hon gifte sig 1934. Men 1960 återvände hon 
och maken till lägenheten som hon fått ärva efter systrarna Pettersson. Anne-Marie var också 
ordförande i föreningen under elva år. Nu bor Anne-Marie på Änkehuset, i grannkvarteret. 
Hon sålde sin lägenhet i A-uppgången 1993. 
 
På 1920-talet 

var Högalidsgatan en livlig gata. Stora kraftiga hästar drog skramlande ölvagnar uppför 
backen från Münchenbryggeriet. Hästarna väntade på gatan medan ölen bars in i butikerna. 
- Vi brukade tjata för att få en bit socker att mata dom med, berättar Margit. 
Nere vid Södermälarstrand lade båtarna till och lossade sin last utifrån mälaröarna. Det kunde 
vara kor, som skulle till slakthuset. 
- Jag kommer fortfarande ihåg hur hemskt det var när några av korna hade slitit sig loss och 
kom galopperande upp längs gatan, säger Anne-Marie och ryser vid minnet. 
 

Mjölkaffärer 

fanns det gott om i kvarteret, till exempel Petterssons, som även hade bageri där Raimos Rör 
har sin lokal idag. Margit talar om doften av nybakat bröd från ställningarna i farstun där 
bagaren ställde plåtarna att kallna. 
- Det var frestande att rycka åt sig en bulle på väg till skolan, minns Margit. 
Och Anne-Marie brukade sätta ett tumavtryck i småbröden som stod på jäsning i 
trappuppgången. 
 
Vedhandlare 

var också vanliga på den här tiden. En vedbutik fanns inne i det öppna portvalv som då ledde 
in på gården. Portvalvet var så stort att det gick att köra in med häst och vagn. Valvet murades 
igen 1928 och två affärslokaler byggdes i stället till vänster om B-porten. 
Alla lägenheter i huset värmdes upp med kakelugnar och järnspisar. Kol och ved skyfflades in 
genom luckor i gatmuren och lagrades i källaren. Varje familj hade sina egna behållare för 
kol. I källaren var det bara jordgolv och belysning saknades helt. Man fick ta en fotogenlampa 
i handen för att lysa sig fram. Anne-Marie, Margit och Britta kommer alla tre ihåg hur ruskigt 
det var där nere i mörkret med långa fladdrande skuggor och blänk från råttögon i vrårna. 
Som komplement till vedspisen fanns dessutom en liten gasspis med två lågor i varje lägenhet 
samt en trång och mörk vattentoalett. 
- Den var otäck, säger Margit och berättar att hon var rädd för att gå dit ensam. 
Det var vanligt att åtminstone barnen badade i en balja på köksgolvet. Tills centralvärmen 
kom, 1938, då några lägenheter fick badrum och ett gemensamt duschrum byggdes i gathusets 
källare. 
 



Telefonen 

var en nymodighet långt in på 30-talet. Margits grannfamilj Smedberg skaffade tidigt telefon 
som andra familjer i huset kunde få använda för viktiga besked. Smedbergs Olle var några år 
yngre än Margit och han blev hennes bästa vän och lekkamrat som hon fortfarande har 
kontakt med. 
 
Bostadsbristen 

i Stockholm var stor efter första världskriget. Folk bodde trångt i små lägenheter och hyrde 
dessutom ofta ut ett rum. 
 - Ibland bodde mamma, mormor och jag i köket, medan moster och hennes man och barn fick 
hyra rummet, berättar Margit. 
 
Högalidskyrkan 

blev ett spännande nybygge tvärs över gatan. Anne-Marie brukade stå i fönstret och titta. Det 
var stora byggnadsställningar runt tornen och en särskild liten vaktkur för mannen som 
vaktade ställningarna så att inga obehöriga kunde ta sig upp. 
- En av ställningarna rasade under en storm, säger Anne-Marie, men som tur var blev ingen 
skadad. 
Kyrkan, som är den enda i Stockholm med två torn, invigdes av kung Gustaf V på 
midsommardagen 1923. Anne-Marie minns när hon smög sig uppför backen för att titta på 
festligheterna. Margit var tolv år när hon målade en bild av utsikten från sitt fönster med 
kyrktornen och några små, små planterade granar. I dag har dessa växt upp till mäktiga träd! 
Kyrkan byggdes på en bergknalle där det tidigare fanns en låg trähusbebyggelse. 
Husgrunderna var fortfarande kvar när kyrkan stod färdig och blev spännande lekplatser för 
kvarterets barn. 
 
En vinterdag 

stod tant Smedberg i fönstret och tittade efter Margit och Olle som pulsade uppför berget i de 
kraftiga snödrivorna. Hon skymtade deras mössor bakom snövallarna. Men strax därefter var 
båda barnen försvunna. Tant Smedberg slängde på sig kappan och rusade ut för att leta. Dova 
rop hördes under snön. 
- Vi hade trampat igenom snötäcket och ramlat ner i en av husgrunderna på bergskanten, 
minns Margit. 
 
Ett annat nybygge 

var den stora skolan nere på Folkskolegatan som blev klar 1921. Den var ett under av 
modernitet! Där fanns till och med en badbassäng. Och rejäla baderskor som skrubbade 
barnen rena en gång i månaden. Det fanns också en skoltandläkare, vilket var mycket ovanligt 
på 1920-talet. 
 
På vintern 

fick eleverna låna skridskor och skidor och brukade åka skidor på de obebyggda tomterna 
ända ner till Pålsundet. Hemma på gården spolades en skridskobana för husets barn. Ett annat 
omtyckt vinternöje var att koppla sparkstöttingar till långa tåg. 
- Vi började med att ta sats uppe vid Varvsgatan och sen susade vi nerför Högalidsgatan och 
runt hörnet på Långholmsgatan, berättar Britta. 



Detta var inte helt ofarligt. Spårvägslinjen nr 3, som kom från Haga Södra, rullade Hornsgatan 
fram till Varvsgatan och svängde sedan ner på Högalidsgatan till ändhållplatsen på 
Pålsundsgatan. 
Britta, Margit och Anne-Marie minns alla tre den hemska olyckan då vicevärdens lilla Barbro, 
som bara var 3-4 år gammal, blev påkörd och dödad utanför porten. Barnen lekte med bollar 
på trottoaren och Barbro skulle springa efter en boll som rullat över gatan - när spårvagnen 
kom. 
 
På sommaren  

packade mammorna kaffekorgen och tog med sig barnen på heldagsutflykter till Långholmen. 
Man badade på Klippbadet och den som hade tur fick följa med Smedbergs på motorbåtsfärd. 
De större barnen brukade samlas i gäng från olika gator och dra iväg ner till Långholmen för 
att leka och bada. 
Margit och Olle gjorde egna olovliga utflykter till Pålsundet, berättar Margit. 
- Tant Smedberg var inte nådig den dag hon hittade oss nere vid kanalen med benen dinglande 
i vattnet. 
 
Långholmsgatan 

var en lugn återvändsgata innan Västerbron byggdes. Den som skulle över till Kungsholmen 
kunde ta färjan som gick nerifrån Pålsundet med turer till Norrmälarstrand eller till 
Tegelbacken. Anne-Marie arbetade på Televerket vid Brunkebergstorg. 
- Jag brukade åka med färjan till Tegelbacken. Det var närmast för mig, säger Anne-Marie. 
Men Britta kommer ihåg när hon var 11 år och fick följa med sin pappa till Västerbrons 
invigning 1935. Då började en ny tid! 
 
Efter de livliga åren  

på 20- och 30-talen blev det lugnare i huset. Barnen växte upp och flyttade hemifrån. Enstaka 
barnfamiljer flyttade in. Under en följd av år fanns det överhuvudtaget inga barn som bodde 
här och flertalet medlemmar arbetade borta hela dagarna. 
- Ibland har det känts som om jag har varit alldeles ensam hemma i hela huset, menar Britta 
och jämför med hur stimmigt det var när hon var liten. 
 
Nu står en gungställning 

på gräsmattan och barnvagnar i trappuppgångarna. På sommaren är det liv och rörelse på 
gården igen och medlemmarna dricker eftermiddagskaffe tillsammans, precis som för 70 år 
sedan. 
Och linden som växt där så länge Britta kan minnas, som hotats av nedsågning vid åtminstone 
ett par tillfällen och som drabbats av rötskador i stammen efter misslyckad beskärning, 
fortsätter förhoppningsvis att grönska ännu många vårar. 
 
Stockholm i januari 1998, reviderad 2009 
Marianne Lundberg 
 

 

 



 



 



 



 


