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Kvarteret Pinnpojken 50 år 
När styrelsen efterlyste bilder och information om kvarteret Pinnpojken så tänkte jag att eftersom jag bott 
här sedan huset byggdes så skulle jag väl kunna bidra med något. Jag var ju dessutom med och bildade 
bostadsrättsföreningen och ingick i den första styrelsen efter det vi övertagit fastigheten från Svenska 
Bostäder år 2009. Som den gamla lärare jag är vill jag också förmedla lite kunskap inte bara specifikt om 
vårt kvarter utan lite mer om Södermalm från då och nu.  

Södermalm ur historiskt perspektiv 

Jag börjar långt tillbaka i tiden: För tiotusen år sedan började inlandsisen dra sig tillbaka och 
landhöjningen gjorde att Söder bildades som en ö till Brunkebergsåsen. Södermalm kallades därför Åsön. 
 En bro över Söderström omtalas för första gången 1280 och i ett brev från 1288 meddelar 
Strängnäsbiskopen Anund att Stockholm tillhör Strängnäs stift och han redogör i brevet också för en 
nyuppförd förstad ”in fundo dicto suthraemalm” (”på marken kallad Södermalm”). Mitt på ön låg en insjö, 
senare kallad Fatburen. Genom utdikningar som gjordes på 1600-talet för att dra fram bl a Götgatan blev 
Fatburen en stillastående pöl, ett riktigt träsk, som inte var särskilt nyttigt för söderborna. Fatburen fylldes 
igen på 1850-talet och där byggdes Södra Station som var Stockholms första järnvägsstation.  

Fram till och med 1600-talet var Söder inte särskilt bebyggt. Hit flyttades tidigt sådan verksamhet som inte 
passade i själva staden, som störde eller luktade illa.  

Långt in på 1900-talet var Söder en utpräglad arbetarstadsdel med bryggerier, mekaniska verkstäder, 
varvsindustri, fabriker och en mängd olika småhantverkare.  

Vårt närområde 

Innan vi landar i kvarteret Pinnpojken tar vi en titt på vårt närområde. VI börjar med Skanstull och 
Ringvägen. Skanstull hette tidigare Grind efter ett tegelbruk vid Årstaviken. Därav namnet Grindsgatan. 
Vid Grind byggdes en skans på 1600-talet – en skans är en befästning. I det här fallet för att förhindra 
anfall från danskarna. Hur det gick får ni läsa i historieböckerna! Här fanns också en tull där alla varor från 
landsbygden skulle förtullas. Det var en bit från den tullfrihet man diskuterar idag!  

Där Ringen nu ligger fanns under 1960-talet världens största utomhusvaruautomat. Det var en 30 meter 
lång anläggning med sammanlagt 1 515 fack. Största försäljningen utgjordes av färskvaror som såldes 
från 492 kylfack. Under en helg såldes exempelvis 800–900 liter mjölk. Kotletter och biffar var typiska 
söndagsvaror. På den tiden var det söndagsstängt i affärerna. Påfyllning och eventuell bortplockning 
krävde en heltidstjänst. Det fanns också en anställd som växlade pengar åt kunderna 

!  

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25B6derstr%25C3%25B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%25C3%25A4ngn%25C3%25A4s_stift
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På samma ställe låg också från 1892 till 1941 Gustaf Piehls Nya Bryggeri.  Det räknades till ett av de 
största i Sverige och hade redan 1895 elektriskt ljus! 1952 förvärvade Stockholms stad Piehls gamla 
fabriksanläggning och först 1980 revs hela komplexet. I kvarteret Rektangeln, där bryggeriet låg, är sedan 
1981 Ringens köpcentrum. 

!  

Arbeterskor Piels Bryggeri 

Sveriges första tunnelbana fick sin slutstation vid Skanstull 1933.  Till en början kördes vanliga spårvagnar 
i tunneln, med elförsörjning från en elledning i taket. År 1944 beslutade man att bygga en storskalig 
tunnelbana i Stockholm, med "riktiga" tunnelbanetåg med elförsörjning genom en skena vid marken.  År 
1950 invigdes den första sträckan mellan Slussen och Hökarängen. 

Ringvägen går ju i en halvcirkel från Skinnarviksberget via Skanstull till Vita Bergen. I den ursprungliga 
stadsplanen från 1880-talet var förslaget att Ringvägen skulle gå ända från Söder Mälarstrand genom 
Vita Bergen till Stadsgården, och Danvikstull, men så blev det inte på grund av för omfattande 
sprängningsarbeten vid Söder Mälarstrand.  

Mittemot Ringen ligger Eriksdalsbadet. På platsen för Eriksdalsbadet fanns tidigare 
ett vattenledningsverk. 1929 omvandlades det till ett friluftsbad och 1964 kompletterades badet med en 
inomhusanläggning. 1999 invigdes det nya inomhusbadet som numera är Sveriges nationalarena 
för simidrott. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ringens_k%25C3%25B6pcentrum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skinnarviksberget
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skanstull
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vita_Bergen
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25B6der_M%25C3%25A4larstrand
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsg%25C3%25A5rden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danvikstull
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenverk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Badplats
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simsport


!3Kvarteret Pinnpojken                                        M.Hellström

På södra sidan av Ringvägen ligger det så kallade Inmalningstvånget, dvs Havregatan, Råggatan med 
flera, som byggdes på 1930-talet. Det var ganska enkla hus, en del av dem byggda i trä.  Det kallades 
Inmalningstvånget för att det fanns en lag från 1930 som bestämde att kvarnarna måste använda en viss 
mängd svenskt sädesslag.  

På norra sidan ligger bland annat Blomsterfondens seniorboende som byggdes på 30-talet. Man får flytta 
in när man är 60 år, men kötiden till en tvårummare är för närvarande 17 år. Dags att ställa sig kö i 40-
årsåldern! 

Fortsätter vi efter Ringvägen på södra sidan kommer vi till Eriksdalshallen. Anläggningen uppfördes 
åren 1937–1938 och är huvudsakligen avsedd för basket, gymnastik, handboll och innebandy, ibland 
förekommer konserter här. Hallen låg ursprungligen öppet mot Ringvägen, men numera har två 
punkthus och en ny entréhall byggts framför. 

Nästa stopp är Eriksdalskolan som invigdes redan 1938 och var då Europas modernaste skola, med bland 
annat egen simhall, idrottshall, bibliotek och biograf. Skolan gav plats åt folkskoleelever och elever vid 
handels- och hushållstekniska linjer. Själv tog jag handelsrealexmen där 1947. Sedan dess har skolan 
genomgått ett antal renoveringar. Numera är det grundskola med olika inriktningar. Skolan har ca 1150 
elever från förskoleklass till åk 9. 

Längre än till Södersjukhuset tar vi oss inte. Södersjukhusets byggnad uppfördes 1937 - 1944 av 
byggbolaget Toll Byggnads AB.  Det fanns plats för 1200 bäddar och kapaciteten var 1000 ambulerande 
patienter per dygn. Idag kommer ca 120 000 personer till sjukhuset för akut vård. Eftersom Sös byggdes 
under kriget fanns även planer på att inrätta ett krigssjukhus under Sös. Ett 4 700 m² stort bergrum 
sprängdes ut, men intresset svalnade efter freden 1945. Kvar blev bara råberget, som sedan 
användes som förråd. Sös har varit föremål för flera ombyggnader, den senaste 2002 - 2003. Nu 
pågår nybyggnader för vuxenakut och vårdavdelningar med enkelrum. Akutmottagningen ska vara 
klar 2019. Vi får se! 

I sluttningen mot Årstaviken ligger Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening. Föreningen bildades 
1906 och sjuksköterskan Anna Lindhagen och bankkassörskan Anna Åbergsson var de drivande 
krafterna bakom bildandet. Tillsammans med Barnängen var Eriksdal de två första koloniområdenai 
organaiserad form i Stockholm. I början fick stugorna vara högst 6 kvadratmeter med en liten veranda. 
Numera är stugorna större och många har elektricitet indraget. Själva lotten kan vara 200 – 300 
kvadratmeter. Intresset för att få en kolonilott är mycket stor och kötiden är minst 12 år. Har man en 
”önskelott” kan man få vänta i 30 år.

”Ryska smällen” - Den 22 februari 1944 föll tre bomber från ett sovjetiskt bombflyg . Två hamnade mitt i 
parken vid Eriksdalslunden, den tredje förstörde den nyuppförda Eriksdalsteatern vid Årstavikens vatten. 

Det blev inga skadade men fönsterrutor gick sönder och smällen hördes över stora delar av Stockholm. 
Hade bomberna fällts några sekunder senare hade de träffat det nyuppförda Södersjukhuset. Om 
bomberna "tappades" av misstag eller med avsikt är höljt i dunkel, Det var enda gången som bomber föll 
över Stockholm under andra världskriget. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sport%25C3%25A5ret_1937
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sport%25C3%25A5ret_1938
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basket
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnastik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Handboll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Innebandy
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ringv%25C3%25A4gen,_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kreuger_%2526_Toll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bombflygplan
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Eriksdalsteatern&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%25C3%25A4rldskriget
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Föreningen består av 142 lotter, vilka är fördelade på sex hagar, Ängshagen, Silfwerlings hage, 
Strandhagen, Linhagen, Tobakshagen och Tullhagen. 

!  

Innan vi slutar att utforska bebyggelsen på båda sidor om Ringvägen tar vi en titt på Rosenlunds sjukhus. 
Rosenlund var från början en krog som är omnämnd av Bellman i Fredmans epistel nr 53.  

Längst bort, Gutår! bort vid Grimshage 
Ligger krogen Rosenlund; 

Krögarn är känd för röst och mage, 
För musik och friska sprund. 
     Drick och slå takten. -  -  -   
     Kring denna trakten -  -  -   

Syns Tobaks-lador, Trägårdar och Fält; 
Kråkors skrän hörs skarpt och gällt. 

Rosenlunds sjukhus öppnade år 1887 som Maria Magdalenas och Katarina församlings gemensamma 
fattighus, Södra fattighuset, som med tiden blev Rosenlunds ålderdomshem. I början låg kyrksalen mitt i 
anläggningen (numera riven) och i de två symmetriska logementsbyggnaderna bodde man med femton 
personer i varje sal. 

Genom åren har det gjorts flera tillbyggnader, bland annat 1897 och 1905, då det så kallade Katarinahuset 
invigdes. Guldbröllopshemmet uppfördes 1913 för gifta åldringar. Byggnaden tillkom i samband 
med Oscar II:s och drottning Sofias guldbröllop 1907. Mellan 1969 och 1973 uppfördes det stora, 35 
meter höga elvavåningshuset. Det senaste tillskottet är en närakut, som öppnades i april i år. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_f%25C3%25B6rsamling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_II
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_av_Nassau
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldbr%25C3%25B6llop
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Södra Fattighuset 

Kvarteret Pinnpojken i historiskt perspektiv 

Vad hände innan de nya byggnaderna uppfördes år 1968? Vi gör en tillbakablick. 

Bostadsnöden i Stockholm i början av 1900-talet 

Kring sekelskiftet 1900 rådde det svår bostadsbrist i Stockholm. Trots att en byggnadsstadga och en 
byggnadsordning hade tillkommit för att förbättra bostadsvillkoren ledde den stora befolkningstillväxten till 
ökad bostadsmisär. Till följd av den industriella revolutionen och den därmed förorsakade inflyttning till 
Stockholm nästan fördubblades folkmängden i Stockholm, från 168 000 till 300 500 personer mellan 1880 
och 1900. Staden var helt oförberedd på denna anstormning och under den värsta krisen på 1800-talets 
slut ordnades provisoriska bostäder i övergivna fabriker, kaserner, gymnastiksalar och sjukhus. En sådan 
nödbostad kunde vara ett med brädor avgränsat och upptill öppet bås, men det var ändå bättre än ett 
kritstreck på golvet och ett draperi som fick markera "bostaden". 

År 1918 antog riksdagen ett förslag att ge statliga och kommunala bidrag till byggandet av "tillfälliga 
bostadsbyggnader av trä" i de värst drabbade svenska städerna. I Stockholm byggdes under åren 1917–
1924 cirka 2 500 sådana nödbostäder.  

I kvarteren Tumstocken och Stativet (där även Pinnpojken ingick) byggdes 1917–1918 ett av Stockholms 
större områden med nödbostäder, 188 ettor med kök på cirka 30 - 40 kvadratmeter och 22 rum utan kök 
på cirka 13 kvadratmeter. Kallvatten, avlopp, gas var indraget och man eldade i vedspis. Runt 
boningshusen fanns uthus, där det fanns torrdass, vedbodar och tvättstugor. I tvättstugorna fanns stora 
sköljkar som man använde till ”lördagsbadet”. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriella_revolutionen
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Köket i nödbostad i Kvarteret Tumstocken, Stativet (med Pinnpojken) 

För stadsplaneringen och utformningen stod arkitekt Gunnar Asplund. Stadsplanen var ovanlig för sin tid 
och bestod av åtta lamellhus i två våningar ställda vinkelrätt mot en lång, svängd bostadslänga, även den i 
två våningar. Fasaderna var målade i röda, gula och gröna nyanser. Det hela gav ett idylliskt intryck av 
småstadsatmosfär men husen var ytterst enkla i utförande och standard. Ändå lyckades Asplund att skapa 
en ombonad, småskalig kvartersbebyggelse kring grönskande gårdar. 

En eldsvåda i mars 1965 förstörde stora delar av kvarteret. Där bygges sedan området kring Tideliusgatan 
och Rosenlundsparken. 

!  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Asplund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lamellhus
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Nödbostäder i Stativet och Tumstocken och Pinnpojken 

Miljonprogrammet 

Under 1960-talets första hälft blev bostadsköerna bara längre och längre, och bostadsbristen blev det 
stora politiska debattämnet. Kritiken växte mot regeringen och statsminister Tage Erlander. Detta speciellt 
efter att Erlander i en tv-debatt gett ett ungt par som ville ha bostad i Stockholm rådet ”att ställa sig i 
bostadskön”. Man bestämde att under en tioårsperiod bygga en miljon lägenheter. 

Under de här åren byggdes det 1 005 578 bostäder i Sverige. Något egentligt "program" för ökad 
bostadsproduktion handlade det egentligen inte om, och behövdes inte heller. Byggandet hade ökat 
stadigt under hela efterkrigstiden och uppgick bara under 1963 till 80 000 bostäder.  Under år 1970 kom 
det till 109 843 nya lägenheter. Det året räknas som kulmen på miljonprogrammet. Ett år senare inleddes 
en kraftig omsvängning i bostadsbyggandet. Då fanns inte längre någon efterfrågan på lägenheter i 
flerbostadshus, vilket var det man främst hade byggt. Bostadsköerna hade helt enkelt byggts bort, och 
efter 1971 stod fastighetsbolagen i stället inför uthyrningsproblem.  

Under miljonprogrammet kom flera av förorterna till t ex Akalla, Tensta, Bredäng, Skärholmen, Vårberg 
men man byggde också på Södermalm – Drakenbergsområdet och Tideliusområdet och kvarteret 
Plankan som det nu är så mycket diskussion om. 

 Vårt område byggdes av det kommunala bostadsföretaget Hyreshus i Stockholm (övertogs senare av 
Svenska Bostäder) och ritades av Lars Bryde. Lars Bryde ritade ett stort antal byggnader både i 
Stockholms innerstad och förorterna. Han har många gånger uppmärksammats för sin skicklighet som 
bostadsplanlösare. Det svenska normsystemet vid denna tid, God Bostad 1954, 1960 respektive 1964, 
var mycket detaljerat med regelmått för varje rum med angivelser av bredd och djup med särskild 
standard för dörrar, fönster, skåp och garderober. Solvärdesdiagram styrde husens placering för att säkra 
flest antal soltimmar i bostäderna. I Brydes fall gav normsystemen en kvalitet i planlösningarna som idag 
är långt ifrån självklar. Ljusa badrum med fönster, stora balkonger, ljusa trapphus och öppen planlösning i 
lägenheterna.  
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Tideliusgatan efter folkskollärare Tidelius 

Carl Herman Tidelius  (1854-1927) började som lärare i Maria/Katarina Folkskola där många av barnen 
från nödbostäderna gick. Ofta kom de inte till skolan för att de inte hade kläder och skor. Tidelius skriver 
själv i Katarina skola 1880. ”Gossarna i avdelningen var 46, varav 35 à 36 närvarande. Alla, utom två, var 
smutsiga, långhåriga, okammade och gränslöst trasiga. Särskilt fäste jag mig vid, att mer än halva antalet 
hade träskokängor och många hade, trots att det var mitt i vintern, strumpor utan bottnar och trasiga 
guttaperkagaloscher fastbundna med tåtar.” 

Tidelius gav bort av sina egna skor och kläder och ”tiggde” kläder och pengar från mer välbärgade 
söderbor. Han uppmuntrade också eleverna till utflykter och museibesök. Allt hans engagemang 
resulterade i att eleverna kom till skolan och blev flitigare. Han startade också verksamhet med 
skollovskolonier, en verksamhet som fortfarande finns kvar. Vi är nog många stockholmare som varit på 
kollo när vi var barn! 

CHT-pojkarna, namnet efter Tidelius initialer, som startade 1920, tog initiativ till att minnestavlan på huset 
Tideliusgatan 67 – 71 sattes upp. 

Kvarteret Pinnpojken 1968 

I maj 1968 flyttade jag, min man Bengt och våra två barn Göran, 10 år, och Anna Lena, 6 år, in i 55an. Vi 
kom från Hagsätra och hade stått i byteskö i sju år. Vi hade fått några erbjudanden tidigare som vi tackat 
nej till. I Pinnpojken hade vi ett par olika lägenheter att välja på och valde en fyrarummare på fjärde 
våningen med en månadshyra på 820 kr. Jag tror att det var så att för att man skulle bli erbjuden en 
fyrarummare måste man ha minst två barn. Hyreshus i Stockholm, som senare ingick i Svenska Bostäder, 
var ju ett kommunalt fastighetsbolag och hade därför möjlighet att bestämma hur man fördelade 
lägenheterna efter familjestorlek.  

När vi flyttade in var det i en byggarbetsplats. Bland annat fanns inte balkongräcke men balkongdörren var 
inte spärrad! Gården var en grus/lergrop.  Ringvägen med mycket trafik låg nära. Jag kände mig väldigt 
tveksam. Vi kom från en trygg miljö med dagmamma i huset, lekplats och fotbollsplan alldeles nära och 
ingen trafik. Vad som var positivt var att Görans nya klass i Eriksdalskolan verkade bra och att Anna Lena 
fick dagisplats.  Det var första gången hon fick plats på dagis. Då var det nästan bara barn till 
ensamstående föräldrar som fick dagisplats.  

Eftersom det var mest stora lägenheter var det barnfamiljer som flyttade in – de flesta var nog lägre 
tjänstemän. När gården blev iordningställd såg den ungefär ut som nu, men det kryllade av ungar. De 
lekte ute med spontana lekar, hoppa hopprep, hoppa hage, spela kula och sparka boll där det fanns en 
liten plats för det, Ibland blev det på Eriksdals skolgård eller planen intill. Det betydde att Ringvägen måste 
korsas, det fanns ingen tunnel under den. Vi kände igen de flesta barnen och blev det något bråk så tog 
den vuxna som var i närheten itu med det. Vi hade dessutom en ”portvakt” eller fastighetsskötare som höll 
ordning på både barn och vuxna! De flesta barnen hade inga fritidsaktiviteter förutom spontanleken. Vi 
föräldrar skjutsade inte barnen hit och dit, det var närmiljön som gällde. När barnen blev lite äldre och 
började röra sig utanför kvarteret fanns det miljöer som inte var så trevliga, t ex Björns trädgård som redan 
på den tiden var känt för att vara tillhåll för knarkare. Detta ledde till att vi genom hyresgästföreningens 
lokalkommitté fick låna fritidshemslokalen i Alnmåttet på kvällarna. Där ”vaktade” vi föräldrar och 
ungdomarna kunde spela bordtennis eller ett parti schack. Jag minns inte att man spelade högljudd musik. 
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Det fanns nog ingen musikanläggning. Jag skriver ”vaktade” för jag tyckte nog att jag bara vaktade medan 
min man Bengt var lite mer aktiv. Han lärde bland annat ut grunderna i schack och boxning! 

På helgerna hade vi inte tillgång till lokalen. Då hade vi ungdomsgård hemma i vårt kök – allt för att inte 
trakterna kring Björns trädgård skulle locka. Det kunde sitta sju, åtta ungdomar i köket. Det gick åt mycket 
te och smörgås! 

Hur var det med TV 1968? 

TVn var ganska ny. Fredagen den 29 oktober 1954 räknas som den svenska televisionens inofficiella 
födelsedag. Den officiella starten dateras till den 4 september 1956, då valinformations-programmet 
”Tänker ni rösta?” med Lennart Hyland sändes. 1968 fanns det en kanal. I december 1969 lanserades två 
kanaler, TV1 med program som var producerade i Stockholm och TV2 ”Sverigekanalen” med program 
producerade i övriga landet. Första officiella färgtv-sändningen kom i april 1970. Populära program de här 
åren var Hylands hörna och Träna med TV. 

!  

Träna med TV från 1967 med Gun Hägglund och Bengt Bedrup 

Hur var det med datorer och dataspel 1968?  

Inget alls.  De första persondatorerna kom i USA, 1976 lanserades den första Apple-datorn och 1981 kom 
IBM PC. Den hade en tusendels så mycket internminne som en pc idag och kostade ca 30 000 kr i 
dagens penningvärde. Bland de första dataspelstillverkarna var Atari som 1972 kom med Pong – ett 
tennisspel.  Alla har väl spelat Super Mario som dök upp första gången 1981 i spelet Donkey Kong. 

Hur möblerade man 1968?  

I vardagsrummet var TV huvudmöbeln och resten av möblerna placerades efter den. Ofta hade man 
också matsalsbord i vardagsrummet. 60-talet var det teak som gällde, gärna massiv teak och inte fanér. 
Hade man råd så köpte man dansk design. Vi köpte våra vardagsrumsmöbler i en liten möbelaffär i 
Midsommarkransen som var känd för låga priser men hög kvalitet. Ikea vid Kungens kurva hade öppnat 
1965 men vi köpte våra möbler några år tidigare när vi flyttade till en trea. Tyvärr föll vi senare för Ikea-
trycket och bytte ut våra fina teakmöbler mot bl a Billly-bokhyllor. Det har jag ångrat många gånger.  
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Vardagsrum 60-talet 

I köket var det gråa skåpluckor, s k kommunalgråa, kylskåp men inte frys och tvättmaskin, på golvet var 
det grå linoleummatta. Det stora sovrummet hade grå garderobsluckor och där låg det också en grå 
linoleumatta på golvet. Jag minns inte vad det var för färg på väggarna i badrummet men golvet var grönt. 
I övriga tre rum och hallen var det parkett på golvet, förmodligen samma parkett som de flesta har kvar än 
i dag (utom vi för efter en vattenskada omkring 2010 fick vi byta alla parkettgolv). 

En liten titt på tvättstugorna som såg ut ungefär som idag förutom att det fanns en stor stenmangel. För att 
hantera den måste man ”ha kraft i För övrigt var det mycket ”kommunalgrått” i lägenheten. Köksluckorna 
var grå, på golvet låg en enfärgad arm och mod i barm”. Mangelstockarna som man rullade lakan runt var 
ganska tunga och det hände några gånger att jag glömt att lägga en stock under mangelstenen. Då gällde 
det att vara finurlig och lirka med manöverspaken tills man lyckades få mangeln användbar igen. Det 
hände faktiskt vid flera tillfällen att någon hade lämnat mangeln i obrukbart skick så jag fick ganska 
mycket träning! 

!  

Affärer i kvarteret 

Där det nu är mest restauranger, frisörer och IT-kontor var det affärer när vi flyttade in. Där fanns flera 
livsmedelsaffärer, fruktaffärer, blomsteraffärer och bagerier. Jag nämner några: Där Verona och 
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sushirestaurangen ligger fanns en färgaffär, därefter låg det en fisk- och grönsaksaffär och sedan 
konfektyraffären Promet, där man kunde köpa äppelklubbor och godisbräck från deras egen tillverkning. 
Mat handlade jag bland annat i Sunes livs som låg i Guldsmedsbolagets hus i hörnan av Blekingegatan/
Grindsgatan, där Coop nu ligger. I det gamla huset som låg där Tumstocken nu ligger fanns en tobaksaffär 
som omnämndes i Ulf Lundells bok Jack. Ulf bodde en tid i huset, som innan det nya byggdes var väldigt 
förfallet och rymde en del skumma individer.  

Hur såg det ut i omvärlden 1968? 

1968 var ett ganska omvälvande år, mycket hände både i världen och i Sverige. 

-  I april mördades Martin Luther King i Memphis, Tennessee. 

-  I juni mördades Robert Kennedy i Los Angeles. 

-  Det var krig i Vietnam men i november slutade USA att bomba i Nordvietnam. 

-  I augusti ockuperade Sovjet Tjeckoslovakien. 

-  I Paris utbröt ”majrevolten” med gatukravaller mellan polis och studenter. Det var kulmen på den 
vänstervåg som hade brett ut sig i nästan hela Europa. 

-  I maj ockuperade Stockholms studenter kårhuset i samband med en diskussion om en ny 
studieorganisation för universitet och högskolor.  

- Sommar OS hölls i Mexiko och vinter OS i Grenoble. 

- Sista gången Studentexamen hölls i Sverige med skrivningar och förhör, därefter vanlig 
skolavslutning. 

- Från höstterminen infördes femdagarsvecka i skolan. 

- Mervärdesskatt infördes med 10%, tidigare hade Sverige omsättningsskatt. 

Som jag skrev tidigare betalade vi 820 kr i månaden för vår lägenhet på 90 kvm (i 2018 års pris = 7 060 
kr) , men hur var det med löner och levnadskostnader år 1968? Följande har jag hämtat ur SCBs 
konsumentpriser 1968 och använt deras Prisomräknare för att få fram värdet i 2018 års index (värdet 
1968 * 761%) 
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       1968   2018 
Medellöner 
Medellön teknisk personal o arbetsledare  3 313  28 530 
Kontorspersonal inom industri    2 947  25 380 
Kvinnlig kontorspersonal    1 727  14 875   
Kvinnlig butiksbiträde     1 560  13 430   
  

Konsumentpriser     
0,97 8,36 
Hårt bröd ¼ kilo      
Gräddbakelse      0,98   8,44 
Mjölk 1 l      1,03   8,87 
Smör ½ kg 4,08 35,14 
Köttfärs 1 kg 14,59 125,67 
Falukorv 1 kg 9,41 81,05 
Potatis 1 kg 0,82 7,06 
Absolut Renat butelj 32,14 281,00 
Vin Rose d´Algere  4,58 39,45 
Beujolais 7,98 68,74 
Mellanöl 0,98 8,44 
Starköl 1,18 10,16 
Prince cigaretter 4,56 39,00 
Transistorradio 365 3140 
T 23 ” 1 244 10 715 
Moped 1 546 13 300 
Volvo Amazon 16 660 142 900 
Saab V4 Sedan 13 850 118 865 
  


