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Pihlqvist – de sista hyresgästerna i Södra
stadshuset
Längst upp i Södra stadshuset där trappan slutar finns ett märkligt
utrymme: två mycket små rum om vardera sidan en separat
trappavsats, med egna ytterdörrar och fönster ut mot trapphallen.
För besökaren ser det kanske ut som ett utrymme som skapats för
att ge en bild av boendet i 1800-talets stad. Men bakom dörrarna
finns en verklig historia, med verkliga människor och deras boende i
Södra stadshuset. Det här är berättelsen om Albertina Pihlqvist och
hennes familj, och det liv de levde i de små rummen på Södra
stadshuset översta våning från 1891 till 1940.
Södra stadshuset 1914. Katarinahissens skugga faller på fasaden.
Tågen på södra stambanan passerar framför huset och över taket
svävar telefonledningar. Foto: Larssons ateljé. Fa 45179.

Utsikt över Slussen 1898. Oljemålning av Carl August Tholander. SSM 30896.

Sedan Södra stadshuset färdigställdes 1680 efter Tessin den äldres
ritningar har byggnaden härbärgerat många olika hyresgäster:
domstol, kyrka, krog, skola, tvätteri och mycket annat. I slutet av
1800-talet fanns här bland andra Dalheim & Engstrands vinhandel,
som låg i hörnet av Götgatan och Södermalms torg. De hade
vinlager och egen punchtillverkning i huset. SA Kjellgrens snickerirörelse tillverkade likkistor och möbler. Afträdesrenhållningen hade
kontor och Södra realläroverket hyrde in sig. Södertörns domsaga
och två avdelningar av Rådhusrätten höll till i huset. Det fanns
Brunnsgatan,
Södra stadshuset, 1909.
På rälsen nära väggen
gnisslar stadens spårvagnar fram. Dalheim
& Engstrands vinhandel
huserade i hörnet
Götgatan/Brunnsbacken,
den lokalen övertogs senare
av Stockholmssystemet.
Foto: Larssons ateljé.
SSM C 841.
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Stockholms stadsmuseum 1925–30,
Skylten ” Mat ur grytan
bröd ur ugnen” på sin
ursprungliga plats i
hörnet Götgatan
/Peter Myndes backe.
Foto: Almberg
och Preinitz.
SSM FA027044

också flera bostäder som hyrdes ut till privatpersoner. I början av
1900-talet var fastighetens framtid osäker. En ny slusskonstruktion
planerades och därför hyrde många verksamheter av tillfällig karaktär
in sig och några företag hade endast lagerlokaler i byggnaden.
Familjen Pihlqvist bodde i huset i närmare 50 år och mycket
ändrades under deras tid. Under första världskriget togs vinhandeln
till exempel över av AB Stockholmssystemet – och fick monopol på
handeln med alkohol. Några år tidigare hade en SARA-restaurang
(Stockholms Allmänna Restaurang AB) öppnat i Södra stadshuset.
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Där serverades husmanskost till arbetare. Sprit serverades också,
men endast tillsammans med mat. Uppbördsverket för Maria och
Katarina församlingar hade sina kontor här, liksom Föreningen för
rationell hushållning, som var ett hushållningssällskap med konceptet ”mat ur gryta, bröd ur ugn”. Föreningen utbildade unga kvinnor
i hushållskunskap och med hjälp av dessa elever lagades mat och
bakades bröd som de stockholmare som inte hade tillgång till ett
eget kök kunde köpa till billigt pris.
Skylt
”Mat ur gryta
bröd ur ugnen”
SSM 3525.
Foto: Klaus
Luukkonen.

Trappavsatsen, tredje våningen. Stadsmuseet 2019. Kanske möblerade familjen
Pihlqvst denna trappavsats mellan köket och rummet för att få lite mer plats.
Foto: Mattias Ek. SSM 100372486.

Mitt i detta storstadsmyller bodde familjen
Pihlqvist
Den 7 februari 1925 efterlyste Dagens Nyheters ”Namn och
Nytt-sida” hyresgäster som bott länge i samma bostad. Albertina
Pihlqvist hörde av sig. ”Fru A. Pihlqvist har haft sin varelse i
Götgatan 1 sedan 33 år. Och ändå bullrar det så på hörnet”, står det
i tidningen. Också i andra samtida källor beskrivs miljön runt Södra
stadshuset som högljudd.
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Omflutet af en aldrig sinande, modern trafikström med
biltrumpeters ideliga tutande, spårvagnsklockornas ständiga
pinglande, tunga lastfordons dånande skrammel, lokomotivs
ilskna hvisslande och sotande rök, ligger Södermalms Stadshus
i Stockholm.
Vilhelm Djurberg gav 1927 den målande bilden av Slussens larm. I
hörnet av Götgatan och Södermalmstorg var oljudet högt och intensivt. Tur då att Albertina Pihlqvists lägenhet inte vette mot Götgatan.
Lägenheten låg på tredje våningen närmast vinden och var uppförd
mitt i fastigheten, nästan som ett hus mitt i huset, med fönster ut
mot trappan. Rummet och köket var båda små till ytan och placerade på var sin sida av farstun. Mellan dem var det en trappavsats på
några extra kvadratmeter. Kanske stod familjens vedlår där.
Hyran betalades vid den här tiden inte efter storlek utan efter antal
eldstäder. Köket var ett så kallat spisrum, vilket innebar att vedspisen var inmurad i kakelugnen där värmen lagrades när det var eld i
spisen. Det dagliga hushållsarbetet var tungt och slitsamt. Bekvämligheter som rinnande vatten, avlopp, gas och elektricitet hade
visserligen dragits in i fastigheten i början av 1870-talet, men inte så
högt upp som till bostaden på tredje våningen.
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Spisrummet, tredje våningen, Stadsmuseet, 2019. Järnspisen för matlagning är
inmurad i kakelugnen det sparade både energi och utrymme. Säkert sov någon
familjemedlem i soffan. Foto: Mattias Ek. SSM 10034721.

Trappuppgången var vacker, men de nittiosex trappstegen blev
tunga att gå i. Albertina fick knoga upp och ner inte bara med vatten
utan också med ved, matvaror, slaskvatten och sopor. Det doftade
kaffe i trapphuset för pannan var säkerligen igång på dagarna.
Kaffe med socker var ett livselixir för många stockholmare och i
bouppteckningen efter Albertina finns fyra kaffepannor noterade.
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Mjölk och andra färskvaror inhandlades för dagens behov och
ställdes in i skafferiet. Det var omkring 80 centimeter brett och lika
högt och inrett med hyllor. Skafferiet fungerade också som kökets
förvaringsutrymme. Där förvarades tallrikar, glas och kaffekoppar
tillsammans med kaffebönor, potatis, havregryn, spisbröd och
kanske någon konservburk med anjovis. Kallt i skafferiet var det
säkerligen bara på vintern eftersom trapphuset inte värmdes upp.
Dricksvatten bars upp i en kopparhink och ställdes på zinkbänken
Trapphuset, Stadsmuseet, 2019. Arkitekt Nikodemus Tessin den äldres ritade
det vackra trapphuset men det blev många trappsteg att gå upp till tredje
våningen. Foto: Mattias Ek. SSM 10034724.

Skafferiet i spisrummet, 2019. Kökets enda skåp var förvaring både för mat,
porslin och köksredskap. Foto: Mattias Ek. SSM 10037247.

där det också fanns plats för matlagning och disk. Under bänken
samlades slaskvattnet i en spann av enklare modell. Kanske kokade
Albertina tvätt på spisen och sköljde på bottenvåningen där
vattenkran fanns. Vardagen underlättades 1921 när en kommunal
tvättstuga inrättades på markplanet i södra flygeln. En bäddbar
kökssoffa, chiffonjé, matbord och några stolar fick plats men sedan
inte mycket mer. Väggarna var målade med linoljefärg och lätta att
torka av. År 1914 fick köket linoleumgolv – det vet vi, tack vare att
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dagstidningar har lagts in under som utjämning. I tidningarna kan
man läsa om världskriget som utbryter samma år. Linoleum var lätt
att torka av och underlättade städningen. Möjligtvis har det också
fungerat som isolering och energibesparing. Under första världskriget var veden ransonerad. Innan hade köket sannolikt skurgolv, så
som i det intilliggande boningsrummet. Där var väggarna tapetserade och en vanlig vit kakelugn stod för värmen. Tapeter var överkomliga i pris och kunde förnyas då och då. Eftersom familjen
Boningsrummet på tredje våningen Södra stadshuset, 2019. Här var det säkert
också sovplats på natten men ett rum att vara i på dagen.
Foto: Mattias Ek. SSM 10034722.

Uppgift till 1891 års mantals- och skattskrivning samt 1890 års folkräkning.
Stockholms stadsarkiv. Foto: Piamaria Hallberg.

bodde här i 49 år blev det säkert omtapetserat många gånger. Det
fanns ett fönster i varje del av bostaden som öppnades mot trapphuset. Däremot fanns inget friskluftsintag. Kakelugnarna gjorde att
luftcirkulationen fungerade. När veden brann förbrukades syre och
då blev luftomsättningen stor och rummet ventilerat. Avträdet
fanns i norra flygeln med ingång från gården så när det var dags fick
man ta sig ner och upp igen för alla trapporna. På natten var det
troligen potta som användes och fick bäras ner på morgonen.
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Sjömanshem. I deras nya hem var Stockholms stad hyresvärd och
årshyran för familjen Pihlqvist var satt till 175 kronor per år. Olof
hade anställning hos petroleumfirman Falkman & Möller och
tjänade 800 kronor om året. 1895 kostade en liter mjölk 11 öre, ett
kilo smör 3 kronor och femtio öre och en burk anjovis 65 öre.

Olof och Albertina

Hyreskvitto.
Foto: reprofotograferat hyreskvitto. Originalet tillhör
Lasse Törnqvist, tapetserare på Stockholms stadsmuseum, och togs
när utställningen människor kring en verkstad byggdes upp på
1970-talet. Reprofotografiet är arkiverat på Stadsmuseet.

När Olof Israel och Charlotta Albertina flyttade in i Södra stadshuset 1891 hade de fått sitt första barn, Selma Maria Isabella. I hushållet ingick också Olofs kusin, Per August Petterson. Nu blev
adressen Peter Myndes backe 6/Götgatan 1. De kom närmast från
Peter Myndes backe 3 som det året iordningställdes för Stockholms
18

Albertina kom till Stockholm 1883 från Ytterenhörna utanför
Södertälje. Hon var då tjugo år. Olof kom som 18-åring år 1881
från Repplinge socken på Öland. Albertinas första arbete var som
krogpiga på Skeppsbron 48 i den del av Stockholm vi numera kallar
Gamla stan, där ett schweizeri hade öppnat några år tidigare. Där
Skeppsbron 44-46-48, 1959.
I Räntmästarhuset,
Skeppsbron 48 låg i slutet
av 1800-talet ett schweizeri.
Där arbetade Charlotta
Albertina som krogpiga när
hon kom till Stockholm.
På Skeppsbron 46 arbetade
Olof hos firman Falkman
och Möller.
Foto: Lennart af Petersens.
SSM F59408.
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serverades söta bakverk och alkoholhaltiga drycker. Troligtvis hade
hon sina arbetsuppgifter förlagda till köket, som var placerat i
källaren mot Dryckesgränd. Kanske Olof kikade in och började
hälsa när han passerade på väg till sitt arbete hos petroleumfirman
Falkman & Möller som låg på Skeppsbron 46. Eller möttes de på
Skeppsbron på väg till eller från arbetet och började byta några ord.
Efter ett tag började Albertina arbeta hos en familj på Kungsholmen. Kanhända hade de unga tu redan börjat tänka på en gemensam framtid och höll kontakt. De skrev säkert brev till varandra och
träffades på sina lediga dagar. År 1888 arbetade Albertina återigen
som krogpiga en kort period på Köpmangatan 4 och bodde då ”å
krogen”. Olof fanns nära och vänskapen utvecklades uppenbarligen. Senare samma år flyttade hon in hos Olof på Peter Myndes
backe 3 och stod skriven som inneboende. Då bodde Per August,
Olofs kusin, redan där.
I mars 1889 lyste det för Olof och Albertina i Katarina kyrka.
Vigseln ägde rum i juli samma år. Nog kan vi tänka oss att de gick
till fotografen på bröllopsdagen. Albertina i svart klänning, vit slöja
och myrtenkrona och Olof i mörk kostym. Kanske finns de i
Stadsmuseets arkiv bland de tusentals anonyma fotografier som
lämnats till museet från Stockholms fotoateljéer? Dagen före
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julafton det året, 1889, kom deras första barn till världen, dottern
Selma. Flera år senare, i januari 1895, utökades familjen med sonen
Karl Gustav Israel och då flyttade Per August.
Olofs syster Anna Carolina bodde vid sekelskiftet med sin man
Friedrick August Joakim Glauman på St. Paulsgatan 2. Han tillhörde
Tyska församlingen Sankta Gertrud och Anna blev efter giftermålet
kyrkobokförd där. Friedrick arbetade som förman på Krooks
petroleum- och oljeaktiebolag och där fick Olof anställning i slutet
av 1890-talet.
Familjen drabbades av en stor sorg när Olof smittades av tuberkulos. Sjukdomen ger hög feber och den sjuka hostar blod och slem.
Smittan är luftburen men resten av familjen klarade sig. Olof dog
på Sankt Görans sjukhus år 1902. Det året avled 701 av Stockholms
drygt 300 000 innevånare i tuberkulos. Olof var 39 år när han gick
bort. Medellivslängden i landet var för män var det året drygt 54 år.
Albertina och barnens förtvivlan måste ha blandats med oro för
framtiden. Hur skulle de få pengarna att räcka? De var fattiga och
ingen bouppteckning upprättades. Albertina intygade i fattigbeviset
som utfärdades ”att kvarlåtenskapen vid min mans död var av så
21

ringa och värdelös beskaffenhet så att någon bouppteckning efter
honom ej kunnat göras”. Hon undertecknade dokumentet den 18
november 1902. Albertina hade ingen anställning men på något sätt
lyckades hon hantera situationen, för hon och barnen bor kvar i
Södra stadshuset.

Livet går vidare
Selma fyllde tretton det året pappan dog och Gustav var sju. Som
de flesta arbetarbarn i Stockholm gick de sju år i skolan och troligtvis var ytterligare skolgång aldrig aktuell. De gick i Katarina folkElis Fischer AB
Foto: scannad bild
från boken: Stockholms näringsliv
2, 1924, s. 575.
Stockholm: N. H.
Lovén.

Galge från Elis
Fischer AB.
Foto: Johanna Eek.
Judiska museet.
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skola och studerade modersmål, kristendom, räkning, geografi,
historia, naturkunskap, handarbeten, skrivning och ritning, sång och
gymnastik. Selma hade matlagning på schemat medan Gustav hade
vapenövningar.
Selma fick arbete på skrädderi- och konfektionsfabriken Elis Fischer
AB, först som butiksbiträde. Där stannade hon, med undantag av
ett par års anställning på Stockholms kjolfabrik, i hela sitt yrkesliv
med olika uppgifter, affärsbiträde, sömmerska och tillskärerska.
Gustav arbetade som lagerarbetare på Liljeholmens stearinfabrik.
År 1909 sänktes hyran för lägenheten i Södra stadshuset till 150
kronor om året. Troligen för att huset förföll på grund av rivningsdiskussionen inför den nya slussen med trafiklösning. Det innebar
en stor osäkerhet för alla hyresgäster. Men för Albertina medförde
det en minskning av de fasta utgifterna.
Södra stadshuset från öster.
Omkring 1910. Huset var vid
denna tid ganska förfallet.
Verksamheter inhystes i
väntan på bättre lokaler och
många utrymmen användes
som lager och förråd.
SSM POSC 1211
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sällskapets lokaler och fick färdiglagad mat i lön? Om så var fallet
behövde hon inte laga mat alla dagar i sitt trånga kök. Hjälpte
släkten till? Här får vi låta tankarna flyga.

Släktsammanhållning

Uppgift till 1931 års mantals- och skattskrivning samt 1930 års folkräkning.
Stockholms stadsarkiv. Foto: Piamaria Hallberg, arbetsbild, detalj.

Barnen hade vid tiden arbeten. Albertina saknade däremot anställning. Hon står som änka/arbetaränka i mantalsuppgifterna. Sannolikt hade hon ändå någon form av sysselsättning och inkomst. Senare
på trettiotalet hade hon en yrkestitel. Hon var då anställd som
städhjälp av Uppbördsverket som hade lokaler i Södra stadshuset.
Det gav en taxerad inkomst på ett par hundra kronor per år. I
mantalsuppgifterna 1931 som hyresvärden lämnat till stadens
myndigheter står det att Albertina får hyresreducering ”för rengöring av trappa och förstuga avgår 100:- per år”. Då blev årshyran 50
kronor. Kanske började hon långt tidigare med detta arbete. Det är
ju inte otänkbart att hon städade åt andra firmor i huset och fick
kontant ersättning. Städade hon kanske i kaféets och i hushållnings24

Under flera år bodde Olofs kusin Per August hos familjen Philqvist
i deras trånga lägenhet. När Olofs anställning hos Falkman och
Möller avslutades ordnade hans svåger Friedrick Glauman arbete på
Krooks Petrolium AB, där han var förman. Olof och hans syster
Anna tog hand om sin mamma Stina Maria.
Stina Maria blev änka 1881. Efter att mannen gått bort bodde hon i
Stockholm större delen av tiden. Var det barnen som tog hit henne? På
norra Öland var det fattigt och de gamla fick tigga för sitt uppehälle.
Uppgift till 1931
års mantals- och
skattskrivning
samt 1930 års
folkräkning.
Stockholms
stadsarkiv.
Foto: Piamaria
Hallberg, arbetsbild, detalj.
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I befolkningsräkningarna 1890 och 1900 står Stina som fattighjon
och tio år senare som inhyseshjon under byn Repplinge. Vid alla
dessa tre tillfällen noteras att hon vistas hos en anhörig i Stockholm.
Stina befann sig i Stockholm men fick ekonomisk hjälp från
Repplinge. Den 15 maj 1885 skrev hon ett tackbrev till ”herr
ordförande i Fattigvårdsstyrelsen i Räpplinge Tryggestad”. Hon
tackar där för de 20 kronorna hon fått genom postanvisning. Stina
stannade i Stockholm och många år senare, 1916, folkbokförde hon
sig i staden. Ett par höstveckor det året bodde hon hos Albertina
och barnen i Södra stadshuset innan hon flyttade in permanent hos
sin dotter Anna som då bodde på Sankt Paulsgatan 2.
Från december 1916 fick farmor Stina socialt understöd från
Stockholms stad om tio kronor i månaden. I januari 1919 avled hon
av ålderdomssvaghet, 97 år gammal. 30 kronor betalades ut i
begravningshjälp. Hon begravdes i Glaumans familjegrav på
Sandsborgskyrkogården. På gravstenen har dotterns familj låtit rista
hennes namn med guldbokstäver.
Brev 1885 till herr ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Från Christina (Stina)
Maria Pihlqvist. Förmedlat av Ingrid Klefbäck, hembygdsforskare Öland.
Farmor Stina Maria fick ekonomiskt bidrag från sin hemkommun på Öland där
hon var skriven. Först 1916 skriver hon sig i Stockholm. Foto: Ingrid Klefbäck.
26

27

Stadsmuseet etablerade sig och
hyresgästerna flyttade ur
Albertina hann träffa Stockholms första stadsantikvarie Gösta
Selling. Stadsmuseikommittén fick lokaler i Södra stadshuset 1931
och de hyresgäster som då fanns flyttade ut i långsam takt. Stadsantikvarien hade som en av sina första uppgifter att inspektera alla

Gravsten Sandsborgskyrkogården där Kristina (Stina)
Pihlqvist f. Persdotter är
begravd.
Graven tillhör familjen
Glauman, svärsonens familj.
Foto: Mattias Ek.
SSM 10020941.
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utrymmen i fastigheten. Han träffade då de sista hyresgästerna;
”den ena var en fruktaffär vid Götgatan och den andra var en
gammal städerska som hyrde ett sekundärbelyst rum med kokkakelugn i översta trappavsatsen”.
Albertina avled hösten 1935. Enligt den bouppteckning som då
upprättades hade hon fått det bättre ställt. Hon hade införskaffat
husgeråd, inventarier och föremål och även kunnat spara en del
pengar sedan maken dog. Båda barnen hade arbete och bodde
hemma och de bidrog säkert till den förbättrade ekonomin.
Bouppteckningen tog upp följande:
Guld: två ringar.
Nysilver:12 matknivar, 12 gafflar, 12 matskedar, 12 kaffeskedar,
1 fat.
Koppar: 4 kastruller, 2 formar, 4 kaffepannor, 1 blomkruka.
Järn och blecksaker, gångkläder, linne och duktyger, glas och porslin
upptagna till en klumpsumma.
1 byffé, 1 bord, 6 stolar, 1 toalettbyrå, 1 fåtölj, 2 blombord, 1
väggklocka, 1 skrivbord, 1 blombord, 1 korgstol, 1 byrå, 5 köksstolar, 1 kökssoffa, köksbord, 1 byrå
Diverse: 4 lufter gardiner, 4 lampetter, armatur, tavlor.
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Albertina var med i sjuk- och begravningskassan ”Enighet ger
styrka” som låg på Brunnsgränd 4 och hon hade sparade pengar på
banken: 3 900 kronor. Kanske blev Albertinas sista år i Södra
stadshuset ganska goda. Hon fick hyresreducering för att sköta
rengöringen av trapphuset. Innebar det att hon kunde styra och
ställa lite som hon ville i trapphuset? Hade Albertina ställt blomborden i trappan som avgränsning och möblerat trappavsatsen som ett
extra rum? Hade hon också iordningställt avsatsen en halvtrappa ner?
Barnen var skrivna hos Albertina ända fram till hennes död. De
måste ha haft en stark sammanhållning i familjen, och kanske hade
de unga vuxna det bra i Södra stadshuset, eftersom de blev kvar.
Eller hade Albertina en stark vilja och ville ha dem kvar hos sig?
Hur hela familjen rymdes i de två mycket små rummen är svårt att
föreställa sig. Det finns bara en soffa nämnd i bouppteckningen.
Möjligen sov någon på en madrass på golvet i en av alkoverna.
Möbler och husgeråd kan de ha hjälpts åt att införskaffa.
Barnen bodde kvar efter mammans död. Selma hade sin adress i
Södra stadshuset till 1937, då hon gifte sig med Oskar Albert
Jörgensen och flyttade till Enskede. Gustav bodde kvar till 1940, då
han flyttade till Höga stigen, en liten gata nära Katarina kyrka. Han
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gifte sig 1944 med Anna Sofia Nordström och de bodde kvar på
Södermalm.

Bostaden blir utställning i Stadsmuseet
Efter 1940 användes Philqvists boningsrum och köket som
Stadsmuseets upplag och förråd.
Så förblev det fram till 1976, då en ny utställning, ”Människor kring
en verkstad – Stockholm 1897”, arbetades fram. Lasse Törnqvist,
bokbindare på Stadsmuseet, började arbeta i huset på trettiotalet
och var kvar in på sjuttiotalet. Han kom ihåg de som bodde i
rummen på tredje våningen. Ett par av familjens hyreskvitton fanns
också i hans ägo. Det är nu länge sedan och minnen bleknar med
tiden.
Ingen tänkte då på att intervjua Lasse. Men sakerna i boningsrummen flyttades ut och rummen visade sig vara helt intakta. Köket var
orört med linoleummatta, vedspis, skafferi och diskbänk. I rummet
fanns en kakelugn och tapetrester från trettiotalet. Det enda som
gjordes inför öppnandet av ”Människor kring en verkstad” var att
boningsrummet tapetserades med en tapetkopia från sekelskiftet
1900.
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Rummen var på sin ursprungliga plats men på Stadsmuseet visste
man i stort sett ingenting om familjen som levt där. Det väckte min
och andras nyfikenhet. Som antikvarie på Stadsmuseet började jag
söka efter Södra stadshusets hyresgäster bland Stadsarkivets
handlingar. Där fann jag Albertina, Olof och barnen Pihlqvist.
Familjemedlemmarna har lämnat spår i Rotemannens arkiv, i
kyrkoböcker, i mantalsuppgifter, i skolans inskrivnings- och
betygsböcker, bouppteckningar, sociala anteckningar, gravböcker
med mera. Av dessa fragment kan man göra sig en bild av det liv
som har levts i det märkliga utrymmet längst upp i Södra stadshuset.
Sedan Stadsmuseet nyöppnat 2019 efter en renovering kan alla
besöka bostaden och familjen Pihlqvists berättelse är inskriven i
stadens historia.
Citat har i ordningsföljd hämtats från:
Vilhelm Djurberg, ”När det var anatomisal på Södermalms
stadshus”, i Stockholm 1685-1748. P.A. Nordstedt & söner förlag.
Förordet sid 5.
Dagens Nyheter 7 februari 1925, Namn och Nytt-sidan.
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Stinas brev finns bevarade i en kista med fattigvårdsstyrelsens
papper i Hembygdsgården i Repplinge socken. Dessa dokument är
förmedlade till Stadsmuseet av hembygdsforskaren Ingrid Klefbäck.
Stadsvandringar 11 Stockholms stadsmuseum 1937-1987, sid 38.
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Längst upp i Stockholms stadsmuseum finns två
märkliga, mycket små rum på vardera sida om
trappavsatsen, med dörrar och fönster ut mot
trapphallen. Under lång tid fungerade rummen
som förråd. När några medarbetare började rensa
bland föremålen, avslöjade sig en intakt bostad,
med vedspis, skafferi och diskbänk, kakelugn och
tapetrester.
Här berättar Piamaria Hallberg, mångårig
medarbetare vid Stadsmuseet, om rummen och
om jakten på dess invånare i kyrkoböcker,
mantalsuppgifter, bouppteckningar, brev och
andra arkiv. Det här är den sanna historien om
Albertina Pihlqvist och hennes familj, och det liv
de levde i de små rummen längst upp i
Stadsmuseet mellan 1891 och 1940.

