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barnrikehuset  

ör mamma Anna var flytten till 
Stickelbärsvägen som att komma 
till himmelriket. Lägenheten hade 
två rum och kök och var tiptopmo
dern med badrum och tvättstuga.

– Mamma tyckte att det var lätt att 
hålla rent, minns Bernt.

 Hälsan var viktig när stadsfullmäk
tige planerade bygget. Tuberkulosen var 
ett gissel och de botemedel som fanns 
var renlighet, sol och frisk luft. Bakom 
barnrikehusen låg Roslagsbanan och 
över spåren byggdes en gångbro så att 
de 370 barnen som flyttat in obehindrat 
kunde springa ut i de milsvida skogarna.

Pojkarna lekte i skogsområdet, byggde 
kojor, spelade fotboll och jonglerade 
med bollen, flickorna sydde, stickade 
och hjälpte till hemma.

År 1942 kom Bernt på tredje plats 
i Stockholmstidningens jonglerings
tävling. De olika malmarna i Stockholm 
tävlade mot varandra. Mötet ägde rum 
på Stadion på Valhallavägen innan en 
fotbollsmatch.

– Det gällde att hålla den tunga läder
kulan i luften med fötterna. De uttagna 
grabbarna stod i en ring och det var vik
tigt att få så många tillslag som möjligt 
på bollen. 

– ett himmelrike för en fyrbarnsfamilj

Barnrikehuset
Adress: Stickelbärsvägen 7
Kvarter: Klarbäret
Arkitekt: Carl Melin, Natanael Karlsson
Inflyttningsklart: Inflyttningsklart 
1937. Museet berättar om de första åren 
i  kvarteret.
Öppnade som museilägenhet: 1990

Bernt Johansson var tio när han flyttade till Stickel-
bärsvägen 7 vid Roslagstull, år 1937. Familjen bestod 
av Sven Simon, Anna och deras fyra pojkar. Vi träffade 
Bernt som i dag bor i Hägersten.
Text: Piamaria Hallberg  

Bernt Jonasson, här i sin nuvarande bostad, minns bolljongleringstävlingen på Stadion år 1942.  
Foto: Johan Stigholt. SSM.

F



b l i c k  ~  s t o c k h o l m  d å  &  n u   1 0 9 

barnrikehuset  

Bernt berättar hur nervös han var. Men 
en buckla som ännu finns kvar, fick han.

– Jo, man var ju stolt, jag har ju putsat 
den ett par gånger.

 Vinnarpokalen fick stå på hedersplats 
i rummet som han delade med sin 
 storebror. Stora bilden: Pojkrummet i barnrikehuset på 

Stickel bärsvägen. Lilla bilden: Pokalen på plats 
i museilägenheten. Foto: Johan Stigholt. SSM. 


