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ST. Antal sålda bostadsrätter innanför
tullarna de tre senaste månaderna.
Källa: Mäklarstatisktik

FINT HEMMA

GAMMALT OCH NYTT. Östermalmsbon Soﬁa Meurk gillar att se spåren efter tidigare generationer i sitt hem. Köket är i original från 1950. Kristallkronan från 1800-talet i vardagsrummet
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hänger ovanför Ikeasoffan.

■ ■ Ta reda på mer om ditt hus historia och inred ditt hem med respekt
för det gamla. Genuint gäller, menar
omredaren och Östermalmsbon
Soﬁa Meurk.
Att använda sig av det man har
och se på det med nya ögon.
Det är omredning, enligt Soﬁa
Meurk, som hjälper privatpersoner, företag eller fastighetsägare att se det genuina i ett
hem eller en byggnad.
Vi träffar henne hemma i
tvåan på Banérgatan, i köket
där originalinredning från
1950 lämnats orörd.
– Det är kapitalförstöring
att riva ut och köpa nytt, säger
Soﬁa Meurk. Titta bara på de
här skåpen. De är helt fantastiska med sina fina snäpphandtag.
Historien spelar stor roll

när Sofia Meurk omreder.
Hon vill att vi ska kunna se
spåren efter tidigare generationer i våra hem.
– Det blir som årsringar.
Det gör inget om huset andas
20-tal, köket är från 60-talet
och badrummet nyrenoverat.
Varje epok har sitt värde.
Att visa respekt för det som
varit och bevara i stället för att
köpa nytt är det som gäller,
alltså. Och då kan det vara bra
att veta lite om sitt hus historia
och sina kvarter.
Stockholms Borgargilles
arkiv och bibliotek på Nybrogatan 60 är en riktig guldgru-

va för släktforskare och innerstadsbor på jakt efter sin lokalhistoria.
Här ﬁnns 6 000 böcker och
1 500 fullmatade pärmar tidningsartiklar, hela sidor från
olika tidskrifter, nedskrivna
berättelser och gamla vykort
– allt som haft med byggandet
av framförallt Stockholms innerstad att göra.
– Om det skrivits något om
ett hus eller en gata, då hittar
du det här, säger kanslichef
Elof Nordlander.
Arkivet ligger i Borgargillets 205 kvadratmeter stora
paradvåning, med pampiga
kakelugnar, vacker stuckatur

”Det är kapitalförstöring att riva ut
och köpa nytt.
Titta bara på de här
skåpen.’’

och knarrande ekparkett.
– Huset stod klart 1889,
sedan man sprängt bort delar
av Tyskbagarberget, berättar
Elof Nordlander.
Bland den nästan oändliga
mängden information döljer
sig ytterligare guldkorn för
nostalgiker. Så som samlingen
med öletiketter, gamla polletter och ett hundratal akvareller av Frans Lindström.
– Boende i bostadsrättsföreningar brukar komma hit och
forska kring sina hus, säger volontären Sigyn Rehn. Vi hjälper
till med att ta fram allt material. Jag klättar till och med upp
till översta hyllan och hämtar
ned pärmar om det behövs.
Är arkivet öppet för alla?
– Ja, pärmarna är inte här
för att klä hyllorna. De ska användas.

VÅRKAMPANJ
Under två veckor har vi specialpriser på JIO MÖBLER's soffor och
fåtöljer samt GRANGE fantastiska FRANSKA körsbärsmöbler.
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Inred med respekt för det gamla

FAKTA Arkiv och bibliotek

■ Namn: Stockholms Borgargilles arkiv och bibliotek.
■ Adress: Nybrogatan 60.
■ Öppettider: Måndagar, onsdagar och torsdagar mellan
kl 10 och 12.
■ Kostnad: 40 kr.
■ I samlingarna: Bland annat böcker, bilder, föremål och
tidningsartiklar med fokus på Stockholms innerstad,
men också en del förortsmaterial.
Vill du också forska? Ring 08-661 14 01 och berätta
att du kommer.
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Vi har besök från
Jio lördag och
söndag samt
lördagen 15/4.
VÄLKOMMEN!
Karlavägen 63, T-Karlaplan, 08-663 09 33, info@arnhildshus.se
Öppet: Måndag–Fredag 10.00–18.00, Lördag 11.00–15.00

