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Jag föddes och döptes på Södra BB 1945. Familjen bodde då i Abrahamsberg. 

Innan min bror, som föddes 1947, hade vi flyttat till Islandstorget i det stora 

”konsumhuset”. Mamma arbetade som frisör och pappa var brandman och i och 

med att båda våra föräldrar arbetade heltid, hade vi ofta ett hembiträde, som i 

flera fall kom från det krigshärjade Tyskland. En av dessa, Rosemarie gifte sig 

senare med Arne, som körde varor till Konsum.  

 

Ängby damfrisering 

Det fanns fler frisersalonger med detta namn. Min mamma drev dem. Den första 

salongen låg i affärshuset söder om T-banestation Ängbyplan. Den andra låg i 

”Konsumhuset” vid Islandstorget. Senare tillkom en salong i Stora Mossen och 

en i Hässelby strand. 

 

Milles skog 

Bällstavägen har en högsta punkt strax norr om Islandstorget. Där finns en 

allmänning, en park, som förr var regelrätt en djungel. Vi barn kallade den 

Milles skog, eftersom närmsta granne hette Milton Elbe 

Vi hade mycket kul i denna skog. Vi krigade mot Runstensplanarna, även om 

antalet drabbningar var lätt räknade. Oftast var det väl så att vi vid vissa 

tillfällen lyckats samla fler anhängare och därpå skrämt iväg fienden. Vi hade en 

ledare, som heter Lennart Rydberg, då kallad Lelle Krigare. Denne blev senare i 

livet politiker i Stockholm. Det var alltid spännande, när vi samlades vid 

Islandstorget, ofta kvällstid och tillsammans drog iväg mot Sherwoodskogen, 

förlåt Milles skog. Vi beväpnade oss knappast, men jag tror mig minnas att 

träsvärd och hemgjorda pilbågar förekom. Vi hade vårt högkvarter vid Stora 

stenen i skogens södra ände, nära Miltons tomt. 

 

Det fanns också annan verksamhet i denna skog. Högst upp i skogen fanns en 

glänta, som ägnades åt speedway. Ett antal unga killar, som var lite äldre än mig 

och mina kamrater tävlade med cykel i st.f. motorcykel. Speedwayklubben hette 

Griparna. Däri ingick bröderna Louis och Leif Enecrona (senare mer känd), 

Ankan Hedberg, Tårtan (Nabben) m.fl. I ena änden fanns en gammal scoutstuga. 

Den var övergiven sedan länge, men en gång upptäckte vi nyfikna ungar att det 

rörde sig därinne. En ung man visade sig och bad oss hålla tyst om hans närvaro. 

Så småningom gjordes skogen om till park och många buskar och träd försvann. 

Då var det inte lika kul längre. Vi hade ju fortfarande kvar ”Tobbes” skog (efter 

Jerka Larssons bror Torbjörn) strax väster om Ängby slott, men den var mindre. 
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Ängby IF 

Ibland fick jag cykla med tvätt från mammas frisörsalong till tvätten i Norra 

Ängby. Den låg ett kvarter från Norra Ängby skola. Där gick vi ibland och såg 

matinéfilm (ex.vis filmen om HC Andersen med Danny Kaye) på helgerna. Inte 

långt därifrån, på Beckombergavägen, bodde min morfar Hjalmar och mormor 

Toris (eg. Viktoria). Morfar Hjalmar Ilmark var med och grundade Ängby IF 

(1:e ordförande). I en av fotbollslagen spelade min morbror Evert och så 

småningom också min kompis Torbjörns storebror Jerka. Även min mamma, 

Mildred var med i någon slags gärdsgårdsserie i fotboll för damer ett tag. En 

annan framträdande sportgren här var bl.a. bandy - förutom varpa. 

 

Ängbybadet 

Många av oss ungar vistades långa tider i Ängbybadet om sommaren. Där lärde 

jag mig simma. Bad-Pelle var badets simlärare. Han bodde på Saxlandsvägen, 

dvs. nästan granne med oss. Det var ofta kallt och ruggigt en del dagar, men det 

gick bra till slut och simborgarmärket var snart inom träckhåll. Det fanns ett 

rejält hopptorn förr. Några av pappas yngre kollegor inom brandkåren var riktiga 

muskelknuttar. De visade upp sina konster från trampolin och torn inför alla 

vuxnare tjejer. 

 

Ängbykyrkan 

Här gifte vi oss, Ann-Sofi Eriksson och jag. Prästen hette Collste och han hade 

konfirmerat Ann-Sofi, som växte upp nära Brommaplan. Efter vigselakten 

möttes vi av ett gäng handbollsdamer från Ann-Sofis klubb, Åkeshovs IF, vilka 

saluterade med handboll i st.f, sabel. Detta hände 1973.  

Samme präst Collste hade jag tidigare förmånen att få bistå på trumpet i 

Tranebergs blåsorkester, när han invigde Nockebykyrkan (S:t Birgitta) 

 

Ängby slott 

Här hade vi 1973 bröllopsmiddag. Kjell Berggrens trio spelade dansmusik. 

Några kompisar och jag förstärkte bandet stundtals.  

Som grabb åkte vi skidor och t.o.m. spark nedför slänterna utanför slottet. På 

den tiden fanns inga problem med att ta sig dit med spark på gatorna vintertid. 

I närheten bodde ”BadbyxJulle”, en överintelligent udda figur, som hade en säng 

placerad på skorstenen ifall syndafloden skulle översvämma området. Vi ungar 

var grymma och kastade grus på fönstren för att reta en arg gubbe. 
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Garagepingis 

Bertil var en grabb i gänget. I dennes familjs garage skulle vi få spela bordtennis 

om vi skaffade ett pingisbord. OK, vi knackade dörr och tiggde tomglas. Det var 

mest effektivt att knacka dörr i Blackeberg, ty där var det tätt mellan de boende 

och då fanns inga koder för att komma in i trapphus. Tomflaskorna blev en 

aromrik första bekantskap med olika viner och annat i alkoholväg. Vi fick ihop 

slantar så att vi kunde köpa ett begagnat bord av en familj vid Bromma kyrka. 

 

Källarmusik 

Längst ner i konsumhusets ena trapphus fanns källarförråd och en tvättstuga. 

Denna kunde användas på många sätt. Förutom tvättstuga kunde man låta lutfisk 

ligga i blöt i det stora karet. Man kunde också öva lite skiffle- och rock trots 

avsaknad av riktiga musikinstrument. Ett kvastskaft monterad på en trälåda med 

fastspänd lina var vår contrabas. Tvättbräda och kastruller fanns givetvis också. 

Utan gitarr kom vi väl inte så långt, men en av kastrullspelarna började senare i 

livet spela trummor. Han och jag övade då tillsammans i tomma lektionsrum i 

Blackebergs Läroverk. Då försökte jag mig på att spela trumpet. 

 

Ängbygården och Wergeland Street Jazz Club 

Vad heter gatan där Blackebergs Läroverk ligger? – Wergelandsgatan, efter en 

Nordisk författare. Det dröjde länge innan vi ungdomar gjorde den kopplingen. 

Vad heter vår jazzklubb i början på 60-talet? – Jo, Wergeland Street Jazz Club. 

Platsen var just Ängbygården, där tidigare West Side Club huserat men upphört 

när rockmusiken kom. 

Klubben blev mycket populär bland oss gymnasieungdomar. Föreningslivet med 

dess danser gav en försmak av vad som skulle komma. New Orleans jazz 

förekom ju redan i SSUH regi. Varje lördag efter Flintstones på TV var det nu 

dags att bege sig till Ängbygården och spisa och dansa till New Orleans jazz. 

Engagemanget, glöden och allt det där fanns hos de flesta band denna tid. 

Gagerna var inte särskilt höga. På Wergeland Street Jazz Club spelade många 

tradjazzband. Flertalet band var från Västerort. Bland banden kan nämnas Cave 

Stompers, East End Jazzmen. Original Optimus, Imperial Band, New Orleans 

Bootblackers m.fl. Många musiker var unga gymnasister. Bland dessa var 

frikyrkan en gemensam faktor. Måhända var repertoaren påverkad av detta. 

Många gospels och religiösa jazzlåtar fanns med i dåtidens tradjazz. Vi kallade 

dansstilen för Dixie. Pojke håller flickas hand i midjehöjd och förenklar 

dansstegen i foxtrot till ett minimum men med ganska studsigt resultat.  
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I Imperial Band spelade bl.a. klarinettisten Örjan Kjellin, pianisten Lars-Ivar 

Edengran, trumpetaren med den pregnanta tonen, Krister Fellers och Krister 

Olsson på trummor med en typisk synkoperad marsch. Bandet spelade med en 

genuin, gammaldags New Orleans-stil.  

New Orleans Bootblackers hade blivande pastor Lars Sundbom, Sumpen, på 

kornett. Han spelade också i den genuina stilen. Bandets pianist hade en mycket 

flyhänt vänsterhand. 

Original Optimus var kanske för mig det populäraste bandet med bl.a. 

trombonvirtuosen Hans Ingelstam, frireligiös som så många andra. Här fanns 

också den stilbildande trummisen Stig Lindvall samt klarinettisten Bengt 

Behmer, Bomull kallad. Han kan fortfarande spela i typisk George Lewis-stil. 

Här kan tilläggas att jag såg hur Bomull i unga år stående stampade våldsamt i 

takt med ena benet. När jag 40 år senare hör Jesses Band spela på Blidösund, ser 

jag en äldre herre sitta och spela klarinett. Jag märker att han sittande våldsamt 

stampar takten med ena benet. Jag ropar: ”Men det där är ju Bomull”. Jag sitter 

då en dryg meter från Bomull. 

 

Repertoaren kunde bestå av följande låtar: High Society, Panama Rag, Bugle 

Boy March, Bugle Call Rag, Lord Lord Lord, Ice Cream, Doctor Jazz. Moose 

March, At The Georgia Camp Meeting, Washington and Lee Swing, 

Tishomingo Blues mm. Många låtnamn slutade på Blues, Rag, Parade och 

Stomp – gärna i kombination med ett gatunamn i New Orleans. Många låtar var 

ren marschmusik men upphottade – sk. synkoperad marsch. Andra byggde på 

Negro Spirituals eller Gospel. En del var ren ragtime. Sättningen i banden var i 

regel: Tre blås, trumpet/kornett, trombon och klarinett samt komp bestående av 

piano, bas och trummor. Klarinett var vanligare än sopransaxofon, som 

användes i Sidney Bechets anda. I stället för piano var det lika vanligt med 

banjo. Dock sällan gitarr. Basen var en kontrabas eller i bästa fall sousaphone 

(speciellt utomhus). En del renläriga trummisar hade utelämnat symbal och 

highhat, eftersom dessa ingredienser kom sent i jazzens historia. 

 

// Erik Holmgren 


