Här har Hasse Björck, Björn Jenelius och några fler
berättat om de olika ”egna” lekplatserna i Norra
Ängby som de fick utvecklas vid och där dom vuxna
inte alltid visste att vi var och lekte.

1

Burmans backe där vi åkte kälke, spark och skidor

2

Vid och på den stora kluvna stenen in;ll s;gen mellan skolan och
festplatsen lekte vi o>a. Där låg också festplatsens scen.

3

Ängby sloDspark med alla frukDräden där vi pallade frukt och där vi var
rädda för aD farbröderna Andersson och Lindstål (S;ckans pappa) skulle
få tag i oss . Båda farbröderna bodde i anexet in;ll sloDet.

4

Norra Ängby skola och fotbollsplanen miD emot skolan där den stora
stenen var som åskådarplats vid fotbollsmatcher.

5

Kyrksjön med Epa-bryggan och ﬂoDen ute på sjön. Vid motsaDa sida av
sjön låg Badhuset och där kostade det inträde.

6

I skogen( ÄDehagen) bakom Konsumaﬀären på Stolpevägen lekte vi o>a.

7

I lilla Lunden vid Dybäcksvägen/Ruriksvägen lekte vi o>a.

8

Vi lekte o>a i gungparken vid Björklunds hage med sandlådan och
gungorna samt med det stora Oxelträdet som man kläDrade i. Där spelade
vi även vi o>a brännboll och långboll. På vintern spolades en skridskobana
där.

9

I Björklunds hage uppe vid vid den gamla scoutstugan och vikingagravarna
körde vi cykelcross o cykelspeedway. Det var Griparna och Hökarna som
hade sin hemmabana där.

10 En del andra grabbar som bodde mot Egilsvägen ;ll, körde sin cykelcross i
skogsbacken på andra sidan Bergslagsvägen nära Åkeshovs sloD.
11 På Ultunavägen hos familjen Leﬀ ,ordnades gårdfester i slutet av
sommaren.Under sommaren förberedde vi oss och tränade på olika
uppträdanden.
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12 I skogen bakom skolan ovanför Bureusvägen (Komötet) byggde vi kojor
och kläDrade vi i träd.( från det högsta trädet såg man ända in ;ll stan)
13 I backen vid Karsviks hage spolade gubbarna från Ängby IP (bla, BadPelle), vinter;d upp så aD vi där hade en bob-bana med höga vallar aD
åka i.
14 Vid Ängby torg och i aﬀärshusen där omkring lekte vi kurra gömma .
15 I lilla parken bakom Ängby torg fanns en stor sandlåda där vi lekte med
leksaksbilar, där fanns också en stor kläDer-sten som vi lekte på.
16 Vid Karsvik hage, på ängarna där, lekte vi mycket och spelade o>a fotboll
och brännboll mm. ( Det var här som Ängby IF bildades den 5 maj 1932)
17 Under festplatsens dansbanan letade vi e>er pengar som kunde ha
tappats ner mellan golvspringorna under dansen. Det var på den ;den
ganska o>a fester där av olika slag. ( valborg, midsommar mﬂ.)
18 Utanför där Badbyxjulle bodde, i hörnan av Ruriksvägen/Dybäcksvägen
hängde vi o>a och där hände det o>a något roligt och spännande
19 Vi byggde vasskojor i vassen både vid Kyrksjön och vid Judarn.
20 I snåren som var mellan skolan och ÄngbytväDen på Bureusvägen
plockade vi gullvivor som vi sedan gick runt och sålde i bukeDer.
21 I skogen vid Jomsborgsvägen gyggde vi kojor.
22 Vid Björklunds hage fanns eD rid-stall, där det främst var tjejer som red.
Det var sällan någon grabb som red där men vi hängde där mest för
tjejernas skull.
23 Vi åkte slalom i en backe i Judarnskogen in;ll torpet Lugnet. Backen var
ganska brant och lång för den som vågade åka, den slutade nere på ängen
mot Gubbkärrsvägen.
24 I kärret inne i skogen bakom Franklandsvägen lärde vi oss åka skridskor.
Det var först med två-medade och senare med skridskor man spände på
pjäxan med en rem.
25 I samma skog byggdes det eD antal olika typer av kojor, allt beroende hur
vi ﬁck tag i material och verktyg aD bygga med.
26 Från de som bodde e>er gränsen Franklandsvägen kallades vårt berg för
första berget och de som bodde e>er Jämtlandsgatan kallades andra
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berget. Medan det var tvärt om från deras sida. mellan bergen var dalen,
som vi sa.
27 I skogen mellan Svoldervägen och Bällstavägen plockade vi blommor av
olika slag.
28 I skogen vid Svoldervägen fanns en gammal rest av en körväg, på vintern
spolade vi den backen och åkte med masonitskivor i en stor hög av både
killar och tjejer.
29 Vid det som vi kallade för första berget fanns en gran med hängande
grenar, i den kläDrade vi upp så högt som vi vågade. Där hasade man ut
på grenen med huvudet mot stammen. Sedan gled man ut ;lls man kom
ned på nästa gren och så vidare ;lls man kom ned på marken. Varje gång
man nådde en ny gren vispade den förra grenen upp i ansiktet, man blev
väldigt röd i ”fejset”.
30 Till vänster på Svoldervägen, nära Runstensplan fanns eD ganska stort
stenröse. Där var vi och hoppade samt kröp under stenarna där man
kunde komma fram. Det var jäDespännande och leka där.
31 På senare ;d byggdes en avloppstunnel ;ll Käppala. I det schaktet var vi
några som vågade gå ned och kolla. Det var mest spännande och se om
man vågade.
32 Här vid stora stenen ordnade ﬂickorna bröllop. Till brudbukeD plockades
maskrosor.
33 Ute>er staketet och ner på Ängby idroDsplats, uppfrån
Peringsköldsvägen, spolades en kälkbana på vintern. Där ﬁck man låna
kälkar.
34 På idroDsplatsen höll vi på med aD prova olika idroDsgrenar. Höjdhopp,
stav, längd, kula, och olika löpgrenar.
35 Under vinter;d spolades löparbanorna på Ängby IP och där ﬁck man vissa
kvällar låna has;ghetsrör och köra på banan.
36 På ängen framför Norra Ängby skola anlades majbrasa och i den lekte vi
och hiDade många spännande saker som folk hade slängt. Torbjörn
”Tjobbe” Eriksson var med om aD hiDa pengar i en byrålåda som var
slängd i brasan. ( Fanns ingen återvinning på den ;den).
37 Stora stenen in;ll spädbarnshemmet vid Färjestadesvägen käDrade man
på.
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38 Stora eken vid Möjbrovägen kläDrade man i.
39 I ”Mangelbodsbacken” från Fatburen invid Ängby sloD, åkte vi o>a på
dagar och på kvällar, skidor, kälke, spark och kana.
40 I backen uppifrån Ängby sloD åkte vi kälke när det var isgata, när det var
rik;gt isigt kunde man komma ända ner ;ll Dybäcksvägen ( via Ängby allé
och Brennervägen)
41 Falkarnas cykelspeedwaybana låg på ängen mellan Jomsborgsvägen,
Ultunavägen och Bergslagsvägen.
42 I skogsdungen och kullen in;ll nuvarande 4H-gården i Björklundshage
tränade vi och körde cykelcrosstävlingar mot andra lag, vårt lag där heDe
Red Devils.
43 På ängen vid lilla lunden i hörnan av Ruriksvägen o Dybäcksvägen spelade
vi brännboll, död-dansare och fotboll.
44 De stora ekarna i lilla lunden kallade vi för storklas och lillklas och där
lekte och kläDrade vi.
45 I skogen i stora lunden ner mot lilla lunden bakom Dybäcksvägen hade vi
olika skidbackar.
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