
Välkomna

Nedslag i Skarpnäcks historia 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkomna till en presentation av Skarpnäcks historia som presenterades på Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings årsmöte i mars 2017. Föreningen fyller I år 90 år.



Skarpa by omnämnd redan 
under 1300 talet. 

Under 1600 tal ägd av ätten 
Oxenstierna och grevinnan  
Marie Sophie De la Gardie.            

Skarpnäck

1860- Nuvarande huvudbyggnad, bryggare Friedrich Neumüller. 
Jordbruk och ladugård för 100 kor, 20 hästar och oxar. 

1922- Egendomen köptes av Stockholm Stad

Presentatör
Presentationsanteckningar
1300 talet, Skarpa omnämns första gången. By gård under Årsta gods. Skarpa hette byn på grund av sin hårdbrukade lerjord. Under 1500 talet har det växt till 4–5 gårdar. Idag finns det inga direkta spår kvar av dessa gamla gårdar.  Bönderna själva ägde inte jorden. Det gjorde adelsmän, som bodde fjärran från byn, eller kyrkligt sociala institutioner. Säteriet Skarpnäcks gård bildades under 1600 talet och ända fram till 1800-talet var säterier skattebefriade, och innehavet ett privilegium för adeln. Under Neumüllers tid på Skarpnäck uppfördes nuvarande huvudbyggnad och jordbruket utvecklas. Statarlängan finns kvar och idag en bostad. 1922 köptes Skarpnäcks Gård in av Stockholm stad. 



Karta 1926 över Skarpnäck

Kilen

Statarlänga

Presentatör
Presentationsanteckningar
På denna karta från 1926 så ser vi huvudbyggnaden och ladugården. Man ser också Statarlängan och det lilla torpet Kilen. 1942 beslöt Stockholms stad att starta fårskötsel på flygfältet för att hålla efter gräset. På Kilen bodde då ett par som vallade får och boskap på själva Skarpnäcks fältet. Som mest hade de 420st får. Torpet revs 1956. En busshållplats med namnet ”Kilen” fanns länge väster om det före detta torpet. Ett par utbuktningar i Skarpnäcksvägen och ett räcke visar ännu spår av var busshållplatsen låg. 



Mosstugan
Vita sten

Skarpnäcks Trädgårdsstad
Parken

Karta 1924 över Skarpnäck, Bagarmossen.

Brotorp
Bergholm 1952

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bagarmossen på 1920 talet, då var det säkert lägre kriminalitet där…för det var inte så tätbefolkat. Det var dessa byggnader som fanns i nuvarande Bagarmossen. Mosstugan uppfördes som tillfällig skogsarbetarbostad i början av 1900-talet. Från 1935 till 1951, då stugan revs, användes huset av orienteringsklubben Goterna (blev senare Skarpnäcks OL) som uppskattad raststuga för skidåkare och andra. Uppe i skogen intill gränsen mot Nacka anlades 1839 torpet Parken, den enda bebyggelse som funnits inom nuvarande stadsdelen Bagarmossen med undantag för den lilla Mosstugan. Brotorp var ett av cirka 20 statartorp under Skarpnäcks säteri. Det var litet och hade inte mycket jord, och fungerade därför som ett fiskartorp. På 1960- och 1970-talen planerades en trafikled, Skarpnäcksleden, alldeles intill södra halvan av Ältaån, en led som skulle gå från Hammarbyhöjden och längs Nackareservatet och Bagarmossen och ut på Tyresövägen vid Ältasjön.



Vårbruk i Kärrtorp    1918

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kärrtorp där vårbruket ser ut att ske på Kärrtorpsvägen. Bonden verkar ha många åskådare. Torpet Kärrtorp har anor tillbaka till 1790 talet. Torpet byggdes om 1895 och står fortfarande kvar mittemot Skarpnäcks nya skola, väster om centrumet.



Häradsekonomisk
karta 1901- 1906  (1909)
Enskedes ägor

Krogar på vägen från Staden 
tömde pengapungen som 
blev tom i Pungpinan

Stora Gungan

Sandsborg

Johanneshof

Blåsut

Vårt område- skog och 
mossmark

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hemvändande torpare som sålt varor i Staden…Många krogar att festa upp intjänade pengar…..Lilla Gröndal …. Johanneshov….. Blåsut och Stora Gungan innan man  nådde Sandsborg. Sen tog pengarna slut i Pungpinan. Definitivt en Pina för Pungen………. Som ni ser så är vårt område ej bebyggt utan den består av ängar, blötmossa och skogsmark



Den första stadsplanen-
Skarpnäcks 
Trädgårdsstad-1923

”Gömda 
kvartersparker”

Inga fyrvägskorsningar

Flera kommersiella byggnader

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skarpnäcks trädgårdsstad visar dåtidens idé om att undvika fyrvägskorsningar. Man skulle ha en fond för varje gata och man skulle undvika den långa gatans tristess. Det ser vi om vi tittar på vår karta från 1923.. Bebyggelsen förlades främst på tidigare åkermark som var lätt att bebygga. Den mest kuperade terrängen lämnadesobebyggd, antingen som skogsbryn eller naturparker. Varje gata karaktäriseras av hus i likartad storlek och höjd och med enhetlig placering i förhållande till gatan. Förgårdsmarken bildar en grön zon i gaturummet med alléer, häckar och staket som rumskapande element. På kartan ser vi även flera parker utritade. Kvartersparker som liksom är gömda och även lite glömda av oss boende.   OBS Gula och orange fält som visar kommersiella byggnader eller som i förlängningen av Kanslersvägen visar kommunalt hus och sedan reserverade ytan för spårvagn mot Skarpnäck. 



Hagtornsvägen

”Gömda parker”

Torg, tvåvåningshus runt,
gator som inte möts

Oxelvägen. Hybrid 
radhus/hyresfastighet    
byggt 1920 tal. 

Spårvagnshall

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det lilla torget bakom Konsum visar fler exempel på stadsplaneidealet. Torget själv, tvåvåningshusen runt och gatorna som inte möts. Det hus som är byggt på 1920-talet är dessutom en hybrid mellan radhus och hyresfastighet. Även här finns gömda parker på varsin sida Hagtornsvägen.



Byggnadsår i områdetBostadsnöd i Stockholm

Fördubblad folkmängd 1880-1900

1903

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bostadssituationen för arbetarfamiljer och "mindre bemedlade" hade blivit allt värre. En av orsakerna var industrialiseringen som resulterade i en enorm inflyttning till Stockholm, vars folkmängd nästan fördubblades mellan 1880 och 1900.  Mellan 1894 och 1913 steg hyrorna i Stockholm  med 80 procent. Bostadsnöden var enorm – vid sekelskiftet levde hälften av Stockholmshushållen i små ettor med eller utan kök –giriga hyresvärdar kunde bli rika på folks misär. Lösningen på bostadsproblemet blir att Stockholms stad köper in mark och ger möjlighet att bygga bostäder. I vårt område byggts i stort sett varje årtionde sedan 1920. Bild till vänster. Notera tex byggnationerna av Nämndemansbacken och Sekreterarbacken under 1960 talet



I småstugeförrådet på Laduplan i 
Pungpinan bildades föreningen 1927,  
Skarpnäcks Villaförening 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening 
är namnet sedan 1940

Laduplan 1932

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det var här det började för 90år sedan. I denna förrådslada som fanns på Laduplan i Pungpinan bildades vår förening. På förstas mötet samlades man kring en rörmokarbänk och hade en rörtång som ordförandeklubba. Redan då märkte man att detta med utlåning av verktyg var en bra grej. Vårt nuvarande förråd, är på Arbetsvägen hundra meter från Laduplan. Den kranen vi ser som nyttjades vid grundarbetet har vi dock ej kvar för utlåning.



På agendan 1927- 1947

Sotning

Koksinköp
Årligen besprutningar med 
DDT i fruktträd och buskar 
samt trädbeskärning

Upprustning av 
torpet i Pungpinan 

Sophämtning

Skapa lekplatser och 
bollplaner.
Bollplan blir sedan 
potatisland  under 
krigsåren

Skrivelser med myndigheter
• Fastighetsnämnden
• Gatukontoret
• Idrottsstyrelsen
• Fastighetsdirektören
• Småstugebyrån
• Överståthållarämbetet
• Spårvägsstyrelsen
• Telefondirektören
• m.fl.……..

Trafikfrågor

Dåligt vatten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tittar vi lite på vad som stod på föreningens agenda de första åren verkar det vara i stort sett samma punkter som vi diskuterar än idag. Det är Trafik och Sophämtning. Vi kanske inte direkt ringer Telefondirektören när vi diskuterar ”Öppen fiber” från Telia och besprutning av våra träd med DDT och koks som uppvärmning känns inte heller aktuellt men olika typer av myndighetskontakter förekommer genom alla tider. Det finns noteringar om att 2600 träd besprutades under ett år av föreningen, det måste väl vara alla träd i samtliga trädgårdar.



Några nedslag ur styrelse- och årsmötesprotokoll

1931
• Trädbeskärning i föreningens regi, kostnad: 30 öre per träd
• Centrala inköp av koks. Pris 1.85 per hektoliter (100 liter)
• Årsavgift 3 kr (motsvarar 89kr/ 2017)

I två dagar pågick årsmötet. Totalt pratade man i sex timmar och fyrtiofem minuter

Diskussion gick hett om möjlighet att ordna dansbana i området 
”Det är att beklaga att vissa talare ej kunna behärska sig i debatterna. 
Kraftuttryck beledsagade av svordomar anser undertecknad ovärdigt 
Skarpnäcks Småstugeförening. 

( Dansbanan köps in 1939 från Svedmyra Villaägarförening)  

1937

1936

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trädbeskärning och centralt inköp av koks har varit stora punkter för föreningen genom åren. Dansbanan uppe vid Nämndemansbacken var en stor fråga i slutet på 30 talet och årsmötena verkar också ha varit betydligt längre än vad vi avser att ha ikväll.



År 1927-
67st i första omgången 
monteringsfärdigt 
material genom 
Småstugebyrån (Småa)

Tomträtt
30-60 år

Pungpinan

Mindre bemedlade – erhålla 
billiga och goda bostäder

Blivande ägare-
Bygga själv istället 
för kontantinsats

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om vi tittar på hur vårt område växte fram och vi börjar i Pungpinan så hade idén som självbyggeri växt fram. Stockholm Stad lånade ut tomtmark i sk tomträtter som var på 30-60 års kontrakt och låg på ca 150kr/året. Tanken var att de små hushållen som hade en inkomst- stadig men liten- skulle kunna erhålla en bostad genom att själv bygga istället för kontantinsatsen som var på ca 10%. Det var här som Småa som finns än idag växte fram och för att underlätta byggnationen så kom husen i block och var mer eller mindre monteringsfärdiga efter fasta mått. Här ser vi Pungpinan och Lugna Gatan kring 1927 då byggnationerna var igång.



Skarpnäcksvägen
1926

Skarpnäcksvägen
vid Flitgränd 1928

Skarpnäcksvägen
vid Flitgränd 1927

Pungpinan växer fram

Presentatör
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Pungpinan växer fram och det ser vi  att under tre år från samma fotovinkel se hur Skarpnäcksvägen vid Flitgränd ser ut.”Riksintresse för kulturmiljövården”- Småhusområdet Pungpinan är med på denna lista enligt 3 kap 6 § miljöbalken, en av 1650st som finns i Sverige. Det ska avspegla landets historia och urvalet av kulturmiljövårdens riksintressen togs fram i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer och kommuner i slutet på 1980 talet.



Pungpinan 1930 tal

1935

Kiosk

Kafé

Livs

Presentatör
Presentationsanteckningar
Flygbild där vi ser bollplanen som föreningen låg bakom och att Pungpinan området inte är färdigt utbyggt. Vid korsningen Lugna Gatan - Bagarmossvägen (nu Pungpinevägen) låg en livs och mjölkaffär som var igång tidigt i byggnationen av Pungpinan. Uppe mittemot den vägen norr om Skarpnäcksvägen låg en kiosk som kallades för AMA kiosken.Bensinpumpen ligger utanför Pungpinas torp och norr om den (nere i bildens vänsterkant) låg ett litet fik på en plats där även Pungpinans krog. År 1803 var där ett makabert mord efter ett misslyckat inbrott som fick till följd att 4 personer mördades, 2 vuxna och 2 barn. Den skyldige fångades in och blev sedan avrättad vid Skanstulls galgbacke.



Kyrkogårdsvägen, Stråvägen och Tyresövägen  1920 tal
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En bild från Kyrkogårdsvägen där träden i området är nysatta. Redan från början planterades från exotiska träd, bl.a. lärkträd.



Tyresövägen 1930
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Tyresövägen söderut sett från Konsum. Notera varningsskylten för järnväg och att inga träd har vuxit upp.



Skarpnäck  1935
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Tänkt spårvagn mot Skarpnäck och i skogen bakom Kanslersvägen till en storflygplats som aldrig blev av. Denna fanns med i planerna till 1933 då Bromma valdes istället. Alla hus är som ni ser också ej byggda ännu. Vi ser också att Statsrådsvägen finns men ej Sockenvägen. Kärrtorps koloniområde finns kvar ända till 1950.Byggnadsföreningen Skarpnäck byggde 36 villor som självbyggen, alltså innan stan organiserade sin Småstugebyrå i stor skala. Typhusen levererades av småhusfabriker runt om i landet, som AB Träkol i Vansbro.



Skrivarvägen/ 
Häradsdomarvägen

kring 1935
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På flygbilden från 1935 ser vi tydligt varför området kallas för trädgårdstadsområde. Symmetriskt uppbyggda med grusplan runt huset och grusgångar i mittaxel. Oxlarna på Skrivarvägen är små.



Egnahemsträdgårdens kännetecken:
• Grusplan runt huset
• Grusgångarna
• Mittaxeln
• Fruktträden
• Bärodlingar och syrenberså
• Flaggstång centralt
• Solur
• Plats för soptunna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi lägger till bärodlingar, flaggstång och solur



Lagmansplan/ Båtparken

Presentatör
Presentationsanteckningar
På denna fina bild ifrån slutet av 1920 talet så ser vi att flera fina farbröder med höga hattar besiktar parken Lagmansplan. Det syns också tydligt att de idag stora lindträden är nyplanterade och det är tuktade buxbomshäckar. Parkvakter som cyklade omkring och hade båtmössa såg till att man inte gick på gräsmattan, detta var ända i på 60 talet. Telefon och elledningar verkar också vara på stolpar som inte är så höga. Under kriget byggdes en branddamm mitt i parken, och ett flygspaningstorn som nådde över träden, på den högsta punkten. 



STOR LOPPIS IDAG
KL. 11-14 

Lagmansplan 
Båtparken

Presentatör
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Lagmansplan används för mycket och i september varje år har vi sedan några år tillbaka vår populära Loppis. Vi ser också bild från det årliga kräftkalaset som vi boende runt parken hade under många år. Det var både sång, mat och trevlig gemenskap.



Lagmansplan 
Båtparken
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Midsommarfirande från 1960 med både små grodorna, hoppa säck och dragkamp. Fotboll mellan Enskedepojkarna och Skarpnäcks AIK var alltid stora drabbningar och seriespel i parken under 60 och 70 talet. Hjulius och Hjulle var en parklek som rullade omkring på 70 och 80 talet.



Var är vi?

Presentatör
Presentationsanteckningar
STIFTELSEN OSCAR I:S MINNE är ett privat pensionärshem. Stiftelsen har plats för trettio damer, som enligt stadgarna ska vara ensamstående och över 50 år. Huset på Fogdevägen är från 1952. Serafimsystrarna står for det dagliga arbetet och omsorgen. 



Var är vi?
Ledtråd 2

Presentatör
Presentationsanteckningar
STIFTELSEN OSCAR I:S MINNE är ett privat pensionärshem. Stiftelsen har plats för trettio damer, som enligt stadgarna ska vara ensamstående och över 50 år. Huset på Fogdevägen är från 1952. Serafimsystrarna står for det dagliga arbetet och omsorgen. 



Här startar resan med Enskedebanan
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1926 gick första spårvagnen från Slussen mot Skarpnäck. Före 1917 var slutstationen Kyrkogårdsvägen och mellan 1917 och 1926 var slutstationen vagnhallen (Åkervägen). Notera den livliga trafiken. Bilden troligen från början av 30-talet.



Södertunneln 
vid 

Skanstull    

invigd 1933
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I slutet av 20-talet hade trafiken i centrala delarna av Stockholm ökat så mycket att spårvagnarna fick framkomlighetsproblem. Politikerna med borgarrådet Yngve Larson i spetsen bestämde att det skulle byggas en tunnel under söder. Tunneln sprängdes i berget från Slussen till Södra Bantorget (Medborgarplatsen). Från Södra Bantorget till Skanstull grävdes ett öppet schakt för spåren. Schaktet täcktes sedan med betongplank. Tunneln invigdes 1933. Tunnelns bredd kom att  dimensionera dagens tunnelbanevagnar då de första tunnelbanevagnarna tillverkades för att passa i denna tunnel.



På väg mot Skarpnäck
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Vy över Sockenvägen från Kyrkogårdsvägen.



Service

Spårvagnshallen 1927
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Spårvagnshallen vid Sockenvägen 1927. Innan spårvagnen gick ända fram till Skarpnäck fanns en vändslinga, så vagnarna svängde in på Åkervägen, körde sedan Hembyggarvägen till De Gamlas väg och ut på Sockenvägen. Ännu finns en liten byggnad som användes av förare och konduktörer som matsal och raststuga på De Gamlas väg 13.



Hållplats 
Tyresövägen
Spårvagn 8

1931
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Hållplatsen vid Tyresövägen/Sockenvägen 1931



8:ans 
vändplan i 
Skarpnäck 
Nuvarande 
Talmansgränd

Presentatör
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8:ans spårvagn vid Skarpnäcks hållplats.



Södertunnels invigning 1 okt 1933
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När tunneln under söder var färdig ställdes det till fest vid Skarpnäcks hållplats den 1 oktober 1933.



Bussar vänder vid Statsrådsvägen
(nuvarande Talmansgränd)

1951
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Bussar vänder vid Skarpnäcks hållplats 1951, spåren användes för att vända vagnar då spårvagnshallen ännu var i bruk ett antal år.



Sockenvägen/ 
Tyresövägen 

1950

Sockenvägen 
5450 m lång

Presentatör
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En tidstypisk buss på linje 18A på Sockenvägen vid Tyresövägen. Linjen trafikerade sträckan Skarpnäck till T-banestation Kyrkogården (senare Skogskyrkogården) efter att spårvagnen till Skarpnäck lagts ner 1950. Senare tillkom även buss 181 som trafikerade T-banestation Sandsborg till Skarpnäck.



Första tunnelbanetåget vid Kärrtorp 19 nov 1958 
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Första T-banetåget avgår från Kärrtorp 19 november 1958.



Invigning av 
Bagarmossens

tunnelbanestation

19 nov 1958

Källa Stockholmskällan

Presentatör
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Invigning av Bagarmossens gamla T-banestation den 19 november 1958. Polisen Martin Beck i Sjöwall & Wahlöös serie Roman om ett brott bodde i det höga huset.



Fyra speceriaffär och fem mjölkaffärer
Två charkuterier och en fiskaffär
Två färg- och en sybehörsaffär
Tre kiosker och en cigarraffär
Två kaféer och ett ölschapp
Skomakare, cykelreparatör, bilrep.
Post, blomsteraffärer och frisörer
En dykarskotillverkare (Skattmästarvägen 8)

Enskede Hemgård
Från 1949

Affärsverksamhet

Presentatör
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Var har alla småbutiker tagit vägen? Tittar man på listan över affärsverksamheter i vårt område så ser vi att det är en diger lista. Vi hittar här många mjölkbutiker, färg- och sybehörsbutiker mm. Det måste väl också vara unikt då Sveriges enda dykarskotillverkare låg i en villa i området. I Hemgården/ Sockenstugan var det en mjölkbutik, bilden är från 1950 talet.



Annons i DN 1971

Casselryds mjölk-
och speceributik 
1960 talet

Arvidssons livs ( Favör)

Sockenvägen 580 och 582 
Speceriaffär och Mjölkcentral. 
1940 talet 

Presentatör
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Mitt emot Hemgårdens mjölkbutik hittar vi Casselryd som vad en liten mjölk- och speceributik ännu på 60 talet. Innan 60 talet var det butiker som ni ser med adress Sockenvägen. Här finns nu Herman Pump.Arvidssons livs ( Favör) på Skarpnäcksvägen där det nu finns en plåtslagare var så modernt när det kom kring 1970 att man gick omkring i butiken och betalade sedan i en kassa. 



Ur Skarpnäcksnytt 1973

Wimans livs Skattmästarvägen 28

”Agnetas damfrisering” lades ner 1997

Presentatör
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Skattmästarvägen nuvarande Talmansgränd mittemot förskolan Kulingen har också haft ett antal butiker men det som flera säkert minns är herrfrisören Berra Barrman som hade sin salong fram till 1973 och Agnetas damfrisering som lades ner 1997. Då gjordes försök att K-märka salongerna men det gick tyvärr ej och nu är det bostäder och entrédörren är igensatt och man går istället in på baksidan.



Konsum 
Tyresövägen 374  

runt 1960

Oxelvägen 4: Livsmedel
Damfrisör & skomakare i 6:an

Häggvägen 6: Mjölkaffär
1940

Presentatör
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Konsum……Centrumet vid Sockenvägen – Tyresövägen runt 1960. Observera vattenhon av granit för hästar.Konsum hade både specerier, charkuteri och mjölkavdelning. Det har varit både blomsteraffär och i källaren fanns även cykelreparatör i byggnaden. Runt det lilla torget bakom konsum fanns det fler livsmedelsbutiker. Både på Häggvägen och Oxelvägen.



Presentatör
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Vi läser ur Enskedebladet 1928 att det har öppnats ett nytt fint och modernt affärshus i hörnet Tyresövägen/ Sockenvägen. Den innehåller färghandel, bageri och pappershandel. Numera så är det Svenska Handtryck som huserar i huset och ett nybyggt hus med mäklarfirma mittemot.



Annonser 1942 i 
Skarpnäcksbladet
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Annonser i Skarpnäcksbladet 1942 säger oss att i Barnvagnsfabriken så kan man återköpa eller byta barnvagnar mot Sportvagn. Det verkar vara en bra affär. 



Årets 
Stockholmsbyggnad 
2012
Stadsradhus på 
Kärrtorpsvägen

Kärrtorps Bollklubb (KBK) klubbhus 
KBK grundad 1952
Numera BKBK 

Presentatör
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Vi har i området även byggnader av moderna slag och som även fått fina utmärkelser. Stadsradhusen på Kärrtorpsvägen som blev Årets Stockholmsbyggnad 2012. Här pratar man inte om husnummer utan istället om färger. Här bor man i den gröna gaveln eller det lila huset från vänster. Alla dessa hus får plats på en yta som man inte trodde fanns och där vår lokala fotbollsklubb Kärrtorps Bollklubb KBK tidigare hade sitt klubbhus.



Koppartältet

Raggarfik vid 
Kyrkogårdsvägen

tidigt 1960 tal

Presentatör
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Fiket låg alldeles intill muren till Skogskyrkogården där Kyrkogårdsvägen går in till höger från Sockenvägen.”Plåtis” som det också kallades och under 50-talet var det en populär träffpunkt för alla söderorts knuttar och spättor. Under 60-talet blev det snabbt nedgånget och revs då också.Väster om Tyresövägen mittemot Skattmästarvägen låg ytterligare en kiosk i skogen mot kyrkogårdsmuren.



Skarpnäcksbladet
från 1942  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skarpnäcksbladet som kom ut med ett antal nummer under 1940 talet och som mycket passande hade sin redaktion på Skrivarvägen. Den hade också riktiga kändisar som beskyddare. Vi ser att Sven Jerring är Hedersordförande och Gösta Knutsson, Pelle Svanslös pappa som Hedersledamot.



Skarpnäcks flygfält 
byggt som militärt reservflygfält 6st luftvärnsautomatkanoner

Rester från skyttevärnen syns 
fortfarande- pulkabacke

Skarpnäck försvann ur 
krigsorganisationen 1965

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skarpnäcks flygfält byggdes som militärt reservflygfält 1940. Anläggningsarbetena var ett nödhjälpsarbete som bekostades av Stockholms arbetslöshetskommitté. Vissa värn finns fortfarande i omgivningarna. Fältet var kvar i krigsorganisationen ända till 1965 innan  det togs bort. 



Tyskt militärplan nödlandade (1943) och tilläts lyfta igen, ”Skarpnäcksaffären”

Bogserplan av typ Klemm 35 störtade 1957 varvid föraren/läraren dödades

Ett sovjetiskt flygplan nödlandade och kraschade i slutet av 1930-talet 
( Fanns guld eller platina ombord?)

Skarpnäcks händelser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Några händelser på fältet: Ett sovjetiskt flygplan (Aeroflot) från Riga nödlandade den 19 augusti 1938.  I planet fans den svenska affärsmannen Josef Anér med hustru och dotter. Det fick endast smärre skador. Detta skedde innan banorna var färdigställda. Planet hamnade i ett dike med inte allt för stora skador. Det fanns 100 kilo platina ombord värt drygt en halv miljon kronor.Tyska militärplan nödlandade 1943 (under andra världskriget) och fick starta igen trots att det enligt neutralitetsreglerna skulle kvarhållas. Detta ledde till den så kallade ”Skarpnäcksaffären”. Det existerar fortfarande en detaljerad rysk karta över Skarpnäcksområdet med flygfältets gamla start- och landningsbanor inritade. Kartan kan dateras med ledning av byggnader och vägar till början av 1980-talet.



1954- Tyresövägen norrut vid Skarpnäcksfältet

Segelflyg 1941-1980

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vy mot Hemköp och radhusområdet vid Vinthundsvägen. Segelflyget pågick från början av 1940-talet fram till 1980. 1981 började fältet rivas upp för att bebyggas.



Söndagsnöje- titta på segelflyg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett uppskattat söndagsnöje var att titta på segelflyget. Planet som är är på väg att landa efter att ha bogserat upp ett segelflygplan är Tiger Moth SE-BYM.



Gunnar “Persbergarn” Carlsson SM i F-
Junior 1963,  Lotus 22

Foto: Sven-Erik "Buris" Burehed

Skarpnäcksloppet 1952

Picko Troberg

Bilracing 1948- 1969

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många bil-och motorcykeltävlingar har körts på fältet. Stockholms Grand Prix 1948 hade på lördagen 18 000 besökare, på söndagen omkring 35 000 på huvudtävlingen Stockholms Grand. Skarpnäcksloppet kördes mellan 1952 till 1970. 300 funktionärer var på plats och på banan låg 2 500 halmbalar för att dela upp och inhängna banan. En motorcrossbana fanns också i fältets syd östra hörn, nära det mycket kända/ökända Henrys fik som besöktes av raggare och knuttar från 50-talet till slutet av 60-talet. Fotboll, ishockey, bandy samt flera andra sporter utövades på fältet. Modellflyg var även en uppskattad sysselsättning. Under 1940-talet ordnades backtävlingar för motorcyklar med tusentals åskådare utanför Brotorp. De startade vid bron och hade målgång strax före jättegrytan. 



Krocktester

Presentatör
Presentationsanteckningar
Övningskörning utfördes på fältet och här förekom också saker som krockprov och uppvisning av nya bilmodeller. 



Drive-in gudstjänst 1957 
på Skarpnäcksfältet

- tusentals bilar
- 6000 personer
- Altaret på lastbilsflak

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sveriges första drive-in gudstjänst hölls 1957 på Skarpnäcksfältet. Urklipp nämner tusentals bilar och långt fler personer som kom för att lyssna på Biskop Odd Hagen som predikar från ett lastbilsflak. Det var Motorförarnas helnykterhetsförbund som var initiativtagare till gudstjänsten.



1972 
FN miljökonferens, 
Hog Farm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det var i slutet av hippierörelsens tid som den amerikanska alternativrörelsen Hog Farm kom hit och det var väl inte direkt gudstjänster som hölls i Skarpnäck år 1972. Det var en stor internationell Miljövårdskonferensen i Stockholm 1972 och ungdomar var inte direkt välkomna in till Stockholm city då man var rädd att de skulle störa ordningen. De blev istället hänvisade till Skarpnäcksfältet där dimman låg tät av all möjlig rök.Många proggband valde trots förbudet att spela i Skarpnäck: Fläsket brinner, Träd Gräs & Stenar, Blå tåget, Kebnekajse, Mats Ronander, Solen skiner och Peps Bluesband. Och Pugh har gjort händelsen odödlig med sin låt om just Hog-Farm



Valborg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Valborgsfirande har vi haft i vårt område under lång tid. Först var det vid en plats där vägen upp till Nämndemansbacken. Men sedan många år tillbaka firar vi det i den lilla grönytan i slutet på Kanslersvägen. Vi har flera säljstånd och fika och korv. Lotterna tar alltid slut och kön till fiskdammen tar aldrig slut. Spontankören brukar ställa upp och sjunga in våren.



Välkommen 
till valborg 
2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
Och i år är det inget undantag, ni är välkomna att fira in våren även år. Skissen visar brasans plats men jag tror de flesta här inne har varit där tidigare och hittar dit.



Läs mer på vår hemsida, www.skarpnack.org

Historia under rubriken ” Genom tiderna”

Har ni historiska bidrag i form av berättelser eller 
fotografier tar vi gärna emot.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Föreningen tar mer än gärna emot mer information av er iform av berättelser eller fotografier från området. Fler historiebeskrivningar har vi på webben. Skicka gärna in bilder från 1960 -70-80-90 talet då det är väldigt lite från just dessa tider.  

http://www.skarpnack.org/


Styrelsen 2016-17 genom Lasse Törnros

Karin Månsson och Jan Söderberg

Källor:
Spårvägsmuseet Enskede Årsta hembygdsförening
Stadsarkivet Skarpnäcks vänner, Skarpnäcks hembygd
Stockholmskällan
Stockholm Stad
Stockholms stadsmuseum
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