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Del vor en gdng efi berg som i folkmun kollodes f6r "Trollberget"

som vor mycket omtyckt fiir sitt vockro utseende ov invdnorno i

Siidert6rns villostod, men som pliifsligt under senore hiilften ov 50-

tolet kom ott sokto f6rvondlos ov grd cementkolosser till vod som

kom ott bli Filipstodsbocken.
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L ITE  KURIOSA OM F IT IPSTADSBACKEN

Det vor redon under 4O-tolet som det moderno Forsto b6riode ploneros, men det kom inte ott byggos
f6,rrdn p6 SO-tolets senore hdlft. Forsto strond, som vor en del ov S6dert6rns villostod, fick sitt nuvoronde
nomn 1963 och hette dessf6,rinnon Forsto g6rd. Den stodsdelen bildodes 1956 ndr Forsto delodes in i
oliko stodsdelor.

Av en berdttelse om Filipstodsbocken skriven ov lngegerd Donieli och Ingegerd Gdrdevik i november
1993 fromgdr det ott invdnorno i S6derttirns villostod vor ollt onnot dn fd,rtiusto i de 916 cement-
kolosserno som kom ott byggos p6 det vockro berget som i folkmun kollodes "Trollberget". F6r
nybyggorno, ddr m&ngo kom frdn trdngo ldgenheter i innerstodens flerfomilishus, vor det f6r visso grd
fosoder, men rymligo moderno liigenheter och lontligo omgivningor lockode.

Vidore berdttor Donieli och Gdrdevik om ott inflyttningen pd Filipstodsbocken skedde ietopper mellon
moi-december 1957 beroende p6 vilket hus och vilket v6ningsplon ldgenheterno 169 i. F6r de som
orbetode i ston vor det til l en b6rion Nyndsbonon som giillde som tronsportmedel men efter den l5 iuli
b6,riode busslinie 185 trofikero H6kordngen-til l den rundel som ligger i korsningen Lorsbodovdgen -

Agesto brovdg. Frdn rundeln gick mon til l nuvoronde Arvikogoton vio en smol vdg med h6,g skog pd b6do
sidor from till en provisorisk trdtroppo som vor rest mot bergvdggen. Nedonf6r stod en skyld "
Betrddonde ov troppon sker pd egen risk". Senore pd h6,sten snickrode mon en ordentlig trdtroppo som
mdlodes med gr6n cuprinol, och kollodes ddrf6r f6r "gr6no troppon" f6,rst flero 6r senore ersotte mon den
gr6no troppon med en stentroppo.

Nybyggorno p6 Filipstodsbocken bodde helo f6rsto
6ret p6 en byggorbetsplots. Utonf6,r husen 169 trovor
med byggmoteriol och inomhus vor inte ollo detolier
kloro sd ott orbetorno sprong in och ut f6r ott montero
bcrlkongrdcken och ringledningor.

P6 kvdllorno ndr ollo sott i gdng ott disko eller ott
bodo ungor vor det l6gt tryck p6 vottnet och i
ldgenheterno ldngst upp fick de boende inget votten
uton fick ontingen vdnto eller 96 ner i tvdttstugon och
hdmto en hink.

Klogom6l fromf6rdes till vottenverket, men orsoken vor
ott Filipstodsbocken ldg hiigre dn vottentornen och
vottenpumpornos kopocitet rdckte inte vid h6g
belostning. Nybyggorno fick dros med problemet
ndgro 6r til ls vottentornet i Hd,gdolen blev fdrdigt.
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Att skoffo mot vor til l en bd,rion en spdnnonde
upplevelse.

F6rsto sommoren gick nybyggorno til l lonthondeln

som 169 pd gomlo Mogelungsvdgen (nuvoronde

Nordmorksvdgen) genom ott sneddo 6ver

spdromrddet med bornvogn och ungor. Men
fromemot h6sten kom en nyhet, mon sotte upp
brevlddor runt bocken en f6r Konsum och en f6r en
privot hondlore. I brevlddon lode de boende sino
inkd,pslistor och dogen ddrpd levererodes moten

dndo in i k6ket.

Den l8 oktober 6ppnode Metro en stor, vdlsorterod
livsmedelshondel i nr 20. F6restdndore vor herr
Johonsson och pd den tiden vor det inte tol om ndgot
f6rnomn eller du-onde f6r bes6korno i butiken.
Ungefdr somtidigt 6ppnode tre ondro offdrer i nr
l4-l 8, det vor ett konditori, en blomsteroffdr och en
toboks- och poppershondel som ocksd s6lde leksoker
och diverse prydnodsfiirem6l. I nr 60 6ppnode det en

domfrisering och efter en tid 6ppnode ytterligore en i
nr 20.

Den 30 oktober 1957 invigdes Sunneplon med Konsum, S6rmons, fiskoffdr, herr- och domfris6r, cykeloffdr

mm. Kldder och ondro f6rn6denheter kunde mon k6po i Hd,kordngen eller i ston. Posten och
telefonstotionen 169 indrheten ov lonthondeln och vor 6ppen l0-12 eller l3-15. Ldkore och

bqrnov6rdscentrol fonns i Gubbdngen.

H6sten 1957 d,ppnode mon en lekskolo i bottenvdningen ov nr 52-54. Skolbornen gick ldsdret 1957-58 i

S6dert6rns Villostods Folkskolo. Sommoren 1958 revs den gomlo skolon och eleverno frdn

Filipstodsbocken fick gd i ti l lfdlligo lokoler runt Hdsthogsskolon. Ettor och W6or fick gd i lokoler pd

boksidon i ett ov husen och det kollodes " Filipstodsskolon" och lydde under Hdsthogsskolon. Inte f6rrdn

1963 lodes Filipstodsskolon ner.

Forsto Centrum invigdes den 23 oktober 1960 och blev snobbt ett ov Stockholms ledonde

k6pcentrum. Forsto tunnelbonestotion invigdes den 4 november 1960. Forsto stronds tunnelbonestotion dr

dndstotion pd tunnelbonons gr6no linie 18. Stotionen invigdes 29 ougusti 1971.

Ar 1963 byggdes en ny vdgf6rbindelse til l Filipstodsbocken. Dd onlodes den nyo Mogelungsvdgen mellon

Agestovdgen och Tr&ngsund och d6 byggde mon ocksd en viodukt 6,ver idrnvdgen som onsl6,t till

nuvoronde Mdrbockogoton.

Kdllor text:

Trollberget-Filipstodsbocken en text skriven ov Ingegerd Donieli och Ingegerd Giirdevik den 30 november

r 993
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Bild 1 Svenska Dagbladet Ronninger, Herman 1 maj 1957,

Bild 2 Widfeldt, Olle 10 jul i  1956,
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Bild 3 Svenska Dagbladet Ronninger, Herman 1 m{1957

Brf Adelsii 2 60 dt

Sido 3


