
Fyra kvinnor fick hösten
2003 uppdrag att skriva en
guidebok till Sundbyberg. De
antog uppgiften med liv och
lust, fastän de själva knappt
satt sina fötter i staden.

Konsthallen Marabouparken i
Sundbyberg ville introducera sin
verksamhet för Sundbybergsbor-
na och kommande konstnärsgäs-
ter. Därför kontaktade de konst-
närsgruppen love and devotion
och bad dem skriva en guide till
staden.

– INGEN AV OSS hade någon direkt
uppfattning av Sundbyberg innan.
Det låg långt bort, man hade fått
en glimt som hastigast genom tåg-
fönstret på väg mot Eskilstuna och
Västerås. Men mer än så var det
inte, berättar Carina Gunnars.

Tillsammans med Anna Kind-
gren, Ingrid Eriksson och Karin
Johnson började hon regelbundet
vistas i Sundbyberg för att ta in sta-
den de skulle skriva om. De utgick
från Marabouparkens lokaler två da-
gar i veckan och botaniserade runt i
Sundbyberg med nyfikna ögon.

– Vi pratade med affärsinneha-

vare, folk på stan och en hel del
hundägare, säger Carina.

De frågade om allt och lite till
och fick mycket berättat för sig.

ATT BOKEN SKULLE FÅ formen av
ett uppslagsverk var inte självklart
från början utan något som växte
fram. Det var den formen som till-
ät mest material, så att de skulle
slippa välja bort så mycket. För
material fick de massor av, efter
åtta månader i Sundbyberg.

– Det går inte att ta med allt,
utan boken presenterar vårt högst
subjektiva urval. Det är svårt att få
en komplett helhetssyn på så kort
tid, säger Carina.

Bokens sökord ska föra tankar-
na till en internetsurfare som klick-
ar sig fram på olika sidor och ham-
nar där man minst anar. Det är
onekligen en blandad kunskaps-
kompott vi får ta del av i ”Sund-
byberg A-Ö” som boken fått heta.

– Vi vill trigga läsaren att se
Sundbyberg med nya ögon, säger
Anna Kindgren som själv blev
förälskad i staden under arbetet. 

ANNA MÜLLER

anna.muller @mitti.se
tel 550 551 18 Tyg-Åke, Igelbäcken, Jay-Jay Johansson och Anders Öhman.

Bergshamrabo om
blandad uppväxt
LITTERATUR Bergshamra-
bon Zbigniew Kuklarz
berättar på
onsdag
klockan 19 i
Bergshamra
bibliotek om
sin debutbok:
”Hjälp, jag
heter Zbigni-
ew” som
handlar om
författarens polsk-svenska
uppväxt. Zbigniew Kuklarz
arbetar annars som copy-
writer.

Se ormar och runor
på guidad tur
NATUR På onsdag klockan
10 kan man lära sig mer om
natur och kultur i Igelbäck-
ens naturreservat. Bland
annat visas den väl dolda
runstenen vid Råsta gård,
huggormarnas hemvist vid
krutbanan, Nötbäcken,
Wåhlberga äng och Igel-
bäcken. Samling vid Hallon-
bergens tunnelbanestation,
vandringen pågår i cirka
fyra timmar. För medlem-
mar i Naturskyddsförening-
en kostar det 20 kronor, för
icke medlemmar 40 kronor. 

Pencheff satsar 
på solokarriär
MUSIK På onsdag släpps
Rigo Pencheffs andra singel
som soloartist. I somras
släppte han sin första singel
”Say, say, say”. Därefter har
efterfrågan på Rigos materi-
al ökat, enligt skivbolaget
Bonnier Ami-
go.  Titeln på
den nya sing-
eln är ”She’s
A Pro” – där
även tidigare
bandkollegan
Amir Chem-
din från Infi-
nite Mass finns med. Rigos
soloalbum väntas komma i
februari nästa år. 

Rigo Pencheff har i över
tio år nått framgångar med
gruppen Infinite mass. Han
heter Rodrigo men kallas
både Rodde och Rigo. Han
är uppvuxen i Rinkeby men
flyttade i våras till Rissne. 

Arkiven öppna 
för alla på lördag
UTSTÄLLNING På lördag är
det Arkivens dag. I år är
temat ”Det ska vi fira”. 
I Stockholm är totalt 16
arkiv öppna. Bland många
kan nämnas att Riksarkivet
har proppfullt med aktivi-
teter, Postmuseum i Gamla
stan visar aldrig tidigare
utställt arkivmaterial och
Svenska Filminstitutet på
Gärdet visar rariteter.

I KORTHET

Carina Gunnars, Karin Johnson, Ingrid Eriksson och Anna Kindgren blandar högt och lågt i sitt nya uppslagsverk. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN 

Se Sundbyberg från 
a till ö – sedan dö
Konstnärsgruppen love and devotions uppslagsverk en guide till stan. 

KULTUR / NÖJE E-post: kultur.norr@mitti.se 
tel: 550 550 56, 550 551 05  fax: 550 550 77, 550 551 44

Andersson, Åke Även kallad Tyg-Åke, ägare av stadens textilcentrum.
Borstbindare Vanligaste yrket bland synskadade män 1860-1960.
Centrala Sundby A-P Löfström sålde mark till järnvägen 1876.
Duvbo villafasader Går i blått, grönt och brunt enligt färgrutor i boken.
En hund begraven Historia som utspelar sig i Sundbybergsmiljö.
Fabriker Kändaste fabriken är kanske Marabou chokladfabrik.
Guldkusten I folkmun, namnet på området utmed Bällstaån.
Hellman, Konstapel ”Spring, så jagar jag” sa han när det var för lugnt.
Igelbäcken En gång vattenväg, i dag omgiven av naturreservat.
Jay-Jay Johanson Musiker och grafisk formgivare med bas i staden.
Kymlinge Spökstation mellan Hallonbergen och Kista.
Lötgubben Backstugeägare boende vid Lötsjön, dog 1898. 
Miljonprogrammet Sundbybergs bidrag Hallonbergen är byggt 1965–75.
Olrog, Ulf Peter Myntade uttrycket ”Se Sundbyberg och sedan dö”.
P.A.N.K Samarbete mellan Marabouparken och Förvaltaren.
Rissne En av Sundbybergs stadsdelar med 7 000 invånare.
Sundbyberg A-Ö Guidebok, går att köpa på Marabouparken (reds anm).
Tulemarken Gräddhylla i Sumpan. Villorna är byggda på 30-talet.
Vår i Hallonbergen Målning inspirerad av ”Skriet” och miljonprogrammet.
Ångfartyg Vid Hamngatan lade fartygen Angantyr och Frithiof till.
Öhman, Anders 37-årig bowlare, rankad världsetta.

Utdrag ur ”Sundbyberg A–Ö”!

Zbigniew
Kuklarz.

Rodrigo
Pencheff.
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