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Zombieberg 

En dag går Signe vilse och hittar torpet. Där finns en gammal dagbok som 
beskriver det sjukaste hon någonsin hört. 

En zombieattack mitt i Sundbyberg! Det måste ju vara påhittat. Men det är 
något som får henne att fortsätta läsa, något som gör att hon misstänker att det 
ändå kanske har hänt på riktigt.

Rykten om zombieattack

Författaren Dan Höjer och konstnären Roger Hansson har länge bott i 
Sundbyberg. 

De senaste åren har de hört rykten om en zombieattack som skulle ha 
ägt rum där för sådär 75 år sedan, mitt under brinnande världskrig. Men 
som av någon anledning har tystats ner av militären.

Nu har de gått till grunden med ryktena och skrivit boken  
Zombieberg.



Dagboken

18 augusti 1959 

Vid den första attacken hade vi ännu inte flyttat  
ut till torpet. Vi bodde kvar inne i Sundbyberg Centrum.  
Men så en dag förändrades allt.Det var nog tre dagar efter 
det otäcka som hade hänt på tv. Det var oväder. Regnet öste 
ner och åskan dundrade. Min bror Klarens satt vid fönstret och 
letade blixtar och räknade sekunder. TITTA! skrek han plötsligt. 
DE KOMMER! Jag trodde först att han menade nästa blixt. Men 
... hela Sturegatan var full av människor. Eller inte människor ... 
kroppar!

De var som en enda stor massa som 
vällde in i staden.Som supportrar 
till ett fotbollslag på väg till en 
viktig match. De snubblade fram 
med tomma blickar. 
Jag öppnade fönstret och 
hörde grymtanden och 
gurglande läten. Inga ord. 

Sturegatan 23 

Det var på den här adressen som allt började 
i Zombieberg. Året var 1959. 

Klarens och hans bror, som bodde i huset, 
var tvungna att fly bort från Sundbybergs 
centrum och ut till Ursviksskogen dit 
odjuren inte vågade sig.



Spårvagnen 

Esplanaden 16 
På 1950-talet låg ändstationen för spår-
vagn nummer 15 på Esplanaden. Den 
gick in till Norra bantorget i 
Stockholm. 

När spåren först drogs fram till  
Sundbyberg 1910 så stannade den vid 
stadsgränsen där man fortfarande kan se spårvagnshallarna nedanför Swed-
banks hus. 1928 drogs spårvagnen in i Sundbyberg och 1959 lades den ner och 
ersattes av en busslinje. 

Sturegatan 39

Dan Höjer såg en zombiefilm på Bio 
Bristol härom året. När han kom ut 
från biografen kunde han tydligt se 
hur hundratals zombies drog fram 
med klapprande käkar och stirrande 
ögon längs Sturegatan. Inne i sitt eget 
huvud alltså. Då gick han hem och 
började skriva Zombieberg. 

Själv bor Dan sedan länge granne 
med bion, någonstans på Esplanaden.

På 1950-talet var bio ett av de sto-
ra nöjena. Då fanns det sex biografer i 
Sundbyberg.

Sundbyberg på 1950-talet

Idag bor det drygt 50 000 invånare i Sundbyberg som är Sveriges till ytan 
minsta kommun. På 1950-talet bodde cirka 25 000 människor i det som vi nu 
kallar centrala Sundbyberg. Varken Ör, Hallonbergen, Rissne eller Stora Ursvik 
hade börjat byggas ännu.



Coca Cola och choklad

Vegagatan 26-28 och Löfströmsvägen 8
Det fanns många industrier i centrala Sundbyberg på 1950-talet.
Sveriges första Coca Cola blandades till exempel ihop på  
Mineralvattenfabriken Tre kronor på Vegagatan.

Marabou var störst i landet på chok-
lad och alla godsaker tillverkades i 
Sundbyberg. På 1950-talet var Japp, 
Daim och Twist de stora säljarna som var 
mest populära.

Parfymfabriken

Hamngatan 33 och Fredsgatan 13
1905 kom den 
klassiska parfymen 
4711 till Sverige. 

Den tillverkades 
i Parfymfabriken vid 
Bällsta bro. En 
sommarmorgon 1944 
inträffade en olycka 
med lastbilen som 
transporterade 
parfymflaskorna till 
fabriken. 

En stor flaska gick sönder just utanför ett bergrum på Fredsgatan 13 där 
parfymen förvarades. Femtio liter dyrbar parfym rann ut i rännstenen (värdet 
var cirka 300 000 kronor i dagens penningvärde). 

Människor samlades med koppar och skedar för att försöka samla upp den 
dyrbara vätskan. Det ryktades om att fabriken skulle köpa tillbaka parfymen. 
De goda dofterna kändes i kvarteret i flera år efter olyckan. 



Ursvik

I boken Zombieberg utspelar sig mycket i Ursvik och i Ursviksskogen. 
En hel del som nämns har funnits på riktigt. Till exempel det här:

Krutbanan

Sedan 1937 har militären forskat och 
övat i Ursviksskogen som varit ”hemligt 
område”. 

Under andra världskriget byggdes ett 
tre kilometer långt järnvägsspår som man 
fortfarande kan se lämningar av. 

Tågen forslade vapen från vapen-
förråd i Ursvik genom skogen och ut 
till svenska soldater. Det fanns även en 
krutfabrik inne i berget. 

I dag har en del av banvallen gjorts 
om till cykelbana. Men lastkajen och den 
tillbommade porten in i bergrummet 
finns fortfarande kvar.



Atombomb

Under andra världskriget försökte många länder skapa en atombomb för att 
stoppa Tyskland och deras ledare Adolf Hitler. I Sverige pågick den forskning-
en i hemliga bergrum i Ursviksskogen.

Man kan fortfarande se mängder av bunkrar och skyddsrum i skogen, men 
exakt var atomforskningen ägde rum är hemligstämplat.

Hemlig station

I slutet av 1960-talet byggdes Kymlinge 
station, mitt i Ursviksskogen, mellan Hal-
lonbergen och Kista.

Tanken var att det skulle byggas en ny 
stadsdel i skogen men planerna stoppades. 
Idag finns stationen kvar. Tågen dundrar 
förbi med tusentals passagerare varje dag. 
Men perrongen ligger helt öde och kallas 
ibland för spökstationen. 

Det går nämligen rykten om ett speci-
ellt spöktåg som stannar till på stationen 
då och då.
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