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God Jul

Med Julen för dörren

Även om julafton och julfirande har sina
anor och rötter i religionen så firar trots allt
de flesta jul idag.
Men när får vi börja?
Kan julen pågå från mitten av november till
mitten av januari?
När får man börja spela julmusik och när
får man börja julpynta?
Traditioner är djupt förknippat med kultur
och även om detta förstås skiljer sig mellan
länder så skiljer sig jultraditionerna även åt
mellan familjer.
Varje familj har sina egna traditioner.
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Ikano Bostad utvecklar Hagsätra
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Ikano Bostad har funnits i Hagsätra i femton år och har sedan dess satsat
långsiktigt på området. Nu fortsätter vi vår satsning på Hagsätra och
planerar att bygga cirka 280 bostäder och utveckla Hagsätra centrum.
Hagsätra torg öppnas upp och stråk och gångar som
idag upplevs som otrygga kommer att tas bort. Det
blir flera mötesplatser, bättre belysning och mer konst
och planeringar. Fokus ligger också på att rusta upp
och göra grönområdena i Hagsätra tillgängliga för fler.
Vi är inte nya i Hagsätra utan har funnits här länge.
Nu vill vi bygga fler bostäder så att fler får möjlighet
till en bra bostad. Vi kommer att fortsätta att långsiktigt
äga och förvalta de nya bostäderna efterhand som
det står klart.
Längs med Huddingevägen bygger vi ett mobilitetshus. I mobilitetshuset kommer det att finnas både biloch cykelparkering. Här kommer det även att finnas
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sociala ytor som en aktivitetsyta på taket och ett
socialt torg. När allt står klart kommer våra hyresgäster bjudas in för att ge förslag och tycka till hur
aktivitetsytan och torget ska användas.
Vårt förslag är en del i Stockholm stads planer att
bygga cirka 570 bostäder och utveckla Västa Hagsätra.
Mellan den 17 november och den 15 januari är det
samråd om förslaget på detaljplan som Stockholm
stad tagit fram. Det innebär att du som bor i området
nu har möjlighet att komma med dina tankar och synpunkter på förslaget. Alla synpunkter ska lämnas direkt
till Stockholm stad. Du hittar kontaktuppgifter och kan
läsa mer om vårt förslag på ikanobostad.se/hagsatra.

Maila gärna dina funderingar om Ikano Bostads förslag till
samradhagsatra@ikanobostad.se

Klassiska inslag under julafton såsom
julklappar, julgran, Kalle Anka och julskinka, sill och köttbullar på julbordet kan
nog hittas i de flesta hem. Men hur ser det
egentligen ut i andra länder och kulturer vid
julfirandet?
Klär grannen ut sig till tomte även i
Spanien och går man på julotta i Australien?
För många är julledigheten en tid för eftertanke och givetvis en välkommen ledig tid.
Vi på Magazine V önskar dig en skön och
förhoppningsvis vit, stressfri julhelg. Så
värm ett glas glögg, luta dig tillbaka med en
bra bok och njut av just dina traditoner med
nära och kära för äntligen är det jul igen.

Inger Sjunnevik
Redaktionschef
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Jultraditioner

Glöggens historia

Många av våra jultraditioner är en förening av gamla svenska
traditioner blandade med inslag från främmande land

Under medeltiden var kryddvin mycket populärt i Europa.
Kryddorna ansågs hälsobringande.
Glödgat vin benämns första gången i Sverige redan 1609.

Från 1700-talet har vi det första belägget för en ljusklädd Lucia, invandrad från Tyskland liksom den klädda
julgranen. Bägge dök upp i herrgårdsmiljö där man tydligen hade utländska
kontakter.

Tidigare hade framför allt julbocken,
som stod för mycket julhyss i forna
tiders bondesverige, varit anlitad om
man hade någon julklappsutdelare
överhuvudtaget.

Seden lever vidare idag

Julbockens historia och roll i julsammanhang är något mer diffus. Julbocksupptågen har sina rötter i medeltida Nikolausspel och möjligen även i
förhistoriska riter.
Julbocken har även varit julklappsutdelare och han var en populär figur i
de olika julupptågen där han hade en
framträdande roll.
Julbocken var ibland försedd med en
tratt mellan käkarna vari brännvinet
kunde hällas rakt ner i en kagge som
hängde runt halsen så att det kunde
sparas till ett senare tillfälle.

Än idag lever seden, på vissa ställen i
Sverige, kvar att gå med stjärnan, till
exempel i Stockholms skärgård.
Staffansvisan och Goder afton, goder
afton, båd herre och fru, vi önska eder
alla en fröjdefull jul… är gamla visor
som sjungits i stjärnupptågen.
Stjärnupptågens stora fantasifulla stjärnor är ursprunget till dagens lysande
adventsstjärnor i våra fönster samt den
lilla guldstjärna på pinne som luciatågens stjärngossar bär.
Både adventskalender, adventsstjärnor
och adventsstakar har anor från
Tyskland medan Kalle Anka kommer
från USA.
Kalkonen och misteln har anglosaxiska
anor.

Julgranen och Jultomten

blev allmän under 1800-talets slut och
den julklappsutdelande jultomten först
under 1900-talet.
Jultomten är en blandning
av vår gråklädda gårdstomte
och den rödklädde St Nikolaus.
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Julbocken

Tjugondag Knut

Nu är julen slut…
”Tjugondedag Knut dansas julen ut”
är ett gammalt talesätt vilket visar att
nu är julen slut. Det är dags för julgransplundring med fiskdamm och barn
som sjunger ”Nu är glada julen slut slut
slut, julegranen dansas ut ut ut …”.
Denna tradition är inte lika levande
idag som för 50 år sen men den förekommer.

I Karlskrona knackar barnen dörr och
sopar ut julen klädda till små gummor.
I handen har de en korg eller kanna
som de hoppas att få godis i.
Förr sprang på sina håll Knutsgubbar
omkring i gårdarna och tiggde mat och
dryck.

Festligt slut på julen

En mängd lokala variationer finns. I
Sydsverige har man sprungit omkring
med en docka av halm, kallad Knutsgubben, som satts ut anonymt och ofta
med en nidvers där det påpekas att
julen är slut.
I Gimo i Uppland firar man Knut i
ren karnevalsyra med stora masker av
papier maché.
I Skåne och Danmark håller man
Knutsgille med middag och bal och
dagen är en i alla avseenden festlig dag.

Knut från Danmark

Knut själv var en dansk prins som
knappast blev helgon för sina goda
gärningars skull utan snarare för att han
hade inflytelserika släktingar. Hans son,
kung Valdemar den gode, fick påven att
helgonförklara Knut år 1169.
Knuts namnsdag var länge 7 januari,
den första vardagen efter julen men på
1700-talet flyttades Knutsdagen till
13 januari och då blev det denna dagen
som istället blev julens sista dag.

Medeltida anor

Denna populära juldryck är inte ett
svensk påfund, utan har medeltida anor
och en motsvarighet i många länder.
Redan de gamla grekerna och romarna
kryddade sitt vin på olika sätt och drycken ansågs i det medeltida Europa inte
bara hälsobringande utan kunde också
dölja dålig smak på vinet.

Glödgat win

Glöggen kom till Sverige på 1500-talet.
Första gången man kan se ordet glögg
i tryck är år 1609 då man skriver om
”glödgat win.” I andra språk förekommer drycken under namn som vin
chaud, glühwein och mulled wine.

Varianter av glögg

Lutendrank är en tidig variant och var
till exempel Erik XIVs favoritdryck
som innehöll vin, kryddor och mjölk.
210 kannor bereddes till hans kröning
år 1561.
I kokboken ”Den svenske kocken”
från 1837 finns följande recept på
Glödgat win
”Vanligt rödt win uppkokas med något
muskotblomma, kanel och kryddnejlikor, jämte nödigt socker och antändes.
När det slutat brinna, silas det och
drickes varmt.”

I Jacob Leufvenmarks ”Handbok i förädling, förskärning och tillverkning av
viner och spirituosa”, från 1870, finns
fyra recept under rubriken Glögg.
Bland annat hur man gör Katarrh-glögg
som innehåller lakritsrot och islandsmossa. Den ansågs bota hosta och
skulle drickas på förmiddagen.
Här står också om den franska drycken
brûlot som består av cognac som man
upphettar och placerar ett halster med
sockertoppar ovanför, som då smälter
och droppar ned i drycken.

Stockholmsskildraren Claës Lundin
berättar 1888 i ”Nya Stockholm” att
den gamla seden att fira julottan i
Solna kyrka iakttages ännu af några
stockholmare, bland hvilka åtskilliga
vid återfärden rasta på Stallmästaregården och styrka sig med en julglögg.
Idag finns många variationer och
smaker på glöggen som företrädesvis avnjutes med pepparkakor och
lussebullar.

En jultradition

På 1890-talet blev glöggen en svensk
jultradition med spridning i allt
vidare kretsar. Varje vinhandlare med
självaktning hade sin egen blandning,
som såldes på butelj med fantasifulla
etiketter, ofta med tomtemotiv.
Text: Inger Sjunnevik
Källa: Nordiska Museet
Juligen

Ordet ”glögg” kommer av glödga,
som betyder värma upp.

-------------------

Doktor Hagdahl skrev redan 1879.
"Intet lyckadt slädparti kan undvara
denna angenäma dryck, som af mången blifvit befunnen meget tilltalande".
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Foto: Dan Hedman

En hälsning från
Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan
Precis som jag tidigare påpekat så befinner vi oss i en tråkig tid med en pågående Pandemi som på olika sätt även
påverkar arbetet i våra skolor.
Vi försöker stå stabilt så samhället i
övrigt kan fungera.
Barn måste få bra undervisning, föräldrar måste i möjligaste mån kunna
arbeta.
För att minska smittspridning av
Covid-19, är vi fortsättningsvis noga
med att vid symtom på sjukdom, skicka
hem elever från skolorna.
Stor noggrannhet råder även för vår
egen personalgrupp att ingen uppvisar
förkylningssymtom.

Samtidigt strävar vi efter att genomföra
undervisning på ett så funktionellt sätt
det bara är möjligt. Nu är det viktigare
än tidigare att vi alla är uppmärksamma på symtom även inom familjen.
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Alla måste hjälpas åt för att minska
smittspridning.

Nya rutiner

På våra skolor har vi infört några åtgärder utöver att sprida information,
att vara uppmärksamma på symtom,
samt hålla distans och tvätta händerna.
* För att minska trycket på lokaltrafiken har vi försökt anpassa arbetstider
för vår personal så att vi i så liten
utsträckning som möjligt reser under
rusningstrafik.
* Möten med vuxna som inte är absolut
nödvändiga, ställs in.
* Besök av personer som inte tillhör
vår personalgrupp, får ske utanför skolans lokaler. Detta genom att bland annat varutransporter och/eller hämtning
och lämning sker ute.

Stor tillväxt

Vårt uppdrag i skolan är att skapa en så
trygg och bra situation det bara är möjligt för alla våra elever/barn.

Samtidigt som vi arbetar aktivt med
detta så har vi under de senaste åren
växt från att vara 690 elever till att idag
vara närmare 850 elever.
Fantastiskt roligt att vara den förmodligen största skolan i ytterstaden och
att vi varit en av de snabbast växande
skolorna i Stockholm stad de senaste
två åren.
Vårt mål är att alla elever som går hos
oss ska känna stolthet över sig själva,
sin skola och sitt närområde.
För att detta ska fungera så behöver vi
ett fortsatt gott samarbete med er vårdnadshavare då ni är våra viktigaste samarbetspartners. När vi alla lyckas med
detta så kommer alla delar i Hagsätra/
Ormkärr påverkas positivt tror jag.
Min tro är att om ”skolan mitt i byn”
fungerar, så bidrar det till en trygghet
för oss alla vilket jag som rektor ser
som ett extremt viktigt uppdrag.

Generell upprustning

Hagsätra-/Ormkärrsskolan har under
det senaste året rustats då alla fönster
snart är utbytta. Klassrummen på Ormkärrsskolan förfinas, solpaneler monteras på Hagsätraskolans tak och matsalsprojektet påbörjas under jullovet.
Under den tid som matsalen byggs om
så kommer vi att äta i en av idrottshallarna + att några elever kommer få
gå ner till Ormkärrsskolan för att äta.
Då det nu pågår en pandemi så kommer
vi även vara tvungna att anpassa antalet
elever i den tillfälliga matsalen och där
pågår i dagsläget en planering för hur
detta ska gå till.

Stundande skön viloperiod

Nu närmar vi oss julen och det kanske
inte blir exakt som tidigare år.
Stora släktträffar kanske får stå tillbaka.
Julen är ändå enligt mig, barnens högtid. Det är också ett tillfälle att varva
ner och umgås, se på film, läsa en bok,
plöja en serie, dricka lite glögg, eller
där jag och min partner hellre väljer
Glüwein nuförtiden, och spela sällskapsspel.

Nu önskar jag er en lugn och behaglig
ledighet över julen och hoppas att vi
alla tar hand om varandra i dessa prövande tider.

God Jul
och ett
Gott Nytt År
från oss alla i skolan!

Duktiga medarbetare

All personal på skolan gör varje dag ett
fantastiskt arbete med era barn och vi
har en fortsatt positiv resultatutveckling
när eleverna lämnar oss.
I årskurserna 9A och 9B - vårterminen
2020 så var 84% behöriga till gymnasiet, om vi räknar bort alla nyanlända.
Resterande 16% har vi sett till går på
ett gymnasium där de kan läsa upp sitt/
sina betyg i svenska, engelska eller
matematik.
Rikssnittet ligger på 92% och vårt mål,
vilket jag har haft sedan jag började på
skolan, är att ligga på rikssnittet när det
gäller behörighet till gymnasiet eftersom detta är nästa steg i att bli vuxen.

Mattias Wahlström
rektor
Hagsätra-/Ormärrsskolan.

Då jag har två barn på 12 och 16 år så
blir det i vår familj mycket sällskapsspel, ett för oss optimalt sätt att umgås.
De spel som just nu spelas mest är
RISK, Ticket to Ride och Pandemic.
När det inte blir sällskapsspel så spelar
vi kort och då företrädesvis Chicago
eller plump.

När jag själv gick ut ur grundskolan på
80-talet så fanns inte den exkludering
som enligt mig finns idag efter grundskolan utan alla som gick vidare till
gymnasiet hade en väg att gå oavsett
vilka betyg de hade.
Detta är dock min personliga åsikt i
frågan.
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Vi på Magazine V´ redaktion

är väldigt glada över det samarbete vi fått
med flera samhällsnyttiga verksamheter

Här kan nämnas: Lokala Hyresgästföreningen Hagsätra, PRO Rågsved/
Hagsätra, Vardaga Hemtjänst Vantör,
Capio Vårdcentral Hagsätra och
Ikano Bostad.
Det kanske mest tongivande samarbetet är ändå Hagsätra/Ormkärrskolan.
Under det gångna året har vi fått ta del
av hur man inom skolorna, på grund
av den pågående pandemin, fått lägga
om rutiner och ändra stora delar av
skolarbetet. Vid sidan av detta har vi
fått en inblick i hur skolan arbetar även
vid sidan av det traditionella arbetet.
Det är på sin plats tycker vi, att ge
ett erkännande och beröm till skolan.
Rektor Mattias Wahlström har med sin
personal i ryggen, låtit oss ta del av betydande program som kanske inte alla
förstått ryms inom skolarbetet.
Här ett axplock av intressanta delar
som kommit fram.

Trivselgrupp

I Hagsätraskolan har vi en ”Trivselgrupp” som består av ett tiotal elever
från årskurs nio. Syftet med denna
grupp är att på olika sätt, öka trivseln i
skolan.
Parallellt med detta går dessa elever en
intern ledarskapskurs där vi diskuterar
värdegrundsfrågor, etik, moral samt
allmänna ledarskapsfrågor.
Dessutom får man gå en heldagskurs i
ledarskap arrangerad av SISU. Under de
år som trivselgruppen funnits så har de
bland annat arrangerat olika idrottsturneringar, Discon, Frågesport, assisterat vid
läxhjälpen, hjälpt till på fritidsklubben
”Uppis” målat lokaler och haft möten
med närpolisen för att påverka närmiljön
kring skolan, ex belysning.
När eleverna avslutar sitt engagemang i
Trivselgruppen vid sommaravslutningen får de ett intyg på att de genomfört
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eleverna om konsekvenser av våld och
pennalism. Ge en förståelse för hur det
påverkar människor och att man inte
skall acceptera detta om man ser eller
hör sådant beteende inom skolan eller i
övriga samhället.
ledarskapskursen samt att de arbetat
som ledare under läsåret.
Trivselgruppen spelar en stor roll för
skolans ”vi-känsla” och motverkar den
oro som ibland kan finnas hos de yngre
eleverna gentemot de äldre, vilken jag
själv kommer ihåg sedan jag var ung.
Jag ser att hela organisationen vinner
mycket på att göra eleverna delaktiga i
att driva saker internt. De äldre eleverna
växer och de yngre känner sig tryggare.

Lokala samverkans-forum

Jag som rektor och vi i skolledningen
deltar i samverkans-forum av olika slag
i stadsdelen.
Det ena forumet är
”Trivsel och trygghet i Hagsätra” där
flera aktörer som har anknytning till
området träffas och samverkar. Några
exempel på aktörer är skolan, fritidsgården, polisen, Nokas bevakningsbolaget och Ikano Bostad.

MVP

En bokstavskombination som inom
idrottsvärlden betyder Most Valuable
Player (Mest värdefulla spelare) har
inom skolorna en helt annan betydelse.
Här står det för Mentors in Violence
prevention. På svenska enkelt översatt
till Mentorer i våldsprevention.
Det är ett beprövat program som använts framgångsrikt i bl.a USA och
Skottland och med sina positiva resultat, fått Sveriges Regering att be skolverket utvärdera MVP vid användande
i skolor.
Inom detta projekt tar skolan ett initiativ till att i tidig ålder informera

Vi har slutat
annonsera i Mitt i

Inom MVP arbetar man systematiskt
med att få eleverna att själva ta ställning och agera aktivt när de ser någon
bli utsatt för våld eller kränkande handling.
Våga anmäla!

BUS-Gruppen

En del där jag finns med är i den så
kallade BUS-gruppen, samverkan kring
barn i behov av särskilt stöd. Samverkan syftar till att gemensamt bygga upp
en struktur som förhindrar att barn faller mellan stolarna. Skola, BUP,
Socialtjänst, Habilitering etc.
Alla dessa delar är en del i det vi gör
utanför skolans ”sfär” för att vi vill och
hela tiden strävar emot att det ska bli så
bra som möjligt för varje enskild elev
som bor i vårt område och går i vår skola.
Jag välkomnar er till skolan för att
resonera om det uppstår frågor eller
funderingar. Bättre att hela tiden ha ett
muntligt resonemang så det inte blir en
”visklek” kring frågor som dyker upp.
Dialogen är en grund till förståelse för
varandra.

NYA TIDER - NYTT SÄTT
ATT FÅ VÅRA BÄSTA ERBJUDANDEN FÖRST

SMS-KLUBB

NYHETSBREV

Gå med i vår SMS-klubb där du varje vecka får våra
bästa erbjudanden direkt till mobilen

Alla erbjudanden finns alltid på matdax.se
där du även kan ansluta dig till vårt
NYHETSBREV

SÅ ENKELT ATT GÅ MED!
SMSa MATDAX TILL
71720

NYHET

Kontakt för eventuellt möte görs i
dagsläget via mail eller telefon.
1-2 SMS PER VECKA
VECKANS ALLA ERBJUDANDEN FÖRST AV ALLA + KLIPP

Text: Tommy Söderberg
Öppet alla dagar 7–22 • Hagsätra 86 72 15 • Högdalen 447 13 90 • Hökarängen 94 35 00

”Julros” Månadens Blomma

Julros, Helleborus
växten som är så fascinerande med
sin mångfald av färger och mönster
och lika dekorativ i vas som i kruka,
är en självklarhet till jul.

Det finns flera myter kring denna
blomma.
Inom häxkonsten ansågs julrosen ha
förmåga att frambesvärja demoner.

Det svenska namnet julros är en
direkt översättning av det engelska
namnet ”Christmas rose’.
Blommorna har fem kronblad, och
vissa arter liknar rosor.
Trots detta hör de inte till rosväxterna
utan till ranunkelväxternas familj.

I grekisk mytologi använde Melampos från Pylos julrosor för att rädda
kung Argos döttrar.
Dionysos hade gjort dem galna så
att de sprang nakna genom staden
och skrek och grät.

Giftig
Hela växten hos julros innehåller
gifter som har effekt på hjärtat.
Gifterna är stabila och försvinner
inte vid torkning. Bladen kan ge
dermatit, inflammation i huden,
liksom hos smörblommeväxter.

julkalendrar till
hund & katt
Hagsätra torg 40
08-749 14 21

Öppettider

Mån-fred 10-18
Lördag 10-14

från

Julgrupper i olika prisklasser
Julstjärnor alla sorter
Stort utbud av
Julblommor och kransar

99:-/st

Ge bort en julblomma till någon
som förtjänar lite extra uppskattning

Julgransförsäljning
fr 1:a advent

KloklippninG

100:-

drop in

Frukt & Grönt
fyll din julkorg med
exotiska frukter och
nötter

Vi har fri hemkörning vid köp för minst 500:leverans samma dag. Ring oss för mer info

God Jul
&
Gott Nytt År

Öppet:

Mån-Tors 7.30-17.00
Fre
7.30-12.00
Lör-Sön Stängt
Under däckbytarsäsonger
varierande tider
Ring och boka

Ormkärrsvägen 80
Tel: 99 29 64, Fax: 99 59 37
info@hagsatrabil.com
www.hagsatrabil.com
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Livsmedel & Delikatesser
från mer än 30 länder

Hagsätra

Bil & Däck

Ett familjeföretag som funnits
i Hagsätra mer än 30 år

Vi utför service och reparationer på alla
bilmärken och modeller
Vi reparerar även stöldskador

Arrangemang • Kransar • Buketter
Vi levererar inom hela Storstockholm

Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Kvarntorpsgränd 8 Tel: 749 39 30

konststölder & förfalskare
För ett antal år sedan arbetade jag inom
säkerhetsbranschen. Ett projekt som jag
och några kompisar drev var att utveckla tekniska löningar för att skydda
konst i offentliga miljöer och museer.
Säkerhetsbranschen hade inte tillgång
till några riktigt bra lösningar utöver
traditionella skalskydd, inbrottsskydd,
så man fick till stor del förlita sig på
manuell bevakning i utställningssalarna.
Vårt koncept byggde på att larma varje
föremål för sig, med tekniska lösningar. Vi tog fram prototyper som var en
kombination av stöld och beröringsskydd. Beröringsskydden efterfrågades
särskilt, då enligt statistik från museibranschen att var tredje besökare, vidrör minst ett föremål vid sina besök.
En så enkel sak som handsvett kan ge
långsiktiga skador, ärga, genom att man
som exempel klappar en bronsfigur på
huvudet. Ännu värre är när besökaren
ifrågasätter om en tavla verkligen är
gjord i olja. Man skrapar med fingret
på målningen och nöjer sig inte förrän
man får färg under nageln. När x antal
personer gjort samma sak, måste objektet till slut renoveras, vilket medför en
stor kostnad.

Bra testresultat

Våra prototyper lovade gott och för
att testa intresset reste jag runt och
demonstrerade dessa för säkerhetschefer och museiintendenter, på de större
museerna i Europa. Intresset var stort
och det resulterade i att vi gjorde några
utvärderingsinstallationer på museer
i Stockholm, Oslo, Wien, Madrid och
Paris. Vid dessa besök fick jag ta del
av allehanda häpnadsväckande historier
om mer eller mindre raffinerade konstkupper, bedrägerier och sabotage.
En liten anekdot i sammanhanget var
när jag träffade säkerhetsansvarig för
alla statliga museer i Frankrike, tillsammans med Louvrens säkerhetschef på
ett kontor i just Louvren.
Efter min demonstration frågade de om
jag sett Mona Lisa-tavlan. Då jag svarade nej öppnade de en dold dörr och
vi gick tillsammans inuti i väggarna på
museet.
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Efter några våningar i smala trappor
och dammiga tegelväggar, klev vi ut
ur en dörr och befann oss plötsligt
alldeles bredvid Mona Lisa-tavlan.
Denna målning är numera innesluten
i en stående pansarglasförsedd säkerhetsmonter efter att dels ha stulits och
senare även attackerats på olika sätt.
Detta var en speciell upplevelse som
jag är lite stolt över att ha fått varit
med om.
Vid flera av mina besök fick jag ta del
av allehanda häpnadsväckande historier
om konstkupper och bedrägerier inom
konstvärlden. I vissa fall berättades
det om galningar som attackerat kända
konstverk med att stänka färg på dem
eller på annat sätt skadat föremål. De
flesta berättelser kretsade dock runt mer
eller mindre raffinerade stölder.

Återlämnandet av Mona Lisa till Louvren

På sextiotalet försäkrades tavlan för 100
miljoner dollar.
Enligt Guiness Rekordbok gör det konstverket till världens högst värderade
konstverk.
Som dyrbart konstverk har det emellertid
överträffats av Pablo Picassos Garcon à
lá pipe som såldes för 104 miljoner dollar år 2004. Tar man däremot hänsyn till
inflationen så motsvarar emellertid 100
miljoner dollar på sextiotalet omkring
602 miljoner dollar 2004.

Isabella Stewart Gardner in Venice 1894
av Anders Zorn

Stor konststöld på Moderna
Museet i Stockholm

År 1993 stals flera verk av Picasso och
Georges Braque vid en spektakulär
kupp mot Moderna museet i Stockholm
där tjuvarna tog sig in genom taket.
De flesta verken är idag återfunna.

Rembrandt stulen från Nationalmuseum
Tre män, varav en beväpnad med
K-pist, rusade år 2000 in på Nationalmuseum i Stockholm. De stal flera
tavlor bl. a Rembrandts självporträtt,
värderad till ca 290 milj dollar.

Louvren museum

Några exempel på uppmärksammade konststölder
Mona Lisa tavlan stals 1911

En ensam tjuv dröjde sig kvar efter
stängning på Louvrens museum.
Morgonen därpå plockade han ner tavlan, gömde den under sin rock och promenerade helt ostört ut genom entrén.
Den franske poeten Guillaume Apollinaire fängslades och misstänktes för
stölden. Även hans nära vän Pablo
Picasso förhördes. Båda två friades
dock och senare stod det klart att det
var en anställd på museet, Vincenzo
Peruggia som låg bakom kuppen.
Peruggia utförde stölden på uppdrag av
Eduardo de Valfierno som i sin tur hade
planerat att ge den franske förfalskaren
Yves Chaudron i uppdrag att ta fram en
serie reproduktioner av målningen som
sedan skulle säljas som original.
Den nedre delen av Mona Lisamålningen
skadades svårt 1956 genom en syraattack och några månader senare kastade
någon en sten på tavlan.

Isabella Gardner museum

Historiens till värdet största
konststöld

En marsdag 1990 lyckades konsttjuvar
i polisuniformer ta sig in i Isabella
Gardner museet strax efter midnatt.
Efter att ha satt handklovar på två vakter stal de tretton konstverk bl a verk
av Johannes Vermeer, Edouard Manet,
Edgar Degas och Rembrandt van Riin,
till ett uppskattat värde av uppemot
3,2 miljarder kronor.
Ett av de tretton konstverken som stals
var ”Konserten” av Johannes Vermeer
och vad som är så speciellt med den
målningen är att den är ifrån 1600-talet
och var Isabella Stewart Gardners första större egna konstinköp. Hon kom
över tavlan 1892 och året efter lämnade
hon ut den på lån till museet där den
blev kvar till 1990 då den blev stulen.
Denna konststöld har bedömts vara
den största konststölden hittills och är
eventuellt på väg att klaras upp efter ett
erkännande.

Van Gogh och Monet stals från
privat samling i Schweiz

År 2008 stals flera verk från ett privat
museum i Zürich. Rånarna hotade en
säkerhetsvakt med pistol, strax före
stängningsdags. De stulna tavlorna
var av storheter som Claude Monet,
Vincent van Gogh, Paul Cézanne och
Edgar Degas.
Här uppskattades värdet av det stulna
till ca 1 miljard kronor.
Ett par av de stulna tavlorna har återfunnits.

Förfalskning
av konst

Parallellt med alla historier om stölder
och förstörelse finns även en annan stor
ekonomisk problematik. Förfalskning
av kända målares verk.

Några exempel på förfalskare som
rört om i konstvärlden
Han van Meegeren

En av 1900-talets skickligaste förfalskare var Han van Meegeren.

Den holländske konstnären specialiserade sig på att måla “nya” verk som
baserades på Johannes Vermeer och
Pieter de Hoochs. Van Meegeren lärde
sig att måla med deras teknik och köpte
även målardukar från 1600-talet för att
skapa känsla av äkthet. En av hans förfalskningar såldes för ett dagsvärde av
50 miljoner kronor.

av namn som Matisse, Modigliani,
Picasso, Dufy, Degas till kända konstgallerier som sedan letade sig in till både
ledande museer och privata samlingar.
Hans liv var kantat av både bedrövelser
och framgång och hans förfalskningar
och liv fick i det närmaste kändisstatus.
Han tillbringade en stor del av sitt liv i
rampljuset med kändisar över världen.

Tony Tetro

Han berättade sin historia till Clifford
Irving som skrev biografin Fake! Berättelsen om Elmyr de Hory, vår tids
största konstförfalskare.
De Hory dök upp i flera tv-intervjuer
och presenterades med Irving i Orson
Welles dokumentär F for Fake 1973.
I Welles film ifrågasatte de Hory vad
det var som gjorde hans förfalskningar
underlägsen de verkliga målningarna
som skapats av konstnärerna han imiterade, särskilt eftersom de hade lurat så
många experter och alltid uppskattades
när man trodde att de var äkta.
I F for Fake ställer Welles också frågor
om den kreativa processens natur, hur
trick, illusion och dubbelhet ofta råder i
konstvärlden och på så sätt underlåter i
vissa avseenden skyldigheten till konstförfalskare som de Hory.

Den amerikanske konstförfalskaren
Tony Tetro hade sin förfalskarperiod
1970-80 talet. Han gjorde kopior av
Rembrandt, Chagall, Miró, Dali med
flera. Trots att han saknade konstnärsutbildning, lyckades han lura auktionshus
och gallerier, genom att lära sig allt om
de material som de stora använde sig
av. På något finurligt sätt fick han fram
en känsla av äkthet genom detta.

Wolfgang Beltracchi

och hans fru Helene tjänade hundratals miljoner på förfalskningar under
2000-talet. Istället för att kopiera redan
existerande verk skapade Beltracchi
nya målningar. Och han gjorde det så
pass bra att experter fortfarande har
svårt att urskilja de små detaljerna från
de riktiga konstnärerna.
Paret Beltracchi avslöjades 2008 i samband med en försäljning av en tavla
som undersöktes av experter som kunde avslöja att felblandad färg använts.
De fälldes till fyra respektive tre års
fängelse.

Shaun Greenhalgh

Under sjutton års tid sålde den brittiske
konstnären Shaun Greenhalgh tillsammans med sina föräldrar och sin bror,
flera förfalskningar till museer och gallerier runt om i världen.

Tom Keating

Engelsmannen Tom Keating var en lite
udda förfalskare. Han förfalskade inte
konst av ekonomiska skäl. Han ville
istället sätta fokus på att konstvärlden,
enligt honom, existerade på ett avantgardistiskt sätt. Konsthandeln menade
han bestod av handlare och kritiker som
ville gynna sig själva på bekostnad av
naiva samlare och fattiga konstnärer.

Många stulna eller för den delen förfalskade konstobjekt har genom åren
kunnat spåras till samlare i länder där
man enligt lag kunde få äganderätt efter
x antal år om man kunde styrka att man
handlat i god tro!
Det berättas att en specialutbildad
Fransk försäkringsagent har avslöjat
flera personer som ingått i en slags
klubb med rika människor som finansierat konststölder och förvarat det
stulna godset i hemliga rum som sedan
visats för initierade personer.
I dag har förfalskningar blivit mer
svårsålda då nya metoder och tekniker
används för att bevisa äktheten i verken.

Elmyr de Hory

Den kanske mest kända, konstförfalskaren var nog ändå Elmyr de Hory, född
Elemér Albert Hoffmann, en ungerskfödd målare och konstsmidesarbetare.
Det uppskattas att han under sin bana
sålde minst ett par tusen förfalskningar

Text: Tommy Söderberg
Källa: Wikipedia
Barnabys
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Hagsätra

är en medlemsorganisation och intresseorganisation för hyresgäster i Sverige
Hyresgästföreningens uppgift är
att förse sina medlemmar med råd och stöd i kontakterna med hyresvärden.
Hyresgästföreningens verksamhetsidé är:
”Allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad” och visionen är
”Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”.

God Jul
och
Gott Nytt År

Bland gratulanterna märktes representanter för Hyresvärden Ikano Bostad. Fastighetschef Christian
Mariager uppvaktade tillsammans med Stefan Hager Förvaltningschef Stockholm samt Dalmar Nur
driftchef Stockholm.
Edmond uppvaktades med blommor, presenter och glada tillrop.
- Det känns mycket motiverat att gratulera en av våra populära affärsidkare, säger Stefan Hager.
I nästan 35 år har Edmond spridit sitt glada humör såväl till kunder som affärskollegor. Utöver att Edmond
är en trevlig och glad person, så ställer han också höga krav på sig själv och sin verksamhet.
Alltid bra resultat och nöjda kunder, det är hans givna motto, vad kan man mer önska sig?
- Både överraskande och känslosamt men samtidigt jätteroligt att bli uppvaktad på detta sätt, säger Edmond.

Bli medlem för din egen skull!

Kort bakgrundshistoria

och ta del av våra olika erbjudanden som du hittar på
HGF Sydost hemsida eller ring vårt kansli tel: 0771-443 443

Gemenskap och förändring

PRO är en av Sveriges största folkrörelser.
Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att
livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande.
Pensionärernas riksorganisation
PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer.
Våra ca 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet.
Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur och
delta i olika friskvårdsaktiviteter.
PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutsfattare och
politiska organ i frågor som är viktiga för äldre.
PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs
demokratiskt av medlemmarna. Tillsammans verkar vi för ett samhälle där
medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och
där livsmiljön är trygg och stimulerande.
Välkommen till PRO
Vill du bli medlem i vår lokala organisation?
Ring Anita Eliasson på tel: 0768 36 32 90
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Stefan Hager, Edmond och Dalmar Nur

En av de riktigt gamla trotjänarna i Hagsätra Centrum har gratulerats på sin födelsedag.
Innehavaren av Hagsätra Kemtvätt & Skrädderi, Edmond Makdessi fyllde 65 år den 16 november.

Som medlem i Hyresgästföreningen
har du många fördelar och kan vara
med och påverka ditt och dina
grannars boende.
Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem,
till en rimlig kostnad.

Rågsved/Hagsätra

Grattis!

Christian Mariager

God Jul
och

Gott Nytt År

Önskas er alla
från oss på
PRO Rågsved/Hagsätra

År1984 kom Edmond till Sverige från sitt hemland Libanon. I egenskap av utbildad skräddare sökte han
möjligheter att etablera sig i Stockholm inom detta gebit. Redan 1985 hade ett första eget företag tagit form
inom Kemtvätt och Skrädderi, då i Axelsberg i södra Stockholm. Året därpå 1986 flyttade Edmond sin verksamhet till Hagsätra Centrum och där har han sedan blivit kvar.
Edmond brukar lite skämtsamt säga att han varit mer uthållig än flera av de hyresvärdar han genom åren
haft. Först BGB sedan Folke & Lennart Ericson och numera Ikano Bostad som han trivs väldigt bra med.
Edmond är bosatt i södra Stockholm och lyckligt gift med, som han brukar säga, sin bästa vän!
De har tillsammans två söner, två döttrar och sju barnbarn.

De svarade:
”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet
hos profeten.
Du Betlehem i Juda land är ingalunda
ringast bland hövdingar i Juda, ty från
dig skall det komma en hövding, en
herde för mitt folk Israel.”

Julkrubban

Då kallade Herodes i hemlighet till sig
stjärntydarna och förhörde sig noga om
hur länge stjärnan hade varit synlig.
Sedan skickade han dem till Betlehem.
”Bege er dit och ta noga reda på allt om
barnet”, sade han, ”och underrätta mig
när ni har hittat honom, så att också jag
kan komma dit och hylla honom.”
Efter att ha lyssnat till kungen gav de
sig i väg, och stjärnan som de hade sett
gå upp gick före dem, tills den slutligen
stannade över den plats där barnet var.

Trots att vår tids julfirande har utvecklats ur en blandning av traditioner är det relativt få
som inte känner till att den huvudsakliga anledningen till att vi firar jul är Jesu födelse
Julkrubban

Julkrubban är, vid sidan av julottan, den
tydligaste representanten för det kristna
budskapet i det moderna julfirandet.
Under 1800-talet började julkrubbor,
importerade från Tyskland, dyka upp i
högborgerliga svenska hem.

De österländska stjärntydarna

När Jesus hade fötts i Betlehem i
Judeen på kung Herodes tid kom några
österländska stjärntydare till Jerusalem
och frågade:
”Var finns judarnas nyfödde kung?

Vi har sett hans stjärna gå upp och
kommer för att hylla honom.”
När kung Herodes hörde detta blev han
oroad. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade
dem var Messias skulle födas.

De knäböjer och bugar, öppnar sina kistor och räckter fram sina gåvor. Först
Kaspar med guld, sedan Melkior med
rökelse. Sist kom Baltasar med myrra
som var en dyrbar krydda.
I en dröm blev de sedan tillsagda att
inte återvända till Herodes så de tog en
annan väg hem till sitt land.

De tre vise männen

Det var först på 500-talet då kejsar
Justinianus lät uppföra mosaiker i
Ravenna och Betlehem som deras antal
och deras namn, först Thaddadia, Melchior och Balytona, därefter Kaspar,
Melchior och Balthasar och på svenska
Kasper, Melker och Baltsar, fastlades.

Svenska kyrkor kan ha haft krubbor under medeltiden

Dock är det lite osäkert vad de hade för
yrke. Det troligaste är att de var någon
form av astrologer eller astronomer från
Babylon vilket var ungefär detsamma på
den här tiden.
Att de kallas ”tre” beror på att gåvorna
de gav till Jesus var tre till antalet.

De första julkrubborna i Sverige förekom i borgerliga katolska hem under
1870- och 1880-talen medan Svenska
kyrkan först visade motstånd mot denna
tradition då den ansågs ha för stark
anknytning till den katolska kyrkan.
Men under 1930-talet spreds traditionen snabbt i såväl kyrkor som hem
och under 1970-talet hade julkrubban
slagit igenom på bred front inom
Svenska kyrkan och används idag för
att förkunna julevangeliet.

Bibelkommisionen
från 1981 förklarade så här:
Sannolikt var de ett slags babyloniska hovfunktionärer, som med hjälp
av drömtolkning och stjärntydning
gav råd åt högt uppsatta personer

Den första kända julkrubban skapades
av Franciskus av Assisi i Italen år 1223.
För att levandegöra julevangeliet lät
han ställa en krubba i en grotta i skogen
samt leda dit en oxe och en åsna.
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Bibelkommissionen är en beteckning
som använts på svenska statliga
utredningar som arbetat med nya
bibelöversättningar.

Foto: Sheila Uría Veliz/The Brussels Times
På Grand Place i Bryssel arrangeras varje år en julkrubba i naturlig storlek
som lockar många besökare.

Julkrubban
En vetenskapligt korrekt bild?
Hämtat ur:
God Jul! Från midvinterblot till Kalle
Anka - Lena Kättström Höök.
Nordiska Museets Förlag

Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där
Jesus föddes.
Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och
lades i en krubba".
Det är inte troligt att Betlehem hade
några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen
i grottor eller i avgränsade delar av
boningshusen.
Krubban behöver inte ha varit av trä,
utan snarare av lera eller möjligen sten.
Någon oxe eller åsna nämns inte i
Bibeln även om det är rimligt att det
finns djur där det finns en krubba.
De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" hann definitivt inte fram i tid för
att vara med vid krubban samtidigt som
herdarna.
Enligt Matteusevangeliet hade Maria
och Josef före deras ankomst redan
hunnit besöka Jerusalem för Jesu
rening, vilken utfördes en dryg månad
efter födseln. Det finns dessutom anledning att anta att de vid det laget hittat
bättre nattlogi än stallet.

Foto av det exemplar av Gutenbergs
bibel som finns på Kongressbiblioteket i
Washington DC

Gutenbergs bibel är ett tryck av
den första översättningen av Bibeln
till latin, Vulgata.
Den trycktes av den tyske pionjären
Johannes Gutenberg i Mainz
i Tyskland.
Tryckningen startade 23 februari
1455 genom användning av lösa
typer.

Text: Inger Sjunnevik
Källa: Nordiska Museet
KPN
Wikipedia
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Vintern kommer

Hemtjänst Vantör
Göksholmsbacken 23, Bandhagen
Tel till enheten: 08-749 96 00

Så arbetar vi för att förhindra smittspridning av coronaviruset

Som grupp är äldre extra känsliga för coronasmittan och vi på Vardagas hemtjänst gör allt vi kan
för att förhindra smittspridning
Största fokus på basala hygienrutiner

Våra medarbetare använder handdesinfektion, handskar och engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sätt.

Skyddsutrustning

Våra medarbetare ska bära heltäckande visir som stänkskydd för ansiktet vid allt omvårdnadsnära arbete, även av kunder
som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida smittan.
Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid19.

Bara friska medarbetare hos oss

Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19 såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär, feber ska
personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.

Om du som är kund hos oss känner dig sjuk

är det viktigt att du informerar sjukvården, du kan vara drabbad av covid-19. Läkare avgör om provtagning ska ske.
Vill du veta mer om oss eller boka ett möte för hembesök är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Mariya Rami
Tel: 0737089499 E-postadress: mariya.rami@vardaga.se

Vi tillönskar våra kunder och alla andra en
God Jul och ett Gott Nytt år!
David Livingstone

År 1840 kom David Livingstone till
Afrika. Han hade fått arbete vid en
sydafrikansk missionsstation i
Bechuanaland.
18

På den tiden var Afrikas inre något helt
outforskat för européerna. Det var en
enda stor vit fläck på kartan. Ändå hade
sjöfarare från vår världsdel i århundraden bedrivit handel med denna del
av världen. Inte minst den avskyvärda
slavhandeln hade gjort att hundratals
skepp avseglat från europeiska hamnar
mot Afrikas västkust men européerna
hade av olika anledningar avhållit sig
från att försöka tränga in i Afrikas inre.
Trettio år senare hade det mesta av
Afrika blivit utforskat. Det berodde
inte minst på David Livingstone som
genomfört långa, storslagna upptäcktsresor genom kontinenten.

Han genomkorsade den stora Kalahariöknen i södra Afrika. Genom att följa
Zambesiflodens lopp tog han sig som
förste västerlänning från Afrikas västkust till dess östkust.
Sin sista stora resa tänkte han företa sig
från Kongos inre till Nilens källor men
han nådde aldrig sitt mål.
60 år gammal avled han i Afrikas
djungler i dysenteri.

Text: Inger Sjunnevik
Källa: Clio

Zambezifloden är 2 660 km lång och slutar i Indiska oceanen. Floden bildar gräns mellan
Zambia och Zimbabwe och flyter även genom bland annat Angola och Moçambique

Den här tiden är mycket folk ute i
markerna. Det har kanske aldrig varit
så många joggare och vandrare ute i
motionsspåret som nu.
Det gäller att komma ut ännu en gång
på stigarna i skogen innan snön och
vintern tar över.
Rapporter har upprepats i månader att
nu kommer vintern men inget har hänt.
Det har istället en enda lång brittsommar. Ända fram till nu när de höstflammande löven börjar tappa färgen.
Bara ett par dagar senare slår vädret om
helt. Nu är det nog det närmaste vi varit
vintern. Marken ligger frostvit och underlaget är frostigt och stelare, sviktar
inte längre, de nedfallna löven frasar på
stigarna. Nötskrikorna skriker i ett kör
och slår larm. På sjön som senaste tiden
varit mörk som sot lägger sig en dag
isen. Vintern drar ett tjockt vitt streck
över hela sjön. Nu ligger den frusen i
ett blixtmönster. Man ser vågrörelserna
frusna även de, lätt snöpudrade.
Det har inte gått mer än några veckor av
vintern men isen verkar redan massiv,
på lite håll. Kommer man närmare ser
den lite mer riskabel ut. Isen gungar.
Den har också en mängd svarta hål.
Vattnet lyser igenom, kolsvart.
Skogen och himlen och de svarta hålen.
Man kan i dunklet se både skogen och
himlen samtidigt som speglar sig i de
djupsvarta hålen
Kylan Har kommit för att stanna ett
tag. Isen växer till sig efterhand. Den
blir gråmatt, ibland brunsvart. En dag
är isen gröngul, nästan medelhavsgrön.
En annan dag går den i blått och rött,
ljusspeglad av detta märkliga rödblå
ljus som då och då framträder då i
Stockholm. Sjöns is blir åtminstone
delvis bottenfrusen och med snön blir
den vit igen, med spår av fåglar, harar
och rävar.
Uppfödaren av de sibiriska slädhundarna genar åter över isen. Hundarna som
nu verkar märkligt upplivade och drar
upphetsade i sina koppel men med samma isblå inåtvända blickar som annars.

Det har snöat i flera dagar. I all snön
går löpturerna mycket segare och trögare, blir mera snöpulsning.
Man joggar fram i ett allt töcknigare,
gråsuddigare och försvinnande landskap. Tåget som kommer försvinner
nästan omärkligt och omedelbart, som
en rad skuggor.
Det snöade allt häftigare. Vinden tilltar
och viner kring öronen. Snön piskar
ansiktet. Efterhand börjar känseln avta
i ansiktet. Först domnar läpparna bort,
sen hela ansiktet. Det känns nästan som
snön smakar salt. Snön faller mot vindbreakern och det knastrar som en eld
som håller på att ta sig.

Det mörknar fortare. Snön fryser fast
på granarna. Små drivor på stigen. Jag
ser ett harspår i nysnön. När jag möter
haren högre upp blir vi båda mycket
överraskade. Den rusar iväg. Jag springer vidare på den inslagna vägen. Haren
stannar och liksom väntar in mig och
skuttar vidare. Det upprepas ett par
gånger men sen där vinden blåst ihop
flera snödrivor och stigarna korsar
varandra, där försvinner både hare och
spår.

Text: Ingvar Ygeman

Ingvar Ygeman har fått mycket beröm
för sina böcker och journalistik. Ingvar
har varit krigskorrespondent. Studerat
i New York. Varit ledamot i juryn som
delar ut Stora journalistpriset. Lärare på
journalisthögskolor. Han har intervjuat
ett flertal berömda storheter, så som
Moder Theresa, Alan Garcia, Indira
Gandhi och Nelson Mandela för att
nämna några.
Så förstås den allra sista intervjun som
gjordes med Olof Palme, bara några
timmar före mordet.
Under många år var han journalist, på
Sveriges största nyhetsbyrå, dagstidningar och även redaktör för flera tidskrifter.
Chefredaktör i 17 år för tidningen
Statsanställd med 200 000 ex i upplaga
och en årsupplaga på över 7 miljoner.
Spelat fotboll i en av de högsta divisionerna. Löptävlat, bl a New York Marathon och 26 Lidingölopp.
Ygeman är en flerfaldigt prisbelönad och
ofta översatt skribent. Ingvar Ygeman
har sysslat med internationellt biståndsarbete även i några av världens värsta
krishärdar samt jordbävningen på Haiti.
Har flera år drivit egna barnhem och det
egna hungerforum, ”Ygemans Barnhem”. Via sina två konsultbolag har han
fått många högst varierande uppdrag.
Uppdragen har en spännvidd med
alltifrån stora FN-projekt till absolut
svenskt och synnerligen lokala fritidsuppdrag som svenska kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Just nu är det utlandsprojekt som Refugee Council, World Crises
Messages och världshungerhjälpen samt
två större statliga svenska företag.
Boken om Olof Palme kom ut 2019 och
det är den 50e boken.

Recensioner

Ingvar Ygeman är en suveränt iakttagelsesäker berättare. Helt visst både inre reflekterande och geografiskt sett djupa resor. Vi uppskattar oreserverat detta berättande och
dess underfundiga filosofiska vinklar.
Ann Johnson, Bolton Even News, England
Hans böcker sträckläser man. Det bör också ni göra. En spännande stilist, spännande
att läsa och följa fortsättningsvis.
Agnes Van den Berge, CAV Nieuwsbrief, Holland
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Ernst Kirchsteigers
10 bästa råd om livet

Hagsätra Tandläkarna

En handikappvänlig tandläkarmottagning
med eget laboratorium mitt i
Hagsätra Centrum
Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista
Jämför gärna våra priser! Vi tål att jämföras!

1 Använd dina fem sinnen
Vi slarvar ofta med våra sinnen i den här rationella världen.
Det kan gå en hel dag utan att vi fångat någon doft.
Se varandra! För mig är det viktigt att uppfatta om min fru är trött,
glad eller ledsen.
2 Dutta inte
varken i inredning eller livet. Gör saker rejält i stället.
Är det värt att göra så är det värt att göra ordentligt.
Det är livsfarligt att dutta, man tappar bara kontrollen och det kostar
en massa pengar. I värsta fall tappar man också lusten.
3 Upprepa bra saker
Lägg märke till och gör om det som du vet att du gillar. Plocka trattkantareller
eller gå ut med en hund. Bli inte lat.
Ha en njutningsagenda som du plockar fram. Man behöver inte söka nya, stora upplevelser hela tiden.
4 Avstå det du helst vill
Vi vill så mycket i livet. Ibland gör det ont som sjutton att avstå. Men i långa loppet är det ibland helt rätt.
Det kan vara ett hus som man egentligen inte har råd med, där ett köp skulle innebära många uppoffringar och
få negativa konsekvenser.

Gratis konsultation för implantat till den som är helt tandlös
13 000:-

32 000:-

45 000:-

67 000:-

Singel
implantat

* Hel underkäke
(max 4 implantat)

* Hel överkäke
(max 6 implantat)

* Hel överkäke
+
* Hel underkäke

5 Turas om att dra den tunga vagnen
Vissa män går nog vilse här, de tror att de måste vara den starka jämt. Se varandra som en resurs i stället.

* Gäller dig som är totalt tandlös samt att båda görs i samma period

6 Jämför dig inte med andra
Alla måste bygga sin egen livskonstruktion. Det kommer sällan en domare och jämför senare i livet.
Man bygger sin egen lycka. Vi är olika, går i gång på olika saker. Bli bra på ditt eget liv.

Vi utför: Allmän tandvård & Implantat

7 Lyssna på musik
Det är nästan aldrig riktigt tyst hemma hos oss, kan vara gregorianska munkar som hummar i bakgrunden.
Musik har en väldigt stark påverkan på mig. Jag använder det för att varva ner.
8 Duka till fest i vardagen
Det går att ta fram finporslinet och äta blodpudding med vitkål på. En sketen måndag kan man tända levande ljus
och njuta. Hämta en blomma och sätta på bordet.
9 Prata med varandra
och stanna i samtalet. Vi sneglar på mobilen och är ständigt på väg någon annanstans. Jag önskar vi kunde vara
mer kontinentala, sitta länge och prata till punkt. Vänskap är den viktigaste pensionsförsäkring du kan skaffa dig,
planera inte in vännerna i luckor. Kom ihåg vad vänner berättat och ta upp det nästa gång. Alla vill bli sedda.
10 Hitta din rytm i livet
Sätt gränser och försök hitta balans. När barnen är små, försök prioritera dem i stället för arbetet, om det går.
Det handlar om att leva medvetet. Vara snäll mot sig själv. Det är lätt att bli extremt sträng mot sig själv och hamna
på platser där man absolut inte vill vara. Jag är själv väldigt försiktig med det.

God Jul
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* Akut behandling samma dag, 5 dagar i veckan
(även nya patienter)
* Lagning av protes medan du väntar
(inom 3 timmar)
* Tillverkning av valplast protes
(inom 1-5 arbetsdagar)
* Tillverkning av ny akrylprotes över eller underkäke
(inom 1-2 veckor)
* Laserbehandling för en del tandsjukdomar

BOKA TID 08-627 00 00
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Allergifria proteser
Egen tillverkning

Vi är anslutna till

Försäkringskassan
Hagsätra Tandläkarna
Hagsätra Torg 40 bv, 124 73 Bandhagen

E-mail: bokning@dentes.se Webb: www.dentes.se
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Koppla av med en god drink
efter julklappshandeln

Restaurang Trevi´s
Erbjudanden under December!
Fläskfilé på planka
99:-

Hårfin till Jul och Nyår

Susannas Hårsevice erbjuder allt inom hårvård

Nu är det hög tid att beställa tid
för att skapa den frisyr du vill ses
med i jul och nyår!
Det finns fortfarande ett antal lediga
tider. Det är bara att slå en signal så
bokar vi in dig.

Vi är rädda om dig!

I enlighet med vad vi tidigare meddelat
så tar vi, i dessa Coronatider, endast
emot bokningar via telefon.
Detta för att vi skall gardera oss från
att fler än lämpligt vistas i lokalen
samtidigt.
Social distans gäller även här.

med Rödvinsås och Bearnaisesås

Utöver dessa restriktioner så fortsätter
vi att tvätta alla verktyg efter varje
kund och följer alla övriga anvisningar
som ges från Folkhälsomyndigeten.

Vesuvio, Al Tono, Compangiola och Margherita

Det är lika viktigt för oss som för dig
att vi är noga och gör allt för att inte
smittspridning skall uppstå i samband
med att vi ger dig en fin frisyr.

Specialpris på 4 sorters Pizzor 69:Restaurang Trevi

Hos oss
får du alltid goda
råd och tips om såväl
frisyrer som övrig
hårvård!

En bra julklapp
Nu har vi åter fått in vår favoritprodukt Olaplex för att hålla håret
friskt, starkt och förhindrar skador!

Välkommen hälsar
Susanna & Sipel

Boka tid och
låt oss tillsammans göra dig
Helgfin

Din Lokala Restaurang med Fullständiga Rättigheter
Bred A`la Cartemeny
Sportbar med Storbildsskärmar och Dart
Drinklista och Smårätter
Hagsätra torg 38 Tel: 08-99 60 09
www.3vi.se

Öppet:

Sön - Tor: 12:00 - 23:00
Fre - Lör: 12:00 - 01:00

Susannas Hårservice och Manikyr
Olshammarsgatan 87
Tel: 010 585 49 76
www.susannasharservice.se

Öppettider

Måndag - Fredag 09.00-18.00
Lördag
09.00-15.00
Söndag stängt
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Hagsätra Högdalen Hökarängen

Julrecept

Krämig risgrynsgröt
4 pers

Ingredienser

Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker!

3 dl vatten
0,5 tsk salt
1,5 dl grötris
1 kanelstång
3 dl mjölk
3-4 dl vispgrädde

Glögg

ett mycket uppskattat inslag till glöggminglet
När glöggen värms så får den inte koka,
värm försiktigt!
Servera gärna med russin, kanelstång och
skållade mandlar
Dekorera glaset med en apelsinskiva

Gör så här:

Koka upp saltat vatten och ha ner grötriset
Lägg på locket och låt det koka på svag värme 10 min
Lägg ner en kanelstång och rör i mjölk och grädde
Lägg på locket så det är en liten glipa och låt riset svälla
på låg temperatur i ca 40-50 min. Rör om då och då
Servera med mjölk och malen kanel och en smörgås med
julskinka och senap

Aptitretare med smördeg, fetaost och honung
ca 15-20 stycken beroende på storlek

Ingredienser

1 rulle smördeg
150g fetaost
flytande honung
pumpafrön

Gör så här:

Dubbelvik smördegen och stansa ut den med
en rund form på cirka 5 mm
Tryck försiktigt ner tummen i mitten av varje
rundel och smula ner fetaost
Ställ in i 15 min i 175° varmluft eller
200° på över- och undervärme
Ringla över honung och
lägg några pumpafrön på varje aptitretare

Sill med saffran, apelsin och Västerbottenost
Ingredienser

1 stor burk löksill, 270g
1 dl västerbottenost
1 liten rödlök
1/2 apelsin
1 krm saffran
2 dl creme fraiche
2 msk klippt färsk dill
svartpeppar

Gör så här:

Häll upp sillen i ett durkslag och
skölj bort lök och kryddor
Blanda Västerbottenost med
finhackad lök, skal från en halv
apelsin, saffran och creme fraiche
Klipp i dillen och smaka av med
peppar, blanda med sillen och
ställ det svalt.

Kalvsylta med hemmagjord rödbetssallad
ca 30 st snittar

Ingredienser

2 stora rödbetor
1 dl creme fraiche
salt, peppar
400g kalvsylta
färsk persilja
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Gör så här:

Skala och tärna rödbetorna
Koka i saltat vatten ca 15-20min
Slå av vattnet och låt rödbetstäningarna torka till
Blanda med creme fraiche och smaka
av med salt och peppar
Skär kalvsyltan till fyrkanter och toppa
med en klick rödbetssallad och persilja

Lutfisk med scampi
4 portioner

Gör så här:

Ingredienser

8-10 dl nykokt lutfisk i bitar
100 g fint strimlade morötter
2 dl fiskbuljong
20 scampi eller jätteräkor
75 g smör
1 msk finhackad körvel,
salt och nymalen svartpeppar, citronsaft

Koka lutfisken på vanligt sätt i ugnen, häll av spadet och
håll fisken varm
Skala morötterna och skär dem i ca 5 cm långa strimlor
Koka upp fiskbuljongen. Lägg i scampin. Sjud 1-2 min
Vänd ner morotsstrimlorna. Sjud 1 minut
Sila av buljongen. Spar den
Koka upp 1 dl av buljongen. Vispa ned smöret, lite i taget
Rör ner körveln
Smaka av såsen med salt, peppar, några droppar citronsaft
Värm lutfisken hastigt i resten av buljongen.
Låt den rinna av
Varva lutfisk, morötter och scampi på varma tallrikar
Ringla över såsen och strö över finstrimlad körvel
Servera med ris

Knäck med apelsin, salta nötter och fikon
ca 40 st

Ingredienser

1,5 dl mörk sirap
1 dl strösocker
1 dl röd mjölk
1 apelsin
6 torkade fikon
0,5 dl russin
1 dl mandel
0,5 dl solrosfrön
1 tsk salt

Gör så här:

Ha ner sirap, socker och mjölk i en kastrull
Pressa i saften ifrån apelsinen. Låt puttra under omkörning i ca 20 min
Grovhacka mandlarna. Hetta upp en panna med lite olja och ha i mandel
och solrosfrön
Mal saltet till ett fint pulver i en mortel. Strössla saltet över nötterna
och rosta till de börjar ”knäppa”
Hacka fikon, blanda med nötter och russin
Vänd ned i smeten och klicka sedan upp i formar. Ställ svalt
Ta fram knäcken en tim innan servering så de mjuknar innan de ska ätas
Text: Angela Sjunnevik
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Boktip

Sofie Sarenbrant

Lättklätt i
tryckkammaren

Karin Brunk Holmqvist

Världens högsta byggnad
Burj Khalifa
Skyskrapan Burj Khalifa är världens
högsta byggnadsverk.
Namnet är till ära av Förenade Arabemiratens president Khalifa bin Zayed
Al-Nahyan.
Burj Khalifa som lär ha kostat upp till
400 miljarder dollar är till största delen
byggt med armerad betong. Våning
156 blev den sista av betong eftersom
pumparna inte klarade av att pumpa
högre. Resten av våningarna är byggda
i stål. Efter våning 162 finns det ingen
hiss, endast en trappa, till den översta
våningen som enbart innehåller underhållsutrustning.

Det lilla huset i Ljunglyckorna på Österlen
passar perfekt för
pensionärerna Agnes och Adolf.
Agnes tänker påta i trädgården och så
ska hon äntligen skaffa katt.
Adolf förstår inte vad de ska med ett
kattskrälle till, men snart nog får han
annat att tänka på. För i husen omkring
sker det saker!

Det är en vackert glittrande försommarmorgon vid Solviksbadets
motionsspår i den
tjusiga Stockholmsförorten Bromma.
Men skenet bedrar. En bit in i Ålstensskogen ligger en 13-årig pojke död.
Hans värdesaker saknas och han har
rivsår överallt, som om ett rovdjur har
klöst honom.
Pojken visar sig vara Felix Rossi, en
sjundeklassare med många vänner.
Men på senare tid verkar han ha dragit
sig undan, utan att någon riktigt vet
varför.

Kriminalinspektör Emma Sköld och
hennes kollega Krille börjar utreda
mordet. Det ryktas om ett ungdomsgäng från förorten Råcksta som knivGrannparet Rut och Herman blir snabbt
deras vänner och herrarna tar för vana att rånar jämnåriga på mobiltelefoner och
jackor i Bromma. Är det ett rån som
försvinna in i Hermans bod på kvällargått överstyr? Men Emma har en känsna. Där vankas det starka drycker och
la av att att sanningen finns någon helt
lättklädda damer.
annanstans ...

Lite Kuriosa

Det i dag enda hotet för Burj Khalifas
världsrekord är andra stora byggnadsföretag i Dubai. Mellan 2003 och 2009
drevs till exempel ett byggprojekt där
målet var satt på 1 000 meter. Projektet
ställdes dock in i slutet av 2009.

För att skapa intresse presenterar vi deltagarna redan i detta nummer samtidigt
som ni kan gå in på deras respektive
onlinesidor och bekanta er med deras
konst. Här finns även kontaktuppgifter
för de som redan nu kanske vill inhandla en tavla eller ge ett uppdrag om porträtt som julklapp.

Sofi Johansson

För ganska exakt femton år sedan profilerade vi Sofi som en ung talangfull
tjej, med ett stort intresse för att måla.
Idag är Sofi, bosatt utomlands, yrkesverksam inom lantmäteri där hon har
stor användning för sin konstnärliga
ådra. På sin fritid har hon vidareutvecklat sitt konstnärskap och vid sidan

av sitt abstrakta måleri även blivit en
duktig porträttmålare. Företrädesvis
har detta, uppskattats som presenter
till släkt och vänner men efterfrågan
har nu blivit så stor att Sofi producerar
porträttmålningar på uppdrag. Även
djur porträtteras. Uppdragsgivaren kan
ha önskemål om val av material, storlek, etc, vilket påverkar prissättningen.
För mer info besök

https://sofijohansson90.wixsite.com/konst

Ineta Kekäne

Även Ineta har tidigare presenterats
i denna tidning. Här har vi att göra
med en unik, spännande artist, med ett
fantasifullt sätt att måla. Många gånger växer motiven fram från idéer som
”bara kommer till henne”. Det finns
ingen rak linje i hennes sätt att formge
sina alster, hon målar fritt ur huvudet,
utan att använda något underlag eller
genomarbetade skisser. Ibland kan

det bli lite surrealistiskt och med en
fantasifull framtoning.
För mer info besök
https://www.konst.se/inniki

Gösta Lindunger

En etablerad, självlärd konstnär som
sedan början av 2000 talet utvecklat
sin stil genom att blanda motiv som
Landskap, Blommor, Fantasi och
Fåglar/Djur. Sedan han blev pensionär
för drygt 20 år sedan målar han oftast
dagligen. Tekniskt sett så utgår han från
bilder och målar med akrylfärg på duk.
Gösta gör även målningar på uppdrag
där beställaren väljer motiv utifrån bild
eller annat underlag.
För mer info besök
https//www.konst.se/lindunger

Varför lägga tid på att baka
mitt i julstöket
Beställ hos oss så bakar vi

Dagens Lunch
Pajer Sallader Mackor m.m

Burj Khalifa är med god marginal världens högsta byggnad och rymmer hotell,
kontor och bostäder. Skyskrapan byggdes
av konsortiet Emaar med Samsung som
entreprenör och invigdes den 4 januari
2010.
Höjd: 828 meter
Våningar: 165
Golvyta: 335 000 kvm
Hissar: 57
Byggår: 2006-2010

Denna sida skulle egentligen vara en
puff för ett Vernissage som vi planerat
skulle äga rum i december 2020.
Men mot bakgrund av den tilltagande
smittspridningen av Corona-pandemin,
väljer vi att sälla in detta.
Nu planerar vi om och hoppas få möjlighet att genomföra vernissagen under
våren 2021. Datum återkommer vi med
i nästa nummer av Magazinet!

Nybakat bröd varje dag
från vårt eget bageri

FAKTA
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Vernissage i Hagsätra, våren 2021
”Tre lokala konstnärer”

Mytomanen

Willie Nelson har alltid turnerat väldigt mycket. Då tillbringar han avsevärd

tid i turnébussen. Så mycket tid att han uppgett för amerikansk media att han
betraktar bussen som sitt hem oavsett ranchen i Texas och bostaden på Hawaii.
Enligt bolaget som ordnat hans bussar är han inne på sin 5:e sedan 1979.
Alla har samma namn ”The Honeysuckle Rose”.

Konditori Vallmofröt
Hagsätra Torg 14 Tel: 749 52 39

Öppettider
Jul- & Nyårshelgerna
10.00-16.00
Julafton
Juldagen
Annandagen

Nyårsafton
Nyårsdagen		
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Insändare
Grattis Människan vi fyller 200 000 år!

Insändare

Enligt flera studier som publicerats så har man fastställt att vi som människor
existerat i 200 000 år! Däremot finns olika teorier när det gäller vårt ursprung.
I ett tidigare nummer av Magazine V har vi återgivit en text av Ingvar Ygeman
som handlar om Massajernas liv och historia. Enligt Ygeman så kan människans
ursprung visa spår från Massajernas leverne och villkor.

Allt detta gemensamägda kräver en
hel del organiserande, muntlig byråkrati skulle man nog kunna säga, en
tidskrävande muntlig byråkrati. De
saknar en egentlig politisk organisation, en sådan skulle nog här betraktas som ett onödigt mellanled.
Reglerna som finns är klara och enkla. Som de alltid varit.

Nu har det kommit till ytterligare fakta som stärker den tidigare teorin att så var fallet.
I Ygemans nyutgivna bok, går man till botten med historiken och finner häpnadsväckande resultat som stärker versionen om Massajerna.
									
Red

Även om landet är gemensamägt
så tillhör det ytterst ENKAI, Gud.
Ingen enskild eller familj kan äga
mark. Här finns grunden till den kollektivistiska tradition som genomsyrat hela Afrika. Ett av deras budord
är hänsyn, man måste visa hänsyn
till andra inom kollektivet och till
den omgivning, miljön, som man är
beroende av.
Organisationen saknar inte överhöghet. Varje massajby styrs av en hövding och en styrelse av äldre, kallad
Ol-olsho.
Överhögheten behöver förvånansvärt sällan ingripa. Hövdingen och
styrelsen får betraktas som skiljedomstol eller medlingskommission
som kan anlitas när alla andra försök
till lösning misslyckats.

Massajerna är spridda över en yta
på 80 000 kvadratkilometer, många
finns i Rift Valley. Allt som allt är de
inte fler än 120 000 människor uppdelade på 20 olika grupper. Massajerna är hårt trängda av exempelvis
naturskyddsområden, hotell, byar av
bofasta och framförallt jordbrukare.
De lever efter gamla traditioner.
Men för hur länge till?

Ingvar Ygeman har fått mycket beröm för

sina böcker och journalistik.
Ingvar Ygeman har varit krigskorrespondent. Studerat i New York. Varit ledamot
i juryn som delar ut stora journalistpriset.
Lärare på journalisthögskolor. Han har
intervjuat ett flertal berömda storheter,
mycket uppmärksammade intervjuer, som
Moder Theresa, Alan Garcia, Indira Gandhi
och Nelson Mandela för att nämna
några. Så förstås den allra sista intervjun
som gjordes med Olof Palme, bara några
timmar före mordet.

Lejon, leoparder och hyenor.
Den andra typen kallas Mahyatta
och kan bestå av uppåt 100 hyddor
byggda så att de bildar en mur runt
byn, här saknas häck.

Danserna är viktiga och flitigt utövade.
Lite brutalt uttryckt så är det en som
hoppar inför gruppen och de andra väntar på sin tur. Ibland hoppar alla. Kompet är deltagarnas monotona gutturala
ljud som svårligen låter sig beskrivas.

De tappar regelbundet djuret på
blod, kallat osarge, som de dricker
varmt direkt efter tappandet. Trefyra liter per ko tappas i månaden.
- Blodet är vårt liv, som går in i oss
och ger oss stor styrka, säger de.
De är mycket beroende av sina kor
och kon är beroende av makens gräs.
Här finns ett för massajerna heligt
samband. Men de säger att de inte
kan tänka sig att börja böka eller
krafsa i marken, jordbruka. Det är
emot deras tro och under deras värdighet.
Vanligen bor massajerna i två typer
av byar.
Den första är Enkang med tio till
trettio hus, oftast lagda i cirkel. Byn
är omgiven av en tjock tornhäck som
skyddar dem mot de vilda djuren.

De spelar gärna spelet ”Bao” och tillverkar konsthantverksprodukter som
hals- och armband. De följer sina
hjordar och har delvis gått in i samma
mönster som savannernas gräsätare och
de upplever sig leva i en överhuvudtaget stor och stark gemenskap och en
Byggandet av hyddorna är kvinnojobb. Och de ser ut att älska och ömt
vårda barnen, som de bär närmast
kroppen vart de än går. Barnen ammas i två-tre år. Männen sköter boskapen och fortfarande är en mindre
del av männen utsedda till krigare.
För att bli krigare måste man först
kunna döda ett lejon med spjut.
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Den 15 maj började världens första flygvärdinna
på flygbolaget Boeing Air Transport.

Under många år var han journalist, på
Sveriges största nyhetsbyrå, dagstidningar
och även redaktör för flera tidskrifter.
Chefredaktör i 17 år för tidningen Statsanställd med 200 000 ex i upplaga och en årsupplaga på över 7 miljoner. Spelat fotboll i
en av de högsta divisionerna.
Löptävlat, bl a New York Marathon och
24 Lidingölopp.
Ygeman är en flerfaldigt prisbelönad och
ofta översatt skribent.

Under de heta dagarna kalla inuti
och ganska varma på natten.
Eldplatsen består av tre stenar.
På golvet ligger ett koskinn.

Flertalet massajer är delvis nomader
och har hjordar av kor, får och getter. Det ger dem föda, mjölk, blod
och kött.

.....................................

Om vi till sist ska nämna något om den
flärdfulla delen av tillvaron, så är det
huvudsakligen männen som har långt
hår. Kvinnorna smörjer in sig med fårfett och ockra för att det anses vackert
och för att skydda sig mot hetta och
insektsbett.

Massajerna har bott mycket länge i det område som kallas släktets vagga och
anpassat sig väl till de hårda förhållandena. I deras livsvillkor finns även spår
av vårt tidiga ursprung
Flertalet av massajerna har en samhällsform som bygger på gemensamma betesmarker och gemensamma
vattentäkter. Det allra viktigaste i
deras värv är gemensamägt. Allt detta har man ett gemensamt ansvar för.
Det inser och lever massajerna för.

HÖRT OCH HÄNT

Behovet av krigare i dag är de ytterst
ovilliga att yttra sig om. Överhuvudtaget är de obenägna att berätta om sitt
liv och sina vanor.

Rapport från världen

Spår av vårt ursprung
hos Massajerna

trygg tillvaro. Som de säger:
- Nai, inchoo iyook nermamunke giro
ninchoo inochartula onyookie.
Det betyder:
- Gud ger oss fria skor, från boskapen,
och ger staven från träden som stöd när
vi blir gamla.
Att deras urgamla livsform är starkt
hotad, håller de inte alls med om.

av Ingvar Ygeman

På senare år har Ingvar Ygeman sysslat
med internationellt biståndsarbete även i
några av världens värsta krishärdar. Senast
i år jordbävningen på Haiti. Har flera år
drivit egna barnhem ”Ygemans Barnhem”.
Via sina två konsultbolag har han fått många högst varierande uppdrag. Uppdragen
har en spännvidd med alltifrån stora FNprojekt till absolut svenskt och synnerligen
lokala fritidsuppdrag som svenska kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Just nu är det
utlandsprojekt som Refugee Council, World
Crises Messages och världshungerhjälpen
samt två större statliga svenska företag.
För några månader sedan kom hans 24:e bok
”Före katastrofen och efter”.

Ellen Church, 1904-1955,
var med på premiärturen
mellan Oakland och
Chicago.
I dag tar resan 4 timmar.
För 90 år sedan var det
besvärliga 20 timmar
med 13 stopp.

Recensioner
En skarpsynt betraktare och sällsynt kunnig reseberättare är Ingvar Ygeman. Många reser i dag. Men ganska få så mycket som Ygeman.
Många skriver i dag. Men ytterst få skriver som han. Vilken lysande stilist! Hans böcker är delikatesser för finsmakare.
Stefan Lundgren i Kuriren
Hans böcker är spännande, läsäventyr i toppklass, närmast omistliga handböcker i överlevnad. Underbara litterära prosadokumentärer.
Pia Engdahl i Helgens Nyheter
Starkt imponerande översiktlighet när världen speglas och njutbar stilkonst. Ygeman rekommenderas absolut och oreserverat.
Suveränt, helt enkelt. En magisk stilkonstnär.
Horst Schultze i Flensborg Avis, Danmark
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Lasse Anderssons berättelse om hur han fick en Count Basie-slips!

Som gammal Jazz och populär-musiker, har Lasse genom åren haft vissa ideal som han sett upp till.
En sådan man var Count Basie!
- Under min aktiva tid när jag spelade med Ronny Gardiner, Tivoli Jazzband eller deltog i en Jam-session
med Eddie Brúner på Ångbåten Saltsjön, så pratades det ofta om vilka Jazzmusiker vi såg upp till.
I stort sett vid alla sådana tillfällen nämndes Count Basie.
Personligen har jag flera gånger sett honom uppträda live med sitt band. Tyvärr fick jag aldrig träffa
honom privat men däremot fick jag det stora nöjet att bli bekant med ett par av hans bandmedlemmar,
Sonny Cohn och Johnny Williams. En trevlig bekantskap som höll i sig i några år.

		
		
		
		
		
		
		

En högt värderad julklapp!

Under sin karriär lät Count Basie designa en brun slips med Pianotangenter och initialerna C B.
- När jag första gången såg den vart jag lite sugen på att förvärva en egen. I något sammanhang nämnde
jag detta för grabbarna jag lärt känna. Döm om min stora lycka när jag inför julen 1992, fick ett paket
från Johnny Williams innehållande ett foto på Count Basie band, ett julkort och en C B-slips!
Inskrivet i julkortet stod det Merry Cristmas Lasse and say hello to the Boys!
Den slipsen har jag sedan den dagen förvarat på hedersplats.

Ett knippe Nostalgi

När jag letade bland gamla fotografier, hittade jag denna bild som fick mig att
stanna upp i ett anfall av nostalgi. Bilden är från 1954 och föreställer mig, min far,
mor och storebror på semester. Vi var på väg till Helsingborg för att ta färjan över
till Danmark och vår slutdestination Köpenhamn.
Förutom min familj som samlats runt det, vid den tiden traditionella Camping-kitet,
ser man i bakgrunden en bil med husvagn. Bilen är en Ford Prefect årsmodell 1947.
Vill minnas att den hade 36 alternativt 38 hästkrafter. Ingen racerbil direkt!
Resan till Helsingborg fick därför delas upp i två dagsetapper. Första stoppet blev
Gyllene Uttern där vi övernattade på en parkeringsplats. Dagen därpå startade vi i
gryningen men kom ändå för sent till färjeläget, sista färjan hade redan gått, så det
blev ytterligare en övernattning på P-plats. Dagen därpå var vi däremot första ekipage ombord.

Hembyggd husvagn

Husvagnen är lite speciell, den byggdes nämligen av min far i vårt garage under vintern 53-54. Den påminner i sin stil om en
SMW, dåtidens enda serietillverkade svenska husvagn. Vår husvagn väckte stor nyfikenhet och var vi än stannade kom folk
fram och ville titta in i vagnen för att se hur den var inredd. Minns också att andra medtrafikanter inte såg vårt ekipage med
blida ögon. Vi var bara i vägen och höll för låg hastighet. Värst var det i backarna på småländska höglandet då kedjan till
kylargardinen gick sönder och samtidigt kortslöt två av fyra tändstift. Det var ju en katastrof för den redan motorsvaga bilen.
Vi fick ofta köra åt sidan och släppa förbi de köer som bildats bakom oss och då tutade bilisterna och i vissa fall hytte de med
näven. Kanske lite pinsamt men i vår bil sa vi bara att de var avundsjuka!
Året därpå tillryggalade vi hela resan på en dag med en alldeles ny Volvo PV 444 som dragbil.
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Insänt av Gunnar Nordin alias W Gurra

Mäktigt besök på mitt landställe!

En tidig morgon när mitt barnbarn och hennes man
Benny Byström, vaknade och gick ut i köket, såg de ett
ganska stort djur som satt på gräset.
Vad var det? Jo ett livs levande Lodjur hade satt sig till
rätta och spanade försiktigt ut över tomten.
Att Lodjur på detta sätt gör sig synliga, tillhör inte det vanliga, de är normalt sett, väldigt skygga och drar sig för att
komma nära människor.

Ellen var utbildad pilot och sjuksköterska men
eftersom hon var kvinna kunde hon inte få jobb
som pilot men väl ”sky girl” hos flygbolaget.
För att få jobbet som flygvärdinna krävdes det
att de var legitimerade sjuksköterskor, ogifta,
under 25 år. Högst 1,63 och inte väga mer än 52 kg.
Förutom att ta hand om oroliga passagerare
skulle de kunna tanka ett plan, bära
bagage och knuffa in ett plan
in i en hangar.
Allt för 125 dollar i månaden.

Facit Mat Dax krysset nr 3

Benny är professionell fotograf och på några sekunder hade
han rustat sig med sin kamera och fick några fina bilder på
den sällsynta gästen. Flera av dessa bilder har återgetts i några
dagstidningar och jag fick tillåtelse av Benny att skicka in
denna bild till Magazine V.
Även om jag själv inte var på plats vid denna händelse, känns
det ändå mäktigt att veta att Lodjuret var på besök hos mig.
Förhoppningsvis kanske det blir fler visiter.
Insänt av Gunilla Skoglund

Att äta julbord

Visste du att det enligt
tradition ska ätas hela sju rundor?
Sill – Lax och Skaldjur –
Kallskuret – Småvarmt – Ost –
Efterrätter – och sist men inte minst
Julgodis
			
red
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Har du hört
den förut

HAGSÄTRA KEMTVÄTT
OCH SKRÄDDERI

HAGSÄTRA MOBITEK
DATA
&
MOBILSERVICE

Hagsätra Torg 15 Tel: 647 91 25

Snabba leveranser
- Hur långt är det från Stockholm till Uppsala?
- 66 km.
- Jaha och hur långt är det från Uppsala till
Stockholm?
- Det är naturligtvis lika långt, 66 km.
- Det är väl inte så självklart. Från jul till nyår är
det ju bara en vecka, men från nyår till jul är det ju
nästan ett år.

--------------------

Det var sista dagen på höstterminen och barnen
hade med sig julklappar till fröken.
Kalle, sonen till blomsterhandlaren lämnade över
sitt paket.
- Jag tror jag kan gissa vad det är för något, sa
fröken och skakade på paketet. Jag tror att det är
en julblomma i det.
- Hur kunde fröken gissa det? undrade Kalle.
- En ren chansning, sa fröken och log.
Då kom lilla Anna fram med sitt julpaket. Annas
pappa hade konditoriet i stan så fröken kände på
paketet och gissade vad det var i.
- Jag tror att det är en tårta i.
- Ja, sa Anna, hur kunde fröken veta det?
- Jag gissade, sa fröken med leende.
Då kom Orvar fram med ett paket. Orvars pappa
jobbade på Systembolaget. Fröken skakade lätt på
paketet och lyfte upp det för att kika under det. Då
såg hon en våt fläck på paketet.
- Får jag gissa vad det är i? undrade fröken.
- Ja, sa Orvar.
- Jag tror att det är vin i paketet.
- Nej, sa Orvar.
Då kände fröken på den våta fläcken och satte
fingret till munnen.
- Hmm. Kan det vara champagne?
- Nej, sa Orvar och log brett.
Fröken smakade en gång till och gissade på att det
var whisky.
- Nej, sa Orvar och skrattade, det är en hundvalp

Bra Sagt

De flesta kvinnor dras till de enkla sakerna i livet,
som män		
Henny Youngman
Hon har sitt vackra utseende efter sin far. Han är
plastikkirurg		
Groucho Marx
När du tar en liten smakbit av något hos en vän,
ät då inte så mycket att du fastnar i dörren
			
Nalle Puh
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Vi hämtar och lämnar

Skrädderi

Mobile Technology

Vi syr in/ut, lägger upp/ned
Byxor, Klänningar, Kavajer m.m.
Byten av blixtlås även i Skinnjackor
Nyhet!

Vi tar även emot skor
för reparation
och vård

Tvätta

4 skjortor 100:- 10 skjortor 200:-

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt

Alltid hög kvalité till lågt pris
Många delikatesser till Julbordet
även ekologiska produkter
från Polen PARCZYNSKI

Lunch

6 dagar i veckan
5-7 rätter att välja mellan
God Jul
och
Gott Nytt År
t:

Öppe
Hagsätra Torg 32 Tel: 99 38 22

Måndag-Fredag
Lördag
Lunchservering
Avhämtning

Vi har allt för

Data och Mobiltelefoner
Köper och Säljer begagnade Mobiltelefoner
-Reparationer
-Service
-Skärmbyte
-Uppdatering
-Upplåsning
-Batteribyte
-Tillbehör och mycket annat

Nyhet!
Nyckelservice

10-18
10-15
10-14
10-18

Kopiering av nycklar

Vi säljer flera modeller av Hänglås, även med kod

Tipsrutan

Snabb service med Garanti

Gräsfläckar på kläderna får man bort
genom att gnugga med tandkräm och
ljummet vatten på fläcken

Hagsätra Torg 16

Blanda 2 msk vinäger och 2 msk strösocker i
blomvattnet så håller ”snittblommorna” längre

Tel: 076 956 6633
070 025 9955
073 998 3930
www.heliomaz@hotmail.com

Öppet:

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag
10.00 - 15.00
Lunchstängt
13.00 - 14.00

T Hagsätra * Buss 143 från Älvsjö/Högdalen * Fri parkering 2 tim

YB911

Öppet alla dagar 7–22 Hagsätra Högdalen Hökarängen
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KAN INTE
DELAS
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SAMS
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PREKOGNITION,
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BRITTISK
STANDARD

STUDSAT

KÅNKAT

FRÅGA SOM ENDAST
HAR MICKEL KAN FÅ TVÅ SVAR. DET
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ENA KOMMER MED
FÖRVAR
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VAR HEMLIG
I SOVJET
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NOTIS
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ANSTÄNDIGHET
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