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 September 
Namnet September är verkligen ganska felaktigt 
nu för tiden. Det var ursprungligen den sjunde 
månaden i den antika romerska kalendern som heter 
Septem, vilket översätts till den sjunde månaden. 
Det var inte förrän 451 f.Kr. som månaderna 
januari och februari lades till i kalendern, vilket då 
gjorde september till den nionde månaden. 

Septembers månadssten, Safiren 
Månadsstenen den majestätiska Safiren. 
Med sina djupblå toner sägs denna dyrbara sten 
representera gudarnas visdom, renhet och tillit. 
Safirer bars en gång för att skydda bäraren från 
både förgiftning och annat ont. 
 
Vilken sommar vi har haft 
Nu har många återgått till vardagen. Arbetet, 
skolan, kursverksamheten o dyl. 
Efter en mycket lång tid med pandemin kan jag 
konstatera att allt flera har skapat nya vanor och 
skaffat sig nya intressen.
Kanske inspirerats till att förändra hemma och 
glädjas åt loppisfynden som köptes i somras. 
Kanske börjat sticka, virka, brodera. 
Kanske dukar upp och bjuder in vännerna till fest. 
Kanske torkat, picklat, fryst in, saftat, syltat frukt, 
bär och skogens delikatesser. 
Kanske läst ut boken som legat på nattduksbordet 
och väntat. 
Kanske är en lycklig nybliven hundägare. 
 
Nu går vi mot en färgsprakande höst och vi på 
redaktionen önskar er alla en trevlig och avkopp-
lande stund med Magazine V. 
 
Avslutar med ett tänkvärt ordspråk
Förlorad tid kommer aldrig åter 
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Folkhälsomyndigheten släpper från och med 29 september alla eller åtminstone de flesta av de begränsningar som hittills 
gjort det omöjligt att arrangera en Seniorträff. 
Det känns väldigt befriande och stimulerande att återigen kunna lägga ner energi på att planera för våra sammankomster. 
I likhet med tidigare träffar satsar vi på God Mat, Bra Underhållning och överraskande inslag. 
En liten reservation får vi dock ha någon vecka till och hoppas att inte Pandemin tar ny fart. 
Hursomhelst så kan vi i dagsläget inte med bestämdhet gå ut med exakt datum när Seniorträffen återstartas. 
Vår målsättning är dock att det skall ske i oktober. 
 
Du som är fyllda 55 år och är intresserad av att boka en plats kan f.o.m 29 september höra av dig på telefon 0762 311812 
alternativt gå in på vår hemsida www.seniortraffen.se  
Då presenterar vi även ett detaljerat program med underhållning, matsedel och andra lustigheter som ingår i entréavgiften. 
Som vanligt avser vi att träffas på Folkets Hus i Rågsved 
 
Alla hjärtligt välkomna! 
Seniorträffen



Världsrekord med P1800 
Amerikanen Irvin Gordon, från Long 
Island/New York, innehar världsrekord 
i antal körda mil av en och samma 
chaufför, i en och samma bil, i icke 
kommersiell trafik. Han njöt av att köra 
sin P1800 S årsmodell 1966 så till den 
milda grad att han slog världsrekord 
flera ggr och hamnade i Guiness Book 
of records. 
Det första som berättas om honom är 
att han köpte bilen på en fredag och 
kom tillbaka på måndagen. Inte för att 
klaga utan för att göra den första servi-
cen. Han hade i ren glädje kört mer än 
200 mil över helgen! 
 
Innan sin död 2018, fick han se mätaren 
visa på 3,4 milj miles = 5,4 milj km 
eller 540 000 mil. 
Den klassiska B18 motorn som bilen 
var utrustad med, renoverades vid två 
tillfällen men byttes aldrig ut. Med 
stolthet berättades det att bilen fortfa-
rande hade samma radio, axlar, växel- 
låda osv. 
Gordon erhöll utnämnelser av organisa-
tionen Volvo High Milage och anlitades 
som PR medarbetare för Volvo. 
 
Volvos tidigare reklamslogan är 
fortfarande aktuell 
”Volvos Värde Varar”. 
I augusti i år såldes en P1800 på 
auktion för motsvarande 450 000 kr. 

 

           Text: Tommy Söderberg 
           Källa: Göteborgs-Posten
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Volvo P1800 
      En pojkdröm 

P1800 en svensk sportbil som till-
talade de flesta. Designmässigt tog 
den ett rejält steg utanför Volvos 
traditionella familjebilskoncept. 
 
I år är det sextio år sedan den legenda-
riska sportbilen Volvo P1800 började 
rulla på vägarna. 
Bilen fick av en slump ett ”Helgon” till 
marknadsförare som gjorde den berömd. 
Modellen byggdes i tre versioner fram 
till 1973 i 47.491 exemplar. Vilket var 
anmärkningsvärt många då den var dyr 
att köpa för en ”Medelsvensson”. 
 
Historik 
Redan i december 1957 hade Volvo-
ledningen gett klartecken till att P1800 
skulle byggas. Volvochefen Gunnar 
Engellau menade att en sportbil skulle 
stärka märket, speciellt i USA. 
 
Volvokonsulten och projektleda-
ren Helmer Petterson var drivande för 
projektet. Bilen ritades av Pettersons 
son Pelle Petterson, den välkände seg-
laren och båtbyggaren som vid tillfället 
var praktikant på det italienska design-
företaget Frua i Turin. 
Ägaren Pietro Frua 1913-83 hade ett 
finger med i spelet då P1800 skapades. 
 
Motoralternativet för bilen blev initialt 
B18-motorn. De första årsmodellerna 
utrustades med dubbelförgasare som 
gav motorn en effekt om 100 hk. 
Senare ökades detta till 108 och 115 hk, 
och med B20-motorn med insprutning 
1970 till 135 hk. 

Bilen blev TV-kändis 
P1800-modellen fick stor popularitet 
genom den brittiska TV-serien Helgonet, 
där Roger Moore körde en vit modell 
med registreringsnumret ST 1. Där ST 
står för Simon Templar alternativt en 
förkortning av Saint / Helgon. 
 

 
 
 

Dåvarande kronprins Carl Gustaf fick 
1966 ta emot en ljusblå P1800 med eker-
fälgar och svarta skinnsäten av Volvos 
PR-chef Hans Blenner och Folke Brigård. 
Detta var prinsens första egna bil och 
registreringsnumret var AA 1515. 
Han blev samtidigt hedersmedlem i 
P1800 klubben. 
 
Tillverkning 
Bilen tillverkades till en början av 
Jensen Motors i England, men tillverk-
ningen flyttades senare till Göteborg. 
När Volvo tog tillbaka tillverkningen 
byttes beteckningen till P1800 S, ”S” 
som i svensk. 
Bilen moderniserades genom åren och 
i slutet 1972-1973 byggdes en variant 
som var ett slags sportkombi ritad av 
Jan Wilsgaard. 
Bilen betecknades då 1800 ES, ES 
för Estate / herrgårdsvagn. I folkmun 
ibland även kallad ”fiskbilen” eller 
”likbilen” i Sverige. 
 
Nya avgasreningskrav som sänkte mo-
torernas effekt samt oljekrisen 1973 var  
orsaker till att P1800 lades ner. 
Volvo återgick till att satsa på säkra fa-
miljebilar. Törstiga sportbilar var plötsligt 
inte längre modernt. 

Varje dag nybakat 

Matbröd, Kaffebröd, Bakelser, Tårtor

Dagens Lunch 

Varmrätt varje vardag 
11.00-14.00 

inkl Smör & Bröd, Kaffe 

Öppettider: 

Måndag-Fredag 06.00-18.00    Lördag-Söndag 09.00-16.00 

Hagsätra Torg 14   Tel: 749 52 39
Konditori Vallmofröt
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Nytt från Hagsätra- och 
Ormkärrsskolan

Trodde ni att Hagsätraskolan stått tyst 
och övergiven under sommaruppehållet? 
”Icke sa Nicke” På dagtid och kvällar 
har skolområdets, utomhusmiljö varit 
välbesökt. 
Såväl idrottsutövande barn och ungdo-
mar som de som bara vill hänga med 
sina kompisar har haft skolan som mö-
tesplats. 
Ett antal utomhusaktiviteter utförs på 
våra bollplaner och lekplatser som är 
tillgängliga dygnet runt. 
 
l tidigare reportage har vi givit uttryck 
för att skolans utomhusmiljö skall var 
av det slag att barn och föräldrar kan 
finna intresse av att nyttja dem även 
utanför ordinarie skoltid. 
 
En högt prioriterad del är föräldrars 
närvaro för att främja goda relationer 
mellan unga och äldre. 
Skolans utemiljö är till för alla som har 
ett positivt ärende. Vi tror att vuxnas 
närvaro till stor del hindrar klotter och/
eller andra sabotage mot skolan, vilket 
sattes i bevis nu i sommar då det var 
väldigt lite förstörelse. 

Daglig aktivitet för renoverings-
arbeten 
Ett omfattande bygg och renove-
rings-arbete har pågått hela sommaren. 
Dels har man gjort en del renoveringar 
av utrymmen i det som kallas H 1 och 
H 2 men den stora byggnationen är det 
jättelika projektet att bygga om fast-
igheten där skolans matsal är belägen. 
Hela taket görs om. 
 
Långsiktig satsning på skolorna 
- Det känns bra att kommunen satsar på 
Hagsätraskolan och Ormkärrskolan i 
det här fallet SISAB som förvaltar fast-
igheterna. 
Under det senaste året har alla fönster 
bytts ut på båda skolorna. 
 
Delar av Hagsätra och hela Ormkärr-
sskolan har fått ytskiktet fixat i klass-
rummen    En utökad trådlös uppkopp-
ling har installerats  H-huset har rustats 
upp. 
Solceller installerades på Hagsätrasko-
lans tak, vilka försörjer skolan med el. 
Alla galler på bottenvåningen på Hag-
sätraskolan har tagits bort vilket skapat 
en finare känsla runt skolan. 
 

Inom det närmaste året kommer sko-
lorna att tillgänglighets anpassas med 
ny skyltning, både utanför och inne och 
fortsatt utbyte av armaturer för bättre 
belysning i klassrummen. Detta borgar 
för långsiktig satsning på skolorna som 
historiskt genomgått temporära driftsin-
riktningar av olika slag. 
 
Stort tryck på skolorna 
I närtid planeras och genomförs omfat-
tande nybyggnationer av lägenheter i 
närområdet. 
- Det kommer att sätta hårt tryck på vår 
förmåga att ta emot nya elever och ge 
dem optimala förutsättningar till god 
utbildning. 
 
I dag går det 675 elever på Hagsätra-
skolan och 160 på Ormkärrsskolan och 
vi har nästan fullt i alla våra klasser och 
med ett ökat tryck när det gäller ansök-
ningar. 
Det viktigaste för mig som rektor är att 
hela tiden arbeta för att Hagsätraskolan 
och Ormkärrsskolan är det bästa 
alternativet för alla barn som bor i 
området och våra fokusområden är och 
kommer att vara: 

Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrskolan 
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1. Skolan som institution ska vara till-
gänglig för alla som går på den, 
2. Hela tiden arbeta för en hög trygghets-
känsla och studiero under lektionerna. 
3. Att hela tiden arbeta för att frånvaron 
ska vara så låg det bara är möjligt då tid 
på plats är en stor del i att få en gymna-
siebehörighet när eleverna lämnar oss i 
årskurs nio. 
 
Det ständigt ökande antalet elever, har 
som vi tidigare informerat om, gjort att 
rektorsområdet med Hagsätraskolan 
och Ormkärrskolan, redan nu är en av 
Stockholms större grundskolor i sta-
dens yttre områden. 
Med en så stor elevgrupp är slitaget 
stort och det pågående underhållet nöd-
vändigt. 
Det är min förhoppning att alla närbo-
ende med elever i vår skola ser detta 
som positivt och att vi gemensamt kan 
se framtiden an med tillförsikt. 
 
Bygget av matsalen kommer att pågå 
fram till höstterminen 2022. 
Jag vet att det kommer bli en fantastisk 
matsal som vi kommer få tillgång till 

då allt kommer fräschas upp tillsam-
mans med att vi kommer köpa in nya 
ljudabsorberande möbler. 
 
Pandemin är inte över! 
I glädjen över att vi återigen, fullt ut, 
kan återstarta utbildning av våra elever 
på plats i skolan, får man inte glömma 
att Pandemin fortfarande pågår i vårt 
land. 
Nya mutationer dyker upp och detta är 
något vi får dras med en lång tid fram-
över. 
Det känns därför viktigt att påminna 
föräldrar och/eller närstående till barn i 
våra skolor, att vid minsta förkylnings-
symptom eller sjukdom, se till att bar-
nen stannar hemma. 
Denna hänsyn gäller såväl för våra 
elever som våra lärare och övriga an-
ställda i skolan. 
En ny situation med undervisning på 
distans vill vi på alla sätt undvika då vi 
vet att det påverkar studieresultatet. 
 

Avslutningsvis vill jag bara säga att det 
var fantastisk att möta alla elever igen 
när skolan satte igång. Att gå runt och 
möta alla leende elever ger så enormt 
mycket energi. Vi är så glada över att 
få ”låna” barnen i området då dessa gör 
våra dagar till bra dagar. 
Enligt inkomna rapporter har de flesta 
eleverna som gick ut nionde klass i 
grundskolan i våras, 2021, under som-
maren fått besked att de blivit antagna 
på de linjer de valt för gymnasial ut-
bildning. 
 
Ett gott betyg för att vår verksam-
het fungerar i enlighet med vår 
målsättning.

Ormkärrskolan

Pågående ombyggnationen av matsalen                                       H1 H2

Hagsätraskolan
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Historien bakom konstverket.
En symbol för fred och ickevåld i värl-
den. Kopior av den finns numera på ett 
trettiotal platser runt om i världen. 
 
En mångsidig konstnär
Carl Fredrik Reuterswärd föddes i 
Stockholm 1934. Han var en mångsidig 
konstnär, målare, grafiker, skulptör och 
poet. Han började studera konst i Paris 
1951 och hade sin första utställning 
där 1952. Reuterswärd återvände till 
Sverige och studerade på Konsthögsko-
lan fram till 1955. Han blev professor 
på Konsthögskolan 1965 och arbetade 
i den rollen till 1969. Sedan blev det 
flytt till Schweiz där han verkade som 
konstnär till 1974, då han tillträdde en 
gästprofessur vid Minneapolis Konst-
högskola i USA.

John Lennon & Yoko Ono 
Reuterswärd lärde känna John Lennon 
och hans fru Yoko Ono. Det var hon 
som bad honom göra en konstnärlig 
hyllning till John Lennons fredsvision. 
Ursprungligen placerades skulpturen i 
Central Park i New York men skänktes 
1988 till FN och placerades då utanför 
FN-huset. 

RevolverskulpturenRevolverskulpturen

Skulpturen för fred har fyllt 40 år
Den hopknutna revolvern är världskänd, den skapades av den svenske konstnären 
Carl Fredrik Reuterswärd och står utanför FN-huset i New York

Lennons död gav idén
Det var mordet på Beatles-medlemmen 
John Lennon 1980 som gav idén till 
revolverskulpturen Non Violence. Reu-
terswärd beskrev ursprunget till revol-
verskapelsen så här: ”Jag fylldes med 
bitterhet och vrede, och satte omedel-
bart igång med att skapa en symbol för 
John Lennon och alla andra som blivit 
offer för dessa lönnmördare.”
Verket blev en revolver med en hop-
knuten pipa. 

Carl Fredrik Reuterswärd har överlåtit 
rättigheterna till verket till den interna-
tionella organisationen Non-Violence 
Project Foundation. Organisationen 

utbildar unga i hela världen i freds-
skapande, ickevåld, självkänsla och 
konflikthantering. Sedan starten 1993 
har de utbildat mer än åtta miljoner 
ungdomar och lärare i 30 länder på fem 
kontinenter. De har flera kulturambas-
sadörer runt om i världen, som Ringo 
Starr och Lionel Messi. 
Förlagan till revolvern med knut på 
pipan är en Colt Python .357 Magnum 
men har gjorts i andra versioner, som i 
Landskrona där pistolen har två knutar 
på pipan. 
I dag låter Non-Violence Project 
Foundation olika konstnärer tillverka 
mindre skulpturer i olika varianter av 
revolvern.

I slutet av sitt liv var Carl Fredrik 
Reuterswärd bosatt i Fortuna utanför 
Landskrona där han avled 2016, 81 år 
gammal

Text: Inger Sjunnevik
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Vi utför: Allmän tandvård & Implantat
* 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  

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA
En handikappvänlig tandläkarmottagning 

med eget laboratorium mitt i 
Hagsätra Centrum

Vi är anslutna till
Försäkringskassan 

Allergifria proteser 
Egen tillverkning

Gratis konsultation för implantat till den som är helt tandlös

13 000:- 32 000:- 45 000:- 67 000:-

Singel 
implantat

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

Hagsätra Tandläkarna
Hagsätra Torg 40 bv, 124 73 Bandhagen     E-mail: bokning@dentes.se    Webb: www.dentes.se

Faktaruta 
Hagsätra Tandläkarna är en 
privatmottagning som erbjuder 
såväl Tandimplantat, Estetisk 
tandvård, laser- och en mängd 
olika behandlingar. 
Allt för att gynna din tandhälsa. 
 
All vår personal har gedigen 
utbildning inom sina respektive 
funktioner. 
Detta är en garanti för din 
säkerhet. 
 
Vi håller till i moderna, handi-
kappanpassade lokaler med 
ständigt uppdaterad, modern 
teknisk utrustning. 
 
Såväl nya som gamla kunder 
är välkomna.

* Hel överkäke 
(max 6 implantat)

* Hel underkäke 
(max 4 implantat)

* Hel överkäke 
+ 

* Hel underkäke

Genom stora framsteg inom tandteknik och material, skiljer sig de tjänster som dagens tandläkare kan 
erbjuda, högst väsentligt, jämfört med de metoder som användes förr. 
Hagsätra Tandläkarna erbjuder ett komplett utbud av allmän tandvård. Vårt mål är att du som patient, 
skall känna dig trygg och säker på att du får ta del av den ständiga utveckling som sker i vår bransch. 
Vi har också ett stark fokus på förebyggande tandvård. Vi hjälper dig med råd och anvisningar till hur 
du skall vårda dina tänder och tandkött. 
Genom dagliga rutiner och regelbundna besök hos oss, undviker du stora kostsamma ingrepp i en framtid.

Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista 
Jämför gärna våra priser! Vi tål att jämföras!



Nu sätter nästa års hyresförhandlingar i Stockholm stad igång 
Hyresgästföreningen kommer att ta emot yrkanden från såväl de privata hyresvärdarna som de tre stora allmännyttorna. 
Vi anser att yrkandena är provocerande höga. I år drabbades vi hyresgäster av höjningar långt över inflationen och vår inkom-
stutveckling. Många av oss fick, på grund av hyreshöjningarna, mindre pengar kvar till mat, kläder och andra nödvändigheter. 
 
Det är mycket som står på spel inför hyresförhandlingarna. Varje procents hyreshöjning betyder enorma summor för hyresvär-
darna samtidigt som det innebär att den enskilde hyresgästens privatekonomi försvagas. 
Statistiska centralbyrån anger att det är boendekostnaderna som mest påverkar inflationen. Hyresrätten är den dyraste boende-
formen där boendeutgiftsprocenten är högst. Många hyresgäster har svårt att klara även en ytterst marginell höjning. 
 
Mer än hälften av hushållen i hyresbostäder är ensamstående som med eller utan barn skall klara sig på en inkomst. 
Hyresgästernas boendekostnader skall vara rimliga, därför finns det egentligen inte något utrymme för att de skall öka. 
Endast mycket rimliga ökningar nästkommande år kommer att kunna accepteras. 
 
Inför hösten råder också kaos på bostadsmarknaden för yngre individer som söker sig till Storstaden för att studera 
eller arbeta. Antalet studentbostäder räcker inte till och många tvingas till mer eller mindre desperata överenskom-
melser för att hitta tak över huvudet. 
Optimalt för en studerande person är att få bo i en lugn miljö under trygga förhållanden och där man även kan skapa stu-
die-ro. En rimlig kostnad i proportion till storlek och service är också ett måste för ett lyckat resultat. 
 
Några exempel från verkligheten 

Vad sägs om ett proppskåp i duschen? 
En boendesituation som inkluderade risker i vardagen. ”Det konstigaste stället jag bott på var i en ombyggd del (hemmabygge) 
av lägenhet som bland annat hade proppskåp i duschen. Fick sitta ner o duscha på grund av rädsla att det skulle komma in 
vatten bland propparna. Ytterdörren var typ en garderobsdörr och trapphuset var ett tillhåll för folk som använde diverse dro-
ger, hände mer än en gång att de försökte rycka upp min dörr på nätterna.” 
Betalar inte alla hyran kontant vid plattan? 
En andrahandsuthyrning som spårade ur, det vittnar en 31 årig kvinna om. 
”Hyrde i andrahand av en tjej som ville ha hyran kontant vid plattan på Sergels torg i Stockholm. .Ibland kom hon utan för-
varning och gick in med egna nycklar i lägenheten, rörde runt i köket och hämtade grejer. Hon blev rasande när jag till slut 
sade upp kontraktet. Vågade inte bo kvar där sista månaden så sov på golvet hos en kompis. 

En 27 åring vittnar om inskränkningar i hemmet. 
”Jag hyrde ett rum på 6 kvadratmeter för 3500 kr i månaden. Hyresvärden hade satt en mdf-skiva rakt genom köket, den täck-
te några köksskåp så de inte gick att öppna. Förutom mitt rum så fanns det ett stort vardagsrum med endast en soffa i. Jag fick 
inte sitta i soffan eftersom det var ’’hyresvärdens rum’’. Han hade en egen nyckel och jag visste aldrig när han skulle dyka 
upp för att hämta post, samt vilja prata i typ en timme.” 
 

Hyresgästföreningen 
en medlems- och intresseorganisation för hyresgäster
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Hyresgästföreningen 

Medlemstidningen Hem & Hyra 

Kampanjen 
”Stoppabostadskaoset”  
Berättelserna är hämtade ur kampanjen Stoppa bostadskao-
set. Där vi har samlat fler än 1000 berättelser från unga. 
De vittnar om utsatthet och om en bostadsmarknad i kaos. 
Ta gärna del av fler berättelser på kampanjsidan 
stoppa-bostadskaoset.se. 
 
Familjemedlemmar till medlemmar i Hyresgästföreningen 
kan i liknande fall vända sig till Hyresgästföreningens juri-
diska rådgivning.  
 
Tillsammans kämpar vi för en 
bättre bostadsmarknad! 
Bli medlem i Hyresgästföreningen 
Vi är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folk-
rörelser. 
Vi driver bostadsfrågor, hyresgästernas rättigheter & påver-
kar politiska beslut. 

Som medlem får du: 
* Rådgivning om ditt boende 
* Hyresjuridiskt stöd 
* Påverka ditt och andras boende 
* Medlemsförmåner som gör skillnad i diin plånbok       
* Medlemstidningen Hem & Hyra i din brevlåda.  
 
Medlemskapet kostar 85:- /månad. 
Ditt medlemskap börjar gälla från och med första inbetal-
ningen 
gjorts och du har ingen bindningstid. 
 
Bli medlem för din egen skull! 

Ring vårt kansli tel: 0771-443 443  
https://www.hyresgastforeningen.se    

Magazine V har sedan tidigare exklusiv rätt att göra utdrag 
ur Ingvar Ygemans böcker och publicera dessa.
Nu har vi dessutom fått en exklusiv rätt att sälja hans bok 
”Olof Palme En intervju” 
Här är även ett porträttavsnitt på Lisbeth Palme. 
Boken ger också spännande smakprov på författarens 
andra intervjuer med namn som Nelson Mandela och Moder 
Teresa. 
Det är en alldeles underbar, lysande bok man inte lägger 
ifrån sig. Med unika bilder i både svartvitt och i färg. 
En bok med sedvanlig stilistisk lyskraft som har sålts över 
hela världen i en upplaga av 400 000 exemplar. 
Överskottet på försäljningen har använts till att bygga 
barnhem på olika platser i världen. 
 
När boken gavs ut i sin ursprungsrelease betingade den ett 
pris a 400:-   
           Nu signerade exemplar för 
           150:- 
            Inbunden, 156 sidor 
 
           Försäljning på 
   Hagsätra Torg den 1 oktober

 
 
 
Exempel på en recension från 
Ingrid Hölzer-Scoh, Berliner Stimme, Tyskland 
Ingvar Ygeman är ju som bekant berömd för sina intervjuer. 
Främst då för den världsberömda sista intervjun med Olof 
Palme. 
Själv sätter jag dock flera andra intervjuer jämbördiga som 
den med Martin Luther King, som den med Moder Teresa, 
som den med Che Guevara, som den med Ernest Hemingway, 
som den med Nelson Mandela eller den unika intervjun med 
broder nr två Nuon Chea. 
 
 
             Red
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En berömd intervjuare



Öppettider 
Tisdag- Fredag  10.00-19.00 
Lördag                12.00-20.00 
Söndag                10.00-20.00 

Restaurang i Hagsätra Centrum
Familjeföretag med lång erfarenhet av matservering 
Välkända för sin smakliga mat genom sin populära Foodtruck 
Tillagad från grunden med utsökta råvaror  
Stor matupplevelse även för en Gourmand 
Alltid vegetariskt alternativ på menyn 

Hemlagad lunch serveras mellan 10.00-14.00 
Svensk och Peruansk husmanskost 
  
Peruansk Söndagsbrunch 10.00-12.00

Kamuchas kök 
Restaurang  Take away  Foodtruck  Catering  Event 
Adress Hagsätra Torg 32 
 

Följ oss på Instagram och Facebook

Det peruanska köket sprids 
och uppskattas i hela världen, 

nu även i Söderort

  5   
        av 5 
Gunnar Nordin   
Kjell Mattison 
Ingemar Larsson 
Alf Sundqvist 
Eva Nygren

99:-

*****
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Copernicus är namnet på EU:s jordob-
servationsprogram. I det ingår satelliter 
i rymden och instrument här på jorden 
som tillsammans tittar på vår planet och 
dess miljö. Inom programmet levereras 
en stor mängd data ut till användare 
världen över som fritt kan använda den 
för olika ändamål. All data från Coper-
nicus är nämligen fritt och tillgängligt 
att använda. 
 
I Sverige samarbetar svenska myndig-
heter kring användningen av satellitda-
ta genom ett myndighetssamverkans-
program för Copernicus. Programmet 
bidrar till att tillgängliggöra satellitdata 
från Copernicus och kan användas för 
att förbättra miljöövervakningen, förstå 
och mildra effekterna av klimatföränd-
ringar och säkerställa civil säkerhet.   
 
Rymdstyrelsen vill berätta mer om hur 
satellitdatan används av svenska myn-
digheter. Därför har man producerat en 
serie filmer där nyttan med Copernicus 
lyfts fram. 
En av filmerna handlar om hur satel-
litdata kan användas för att bekämpa 
bränder. I Sverige fungerar Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) som kontaktpunkt för Coperni-
cus katastroftjänst. Det betyder att an-
vändare i Sverige vänder sig till MSB 
med sin förfrågan, som sedan vidarebe-
fordras till EU. 
 
Ökad brandsäkerhet i Sverige 
MSB fungerar som expertmyndighet 
på bland annat brandskydd och arbetar 
för ökad brandsäkerhet i samhället. 
Här utgör satellitdata och fjärranalys 

Brandbekämpning från rymden
Satellitdata från EU:s jordobservationsprogram Copernicus används av svenska myndigheter inom 
en rad olika områden. Till exempel kan satellitdata hjälpa användare att upptäcka bränder och ge 
lägesbilder av ett brandförlopp

ett verktyg som kan användas såväl 
förebyggande som vid pågående insatser.  
I takt med att klimatförändringarna på-
verkar miljön ökar också antalet skogs-
bränder i världen. Med hjälp av satel-
litdata är det möjligt att tidigt upptäcka 
bränder som brutit ut, till exempel i ett 
skogsområde. 
I Sverige har data från Copernicus 
använts vid ett antal katastroftillfällen 
genom åren, till exempel när områden 
utsatts för storm, skogsbränder och 
översvämning. 
 
Sommaren 2018 var ett särskilt tufft år. 
Då drabbades Sverige av ett antal större 
skogsbränder som ödelade stora delar 
skog. Cirka 7 000 räddningsinsatser 
utfördes i terrängmark och Sverige fick 
kalla in internationell nödhjälp i släck-
ningsarbetet.  
 
Under den pågående insatsen produce-
rades kartor med hjälp av satellitdata 
från Copernicus, som visade den ex-
akta brandutbredningen vid specifika 
tidpunkter. Kartorna var till stor hjälp 
i räddningsarbetet under den pågående 
insatsen. 
 
Varningssystemet EFFIS 
Inom Copernicus finns även en tjänst 
som kallas EFFIS, European Forest 
Fire Information System, som används 
förebyggande vid skogsbränder för 
att prognostisera brandrisken i hela 
Europa. EFFIS fungerar som ett tidigt 
varningssystem där det löpande dyker upp 
punkter som skulle kunna vara en brand. 
Tjänsten ger en första indikation på att 
en brand kan ha utlösts på en specifik 

plats, men efter det behöver varningen 
följas upp och kontrolleras.  
EFFIS erbjuder också stöd till dem som 
arbetar med skydd mot skogsbränder i 
EU:s medlemsländer och förser Euro-
peiska kommissionen och Europapar-
lamentet med uppdaterad och pålitlig 
information om skogsbränder i Europa. 
 
Ytterligare en stor utveckling har skett i 
Sverige där MSB har tagit fram en brand-
bränslekarta som bygger på marktäcke-
data. Kartan visar vegetationens brand-
benägenhet och visar också var det finns 
naturliga barriärer. Den informationen är 
särskilt viktig för att kunna ta fram prog-
noser vid stora insatser och för att evaku-
era närliggande bostadshus som riskerar 
att nås av en brand.  
 
Fakta Myndighetssamverkan 
Copernicus: 
Inom Copernicus betonas vikten av att 
fånga upp och tillgodose användarbe-
hoven. Sverige har därför gått in för att 
undersöka de nationella behoven så att 
de kan föras fram samlat och väl under-
byggt i Myndighetssamverkan Coperni-
cus. Allt eftersom Copernicus utvecklas 
ökar kraven på bra fungerande nationell 
samordning mellan dem som ska ge-
nomföra och dra nytta av programmet. 
En god samverkan mellan myndighe-
terna leder också till att Sverige kan 
ha en bredare representation i olika 
kommittéer, att satellitdata används mer 
effektivt och att det samhällsekonomis-
ka utbytet av rymdverksamheten ökar.

Källa: Rymdstyrelsen 
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Själva ordet ”rock n’roll” hämtades upp 
av den amerikanske radiomannen Alan 
Freed. Från det förstnämnda erotis-
ka slanguttrycket, inom Rhythm and 
Blues, till att bli symboliskt i hans 
radioprogram Moondog’s Rock’n’Roll 
Party. Enligt en annan teori lär juke-
boxtillverkaren Rock-Ola, genom sitt 
firmanamn, ha inspirerat tillkomsten av 
begreppet Rock & Roll. Flera teorier 
om tillkomsten finns. 
 
”Rockmusik och Rock” är en av den 
moderna tidens viktigaste musikaliska 
och populärkulturella rörelser. Den 
uppkom under 1950-talet och omfattar 
i dag ett stort spann av olika musik-
genrer, ofta förknippade med olika 
tidsepoker och kulturella identiteter i 
form av mode, film, litteratur, konst med 
mera. Den unga generationens hävdelse 
och frigörelse har alltid varit en generell 
drivkraft i rockmusikrörelsen, även 
om de faktiska generationerna under 
dess existens ofta skiftat. Elektriska 
musikinstrument, förstärkning och in-
spelningsteknik dominerar musiken”. 
 
Rockmusikens ursprung 
kan härledas till den Blues som i början av 
1900-talet växte fram hos befolkningen i 
den amerikanska södern. Under 1930- och 
40-talen flyttade allt fler afroamerikanska 
sydstatsbor till delstater i norr, där 
industrierna ropade efter arbetskraft. De 
tog musiken med sig. Med elgitarr och 
trummor fick bluesen ett helt nytt sound 
och Rhytm and Bluesmusiken var född. 
Med influenser från Country and Western 
musiken blev det början till vad som se-
dan skulle kallas rock and rollmusik. 
Under 1950-talet spred sig den nya 
rytmiska musikstilen till amerikanska 
ungdomar ur den vita medelklassen. 
Även vita artister började spela elförstärkt 
rytmisk musik. Musikstilen blev alltmer 
populär och spreds via radiostationer 
som riktade sig till ungdomar. 

           Uttrycken Rock n’Roll, eller Rock and Roll som betyder 
    ”Gunga och Rulla”, kan härledas från dejting i bilfordon under 

1940-50-talet och de rörelser som skapas i karossen vid dylika ekivoka sammankomster

Rock n’Roll 

Gediget motstånd 
Det var dock inte alla radiostationer 
som nappade direkt. Ett flertal av dessa 
betraktade denna nya musikstil som 
mer eller mindre ohälsosam för den 
yngre generationen. Många radiosta-
tioner i USA bojkottade under en tid 
musiker som höll på med rock n`roll. 
Offentliga skivbål och liknande före-
kom. Föräldraorganisationer förfasades 
över det fasansfulla som ungdomarna 
utsattes för och som succesivt växte 
fram. De ansåg som exempel att Elvis 
scenuppträdande var alltför sexuellt 
anspelande. Uppträdanden på vissa 
platser fick inte myndigheters tillstånd. 
Ungdomar valde dock alternativa radio-
stationer att lyssna på, vilket gav oön-
skade kommersiella effekter för dem 
som var emot rocken. Med tiden blev 
rock n’roll accepterad ganska generellt 
och under följande decennier kom den 
att få påverkan på de musikgenrer som 
den uppkommit ur, inklusive den kyrk-
liga musiken. 
På många håll korsbefruktades den 
nya musiken med country and western, 
en i huvudsak ”vit” musikstil. Flera 
hade bakgrund inom gospelmusiken 
men även jazzen hade en påverkan, 
liksom Dixieland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bill Haley 
En av de första vita artisterna som slog 
igenom var Bill Haley, ursprungligen 
countrymusiker. 

Hans låt ”Rock Around the Clock”, 
B-sidan på en platta från 1954 inspire-
rade discjockeyn Alan Freed att mynta 
begreppet  rock and roll. 
 
Rock hade emellertid använts redan 
1949 i låtarna Rock the joint och Rock 
a while. En viktig faktor för Bill Ha-
leys och rock n’ rollens genombrott var 
filmen ”Vänd dem inte ryggen!” 1955 
där ”Rock Around the Clock” förekom. 
Låten hamnade på topplistorna tillsam-
mans med två andra Haleylåtar. 
2 nov 1955 kom rockfebern igång med 
veritabla kravaller vid Haleys konserter. 
”Rock Around the Clock” uppges ofta 
vara ursprungslåten för rock n’ roll som 
vi känner till den. Till en början var det 
lika mycket namnet på dansen, som mest 
liknar vad som i Sverige kallas bugg 
 
Pionjärer 
Bland de rockmusiker som slog igenom 
stort i samband med rockens födelse 
i mitten av 1950-talet fanns Elvis 
Presley, Buddy Holly, Jerry Lee 
Lewis, Little Richard, Chuck Berry, 
Bo Diddley, Carl Perkins och Fats 
Domino. Från våren 1956 anses Elvis 
vara förgrundsgestalten inom rocken. 
Elvis är än idag en av de artister som 
sålt flest skivor. 
 

Bill Haley och Elvis Presley
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Till Europa 
Rocken spreds så småningom till Stor-
britannien och övriga Europa. En 
engelsk förgrundsfigur var Tommy 
Steele som gjorde turnéer i Sverige 
redan på 50-talet. 
Kommer ihåg striden som pågick här i 
Sverige 1958. 
Det gällde huruvida man höll på Elvis 
Presley eller Tommy Steele. Sympatin 
för vem av dem man höll på visades 
bland annat genom att man skrev deras 
namn med rött nagellack på insidan av 
gummistövlarna som sedan veks ned på 
ett sätt som visade idolens namn. 

 
Några Svenska förgrundsfigurer 
för Rocken som kan nämnas är Little 
Gerhard, Rock Boris, Rock Ragge, 
Burken, Rock Olga. Även Owe Törn-
kvist klassades initialt som en rockartist 
men den störste av dem alla var Jerry 
Williams. 

  Tommy Steele                                                      Fats Domino                        Little Richard och Chuck Berry

Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny 
Cash, Elvis Presley 1956

Ekonomiska aspekter påverkade           
I början var det bara på små lokala 
skivbolag som rockmusik spelades in, 
men snart förstod de stora bolagen att 
det fanns pengar att tjäna på den nya 
musiken. Stora bolaget RCA köpte 
över Elvis Presley från lilla Sun 
Records i Memphis, Tennessee, för 
rekordsumman 35 000 dollar. Andra 
bolag försökte hitta stjärnor som, om 
de inte sjöng så bra gick att sälja på 
utseendet. 
Mot slutet av 1950-talet blev rockmusi-
ken alltmer lönsam. 
 
Fram till 1960 var en stor del utgivet 
som monoskivor, sedan slog stereo ige-
nom. Singelskivorna med 2 låtar domi-
nerade utgivningen. Jukeboxen, som 
kunde spela dessa, blev speciellt popu-
lär under 1950-talet och förknippas ofta 
med den eran. 
 
Vidareutveckling 
Rocken utvecklades med tiden till 
många olika högst varierande stilar som 
numera bara kallas rock. 

Som ett resultat av detta har begreppet 
rock n’ roll numera två distinkta bety-
delser: 
Antingen traditionell rock n’roll i 
1950-talets stil, eller senare övrig rock-
musik som skiljer sig avsevärt från 
den traditionella rock’n’roll-musiken, 
som till exempel hårdrock / Heavy me-
tal och punkrock. 
 
Subkultur 
Exempel på en subkultur som ofta för-
knippas med rock’n’roll är Raggare. 
I deras bilar lyssnades det på Radio 
Luxemburg. En engelskspråkig kanal 
som spelade alla nya låtar inom Pop 
och Rock n roll på sent 50 och 60-tal. 
Här introducerades Svenska ungdomar 
till denna musik, långt innan Sveriges 
radio släppte fram denna genre.

Text: Tommy Söderberg 
Foto: Michael Ochs Archives

Rock Ragge, Burken, Rock Olga och 
Little Gerhard

I mars 1958 
var tävlingen avgjord. 

Bildjournalens unga läsare hade 
röstat fram ”Rockkungen”. 

Med knapp marginal slog Tommy 
motståndaren Elvis med 
18 556 röster mot 18 331

Buddy Holly



Initialt anlitades hemmafruar som av 
olika skäl inte var ute på arbetsmarkna-
den men som samtidigt gärna tog hand 
om äldre i deras hem. 
De arbetade antingen helt ideellt eller 
mot en mycket rimlig ersättning. 
Flera frivilliga organisationer hängde 
på runt om i landet. Ett par år senare 
började kommunerna succesivt ta över. 
 

 
 
Oftast bedrivs hemtjänst av personal 
anställd av kommunen men tjänsterna 
kan också köpas in av privata företag. 
 
Styrs av lagar 
Hemtjänsten och hemvårdens insat-
ser styrs utifrån flera lagar, främst 
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen 
om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) samt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Det åligger varje kommuns socialtjänst 
att besluta om vilka insatser som 
respektive individ är i behov av utifrån 
gällande lagstiftning. Därefter bevilja 
eller avslå den sökta hjälpen via en 
biståndshandläggare. 
 

Med växande grupper av äldre 
växte också oron för hur samhället 
skulle kunna erbjuda bra vård och om-
sorg av äldre. Det som under lång tid 
och även efter krigsslutet gällde i Sve-
rige var att när äldre människor blev 
sjuka, svaga med begränsad inkomst 
och inga släktingar eller barn kunde/
ville ta hand om dem, så placerades 
man på Ålderdomshem. 
 
Fattighus blev Ålderdomshem                
Historiskt så byttes benämningen 
Fattighus, genom en lagändring, till 
Ålderdomshem år 1918. Ålderdomshem 
skulle med denna övergång, stå som 
garant för just god vård och omsorg av 
äldre. Utfallet blev inte riktigt det man 
förväntade sig. 
Dessa ”Hem” har genom åren fått kritik 
för hur människor inte togs om hand 
och hur deras personlighet och status 
förändrades, för att inte säga, helt togs 
ifrån dem. Det tog ända fram till mitten 
av 50-talet innan begreppet ”fattigvård” 
försvann ur folkligt vokabulär. 
 
Hjärntvätt? 
Från att ha levt ett fritt liv tvingades de 
intagna acceptera att leva med en rad 
restriktioner. Den personliga integrite-
ten gavs inget utrymme vilket gjorde 
att de intagna upplevde sig själva som 
omyndigförklarade.”Du ska sova då 
och vakna då, tvätta dig klockan x, ät 
din mat, tig och var tyst, lyd allt och 
ifrågasätt inget”. 
 

Efter andra världskriget, i slutet av 1945, var Sveriges folkmängd 6 700 000 av 
dessa var drygt 400 000 över 70 år

Dessutom totalt alkoholförbud och kon-
troll av vilka som besökte dig och varför. 
Alla sanningar som sipprade ut om 
ålderdomshemmens drift och skötsel, 
gjorde att motståndet var stort för att fri-
villigt låta sig tas in på Ålderdomshem. 
 
Otaliga är de sketcher där kända humo-
rister driver med ålderdomshemmen 
som institution. ”Vi får inte ha besök av 
annat kön på rummet, vi får inte ta en 
hutt till maten” m.m. 
Meningar som alltid började med vi får 
inte, var nog de mest vanliga. 
 
Känd författare tog till orda 
Författaren Ivar Lo Johansson enga-
gerade sig 1949 genom att, såväl i ar-
tikelform som publika framträdanden, 
hävda att äldre människor borde bere-
das möjlighet att så länge som möjligt 
kunna bo kvar hemma, i stället för att 
hamna på ålderdomshem med sitt dåli-
ga rykte. 
En god vän i form av dåvarande social-
ministern Gunnar Sträng, senare 
finansminister, var positiv till Johans-
sons förslag och lovade driva saken 
vidare vilket sedermera gav resultat. 
Idag använder vi uttryck som äldrevård 
eller som samlingsnamn Äldreomsorg. 
 
Hemjänst 
En viktig kugge i äldreomsorgen är det 
vi idag kallar hemtjänst som började ta 
fart sedan Röda Korset hade startat upp 
med hemtjänst år 1950.

Hemtjänsten i Sverige
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Text:  Tommy Söderberg 
Källa: Nordiska museet, Wikipedia

Medicinsk hjälp 
När det gäller behovet av medicinsk 
hjälp, exempelvis i form av läkeme-
delsgivning, bestäms detta av ansvarig 
läkare och/eller sköterska hur hjälpen 
skall utformas. 
För att utföra medicinska insatser krävs 
att personen som ska utföra detta har 
en delegering. 
Förutom den medicinska hjälpen kan 
insatserna bestå av exempelvis: 
Städning, inköp, bäddning, person-
lig hygien, byte av inkontinensskydd, 
måltidshjälp, promenader, ledsag-
ning vid ex läkarbesök m.m. 
 
Valfrihet i svenska hemtjänsten 
Det finns både privata och kommunala 
hemtjänstutförare. 
Båda alternativen kostar lika mycket! 
Samtliga hemtjänstutförare får den er-
sättning som är bestämd av kommunen 
från början. 
Det innebär att utförarna inte kan tävla 
om att ha det lägsta priset. 
 
De privata hemtjänstbolagen utför även 
tilläggstjänster. Om en person inte får 
till exempel städning beviljad, kan den 
köpas som en hushållsnära tjänst. 
Det är biståndshandläggaren i kom-
munen som bedömer vilka insatser en 
person är berättigad till.
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Göksholmsbacken 23, Bandhagen     Tel till enheten: 08-749 96 00

Vardaga hemtjänst Vantör 
För oss på Vardaga hemtjänst är det 
viktigt att vara geografiskt nära våra 
kunder så att vi kan garantera snabb 
hjälp vid larmanrop eller andra 
brådskande situationer. Just nu har vi 
möjlighet att ta emot några fler kunder 
och vi vänder oss till personer boende i 
vårt upptagningsområde Hagsätra, Orm-
kärr, Rågsved och Högdalen. 
 
Erfaren och utbildad personal 
Vi som arbetar på Vardaga Hemtjänst 
är utbildade undersköterskor och vård-
biträden. Vårt mål är att underlätta 
för den äldres vardag och vi erbjuder 
hemtjänst så som trygghetslarm, pro-
menader, städning, personlig omvård-
nad, ledsagning och mycket mer. Vi har 
ett demensteam som arbetar med att 
utveckla omsorgen för personer med 
demenssjukdom för att ge den bästa 
omvårdnaden i hemmiljö. 
 
Kundinflytande och kontakt- 
mannaskap 
Att ha ett hänsynsfullt och tillmötesgå-
ende förhållningssätt är självklart för 
oss. När du väljer Vardaga Hemtjänst 
Vantör som utförare av din hemtjänst 
inleder vi hjälpen med ett personligt be-
sök hemma hos dig för att tillsammans 
planera din hemtjänst. Du bereds möj-
lighet till att vara med och utforma din 
hjälp och vi arbetar med kontaktmanna-
skap för att skapa ökad trygghet och få 
hjälp av så få personer som möjligt 

Brett utbud av tjänster                                                               
Baserat på ett beviljat biståndsbeslut 
kan vi bland annat, erbjuda följande 
tjänster. 
*   Städning 
*   Tvätt/Klädvård 
*   Inköp                                                                                                                                             
*   Post- och Bankärenden 
*   Matlagning 
*   Leverans av matlådor 
*   Ledsagning 
*   Personlig omvårdnad 
*   Promenadsällskap 
 
För dig utan biståndsbeslut!  
För dig som inte har något biståndsbe-
slut, kan vi ändå erbjuda hushållsnära 
tjänster till förmånliga villkor. Även 
här skräddarsyr vi dessa tjänster utifrån 
behov och önskemål. Du väljer hur ofta 
du vill ha hjälp och med vad, till exem-
pel, städning, fönsterputs, inköp. 
Dessa tjänster köper du som privatper-
son, direkt av Vardaga Hemtjänst och 
kan nyttja RUT avdraget. 
 
Vill du veta mer om Vardaga Hemtjänst 
Vantör eller boka ett möte/hembesök 
så är du välkommen att kontakta: 
 
Mariya Rami / Verksamhetschef  
Vardaga Hemtjänst Vantör 
Tel: 073 7089499  
E-postadress: mariya.rami@vardaga.se

Hemtjänst Vantör
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Rapport från världen

När Columbus landsteg på Kuba 
år 1492 mötte han frodig grönska 
och stark blomdoft och trodde sig 
ha funnit paradiset. 
 
De första kolonisatörerna som kom till 
Havanna kring 1514 decimerades dock 
med förfärande hastighet, av malarian, 
och de som överlevde gav upp. Först 
1519, tror man, grundades Havanna. 
 
Havanna är en sällsam stad, att komma 
in i gamla Havanna är som att träda 
in i en annan tid, en märklig kolonial 
1700-talsmiljö. 
 
Hela Havanna har förresten förklarats 
vara ett ”mänsklighetens kulturarv” av 
Unesco. 
 
Staden har besynnerliga kolonialhus, 
en del är fallfärdiga, men ändå mycket 
personliga. Åtskilliga är vackert 
renoverade. 
 
Havanna präglas av gamla bilar 
De gamla blänkande USA-bilarna 
präglar väl också staden. När 
amerikanerna flydde lämnade de kvar 
sina bilar. Några var skrotfärdiga redan 
då, men på Kuba rullar de. Kanske är 
det världens största ansamling av gamla 
bilar som är i dagligt bruk. 

Havanna Kameler och Dodge

Kuba är ett paradis för älskare av gamla bilar, här finns alla de gamla goda 
märkena och de vårdas mycket ömt medan de lokalt anpassade ”kamelerna” 
troligen är de bästa kollektiva färdmedlen

Alla dessa De Soto, Cadillac, Pontiac, 
Chrysler, Ford, Buick, Plymouth, 
Chevrolet, Packard, Studebaker och 
Dodge. Det är som att rulla med dem 
in i 40-50-talet, från den tiden är väl 
de flesta gammelbilarna, några är 
varianter som troligen endast rullar här, 
som 57-orna med dubbla strålkastare. 
Oldsmobile med fenor och Ford Edsel. 
De rullar tack vare skickliga mekaniker. 
 
I detta brist-Kuba hittar de på finurliga 
varianter. Sålunda kan tvättmedel och 
socker fungera som bromsvätska. De 
bygger om delar. 
Gamla tvättmaskiner från Sovjet kan 
till exempel byggas om till bildelar. 
Samma uppfinningsrikedom som 
bilmekanikerna visar upp går igen 
i nästan hela samhället. Av grejer 
avsedda för helt andra ändamål kan 
man till exempel bygga dialysapparater 
för sjukhusen. 
 
Här i Havanna finns också kameler. 
Kamelen är en till buss ombyggd 
trailer. De är oftast fulla och lär kunna 
ta upp till 250 hoptryckta passagerare. 
Men här finns också en och annan 
Volvobuss. 
Kommunikationerna är annars en 
bristvara. Arbetare kan få gå många 
kilometer till sina arbeten. 

Evert Taube, Hemingway och 
Graham Greene 
”Flickan i Havanna” sitter väl inte bara 
i ett fönster och vinkar. 
Ja, den svenska sången om flickan i 
Havanna. Här i staden på La Bodequita 
satt förresten Evert Taube en hel del 
och sen skrev han visor från Kuba, som 
”Så länge skutan kan gå” och ”Flickan 
från Havanna”. 
Hemingway höll också till på La 
Bodequita, där han tydligen mest blev 
känd för sina många slagsmål och på 
La Floridita. 
 
På hotellet Sevilla satt Graham Greene 
och skrev ”Vår man i Havanna”. Kollar 
in dess herrtoalett där Henry Wormold 
anställdes som ”Vår man i Havanna”. 
 
På revolutionsmuseet ligger den 
amerikanska lyxyachten ”Granma” med 
vilken Castro och hans revolutionärer 
landsteg 2 december 1956. Båten står i 
en glasmonter på baksidan av museet 
 
Frank Sinatra 
Vid strandpromenaden Malecón ligger 
det stora och läckra Hotel Nacional, 
här härskade maffiabossen Meyer 
Lansky på 40-50-talet när han var vän 
med diktator Batista. Här sjöng Frank 
Sinatra på ett maffiamöte 1946, där 
sådana som Lucky Luciano, Lansky 
och Vito Genovese deltog.
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Text: Ingvar Ygeman

Recensioner 

Ingvar Ygeman har fått mycket beröm för 
sina böcker och journalistik. 
Han har varit krigskorrespondent. Studerat i 
New York. Varit ledamot i juryn som delar 
ut Stora journalistpriset. Lärare på journal-
isthögskolor. Han har intervjuat ett flertal 
berömda storheter, mycket uppmärksam-
made intervjuer, så som Moder Theresa 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 Statsan-
ställd 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 
28 Lidingölopp.
På senare år har Ingvar Ygeman sysslat 
med internationellt biståndsarbete även i 
några av världens värsta krishärdar. 
Senast jordbävningen på Haiti. 
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.  
För många månader sedan kom de 27:e  
och 28:e böckerna, ”Stark våg”. "The 
fantastic wave" på engelska 900 sidor och 
"Vindarna vänder" som är den 29:e och finns 
på nio språk. Nu har 30:e boken kommit ut, 
“Ganska farliga resor Mycket viktiga ögon-
blick!” som efter bokmässan i Göteborg 
recenserades som årets bok. 
Ygeman har varit i Syrien tre gånger och 
kommit levande därifrån. Han har sett IS 
härja och mörda. Detta är den mest spän-
nande bok som skrivits om Syrien, IS, Irak 
och Afghanistan. 
Den senaste “Palme-boken” är den 50:e 
boken av Ingvar Ygeman.

Ingvar Ygeman är ju som bekant berömd för sina intervjuer. Främst då för den världsberömda sista intervjun med Olof Palme. Själv sätter 
jag dock flera andra intervjuer jämbördiga som den med Martin Luther King, som den med Moder Teresa, som den med Che Guevara, som 
den med Ernest Hemingway, som den med Nelson Mandela eller den unika intervjun med broder nr två Nuon Chea. Den sista kan ni läsa i 
Kambodjaboken , Ygemans 51:a bok.  
          Ingrid Hölzer-Scoh, Berliner Stimme, Tyskland 
 
Skapa intervjuer och gudomlig stilist. 
Intervjuerna med Moder Teresa, Nelson Mandela och Stalins dotter Svetlana bör nämnas. Ytterst minnesvärda bland andra höjdpunkter, 
för att nu blott nämna få av ett par intervjuer.  
          Ann Johnson, Bolton Even News, England 

I grannskapet ligger också det fula 
Hiltonhotellet, som byggdes upp 
med maffiapengar i slutet av 50-talet. 
I dag är det Havana Libre Hotel. 
Hilton nationaliserades och döptes 
om, Castro och regeringen flyttade in. 
Regeringsmötena hölls i svit 2406-8. 
 
Strandpromenaden 
Paseo Malecón 
I juni har regnperioden börjat. Varje 
eftermiddag vid ungefär samma tidpunkt 
kommer tunga moln från horisonten 
med vind och regn och när det regnar 
så regnar det ordentligt. 

September och oktober är 
orkansäsong. 
Strandpromenaden Paseo Malecón är 
en 6 km lång båge i Havanna. 
På dagarna flyger ibland yrande 
skum upp över de gående, ibland slår 
fräsande vågor upp över hela den breda 
strandpromenaden. 
 
På natten blänker strandpromenadens 
ljus som ett långt pärlhalsband längs 
det månblanka havet.
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Ingvar Ygeman i häftig storm på strandpromenaden Malecóns räcke i Havanna. 
Till vänster Hilton, nu Habana Libre Hotel och till höger Hotel Nacional



Skrädderi 
Vi syr in/ut, lägger upp/ned 

Byxor, Klänningar, Kavajer m.m. 
Byten av blixtlås även i Skinnjackor

Tvätta 
  4 skjortor  100:- 
10 skjortor  200:-

Axel's Grill AB 
Hagsätra Torg 7A  Hagsätra Centrum 
Telefon: 08-647 51 21 
www.axelsgrill.se 

Pumpatävlingen som Elias 6 år anordnade i våras är 
avgjord. 
Vinnande bidrag blev denna pumpa  som odlats fram 
tillsammans med mormor Anita. 
Liten men störst, det var vad tävlingen gick ut på.
Om jag inte skulle vinna fanns farhågor att Elias skulle 
kalla mig, sin morfar för "PLANTA".  
Men eftersom han gillar sin morfar så tror jag inte han 
gör det

Text och Foto: Benny Wiklander

Pumpatävlingen avgjord

Text: Benny Wiklander & Pietro Nilsson Toracca 
Foto: Helen Ribjer

Hoppbacken i Enskede
Efter en hopptävling 14 februari så lämnades det in ett 
medborgarförslag om att återställa hoppbacken i Enskede 
i hoppbart skick igen. 

Nu har det beslutats 
att så blir fallet genom 
att bygga en startramp 
för att få ytterligare 
3 meter på toppen. 
Detta kommer att ske i 
höst och medföra att 
hopplängder på närmare 
20 meter är möjligt. 

Dessutom är planen att 
kommande vinter, om 
vädret tillåter, erbjuda 
barn att få prova på att 
hoppa. 

En vision på sikt är att åter väcka liv i Enskede backhop-
parklubb. I vecka 35 är det planerat att skrivas ett drift-
och underhållskontrakt mellan kommunen och Sollentuna 
backhopparklubb.

Lunch 
Månd-Fred  

Två rätter att välja på 

110:- 
inkl Läsk 

Vin- och Ölrättigheter

KemTvätt  VitTvätt  MattTvätt  MockaTvätt

Snabba 
leveranser! 
Vi hämtar och 

lämnar

Nyhet! 
Vi tar även emot 

skor för 
reparation

HAGSÄTRA KEMTVÄTT 
OCH SKRÄDDERI
Hagsätra Torg 15  Tel: 647 91 25

20

Bödeln väntade
Fredag den 27 april 1792 var det dags 
för Jacob Johan Anckarström att få sin 
dödsdom verkställd.

 
 
Han hade med ett pistolskott den 16 
mars sårat kung Gustav III så allvarligt 
att han dog den 29 mars. 
En knapp månad efter kungens död 
skulle Anckarström gå samma öde till 
mötes. 

Ankarström hade sedan dödsdomen 
avkunnats suttit fängslad i en källar-
håla under det Wrangelska Palatset på 
Riddarholmen där idag Svea Hovrätts 
byggnad ligger. 
Han var blek, mager och långhårig när 
han fördes upp i dagsljuset. 
Han stapplade fram till bödelsvagnen 
mellan två vakter som satte sig bredvid 
honom. 
 
Krogen Källaren Hamburg 
Kusken hade vissa sympatier för 
Anckarström och tyckte inte att det var 
någon större förlust att den maktgalne 
kung Gustav III hade skjutits till döds. 
På Götgatan, halvvägs till Galgbacken 
vid Hammarbyhöjden, fattade han ett 
beslut 
”Anckarström skall ha en rejäl sup!” 
Han höll in hästen vid krogen Källaren 
Hamburg. 

Kungamördaren Jacob Johan Anckarströms sista färd

Sista supen
Väl inne på Källaren Hamburg blev det 
ståhej när Anckarström med sin bevak-
ning gjorde entré, han var den tidens 
kändis i Sverige. 
Källarmästaren ställde fram ett glas 
framför Anckarström med brännvin, 
champagne eller porter, oklart vad, som 
han drack värdigt och eftertänksamt. 
Efter bara några minuter blev han hög-
tidlig, höjde sitt glas, tackade livet och 
sa ”att dö skall vi alla!” 
 
Sedan Anckarström lämnat Källaren 
Hamburg ansåg källarmästaren att detta 
ögonblick måste bevaras. Han beslöt 
att i det glas Anckarström druckit skulle 
ristas hans namn och glaset skulle sedan 
ställas på parad i det blå skåpet som 
prydde en vägg vid krogen. 
 
Väl vid avrättningsplatsen på Ham-
marbyhöjden uppträdde Anckarström 
exemplariskt. Han var lugn och samlad 
inför mängder av människor när han 
gick döden till mötes. 
Supen från Källaren Hamburg gjorde 
ännu sin verkan i honom och han sa 
vördsamt ”Pris och ära vare dig herre 
Jesu innerligt”, innan han lade sig till-
rätta vid stupstocken och bilan föll.

De dödsdömdas skål
Efter Anckarströms död blev det som 
kutym bland kuskarna på bödelsvag-
narna att göra ett stopp vid Källaren 
Hamburg där den dödsdömde, man 
eller kvinna, fick sig ett rejält glas val-
fritt av brännvin, champagne eller porter. 

Därefter ristades den dödsdömdes namn 
på glaset och ställdes in i det blå skåpet 
på krogen. Skåpet blev med tiden kallat 
sista-supen-skåpet eller dödsskåpet och 
blev en sevärdhet. 
 
Det ryktbara sista-supen-skåpet rädda-
des till eftervärlden men glasen som 
fanns i skåpet finns inte kvar. 
Ett rykte gör gällande att de köptes av 
en amerikansk mångmiljonär på besök 
i Sverige. Han sa sig ha sinne för det 
makabra och ville ha glasen för att med 
sina affärsvänner dricka de dödsdömdas 
skål. 
Det ryktbara skåpet har nära två hundra 
år haft sin plats vid krogen Källaren 
Hamburg som låg i korsningen Götga-
tan - Folkungagatan på Södermalm i 
Stockholm.
Krogen är ett minne blott, den revs 1912 
eftersom man ansåg att det fanns för 
många krogar i det dåtida Stockholm. 
 
På Källaren Hamburg lär också Carl 
Mikael Bellman och hans diktade 
Fader Berg ha höjt sina glas. 
 
Avrättningarna upphörde 
År 1877 upphörde de offentliga avrätt-
ningarna i Sverige, de skulle i stället 
ske i skymundan innanför fängelsemu-
rarna. Den sista avrättningen skedde 
1910 vid fängelset Långholmen. 
Vid den tidigare avrättningsplatsen 
i Hammarbyhöjden  byggdes under 
1930-talet bostäder.

Jacob Johan Anckarström 
Kopparstick från ca 1792

Kung Gustav III avporträtterad 1791 
av Lorens Pasch d.y. 

Text: Inger Sjunnevik

Krogen Källaren Hamburg. 
Stället har troligen fått sitt namn efter 
vinskänken Henrik Hamburg, som tagit 
sitt namn efter sin födelsestad. 
På krogskylten, som hängde över dörren 
urskilde man stadsvapnet, Hamburgs 
rådhus. 
                                 Foto: Oscar Heimer
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Mycket folk hade samlats på Hagsätra 
ip där matchen spelades. De hitresta 
AIK- supportrarna samlades på en 
egen läktare på den bortre långsidan. 
Vid sidan av dem på en annan läktare 
samlades de flesta av RIF´s fans. Ett 
färgglatt och stämningsfullt inslag som 
förstärktes av att solen lyste upp den 
gröna gräsplanen. 
På den motsatta ”huvudläktaren” sågs 
en blandning av båda lagens anhängare.  
 
God Stämning var ett nyckelord 
för kvällen 
Glädjande nog så kunde vi inte se 
några som helst incidenter eller nega-
tiva händelser under kvällen.  Allt var 
bara festligt och trevligt, precis så som 
Rågsveds styrelse och medarbetare 
hade hoppats på. 
 
I publikvimlet sprang vi på AIK´s 
säkerhetsansvarige H Kock som kunde 
berätta att han, sällan eller aldrig, sett ett så 
tänt AIK - lag som verkligen på ett positivt 
sätt såg fram emot mötet mot RIF. 

Förortsklubben Rågsveds IF 
fick besök av allsvenska AIK

Resultatmässigt blev det så som kanske 
de flesta hade räknat med, AIK vann 
med 5-0. RIF gjorde ändå väldigt bra 
ifrån sig. De höll spelet väl uppe och 
kan med sitt lag säkert överraska resul-
tatmässigt i div 3 södra där man numera 
spelar. 
 
Vi vill något med våra aktiviteter 
Inför mötet blev Rågsveds Govand 
Rasoul intervjuad av media där han 
gjorde några intressanta uttalanden. 
-Vi i klubben ser det här som ett tillfäl-
le att bjuda vår hemmapublik och alla 
aktiva i klubben, på en kul och min-
nesvärd dag. Självklart skulle vi kunna 
se det som en möjlighet att skruva upp 
biljettpriserna och tjäna en del pengar 
men vårt fokus är enbart inriktat mot att 
skapa en festlig, vänskaplig stämning. 
Det idrottsliga och trivseln måste ju 
komma i första hand även om ekono-
min är viktig för vår verksamhet. 
 
När det gäller våra aktiva medarbetare 
så vill jag ta tillfället i akt och ge beröm 

till alla dem som gör en stor insats för 
barn och ungdomar i vårt upptagnings-
område. Ibland görs detta arbete i mot-
vind och det är då känslan för förening-
en sätts på prov. 
Polisen har ju som exempel klassat 
Rågsved som ett utsatt område. Mot 
bakgrund av detta är det av stor bety-
delse att idrotten tar ett stort ansvar i att 
inkludera alla så att möjlighet ges till 
en vettig fritidssysselsättning, för barn 
och ungdomar. 
 
Inom vår förening har vi flera aktivi-
teter i gång bl.a trygghetsgrupper som 
arbetar ute på fältet. 
Många av oss i ledarstaben är från 
Rågsved vilket gör att vi känner ett an-
svar för föreningen. 
 
Ambitionen för vår verksamhet tillsam-
mans med flera andra föreningar, är att 
på sikt medverka till att stämpeln som 
problemområde tvättas bort. Det är ett 
långsiktigt arbete men målsättningen är 
klar. 

Conny Johansson veteran och trotjänare 
med drygt 24 säsonger i RIF-tröjan 
 Arne Bergqvist kassör i RIF 
Janne Lind gammal trotjänare i RIF

Govand Rasoul  och  Glen Blomberg 
Sportchef                   Ordförande              

En av de större händelserna för Rågsveds if fotboll ägde rum den 19 augusti i år, 
då förortsklubben, fick besök av allsvenska AIK

Vuxit som förening 
I ett samtal med Arne Bergqvist RIF´s 
kassör, framgår att föreningen på re-
lativt kort tid gått från ca 300 aktiva 
utövare till närmare 700. Denna tillväxt 
gör även att antalet intresserade för-
äldrar ökat, vilket visar sig i det totala 
engagemanget för klubben. 
- Rent ekonomiskt så är vår förening, 
precis som andra, i behov av sponsring 
och bidrag i takt med att fler och fler 
barn och vuxna ansluter sig till för-
eningen. Genom åren har Rågsveds if 
varit framgångsrika både på Herr- och 
Damsidan i fotboll. 
Herrlaget har nu, efter några tuffa år, 
börjat klättra i seriesystemet igen. 
Förra året spelade vi med åtta startspe-
lare, uppvuxna eller boende i området. 
I år är det lite färre men det finns fortfa-
rande en identitet i vårt lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Det finns mycket hjärta i klubben 
och det är så vi vill fortsätta att driva 
verksamheten vidare säger alla samlade 
representanter för Rågsved if. 

Fakta 
Föreningen Rågsveds if bildades 
1958. Inspirerade av Fotbolls-VM 
i Sverige just 1958 var det ett antal 
familjer och individer som menade 
att det saknades en idrottsklubb i 
Rågsved och tog tag i detta. 
Initiativtagare var: Henry o Margit 
Svensson, Tage o Ulla Blom, Fam 
Wennerstad, Roland Örn, Bertil  o 
Holger Andersson, Fam Appelgren, 
Lasse Boman m.fl. 
Basutbudet för RIF´s verksamhet 
var Fotboll, Hockey, Bandy och 
Shuffleboard.
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Skolstyrelsens mätning/gradering av 
avgångsklassers gymnasietillhörighet 

Viss media och personer har väldigt bråttom att sprida negativa nyheter! 
Kanske skulle man besinna sig och ta reda på vad som ligger bakom resultatet 
innan man ifrågasätter kompetens och kvalitet. 
 
På Facebook och i mejl till oss på redaktionen har det rapporterats i negativa 
ordalag att Hagsätraskolan hamnar på en mindre smickrande plats när 
skolstyrelsen redovisar landets skolor med låga resultat från grundskolans 
avgångsklasser. 
Det finns ett Engelskt talesätt som kan vara värt att fundera på: 
”Don´t jump in to conclusions before you have all the facts”. 
 
I Magazine V har vi haft förmånen att följa Hagsätraskolans arbete i sina 
ansträngningar att skapa en bra och välrenommerad skola. Huvudman, skolled-
ning, rektor, lärarstab och övrig personal har visat på en gemensam målsättning 
och enats om arbetsmetoder/strategi för att nå optimala resultat. 
 
I anledning av detta vill vi, utan skolans inblandning, göra en del klarläggande: 
I den officiella rapport som finns att läsa framgår en del förklaringar som media 
inte tagit hänsyn till i sin rapportering. 
Under urvalsprinciper står bland annat att skolor som deltar i/eller inom ett år 
före urvalsdragningen har avslutat sin medverkan i skolverkets ”samverkan för 
bästa skola” har exkluderats från urvalet. Även skolor som fallit ut i tidigare 
kvalitetsgranskningar under samma läsår har exkluderats från granskningen. 
 
Utredningen/rapporten har sin utgångspunkt för drygt 10 år sedan och hur 
skolorna utvecklats. I graderingen ingår alltså inte ett antal skolor med allvarliga 
problem. Man kan även utläsa att resultatrapporterna har marginella 
skillnader mellan bra och sämre omdömen. 
 
Att skolresultaten för Hagsätraskolan kan variera från ett läsår till ett annat, 
kan avläsas i, som exempel, hur många nyanlända som tillkommit under ett 
verksamhetsår. Dessa elever skall fördelas in i befintliga klasser med hänsyn 
taget till vilka grundförutsättningar, utbildningsnivå de har vid sin ankomst och 
hur fort de kan uppnå samma kunskapsnivå som de elever som deltagit i skolans 
utbildningsystem från första klass till nionde klass då skolresultatet mäts. 
 
Under en pågående Pandemi som gjort att elever skall studera på distans, upp-
står skillnader i vilket stöd man har hemifrån? Språk och förståelse kan innebära 
stora skillnader för varje elev. 
Enligt vårt förmenande gör Hagsätraskolan en stor insats när man med glädje 
och stor tillfredsställelse, tar hand om nyanlända och stöttar alla elever på 
samma sätt. Alla som går i Hagsätraskolan skall ha samma rätt till adekvat ut-
bildning oavsett utgångsläge eller förutsättningar. Målet är inte bara placering i 
olika mätresultat. 
 
Vi som lekmän menar att det saknas hänsyn till delar i rapporten som kanske 
skulle ge en någorlunda mer nyanserad bild. 
Vår slutsats är att skolan skall bedömas efter sina år med bevisbara framsteg och 
inte efter ett läsår med unika händelser. 
 
 
         Red

God stämning på läktaren



Recept
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Hagsätra  Högdalen  Hökarängen
Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker

Recept

Kräftstjärtar, Avokado och Mango 
Ingredienser: 
1 Mango
2 Avokador
1 burk Kräftstjärtar 

Dressing
1/2 dl Sweet Chilisås
1 Citron
1 msk mild Olivolja
2 msk hackad Koriande

Gör så här: 
Skala, kärna ur och skär mango och avokado i tunna skivor.
Fördela på ett fat eller i en skål. 
Lägg kräftstjärtar överst
Rör ihop en dressing av sweet chilisås, juice från citron, mild 
olivolja och hackad koriander och skeda över. 
Garnera med koriander.

Kroppkakor med smörstekta kantareller, 
      rårörda lingon och brynt smör 
Ingredienser: 
500 gran fast Potatis 
1 Ägg 
½ dl Vetemjöl 
1  Gul Lök 
100 gram Fläsk, tärnat 
2 msk Persilja, hackad 
½ msk malen Kryddpeppar 
Salt 
200 gram Smör, normalsaltat 
5 dl färska Kantareller 
2 dl Lingon, färska eller tinade 
2 msk Strösocker 
Vitpeppar 

Gör så här: 
Blanda lingon och socker och krossa dem. Rör tills sockret är smält 
Skala och koka potatisen i lättsaltat vatten 
Stek lök och det tärnade fläsket knaprigt och tillsätt den hackade persiljan samt kryddpeppar 
Häll av potatisvattnet, pressa potatisen. Blanda ner ägget och mjölet samt lite salt och peppar 
Forma bollar och tryck ett hål i mitten som du fyller med fläsket, sedan rullar du kroppkakorna runda. 
Koka upp lättsaltat vatten i en stor kastrull 
Viktigt att vattnet kokar när du lägger ner kroppkakorna och att det sjuder hela tiden, annars kan de lösa upp sig 
När de flyter upp är de klara. Tänk på att inte koka alla samtidigt, utan några i taget 
 
Servera på tallriken: 
Stek kantareller med löken i lite smör. Salta och peppra 
Bryn smöret tills det blivit gyllenbrunt och doftar knäck och karamell

Torsk och Laxsoppa med Musslor 
Ingredienser: 
ca 12 st Musslor 
1 gul Lök 
10 cm Purjolök 
2 Vitlöksklyftor 
1 stjälk Selleri 
½ g Saffran 
1 msk Tomatpuré 
2 msk Skaldjursfond 
2 dl Vatten 
2½ dl Vitt Vin 
3 dl Grädde 
2 dl Créme Fraiche 
300 g fryst Lax i bitar 
300 g fryst Torsk i bitar 
färsk Dill 
Salt

Gör så här: 
Hetta upp smör i en kastrull. Skala och finhacka lök och vitlök, skiva purjolök och selleri fint 
Fräs mjukt i smöret på medelvärme. Tillsätt saffran och tomatpuré. Låt steka ytterligare några minuter 
Slå på skaldjursfond, vatten och vin. Låt detta koka utan lock i cirka 5 minuter 
Sänk värmen något och tillsätt grädde och 1 dl av créme fraîchen. Låt småkoka i 10 minuter 
Ha i fisken och låt den bli genomvarm men inte koka sönder. Smaka av med salt och lite färsk dill 
Toppa varje tallrik med en klick uppvispad crème fraîche och färska dillvippor 
Servera med musslor och ett gott bröd 
 
 

Choklad- och Kolatårta
Ingredienser Kaka: 
200 g Smör 
3 dl Strösocker 
2 Ägg 
2 dl Vetemjöl 
1 tsk Bakpulver 
4 tsk Vaniljsocker 
1 dl Kakao 
Smör och Ströbröd till formen 

Ingredienser Kolakräm: 
3 dl Strösocker 
3 msk Sirap 
150 g mörk Choklad 
3 dl Vispgrädde 
150 g Smör 
 
Garnering: 
Jordgubbar eller Hallon
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Text: Angela Sjunnevik

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

Gör så här: 
Sätt ugnen på 175° 
Smält matfettet till kakan i en kastrull 
Rör ner socker och ägg 
Blanda samman mjöl, bakpulver, vaniljsocker och kakao och vänd ner i smeten 
Häll i smord och bröad form 
Grädda i nedre delen av ugnen i 20-25 min. Låt svalna

Kolakräm: 
Blanda alla ingredienser till kolakrämen, utom smöret, i en hög kastrull 
Koka långsamt tills den tjocknat ordentligt ca 30-40 min
Rör ner smöret och låt svalna
Lägg tårtan på ett fat och bre över kolakrämen i ett tjockt lager och låt stelna
Garnera med jordgubbar. Hallon passar också bra på kolakrämen.



När Bettan gifte sig fick hon väldigt många pre-
senter; karotter, bestick och en massa andra saker.
Ett paket hade ett kort med texten:
’Ha det här på dig på bröllopsnatten, så får du det 
trevligt.’
Nyfiket slet hon upp paketet och fann att det var 
tomt 
 
– Förra veckan när det var strömavbrott satt jag 
fast i hissen i över tre timmar.
– Det var väl inget. Jag stod fyra timmar i en 
rulltrappa 
 
– Jo, fröken, det är tyvärr förbjudet att sola naken 
här.
– Varför sa ni inte det innan jag hade klätt av mig?
– Varför skulle jag det? Avklädning är inte för-
bjudet 
 
Det var en man bland många som hade åkt söderut 
för att skaffa arbete.Han gick till personalchefen 
på en större industri för att söka arbete 
Chefen frågade honom om allt möjligt bland annat 
var han bott?
-Ja jag har bott i Sorsele, Åsele och sist i Lycksele.
Då tänkte chefen göra sig rolig på mannens be-
kostnad och sa.
-Ni har bott på så många platser som slutar på 
sele, då har ni väl bott i arsele också?
-Nej svarade mannen lugnt, där har jag aldrig bott 
men jag är född i den trakten.
Mannen fick arbetet
 
En överförfriskad man har tagits av en polis. När 
han förts till polisstationen börjar konstapeln skri-
va en rapport.
- Hur var namnet?
- Per Schvensson, svarar den omhändertagna 
något otydligt.
- Är det ert fulla namn?
- Ja, och jag heter det när jag är nykter också 

Bra Sagt
Jag körde hem men tog fel på hus och kolliderade 
med ett träd som inte finns på min tomt.
                          Ur skadeanmälan till försäkringsbolag
    
När man är ute på djupt vatten är det klokt att 
hålla munnen stängd.
    Walter Matthau  
 
Bland människor finns det långt fler kopior än 
original 
    Pablo Picasso

den förut
Har du hört

TipsruTan
Bli av med Bananflugor 
Gör så här: 
Häll i några droppar diskmedel, 1 dl vinäger, 
½ dl honung i en skål. 
Blanda. 
Bananflugorna lockas till vinägern och honungen. 
Diskmedlet tar bort ytspänningen så att flugorna sjunker till botten 
och drunknar
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Hagsätra Torg 7   Tel: 647 47 50   

Serva cykeln inför 
Hösten/Vintern 

*  Komplett Cykelverkstad
*  Snabb service med garanti

Öppet 
Vardagar 09.30-18.00    Lördagar 09.30-15.00
Sista söndagen i månaden 11.00-15.00  utom maj och juni

Stockholms 
Hockey- & Bandybutik

Lyckan har slagit ner i Hagsätra

Lilla Ebbe kom till världen den 1 september på Huddinge Sjukhus. 
Han vägde 2994 och var 49 cm lång 

Här poserar han tillsammans med pappa Thomas och mamma Nettan

SVENSKA CUPEN FOTBOLL 2021  
Hammarby lyckades bärga segern i finalen av Svenska Cupen.  
Det firades på olika sätt av Bajens fans, ofta med bad.  
De som inte lyckades ta sig till Sergels torg, för att blöta ner 
sig, fick hålla till godo med lokala vätskedepåer. 
       Red

Här en situationsbild från Hagsätras Fontana di Trevi! Flera gla-
da supportrar som behövde kyla ner sig efter matchen. 
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Insändare
HÖRT OCH HÄNT .............................

  För 20 år sedan 
 
meddelade media att en tysk man som 
grävde i sin trädgård stött mot något 
hårt med spaden och upptäckt att förre 
tomtägaren grävt ned en hel folkvagns-
bil. 
Grannar upplyste om att förre trädgård-
sägaren haft en byråkrati-konflikt med 
tyska vägverket och i raseri grävt ned 
bilen ett tiotal år tidigare. 
Väl uppgrävd startade bilen när ett nytt 
batteri sattes i.

Vetlanda-Posten /2021-05-04

      Gör din egen hostmedicin 
 

-Ta en matsked citronsaft, en tesked riven ingefära, 
en tesked honung och en matsked varmt vatten. 
Rör ihop ingredienserna och drick omedelbart 

eller 
 
3 dl färskpressad ananasjuice, 2 msk honung, 0,5 dl citronsaft
en nypa havssalt, en nypa cayennepeppar eller malen ingefära 

Blanda alla ingredienser och rör ut honungen ordentligt. 
Förvara i en glasflaska eller glasburk i kylen. 

Ta en matsked efter behov för att lugna hosta, förkylning 
eller ont i halsen. 
                Insänt av Eva-Marie

Åttaliters Bentley med tidstypisk husvagn

                    Insänt av Peter C

”Ett annorlunda ekipage”



Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Kvarntorpsgränd 10  Tel: 749 39 30 
hagishandel@telia.com

Vi gör blomsterarrangemang på beställning 
och levererar inom hela Storstockholm

Öppet 
Måndag-Lördag  08.00-22.00
Söndag                   09.00-20.00

Livsmedel 
Delikatesser 
och 
Kryddor
från 
mer än 
30 länder

Öppet:
Måndag-Lördag 08.00-19.00 
Söndag                  09.00-18.00

Vårt mål är: 

Nöjda kunder 


