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Julfirandet 
har faktiskt ändrats radikalt sedan början 
på 1900-talet här i Sverige. Då var det inte 
ovanligt att julhelgens förberedelse tog flera  
veckor. Julklappar var det sparsamt om men 
ofta gjorde man all mat och bakning själv. 
När vi sen fick det bättre ställt så har också 
jultraditionerna ändrats och vem vet hur det 
ser ut om 100 år?  
Bortsett från den kommersiella biten med 
julen som har med shopping att göra så 
består lyckligtvis julhelgen till stor del av 
firande men ser dock annorlunda ut idag 
mot vad det gjorde på 50- 60-talet när jag 
växte upp. Vi har ju inte alltid suttit och ätit 
pepparkakor, druckit glögg och kollat på 
Tjuren Ferdinand på julafton. 
Oavsett hur vi har firat eller firar nu, så tror 
jag att det är en tidpunkt nästan alla ser fram 
emot, barn som vuxen.  
Julmarknaden en omtyckt tradition 
Julmarknader finns det i stort sätt i alla orter 
runt om i Sverige. En del är mer kända än 
andra och drar mer folk och andra mindre 
marknader kanske bara drar till sig lokalbe-
folkningen. 
Julmarknadens historik går tillbaka till 
sena medeltiden och den tysktalande delen 
av Europa. Julmarknaden i Bautzen i tyska 
Sachsen omnämns redan år 1384. 
En julmarknad skulle ge möjlighet att 
inhandla varor inför vintern. Bönder åkte 
in till staden och sålde sina varor och köpte 
kryddor och prydnader att ta med hem. 
Med tiden har dessa marknader blivit  till en 
omtyckt jultradition. 
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Redaktionschef
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Gynna våra verksamheter!  Handla på hemmaplan! 
              Hagsätra Företagarförening



Julstrumpans ursprung
Under 1900-talet skedde rätt många 
förändringar av julfirandet, allt från 
advents- och julkalendern till Luciafi-
rande och julmat. Att lägga julklappar 
i en strumpa på morgonen, är ganska 
nytt och blev vanligare under 1950- 
och 60-talen. 
I själva verket går den seden tillbaka 
på anglosaxiskt julfirande i främst 
England, men också USA. Där kom-
mer tomten nämligen genom skorste-
nen på julnatten och lämnar, utan att 
väcka familjen, julklappar i upphängda 
strumpor. 
Hur denne fetlagde man kommer ner 
genom skorstenen är en gåta, liksom 
att han inte verkar bli sotig. 

Varför är julen röd?
Jultomtens röda färg dyker upp under 
1880-talet i teckningar i amerikanska 
tidskrifter. Möjligen förstärktes den 
röda färgen av CocaCola-reklamen 
under 1920-talet. 
 
Julaftonskvällen 
I bondesamhället var julaftonskvällen 
för de flesta årets högtidligaste stund. 
Efter många dagars hårt arbete hade 
gårdsfolket nu utfört de sista sysslorna 
inför helgfirandet. 
 
Julveden var huggen och inburen och 
ute på gårdsplanen var fåglarnas 
julkärve på plats. 
Redskapen 
var intagna 
och inne i 
fähuset var 
det snyggt 
och prydligt. 
Julbordet 
dukades 
och extra 
fin halm 
lades 
på golvet. 
 

Julafton är i 
den nordiska traditionen 
julens höjdpunkt

Julafton är i 
den nordiska traditionen 
julens höjdpunkt

Nya kulturella influenser 
Att vi i Sverige började använda jul-
strumpor hänger samman med att 
vi fått och fortfarande får, mycket 
starka kulturella influenser från väst, 
då särskilt USA. 
Går vi tillbaka till det svenska förindu-
striella samhället, bondesamhället, var 
julstrumpor helt okända. 
 
Inte bara julstrumpor, utan cocktailpar-
tyn, grillad mat, pommes frites blev allt 
vanligare inslag i vår vardag.
Att bejaka det som kom västerifrån an-
sågs modernt och framåtskridande och 
helt i linje med den svenska välfärden. 
Det var den snabbt växande medelklas-
sen som framförallt blev konsumenter 
av sådana moderniteter. 
 
Jultomten 
För många familjer i nutid intas jullun-
chen före ”Kalle Ankas jul”, som sänts 
sedan 1960. Sedan kommer tomten 
med julklapparna men han kommer 
inte genom skorstenen här hos oss, 
utan knackar på dörren. Märkvärdigt 
nog samtidigt som pappa eller mamma 
har gått ut för att köpa tidningen eller 
rastar hunden.

privata brevkort. På de första julkorten 
fanns dock ingen tomte med utan de 
kom senare när Jenny Nyström började 
illustrera julkort. 
Det blev hon som skapade den tomten 
vi alla känner idag, mycket tack vare 
Viktor Rydbergs dikt Tomten som hon 
illustrerade 1881 och där hon säkrade 
sin plats i historien genom att göra 
tomten populär.
 

 
 
Julklappspapper
Svenska nationalföreningen mot tuber-
kulos fick 1922 ett anbud från norska 
tuberkulosföreningen att sälja norsk-
tillverkat julklappspapper i Sverige. 
Beda Hallberg majblommans skapare, 
tog tag i saken och köpte in 175 000 
ark. Några år senare började Papyrus 
i Malmö att tillverka eget julklapps- 
papper, från början i ark, men från 
1924 i rullar. 
 
 
                            Text: Inger Sjunnevik 
               Källa: Nordiska Museet  
             Historiesajten

Advent 
Ordet ”Advent” är latin och kommer 
av det latinska ordet adventus Domini 
vilket betyder ’Herrens ankomst’.

Stearinljus
Stearinljus uppfanns först på 1830-talet 
i Frankrike och 1839 började Lars 
Johan Hierta, aftonbladets grundare, 
tillverka stearinljus vid Liljeholmens 
stearinfabrik i Stockholm. Eftersom de 
blev så dyra blev det inte någon större 
framgång hos bondebefolkningen.

Adventsljusstaken 
Adventsljusstaken med fyra ljus om-
nämns första gången 1896 av pastorn 
senare ärkebiskop Nathan Söderblom. 
Han var vid detta tillfälle pastor i 
svenska kyrkan i Paris. Han brukade 
sätta fyra ljus i en enbuske.
Den första elektriska adventljusstaken 
uppfanns 1934 av göteborgaren Oscar 
Andersson och fem år senare 1939, 
såldes de första 2000 adventsstakarna 
för 13 kronor styck. Uppfinningen blev 
så småningom en stor succé och finns 
nu i stora delar av världen. 
 
”Anna med kanna”
Den 9 december har Anna namnsdag 
S:ta Anna, jungfru Marias mor. Denna 
dag skulle enligt gammal tradition 
julölet antingen vara färdigbryggt så 
man kunde provsmaka, eller annars 
skulle det börja bryggas den här dagen. 
Det fanns tider då ”Annadagen” mar-
kerades med en kanna i almanackan, 
därav namnet ”Anna med kanna”.

Änglaspelet 
Änglaspelet uppfanns 1948 av Erik 
Boberg från Gävle. Det var en rund 
ljusstake i mässing med fyra små ljus 
vars värme gjorde att tre änglar snurra-
de runt och med sina hängen gav ifrån 
sig ett plingande ljud. Från starten 
1948 till 1973 har över 20 miljoner 
änglaspel sålts över hela världen. 
 
”Tomas fylletunna”
Den 21 december firades Tomasdagen 
Tomas var en av Jesu lärjungar, då 
brukade det vara julmarknad och man 
skulle smaka på julölen och julbränn-
vinet. Även på hemvägen draks det.
Kanske är det orsaken till att dagen 
kallades ”Tomas fylletunna”. 

Julkort
Frimärket uppfanns i England 1840 
och redan tre år senare sändes världens 
första julkort som var tecknat av John 
Calcott Horsley.
Initiativtagare till julkortet var uppfin-
naren Henry Cole, som även uppfann 
byggklosslådan åt barn och grundade 
Victoria and Albert Museum i London.
I Sverige blev det vanligare att sända 
julkort 1877 och åren därefter eftersom 
Posten då införde halverat porto för 

54
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En hälsning från 
Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan
En hälsning från 
Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan

Tiden går väldigt fort när man 
trivs och har roligt 
Är nu inne på mitt femte år som rektor 
för Hagsätra- och Ormkärrsskolan. 
Det har varit fantastiska år tillsammans 
med alla medarbetare som finns på 
skolorna och som gör ett bra arbete för 
att skapa de bästa förutsättningar som  
möjligt för alla barn i området. 
 
Trygghet och studiero 
Vi arbetar hela tiden i två spår när det 
gäller trygghet och studiero.  
 
Det ena spåret är vårt förebyggande 
arbete där vi aktivt arbetar med alla 
elever från tidig ålder, tills eleverna 
går ur skolan. 
 
Detta grundläggande arbete görs med 
hjälp av mentorer i våldsprevention 
(MVP) på högstadiet.  
Agera tillsammans på mellanstadiet 
och genom ett aktivt arbete utifrån ett 
normkritiskt förhållningssätt i årskur-
serna F-3. 
 
Utöver det så har vi under de senaste 
åren skapat en större psykosocial ar-
betsgrupp på skolan som också är en 
stor del i detta arbete. 

En ytterligare funktion i vårt förebyg-
gande arbete är den regnbågsgrupp som 
nu finns på båda skolorna. 
 
Många vuxna runt eleverna                                                                                                                                     
Vår strävan är att det hela tiden skall 
vara många vuxna runt eleverna, där 
ingår som exempel att jag som rektor, 
under minst en dag per vecka, försöker 
sitta i en av korridorerna för att arbeta. 
 
Oerhört roligt och givande plus att det 
skapar ett märkbart lugn genom att vi i 
kollegiet finns tillgängliga för barnen i 
hög utsträckning. 
 
Utöver detta axplock av förebyggande 
arbete så behöver vi även arbeta med 
spåret där handlande ger konsekvenser. 
 
Exempel på konsekvenser är; samtal 
med vårdnadshavare, muntlig varning, 
skriftlig varning, avstängning (max fem 
dagar vid två tillfällen per termin) eller 
omplacering i annan del av skolan (max 
fyra veckor per tillfälle). 
Vi utgår där ifrån Skollagen kapitel 5 
men även från läroplanens inledande 
delar där vårt förebyggande arbete finns 
kravställt. 

Skolan en del av samhället!                                                                                                                             
Skolan är en stor del i det övriga sam-
hället och det är i många fall vi i skolan 
som träffar barnen mest under varda-
garna. Vissa elever kanske sedan går 
iväg och tränar eller är ute och umgås 
med sina vänner. 
 
Själv växte jag upp med en pappa som 
arbetade på dagarna och en mamma 
som arbetade kvällar/nätter, vilket 
påverkade möjligheten för oss att ses 
under veckorna. 
 
Alla barn på våra skolor tillbringar en 
stor del av sin vecka tillsammans med 
oss och då är det enligt mig konstigt 
om vi skulle vara separerade från övri-
ga delar av samhället. 
 
En del i vårt arbete att vara en del av 
samhället är exempelvis, denna tidning, 
där vi i varje nummer försöker finnas 
representerade. 
Vi har nära dialog med vårdnadshavare, 
lokala aktörer i centrum, polis, social-
tjänst, fältassistenter, Rågsveds IF och 
närliggande skolor. 
 
Genom detta kontaktnät blir vi en del 
av det närsamhälle som vi alla är och 
behöver vara en del av.

Tack 
Till sist vill jag rikta ett stort tack till 
alla ni som bor här och gör en insats för 
att vårt samhälle skall utvecklas i rätt 
riktning. 
Som jag tidigare deklarerat är det min 
absoluta övertygelse att om skola, när-
samhället, föreningslivet och vårdnads-
havare strävar mot ett gemensamt mål, 
så påverkar det alla barns möjlighet att 
få en positiv start i livet. 
De kan då efter att grundskolan är över, 
gå ut i samhället (via gymnasiet), som 
kritiskt tänkande, självständiga och 
toleranta medmänniskor med en vidöp-
pen dörr till att bli den de önskar. 
 
Slutord                                                                                                                                               
Ingen skola kan sägas vara en perfekt 
skola. 
På Hagsätra- och Ormkärrsskolan är vi 
alla medvetna om att det hela tiden kan 
hända saker. 
Däremot har erfarenheten visat att vi är 
bra på att hantera och ta tag i det som 
händer, såväl positivt som negativt. 
 
Vår ambition är hela tiden att bli bättre 
och genom en bra analys av händelser, 
skapas förutsättningar för att göra detta 
möjligt.

En God Jul 
och 

Ett Gott Nytt År 
från oss alla i skolan!
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Min personliga övertygelse är att när vi 
alla hjälps åt så skapas de bästa förut-
sättningar för allas våra barn. 
 
Från skolans sida kommer vi nu att 
fokusera på att utöka kontakten med er 
vårdnadshavare och genom exempelvis 
vårt föräldraråd så finns det en möjlig-
het att lyfta frågor och även vara en del 
i att tillsammans förändra saker till det 
bättre. 
 
Ett pågående arbete är att arbeta fram 
någon form av social träffpunkt där 
jag som rektor och andra kan finnas 
tillgängliga för att ta en kopp kaffe och 
prata med de som önskar. 
 
Fysiska förändringar                                                                                                                                     
Under de senaste åren har det skett 
många positiva, fysiska förändringar, 
såsom ny skolgård, borttagna galler på 
nedervåningarna, vilket lett till en mer 
tillgänglig skolgård och när tillgäng-
ligheten ökat så har skadegörelse och 
klotter under de senaste åren minskat 
till det minimala. 
Förhoppningsvis är detta ett signal- 
värde på att alla som bor i området 
bryr sig. 
 

Jag vill med detta önska er en härlig 
vinter och

Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrsskolan



Nu har finslipningen av hoppbacken i 
Enskede tagit fart. Den ska rustas upp 
med ny markbeläggning och annat som 
gör att både unga och äldre ska kunna 
hoppa ca 20 meter i vinter.
Många var på plats under lördagen och 
hjälpte till, under överinseende av vår 
stora Backhoppar-Stjärna Jan Boklöv, 
uppfinnare av V-stilen.
Vi vill även, på detta sätt, tacka 
Enskede IP för god assistans samt 
Andra Varvet som bidrog med varm 
korv och dryck till alla som var på plats 
     och slet...

Hoppbacken i Enskede

Text: Benny Wiklander 
Foto: Pietro Nilsson Toracca

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

Axels Grill slog upp dörrarna för sin första  
matgäst redan 1984 

I takt med åren har Axels Grill vuxit och är idag en varm 
samlingspunkt i Hagsätra Centrum med många 

återkommande restauranggäster

God Jul  och Gott Nytt År

Ny planet utanför Vintergatan? 
Enligt en rapport från NASA kan man ha upptäckt en ny planet utanför vår Galax Vintergatan. 
Planeten skall enligt NASA befinna sig i spiralgalaxen Messier 51 på ett avstånd av 28 miljoner ljusår! 
Planeten ska ha upptäckts med s.k Passagemetod ett specialteleskop som mäter olika elektromagnetiska strålningar. 
Enligt rapporten är detta den enda befintliga teknik som kan användas för upptäckter av detta slaq. 
Alla tidigare upptäckter har gjorts inom vår Galax och då på maxavstånd om 3 000 ljusår! 
        Källa NASA 

Jordnära asteroid 
fullproppad med värdefulla metaller 
Nya beräkningar visar att en av två ovanliga och jordnära asteroider innehåller 
enorma mängder värdefulla metaller. Med enorma menas att de överstiger vår 
planets hela metallreserv. 
Det är Cnet som är först med uppgifterna, publicerade i en studie i 
The Planetery Science Journal. 
Asteroiden 1986 DA har analyserats tillsammans med en annan asteroid 
vid namn 2016 ED85 och studien landar i en slutsats att dessa två asteroider är 
goda kandidater för framtida rymdgruvbrytning. 
Hur mycket åtråvärda metaller kan asteroiden 1986 DA tänkas bära på? 
Jo, den bär på nickel, kobolt och järn till ett värde om 11,65 biljoner dollar. 
En summa svår att greppa, det är ett större värde än för hela jordens metallreserver.        
        Källa Ny Teknik

Senaste nytt från Rymden!  Senaste nytt från Rymden!  

Välkommen in och njut av vår 
Julinspirerade Lunch!  

Mån-Fre 
kl 11.00-14.00

Köttbullar / Prinskorv  
Skinka / Rödbetssallad 

Kokt Potatis  
 

Gäller hela December!  
Öl & Vin rättigheter

Mån-Fre 
kl 11.00-14.00

Köttbullar / Prinskorv  
Skinka / Rödbetssallad 

Kokt Potatis  
110:- 

Gäller hela December!  
Öl & Vin rättigheter

   Presentation  

                Hagsätra Företagarförening  
Målsättning! 
Hagsätra företagarförenings målsättning är att Hagsätra Centrum med omgivningar ska upplevas som 
trevliga, trygga och vara en plats som är fyllt av människor som ger liv och rörelse åt centrum och med 
ett varierat och bra utbud av butiker, tjänsteföretag och verksamheter som riktar sig till människor i alla 
åldrars kultur-, motions- och fritidsbehov. 
 
Vi värnar företagen i Hagsätra och håller oss och företagen informerade om vad som är på gång i centrum.  
Vi stöttar med hjälp i olika former om det behövs och efterfrågas. 
 
Företagarföreningen har ett bra samarbete med IKANO Bostad, även om vi inte alltid tycker lika, i alla frågor. 
I styrelsen finns ledamöter som har ett bra nätverk i stadsdelen och i många organisationer samt i stadens 
kommunala förvaltningar vilket är bra då vi behöver agera inför olika förändringar som sker i vår stadsdel. 
 
Vi avser nu att efter pandemin, som gjort det omöjligt att ha våra återkommande aktiviteter i centrum, 
åter starta dessa igen med början under vecka 44. 
 
Hagsätra Företagarförenings styrelse 
Ordförande: Jan Runfors, med lång erfarenhet inom föreningslivet i stadsdelarna Hagsätra och Rågsved, 
framför allt i Röda Korset och i Rågsved/Hagsätra samhällsförening. 
Har vidare arbetat som kommunal tjänsteman tills jag blev pensionär för två år sedan. 
 
Vice ordförande: Nazim Öglü. Driver Hagis Handel och Hagis Blommor sedan slutet av 80 talet. 
Här finns ett stort utbud av grönsaker, livsmedel och kryddor från när och fjärran samt en välsorterad butik 
med blommor. 
 
Ledamot: Maria Pilefors. Sekreterare i föreningen och arbetar som specialpedagog. 
 
Ledamot: Annica Johnson, kom till Hagsätra centrum 1988. Jag var 24 år och tog då över en nystartad salong 
som var till salu, lite läskigt men spännande! Det tog lite över två år innan det rullade på med kunder, men det 
har jag aldrig ångrat! Jag älskar mitt jobb och kontakten med människor. Min kollega Anki började hos mig 
för 20 år sedan och vi fungerar verkligen bra ihop! Passar på att önska er alla välkomna till oss! 
Annica och Anki    Annicas hud och fotvård 
 
Ledamot: Conny Mörke. Webbansvarig och är aktiv i föreningslivet bland annat Rågsved/Hagsätra 
samhällsförening. Inom föreningslivet och som företagare arbetar jag bland annat med administration, 
reklam, evenemang och som webbansvarig.  
 
Ledamot: Johan Chamoun. Innehavare av City Hårvård. 
 
Ledamot: Arne Bergqvist. Boende och uppväxt i området. Verksam i föreningslivet och arbetar som 
biträdande enhetschef i Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning. Jobbar med barn och ungdomsfrågor.
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Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Gynna våra verksamheter! Handla på hemmaplan!

8

Text: Tommy Söderberg
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Rapport från världen

”Vi är en 
progressiv industri 

Vi säljer kärlek” 

Det är en liten krokig och senig gumma 
som far omkring kvick som en ekorre 
och hjälper de svårt sjuka människorna 
i sängarna. En del ser ut att vara dö-
ende. En del av de sjuka har ofantliga 
öppna sår. De flesta lyser upp när gum-
man kommer, hon har mycket att prata 
med dem om, hon lyfter dem, ger medi-
cin, klappar dem, skämtar och tröstar. 
 
Vi besöker moder Teresa på hennes 
”Hem för döende” Home for the Dying, 
nära Kalitemplet i Calcutta, Indien. De 
som tas om hand här är fattiga och dö-
ende som samlas upp direkt på gatan. 
Hon och hennes medsystrar i den ka-
tolska orden ”Kärlekens missionärer” 
Missionary of Charity, jobbar på sam-
ma uppoffrande sätt nu som när de öpp-
nade det här hemmet 1952. 
 
Handfast arbete 
Det är ett mycket handfast arbete som 
moder Teresa säger: 
-Det pratas alldeles för mycket. Prata 
mindre och gör något i stället. 
En predikan har väl sin funktion men 
den är inte alltid ett möte där man får 
kontakt människor emellan. Vad ska du 
då göra? Ja, ta en kvast och städa nå-
gons hus. Är inte det klart nog? 
 
Hemmet i Calcutta startade 1952. Fast 
snarare började det väl den 10 septem-
ber 1946 på ett tåg till Darjeling. 

Avlägger ed på fattigdom 
-Vi avlägger en ed på fattigdom som 
befriar oss från all materiell egendom. 
Det blir en frihet för oss. Orsaken är 
glasklar. För att förstå fattiga måste vi 
veta vad fattigdom är. 
-Se på blommorna och fåglarna. De gör 
ingenting och ändå tar Gud hand om 
dem. Han tar väl hand om oss också. Vi 
är viktigare än fåglarna. 
 
Kvinnornas arbete möter ofta förvåning. 
Moder Teresa har några exempel som 
hon brukar dra som svar. Här en episod. 
-Ute på gatan hittade jag en synnerli-
gen svårt sjuk man. Han levde ännu 
men var svårt plågad, hela ansiktet var 
förvridet av smärta, han höll på att ätas 
upp av maskar. Folk gick stora omvä-
gar kring honom och höll för sina näsor 
för att undgå lukten. Jag gick direkt 
fram till mannen och lyfte upp honom 
och började tvätta av honom. Jag kan 
inte alls förstå varför du hjälper mig, var-
för, varför? frågade mannen, för att jag 
älskar dig förstås, svarade jag honom. 
 
Ett kärlekens instrument 
-Har någon fattig måst dö av brist på 
mat så kan det inte vara för att Gud 
varit likgiltig för denna människa, utan 
därför att du och jag inte gav. Då var vi 
inte kärlekens instrument i Guds händer 
att ge honom att äta och dricka och klä-
der att ha på kroppen. 

Kallad att ta hand om de döende 
-Nu förstod jag att jag var kallad att ta 
hand om de sjuka, de döende, de sväl-
tande, de nakna, de hemlösa. 
Naturligtvis var det så. Nu gällde det 
fortsättningsvis att i praktisk gärning 
överbringa Guds kärlek till de fattigaste 
av de fattiga. Så började allt. Så starta-
de Kärlekens missionärer. 
Sen lämnade hon Loreto-systrarna som 
hon tillhört i 20 år. Hon lämnade sitt 
hemland Albanien som 18-åring. Hen-
nes far hade just dött och hon skulle 
heller aldrig mer få återse sin mor och 
sin syster. De albanska myndigheterna 
lät dem inte lämna landet. 
 
Hon kom till Calcutta i Indien den 6 
januari 1929 och har alltsedan dess bott 
där. Hos Loreto-systrarna hade hon 
undervisat i geografi. Nu inriktade hon 
sig helt på att hjälpa de fattiga och nöd-
lidande. 
Moder Teresa dementerar att det nå-
gonsin varit problem att få pengar till 
verksamheten. Men kanske ändå någon 
gång? De tar inte emot pengar från nå-
gon stat eller kyrka, ej heller från någon 
annan sammanslutning. De enda som 
tillåts ge är enskilda som får skänka 
endast av det som de som personer äger 
 
Kärlekens missionärer har inga löner, 
inga avgifter. Deras fattigdomslöfte går 
nog utanpå de flestas. 

Vid två tillfällen hade Ingvar Ygeman nöjet att besöka Moder Teresa på plats i Indien, Första mötet ägde rum när han i de 
övre tonåren, tillsammans med sin barndomskamrat Ulf Andersson, åkte motorcykel genom Indien. För att ta sig till Indien 
fick man på den tiden åka lastbåt. Ett äventyr i sig. 
Vid det andra besöket tog han sig dit med flyg och arbetade då på Moder Teresas ”Hem för döende” i Calcutta. 
Intervjun med Moder Teresa är unik på flera sätt, bl a för att Moder Teresa närmast avskydde intervjuer och därför väldigt 
sällan ställde upp på sådana. Dessutom blev intervjun internationellt belönad och publicerad i många delar av världen. 
Tommy Söderberg
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Text: Ingvar Ygeman

Recensioner 
Här möter vi Ingvar Ygeman som är en magisk språkkonstnär och fängslande berättare, ett 
högst angenämt möte. Väldig god blick för detaljer har Ingvar Ygeman. Han reser ibland 
även till slitna turistorter och får dem att glänsa som nya. En stor svenk prosaist.
     Milton Black, Bolton Even News, England 
 
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 

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 uppmärk-
sammade intervjuer, 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 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 
26 Lidingölopp.
Ygeman är en flerfaldigt prisbelönad och 
ofta översatt skribent.
På senare år har Ingvar Ygeman sysslat 
med internationellt biståndsarbete även i 
några av världens värsta krishärdar. 
Senast  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.  
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 3 gånger och 
kommit levande därifrån. Han har sett IS 
härja och mörda. Detta är den mest spän-
nande bok som skrivits om Syrien.

Vi kände inte igen honom, Kristus, när 
han en gång kom förklädd i den hung-
rande mannen, den övergivna kvinnan, 
barnet utan hem, som bad om hjälp och 
husrum. Vårt är ansvaret om vi inte 
delar med oss av vårt överflöd. Men 
inte för att Gud tvingar oss till goda 
gärningar. Valet att göra goda gärningar 
är helt vårt eget. 
Moder Teresa berättar att många ut-
trycker förvåning och förundran inför 
deras uppoffrande arbete och många 
vill veta hur de ska leva ett bättre liv. 
 
Lär er förlåta 
-Jag svarar dem att det egentligen är så 
enkelt. Om ni vill göra något, gör det 
med kärlek. Och le mot varandra. Le 
mot din hustru, le mot din man, le mot 
dina barn, le mot varandra, ja, vem det 
än vara månde. Detta kommer att hjäl-
pa er att växa upp i större kärlek mot 
varandra och lär er att förlåta. 
-Alla är vi hans redskap bara vi gör vår 
lilla bit och försvinner sen. 
 
Kärlekens missionärer har nu 1650 nun-
nor samt därtill 800 unga flickor som 
håller på att inskolas. Enligt uppgift från 
en av nunnorna tar det minst 10 år att 
bli ”fullärd” i Kärlekens missionärer. 
Enbart i Calcutta hade de då 1980 hjälpt 
över 50 000 människor sen starten. 

De hade då 230 kloster i 60 länder och var 
redan då respekterade på alla kontinenter. 
Detta låter imponerande stort. Men 
ändå går många och hoppas att orden 
ska bli mycket större och växa mycket 
snabbare framöver. Att systrarna på sitt 
område gör storverk är väl uppenbart. 
 
”Vi säljer kärlek” 
Moder Teresa skämtar gärna och är väl 
medveten om det dubbelbottnade i vad 
hon säger. Som detta: 
-Vi är en progressiv industri. Vi säljer 
mycket. Vi säljer kärlek. 
 
Moder Teresa sammanfattar 
-Vi känner själva att det vi gör bara är 
en droppe i havet. Men om den droppen 
inte fanns där så tror jag att havet skulle 
vara mindre eftersom just den droppen 
fattades. Mer än så vill jag inte säga 
om vår verksamhet. Det är nog sagt om 
måttet på vårt arbete. Jag tycker inte 
om det som görs stort och skrytsamt. 
 
När hon leende vinkar farväl, ropar hon 
långt efter oss 
-Hoppas er hemresa blir bra. 
God bless you.



Vi är anslutna till
Försäkringskassan

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

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

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

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!

God Jul & Gott Nytt År
Kontakta oss via telefon 
Helgfria vardagar kl 08.00-17.00   Tel: 08 120 00 990  
Äldremottagning 
tel: 08-120 010 44 Telefontid mån-fre kl. 11.00-12.00 
Välkommen att ringa oss för rådgivning, tidsbokning, 
återbud och receptförnyelseHagsätra torg 7 B  2 tr  

Capio Vårdcentral Hagsätra

Provtagning  
Psykisk ohälsa 
Sår och stygn 
Tobaksavvänjning 
Vaccination 
Äldre-mottagning

Vårt utbud 
Allergi 
Astma/KOL 
Demens 
Diabetes 
Hemsjukvård 
Hud 

Högt blodtryck (Hypertoni) 
Infektion  
Inkontinens 
Intyg 
Livsstilsförändring 

Capio vårdcentral Hagsätra erbjuder dig  
vård av hög kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande  
Inom Capio har vi under lång tid arbetat med målsättningen att våra patienter alltid, vid schemalagda besök, skall 
få träffa samma läkare. 
En trygghetsfaktor som regeringens utredare av primärvården vitsordat och även sagt är en nödvändighet, för att nå ett 
optimalt resultat inom vården. 
 
Capio Vårdcentral Hagsätra har bred kunskap och erfarenhet inom en rad vårdbehov. 
Se nedanstående lista av vårt utbud. 
 
Ett flertal gånger har Capio Vårdcentral Hagsätra hamnat i topp i landstingets årliga bedömning av vårdinrättningar i Sverige. 
Detta vittnar om att du kan känna dig trygg som patient hos oss. 
Det är idag enkelt att byta vårdgivare och du som ännu inte tillhör vår ständigt stigande patientgrupp, är välkommen att 
”Lista” dig hos oss.

Din lokala vårdgivare
Capio Vårdcentral Hagsätra
Tveksam återgång till det normala?                                                                                                                                      
Effekten av Pandemin har varit så stark för många att det kanske inte går att, i alla delar, återställa till ”normalt”. 

Fortsatta restriktioner  
I egenskap av ledare för Capio Vårdcentral Hagsätra, vill jag informera om att: 
På vår vårdcentral gäller, tills vidare, vid alla besök, att bära munskydd, hålla avstånd och använda handsprit.                               
Anledningen till detta är att alla i vårt samhälle, ännu inte är fullvaccinerade, vilket innebär att smittorisken 
fortsättningsvis finns kvar.
Det är min förhoppning att ni visar förståelse för våra försiktighetsåtgärder och att det görs i allas intresse! 

Med dessa ord önskar jag och min personal alla en God Hälsosam Jul och ett Gott Nytt År!
Susanne Söderhielm Blid                                                                                                                         
Verksamhetschef Capio Vårdcentral Hagsätra    



Boktips

14

Flera författare, politiker och andra 
samhällspersoner avtjänade i slutet 
av 1800- och början av 1900-talet 
straff på svenska cellfängelser. 
Ofta var de dömda för förtal eller 
högmålsbrott. 
Men deras tillvaro var ofta bättre än 
den vanliga fångens. Hjalmar Branting 
fick till exempel både beställa restau-
rangmat och ta emot besök. 
 
August Palm, socialistisk politiker 
och agitator, dömdes flera gånger, bl a 
1886 och 1888. Den senare gången till 
tre månaders fängelse för smädelse av 
riksdagen. 
 
Hjalmar Branting, politiker, senare 
statsminister och journalist, avtjänade 
1889 på Långholmen, tre och en halv 
månader för tryckfrihetsbrott. 
 
Knut Wicksell, nationalekonom och 
politisk liberal aktivist, fick 1909 två 
månaders fängelse för att ha ”gäckat 
Guds ord” och åstadkommit allmän 
förargelse. Straffet avtjänades i Ystad. 
 
Hinke Berggren, politiker och journalist, 
avtjänade flera straff bl a för ärekränk-
ning. 1911 dömdes han till sex månader 
på Långholmen för ett föredrag om 
preventivmedel: ”Kärlek utan barn”. 
 
Ivan Oljelund, författare och journalist, 
fick åtta månaders fängelse för hög-
förräderi 1916. Straffet avtjänades på 
Långholmen. 
 
Författaren Jan Fridegård dömdes 
under sin ungdomstid som soldat, för 
stöld och avtjänade åtta månader på 
Långholmen omkring 1918. 
 
Barbro Alving ”Bang”, författare och 
journalist, satt 1956 en månad på 
Långholmen för vägran att delta i en 
civilförsvarsövning.

  Källa: Populär Historia

Prominenta 
fängelsekunder

Jan Guillou, författare och journalist. 
År 1973 blev Guillou rikskänd när han 
tillsammans med kollegan Peter Bratt i 
den så kallade IB-affären avslöjade att 
det i Sverige fanns en hemlig organi-
sation inom underrättelsetjänsten som 
riksdagen inte kände till. Då avslöjan-
dena ansågs skada rikets säkerhet döm-
des Guillou, Bratt samt deras källa, den 
tidigare underrättelseagenten Håkan 
Isacson, till fängelse för spioneri. 

Stig Bergling, senare Sandberg och 
Sydholt, var en svensk polis som spione-
rade för Sovjetunionen.
Stig Bergling-affären, en av svensk 
historias största spionskandaler, började 
när han 1979 greps i Israel och samma år 
i Sverige dömdes till livstids fängelse för 
grovt spioneri. Han avvek dock under en 
permission 1987 och rymde till Moskva 
efter en mycket uppmärksammad flykt. 
Bergling bodde sedan under flera års tid i 
Ryssland, Libanon och Ungern innan han 
år 1994 av hälsoskäl frivilligt återvände 
till Sverige. 
Han fortsatte avtjäna sitt straff fram till 
1997 då han blev villkorligt frigiven. 

Annika Maria Östberg, tidigare gift 
Deasy, dömdes för dubbelmord på en 
restaurangägare och en polis i USA 
1981. Efter att ha avtjänat 28 år av 
sitt straff i Kalifornien, USA överför-
des hon i april 2009 till Sverige och 
transporterades till kvinnofängelset 
Hinseberg. 
Östberg släpptes fri den 2 maj 2011.
Efter fängelsetiden har Östberg varit 
bosatt i Sverige. Hon har skrivit en bok, 
varit sommarpratare och föreläst om sin 
tid i amerikanskt fängelse.

Göran Lindberg, en svensk jurist 
och tidigare polischef. Han har haft 
befattningar inom polisen som rektor 
för polishögskolan 1989-1997 och som 
länspolismästare i Uppsala län 1997-
2006. År 2010 greps och dömdes han 
till sex års fängelse för bland annat 
grov våldtäkt, som i ljuset av hans 
engagemang kring genusfrågor väckte 
stor medial uppmärksamhet.
 
             Källa Wikipedia

Kyss 
Karlsson 
i nacken 
De är en udda sam- 
ling de som bor längs  
Knäppgökavägen utanför Vitaby 
på Österlen. Vägen heter egentligen 
inte så men vad ska man annars 
kalla den, tycker systrarna Blenda 
och Johanna Nilsdotter som bott 
där hela livet. De följer allt som 
sker i skydd bakom spetsgardinen 
och diskuterar ivrigt vad grannarna 
har för sig. Hemma hos den för-
näma Louise försvinner det trosor 
från tvättlinan, Göte kuckelurar 
med Hjördis. Knäppgökavägens 
stilla lunk är på väg in i kaos. 

Författare: Karin Brunk Holmqvist
Förlag: Bokfabriken  Antal sidor: 263

Herre på 
Täppan 
Arne och Barbro har 
blivit med kolonistu- 
ga och  Ester och hennes kakadua 
Roland tillbringar motvilligt sen-
sommaren i det spartanska huset. 
Arne går i taket av svartsjuka när 
det visar sig att en av kolonigran-
narna, Hjalmar von Ridderhusen, 
en distingerad herre med dyra 
vanor, var Barbros första kärlek. 
När sedan Hjalmar hittas död 
pekas Arne genast ut som huvud-
misstänkt. När ytterligare en av 
koloni ägarna går döden till mötes 
dras även Roland in i ut redningen 
då kriminalkommissarie Bertils-
son misstänker att kakaduan blivit 
vittne till mord. Men hur får man 
ett fjäderfä att börja prata? 

Författare: Christina Olséni och
Micke Hansen
Förlag: Bokfabriken  Antal sidor: 327

Text: Klas Henriksson

Rätta svaren
 
1/ Sitting Bull
2/ Astrid Lindgren
3/ Ryssland
4/ Elefant
5/ Mandarin
 
6/ 
a/ Sylvester Stallone, Rockyfilmerna
b/ Julia Roberts, Pretty Woman
c/ John Travlota, Pulp Fiction
d/ Kate Winslet, Titanic
e/ Bert-Åke Varg, Rederiet
f/ Hedda Stiernstedt, Vår tid är nu
g/ Sven Wollter, Raskens
h/ Jodie Foster, När lammen tystnar 

7/ Korn(malt), jäst, humle och vatten
8/ Edvard Munch 
9/ Jon Voight
10/ West Side Story
11/ Lisa Marie Presley
12/ 64
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1/ Hövding som vigde sitt liv att strida för frihet för sitt folk 
Deltog i slaget vid Little Big Horn 1876 där general Custer stupade 
 
2/ Författare från småland som kämpade för jämlikhet, 
barns rättigheter samt djurens rätt 
 
3/ Vilket land är världens största land till ytan
 
4/ Vilket landlevande däggdjur är världens största 

5/ Vilket språk talas av flest människor i världen

6/ Vilka skådespelare och film/tv-serier gömmer sig bakom följande rollkaraktärer
a/ Rocky Balboa 
b/ Vivian Ward
c/ Vincent Vega
d/ Rose Dewitt Bukater
e/ Gustav Sjögren
f/ Nina Löwander
g/ Gustav Rask
h/ Clarice Starling

7/ År 1516 stiftades Reinheitsgebot, renhetslagen om öl. 
Enligt denna lag får öl endast innehålla fyra ingredienser. Vilka då

8/ Vilken konstnär målade tavlan Skriet

9/ Vad heter Angelina Jolies skådespelande och oscarbelönade pappa

10/ Sverigepremiär för filmmatisering av känd musikal 
Tony förälskar sig i Maria i New York-miljö 
Filmen vinner 10 oscars. Vad heter filmen

11/ Vem var Michael Jacksons första fru

12/ Hur många rutor finns det på en schackbräda

Frågesport 
Ett kul avbrott i Julstöket

Lite Gott 
& 

Blandat
Testa dina kunskaper 

Täck över de rätta svaren och tävla med eller mot 
varandra i familjen eller med vänner 



Paket stod staplade mot väggarna och 
mitt på golvet höll en farkost på att ta 
form. Plötsligt röt gubben:
- M-a-a-a-t!
Figurerna släppte vad de hade för hän-
derna, skyndade ut i köket och kastade 
sig över faten. 

Där fanns gröt och köttbullar, prin-
skorv, julskinka, sill och potatis, fylld 
kalkon, janssonsfrestelse och fläskkorv, 
julmust, julöl och såser av alla de slag, 
lussekatter, pepparkakor och man-
delmusslor med sylt och grädde och 
mycket, mycket mer.
Jag var vrålhungrig och trots att jag inte 
är speciellt förtjust i julmat proppade 
jag i mig så mycket jag kunde. 
 
Gubben hejade på
- Det är bra! Se till att äta ordentligt nu! 
Det får alltid plats mer än man tror!
Själv åt han inget, men så fort ett fat 
var tömt ställde han fram ett nytt. 
 
När klockan slog tre var jag proppmätt 
och fullständigt utmattad. 
Jag stöp i säng. 

Jag vaknade av hunger prick tjugofyra 
noll noll. Gubben stod i köket och i 
vardagsrummet var det verkstad. 
På gubbens befallning satte vi oss till 
bords och åt som om våra liv stod på 
spel. Faten länsades. 

En ny bekantskap
En kväll i slutet av oktober när jag 
var på väg hem efter jobbet, närmade 
sig plötsligt snabba steg bakifrån. En 
främmande röst med märklig brytning 
ropade
- Ursäkta! Hallå!
Jag låtsades att jag inte hörde och öka-
de takten, främlingen gav sig inte.
- Ursäkta, min herre! Ursäkta!
En hand tog tag i min axel och jag vän-
de mig irriterat om. Där stod en sorglig 
gubbe med trasiga kläder. En unken 
doft spreds omkring honom och jag 
rynkade på näsan i avsmak.
 
           Men så hände  
           något märkligt,  
           min sinnes- 
                                   stämning för 
          ändrades och jag     
                      överväldigades av 
          sympati. Gubben  
                      tog åter till orda 
- Vi vill gärna följa med er!
Jag höjde förvånat ögonbrynen men 
svarade vänligt
- Vet du vart jag är på väg?
Gubben log ett tandlöst leende.
- Visst vet vi det. Ni är på väg dit vi alla 
är på väg.
Han såg nöjt på mig.
- Det har du förstås rätt i på sätt och 
vis, sa jag.
Plötsligt ryckte gubben till och tappade 
balansen. Jag grabbade tag i honom. 
Gubben såg mig lugnt i ögonen och 
kraxade
- Då slår vi alltså följe!
- Visst, varför inte, sa jag, släppte 
taget och torkade av handflatorna mot 
byxorna.
Gubben stoppade två fingrar i munnen 
och visslade. En stor, undernärd hund 
lösgjorde sig ur skuggorna och kom 
lufsande.
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Väl hemma tappade jag upp ett hett 
bad. Gubben hoppade i och tre vatten-
byten och två tvålar senare var han så 
gott som luktfri. 
 
Han fick låna en träningsoverall. Den 
hängde som en säck på honom.
- Är ni hungriga? frågade jag.
- Som vargar! svarade gubben och 
klappade sig på magen.
Men så gäspade han stort och sa
- Innan vi äter måste vi sova!
 
Han lade sig på soffan och somnade 
omedelbart. Hunden la sig på golvet 
med huvudet placerat på gubbens fötter. 
Även jag gick till sängs.
 
Tissel och tassel
Jag vaknade. Det var strax efter mid-
natt. Lägenheten genljöd av tissel och 
tassel.
Vad var detta?
Välbekanta dofter fyllde mina näsbor-
rar och jag klev upp. I köket slog en 
vägg av fuktig värme mot mig. Överallt 
fladdrade tända ljus, grytor stod och 
puttrade och bordet var täckt av fat 
fyllda med mat.
 
Gubben stod vid spisen och rörde om 
och hunden satt och tiggde.
Jag fick inte ur mig ett ord och gick ut 
i vardagsrummet. Där satt små figurer 
och pysslade, täljde, vek och slog in. 

Jag och Jultomten  
En julsaga av Balder Stenkneck
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Julfirandets historiska rötter
 
Att festa vid vintersolståndet har man gjort långt innan kristendomen kom till 
vårt land. Man åt och drack betydligt mer och bättre under de här festdagarna än 
under resten av året. Ett exempel finns i den första boken om Röde Orm där för-
fattaren Frans G Bengtsson tar med oss till kung Harald Blåtand för att ”dricka 
jul”. Det var en hel del öl eller mjöd som gick åt där.  
Det kristna julfirandet i Sverige började på 1100-talet, men det var inte förrän på 
1700-talet och framförallt 1800-talet som julfirandet tog riktig fart. 
Adel och borgare tog efter traditionerna i Europa, medan bönder och enklare 
folk blandade gamla seder med nya och lade grunden till det firande vi har idag, 
en blandning av gammalt och nytt.  
Julklapparna och Tomten
Att ge bort saker under juldagarna var vanligt långt före jultomten dök upp. 
Fattiga människor drog från gård till gård och fick alltid något med sig, en kaka, 
en bit korv eller kanske ett nystöpt ljus. 
Först kom julklapparna med julbocken, men i slutet av 1800-talet dök tomten 
upp, den rödklädde gubben med skägg. Den svenska julklappstomten skapades 
av Jenny Nyström. Det började när hon gjorde teckningarna till sagan 
”Lille Viggs äventyr på julafton”, skriven av Viktor Rydberg 1875. 
Då föddes hennes allra första tomte. 
Förebilden för hennes glada, snälla tomte lär ha varit hennes egen far.  
I Sverige har vi aldrig tvingat tomten att ta sig ner i husen via skorstenen som de 
gör i USA men mycket av dagens svenska tomte har amerikanska drag. Hans sätt 
att säga "Ho ho ho" känner vi igen från Disney. När SVT började sända Kalle 
Ankas jul på julafton blev också det en del av vårt julfirande amerikaniserat. 
Dessutom introducerades Coca-Colas rödklädda tomte på 1930-talet. 
Därefter förvandlades vår svenske lille gråklädde hustomte till en glamorös gubbe.

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: SO-rummet

Skansens julmarknad är en tradition ända sedan 1903. 
Parken myllrar av liv, aktiveter och julstämning. Här är 70 marknadsbodar, fyllda 
av julmat, julklappar och hantverk av högsta kvalité. Det finns gott om härliga 
smakupplevelser som kolbullar, våffelstånd, glögg, brända mandlar och julbord. 
Förutom marknaden på Bollnästorget håller Skansen hus och gårdar öppet och 
visar upp tidsenliga julfirande.
Vi arrangerar aktiviteter och pyssel för stora och små och bjuder på julstämning 
runt om i parken. skansen.se

Jul på SkansenProceduren fortsatte natt efter natt och 
jag tappade snart greppet om tiden. 
Jag blev tjockare och tjockare.
 
Förvandlingen
En natt blev jag väckt av gubben. Han 
hjälpte mig att ta på en röd dräkt och 
förde mig fram till hallspegeln. Jag 
fick en chock. Jag var vithårig och såg 
mycket äldre ut. Mina ögonbryn var 
buskiga, min mage jättestor och hakan 
pryddes av ett yvigt skägg. 

När chocken lagt sig 
fylldes jag av lycka. Jag 
kunde inte hejda mig. 
Det bubblade i magen 
och ut kom ett bull- 
rande skratt.
- HO, HO, HO, HO!
Min röst gick inte 
att känna igen. 
Vilken glädje! Så här 
hade jag inte känt på 
åratal. Gubben stod och 
mös i ett hörn och mumlade:
- Perfekt! Helt perfekt!
 
Han föste ut mig i vardagsrummet. 
Farkosten var färdig. När jag såg den 
ståtliga ren som var fastspänd framför, 
dök vaga minnesbilder av en undernärd 
hund upp. Jag klev upp i släden och 
pressade ner min 
stora kropp bland 
oräkneliga paket. 
Gubben klappade 
ömt renen och 
viskade något i 
dess öra. 
Renen tog sats.
 
Vi flög ut ur 
lägenheten upp 
mot himlen. Bostadsområdet försvann 
under oss, vinden slet i skägget och 
snöflingor dansade mot ansiktet. Det var 
fantastiskt!
Jag började skratta. Och hur jag än 
försökte kunde jag inte sluta. 
Med glädjetårar rinnande ner för kin-
derna ropade jag:
- Hoppla Rudolf! Hoppla!
Och i mitt huvud hörde jag ekot av 
gubbens ord
- Perfekt! Helt perfekt!  

God Jul!

Båda Erbjudandena  
hela nov-23 dec



Hagsätra Torg 14   Tel: 749 52 39

Öppettider
Måndag - Fredag 09.00-18.00
Lördag                 09.00-15.00 
Övrig tid enl överenskommelse

Susannas Hårservice 
Olshammarsgatan 87 
Tel: 08 86 86 04 
www.susannasharservice.se

Hårfin till Jul och Nyår 

Susannas Hårsevice erbjuder allt inom hårvård
Hårfin till Jul och Nyår 
Susannas Hårsevice erbjuder allt inom hårvård

Konditori Vallmofröt

Öppet: Jul- & Nyårshelgerna 10.00-16.00 
Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton, Nyårsdagen

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

2. Dagens Lunch inkl Sallad 

Månd-Fred  11.00-15.00 59:-

1. Beställ våra Goda 
Smörgåstårtor / Tårtor i god tid  få 10% på ord pris 
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Hyresgästföreningen 
en medlems- och intresseorganisation för hyresgäster
Hyresgästföreningen 

Tillsammans kämpar vi för en bättre bostadsmarknad! 
Bli medlem i Hyresgästföreningen 
Vi är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folkrörelser. 
Vi driver bostadsfrågor, hyresgästernas rättigheter & påverkar 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 inbetalningen gjorts och du har ingen bindningstid. 
Bli medlem för din egen skull! 

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

Hyresgästföreningen är till för alla hyresgäster Gammal som Ung! 
Som medlem i Hyresgästföreningen får du tillgång till en stark och kunnig organisation 
Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad 
 
Rådgivning om ditt boende 
Som medlem får du rådgivning via telefon och e-post. Vårt servicecenter ger stöd, råd och service åt tusentals 
medlemmar. Det kan gälla allt från droppande kranar och drag i lägenheten, till hyreskontrakt som blir uppsagda.                                                                                                                                        
Under 2020 tog rådgivningen emot över 108 000 samtal och e-post. 
 
Hyresjuridiskt stöd                                                                                                                                                      
Som hyresgäst har du massor med rättigheter. 
Hyresgästföreningens jurister är proffs på hyreslagen och företräder medlemmar i Hyresnämnden och i allmän domstol om 
det skulle behövas. Vissa ärenden avgörs i Högsta domstolen, även om det är ovanligt. 
Vår juridiska service ingår i medlemsavgiften. Rätt till aktiv juridisk hjälp (biträde gäller ärenden som uppstått efter att du 
tecknat ditt medlemskap. Du har dock alltid rätt till juridisk rådgivning och kan kontakta vår rådgivning så ofta du behöver. 
Under 2020 pågick nära 23 000 ärenden för medlemmar som behövde mer avancerat stöd. 
 
Påverka ditt och andras boende 
Alla ska ha rätt till en bra boendemiljö. Som medlem är det lättare att påverka – i både stort och smått. Behöver lek-
platsen rustas upp, borde gården ha bättre belysning för att skapa trygghet eller behöver det byggas fler bostäder i din 
kommun? Har du engagemanget så har vi verktygen, bland annat i form av utbildning, kontakter och olika metodstöd för 
förändringsarbete. Vill du engagera dig i lite mindre skala kan du bilda en arbetsgrupp utifrån en enda fråga. 
 
Vi har över 1000 lokala Hyresgästföreningar runt om i landet som engagerar sig för en bättre boendesituation i 
sitt område. 8500 personer är förtroendevalda i dessa lokala Hyresgästföreningar.

God Jul och Gott Nytt År

Erbjudanden hela nov - 23 dec

Vill tacka alla 
våra trogna kunder 

som stöttat vår 
verksamhet under 

pandemin! Låt oss tillsammans göra dig Helgfin

Finns fortfarande ett fåtal tider kvar inför Jul- och Nyårshelgen 
Vi utför det mesta inom Hårvårdsbehandlingar 
Priser och tidsåtgång enligt konsultation  
 

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

         God Jul och Gott Nytt År 



ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR EN SENIORTRÄFF, SOM VI HAR LÄNGTAT EFTER ER!
Julen är den största av våra traditioner så därför vill vi äta lite godare, det är lite dyrare entré  men vi lovar 
att det blir valuta för pengarna med den goda maten från MatDax i Hagsätra. 
Small Connection underhåller med sång och musik samt håller i Quizen, Självklart blir det allsång, ett 
härligt julbord, lotterier och vernissage med lokala konstnärer. I baren finns öl, vin, avec & alkoholfritt. 
Alla seniorer är hjärtligt välkomna!

Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra i samverkan med: 
Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra  - MatDax Hagsätra - Hagsätra FöretagarföreningN
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Julfest

Nya Rågsveds Folkets Hus  
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195, 744

www.seniortraffen.se

JULFEST

ENTRÉ 190 kr   OBS! kontant/swish
Inkluderar glögg, julbord och kaffe 
med gotter

FÖRBOKAS SENAST 22 NOVEMBER!
Tel.073-874 04 67 
Mail: kontakt@seniortraffen.se 
Via hemsida: www.seniortraffen.se

BARMENY

GRATIS MEDLEMSKAP!
Skicka ditt namn, mailadress och/eller 
mobilnummer till oss och bli medlem 
i Seniorklubben, så får du inbjudningar 
direkt hem till dig via sms eller mail.
Märk med ”Seniorklubben”
Välkommen till klubben!

   SeniorKlubben

1 Pepparkakor & Glögg 2
Live musik med Small Connection 

Allsång, Quiz & Lotterier 
Ett dignande julbord med gotter

Vernissage med lokala konstnärer 
4Överraskningar 9 

0 08
8 8

8
8888

88
8

FREDAG 26 NOV KL. 13 - 17

Tillsammans med er skapar vi en riktigt rolig fest 
med många skratt, svängig musik och allsång. 
100% live med gitarr, bas och sång.
Jugge & Lena

Nostalgisk underhållning & traditionell julmusik

Vernissage med lokala konstnärer!
26 nov kl 13.00 i samband med Seniorträffen  
Julklappstips!
Köp en livslång julklapp i form av ett konstverk!

  Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra i samverkan med: 
  Vardaga Hentjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra - Mat Dax Hagsätra - Hagsätra Företagarförening ________________________________________________________________________________________ 

Nya Rågsveds Folkets Hus 
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195, 744 
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Vardaga Hemtjänst Vantör

Vardaga är en av Sveriges största pri-
vata aktörer inom äldreomsorg. 
Vi skapar trygghet, trivsel och livskvali-
tet i vardagen för våra kunder. 
 
Vardaga hemtjänst gör din 
vardag enklare 
Vardaga hemtjänst sköter alla de insat-
ser du är beviljad i ditt biståndsbeslut, 
även trygghetslarm och hjälp på natten. 
 
Vi hjälper dig med trygghetslarm, pro-
menader, leverans av matlådor, mat-
lagning, städning, tvätt, frosta av kyl 
och frys, fönstertvätt, inköp av mat och 
hushållsartiklar, personlig omvårdnad, 
ledsagning och mycket mer. 
 
Vi finns nära dig under dygnets alla 
timmar, och vid larmanrop på trygg-
hetslarm är vi hos dig inom 30 minuter, 
dygnet runt. 
 
Erfaren och utbildad personal 
Som kund erbjuds du en kontaktperson 
som blir den person som huvudsakligen 
hjälper dig. 

Medarbetarna är utbildade undersköter-
skor och erfarna vårdbiträden. De ar-
betar på fasta scheman och med trygga 
anställningar. 
Många arbetar dagtid måndag–fredag.
Så skapar vi kontinuitet som uppskattas 
av våra kunder! 
 
Arbetssätt och kvalitet 
Socialstyrelsens senaste undersökning 
visar att 96 % av våra kunder anser att 
de får ett mycket gott bemötande av 
personalen. Det är vi stolta över!        
Våra kunder känner förtroende för oss 
genom att vi tar hänsyn till allas egna 
åsikter och önskemål och vi kommer på 
avtalad tid. 
För att stödja och hjälpa äldre med de-
menssjukdom finns specialteamet med 
syfte att göra det möjligt för alla våra 
kunder att bo kvar i den egna bostaden. 
 
Vi är noga med att följa basala hygien-
rutiner. Alla medarbetare bär arbets-
kläder och följer råd och riktlinjer från 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndig-
heten. 
 
Tilläggstjänster med RUT-avdrag 
Önskar du mer hjälp än vad som är be-
viljat i ditt biståndsbeslut kan du köpa 
extra tilläggstjänster, exempelvis mer 
städning. 
 

21Hemtjänst Vantör  Göksholmsbacken 23, 124 74 Bandhagen  Tel till enheten: 08-749 96 00

Prova en gratis matlåda! 
Vi bjuder på en matlåda från 

Trekantens restaurang till alla 
äldre som vill veta mer om 

Vardaga hemtjänst

Efter RUT-avdraget kostar det 215 kr i 
timmen. 
Kontakta oss gärna för mer information 
på tel: 08-749 96 00 
 
Ansöka om hemtjänst eller 
byte av utförare 
Funderar du på att ansöka om hem-
tjänst, eller önskar byta hemtjänstutfö-
rare, kan du kontakta oss på Vardaga. 
Om du vill så kommer vi gärna hem till 
dig för att berätta mer om vad vi kan 
erbjuda, självklart har vi med oss kaffe 
med något gott till! 
 
Du kan även kontakta Äldre direkt på 
08-80 65 65 och välja Vardaga 
hemtjänst som hemtjänstutförare, 
kostnaden är samma 
oavsett vilken 
utförare du väljer. 

God Jul



Idrotten hade problem 

OS i friidrott ställdes först in pga pandemin men ett år senare 
genomfördes tävlingarna utan större mankemang 
Vi fick glädja oss åt ett flertal bra prestationer och inte mindre 
än nio medaljer 
 
GULD 
Daniel Ståhl diskus, Armand Duplantis stavhopp 
Henrik von Eckermann, Malin Baryard Johnsson och 
Peder Fredricson ridsport banhoppning, lag 
SILVER 
Simon Pettersson diskus, Fotboll damer, Sarah Sjöström 50 m frisim 
Anton Dahlberg och Fredrik Bergström segling 470 herr 
Peder Fredricson ridsport, banhoppning, individuellt 
Josefin Olsson segling laser Radial    
 
I de efterföljande spelen inom Paralympics tog Sverige åtta medaljer 
GULD 
Philip Jönsson luftgevär 
SILVER 
Anna Carin Ahlquist och Ingela Lundbäck bordtennis, Anna Norrman skytte 
Anna Beck cykel, två silver 
BRONS 
Louise Jannering cykel, två brons.  
 
Sveriges fotbollsherrar spöade Spanien. 
Det finns många fler exempel på bra internationella prestationer som trots pandemin 
varit utmärkande. 
 
På Svensk mark kunde vi glädjas åt att Fotbollsallsvenskan rullade igång, samma med 
Hockey, Handboll, Speedway m.fl. Dock inledningsvis med begränsningar i publikantal. 
 
Hammarby vann Svenska Cupen 2021. 
 
Lokalt arrangemang som uppmärksammades 
På lokal nivå så var en av årets stora begivenheter AIK`s besök på Hagsätra IP, 
där man ställdes mot Rågsveds IF, i en match i Svenska cupen. 
Det blev en publiksuccé med mycket folk och inte ett spår av negativa inslag. 
En eloge till ledarstaben i RIF för väl genomförda arrangemang.

Daniel Ståhl & Simon Pettersson

Armand Duplantis

Anna Carin Ahlquist & 
Ingela Lundbäck

Fotboll damer

Sarah Sjöström

Mycket folk och god stämning på Hagsätra IP 
och årets Tomte i civila kläder bland publiken!

Text & Foto: Tommy Söderberg 
Foto: Sportbibeln

Livsmedel, Delikatesser 
och Kryddor 

från mer än 30 länder

Frukt & Grönt 
fyll julkorgen med 

exotiska frukter och nötter

Julgrans-
försäljning 

fr 1:a advent 

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

Kvarntorpsgränd 8  Tel: 749 39 30Hagsätra Torg 14   Tel: 647 16 14

Öppet: 
Måndag-Lördag 08.00-22.00  Söndag  09.00-20.00
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Julens vackraste blommor
Stort utbud av Julblommor och kransar

Ge bort en julblomma till någon
som förtjänar lite extra uppskattning
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Lär känna din granne  
Porträtt av en närboende fotbollslegend som i själen är en riktig AIK:are. 
Ronny Gustafsson stor målvaktshjälte i AIK´s A-lag i slutet av 60-talet och en bra bit in på 70-talet. 
Numera bosatt i Stuvsta.                                                                            

Ett riktigt Lejon mellan stolparna 
Ronny växte upp på Reimersholme och 
i unga år startade hans karriär i kvar-
terslaget Bergsundspojkarna, från 
nedre delen av Södermalm.Redan som 
pojklagsspelare blev han framgångs-
rik målvakt och fick bl.a vara med om 
att gå till semifinal i AT cupen 1958, 
föregångare till det som sedermera blev 
Expressens S:t Erics cupen. 
Dessvärre blev man i semifinalen bese-
grade av, gissa vilka? Jo just det AIK, 
hans blivande klubb. Lagets prestation 
trots förlusten, gjorde så stort intryck 
på AIKs ledare att Ronny och tre 
andra spelare senare värvades till AIKs 
pojklag. 
 
Lång karriär                                                                                                                   
Som AIK:are gjorde Ronny samman-
lagt 18 säsonger, inräknat spel i både 
pojk och A-lag. Detta gör honom 
till en av klubbens mesta trotjänare i 
fotboll, endast överträffat av mittfälts-
giganten Jim Nildén med 20 säsonger.                    
Antal allsvenska matcher som målvakt 
i AIK placerar honom på tredje plats 
efter Gurra Sjöberg och Bernt Ljung. 
 
Ett snöpligt minne                                                                                                     
En liten tagg i hjärtat, som fortfarande 
gör sig påmind var när Bergsudspoj-
karna med Ronny i spetsen, skulle få 
lira förmatch till VM-finalen på Rå-
sunda 1958. Kort tid innan matchstart, 
ställdes matchen in på grund av regn. 
Planen kunde ta skada av en ”extra 
match” tyckte de ansvariga för gräsets 
kondition. Trist! 
 
Mångsidig                                                                                                        
I pojklagssammanhang spelade Ronny 
för AIK från 1959, då som målvakt 
både i fotboll och ishockey. Det var 
vanligt att dubblera med en vinter-
aktivitet på den tiden. Hockeyn lade 
han ner ganska tidigt till förmån för 
att få spela Handboll i IF Rutgers div 
3 lag. Handboll passade tydligen bra 
och Ronny blev målvakt i svenska 
juniorlandslaget som blev Nordiska 
Juniormästare 1966. Han var junior-
landslagets förste-målvakt innan hand-
bollslegendaren Frank Ström tog över. 

Fotboll högsta prioritet 
Trots dessa framgångar var det ändå 
fotbollen som låg varmast om hjärtat 
och 1969 blev Ronny AIK´s förste-mål-
vakt i A-laget.
Karriären gick nu spikrakt uppåt och 
hela laget visade succesivt upp ett bätt-
re spel än man gjort på länge. Med en 
riktigt bra målvakt spreds ett lugn i för-
svaret som tidigare sviktat.  AIK blev 
med Ronny mellan stolparna ett stabilt 
topplag i allsvenskan. År 1972 blev 
man tvåa efter Åtvidaberg och 1974 
tvåa efter Malmö ff. Det blev samman-
lagt 143 matcher i A-lagströjan. 
 
På toppen av sin karriär                                                                                                 
År 1974 var nog Ronny som bäst vilket 
resulterade i två A-landskamper och 
provspel i proffsklubbar. Under 10 da-
gar med Hamburger S V och två veckor 
med det Engelska storlaget West Ham. 
Då fick Ronny förtroendet att vakta 
målet i samband med en Testimonium 
match för Frank Lampard. Medspelare i 
det laget var bland annat storheter som 
George Best, Bobby Moore, Jimmy 
Greaves m.fl. 
Utöver detta hade han även förmånen 
att stå i mål i en match på Råsunda med 
självaste Pelé i motståndarlaget.

 
 

Ingen lycka är evig                                                                                          
Säsongen 1976 blev dessvärre mörk då 
han under tid hade drabbats av knäs-
kador som till slut gjorde att han fick 
lägga ner elitsatsningen. 
 
Håller fortfarande igång                                                                                            
Fortsatt Idrottande har även efter den 
egna elitsatsningen ändå varit och är en 
stor del av Ronnys liv. 
 

Dels i många år som aktiv i AIK´s vete-
ranlag och även som spelande tränare i 
olika föreningar, spelar tennis regelbun-
det och är  mycket aktiv inom Golf med 
AIK-ringen som han startade 2010, 
idag 52 medlemmar från AIK och andra 
klubbar. De samlas och tävlingsspelar  
6 gånger om året. 
En kul profil värd att nämnas i detta 
sammanhang är Hammarbys gamle 
målvaktsstjärna Sven Lindberg, fyllda 
90 år! Lindberg var känd för sina 
akrobatiska räddningar, även på 
hemåt-passningar slängde han sig och 
rullade tre varv. Mycket spektakulär! 

I takt med att vårt samtal fortgår berät-
tar Ronny om ett antal minnesrika hän-
delser i AIK. Allt är inte till för att gå i 
tryck men många glada minnen dryftas 
också när gamla AIK-are träffas tio 
gånger om året med god mat o dryck! 
Tydligt är att en hel del lustiga händel-
ser som fick livet värt att leva även vid 
sidan av alla hårda träningspass. Ett 
exempel är när laget var på träningslä-
ger 1975, då fick Ronny deltaga trots 
att hans ben var gipsat. Grabbarna 
hade fått stränga order om att hålla sig 
inomhus och respektera direktiven om 
läggdags och släcka lyset en viss tid.                                                                                             
Det ogillades av ett antal spelare som 
ville ut på byn och se vad samhället 
hade att bjuda på. Trots sitt gipsade ben 
så smög Ronny och resten av grabbar-
na ut genom ett fönster och drog iväg. 
Dagen därpå var de inte mycket värda 
hos  den i övrigt stenhårda tränaren 
Keith Spurgeon. Å andra sidan fick inte 
Spurgeon vara kvar som tränare mer än 
fem månader! 

Värt att minnas är när Ronny i egenskap 
av spelande tränare med Rågsveds IF, 
fick vara med och vinna Boll Sport Cup 
den finalen spelades på Johanneshov i 
samband med Nackas Minne 1983.

Ronnys A-landslagsdebut skedde mot Norge 
Här flankera av medspelarna 
Eine Fredriksson och Tomas Sjöberg

Rågsved div 5 S herrar 1981 
Översta raden från vänster 
Torbjörn Ryding, Mikael Westerling, 
Bengt Olofsson, Mikael Bergdal, 
Jörgen Hillerhag, Anders Blom, 
Lasse Lennartsson
Mittenraden 
Conny Johansson, Ove Lundquist, 
Mikael Rosengren, Peter Hovander, 
Thomas Hovander
Nedre raden 
Mats Ringström, Kent Johansson, 
Ronny Gustafsson, Leif Lindberg, 
Thomas Nagelkerke
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Fakta
Axel Ronny Gustafsson 
Född 25 juni 1947 
Spelarkarriär
Bergsundspojkarna 1956-58
AIK pojk-junior 1959-67
Reimersholms IK 1967-68
AIKs A lag 1969-77
A-B landskamper: 2+1 1974
Svensk cupmästare: 1976 AIK
Reimersholms IK (1978)
Rågsveds if 1981 
J-landskamper i handboll: 5
Nordisk J-mästare Sverige 
Tränarkarriär Fotboll
Segeltorps IF (1978)
Reimersholms IK (1979-80)
Rågsveds IF (1981-86)
 

TVÅ BAGARE
...och en smet
Vi är två bagare med lång erfarenhet som bakar med hjärta o glädje 
Sortimentet är stort, från många frukostbröd till ljust, mörkt och surdegsslimpor
Vi bakar alla möjliga sorters kaffebröd samt bitar, tårtor och bakelser 
Kom in och ta en kaffe i vårt mysiga fik! 
Vi har kaffe, latte och cappuccino och att ta med
Välkomna till Två Bagare i Stuvsta

Två Bagare   Tel:
Stuvstatorget 4  08-711 23 15 

Öppet: 
Vardagar 7-18  Lördagar 8-14

Text: Tommy Söderberg 
Foto: Ur Ronny Gustafssons privata album

Ronny och hans fru Mona med 
hundarna Andy och Pearly 
utanför Råsunda 1969

Bollteknik tränas hemma i 
trädgården med sonen Thony

Taktiksnack mellan två mål-
vakter Ronnie Hellström och 
Ronny Gustafsson inför lands-
kampen mot Holland 1974 

Glädjeskutt vid derbyvinst mot 
Djurgården okt 1972



Julschnitzel

Julrecept

Gör så här:
Vänd skinkan först i mjöl, 
sedan ägg och sist panko 
Stek i smör och rapsolja tills 
de är gyllene och krispiga 
 
Till servering: 
rostade sesamfrön, ris och gurka

Ingredienser:
4 skivor julskinka
1 dl vetemjöl
2 uppvispade ägg
2 dl panko eller ströbröd
ca 1 msk smör
ca 1 msk rapsolja 
rostade sesamfrön  

Potatishalvor med 
            romtopping 
Ingredienser: 
12 mandelpotatisar
1 msk olivolja
1 tsk flingsalt
2 dl crème fraiche
90 g tångkaviar
0.5 rödlök, finhackad
gräslök, till garnering

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

Dopp i grytan 
en klassiker på det svenska julbordet 
 
Gör så här:
Lägg skinkan i stekpåse när du tillagar den, 
för att kunna ta vara på spadet
Låt spadet kallna och ta bort fettet som flytit upp och stelnat
Späd med vatten eller buljong till önskad smak 
Lägg i kryddpepparkorn och lagerblad
Koka upp och doppa bröd i spadet och severa med 
julkorv, skinka och senap

Gör så här:  
Sätt ugnen på 225° 
Dela potatisarna på längden och 
vänd runt i olja på en ugnsplåt 
Salta och rosta mitt i ugnen ca 25 min
Låt svalna något och toppa med 
crème fraiche, rom och lök 
Garnera med gräslök

Gör så här:
Fyll en kastrull med vatten och lägg i klyftad lök, vitlök och skivade morötter 
Salta vattnet väl, lägg i revbensspjällen
Koka långsamt tillsammans med grönsakerna tills de blivit möra och köttet nästan 
faller av benen
Tag upp revbensspjällen och låt dem rinna av på ett galler innan de penslas med glaze 

Glasering:
Sätt ugnen på 200 grader
Rör ihop en glaze med ketchup, soja, råsocker, sesamolja och honung
Riv ner ingefära och vitlök i glazen.
Pensla på revbenspjällen och kör dem i ugnen ca 30-40 minuter tills de fått färg
Pensla 1 gång till efter ca 15 minuter 
Servera gärna direkt, då är de som saftigast 

Revbensspjäll
Ingredienser:
5 kg tjocka revbensspjäll
1 vitlök
2 gula lökar
2 morötter
salt 
 
Glaze till revbenspjällen:
1 dl ketchup
1 dl japansk soja
1 dl rörsocker
2 msk sesamolja
0,5 dl honung, flytande
ca 4 cm ingefära 
2 klyftor vitlök 

Text: Angela Sjunnevik

Saffranskolasnittar
Ingredienser:
160 gram smör, rumsvarmt
1 gram saffran
½ dl strösocker
5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
½ dl ljus sirap
pärlsocker

Gör så här:
Sätt ugnen på 180° 
Smält 1 msk smör och rör i saffranet 
Blanda alla ingredienser och arbeta till en jämn deg
Dela degen i fyra bitar, kavla ut dem på en 
bakplåtspappersklädd plåt 
Platta ut till längder. Toppa med pärlsocker
Grädda dem gyllenbruna ca 13-15 min 
Skär längderna snett på tvären i 2–3 cm breda bitar direkt 
Låt svalna
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Barn är underbara 
De ser ofta på verkligheten på ett lite annat sätt än vad vi 

vuxna gör och det kan vara väldigt underhållande

28

Tipsrutan
Dålig luft i kylskåpet försvinner 
om man ställer in en skål med 
kaffebönor och låter den stå 
några timmar 

Värm plåten innan du lägger på 
pizzan så blir den mycket sprödare 
och godare
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Insändare
HÖRT OCH HÄNT ..................................... 

Sömnlös i Seattle
Tre simmare fick oväntat besök i en inomhuspool i 
Seattle. 

  
Helt plötsligt kom en Toyota inflygandes rakt 
igenom det stora panoramafönstret och gjorde en 
djupdykning till botten av bassängen. 
Simmarna undkom med blotta förskräckelsen, lik-
som den chockade föraren som gjorde det makabra 
misstaget att förväxla broms och gaspedalen. 
Även bärgaren fick ta på sig badbrallor och hoppa i 
plurret för att kunna fästa bogserlinan. 
Ska vi gissa att Toyota-föraren kommer att ligga 
sömnlös i Seattle…

Den 16 December 
fyller en av Hagsätras 
stora profiler 96 år 

Magazin V hyllar
Dagmar Broberg med ett 
rungande Hurra!
Dagmar har efter många år 
med aktivt arbete i Kyrkan 
förärats med att få en 
samlingssal uppkallad efter 
sig ”Dagmarsalen”

Snittblommor håller längre i 
en vas om man slår i en tesked 
potatismjöl i vattnet 

Insänt av Per Anders

Barn är underbara 
De ser ofta på verkligheten på ett lite annat sätt än vad vi 

vuxna gör och det kan vara väldigt underhållande

    - Hur fick jag mat när jag låg i magen, mamma?
    - Du åt det jag åt 
    - Aha, jag fattar, jag fick smulorna! 
 
    - Pappa, hur gammal är du när jag är 70 år? 
    - Hundra men jag är nog död då 
    - Jaha men då flyttar jag till farmor och farfar Fyraåringen 
 
    Kvinnor består av äggstockar och så tänker de mer Siri 6 år 

    Männen har flera framdelar på kroppen  Julie 6 år 
 
Min mormor är inte så gammal som hon ser ut och det ska hon vara glad för Ida 6 år 
 
Om du vill bli älskad av någon som inte redan finns i din familj, 
är det inte fel att vara vacker        Molly 8 år 
 
Kärleken hittar dig även om du försöker gömma dig. Jag har gömt mig ända 
sedan jag var fem men tjejerna hittar mig hela tiden     Alvin, 8 år 
 
Min mamma är så himla fin, för hon har så långa bröst    Bjarne 6 år 
 
En farmor är en tant som inte har några tänder och så har hon tjocka lår. 
Hon lägger dem på nattduksbordet på natten      Anette 6 år 
 
Kvinnor har kurvor, medan män har portfölj      Björn 7 år 
 
Jag är för kärlek så länge det inte händer när det är något bra på TV  Siri, 6 år

Barn är underbara 
De ser ofta på verkligheten på ett lite annat sätt än vad vi 

vuxna gör och det kan vara väldigt underhållande

Rödakorslokalen på Olshammarsgatan 25  
öppnar för gamla och nya verksamheter!
Tisdagar jämna veckor café och loppis mellan 16.00 - 18.30 
Lunchcafé för äldre kommer snart igång igen 
Vill du vara frivillig hos oss? Vad vill du då göra? 
Kom in och prata med oss eller skicka mejl stockholmsydost@redcross.se 

Välkommen med idéer, tankar och lite av din tid  
Charlotte Lagersten, ordförande



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

Tvätta 
  4 skjortor  100:-

Tandläkaren hade varit på en riktigt blöt tillställ-
ning och vaknar upp på en flygel. Med grumlig 
blick tittar han på tangentbordet och säger:
– Damen har stora vita tänder men lagningarna ger 
jag inte mycket för

– Varför är tomten så röd på kinden?
– Han har fått så många julklappar

Lille Frasselasse vaknar upp på sjukhuset efter en 
operation och vill genast hem till mamma 
- Det går inte, min lilla gubbe. Du får allt vara här 
ett par dagar först!
- Gubbe? Hur länge har jag sovit
 
Efter en blöt utekväll stannar de båda kompisarna 
utanför den enes port:
- Du kan väl komma med upp och fira det nya året
- Nya året? men det är ju bara Lucia
- Ja, men du behöver väl inte gå hem me´samma 
 
Flickan till killen på dansgolvet: 
- Du är väl inte en sån som kastar sig över tjejerna 
och vill ha dem i säng? 
- Nej! Det händer bara när jag blir full 
- Jag har tre flaskor whisky hemma 

En präst ringer till renhållningsverket:
- Det är pastor Jansson, jag vill bara meddela att 
det ligger en död gris på gatan
Mannen från renhållningsverket försöker vara lite 
rolig och svarar:
- Men brukar inte ni i kyrkan ta hand om de döda?
- Jo, prästen men vi kontaktar alltid släkten först 

Bra Sagt
Livet är som en stor målarduk , du måste kasta 
alla färger du kan på den
       Danny Kaye 
 
Påstå inte att världen är skyldig dig någonting. Det 
är den inte. Världen var här först
       Mark Twain 
 
Det första steget mot att få det du vill ha ut av 
livet är att bestämma vad du vill ha
       Ben Stein 
 
Livet går ut på att skratta och ha kul. 
Livet är något vi ska uppskatta inte bara uthärda
       Gordon B. Hinckley

den förut
Har du hört
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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

99:-

God Jul och Gott Nytt År

HAGSÄTRA MOBITEK
NYCKELSERVICE

DATA 
& 

MOBILSERVICE 
Mobile Technology  

  

 
  

Just nu! 20% på kopiering av 
nycklar och brickor

 
 
Kopiering av nycklar och brickor (Blip) 

Vi säljer flera modeller av Hänglås, även med kod 
 

Hagsätra Torg 16      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

Snabb service med Garanti

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

Nyckelservice 
i Hagsätra Centrum



DRABBAR 
VÄL DE
FLESTA 

HUSHÅLL 
FRAMÅT 
HALLO-
WEEN

MICHEL
MOORES
SJUKA
FILM

BRA 
BÄTTRAR 
BILDEN
UTÅT

KAN RÅKA 
PÅ EN 
PROPP

VILL VÄL
MÅNGA 
TAPPA 
NÅGOT

SÖVDE
OFTA
FÖRR

DE 
IDKAR 
EN DEL
OFOG

KALLAS
VISS

AFFÄR
INITIAL

PRÖVNING
SNABBT

PÅ
ASFALT

MER ÄN
SNAR-

STUCKNA

LJUSHA-
STIGHET

GUINNESS 
PÅ DUKEN

LIKSTRÖM

VATTEN-
ANDE

SPELADE
DEAN

KORT
VALUTA

TYADE
KAN MAN 

STÅ PÅ FÖR 
ATT NÅ

EFTERLYST-HASSE GJORDE
JU TEST-
KANINEN

LÖST
FOLK

HYFSAD
HAND

ANVÄNDER
SÄKERT

EN METER

UTFLYKT
PÅ DÄCK

SNARA

ÅTER-
ORD

TV-WEISE BLIR VÄL
STUNDOM
BONDENS
STÖVLAR

MENTALT
OSTADIG

HÄR ÄR 
KANSKE 
NÅGOT 
STORT

PÅ GÅNG
ATT 

UPPFÖRAS

LÅTER
DE SMÅ
AGERA

KAN
DÖLJA 

VISST DJUP

HÅLLER 
KOLL PÅ 
KOLLIN

SMÅ-
UNGAR

GÅR SOM 
REGEL RUNT

I A-LAGET

HAR
OFTA

EN REN
SEG I

SKOGEN
BEHAND-
LAS AV

BATTERIST

FÅR GÖRA
DET MESTA

SUGGA

MYCKET KORT KANSKE

LÄTT 
VRICKADE

TORR
GRUPP

RINGÖ AUKTIONS-
KÖP

POTATIS
BL.A. APEL-
SIN, PÄRON

& ÄPPLE

VILL
ÄNDRA PÅ
EN HEL DEL

BJUDER
PÅ EN DEL 
HÄRLIGA 
RÖKARE 

FURSTE
I ÖST

RAZZIA

FÅNGAR
FIRRAR

UPPSTÅR 
UR REGEL-
BUNDEN 

OCH 
SNABB 
LUFT-

TRYCKS-
VÄXLING

TILL-
GRIPA

MANSLUK-
ERSKA

SORGE-
SÅNG

OFFRA

ÄNGLARS
STAD

SMÅ &
PRYDLIGA

PLOCKAS I
PALMERNA

HÖJA TILL ÖVERSKIKT INTAS
AV

MODELL
SES MED
STRYK

BEHÖVER
ETT BAD

INLEDER 
BERÖMD 

EKVATION

KORTSPEL SORGLÖS HÅLLER 
FORMEN 

MED BLOCK
JOBBADE

MED
GUMMIT

SPECIELL 
UPPLEV-

ELSE
FÖRMOD-

LIGEN SJUKDOM

BÖR MAN
BROTT

TUNG
ENERGI-
KÄLLA

VIKARIE-
MORSORNA

FRID

INTE SÅ
SNÄLLA

UTAN AN-
MÄRKNING

ÄGA SOM 
ÖDE

STÖRRE
YTMÅTT

FRISTAD

DE TÖNTAR 
SIG MEST

KAN
STARTAS

BUSAR
PÅ BÅGAR

MUS PÅ 
MATTA

BERÖRDE
HASTIGT

KRAFTLÖS

STÅR FÖR 
EKOT

NORM GÅR DET
IBLAND HYSER

VILDFRUKT

VISSA ÄR
HÄRLIGA

OROLIG 
UTAN EKA

FÖR-
SÄKRAN STÄNKA

FLAMMAR
I GRILLEN

KLIPPT ELLER STRYKT SKAPARE TIPS
SOM
GEST

ÖSERIE
PÅ 4:AN

AVSER
SINGULAR

MED UR-
SPRUNG I

KULTI-
VERAD
PLÄTT

ÖPPEN
PÅ ISEN

MORD-
PLATS

PÄLS-
CYLINDER

DÅ OCH
DÅ MED 

TILLMITT-
PLATS PERIOD

KNAPPAST
VÄNTADE SPIRA

FLYTANDE
FÖDA

SKRIK CHEF

OÖNSKAD
ELD ÄR
DETTA

UNDER-
STÖDJA

MENINGS-
BYGG-
NADEN

ÄR VÄL
STJÄRN-
GLANSER

KRÄVER
REPETI-
TION

VAR VISS
FÅGEL I
MOSSEN

KALIUM

 ©WWW.PROF I LKRYSS .SE

 YB011

Julkryss
Hagsätra Företagarförenings 

 Julkryss

Namn: ....................................................................................
Adress: ...................................................................................
Tel: .........................................................................................

10 priser på      Presentcheck    500:- 
10 priser på    Presentcheck  300:-
10 priser på  Presentcheck  100:-
Gäller i valfri verksamhet i Hagsätra Centrum

 Skickas till: Magazine V c/o Tommy Söderberg, Vintrosag 14 10 tr, 124 73 Bandhagen. Senast 13 december. 
Vinnarna kontaktas per telefon.

Vinn presentcheckar till JULHANDELN


