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samrådsmöten, 
föreningens aktiviteter, 
och mycket annan 
information. 

Slutligen är det den 
Lokala Hyresgäst-
föreningen som har till 
uppgift att se till att de 
fritidspengar som 
Stockholmshem avsätter 
kommer er till del på 
bästa möjliga sätt. 

Vi tycker att det är 
roligt att Vadarnytt 
äntligen kan komma ut 
igen tack vare två 
duktiga journalister och 
en proffsig webmaster 
som bor i området. Vi 
hoppas att tidningen 
skall vara informativ 
och skapa gemenskap 
och önskar er varmt 
välkomna på vårt 
bostadsmöte den fjärde 
oktober. 
 
Ingrid 
McGowan 
Ordförande 

Ni läser nu det första 
numret av den nya 
tidningen Vadarnytt. Vi 
hoppas att ni tycker om 
den. Tidningen har 
funnits nästan ända 
sedan vårt område 
byggdes, för cirka 20 år 
sedan, men det har 
tyvärr varit ett uppehåll 
de senaste åren. 

Tidningen ges ut av 
Lokala Hyresgäst-
föreningen Vadaren. 
Föreningens uppgift är 
att försöka skapa 
gemenskap och trivsel i 
vårt område och 
engagera er att ta del i 
aktuella frågor om vårt 
boende. Det är vi som 
samråder med Stock-
holmshem om 
förändringar och 
förbättringar. Det kan 
gälla städning av 
trapphus och tvätt-
stugor, vår utemiljö och 
parkeringsproblem. Vi 
ordnar bostadsmöten, 

där hyresgästerna har 
tillfälle att framföra sina 
synpunkter om saker de 
vill att vi ska framföra 
till Stockholmshem, vi 
ordnar städdagar, 
gårdsfester och pryl-
bytardagar. Vi har en 
vävstuga, en bastu, ett 
fotolabb och disponerar 
en lokal på Örnbacken 
38, som används till 
barnkalas, yoga, pingis, 
middagsfester och av 
breakdancetränande 
ungdomar. 

Det är genom våra 
samråd med Stock-
holmshem som vi fått 
julgranar på gårdarna 
igen och snart kommer 
att få flera parkerings-
platser i parkeringshuset 
vid vändplanen på 
Torsten Alms Gata.  

Vadaren har även en 
webbsida med adressen 
vadaren.se. 

Där finns protokoll 
från bostads- och 
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Detta händer i  
höst: 
 
18 sept: Höstfest, se annons 

på sista sidan 
 
4 okt:  Bostadsmöte,  

 kl 19.00 i lokalen 
 
8 nov:  Bytardag i lokalen 
 
Med reservation för ändringar 
 
Mer detaljerad information 
finns på hemsidan och på 
anslagstavlorna i området i 
samband med evenemangen. 
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När Örnberget var Djävulsudden 
 sid 4    

   
   
Möt Hana och  
Jamal i vår närbutik sid 2 
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Nu i september 

är det ett år 

sedan Hana och 

Jamal tog över 

butiken. Under 

detta år har de 

inte haft stängt 

en enda dag. 

Långa arbetsdagar på Örnen 
Från nio på morgonen till 
nio på kvällen, 365 dagar 
om året. Det är närbutiken 
Örnens öppettider.  

– Och när vi slutar här går vi 
hem och sitter vid datorn till 
klockan elva. Men jag är 
glad här i min butik, säger 
Hana Talab som driver 
affären tillsammans med sin 

man Jamal al-Sabti. 
Vi sitter inne på det lilla 

kontoret bakom kyldiskarna, 
ihopträngda på ett par stolar 
mellan ett stort porträtt av 
Jamals far och övervaknings-
kamerans monitor med 
bilder på butiken ur fyra 
olika vinklar. Det är tidig 
eftermiddag och ingen kund 

syns till på bilderna. 
Nu i september är det ett år 

sedan Hana och Jamal tog 
över butiken. Under detta år 
har de inte haft stängt en 
enda dag. De fasta 
kostnaderna för att driva 
butiken är höga, även om 
butiken skulle ha stängt 
någon helgdag, och därför 

Från mjölk och bröd till torkade limefrukter som hjälper mot förkylning – Jamal, Hana, Diana och Ihab på 
närbutiken Örnen har allt.  
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Falaflarna och 

de rullade 

tunnbröden med 

köttfärsfyllning 

lagar hon till i 

köket hemma i 

Östberga. 

måste man hålla öppet. 
– Visst, det är jättetufft, 

men vi har lån att betala av. 
Sedan när skulderna är 
betalda kanske vi kan tänka 
på att stänga för semester, 
säger Hana. 

I somras var Hana en vecka 
i Barcelona på semester 
tillsammans med sin syster. 
När hon kom hem reste 
Jamal till Jordanien och 
träffade sin mor och syster. 
När någon av dem är borta 
rycker sonen Ihab och 
dottern Diana in och hjälper 
till i affären. Det är en 
avlastning men helt i barnens 
händer vågar Hana och 
Jamal inte lämna butiken. 

– Det är så mycket papper 
att ta hand om varje dag. 
Räkningar och beställningar, 
säger Hana. 

Både Hana och Jamal 

arbetade som ingenjörer i 
Iraks huvudstad Bagdad 
innan de flydde till Sverige 
1994. Hana kompletterade 
sin maskiningenjörs-
utbildning på Lärar-
högskolan och blev behörig 
matte-NO-lärare. I två år 
jobbade hon som lärare på 
olika skolor i Stockholm 
men det var svårt att få fast 
jobb och hon trivdes aldrig 
riktigt med skolans inrutade 
schema. 

Jamal fick aldrig jobb inom 
sitt yrke som väg- och 
vatteningenjör. En period 
levde de på socialbidrag men 
så i början av 2000-talet 
bestämde de sig för att starta 
eget. Först blev det en kiosk 
i Årsta i tre år, sedan den 
ganska nedgångna butiken 
Örnen. 

Både Jamal och Hana 
tycker att det stundtals är 
tungt att inte få arbeta som 
ingenjör. 

– Det är mycket jobbigt att 
inte få jobba med det man 
har haft som mål i livet, 
säger Jamal. 

Men Hana är glad att de 
har gjort valet att starta eget. 

– Vår butik är ju bara för 
komplettering, man kan 
handla det man kanske har 
glömt när man var på Lidl 
eller Netto. Men det är 
jätteroligt när man ser en 
kund som kommer och fyller 
korgen med mejerivaror, 
säger Hana. 

Hanas stora intresse är 
matlagning och i butiken kan 

man köpa hennes snabbmat. 
Falaflarna och de rullade 
tunnbröden med köttfärs-
fyllning lagar hon till i köket 
hemma i Östberga på sina få 
lediga timmar. Oliver och ost 
marinerar hon i butikens 
kök, där hon också gör en 
egen marinad till inlagda 
grönsaker – såväl kålrot och 
vitkål som harissa och 
mango. 

– Jag är mycket trött men 
man måste kämpa. Och jag 
trivs här! Det här är ett så 
fint område, alla här är som 
en familj, säger Hana. 

 
Av Katarina Bjärvall 
Foto: Jenny Morelli 
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Örnens saffranskryddade 
linssoppa 
 
1 ½ dl röda linser 
2 msk matolja 
9 dl vatten eller buljong 
¾ dl minipasta för soppor 
1 stor gul lök 
2 msk citronsaft 
salt 
peppar 
1 pkt saffran 
Tvätta linserna i vatten. Häll av 
vattnet, tillsätt nytt vatten och 
koka linserna på svag värme 
tills de är mjuka. Vispa, mixa 
eller mosa linserna till en tjock 
gröt. Tillsätt nytt vatten, häll i 
pastan och rör ihop. Koka en 
stund till. Fräs löken i olja tills 
den blir gyllengul och häll ner i 
soppan. Krydda med saffran, 
citron och peppar. Salta. 

Vadarnytt 
Ditt boberoende husorgan 
 
Vadarnytt ges ut av Lokala 
Hyresgästföreningen Vadaren 
 
Postadress 
Vadarnytt 
c/o Jonas Högström 
Örnbacken 8,  
126 51 HÄGERSTEN 
 
E-post 
vadarnytt@vadaren.se 
 
Hemsida  
www.vadaren.se 
 
Reportrar 
Katarina Bjärvall 
Jenny Morelli 
 
Layout 
Jonas Högström 
 
Upplaga 
c:a 400 exemplar 
 
Tidningen finns som pdf-fil på 
hemsidan 
 
Nästa nummer kommer när det 
är klart :-) 

Några av Hanas egna produkter, vegetarisk kufte, falaflar och 
tunnbrödsrullar med köttfärs 



Utsikt från Örnbacken kring sekel-
skiftet 

Karta från 1867 

När Örnberget var Djävulsudden 

Vinterviken är i dag en 
idyllisk plats där 
barnfamiljer på picknick 
samsas med flanörer och 
joggare. Men så har det 
inte alltid varit. Här låg 
tidigare Nobels 
sprängmedelsfabrik, en 
farlig arbetsplats. Extra 
farligt var det att arbeta på 
Örnberget där vi bor. Vår 
udde kallades därför för 
Djävulsudden. 

År 1865 byggde Alfred 
Nobel sin fabrik 
”Nitroglycerin Aktiebolaget 
Stockholm” nere i 
Vinterviken. Från början var 
det trähus som låg precis vid 
vattnet i själva viken. 
Ungefär 250 personer bodde 
i området från 1865 och 
framåt, framförallt i 
Mörtviken.  

Där våra hus idag är 

byggda stod en av 
fabriksbyggnaderna. Fyra 
personer dödades då den 
exploderade 1906. Så här 
står det i Dyno Nobels arkiv 
under rubriken ”Förbundet 
1931”: 

”En explosion den 2 maj 
1906 kostade en förman och 
tre arbetare livet. De hade 
börjat som vanligt arbetet kl 
halv sex på morgonen, och 
de återvände aldrig levande 
till sina hem. Det var fyra 

ordentliga arbetare, 
som på detta 
ohyggliga sätt 
rycktes bort, alla 
efterlämnade 
hustrur och barn 
efter sig i sorg. 
Knallen var 
förfärande och 
väckte bävan bland 
människorna i 
grannskapet. Jorden 
skalv som vid en 
jordbävning, 
fönstren i alla 
byggnader runt 
omkring sprungo 
sönder i små 
smulor, lampor 
ramlade omkull, 
tavlorna föllo ner 
från väggarna, 
panelerna lossnade 
och från taken 
ramlade stora 
stycken bruk och 
sten. Detta i alla 
byggnader vid 
Vinterviken. Därtill 
märktes en 

kvävande tjock rök uppstiga 
över den plats uppe på 
bergets sluttning, där 
"Tillverkningen" och 
"Tvätthuset" legat, men 
varifrån de efter explosionen 
voro bortsopade som av en 
orkan.”  

Men det var varken den 
första eller sista explosionen. 
Första gången det small var 
1868. Då dog 14 personer 
och smällen lär ha hörts över 
hela stan. Det sas att tryck-

SIDA 4 VADARNYTT 

”Knallen var 

förfärande och 

väckte bävan 

bland 

människorna i 

grannskapet. ” 



vågen krossade fönster ända 
inne på Götgatan på Söder. 

Och i maj 1874 
exploderade ett så kallat 
presshus nedanför vårt berg. 
Tolv människor strök med 
varav sju barn. Explosionen 
var enorm. Så här stod det i 
Dagens Nyheter dagen efter: 

”I förrgår anträffades vid 
draggning i Vinterviken liket 
efter en av de vid 
explosionen omkomna, 
flickan Catarina Müller. 
Ansiktet var fullkomligt 
oskadat, hela övre delen av 
kroppen obetydligt 
söndersliten, men båda 
benen voro borta. Åtta lik 
hava nu funnits. Fem av dem 
äro ej värre medfarna, än att 
man kan känna igen dem; de 

tre däremot äro endast 
oigenkännliga köttklumpar. 
De skola i dag begravas å 
Brännkyrka kyrkogård.” 

Åtskilliga olyckor med 
dödlig utgång skedde under 
de åren som Nobel hade 
verksamhet i viken. 1921 
slutade man tillverka 
dynamit men ända fram till 
1987 användes en del av 
lokalerna som lager. Därefter 
kunde flanörerna och 
picknickkorgarna så 
sakteliga ta över platsen. 

 
Av Jenny Morelli 

Foto: Arkiv/Dyno Nobel 
 

 

Källor:  
Dagens Nyheter den 30 maj 
1874 
Dyno Nobel Sweden AB, Arkiv 
Berit Åhs mycket fina hemsida 
på adressen: 
alfred-nobels-vinterviken.tk 
Samt Nobelstiftelsens hemsida: 
nobelprize.org 
 
Bilderna tryckta med tillstånd av 
Dyno Nobel  

I nästa nummer:  
”När Örnberget var 
Sjöberget — det stora 
gängkriget” 

Den stora explosionen 1874 

Djävulsudden runt förra sekelskiftet 
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Det sas att 

tryckvågen 

krossade 

fönster ända 

inne på 

Götgatan på 

Söder. 

http://alfred-nobels-vinterviken.tk�
http://nobelprize.org/�


Klara 
Malmström, 
Örnbacken 6,  
10 år, 
studerande 
 

– Det är lugnt 
och roligt att 
leka på gården 
och jag känner 
en del folk. 

– Det skulle 
kunna vara en 
större och 
roligare klätter-
ställning. 

Linn von 
Oelreich, 
Örnbacken 28,  
28 år, 
studerande 
 

– Det är bra 
med affären och 
så har vi nära 
till Vinterviken. 

– Det skulle 
finnas fler 
parkerings-
platser. 

Roger 
Karlsson,  
T Alms g 76,  
33 år, 
trafikledare 
 

– Det är bra 
samman-
hållning här och 
alla är öppna 
och trevliga. 

– De kunde 
satsa mer på 
gårdarna. Om 
man inte ringer 
och klagar så 
fixas ingenting. 

Tomas 
Rosblom, 
Örnbacken 28, 
24 år, 
studerande 
 

– Det är ett 
lugnt område 
med fin natur, 
nära till vattnet 
och centralt. 

– De skulle ta 
ned trädet 
utanför vår 
balkong, det 
skymmer 
utsikten helt. 

Vad är det 
bästa med 
att bo i vårt 
område? 
 
Vad skulle 
kunna bli 
bättre? 

Ann Sofie 
Norquist-
Bjelkmark,  
T Alms g 88,  
45 år, volontär 
 

– Utemiljön 
är bra, det är 
grönt och fint 
och bra 
kommunika-
tioner. 

– Jag önskar 
att hyran kunde 
vara lägre. 

Vadarpyssel 
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Namn: ___________________ Adress:_________________ Varje tidning med själv-
aktning har ju den här 
sommaren publicerat små 
matriser med siffror, även 
kallade Sudoku. Vadarnytt 
vill inte vara sämre. 
Reglerna är enkla: 
 
• Varje rad, vågrät och 

lodrätt, måste innehålla 
siffrorna 1-9. Även varje 
region med nio rutor 
måste innehålla siffrorna 
1-9. 

• Ingen av siffrorna får 
förekomma mer än en 
gång per rad (vågrät eller 
lodrät) eller region! 

 
Skicka in din lösning till 
redaktionen (adress, se sid 
3), eller lämna den på 
höstfesten. En vinnare 
kommer att dras på festen 
och belönas med en 
biocheck! 

Om du inte vill klippa sönder 
tidningen så finns 
sifferpusslet även på 

hemsidan så att du kan 
skriva ut det . 

Vadar-5:an 



På hemsidan finns det ett 
fotogalleri med lite bilder 
från kvarteret och olika 
evenemang.  

Om du har tagit nån bra 
bild tycker vi du skall skicka 
in den med en liten 
beskrivning till redaktionen 
(vadarnytt@vadaren.se). 
Bilderna publiceras antingen 
här i tidningen eller på 
hemsidan. 

Bilden i det här numret 
inskickad av Jonas 
Högström: 

”Här är en bild på 
hackspetten som brukar hålla 
oss på Örnbacken 8 vakna 

efter sitt andra besök men 
dagen därpå ringde 
exmannen och sade att hon 
lagts in på psykklinik. En 
tredje kom tre gånger, med 
måttband och med väninna, 
och hördes sedan aldrig av – 
hon funderar väl fortfarande 
på om chiffonjén går in. Rätt 
många ville ha 100 000 
under bordet, så där i en 
bisats. 

Snart gav vi upp Vasa-
stadstanterna och lärde oss 
att titta först själva. Vi 
utforskade områden som 
tidigare bara varit prickar på 
SL-kartan: Hökarängen, 
Abrahamsberg, Svedmyra, 
Sickla, Gustavsberg. Jakten 
gick på DN:s vånings-
bytarsidor, på webbsajter 
som Björns bostadsbytare 
och på varenda anslagstavla i 
varenda Konsumbutik i 
söderort. Inte heller nu var 
det Stockholms ärligaste och 
mest balanserade invånare vi 
mötte. En lägenhet visade sig 
ligga i ett hus i Gröndal där 
hyresvärden vägrade 
kontraktera barnfamiljer. En 
annan lägenhetsinnehavare 
förklarade, när vi och barnen 
klättrat fem trappor utan 

hiss, att hon bara svarat på 
annonsen för att hon ville 
känna hur det kändes att ha 
en spekulant hemma – flytta 
ville hon inte. En tredje 
annons beskrev en lägenhet i 
Mälarhöjden men väl där 
befann vi oss glasklart i 
Bredäng – ”annars skulle 
ingen komma”, var den i och 
för sig raka förklaringen. 

Vi smittades av den 
allmänna vildavästern-andan. 
Hur maskerar man stanken 
av sopor i porten? Hur 
beskriver man en snål 
privatvärd som en idealisk 
fastighetsägare? Hur får man 
tyst på dottern som inte alls 
vill flytta och som inser att 
tricket är att berätta om 
råttorna i sovrummet (de är 
ju inget att snacka om, döda 
som de är för länge sen)? 

Två och ett halvt år tog det 
från trean vid S:t Eriksplan 
till femman i Örnsberg. Nu 
sitter vi här och njuter av 
morgondopp och kvällssol. 
Som ett grekiskt semester-
paradis – vilket väl låter bra 
nästa gång det blir dags att 
formulera en annonstext. 

Av Katarina Bjärvall 

Tokstollar, lycksökare, neurotiker och nyfikna  

Att ge sig in i lägenhets-
bytarbranschen är att 
demoraliseras. Även om 
man inte tar eller ger 
svarta pengar så lär man 
sig snabbt möblera över 
fuktfläckarna på 
parketten. Och vad gör 
man med tanten som med 
måttband i högsta hugg 
tittar på lägenheten för 
tredje gången? Man ler.  

Under de år vi jagade större 
lägenhet hade vi ett 70-tal 
spekulanter hemma hos oss 
och vi tittade på ungefär lika 
många våningar. Bland de 
människor vi mötte fanns 
tokstollar och neurotiker, 
lycksökare och konkursbon, 
nyskilda och nyförälskade – 
för att inte tala om alla dem 
som bara var nyfikna. Någon 
sådan besökte oss nästan 
varje helg. Oftast en äldre 
dam med en sexig fyra vid 
Vasaparken som ville ha 
lägre hyra men fortfarande 
plats för hela matsalsgruppen 
– plus parkutsikten kvar 
förstås. En sådan dam lånade 
nycklarna för att inspektera 
tvättstugan och kom aldrig 
tillbaka. En annan slog till 

Fotogalleri — Månadens bild 
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...men dagen 

därpå ringde 

exmannen 

och sade att 

hon lagts in 

på psykklinik. 

om morgarna En tidig mars-
morgon, runt halv sju, kom 
han spatserande på vårt 
balkong-räcke. Med jämna 

mellanrum stannade han upp 
och spelade en liten 
trumvirvel på plåten.” 
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