
Vad heter du? 

Marie. 

Hur gammal är du? 

56. 

Och var jobbar du? 

På Slakthusgrillen. 

Och hur länge har du jobbat här? 

Här har jag jobbat i snart 9 år. 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Ingen dag är den andra lik, här det kan vara väldigt lugnt och så säger det bara brak så är det kö ut på 

gatan och vissa dagar så kommer dom i en jämn ström ibland kommer det folk som man inte vet var 

dom kommer ifrån, barnfamiljer som stannar och ska käka hamburgare och så alla som jobbar här 

som kommer och äter lunch då naturligtvis. 

Hur dags börjar du jobba? 

Halv 9 till halv 6 så på lunchen är det ganska hektiskt. 

När äter du själv lunch?  

När alla andra har fått mat vid halv 2. 

Vad äter du då? 

Dagens rätt som jag ofta har lagat själv. Det är väl bästa betyget till kocken att man äter sin egen mat! 

Och vi kör ju husmanskost här som vi försöker laga från grunden så mycket som möjligt också, det 

kanske man inte tror när det är en grillkiosk men… 

Fast om man har smakat… 

…ja 

Då har man märkt! 

Vilka jobbar du med här? 

Jag jobbar med Roffe här inne som äger kiosken, det är vi två. 

Vet du hur länge han har ägt… 

Länge, över 20 år, fast han arrenderar ju själva kiosken då… ja, jag är inte så insatt i ägarbiten. 

Vet du hur det har sett ut innan? Den har funnits ganska länge? 

Den här har funnits säkert 25 år men sen vet jag inget mer. 

Och du själv jobbade du som kock någon annanstans innan?  

Jag jobbade i storkök förut uppe i Rättvik och även i hamburgerrestaurang då. 

Var det här jobbet det första jobbet i Stockholm eller? 

Jag flyttade ner i juli och hade då semester då i tre veckor och såg en liten annons i den här Mitt-i-

tidningen och bara cyklade upp, jag bor ner på Sockenplan så, och fick jobbet direkt. Då har man flax. 

Och då var jag över 50. Så det var bra. 

Vilka andra i området har du kontakt med? 

Ja jag träffar ju bara dom som kommer in o handlar. 

Det är mycket stammisar va? 



Jaja det är nästan bara stammisar, det är det. 

Jag tänker, vi har ju inte suttit här i området så länge, två år lite mer. Men i början så var det ju 

mycket mer slutet här, stängt och sen när de började bygga om arenan så blev det här en 

genomfartsled. 

Ja precis det är det som jag sa, då kommer det ju typ barnfamiljer eller folk som är ute och tufflar och 

går och där kan man gå in och ta en korv och… och sen är det andra företag här nu än när jag 

började, då var det nästan bara chark, finns ju dataföretag, det ligger ju auktionsbyrå och Aidas hade 

nåt här borta så det… är väldigt blandat med folk. 

Men dom ni har kontakt med det är genom att de kommer till er och handlar eran mat… 

Ja. 

Ni handlar inte av nån? 

Det där sköter Roffe allting men alla färskvaror köper vi här på området, som falukorv och pölsa och 

hamburgarna gör dom på korvfabriken här borta och… så allting finns ju på området, även grönsaker 

och potatis och sånt. Så det är ju garanterat färska varor vi får, det är skönt. 

Tror du det gäller för alla andra restauranger här? Att man passar på när allt är så nära? 

Ingen aning det vet jag faktiskt inte. 

Det är kanske krångligare än vad man tror? 

Det beror på vad man har för kontakter också, för Roffe är ju bundis med allihop så han kan ju ringa 

liksom da-da-da-da så går det en kvart så kommer det 10 kg köttfärs… alldeles nymalt! Som man ska 

stå och göra spagetti och köttfärssås av till exempel. 

Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 

Menar du kunder? 

Nä jag menar nog arbetskamrater… 

A men det är ju bara Roffe. 

Eller i området också, vilka ser du här den tiden? 

Dom flesta börjar ju jobba väldigt tidigt, dom som jobbar inom verksamheterna om man säger dom 

kanske börjar redan 6… så jag ser ju inte så många när jag kommer… men jag cyklar ju hit varje dag 

då. 

Hur lång tid tar det för dig att cykla? 

10 minuter. Och så går jag på vintern. För det finns en liten port längst upp i hörnet så då kan jag ba 

tjusttju… men den stänger, jag tror dom stänger fem så jag får nog gå runt när jag går hem. Men på 

morgonen kan jag ta den vägen. 

Vad har du på dig när du jobbar? 

Jag har på mig, jag har på mig ett par schyssta skor som jag faktiskt har fått av Roffe som e riktiga… 

och oftast så har jag mjukisbyxor men nu är det så varmt va, så t-shirt och ett förkläde. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Att jag får laga mat som är det roligaste jag vet, tröttnar aldrig, håller på hemma också jämt, jämt, jämt, 

har gjort hela mitt liv. 

Vad är det som är så fantastiskt med att laga mat? 



Därför att ingen maträtt som jag gör blir den andra lik. 

Väldigt kreativt jobb! 

Det är riktigt kul… och så blir alla så glada när de får god mat också, så det är feedback hela tiden. 

Vad lagar du när du är hemma då? 

Allt mellan himmel och jord, jag samlar på kokböcker. Så jag tror nästan inte att vi äter samma rätt två 

gånger. Så, ja favoriter har man ju alltid va som pölsa, det kör vi minst en gång i veckan… och 

paltbröd med fläsk. 

Vad tror du om ditt arbete i framtiden? 

Jag har ju inte så många år kvar va, jag har nio år kvar ungefär. Och hoppas väl att jag får va kvar här, 

men det beror ju på hur länge Roffe orkar, han är ju tre år äldre än mig så han kanske bara en vacker 

dag säger nej nu pensionerar jag mig. Men jag tror jag känner så mycket folk här nu så jag kan nog få 

jobb någon annanstans. Stå och packa korv eller nånting, det kan man väl göra ett par år. 

Vad tror du om framtiden för det här området då? 

Som jag har hört. Så har det ju pratats i alla år om att dom ska göra andra grejer här, det skulle 

byggas bostäder och det skulle göras dittan och dattan men det har ju inte hänt nånting. Det skulle ju 

bli nån sån här… ute… marknad där borta, dom skulle bygga bostäder där järnvägsspåren ligger. Men 

kan man göra det när hela marken är full med kreosot undrar jag då men… ja jag vet inte. Och många 

av dom här husen är ju som sagt k-märkta också, alla dom som har gröna koppartak här dom får dom 

ju inte ta bort. 

Vet du när du började höra pratet om att området skulle göras om? 

Dom har pratat om det jämt, jämt, jämt alltså i femtio års tid kanske. Det sista var väl att dom skulle 

flytta ut alltihop till Jordbro, all verksamhet då, men jag vet inte. Det kommer nya grejer varje dag mer 

eller mindre. 

Slakthusgrillens framtid då? 

He, jaha du, jag kan inte svara på det, jag säger det är så länge som han orkar hålla på. Det kommer 

ju folk till och från och frågar om det är till salu, invandrare då, oftast. För det är väldigt ovanligt att det 

är svenskar som driver såna här lunchserveringar. Så dom flesta som kommer och käkar blir ju väldigt 

positiva till det då, att vi kan göra svensk mat. För även om dom försöker göra svensk husmanskost så 

tror inte jag, dom har inte det i ryggraden, dom har sin mat, som dom är bra på. Nästan alla 

korvkiosker, det är ju thaikrogar, eller thaikiosker nu så att, folk är ju glada att kunna komma in och ta 

en korv med bröd. 

Jag tänker, vi kanske får fråga Roffe… men det känns som den har funnits här länge, längre 

än… 

Det är bättre att ni pratar med honom för jag är inte hundra… men inredningen, alla som kommer in 

första gången ”åååå sjuttiotalsstuk!”. Med dom där bruna väggarna och… stora tjurhuvudet på väggen 

där borta. Och så är det lagom stort, man kan va, jag är själv oftast på eftermiddagarna och då kan jag 

ha full koll. Så är det! 

 



Det är det att man har inte så mycket namn på folk, man har bara ansikten och tjatja och vet ungefär 

var dom jobbar och ja absolut, det lär man sig, vad alla vill ha också, det är ofrivillig kunskap man har, 

stark senap och rostad lök och hej och hå liksom ja… och när jag började jobba här! Hur fanken kan 

ni hålla reda på vad alla ska ha! Men det är ofrivillig kunskap det bara fastnar, så är det! 

 

 

 

 

 

  


