
EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

#4
APRIL 2017

++

Älskad traktor 
Så förändrade  

"Grålle" världen

Alperna är toppen
Österrike är bäst 

på sommaren  

PLURAS BÄSTA LAMMRECEPT / UNIK GITARRSAMLING 
HÖGANÄS KERAMIK / KORSORD / BILAGA: VINSTBLADET

Hundsnack
Maria Montazami: "Det märks att 

Molly förstår vad jag säger"

Kombi



2 magasinet kombi # 4 2017

 Välkommen
KOMBI 4/2017

INNEHÅLL & LEDARE

Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder.  

Adress: Kombi, 113 94 Stockholm Telefon: 08-453 54 00, mån–fre 8–18  
E-post: kombi@kombispel.se  Ansvarig utgivare: Anders Johansson  
Projektledare Kombispel: Kidi Oller Westerberg Produktion: Spoon  
On Demand Redaktör: Inger Sundelin Art director: Emma Young  
Omslagsfoto: Magnus Sundholm Tryck: PunaMusta

Våren och nya 
hemsidan är här!

FOLKKÄR TRAKTOR   
Om en traktor någonsin 
blivit älskad är det 
trotjänaren Ferguson 
TE20 – mer känd som 
”Grålle”. 
Sidan 18

UNIK GITARRSAMLING   
Man kan aldrig få för 
många elgitarrer. Blir det 
trångt hemma får man 
öppna museum. Som 
bröderna Åhdén har gjort.  
Sidan 14

… mer inspirerande läsning:
Läs om Höganäs, flipperspelens historia och om hur hundarna förstår vad vi 
säger. Möt ett par lyckliga vinnare – och glöm inte att lösa korsordet!  

Kombi

Ledare

Anders Johansson
lotteriföreståndare

NU ÄR DEN ÄNTLIGEN här – vår nya 
hemsida! Nu blir det ännu lättare och 
roligare att besöka kombispel.se, även 
från mobilen och surfplattan. Läs mer 
på sidan 27 och testa direkt. Hör gärna 
av dig till oss om vad du tycker. Jag 
hoppas det ska bli en trevlig upplevelse.

APRIL ÄR DEN första vårmånaden och 
jag tycker det är härligt! Ljusare tider, 
fågelkvitter, vårlökar, vide, påsk ... Jag 
hoppas du kan vara ute och njuta lite 
av vårsolen.

PÅSK ÄR FAKTISKT en större mathelg än 
jul. Det förvånar mig lite. På sidan 24 
kan du läsa om recept på påsklamm. Ni 
som läser den här spalten ofta vet att jag 
är matintresserad och äter det mesta. 
Men just lamm är inte en av mina 
favoriter. På påskbordet ser jag mest 
fram emot sill, strömming, ägg, en god 
omelett och påskskinka. 

PÅ SIDAN 6 kan du läsa om forskning 
som visar att hundar förstår mer än 
man tidgare trott. Det har ju vi hund-
ägare vetat länge. Min soft coated 
wheaten terrier, Harry, snart åtta år, är 
klok som en pudel, så att säga ...

GLÖM INTE vårt fina 
erbjudande om en 
Motorlott på sista 
sidan. Det skulle väl 
inte vara dumt med 
en sprillans ny bil 
till sommaren?

Lycka till i nästa  
dragning!

PLURAS LAMM   
Påsktider är lammtider. 
Musik- och matprofilen 
Plura Jonsson bjuder 
Kombis läsare på två av 
sina bästa recept. 
Sidan 24

”The hills are alive ...” Kombis utsända drabbas 
av Sound of Music-känsla i Österrike.

Sommar i Alperna
Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Emma Engman
Ålder: 24 år.
Bor: Gällivare.
Gör: Arbetar som signaltekniker 
på järnvägen.   
Familj: Pojkvän, föräldrar och tre 
systrar med respektive.
Intressen: Träning, umgås med 
mina kompisar och att resa.

VINNARE1 MILJON

” Fredagen den 13:e 
blev en turdag”
”ATT VINNA EN MILJON kronor känns 
helt overkligt. Jag var hos min svärmor 
på middag och när vi ätit gick jag in på 
Kombispels hemsida för att rätta min 
lott. Och då stod det att jag hade vunnit 
en miljon. Det kan inte stämma, tänkte 
jag, och rättade igen, och igen. Men det 
blev samma svar, en miljon. Så fredagen 
den trettonde blev en riktig turdag.

Jag ringde till Kombis kundtjänst 
och efter ett tag kunde de bekräfta att 

jag vunnit. Då blev jag alldeles vild och 
hoppade runt av glädje – och sedan 
ringde jag mina föräldrar och berättade.

Min första tanke var att jag skulle 
betala av mitt billån och sedan spara 
resten av pengarna. Men nu har jag 
ändrat mig. Det ska ju kännas att jag 
har vunnit. Så jag funderar på att gå på 
spa eller ta med familjen på en resa, 
kanske till Skottland över jul. Det är så 
magiskt med allt julpynt den tiden.”

Emma funderar 
på att använda 
lite av vinst-
pengarna till att 
gå på ett lyxigt 
spa samt göra 
en utlandsresa. 
Så länge får  
det bli spa på 
hemmaplan.



Hej James!
Min sambo och jag har olika  
uppfattningar om vad som är  
bäst när det gäller biltvätt. Jag 
hävdar att det är mest skonsamt  
för lacken att tvätta för hand, 
men min sambo anser att det 
bästa är automattvätt och då  
med högtryck i stället för  
borstar. Vad säger du? 
Allan W

Hej Allan!
En korrekt utförd handtvätt är 
likvärdig borstlös automat-
tvätt. Men när man handtvät-
tar finns det risk att det blir 
repor efter svampen, då det 
ligger grövre partiklar kvar. 
Det man vill undvika är att 
dra med grövre partiklar i 
lacken med rengörings-
verktyget, oavsett om det 
är en svamp eller vid en 
borsttvätt. I borsttvättar 
hinner inte avfettningen 
verka och den auto-
matiska högtrycken 
kommer inte åt 
överallt, då blir 
det lätt repigt.
/James

FRÅGA JAMES
Skicka in din fråga till kombi@kombispel.se eller Kombi, 113 94 Stockholm

James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Har precis läst er tidning, omväxlande och bra 
innehåll som vanligt. 
Den vegetariska smörgåstårtan ser intressant 
ut, den ska jag nog prova. 
Kul att läsa om dem som vunnit, vad de tänker 
göra med pengarna. Man funderar ju själv på 
vad man skulle svara. 
Löser alla korsord jag kommer över och så 
även ert, har skickat in svar nyss + även på 
Monika Ahlbergs bok.  

Hälsning 
Iréne HS

Hej Iréne, ja visst är Monika Ahlbergs smör-
gåstårta intressant, och vacker. Vi önskar dig 
lycka till med din egen version av tårtan och 
skickar ett paket skraplotter som tack för att 
du tog dig tid och skriva till oss. 

MÅNADENS LÄSARBREV

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Jag hamnade bakom kameran”
Peter Knutson har porträtterat  
många kända personer, till  
exempel kungen, under sina 
19 år som fotograf. För Kombi 
har han bland annat fotogra-
ferat flera glada miljonärer. 

Varför blev du fotograf?
– Från början ville jag bli skådis 
och köpte efter mitt första 
sommarjobb en kamera för att 
kunna öva på att bli bra på bild. 
Jag upptäckte att det inte var 
så lätt att ta bilder med själv-
utlösare. Kompisarna lyckades 
inte regissera mig lika bra som 
jag när jag tog bilder på dem, 
så det blev att jag hamnade 
bakom kameran i stället.

Vad är speciellt 
med att fotogra-
fera för Kombi?
– Det är en härlig 
känsla att få vara 
med när folk vinner 
pengar! Eller berät-
tar om saker de 
varit med om som 
gör dem glada. 

Vilka bilder är du 
mest stolt över?
– Jag tycker det är 
jättekul att få ha tagit bild på 
Victoria Silvstedt som är fan-
tastiskt härlig och proffsig. Och 
att jag fått plåta Björn Ulvaeus, 
gammalt ABBA-fan som jag är! 

På sidan 6 agerar 
din hund modell. 
Kan du berätta lite 
mer om honom?
– Charlie är en 
jack russell som 
var inhyrd modell 
när vi träffades på 
en plåtning, sedan 
köpte jag honom. 
Jag har tagit bilder 
på Charlie sedan 
jag fick honom för 
fem år sedan. Det 

har blivit mitt egna lilla privata 
projekt som inte är styrt och 
jag har totalt fria händer. Det är 
avkopplande och extra roligt att 
”jobba” med min bästa kompis.

Fyra frågor till Peter Knutson, fotograf

EN MILJON
KRONOR

Det kan du köpa för

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

KAPSTADEN 
ÄR BÄST!
Bästa resmålet 2017 alla kategorier 
är Kapstaden i Sydafrika. Där finns 
allt, från sol och bad till kultur och 
vandring och det till angenäm 
prisnivå. Det konstaterar resesajten 
Vagabond.se som har korat de  
25 bästa destinationerna i år.  
Sri Lanka och Hawaii kommer på 
listans andra och tredje plats.
KÄLLA: WWW.VAGABOND.SE

2 004 äppelträd 
av sorten 

Ingrid Marie. 
(499 kr/st, Plantagen)
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Ingemar Bäckström
Ålder: 65 år ung.
Bor: Lidköping.
Gör: Elektriker.
Familj: Hustrun och två hundar, 
en son med egen familj.
Intressen: Campa med husbilen. 
Tävlar agility, lydnad och är med 
på utställningar med hundarna. 
Och så familjen,har barnbarn 
och det är härligt.

VINNARE1 MILJON

” Det är mycket att  
tänka på helt plötsligt”
”DET VAR FÖRST när jag såg och kunde kontrol-
lera det på datorn som jag verkligen förstod 
att det stämde. I dag har det sjunkit in lite mer 
och det känns helt rätt, fast hundra procent  
säker blir jag först när pengarna sitter på kontot. 

Det är mycket att tänka på helt plötsligt. Jag 
har ju ett hus som skulle kunna se bättre ut, så 
en del renoveringar blir det nog. 

Min son och hans familj ska få en del. Sedan 

blir det väl en resa, som man säger, men jag 
och hustrun har inte hunnit planera för det än. 
Vi har husbil och brukar åka runt i den, men 
den här gången kanske vi kan flyga iväg någon-
stans. Eventuellt byter jag ut husbilen mot en 
nyare modell. 

Jag blev faktiskt Kombivinnare igen i går, 
vann en Bodum kaffepress! Jag tackar och  
bugar för vinsterna, jag är väldigt glad.”
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Fotografen Peter Knutsons hund 
Charlie agerar modell.
– Charlie har lärt sig att slicka sig 
om munnen när jag frågar om 
han ska ha mat, berättar Peter. 

Hundarna  
  hajar!



D
EN SOM SJÄLV ÄGER – eller 
en gång har ägt – en hund 
vet ofta vad en annan husse 
eller matte menar när denne 

säger: ”Jag vet precis vad Ludde menar 
när han skäller på det där viset”. Eller: 
”Stella förstår vad som är rätt och fel – 
jag ser att hon skäms när jag upptäcker 
att hon har gjort något förbjudet”.

Tidigare förklarade forskarna hun-
dens beteende genom att jämföra den 
med vargen, varför hundägare ibland 
också ansågs inbilla sig när de menade 
att deras djur var smarta nog att ha en 
ömsesidig kommunikation med. Men 
i allt fler färska studier visar det sig att 
kommunikationen mellan hund och 
människa faktiskt är unik, och har fin-
slipats under tusentals år sida vid sida.  

ENTREPRENÖREN OCH Hollywood-
frun Maria Montazami är en av alla 
hundägare som menar att relationen 

till husdjuren inte går att jämföra med 
något annat.

– För mig är det viktigt att ha hund. 
Det blir någon man lägger extra kärlek 
på och man får aldrig några sura miner 
tillbaka, bara någon som alltid är glad 
att se en och lyssnar när man pratar, 
säger hon.

Maria och hennes familj har mal-
tesern Molly, fem år, och en tvåårig 
puggle (hälften mops, hälften beagle, 
reds. anm.) vid namn Copper. Hun-
darna följer med på så många aktivite-
ter som möjligt och till favoriterna hör 
utflykter med familjens båt.

– Jag brukar småprata med hun-
darna och märker att de förstår. När 

jag till exempel frågar om de vill hänga 
med till båten blir de alldeles uppspelta 
och lämnar inte min sida förrän vi sitter 
i bilen och de vet att de verkligen får 
följa med.

ATT PRATA MED sin hund som om den 
vore en människa är faktiskt inte så 
dumt – i alla fall inte om man ska tro 
forskarna. Flera studier har de senaste 
åren visat att hundar kan lära sig över 
hundra ord, vilket motsvarar inlärnings-
förmågan hos en tvååring. Så sent som 
i fjol kom även rapporter från Eötvös 
Loránd-universitetet i Budapest där 
forskare kommit fram till att hundar 
förstår vad människor säger oavsett 
tonläge. Du behöver alltså inte låta glad 
när du berömmer din hund för att den 
ska förstå att den har gjort rätt.

Många hundägare menar även att 
de tillsammans med sitt husdjur har 
utvecklat en ömsesidig förståelse för 
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”Jag brukar småprata 
med hundarna och 

märker att de förstår.”

Hundarna  
  hajar!

text: my ulvander  foto: peter knutson (hundbild), magnus sundholm (maria montazami)

Visst förstår din hund vad du säger! Allt fler forskare menar att våra 
fyrbenta vänner är smartare än vi tidigare trott. Efter tusentals år 
tillsammans har människan och hunden utvecklat en unik relation.

Maria Montazami
Ålder: 51 år.
Familj: Maken Kamran och 
barnen Sara, Hanna, Emma 
och Nicholas.
Hundar: Maltesern Molly 
och pugglen Copper.
Bor: Los Angeles.
Arbetar med: Svensk 
Hollywood fru och entre-
prenör.
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vissa små gester. I Marias, Mollys och 
Coppers relation råder inga undantag.

– Copper älskar att ligga på kuddar, 
trots att hon vet att hon inte får hoppa 
upp i sängar och soffor. Så om hon vet 
att jag inte ser henne passar hon ibland 
på ändå. När jag till slut hittar henne 
räcker det med att jag tar ett kliv mot 
henne och stampar foten i golvet – då 
vet hon att det är bäst att smita där-
ifrån på en gång. 

PÅ SAMMA SÄTT har vi människor också 
lärt oss att tolka djurens signaler. Efter 
alla år tillsammans har hunden märkt 
att chansen till överlevnad är allra 
störst om den samarbetar med männ-
iskan. Därför har våra husdjur anpas-
sat sitt sätt att kommunicera så att 
husse och matte ska förstå dem. Många 
hundägare har säkerligen varit med om 
att hunden har kommit fram till dem, 
tittat uppfordrande och sedan visat 
vägen fram till soffan, där det framgått 

att en leksak har fastnat och att hunden 
själv inte kan få tag på den. Ett annat 
exempel menar de ungerska forskarna 
är de olika skall som hunden använder 
för att uttrycka olika saker.

– Molly skäller alltid på ett speciellt 
sätt när hon tycker att hon får vänta för 
länge på mig när vi ska gå ut, berättar 
Maria. Eller när hon vill bli kelad med, 
det skallet har jag lärt mig att känna 
igen. Copper är mer fysisk, hon brukar 
till exempel gå fram till mig och kila in 
sitt huvud mellan mina vader när jag 
står och diskar. Då vill hon göra mig 
uppmärksam på att hon finns. De är 
måna om att se till att jag inte glömmer 
bort dem! ●
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”Copper brukar gå 
fram till mig och kila 
in sitt huvud mellan 

mina vader.”

Övningar för dig 
och din hund
Vill du ta reda på hur väl din 
hund förstår dig, eller träna på 
er kommunikation? Prova några 
av dessa övningar. 

1. Gester och blickar 
Ställ upp två uppochnedvända burkar, 
där en döljer en godis, mellan dig och 
hunden. Peka på den med godiset. 
Förstår hunden vilken burk den ska gå 
till? Prova att bara titta på rätt burk, 
utan att peka, och se om din hund kan 
tolka din blick. 

2. Samarbetsvilja 
Lägg godis i en burk och placera ett 
lock löst över burken. Låt hunden pilla 
ut godiset. Efter några gånger skruvar 
du fast locket så pass att hunden inte 
kan få upp det. Hur länge dröjer det 
innan din hund försöker få din hjälp?

3. Uppmärksamhet 
Säg åt hunden att sitta eller ligga 
framför dig och se hur länge den stan-
nar kvar i positionen när du tittar på 
den. Låtsas göra något annat, som att 
läsa en bok eller titta bort – stannar 
hunden lika länge? 

KÄLLA: BOKEN ”HUR SMART ÄR DIN HUND” (NATUR 
& KULTUR) AV PER JENSEN, PROFESSOR I ETOLOGI 
VID LINKÖPINGS UNIVERSITET.

Maria Montazami 
pratar mycket med 
sina hundar. Här med 
hunden Copper.

Öva på att få hunden 
att stanna i sin position 
medan du gör något 
annat!

PRATAR DU OCKSÅ 
MED DIN HUND?
Skicka in en bild på dig och hunden, 
plus några rader om hur ni brukar 
kommunicera. De bästa bidragen 
kommer att publiceras i tidningen. 
Mejla din bild (högupplöst) till  
tidningenkombi@kombispel.se 
Märk mejlet med ”Min hund och jag”.
Eller skicka ett brev till:  
Tidningen Kombi  
”Min hund och jag”  
113 94 Stockholm
Senast den 10 maj vill vi ha ditt bidrag.

Efterlysning!
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VI ÄR MÅNGA SOM HÄNGDE i flipper- 
och spelhallar under skolans lunchraster 
i tonåren. Både fickpengarna och tiden 
rann i väg och hade man lite flyt i spelet 
hände det att man, hrm, hoppade över 
påföljande lektion. De där tyska verben 
kunde man ju alltid lära sig senare. 

Inte tänkte vi på att flipperspelen i sig 
hade en historia att berätta. För ungefär 
300 år sedan började man i Frankrike 
bygga en variant av biljardbord för spel 
där målet var att med välriktade klot 
välta små träkäglor. I mitten av 1700-talet  
blev bordsspelet Billiard Japonais 
populärt. Det hade en stålfjäderbelastad 
mekanism som sköt i väg kulan och kan 
sägas vara flipperspelets urmoder.

Men det skulle dröja länge innan själva 
flipprarna gjorde entré i spelet. 

Under depressionen i USA på 30-talet 
fanns ett sug efter billiga nöjen. Nu hade 
spelen fått både elektricitet och mynt-
inkast och fanns i butiker och barer där de 
både lockade in kunder och var mycket 
lönsamma för ägarna. Spelen kallades 
pin games och det är under den här 
perioden tillverkarna Williams, Bally och 
Gottlieb etablerar sig, företag som länge 
kommer att dominera flippervärlden. 

Senare tillkom flipprarna, de elektriska  
”paddlar” spelaren använder för att hålla  
kulan i rullning, och med dem för-
vandlades spelet från ett turspel till ett 
skicklighetsspel. Det första spelet med 

flipprar var Gottliebs ”Humpty Dumpty” 
från 1947. Flipperspelen blev successivt 
alltmer spektakulära, ofta med teman 
hämtade från samtidens populärkultur. 

1978 kom videospelet ”Space Invaders” 
och flipperspelens storhetstid var över. 
Spelhallarna fylldes med videospel som 
tog mindre plats och krävde mindre ser-
vice. I dag, när alla kan spela spel på sina 
telefoner eller hemma i tv-soffan, har de 
flesta spelhallar försvunnit. Flipper har 
blivit ett spel för entusiaster och nostal-
giker. Nya spel utvecklas och tillverkas 
i blygsammare upplagor än förr och de 
gamla har blivit värdefulla samlarobjekt. 

Men det är fortfarande roligt att spela 
flipper. Mycket roligare än tyska verb. 

text: martin engqvist  foto: pacific pinball museum, alameda, california

Kulan har rullat i 300 år
Flipperspelens storhetstid är förbi. I dag roar vi oss med tv-spel och smarta telefoner.  

Men minnet av den blanka stålkulans hypnotiska dragningskraft lever än. 
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Charmiga bergsbyar, precis lagom ansträngande 
vandringar och ett vykortsvackert landskap. 
Österrike är bäst på sommaren.

M
ÅNGA ÖSTERRIKARE är 
trötta på allt snack om 
”Sound of Music” och 
tycker att den gamla 

filmen skapat en felaktig bild av deras 
land och av dem själva. Österrike är ju 
ett modernt land med moderna städer 
och moderna människor. 

Men det kan inte hjälpas: När 
vi blickar ut från toppen av berget 
Grafenberg (1 708 meter över havet) 
kan vi nästan se Julie Andrews komma 
springande i gräset. I byarna vi når 

Prunkande blomlådor lyser 
upp värds husens balkonger.

HÖGA BERG

text: inger sundelin  foto: christer jansson

och ljuva dalar
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Vidunderligt vackert
Med linbanan kan alla ta sig 

upp till Grafenbergs topp.

Skyltarna visar 
tidsåtgången 
inte avståndet.

Bergbanetur 
i Salzburg.

via slingriga vägar finns mängder av 
timrade alpstugor med prunkande 
blomlådor och små värdshus där 
servitriser i dirndl serverar oss knödel 
och schnitzel. Frasiga apfelstrudel är 
självklar efterrätt. Så gott som alla våra 
fördomar om Österrike bekräftas. Och 
det är alldeles underbart. 

FÖR MÅNGA ÄR Österrike synonymt 
med skidåkning, men frågan är om inte 
sommaren är bästa tiden för ett besök, 
oavsett om du vill ha en aktiv semester 

”Så gott som alla 
fördomar om Österrike 
bekräftas. Och det är 
alldeles underbart.” 

och ljuva dalar

Fakta Österrike
➞ Befolkning: 8,6 miljoner invånare. 
➞ Huvudstad: Wien. 
➞ Valuta: Euro. 
➞ Visum/pass: Inget visum behövs.

eller bara dras till det som är vackert. 
Om man vill uppleva alplandskapet och 
de storslagna vyerna är bil det bästa 
sättet att ta sig runt. Så när vi landat på 
flygplatsen i Salzburg står en hyrbil och 
väntar på oss. 

Innan vi ger oss upp i bergen styr 
vi in mot staden, som tar emot med 
strålande sol och en ledig p-plats nära 
Getreidegasse 9, huset där Wolfgang 
Amadeus Mozart föddes och bodde 
under sina tidiga år. Salzburg är sedan 
1997 med på Unescos världsarvslista 
för alla sina vackra barockbyggnader 
och här finns mycket att upptäcka.

VI TAR BERGBANAN upp till Hohensalz-
burg där man en klar dag ser inte 
bara staden och floden Salzach utan 
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”De höga snöklädda 
bergen vakar över de 

gröna ängarna ...” 

också alptopparna i fjärran. Det forna 
försvarsfortet är ett givet besök för alla 
nyförälskade som gärna förevigar sin 
kärlek med en selfie. Men också för 
barnfamiljer, här kan man besöka prin-
sessans salong och tortyrkammaren 
eller rasa på lekplatsen.

Renässansslottet Hellbrunn med sin 
trädgård med fontäner och vattenspeg-
lar är väl värt ett besök. Men var inte 
rädd för att bli blöt, det finns fontäner 
gömda i statyer och buskar och de sät-
ter i gång när du minst anar det.

VI VILL UPP i bergen och sätter kurs mot 
byn Wagrain, ungefär en timmes färd 
från Salzburg. Wagrain är inte lika känt 
för oss svenskar som närliggande Zell 
am See och Bad Gastein, och känns lite 
som Österrike som det var förr.

Vi blir hänförda av landskapet vi 
passerar. De höga snöklädda bergen 
vakar över de gröna ängarna som är så 
branta att det känns overkligt att korna 

kan hålla balansen när de sträcker sig 
efter grästuvorna.

Wagrain och systerbyn Kleinarl är 
ett bra val om man gillar friluftsliv. Här 
finns vandringsleder och cykelvägar i 
olika svårighetsgrad, dessutom möjlig-
het till bad både i sjöar och bassäng. 

Boende finns från fyrstjärniga hotell till 
små pensionat eller campingplatser. 
Många privatpersoner hyr också ut 
lägenheter eller driver bed & breakfast.

DET ÄR FRÅN Wagrain vi tar linbanan 
upp till toppen på berget Grafenberg. 
Det är en hisnande färd, ibland svävar 
kabinen 230 meter över marken. 
Uppe på berget väntar några timmars 
vandring tillsammans med en guide. 
Vi går en ganska enkel rutt men här 
finns vandring i alla svårighetsgrader, 
från snälla grusvägar till långa och 
slingrande stigar med brant stigning på 
angränsande toppar. 

Den som vill upp på riktigt höga 
höjder utan att klättra själv kan köra 
Grossglockner Hochalpenstrasse. Bil-

Kaféfröjder.

Härliga 
hårnåls-

kurvor.

Många av stigarna 
är lättgångna.
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vägen upp till glaciären på 2 500 meters 
höjd är den mest kända av Österrikes 
alpvägar och trafikeras årligen av en 
dryg miljon turister.

Och det är verkligen en storslagen 
upplevelse, konstaterar vi när vi kom-
mit upp till utsiktsplatsen Edelweiss-
spitze och ser ut över alptopparna. 
Men smakar det så kostar det, vägen är 
avgiftsbelagd och en endagsbiljett för 
personbil kostar 34,50 euro, omkring 
340 kronor.

Just den här dagen får vi sällskap på 
vägen av hundratals skotrar som deltar 
i ”Scoter Day” och dessutom mängder 
av cyklister som tappert trampar på i 
de branta uppförsbackarna. Som tur 
är började vi vår uppfärd redan på 
förmiddagen och klarar oss undan de 
värsta köerna. 

Och den här gången är vi helt säkra. 
Det är Julie Andrews vi ser dansa fram i 
gräset en bit bort. Österrikarna får säga 
vad de vill. ●

Saltzburg

Wien

Wagrain
Grafenberg

Kleinarl

Bad Gastein

ÖSTERRIKE

Resfakta
➞ Ta sig dit: Kör hela vägen eller ta 
bilen med på tåget från Hamburg 
(http://www.biltag.se/) eller direktflyg 
från Stockholm till Wien, Salzburg 
eller Innsbruck. Många gånger kan 
München vara ett bra alternativ. 
➞ Hyra bil: Alla stora hyrbilsföretag 
finns representerade. 
➞ Boende: Från lyxhotell till B&B. 
Eller varför inte på bondgård?
➞ Läs mer: www.austria.info.au/se 

Det röda på kartan 
markerar förbundslandet 
Salzburg där vi höll till 
under resan. 

Knödel gjord 
på bröd.

Hohen-
salzburg.

Här på Getreidegasse
bodde Mozart.

Topptur med bil
Grossglockner Hochalpenstrasse 
tar oss upp till 2 500 meters höjd.



D
ET FINNS NÅGRA museer 
som en turist i Sverige inte 
bör missa enligt resesajten 
Tripadvisor. Det är i nämnd 

ordning Vasamuseet, Skansen, Abba- 
museet och Fotografiska museet i 
Stockholm. På listan finns också Gitarr-
museet i Umeå som hittills haft över  
55 000 besökare. 

Historien om Gitarrmuseet,  eller  
Guitars – The Museum som det egentli-

gen heter, har sin upprinnelse i en idol-
bild från mitten av 60-talet. Tvillingarna 
Samuel och Michael Åhdén, då 10 år,  
tjatade på sin mamma om att få en 
tidning med ett reportage om Beatles. 
När de väl fick tidningen, visade den sig 
handla om ett helt annat band – Rolling  
Stones. En bild på gitarristen Brian 
Jones, med långt hår och en elgitarr av 
märket Gibson på höften, slog bokstavli-
gen an en sträng hos de bägge bröderna.

– Vi tyckte Brian Jones 
var hur cool som helst, 
minns Samuel Åhdén. 

Så småningom blev 
musiker som Eric Clapton 
och Jimi Hendrix tvilling-
arnas idoler.

– När vi hörde Jimi 
Hendrix spela ”Purple 
Haze” på sin Fender Stratocaster var det 
kört – en sådan ville vi också ha.

14 magasinet kombi # 4 2017

Samuel och  
Mikael Åhdén
Ålder: 60 år.
Bor: I Umeå.
Passion: Elgitarrer. 
Favoritgura: Fender 
Telecaster (Samuel), 
Gibson Flying V 
(Mikael).

text: madeleine appelgren

Allt började med en idolbild på Brian Jones i Rolling Stones. 
I dag har bröderna Samuel och Mikael Åhdén en av världens 
största samlingar av gamla elgitarrer – och ett eget museum.

Gitarrhjältar

Fender 
Stratocaster.
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Gibson Flying V 
från 1959.

Västerbottensgitarren 
– svenskt hantverk 
som rockar
Guitars – The Museum har 
i ett samarbete med träför-
ädlingsföretaget Baseco i 
Sorsele och landshövdingen i 
Västerbottens län, Magdalena 
Andersson, tagit fram Väster-
bottensgitarren. 
Precis som de klassiska 
elgitarrerna från 50- och 
60-talen, är den ett genuint 
hantverk och allt från råvara 
till design och produktion har 
lokalt ursprung. Gitarrerna till-
verkas i en begränsad upplaga 
där varje exemplar får namn 
efter en ort i Västerbotten och 
finjusteras av bröderna Åhdén 
innan de levereras.

”När vi packade upp alla 
gitarrer hittade vi 25 stycken 
som vi faktiskt hade glömt 

bort att vi hade.”

I mitten av 70-talet började bröderna 
Åhdén köpa och samla på elgitarrer 
från sent 50-tal och tidigt 60-tal för alla 
pengar de kunde lägga undan. En kon-
takt med gitarrkännaren Jan ”Halkan” 
Hallqvist i Stockholm, blev ingången till 
en livslång vänskap och många fina fynd.

– På den tiden var priserna fortfa-
rande överkomliga och bara vi sparade 
ordentligt, kunde vi köpa många av de 
gitarrer vi i dag visar här på museet.

BRÖDERNA ÅHDÉN pratar inte gärna 
om hur mycket samlingen är värd, men 
här finns gitarrer som i dag skulle kosta 
flera miljoner kronor på auktion. 

En av dyrgriparna har en speciell his-
toria. Samuel, som i mitten av 70-talet 

skulle ut och tågluffa, besökte på väg 
söderut ”Halkan” i Stockholm.

– Han hade precis fått in en verkligt 
fin Gibson Les Paul som jag bara inte 
kunde motstå. Där rök nästan hela 
reskassan, så det blev en riktig budget-
semester den sommaren.

Brödernas stora intresse ledde med 
åren till en samling med flera hundra 
olika gitarrer – som Fender Broad-
caster, Gibson Les Paul Standard, 
Gibson Flying V, Gibson ES 335, Fender 
Stratocaster och Gretsch för att nämna 
några.

– I början av 90-talet insåg vi att 
det inte gick att köpa fler. Priserna 
började skjuta i höjden för den typ 
av gitarrer vi är intresserade av, 
och så började det bli ganska 
fullt i våra hem. 

SÅ SMÅNINGOM föddes idén 
om ett museum, något 
som efter tre års arbete 
blev verklighet 2014. När 
Guitars – The Museum 
öppnade på Vasagatan i 
centrala Umeå kunde sam-
lingen med omkring 300 gitarrer för 
första gången visas för allmänheten.

– När vi packade upp alla gitarrer 
hittade vi 25 stycken som vi faktiskt 
hade glömt bort att vi hade.

Trots att gitarrerna numera repre-
senterar stora ekonomiska värden, är 

det inte det viktigaste för 
bröderna Åhdén som i dag 

båda jobbar heltid med museet:
– Det är ointressant eftersom vi ändå 

aldrig kommer att sälja en enda av 
dem. Gitarrernas värde ligger i att spela 
på dem, och det fortsätter vi att göra 
även om de nu finns på ett museum. ●

Guitars – The Museum är öppet  
12.00–18.00 måndag–lördag. 
Mer info: www.guitarsthemuseum.com. 

Silvertonegitarr i 
etui med inbyggd 
förstärkare. 
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       Inspiration
VINNANDE VAL FÖR DIG 

SOM ÄLSKAR MUSIKÖPPNA ACKORD
Kul kapsylöppnare i 
rostfritt stål med magnet, 
emp-shop.se, 61 kr.

NOBELLITTERATUR
Vem vill inte skryta med att 
ha läst en Nobelpristagare? 
Boken innehåller, utöver 
kända sångtexter, Bob 
Dylans ombearbetningar av 
sina egna texter. Norstedts 
förlag, Adlibris.se, 273 kr.

FÖR VINYLÄLSKAREN
Skivspelare i skön retrostil med inbyggda 
högtalare, anslutning för ljudsystem och 
inbyggd programvara för PC-inspelning 
via usb. Från ellos.se, 499 kr.

JUKEBOX FÖR TRÅNGBODDA
En egen jukebox är mångas dröm. För den som 
varken har plats eller pengar får fondtapeten 
från Mr Perswall duga. Let’s twist again kostar 
295 kr/kvm.

TRASSELFRI 
MUSIKRELATION

Via din smartphone, 
bluetooth och Urbanears 

trådlösa lurar kan du  
lyssna i upp till 14 timmar  

på din favoritmusik.  
Urbanears.com, 999 kr.

DANSK DESIGN
Snygg som 
en modern 
skulptur är Bang 
& Olufsens 
nya trådlösa 
ljudanläggning 
Beosound 2  
i mässing. 
Tillgången till 
bland annat 
Spotify och 
TuneIn är 
integrerad. 
Kostar 
smärt-
samma 
15 595 kr.

PYSSLA MED 
PLEKTRUM
Gör ett par  

rasslande plek-
trumörhängen 

alldeles själv. 
Metalldelar från 

Pandurohobby.se,  
plektrum från 

tgt11.com.

Även om rockstjärnedrömmen aldrig 
slog in finns tröst att få för inbitna 

musikälskare. Visa din passion med 
praktiska prylar och öppna upp  

för tonsäkra samtal.

av christina bild

LET’S 
ROCK!

FÖR PLATTVÄNDAREN
Roligt mobilfodral för skiv-

nördar. Passar Iphone 5,  
tshirtstoreonline.com,  

99:50 kr.

ANDROID MED 
KULTSTATUS

En gnutta rockstatus 
får du med Marshalls 

Android som har 
dubbla högtalare 
och hörlursuttag. 
Och alla tänkbara 

smartphonefinesser 
förstås, marshall-

headphones.com,  
4 995 kr.

Jukeboxen har blivit 
kult och en raritet 

bland samlare.
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SKAGENS  

MAGISKA LJUS 
Alla som varit i Skagen 
förstår varför konstnä-

rer drogs till sanddyner-
na och den lilla fiskebyn 
under 1870- och 80-ta 
len. Det intensiva ljuset, 
landskapet och drama-
tiken där Kattegatt och 
Skagerack möts lämnar 

ingen oberörd. Här 
hade Anna och Michael 
Ancher och Marie och 
P.S. Krøyer hus, andra 
konstnärer bodde på 

Brøndums Hotel. En fin 
konstsamling från pe-

rioden finns på Skagens 
museum. Besök också 
familjen Anchers hem, 
där allt ser ut som när 

Anna dog 1935.

ARIZONAS RÖDA  
KLIPPOR 

Såväl ursprungsbefolk-
ningen som moderna 
konstnärer har länge 

fascinerats av landska-
pet i den amerikanska 
delstaten Arizona. Inte 
minst i staden Sedona, 

där de branta sand-
stensklipporna vibrerar 

av orange och rött i 
solljuset. Staden har 

utsetts till den vackraste 
platsen i Amerika av 

US Weekend. Här finns 
mängder av gallerier 
och en aktiv scen för 

nyandlighet. Surrealis-
ten Max Ernst bodde 
här ett tiotal år med 
sin fru, konstnären 
Dorothea Tanning.

ARTISTISKT  
SKÄRGÅRDSLIV 

I slutet av 1800-talet 
väcktes en naturroman-

tisk vurm hos borger-
skapet och svenska 
konstnärer lämnade 

sina ateljéer för att måla 
utomhus. Carl Larsson, 

Bruno Liljefors och 
Anders Zorn hör till 

dem som periodvis bott 
i Stockholms skärgård 

för att fånga ljuset 
och naturen. August 
S trindberg bodde sju 

somrar på Kymmendö, 
vilket inspirerade 

både till måleri och till 
romanen Hemsöborna. 
Hans skrivarstuga på ön 
finns bevarad och är till-

gänglig för besök.

FÄRGSTARKA  
PROVENCE 

Många konstnärer har 
försökt fånga den inten-

siva grönskan, klarblå 
himlen, röda vallmon 

och lila lavendeln i 
Provence. Vincent van 
Gogh bodde ett drygt 

år i Arles och lovordade 
ljuset och klimatet som 

gjorde att han kunde 
måla ute året om. På 

Fondation Vincent van 
Gogh Arles kan man se 
hans konst och andra, 
moderna konstnärers. 
Paul Cézannes ateljé i 

hemstaden Aix-en-Pro-
vence är öppen för all-
mänheten och man kan 
också gå guidade turer i 

konstnärens fotspår.

KATALANSK  
KLASSIKER 

Runt förra sekelskiftet 
och decennier fram-
över sökte sig franska 
konstnärer till Rivieran 
för klimatet och ljuset. 
Många hamnade i den 
lilla katalanska fiskebyn 
Collioure, nära spanska 

gränsen. Här blev 
Hôtel de Templiers en 

samlingsplats där bland 
andra Henri Matisse, 

Marc Chagall, Salvador 
Dalí och Pablo Picasso 
bodde i perioder. Och 

konstnärerna har 
fortsatt att komma för 
att måla av slottet, det 
runda kyrktornet vid 

hamnen och det färg-
starka landskapet.

text: christina bild Weekend
JAKTEN PÅ LJUSET I 
KONSTENS FOTSPÅR

Den lila lavendeln 
i Provence syns på 

många tavlor. 
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För 70 år sedan revolutionerade den jordbruket. I dag är den ett 
samlarobjekt, men fortfarande också mångas trogna arbetskamrat. 

”Grålle” måste vara världens mest älskade traktor.
text: martin engqvist  foto: hans andersson/fergusonklubben, ted everett m fl

Å
RET VAR 1946, andra världs-
kriget var över och ut genom 
portarna till den gamla 
flygplansmotorfabriken i 

Coventry i England rullade en liten grå 
traktor. Det är väl tveksamt om histori-
ens vingslag hördes den där julidagen, 
men det var faktiskt en revolution 
som inleddes. Traktorn som börjat 
tillverkas i fabriken hette Ferguson 
TE20 och skulle för all framtid förändra 

Älskade Grålle

jordbruket. Inte minst i Storbritannien, 
där de flesta bönder vid den här 
tiden fortfarande använde häst 
i arbetet ute på fälten.    

Även i Sverige fick modellen 
stor betydelse och blev snabbt 
populär. Lantbrukaren Sven 
Mattsson på Skällängs gård på 
Vikbolandet utanför Norrköping köpte 
en Ferguson TE20 i slutet av 50-talet. 
Visserligen fanns en äldre traktor på 

gården sedan tidigare, men det här var 
något helt nytt och modernt. Sonen 

Mats Mattsson minns ännu 
känslan när han fick förtroen-
det att sätta sig bakom ratten: 

– Man var ju lite stolt över att 
få köra själv som trettonåring, 

med en harv kopplad bakom. 
I dag är det Mats som äger Skälläng 

och på gården finns numera tre gamla 
Fergusontraktorer. Men liksom alla 

Johan Mobäck precisionskör sin 
Grålle. Sonen Thure hjälper till att 

hålla koncentrationsnivån uppe. 



industri och det usla rykte den dragits 
med sedan tidernas begynnelse. Fergu-
son TE20 är robust och i det närmaste 
skottsäker. 

Förklaringarna till modellens 
framgångar var flera. Traktorer i sig 
var inget nytt när TE20:n lanserades. 
Men tidigare varianter hade varit stora 
pjäser, tunga och klumpiga. Ferguson 
TE20 var relativt lätt (drygt ett ton), liten 
och smidig och gick att manövrera 
även på små åkrar. En perfekt ersättare 
för hästen på den lilla bondgården. 

Men det verkligt banbrytande fanns 
i traktorns bakdel. TE20:ns skapare, det 
tekniska snillet Harry Ferguson, hade 
insett att de traktorer som fanns sedan 
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tidigare inte var mycket mer än otymp-
liga dragdjur. Hans vision var att traktor 
och redskap skulle samverka i ett 
system. Ferguson konstruerade en unik 
trepunktsupphängning som var höj- 
och sänkbar från förarstolen med hjälp 

”Man var ju lite stolt 
över att få köra själv 
som trettonåring.”

Harry Ferguson, tekniskt 
snille och pappa till "Grålle". 

andra i landet kallar han dem sällan 
något annat än ”Grålle”. I det här fallet 
har nämligen kärt barn bara ett namn 
och ”Grålle” (smeknamnet kom sig 
naturligtvis av färgen) är utan tvivel en 
älskad traktor, starkt förknippad med 
en tid då hela den svenska landsbygden 
verkligen levde. 

Mats Mattsson bedriver inget  
jordbruk längre utan använder sina 

”Grållar” för lite småjobb på gården, 
men framför allt är de ett intresse och 
han är ordförande i Svenska Ferguson-
klubben Grålle. 

TE20 STÅR FÖR Tractor, England 20 
horsepower. 27 000 TE20 och olika sys-
termodeller såldes i Sverige. Uppemot 
hälften av dem lär fortfarande rulla, ett 
imponerande kvalitetsbevis med tanke 
på att tillverkningen upphörde 1956. 

Kvalitet var ordet. För här kan du 
glömma allt du hört om brittisk bil-

En revolution i jordbruket. Ferguson TE20 lanserades 
med annonser och demonstrationer "på fältet". 
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av hydraulik. Man lanserade mängder 
av skräddarsydda redskap och tillbehör 
som kunde kopplas till TE20:n, allt 
från plogar, harvar och såmaskiner till 
borrar, sågar och kranar. Ingen konkur-
rent hade något liknande. Fergusons 
system satte en helt ny standard och 

”Grålle” blev på så sätt anfader till alla 
moderna traktorer. 

ATT SLÄPPA hästtömmarna och köpa 
sin första traktor var ett stort steg för 
många jordbrukare 1946. Ferguson in-
såg att det inte skulle räcka med vanlig 
tidningsannonsering för att övertyga 
folk om den lilla traktorns storhet.  
Man bjöd in potentiella köpare till 
stora utomhusevenemang där TE20:n 
demonstrerades. I England startade 
företaget en skola där nyblivna ägare 
fick lära sig manövrera och sköta sin 

nya traktor. I Sverige hölls liknande ut-
bildningar på det sörmländska slottet 
Hedenlunda, som ägdes av Fergusons 
generalagent ANA i Nyköping.  

Utbildning kunde nog behövas. 
Många som köpte en TE20 hade aldrig 
kört ett motorfordon tidigare. Fergu-
sons säljare fick ofta göra flera uppföl-
jande hembesök för att säkerställa att 
kunden förstått hur traktorn fungerade 
och kunde hantera den utan att utsätta 
sig själva eller omgivningen för livsfara. 

I dag är ”Grålle” ett populärt entusiast-
fordon och Svenska Fergusonklubben 
Grålle har 6 900 medlemmar. En del 
av dem använder sina grå trotjänare i 
arbetet på åkrar och i skogen. 

– Men för de flesta är det en hobby, 
säger Mats Mattsson. Det blir några 
trevliga träffar varje år. Och en och  
annan plöjningstävling. ●

Ferguson TE20 – ”Grålle”
➞ Tillverkningsår: 1946–1956.
➞ Motor: Rak fyrcylindrig bensin-
motor, 2 liter, 26 hästkrafter (modell-
beteckningen till trots). Diesel- och 
fotogendrivna modeller tillverkades 
också. 
➞ Vikt: 1 250 kilo. 
➞ Nypris: 8 235 kronor (1954). 
➞ Smeknamn: ”Grålle”. I hemlandet 
kallas TE20:n ”Little Grey 
Fergie” och har blivit 
både sagofigur och 
huvudperson i kort-
filmer för barn. 
➞ Pris i dag: Beror 
naturligtvis på skicket. 
På Blocket säljs körbara  
”Grållar” för 6 000–7 000 
kronor, för 25 000 får du en riktigt fin 
och kanske några redskap på köpet. 
Obs! Många äldre traktorer är inte 
registrerade och får alltså inte köras 
på allmän väg. 

Den unika kopplingen i TE20:ns bakparti gjorde att traktor och redskap integrerades och samverkade på ett helt nytt sätt. På den 
övre bilden är det Harry Ferguson själv som rattar sin skapelse. Nedanför syns fabriken i Coventry. 



Gammaldags förvaringskrus, eldfast tegel 
och 60-talsserviser i keramik. Den spon-
tana bilden av vad Höganäs står för spretar 
rejält. Och det är inte så konstigt. Höganäs 
keramik har blivit ett begrepp för flera 
företag med delvis olika inriktning genom 
historien. 

De klassiska, bruna förvaringskärlen 
började tillverkas redan 1830 av Höganäs-
bolaget och var ursprungligen en  
biprodukt av traktens olönsamma  
kolbrytning. 1909 lämnade två driftiga 
entreprenörer företaget för att starta eget, 
drejarmästaren Karl Andersson anslöt 1910 

och Andersson & Johansson Lergodsfabrik 
skapades. Till att börja med tillverkades 
ugnseldfasta hushållskärl men allteftersom 
höjdes den estetiska nivån och vaser,  
terrakottafigurer och serviser tillkom.

1956 köpte Andersson & Johansson  
företaget Holm & Bjurestig Höganäs-
keramik och från 1967 blev företagsnamnet 
Höganäs Keramik. I dag ägs företaget av 
Fiskars Group och 2008 lades produktionen  
i Sverige ned. Hantverkstraditionen i 
bygden fortlever dock i liten skala genom 
Saltglaserat i Kullabygden som tillverkar 
krus i samma stil som för 200 år sedan.

21 magasinet kombi # 4 2017

Kulturkollav christina bild 

HÖGANÄS KERAMIK 
EN MÅNGSIDIG HISTORIA

Keramik från Höganäs på auktion 2015–2017

KULLABYGDENS BRUNA GULD

Vas av Karl Svensson, 
Auktionshuset Gomér 
& Andersson, 3 000 kr.

Tvättho, Bukowskis 
market, 4 700 kr.

Skulptur av glaserat 
stengods, signerad  
Åke Holm, Bukowskis 
market, 33 000 kr.

Tre Höganäskrus,  
Helsingborgs Auktions-
kammare, 300 kr.

Apotekskrus med 
lock av trä och kork, 
Bukowskis market,  
1 100 kr.

Fina former 
från 50-talet
Old Höganäs 
formgavs av 
Johansson &  
Anderssons 
konstnärliga  
ledare John 
Andersson inför 
Helsingborgsut-
ställningen, H55, 
1955. Delar av 
den här serien 
kan man hitta  
för några tior på 
loppis, i alla fall  
i gult eller grönt. 
Denna frukost-
servis såldes 
för 300 kronor 
på Auctionnet/
Helsingborgs 
Auktions- 
kammare.

Utdöende 
hantverk. 
Bilden är 
tagen på 
Höganäs 
Keramik 
1959 eller 
1960.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in namnen på de fiktiva 

figurerna. De fyra överblivna bokstäverna 
ger ytterligare ett namn. Namnen hittar 
du både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 

baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in namnen på de 
fiktiva figurerna. De fyra överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett namn. 
Namnen hittar du både vågrätt,  
lodrätt, diagonalt och baklänges.

HJÄRNGYMPA
Rätt svar och lösningar hittar du på kombispel.se/kombi
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VINSTER
1:a–5:e pris: 4 st Femman  
och 4 st Glädjelotten
Skriv ordet från de gula  
 rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 30 april. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss april och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 

Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna

Vinnare Kombikrysset feb 2017:
May Knutsson, Tranås, Hannelore Hågevall,  
Västerås, Marice Lövgren, Vilhelmina, Bengt-Olov 
Edman, Bollnäs, Yasmine Olofsson, Sundsvall.
Efterfrågad lösning februari 2017: REGATTA.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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  Påsk med 
Pluras lamm

Lamm hör påsken till. Varför inte ta ut svängarna lite 

med två recept signerade Plura Jonsson, musiker och 

matprofil. Här bjuder han på en lammstek med smak av 

södra Spanien och sin klassiska lammgryta.

Lammstek
8–10 portioner

Ett recept med spansk-morisk 
touch med apelsin, kanel och 
spiskummin. 

Ingredienser 
1 lammstek, ca 2 kg 
1 kanelstång 
Spiskummin 
5 vitlöksklyftor, skalade och 
delade på längden 
1 apelsin 
Salt och peppar

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader. 
2. Gnid in steken med saften 
från apelsinen.
3. Gör sedan snitt i köttet och 
för först in vitlöken och sedan 
en bit kanelstång, upprepa 
detta 5–6 gånger på olika stäl-
len på steken. 
4. Gnid in spiskummin, salt och 
peppar.
5. Lägg steken på ett galler 
över en långpanna och låt gå i 
ugnen tills innertemperaturen 
är runt 60 grader.

Dags för en ny variant av 
lammstek? Apelsin, kanel 
och spiskummin ger en 

spännande smak.



Recept och foto ur boken 
Pluras bästa: Kärleken till 

maten (Norstedts).
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  Påsk med 
Pluras lamm

recept: plura jonsson  foto: pepe nilsson

Den här grytan har Plura lagat 
i årtionden. Den är i själva 
verket en boeuf bourguignon 
gjord på lamm och med oliver.

Ingredienser: 
2 kg lammkött med ben (rygg, 
hals, bog eller bringa) 
1 bit rökt sidfläsk (skär av 
svålen och skiva fläsket tjockt, 
skär i stavar) 
Svålen från det rökta fläsket 
1 gul lök, hackad 
4 vitlöksklyftor, hackade 
3 msk tomatpuré 
2 morötter, skurna i bitar 
1 burk hela tomater 
Timjan (färsk eller torkad) 
Rödvin 
15 smålökar (lägg i varmt 
vatten en halvtimme så är det 
lättare att skala) 
Champinjoner 
Oliver

Gör så här: 
1. Bryn köttet, salta och peppra 
och lägg i grytan, lägg i svålen 
från fläsket (tas bort när grytan 
är klar).
2. Tillsätt den hackade löken 
och vitlöken och låt bryna lite 
under omrörning. 

VINN PLURAS 
KOKBOK!
Vill du vara med och tävla? 
Svara då på frågan:
Vilken stad kommer Plura 
ifrån?
1. Söderköping.
X. Linköping.
2. Norrköping.

Mejla ditt svar tillsammans 
med namn och adress till 
vinn@kombispel.se Döp 
mejlet till ”Pluras bästa”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Pluras 
bästa”, Box 995, 162 12 
Vällingby. Senast den 30 
april vill vi ha ditt svar.
Vi har tre ex att tävla om.

3. Häll i tomatpuré och rör om, 
likaså morötter och tomater 
(skär sönder dem lite med en 
kniv när de är i grytan). Krydda 
med timjan. 
4. Slå på vin så att det knappt 
täcker, koka upp och sänk 
sedan värmen och låt grytan 
småsjuda ca 2 timmar.
5. Skala under tiden smålökar-
na (skär inte av roten så håller 
de ihop bättre) och stek sakta 
i en liten stekpanna. Stek även 
champinjonerna och det rökta 
fläsket. Lägg åt sidan. 
6. Kärna ur oliverna, tryck till 
med bredsidan av kniven över 
oliverna så de spricker, sedan 
är det lätt att ta bort kärnorna. 
Lägg åt sidan.
7. När köttet nästan faller isär 
när man trycker på det är det 
klart. Lägg då i lökarna, cham-
pinjonerna, fläsket och oliverna 
och låt stå 5–10 minuter.

Servera med kokt potatis. 
”Det bästa ackompanjemanget 
till alla grytor”, enligt Plura. 
”Många tycker kanske att det är  
för enkelt och saknar finess men 
en god kokt potatis är högst  
raffinerad i all sin enkelhet.”

Pluras lammgryta 8–10 portioner

Lammgrytan, en 
klassisk Plura-hit.
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Hallå där!

➞ BORÅS 21–23 april. I Sveriges mest textila 
stad vårdas arvet. Borås Garn- och vävdagar 
i Åhaga är en helt ny mässa som vill fånga 
upp det ökade intresset för vävning, stick-

ning och annat handarbete. Besökarna kan 
delta i inspirerande wokshopar, handla allt 
från garn till vävstolar och träffa likasin-
nade. Mer info: www.garnovavdagar.se ●

Astrid Lovén  
Persson, 
Svenska Ägg

APRIL I KÖPING
Sångarna Lina Adolphson 
och Markus Olsson gör 

Köpings storband sällskap 
på Teatern Forum. Mer info: 

www.digitaltforum.se

Garnkalas i Borås

Swing it!

➞ Astrid är verksamhets-
ledare för branschorgani-
sationen Svenska Ägg. 
Kan du svara på hur 
mycket ägg vi äter under 
påsken? 
– Många! Vi fördubblar 
faktiskt vår äggkonsumtion 
under påskhelgen. 
Hur har vårt äggätande 
förändrats under de  
senaste åren? 
– Det går stadigt uppåt. 
2006 åt vi 13 kilo ägg per 
person och år. 2015 hade 
konsumtionen ökat till  
14,7 kilo. Det i sin tur beror 
på att ägg har blivit trendigt 
och passar dessutom bra 
i många dieter. Tränings-
trenden har säkert också 
betydelse, ägg är protein-
rika. Och goda och nyttiga.  
Allt fler väljer ekologiska 
produkter när de handlar. 
Gäller det också ägg?
– Ja, vi har sett en ökad  
efterfrågan på ekologiska 
ägg de senaste två, tre åren. 
Nu är ungefär 19 procent 
av alla ägg som säljs i butik 
ekologiska. 
 Hur föredrar du dina ägg?  
– Stekta. Jag äter två varje 
morgon. Det är ett alldeles 
utmärkt sätt att starta 
dagen på! ● 

foto m
agnus adolfsson 
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Festival för friluftsfolk
➞ ASKERSUND 12–14 maj. Vill du veta mer om 
– och kanske testa – paddling, mountainbike, 
jakt, båtliv och andra friluftsaktiviteter? Under 
Askersund Outdoor Festival har du chansen. 
Inne i staden blir det mässa både ute och inne 
med föreläsningar, workshopar, tävlingar och 
underhållning. Prova på-aktiviteterna äger rum 
i det vackra naturområdet vid norra Vättern. 
Mer info: www.askersundoutdoor.se

Kanske ger 
mässan  
inspiration 
till en mössa? 

50-talsfrossa i norr
➞ LYCKSELE 22 april. Fram med de 
prickiga klänningarna och burkarna med 
Brylcreem! Det tidiga 50-talet återuppstår 
denna helg – i Lycksele. Under Rockabilly 
Weekend på Hotell Lappland kan du lyssna 
på, och dansa till, Top Cats, The Hub Caps, 
Cherry Tess och Pepita Slappers. 
Mer info: www.hotelllappland.se

UTELIV

ROCKABILLY 

Top Cats rockar i Lycksele. 

foto
: per kristensen

Gasen i botten
➞ MANTORP 5–7 maj. Mer 
än 200 bilar ställer upp för 
start när Vårracet går av 
stapeln på Mantorp Park 
den första helgen i maj. 
Under tre fartfyllda racing-
dagar tävlas det i klasserna 
Sportvagnsmästerskapet, SSK, Ginetta, Radical, Superkart 
samt Bavaria Cup. Mer info: www.mantorppark.com

BMW-bilar tävlar i Bavaria Cup. 

REDO FÖR RACE

Testa paddling!

Ägg har 
blivit 
trendigt!
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Kombispels hemsida har fått nytt utseende. Men inte 
nog med det. Vi har också gjort det enklare för dig att 

rätta din lott och välja mellan alla våra vinster.

Rätta din lott på nätet
     – nu ännu enklare!

Nyhet

www.kombispel.se

"Nu när allt fler av våra kunder använder 
mobiler och läsplattor har vi fokuserat på att 

göra en hemsida anpassad för det. Lättnavigerad 
och användarvänlig har varit våra ledord."

Charlott Kärrhage, webbredaktör på Kombispel

➞ Vår nya hemsida har ny tydligare 
design och fungerar nu lika bra 
oavsett om du använder dator, 
mobiltelefon eller läsplatta. Du kan 
alltså enkelt rätta din lott var du än 
befinner dig. På nya kombispel.se 
kan du dessutom beställa fler lotter 
och delta i tävlingar.
 
➞ Du som har inloggningsuppgifter 
sedan tidigare loggar in som vanligt. 
Du som inte har haft inloggnings-
uppgifter sedan tidigare fick sådana 
tillsammans med lottutskicket förra 
månaden. Passa på att spara in-
loggningsuppgifterna i webbläsaren 
när du loggar in så behöver du inte 
skriva in dem varje gång.
 
➞ Har du inte dina inloggnings-
uppgifter kvar? Klicka på ”Min sida” 
överst på hemsidan, fyll i ditt kund-
nummer  och klicka på ”Glömt ditt 
lösenord?”. Ett lösenord kommer 
då att skickas hem till dig, till din 
folkbokföringsadress.

GÖR SÅ HÄR!



KOMBISPEL

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Frankeras ej 
Kombispel 

betalar portot.

SVARSKORT

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du 
på www.motorlotteriet.se/vinst eller ring 08-5800 1234 

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-05-15 och endast en gång per person och dig som är fyllda 18 år och 
bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 dagar. Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Kombispel lagrar 
kunduppgifter  elektroniskt i upp till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra 
partners. Ingen bindningstid – du väljer själv när du vill avsluta din beställning genom att kontakta Motorlotteriets kundservice. Förmånstagare är  
Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se.

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Motorlotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag 
en bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under 1 månad. Jag betalar bara 49 kr* för 1 st Motorlott, 
8 st Glädjelotter och 8 st Femmanlotter. Därefter får jag varje månad en ny motorlott i en bekväm tillsvidare- 
prenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag 
vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

3

1704MAKOM

Vi vill ge dig chansen att prova Motorlotteriet, lotteriet med störst chans 
att bli miljonär! Vi ska dela ut över 241 MILJONER kronor i vinster.
Bilar, kontanter och mycket mer! 
Nu ges du möjligheten att delta! Gå med idag! 

3	MOTORLOTT (värde 200 kr) 
 med hela 4 chanser på bilvinst och miljonvinst!

+ PREMIER vid svar inom 7 dagar:
3	8 st GLÄDJELOTTEN med 8 chanser att vinna upp till 5 miljoner (värde 160 kr)
3	8 st FEMMANLOTTER med chans att skrapa fram en halv miljon direkt (värde 40 kr)

Yngve 
vann 

1 miljon

49:-För 
endast

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Du har tre olika svarsalternativ. 
Snabbast svarar du direkt på motorlotteriet.se/vinst
Du kan också ringa vår kundtjänst på 08-5800 1234 eller använda svarskortet. 

Svara inom 7 dagar!

Erbjudandets 
totala värde: 

400:-

Vi ska dela ut över 241 MILJONER! 
Öka dina vinstchanser

Motorlotteriet_annons_Tidning_200x 280.indd   1 2017-03-07   14:34


