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Sommartider 
hej hej!

I GLASETS RIKE   
Följ med till sydöstra 
Småland och de världs-
berömda glasbruken. Blås 
glas, shoppa, ät hyttsill 
och ta del av historien.  
Sidan 10

PASSION FÖR PADDLING   
Första gången Annalena
Ståhl paddlade välte hon
och hamnade i vattnet
– mitt inne i Göteborg.
I dag är hon fast.  
Sidan 6

… mer inspirerande läsning:
Möt två lyckliga vinnare, en bridgekung, en provokativ glaskonstnär och en känd
kock som gillar att elda. Häng med till Hälsingland – och glöm inte korsordet!

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

EFTER ATT HA arbetat länge med Kombi- 
lotteriet har jag från och med maj fått 
förtroendet att axla rollen som lotteri-
föreståndare.  Jag har hoppat in som 
ansvarig vid många tillfällen genom åren 
i samband med våra Jackpottdragningar. 
Det är utan tvekan den roligaste delen 
av uppdraget. Att få träffa vinnarna, 
ofta nervösa och sammanbitna innan 
dragningen, uppleva spänningen när 
hjulet snurrar och slutligen se lättnaden 
och glädjen när mångmiljonvinsten är 
ett faktum, det ger mig gåshud varje 
gång. Kanske blir det just dig jag träffar 
på höstens Jackpottdragning!

NÄR DU LÄSER DETTA gör sig Sverige 
redo för sommaren och vi har laddat 
med ett riktigt sommarnummer. Ett av 
reportagen handlar om tjusningen med 
flugfiske. Jag tycker det ser fantastiskt 
rogivande ut när man ser fiskarna 
lägga ut linan med långa svepande kast 
med spöt. Trots att jag har fiskat en hel 
del har jag aldrig provat att fiska med 
fluga, men vem vet, det kanske är dags 
i sommar. För den som vill göra annat i 
sommar än att vada i älvkanten tipsar 
vi även om utflyktsmål i Glasriket och 
Hälsingland.

PS. ÄR DU BORTREST 
mycket i sommar så 
prova gärna vår nya 
service: digitala lott-
utskick. Gå in på 
Mina uppgifter på 
kombispel.se. Där 
kan du välja att 
få lottutskick och 
faktura på mejlen 
framöver. DS

BILEN FÅR NYA KLÄDER   
I Matts Bergkvists verkstad 
är symaskinen det 
viktigaste verktyget. Han 
är bilsadelmakare och 
renoverar bilarnas insida.  
Sidan 20

Fanatiska flugfiskare 
finner frid i fjällen. 

Fiskelycka
Sidan 14

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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”Nu är mamma nöjd”
”DET ÄR MIN 90-ÅRIGA MAMMA Maj-Britt  
som har vinnarlotten och jag fick vara  
hennes ombud här vid Jackpotthjulet.  
Jag snurrade hem hela 1,5 miljoner kronor,  
så mamma är nöjd. 

Mamma och far, som är 92 år, har sagt  
att de ska köpa en robotgräsklippare och 
lägga in nytt golv i köket. Det tycker jag är en  
härlig inställning hos några som är i deras 
ålder, att tänka framåt. Dessutom har de 
sagt att de ska ge sina fyra barnbarn och 
deras familjer en slant. 

Mamma har haft två Kombilotter i 35 år,  
och särskilt den ena lotten har hon haft 
osedvanlig tur med. Det har blivit både 
större och mindre vinster genom åren. 

När Kombispel ringde till mamma hemma 
i Skåne och berättade att hon vunnit, var  
hon först väldigt misstänksam. Och det med 
rätta tycker jag, det är många skurkar som 
försöker lura äldre människor. Men när hon 
sedan fick brev från Kombilotteriet vågade 
hon tro att det var sant – och först då berät-
tade hon för oss i familjen om vinsten.”

JACKPOTT-VINNARE1,5 MILJONER

Sonen Ronny och hans 
fru Annelie på Jackpott-
dragning i Stockholm.



Hej James!
Vi har just köpt en liten labrador-
valp och nu undrar vi hur vi ska 
göra för att lilla Lou ska åka lika 
säkert i bilen som vi andra. Hur 
ska vi tänka?
Familjen Alm

Hej familjen Alm!
Den säkraste lösningen både 
för er labrador Lou och för er 
andra i familjen är att investera 
i en hundburslösning. Det finns 
flera olika varianter och stor-
lekar på marknaden.
Hälsningar
James

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

James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Hej! Kul att vara ny här. Jag fick eran tidning 
i dag. Bra innehåll i den, jag gillade speciellt 
reportaget om Skottland. Det ska bli intressant 
att se vad som kommer i tidningen härnäst.

Hälsningar 
Alexander Lindberg 

Hej Alexander! Kul att du är här! Ja, visst var 
reportaget om Skottland härligt. Vi lovar att 
det kommer att komma många fler spän-
nande och intressanta reportage. Som tack 
för att du tog dig tid att skriva till oss skickar 
vi ett skraplottspaket till dig. 

MÅNADENS LÄSARBREV

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

Jonas Lindholm, t f vd på 
Kombispel, ser till att allt 
fungerar som det ska från  
lotterierna till kundservice. 
Och inte minst, att kollegorna 
kan göra ett bra jobb.

Vad gör du på Kombispel?
– Jag ansvarar för den dagliga 
verksamheten, vilket innebär 
att se till att saker och ting 
fungerar som de ska, att vi som 
företag hela tiden utvecklas 
och framför allt att mina kol-
legor har rätt förutsättningar 
för att göra ett bra jobb. 

Var arbetade du senast?
– Har faktiskt arbetat på Kombi-

spel i två om-
gångar. Däremellan 
var jag några år 
på Postnord där 
jag arbetade med 
affärsutveckling. 
Kom tillbaka till 
Kombispel för att 
jag trivdes väldigt 
bra med våra  roliga 
produkter och 
mina engagerade 
kollegor.

Vad vill du ge Kombis kunder?
– Sveriges bästa spelupp-
levelse – roliga lotterier med 
hög vinstchans, vinster som 
sätter guldkant på vardagen, 

trevligt bemö-
tande i kundservice 
samt inspiration 
och förströelse 
via tidningen och 
vår, numera  
mobilanpassade, 
sajt Kombispel.se.

Har du något  
specialintresse?
– Tog jägarexamen  
för snart 15 år 
sedan, men har 

först i år tagit tag i saken och 
börjat jaga. Det är ett spän-
nande sätt att kombinera mitt 
naturintresse med intresset för 
god och vällagad mat. 

Fyra frågor till Jonas Lindholm, t f vd för Kombispel

EN MILJON
KRONOR

Det kan du köpa för

2 506 par  
Wasa black  

träskor. 
(399 kr/par, Moheda.com)

”Jag ger kollegorna rätt förutsättningar”

foto: hundburar.se

VINNARE av kokboken Pluras Bästa som tävlades ut i Kombi nr 4 blev: 
Marjo Karlsson, Hästveda, Steve Björk, Norsjö och Ingegerd Pernsjö, 
Avesta. Grattis till er! Det rätta svaret var ”Norrköping”.

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

Kombis korsordskonstruktör 
Bertil Blues Johansson är 
inte bara en fena på kluriga 
korsord. Han är bevisligen 
också riktigt smart. I maj 
vann han 250 000 kr i SVT:s 
familjeprogram ”Smartare än 
en femteklassare”.

Bertil tillsammans 
med programledaren 

Lasse Kronér.

Grattis Bertil!
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Jenny Skill
Ålder: 40 år.
Bor: Östra Ryd.
Gör: Jobbar på galleri i Norrköping, 
sjukpensionär på halvtid.
Familj: Sambo. 
Intressen: Musik, matlagning, älskar 
att ta vara på gamla ting och ge 
dem nytt liv. Miljö- och djurvän.

” Två lotter kändes mycket 
– och så vann jag!”
”DET VAR PÅ TIDEN att jag vann, jag hade just tänkt 
att gå ur Motorlotteriet. Vann en stekpanna jag 
inte ville ha, så det kändes onödigt. Dessutom är 
jag sjukpensionär på halvtid, så jag tänkte rent 
ekonomiskt att det blir mycket med två lotter. 
Och så vann jag, herregud! Jag har inte ens hunnit 
kontrollera det på datorn ännu, måste se det själv 
först för att tro att det verkligen är sant. Känns 
väldigt märkligt alltihop, sam-tidigt som det 
känns helt underbart! Man vill ju att det 
ska hända, sen är det som att man inte 
tror på det när man får samtalet. 
Har bara vunnit småvinster på 
200 kronor förut. 

Under tiden jag har varit 
sjuk har jag tyvärr fått lite 
skulder, kommer bli skönt 
att vara skuldfri. Jag och 
min sambo har ett 50-talshus 
som vi håller på och renoverar. 
Vi hade en femårsplan och hade 
tänkt att ta lite i taget, fast nu kan 
vi göra allt på en gång.”

VINNARE1 MILJON

Att ha två lotter var inte så 
dumt ändå, inser nyblivna  
miljonären Jenny Skill, 
som till vardags jobbar  
på Galleri Sander. 
Här står hon vid  
ett konstverk 
av Nils Olof 
Hedenskog.
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O
RDEN FORSAR UR Annalena 
Ståhl, som bogsvallet från 
hennes italienska glasfiber-
kajak, när hon berättar om 

känslan av att paddla fram en vacker 
dag på havet.

– När det är som bäst känns det 
som om hela kroppen bara flyter. Man 
liksom dansar fram i vattnet, det är 
nästan ingen ansträngning alls. Allra 
bäst är det på vintern när luften är 
klar, fåglarna är orädda och andra 
båtar är uppe på land så att man slip-
per svallvågor. Det är då, när man hör 
vattenskvalpet och fåglarna, det känns 
som att man blir ett med världen.

Annalena Ståhl växte upp i Växjö. 
Småländskan, som hon en gång  
ansträngde sig för att bli av med, åter-
erövrades när hon började sjunga med 
andra smålänningar, bland andra Björn 
Afzelius. Senare blev det egna band 
som Bloody Mary, Modesty Blaise och 
Hjärter Dam.

Men det var i mammans hemtrak-
ter i Blekinge skärgård som kärleken 
till hav och båtar föddes. Som vuxen 
valde hon dock länge segling framför 
paddling. Men för sex år sedan fick hon 
chansen att testa en kajak. Det började 
inte så bra, hon välte och låg plaskande 
i vattnet framför en sommarfikande 

publik utanför Operan i Göteborg. Men 
den korta turen gjorde henne så biten 
att hon köpte kajaken. Därmed inled-
des en ny fas i hennes liv. 

NU PADDLAR HON året om, helst varje 
vecka, oftast från Önnereds hamn i 
sydvästra Göteborg.

– Ibland är jag borta i flera dagar, 
ibland åker jag ut 20 minuter för att äta 
lunch i kajaken. Paddel väljer jag efter 
humör och avstånd. Min eskimåpaddel 
är som ett streck och kräver hög pad-
delfrekvens, den använder jag främst 
när jag vill paddla lite längre eftersom 
den inte tröttar ut mig. Paddeln med 
stora blad använder jag för kortare 
sträckor, man kommer längre för varje 
paddeltag, men det blir tyngre.

Kraften i paddlingen kommer inte  
i första hand från armarna, utan från 
en roterande rörelse med bålen. Väl- 
tränade kanotister kan paddla upp till  
100 kilometer på en dag. Annalena 
Ståhl brukar nöja sig med 20–25 kilo-
meter på en dag, vilket tar henne  
tre–sex timmar beroende på vind,  
vågor och strömmar. Gärna till musik.

magasinet kombi # 6 2017

text: tomas eriksson  foto: patrik olsson

Annalena Ståhl är terapeut. I sitt jobb hjälper hon 
människor som gått igenom svåra saker. Att paddla 
kajak är hennes sätt att hitta balans i sitt eget liv. 

Den paddlande 
  terapeuten

”Man liksom dansar 
fram i vattnet.”

– Madrugada passar nästan alltid 
bra på havet, det är melodiös musik 
med en klang som passar paddling. 
Pink Floyd är ofta fint på kvällen.

ANNALENA STÅHL ÄR gestaltpsykotera-
peut, med mottagning i centrala Göte-
borg och dessutom lärare på Gestalt-
akademin i Skandinavien.

– Det är en form av terapi som är 
stor i världen, men lite mindre i Sverige. 
Den bygger bland annat på existentia-
lismen och att terapeuten är i en mer 
jämbördig relation till klienten, jämfört 
med traditionell psykoterapi. Det 
uppskattas av många, för den största 
experten är klienten själv.

Hon ingår även i företaget, Conflict 
Prevention Group, som för Folke 
 Bernadotteakademins räkning arbetar 
från Istanbul med medling mellan  
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Annalena Ståhl
Ålder: 60 år. 
Bor: Göteborg.
Arbete: Gestaltpsykoterapeut.
Familj: Ja, både människor och djur.
Fritidsintressen: Att på olika sätt 
förstå livet – via tankar och med 
möten med människor, djur och 
natur. Paddling. Bilar, särskilt min 
Mazda Mx5.

Den paddlande 
  terapeuten Alla dagar är paddlingsdagar.

Tre råd för nybörjare
1. Vid köp av en kajak är det viktigt 
att prova så att man sitter bra i den.
2. Lägg pengar på en bra paddel 
som är lätt och fin. De billigaste är 
ofta tyngre.
3. Lär dig att vara vatten- och 
vädermedveten, tänk hela tiden på 
säkerheten.



8 

syriska grupper. Målet är att grupper som 
är i konflikt med varandra ska kunna 
samarbeta för att nå och bevara fred.

Det är när arbetsdagarna blir tunga 
som paddlingen blir terapeutens terapi.

– Det kan räcka med tio minuter på 
havet så får jag tillbaka min balans. 
Havet luktar gott och det är alltid lite 
dramatik när man tvingas bemästra 
och ibland underkasta sig vädret. Jag 
paddlar helst ensam, vill hålla mitt eget 
tempo för att hitta mig själv.

ATT PADDLA ENSAM, dessutom helst på 
vintern, innebär en risk. Men en kajak 
är stadig när man sitter i den, det är 
främst när man ska kliva i eller ur som 
den är rank. Men är havet lynnigt gäller 
det att vara på sin vakt.

– Det är en koncentrationssport, 
man måste vara medveten om hur man 
rör sig och inte göra för stora rörelser. 
Men jag kan ta mig upp i kajaken om 

den skulle välta och har torrdräkt och 
varmt under.

För den som vill börja paddla är 
hennes råd att först gå med i en klubb 
som paddlar i grupp. Av säkerhetsskäl, 
men också för att få tips om hur man 
justerar sin paddling och sittställning. 

– Sedan tycker jag man ska gå en 
säkerhetskurs, där man lär sig att läsa 
av vatten och väder och hur man tar sig 
upp i kajaken om man välter.

För nybörjaren finns utmärkta 
nybörjarkajaker i plast för runt 7 000 
kronor. En bra paddel kostar runt 3 500.

– För mig är paddlingen i hög grad 
en estetisk sport, jag vill att grejerna 

ska vara vackra, precis som havet.  
Men en plastkajak är en bra start, den 
är inte heller så känslig när man ska 
dra upp den på land. Underskatta inte 
begagnatmarknaden, där hittar man 
ofta kajaker till bra priser. ●

magasinet kombi # 6 2017

Tre drömresor för  
Annalena Ståhl
1.   Paddla Göteborg–Haparanda,  

en resa hon räknar med ska ta  
6–8 veckor.

2.  Paddla på Medelhavet, gärna  
mellan öarna i Kroatien.

3. Paddla i de norska fjordarna.

”Jag paddlar helst 
ensam, jag vill hålla 
mitt eget tempo för 
att hitta mig själv.”

När arbetsdagarna som terapeut blir tunga fungerar paddlingen som egenterapi.
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       Inspiration
RÄTT RUSTAD FÖR 

LUGNA VATTEN

Vi är fler och fler som väljer 
friluftlivet framför 

solstolen. Men det får gärna 
vara lite guldkant på det.

UPPBLÅSBART FLYTETYG
I bilen, i båten eller under 

sängen. Utan luft är  
Advanced Frame 1 stor 

som en resväska och väger 
16 kilo. På fem minuter 

förvandlas den till en stabil 
kajak, 6 999 kr, luftkajak.se.

Med rätt prylar blir kanotturen lika 
njutbar i spöregn som i sol. Här är 
några torra fakta som räddar turen 

och håller humöret uppe.

SEMESTER 
MED FLYT

DET FINNS INGET  
DÅLIGT VÄDER …

Lättviktsjackan Tourlite 
Storm av återvunnen 

polyester är både 
vattenavvisande och 
vindtät, ca 1 600 kr, 

peakuk.com.

FÖR NYBÖRJAREN
Kajakhandboken av 
Staffan Ekholm inne-
håller allt du behöver 
veta för att komma 
igång med paddlingen, 
249 kr, calazo.se.

NATURLIG HÅRVÅRD
Svensktillverkade Sjö&Hav  
Saltvattenschampo funkar för  
både söt-, salt- och bräckvatten, 
69 kr, naturkompaniet.se

PACKA LÄTT
Exped Fold 
drybag BS finns 
i 7 storlekar. 
Ett kit med 
fyra vatten-
täta packpåsar 
i storlek XS–L 
kostar 495 kr 
på outnorth.se

URSTARKT
Stöttålig, vattentät,  

med självlysande siffror  
och kompass är Casio  

G-shock din bästa vän på 
turen. Gravitymaster, 

2 998 kr, stjarnurmakarna.se

FINE OUTDOOR DINING
Friluftsmat i mjukkonserv. 

Festligare än frystorkat men 
lika enkelt att bära med. 

Bara att värma. Flera olika 
rätter, här Beef Stroganoff,  

89 kr, Addnature.com

LIVRÄDDAREN
En bra multikniv kommer 
alltid till användning. Kungen 
av knivar, Victorinox har 
mängder av varianter.  
Denna kostar 339 kr  
på royaldesign.se

TORRT PÅ FÖTTERNA
Superlätta, snabbtorkande 

löparskon Crossamphibian W 
ger bra grepp även på vått 

underlag, 1 200 kr, 
salomon.com.

av christina bild
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text: christina bild  foto: ab glasriket

Det småländska Glasriket har upplevt en vindlande resa sedan de 
första hyttorna tändes på 1700-talet: från simpelt bruksglas till 
internationellt hyllad konst. Kombi kollade in Glasriket anno 2017 
och fann en nytänd semesterdestination.

F
ÖR DEN SOM vill kombinera 
kultur, natur och historia – och 
föredrar att kuska runt i egen 
(gärna lugn) takt – är Glasriket 

i sydöstra Småland ett alldeles perfekt 
resmål. Även om vägarna genom de 
småländska skogarna bitvis är smala 
och krokiga så ligger de gamla bruks-
orterna, hyttorna och sevärdheterna 
inom en radie på sisådär fem mil. På 
bara några dagar hinner man besöka 
ett flertal hyttor, testa glasblåsning, 
vandra i Vilhelm Mobergs fotspår – och 

ta ett dopp i en sjö eller spontanshoppa 
på loppisar längs vägen.

I alla hyttor visas glastillverkning och 
glasblåsning för besökare och själv-
klart kan man köpa med sig bruks- och 
konstglas. Ofta finns också kafé eller 
restaurang i anslutning till hyttorna.

ÄNDA SEDAN 1700-TALET har Glasriket  
varit navet i svensk glasproduktion. 
Som mest fanns här ett sjuttiotal bruk 
– i dag återstår tolv, inräknat små 
 enmanshyttor. Att just den här regionen 

blev centrum för svensk glasproduktion  
var ingen slump, utan en medveten 
politisk plan. På 1700-talet fanns mäng-
der av järnbruk i Småland. Här fanns 
skogen, arbetskraften och myr- och sjö-
malmen som förädlades till stångjärn. 
Men i slutet av 1800-talet slog utländska 
konkurrenter med moderna tillverk-
ningsmetoder ut bruken allt eftersom. 
Landshövdingarna i Kronobergs och 
Kalmar län beslöt därför att stimulera 
en ny näring som behövde både skog 
och arbetskraft: glastillverkning. Stora 

GLASKLART 
SEMESTERMÅL

I idylliska Transjö hytta håller 
Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke 

Carlsson till – två glasmästare  
som anses tillhöra världens 

främsta. Konsten i förgrunden 
är förstås deras.
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På Kosta Glascenter kan både 
barn och vuxna få testa att 
forma glas. Kom bara ihåg att 
boka i förväg i semestertider!

skogsområden erbjöds till de järnbruk 
som övergick till glasproduktion. 

SÅ VAR FALLET MED till exempel Orre-
fors, som ursprungligen var just ett 
järnbruk. Från starten, 1898, produce-
rades bara bruks- och fönsterglas, vilket 
var det vanliga i trakten. 1913 köptes 
bruket av affärsmannen Johan Ekman. 
Hans djärva tilltro till konstglas, och ett 
växande borgerskaps intresse för servis-   
glas, gjorde att formgivaren Simon 
Gate anställdes 1919 och Edvard Hald 

ett år senare. Två begåvade konstnärer 
som kom att sätta både Orrefors och 
svenskt glas på världskartan. I samma 
veva fick även andra bruk, som Kosta, 
internationellt erkännande. Begreppet 
Glasriket myntades och  förknippades 
med kvalitet, konstnärlighet och exklu-
sivitet. Regionen blomstrade och turis-

terna vallfärdade till Orrefors, Kosta 
och Boda. Så sent som 1990 jobbade 
400 personer enbart på Orrefors bruk.

I DAG HAR STORA GLASJÄTTAR som Or-
refors lagt ned, andra lagt om verksam-
heten på grund av konkurrens av billigt 
massproducerat glas. Men konstnärer-
na och eldsjälarna har inte gett upp.  
I dagens glasrike samlas formgivare och 
fåmansföretag och turism, nätverkande 
och internationellt kunskaps utbyte har 
blivit vägen framåt. 

Ta sig hit
➞ Vägarna mellan bruken är ofta 
smala, så ett gott råd är att avverka 
transportsträckorna på större vägar. 
Sikta antingen på E22 till Kalmar 
och därefter väg 26/31 mot Nybro. 
Eller ta E4:an till Ljungby, vik av 
mot Växjö och därefter väg 25 mot 
Lessebo. 
➞ Eller ta tåg eller flyg till Växjö 
eller Kalmar och hyr bil. 
➞ Mer info: www.glasriket.se

Kalmar

GLASRIKET

Växjö

Karlskrona

De 12 bruken i 
Glasriket ligger tätt. 
Som jämförelse är 
det drygt 10 mil 
mellan Växjö och 
Kalmar.

På Mickejohans Konstglas 
kan du se glasmästaren 

Micke Johansson göra unika 
konstverk av den heta massan.

Konstglas 
av Micke 

Johansson.

”På bara några dagar 
hinner man besöka 
de flesta hyttorna.” 
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Bodas The Glass Factory förenar kul-
tur och innovation på ett nytt sätt. Det 
upplevelsebaserade, interaktiva museet 
har en stor samling av glas från bland 
annat Boda, Kosta och Åfors, från 
1700-talet till i dag. Museet fungerar 
också som mötesplats för svenska och 
utländska formgivare. Och självklart 
visas glastillverkningen för besökare. 
En av traktens absoluta storheter, vars 
hytta brunnit sedan 1742, är Kosta. Här 
är det big business med glasblåsning, 
designhotell och en outlet med kläder, 
skor och inredning. 

EN DELVIS ANNORLUNDA glasupp-
levelse bjuds i Pukeberg. Här har glas 
tillverkats sedan 1871 och glasbruks-
området ser likadant ut som för  
100 år sedan. Flera konstnärer har 
ateljéer på området som också hyser 
Riksglasskolan och Designarkivet.  
Förutom glasblåsarvisningar av  
mästaren Gunne Brandstedt går det  
i sommar att se arbeten som avgångs-
studenterna på Riksglasskolan gjort.

Även Målerås håller den konstnär-
liga fanan högt. Här görs i huvudsak 
konst- och prydnadsglas som är slipat, 
graverat eller målat och du kan se de 
olika momenten utföras, inte bara 
själva glasblåsningen. Intressant konst-

5 tips  
i trakten
➞ Utvandrarleden och  
Utvandrarnas hus
Den som vill få en känsla för hur 
Karl-Oskar och Kristina hade det, 
kan utforska den tio mil långa 
Utvandrarleden, en vandrings- 
och cykelled i Vilhelm Mobergs 
fotspår. Här kan du se verklighetens 
Duvemåla och Mobergs födelseby 
Moshultsmåla. Mer emigrations-
historia bjuds i Utvandrarnas hus.
Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs 
gata 4, Växjö.  
www.kulturparkensmaland.se
Utvandrarleden.  
www.utvandrarleden.se

➞ Sveriges Glasmuseum 
Smålands museum har 30 000 
föremål i sina samlingar – konst-
glas, glasverktyg och bruks- och 
servisglas från över 100 svenska 
glasbruk från 1500- till 2000-talet. 
Till 20 augusti visas ”Gunnel Sahlin 
– 30 år som formgivare”. I juni 
öppnar också ”Länge leve Kosta!”, 
en utställning om glaset, bruket och 
människorna i Kosta.
Södra Järnvägsgatan 2, Växjö. 
www.kulturparkensmaland.se

➞ Kosta Boda Art Hotel
Hotell, exklusiv butik och galleri i 
ett. Här kan du köpa både möblerna 
och konsten, bo i rum designade av 
Ulrica Hydman-Vallien eller Ludvig 
Löfgren, unna dig en spabehandling 
och bada i inomhuspoolen, vars 
botten är en konstglasutställning.
www.kostabodaarthotel.se

➞ Lessebo Handpappersbruk
Landets enda kvarvarande hand-
pappersbruk tillverkar papper på i 
princip samma sätt som vid starten 
1693. Den nyaste maskinen köptes 
in 1920 (!). Gå en guidad tur och 
passa på att köpa fint papper. 
Storgatan 79, Lessebo. 
www.lessebopapper.se

➞ Hammarsmedjan
1914 lades Orrefors Järnbruk ned, 
efter 188 års trogen tjänst. Tack 
vare lokala entusiaster har en ny 
vattenränna byggts och vattenhjul, 
blåsmaskin och smälthammare 
återskapats. 
www. hammarsmedjaniorrefors.
wordpress.com

glas finns bland annat hos Transjö och 
Mickejohans Konstglas i Örsjö. Micke 
Johansson blev mästare som 24-åring 
och jobbade på Orrefors och Pukeberg 
innan han startade eget. 

OAVSETT BRUKENS STORLEK och inrikt-
ning är hyttorna Glasrikets pulserande 
hjärtan. Det är här besökaren möter 
konstnärerna och glasblåsarna, ser 
föremålen växa fram och kanske provar 
att blåsa glas själv. På Kosta Glascenter, 
Målerås och The Glass Factory kan du 
testa att göra en glaskula, ett dricksglas 
eller en skål. 

Den som vill insupa hyttluften utan 
att blåsa glas kanske föredrar en kväll 
med hyttsill. Förr i tiden användes den 
varma hyttan kvällstid för matlagning. 
Här samlades glasarbetarna, och för-
bipasserande luffare kunde få mat om 
de stod för underhållningen. 2017 är 
underhållningen förbokad, men maten 
lika småländsk som förr, med salt sill, 
stekt fläsk, isterband, bakad potatis 
och ostkaka. I Pukeberg, Målerås och 
Kosta dukar man upp för hyttsill, titta 
på respektive bruks hemsida för info. 

För hyttsill och att prova glasblås-
ning krävs ofta förbokning – i övrigt 
ligger Glasriket redo för spontanbesök 
när Sverige är som vackrast. ●

Glasmuseet har 
ofta spännande 

tillfälliga 
utställningar. 
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Exklusivt för dig som är Kombikund:
20% rabatt i Orrefors Kosta Bodas butiker!

20%
Du som prenumererar på Kombispels lotter får
20% rabatt på ett köp i Orrefors Kosta Bodas 
egna butiker i Kungsbacka, Gustavsberg, 
Höganäs, Tanumshede och Kosta. 

Gäller till och med den 31/12-17. Kan ej 
kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Rabatt på 
ett helt köp!

OKB_kupong_kombispel.indd   1 2017-05-17   11:55
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text: christina bild 

Åsa Jungnelius i urval

PROVOKATIV GLASFEMINIST

Liten skål ur serien 
Sugar Dandy för Kosta 
Boda, artglassvista.se, 
329 kr.

Skulptur Spy 9, Kosta 
Boda Unique, klubbad 
på Bukowskis Market 
för 6 866 kr.

Ljusstaken Mysstake, 
Kosta Boda Art Gallery, 
14 000 kr.

Läppstift (höjd 20,5 cm) 
och mun från serien 
Make Up, klubbat på 
Växjö Auktionskammare 
för 905 kr.

Glassko, klubbad på 
Auktionshuset Thelin & 
Johansson för 1 308 kr.

Glaskonst med budskap
Det droppformade glaset har blivit något av ett signum för Åsa Jungnelius. Serien Sugar Dandy 
omfattar glas, skålar och ljusstakar i flera färger och storlekar.

Antingen älskar man Åsa Jungnelius glaskonst, eller 
så avskyr man den. Hennes tankar kring feminism 
och erotik, statussymboler, estetik och konsumtion 
har resulterat i glaskonst som väckt starka känslor 
ända sedan examen från Konstfack 2004. För de 
flesta är hon mest känd för den färgstarka serien 
Make Up, vars läppstift och nagellacksflaskor i olika 
storlekar blivit populära samlarföremål. Med fallos-
liknande ljusstakarna Sugar Dandy och Storstake 

– den senare pyntad med kedjor och dekorationer 
i fetischstil – och ljuslyktan Snippa visar hon att 
svenskt glas kan vara allt annat än traditionellt och 
minimalistiskt. 

Åsa Jungnelius, som är född 1975, började som 
glasblåsarlärling på Orrefors glasblåsarskola. Under 
2007–2013 var hon anställd på Kosta Boda och just 
nu arbetar hon med utsmyckningen av Stockholms 
nya tunnelbanestation Hagastaden. 

Kulturkoll
ÅSA JUNGNELIUS  

UTMANAR KONVENTIONERNA
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”Det är en fajt mellan fisken och mig, där jag 
ska vinna genom att vara smart, ha rätt fluga, 

bra teknik och få linan exakt dit jag vill.”

Det gäller att läsa av 
vattenytan rätt, annars 
blir det ingen fisk. 

Tre måsten vid flugfiske 
➞ Kaffepanna. ”Viktigast. Utan 
kaffe funkar ingenting.”
➞ Flugan E 12:a. ”Helst i alla 
kulörer, men måste jag välja en 
blir det en grön.”
➞ Läsglasögon. ”Mycket flug-
knytande blir det.”
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E
N BÄCK I EN HISNANDE vacker 
dalgång i fjällen. Nykokt kaffe 
i kåsan. Ett spö och blicken 
fästad på några krusningar i det 

strömma vattnet.
Flugfiskaren Staffan Hällerfors står 

mitt i lugnet.
– Det är som meditation för mig. 

Tyst och stilla. Det är jag och öringen. 
Ingenting annat. Hjärnan är blank  
sånär som på mitt fokus på var fisken 
står och vilken fluga jag ska använda 
för att ta den, säger han.

Staffan Hällerfors mot öringen. 
Ibland väljer han en fluga som påmin-
ner om en slända och har en krok, 

sätter den längst ut på linan, tolkar 
 rörelserna vid vattenytan och får 
öringen att nappa.

Då är känslan så total. Så mäktig. Det 
är flugfiskarens nirvana.

– Resten av världen bara försvinner, 
säger Staffan. Det är här och nu som 
gäller. Jag är i det magiska ögonblicket 
och känner ett sådant enormt lugn. 
Frid, helt enkelt. Som att inget mer än 
jag och öringen finns.

Flugfiske är knappast något för den 
som tycker att en fisketripp är misslyckad 
om man inte drar upp ett par kilo.

– Vi i vårt gäng på fyra personer släp-
per tillbaka 95 procent av det vi får upp. 
En och annan öring eller harr behåller 
vi, säger Staffan Hällerfors. När vi är 
uppe på fjället är det en sådan njutning 
att steka eller grilla en öring och sedan 
lägga på hårt bröd.

FÅR MAN TRO flugfiskarna själva är det 
en ”kontemplativ sport”. Nästan en 
konstart och definitivt en livsstil.

Att säga ”spinnspö” eller ”kastspö” till 
en flugfiskare är som att svära i kyrkan. 

Det är inte bara själva fisket 
som kräver tålamod. Att 

reda ut en trasslig lina kan 
också ta sin tid. 

”Jag är i det magiska 
ögonblicket och 

känner frid.”

text: stefan johansson  foto: lasse allard

Nappar det? Inte nödvändigtvis. Men det är inte det viktigaste. 
Stillheten, den koncentrerade närvaron och fajten med fisken är 

det som trollbinder flugfiskaren Staffan Hällerfors. 

Filosofiskt fiske    

Staffan Hällerfors
Ålder: 56 år.
Familj: Fru Loni, 57, två 
vuxna söner.
Bor: Hus i Nacka, strax 
utanför Stockholm.

med fluga
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Närmast en förolämpning. För dessa 
fiskenördar tar sitt fiske på djupaste 
allvar, och ser utmaningen att fiska 
utan att ha ett tungt drag som bland 
det största i livet.

Staffan och de andra fiskefundamen-
talisterna fnyser lite åt sådant: det är 
”för enkelt” att dra upp en fisk med ett 
drag som sjunker ner i vattnet och har 
en stor krok. Lite som ”allmänhetens 
åkning” i ishallen.

– Men det är väl okej. Jag har 
kastat rätt mycket i mina  
dagar, men det här är fiske 
på allvar, säger Staffan.

Flugfiske är en hel 
vetenskap, där den egna 
kunskapen och skicklig-
heten är mycket viktigare 
än vanlig fiskelycka.

– Innan vi börjar läser vi av 
vattnet och försöker lista ut var fisken 
står. Sedan ser vi om fisken vakar, det 
vill säga går upp och äter sländorna 
vid vattenytan. Därefter väljer vi flugor, 
antingen vi köpt dem eller knutit dem 
själva, säger Staffan Hällerfors.

SEDAN BERÄTTAR HAN som ett rinnande 
vatten om alla flugor. Om torrflugan 
som ska likna en slända och flyter på 
vattenytan. Våtflugan som hamnar 
strax under vattenytan och imiterar 
insekter eller fiskyngel. Det finns också 
två sorters streamers: en som påmin-
ner om småfisk och retar fiskarna att 

hugga, och en som imiterar en nymf, 
alltså en ännu inte fullt utvecklad 
slända.

– Fisken har en sportslig chans att 
klara sig. Det är en fajt mellan den och 
mig, där jag ska vinna genom att vara 
smart, ha rätt fluga, bra teknik och få 
linan exakt dit jag vill, säger Staffan.

På frågan om flugfiske är en dyr 
sport, svarar Staffan att det bestämmer 
man själv.

– Det är som med golf; du kan 
köpa custombyggda klubbor 

för 30 000 eller begagnade 
för en femhundring på 
Blocket. Det viktigaste är 
känslan och tekniken.

FÖR SJU ÅR SEDAN pratade 
Staffan med sin yngste son 

om att hitta på något kul till-
sammans. De kom på att de ville prova 
flugfiske. Efter ett tag tröttnade sonen.

Men Staffan var fast. Såld. Nu är flug-
fiske, som ni redan förstått, hans stora 
passion i livet. Så fort han får chansen 
sticker han ut. Ibland ensam, ibland 
tillsammans med polarna och då drar 
de till fjälls.

– Min fru tycker det är okej och bar-
nen är utflugna, så jag kommer iväg när 
jag behöver, säger Staffan.

Behöver, det gör han. Att komma 
bort från storstan, besluten, mötena 
och planeringen i sitt jobb. Lämna 
”människobyn” och stå vid en ström 
bäck i fjällen någonstans.

– Vi hyr en stuga eller slår upp tält. 
Tälta är så skönt. Det händer att vi hyr 
en helikopter som släpper av oss och 
sedan hämtar oss efter någon vecka. 

Han hämtar andan och axlarna sjun-
ker ner som vore han tillbaka på fjället.

– Där finns ingen tid att förhålla sig 
till. Det är ju ljust hela tiden. Känslan 
att vakna på morgonen och koka kaffe 
på spritköket. Sedan en knäckemacka 
med Kalles kaviar. Vi har med oss 
en del frystorkad mat, men Bullens 
pilsnerkorv är perfekt. Det är bara att 
öppna burken och ställa den över lågan 
på spritköket.

STAFFAN ÄR VERKLIGEN LYRISK när han 
pratar om flugfiske.

– Magiskt, säger han. Stå vid bäcken 
eller vandra till en tjärn. Där känner 
jag mig så extremt närvarande. Precis 
som när jag knyter mina egna flugor. 
Det krävs en enorm koncentration för 
sådant pilljobb.

Han har mycket att säga om flug-
fisket, men mindre om vart han och 
gänget brukar åka. Det är hemligt. En 
riktig flugfiskare avslöjar aldrig sådant.

– Fast nu gör jag ett undantag: det 
ligger någonstans mellan Treriksröset 
i norr och Gävle i söder, säger Staffan. ●

magasinet kombi # 6 2017

”Det här är fiske 
på allvar.”

Utan kaffe, 
inget fiske. 

Vardagen på kontoret 
känns avlägsen. 

Lurar den 
fisken? 
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BRIDGE-
KUNGEN

HAROLD S. VANDERBILT satt på kryssningsfar-
tyget SS Finland hösten 1925 tillsammans med 
vännerna och spelade auktionsbridge – ett av 
dåtidens mest populära kortspel. Men Vanderbilt 
var inte nöjd med spelupplägget. Under lång tid 
hade han arbetat på att ta fram en egen variant av 
kortspelet. Hans stora bidrag blev en utveckling 
av poängsystemet som ledde till en mer spän-
nande budgivningsprocess och ett jämnare spel. 

Legenden talar även om en kvinna som steg 
ombord på båten i Panama. Hon ska ha varit den 
första att yttra vulnerable, det som på svenska 
heter i riskzonen och i dag är en naturlig del 
av spelet. Detta ska ha fått Vanderbilt att sitta 
uppe hela natten och utveckla poängsystemet 
ytterligare.

Innan fartyget nådde slutdestinationen spela-
des det allra första partiet med det nya poäng-
systemet. Kontraktsbridgen var född och Harold 
S. Vanderbilt kom att räknas som dess fader.  
Den nya varianten blev enormt populär tack vare 
Vanderbilts kändisskap och inom kort normen 
inom bridge. 

I dag, dryga 90 år efter spelets födelse, finns 
det flera hundra miljoner spelare världen över 
som budar, dubblar och tar hem stick.

Spelar du bridge? Då har du den amerikanske 
järnvägsmagnaten Harold S. Vanderbilt att 

tacka för mycket.
text: samir akhmedov

Harold S. Vanderbilt – 
mångmiljonär, lyxlirare 
och kontraktbridgens 
fader. 
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recept: niklas ekstedt  foto: max och liz haarala hamilton

Här ligger maten 
upplagd på en 

murikka, en stekhäll 
gjord för öppen eld.

Eldiga smaker

magasinet kombi # 6 2017

De flesta av oss har på sin höjd gjort pinnbröd eller grillat korv 

över öppen eld. Men för våra förfäder var det enda sättet att laga 

mat. Det är en mångtusenårig tradition, och kocken Niklas Ekstedt 

utforskar den i en ny kokbok. Här är ett par av hans recept.

Höeldad torsk med brynt smör, rosépepparinlagd gurka och misorostad potatis
4 portioner

Höeldning är ett kul sätt att 
laga mat och det ger en trevlig 
smak av öppen eld. Se till att 
höet är riktigt torrt.

Ingredienser:
4 torskbitar med skinn, ca  
      175 g/st
2 tsk salt
115 g smör, mjukt
4 tsk misopasta
900 g färskpotatis, skrubbade
½ gurka
5 tsk florsocker

3 msk ättika (10–12 %) eller 
vitvinsvinäger
2 tsk rosépepparkorn, rostade 
och krossade
4 tsk hackad färsk dill
1 stort knippe färskt, rent och 
torrt hö (cirka 2 nävar)
115 g brynt smör 

Gör så här:
1. Gnid in fiskbitarna med saltet 
och låt stå i rumstemperatur i 
30 minuter.
2. Förvärm ugnen till 180 
grader.
3. Blanda 85 g av det mjuka 

smöret med misopastan. 
Lägg potatisarna i en långpan-
na och klicka på misosmöret. 
Ugnsrosta i cirka 30 minuter – 
rör om var 10:e minut – tills de 
är genomstekta. Ställ åt sidan. 
Sänk ugnen till 120 grader.
4. Skiva gurkan tunt och blanda 
den med florsockret, vinägern, 
rosépepparn och dillen. Ställ 
åt sidan.
5. Torka fisken med pappers-
handduk, sprid ut bitarna på 
ett eldfast fat med skinnsidan 
upp. Klicka på det återstående 
mjuka smöret. Ugnsstek i cirka 

30 minuter, tills innertempera-
turen är 54 grader.
Har du ingen stektermometer, 
skär ett snitt i den tjockaste 
delen av fisken: köttet ska vara 
vitt och helt genomstekt.
6. Ta ut fisken från ugnen och 
placera fatet någonstans där 
det är säkert att antända det.
Täck fisken med höet och tänd 
eld på det. Se till att allt hö 
brinner upp. Borsta bort askan 
och ta bort fiskskinnet. 
Servera med den misorostade 
potatisen, gurkan och det 
brynta smöret.
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Eventuellt kan 
kycklingarna tillagas 

i ugn och sedan 
rostas över elden.

Niklas Ekstedt har 
återupptäckt det 
ursprungliga sättet 
att laga mat. 

Recept och foto ur 
boken Ekstedt över 
öppen eld – recept 

för det analoga köket 
(Ordfront).

Eldrostad vårkyckling 
med glödbakade morötter 
och chimichurri
4 portioner

Använd små unga kycklingar och 
klyv och vik ut dem på mitten  
(se bild) vilket minskar tillagnings-
tiden. Om du föredrar det kan du 
tillaga kycklingarna i ugnen och 
avsluta med att rosta dem över 
elden.

Ingredienser:
2 citroner
55 g salt
½ tsk mald kardemumma
4 vårkycklingar cirka 700 g vardera 
900 g morötter
Chimichurri:
6 tsk färsk persilja, hackad
1 tsk röd chili, urkärnad och hackad
1 tsk färsk timjan, hackad
1 tsk vitlök, hackad
1,2 dl extra virgin olivolja

Gör så här:
1. Gör upp en eld med ved. Den 
bör vara minst 60 cm bred (stor 
nog för de fyra kycklingarna).
2. Riv skalet på 1 citron och blanda 
det med saltet och kardemumman.
3. Med hjälp av en fågelsax, klipp 
bort ryggbenet på kycklingarna. 
Vänd dem sedan med bröstsidan 
uppåt och bräck upp dem så de 
blir platta. Gnid in kycklingarna 
med saltblandningen och låt stå i 
rumstemperatur i 1 timme.
4. Stick in två parallella grillspett 
genom varje kyckling, börja vid 
benen. Lägg kycklingarna i ut-
kanten av elden, vänd på dem var 
20:e minut. Benen behöver mer 
värme för att tillagas och bör därför 
placeras närmast elden. Den totala 
tillagningstiden hamnar på 1–2 
timmar, beroende på temperaturen 
vid elden. Stek tills innertemperatu-
ren är 72 grader. 
För att försteka kycklingarna i 
ugnen: förbered kycklingarna på 
samma sätt som ovan. Lägg dem i 
en långpanna (utan grillspett) och 
ugnsstek i 1–1 ½ timme på 150 
grader tills innertemperaturen är 
72 grader. Stick grillspett i kyck-
lingarna på samma sätt som ovan 
och placera dem sedan vid sidan 
av elden och rosta dem tills de är 
gyllenbruna.
5. Efter att du börjat steka kyckling-
arna lägg morötterna i glöden och 
tillaga tills de mjuknat, det tar cirka 
45–60 minuter.
6. För att göra chimichurrin: blanda 
persiljan, chilin, timjan, vitlöken 
och olivoljan i en skål. Ställ åt sidan. 
Dela citronerna på hälften.
7. Ta bort morötterna från glöden 
när de mjuknat. Skala bort det 
brända skalet och dela morötterna 
på längden. Salta efter smak.  
Servera kycklingen med de glöd-
bakade morötterna, chimichurrin 
och citronhalvorna.
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Matts Bergkvist
Ålder: 50 år.
Familj: Två unga vuxna barn.
Bor: Centralt i Uppsala. 
Yrke: Bilsadelmakare.
Gör på fritiden: ”Jag är en riktig 
rocknörd och lirar trummor i två 
hobbyband, Poppers och Pale 
Riders. Det är så skönt att gå ner 
i replokalen och dra loss.”

Skumgummi, läder och vinyl hör till 
Matts Bergkvists vanliga arbetsmaterial. 



detaljerna, linjerna … det är så vackert.
Sedan visar han sitsarna till Saaben 

och säger att det är tolv olika delar i 
varje sits. Den här dagen är de så gott 
som färdiga. 

– Ja, äntligen. Det har varit pilligt och 
tagit tid. Rena detektivjobbet för att 
hitta de rätta delarna. 

INGET ÄR GIVET på förhand för det finns 
inga standardlösningar. Ibland händer 
det att Matts vaknar mitt i natten och 
kommer på hur han ska fixa ett problem.

– När det gäller de här skönheterna 
är ingen den andra lik. Jag är alltid 
tillbaka på ruta noll när jag börjar med 
en ny bil.

Matts Bergkvist är sadelmakare, men 
nej, han tillverkar inte sadlar till hästar. 
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När han gick den treåriga utbildningen 
på yrkeshögskolan i Tärnsjö valde han 
att bli sadelmakare med inriktning på 
bilar.

Han var 44 år när han bestämde sig 
för att byta yrke och lämna jobbet på 
Posten.

– Jag tröttnade på att skyffla papper, 
säger Matts och sätter sig vid läder-
symaskinen i sin verkstad.

Han skulle bara arbeta en sommar, 
men han blev kvar 28 år. Mot slutet var 
han projektledare på Postnord IT.

– Bra betalt, men så tråkigt. Jag har 
alltid varit intresserad av gamla bilar 
och blev nyfiken på sadelmakeri. Jag 
ville skapa något och arbeta med 
händerna. Jag insåg att det här var sista 
chansen att byta bana.

Han sökte utbildningen, kom in och 
tog tjänstledigt från Postnord. 

– Först tänkte jag: ”Vad har jag gett 
mig in på?”, och var faktiskt på väg att 
lägga av. Men så skulle Postnord göra 

Efter 28 år på Posten tyckte Matts Bergkvist att det 
var dags att sadla om. Bokstavligen. Nu renoverar han 

insidorna på gamla bilar i sin verkstad i Knivsta.
text: stefan johansson  foto: linus hallgren

I 
EN INDUSTRILOKAL mitt i ett villa-
område i Knivsta söder om Uppsala 
blir insidan på gamla bilar som … 
gamla.

Här har bilsadelmakaren Matts 
 Bergkvist, 50, sin verkstad Tuck Shop.

– Jag återskapar originalinredningen. 
Så jag håller väl på med lite kulturhis-
toria, säger han och försöker torka bort 
limmet från händerna med en tras-
selsudd.

Med lika mycket kärlek som hant-
verkskunnande återställer Matts bilar-
nas inre till sin forna glans. Han tänker, 
kliar sig i huvudet, letar rätt material, 
mäter, provar, syr och stoppar. När vi 
hälsar på jobbar Matts med att fixa 
hela inredningen på en VW Karmann 
Ghia från 1965, byter suffletten på en 
Mercedes 190 SL från 1958 och gör nya 
sitsar till en Saab 96 från 1962, en så 
kallad kortnos.

– Titta här, säger Matts och sätter sig 
bakom ratten i Mercedesen. Lädret, 

Bilarnas egen 
skräddare

”En gång låg det 
sex döda råttor i ett 

baksäte”

En Chevrolet 
Camaro från 
1969 får ny 
interiör. 

Mercedes 190 SL 
från 1958. Trevlig 
arbetsmiljö. 
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sig av med folk och jag blev uppsagd. 
Det var som ett omen och då körde jag 
bara på, säger Matts.

EN DEL AV SIN PRAKTIK på åtta månader 
gjorde han hos bilsadelmakaren Bengt 
Eriksson i Knivsta. När Matts fick sitt 
gesällbrev i december 2013 började 
han arbeta hos sin mentor. Under 2014 

”sadlade” Bengt om till pensionär och 
Matts tog över firman.

Nu heter den Tuck Shop Bilsadelma-
keri, där ordet Tuck kommer från den 
så kallade Tuck and roll-tekniken, en 
stoppningsteknik för bilsäten. De för-

sta bilsadelmakarna i Sverige dök upp 
på 1930-talet och nu finns ett tjugotal 
i landet.

– Vi har en helt annan stoppning i 
dag, säger Matts. Nu använder vi kall-
skum som är antimögelbehandlat. 

Arbetsmiljön är inte alltid den bästa. 
Jobbet kan vara skitigt och dammigt. 

– När jag river i gamla säten kan jag 
få en del obehagliga överraskningar. En 
gång låg det sex döda råttor i ett bak-
säte. Helsicke, har man otur kan man 
åka på harpest. Sedan tar händerna 
stryk. Jag har alltid sprickor i fingrarna. 
Lösningsmedlen och limmen gör att 
det tjongar till i skallen. Haha, man blir 
lite dum i huvudet …

SKÄMT ÅSIDO, Matts har koll på det 
mesta. Stenkoll när det gäller bilar och  
dess inredning.

– Favoriter är Volvo Amazon eller 
Volvo Duett. Jag har också en speci-
ell förkärlek till europeiska 30- och 
40-talsbilar. Men det är klart, gamla 
amerikanare är också läckra. En Buick 

eller en Plymouth från, säg, 30-talet, är 
ju riktiga pärlor.

Hans gesällprov var att göra hela 
inredningen till en Cadillac från 1958, 
så nära originalet det bara var möjligt.

– Det tog 300 timmar, men så blev det 
bra också, säger Matts där vi sitter och 
dricker kaffe intill en gammal jukebox 
och en vintage bensinpump.

Lite längre bort står en svart 
 Husqvarna 1947 lutad mot en vägg, en 
riktig veteranmotorcykel. 

– Jag är ”fodervärd” för bågen, kan 
man säga. Och jag ska fixa sadeln.

Vi skiljs åt med ett extra långt hand-
slag, inte bara för att besöket i verksta-
den varit så intressant och för att Matts 
är så trevlig. Han har en massa klister 
på händerna också.  ●

Tre favoritprojekt
➞ Plymouth 37:a. ”Jag bytte innertak 
och tvättade resten av inredningen 
efter att bilen stått många år i en lada 
med allt vad det innebär. Enkla medel 
men gott resultat.”  
➞ Ford 32 hot rod. ”Ett nybygge jag 
varit inblandad i sedan start. Under 
sommaren ska en sufflett, en så kall-
lad bop top, sys upp.” 
➞ Ford Junior 1936. ”En engelsk 
Ford som fick nya säten och skålade 
mattor. Liten bil enligt engelsk stan-
dard. Riktigt kul!” 

Soffa till en Chevrolet pickup, före och efter renovering. Mönster eller ritningar finns sällan att utgå ifrån. Matts får klura och improvisera. 

Mercedesen får ny sufflett i Matts 
 Bergkvists verkstad i Knivsta. 

”Det tog 300 timmar, 
men så blev det bra 

också.”



21 3 4 5
SE UPP I BACKEN

Hur kan vi använda 
skidanläggningen även 
sommartid? frågade sig 

några av Järvsös eld-
själar. Svaret blev terräng-

cykling och Järvsö 
Bergcykelpark var född. 
Anläggningen är byggd 

av i cykelkretsar väl-
kända Whistler Gravity 

Logic från Kanada.  
I dag finns 17 cykelleder 
i alla nivåer och antalet 
besökare slår rekord år 
efter år. Och ja, du hyr 
din cykel och tar liften 

upp för backen.
www.jarvsobergs-

cykelpark.se 

VÄRLDSARV
Hälsingebönderna var 
välbeställda och visade 
det genom sina stora, 

rikt dekorerade timmer-
hus. Det snålades inte på 

något, oavsett om det 
var handmålade tapeter 
från Frankrike eller vägg-

målningar av kända 
konstnärer. I dag finns 
cirka 1 000 Hälsinge-

gårdar bevarade, de fles- 
ta byggda på 1800-talet.  

2012 upptogs sju av 
dem på Unescos världs- 
arvslista. Några tar emot 
besökare vid vissa tider.  

www.regiongavle- 
borg.se/halsingegardar/

EN BIT AV ITALIEN
Pomeranshuset i 

Ljusdal är eldsjälen och 
trädgårdsmästaren 

Maria Bremefors stora 
dröm materialiserad: 

ett orangeri där medel-
havsväxter trängs med 
olivoljor och biscotti  
– och där kunderna 

kan få en espresso eller 
en pasta där grön-

sakerna kommer från 
den egna trädgården.  

I Aperi tivibaren serveras 
spännande italienska 
viner, gärna tillsam-
mans med lite oliver 

eller en bit ost. 
www.pomeranshuset.se

BÖCKLING OCH BÅTAR
En gång var fisket den 

viktigaste näringen 
längs Hälsingekusten. 
I fiskeläget Skärså norr 
om Söderhamn lever 

det fortfarande. I ham-
nen säljs färsk fisk och 
böckling, rökt sik och 
lax från Skärså rökeri. 
I dag är fiskebodarna 
omgjorda till butiker 

och många fiskarstugor 
har blivit fritidshus. Här 
finns också Albertina, 

en av Hälsinglands mest 
besökta restauranger, 

där det serveras svenska 
fiskklassiker som sotare 

och stekt gös. 

DET BLÅ GULDET
1736 upptäcktes kobolt- 

fyndigheter i den 
lilla byn Loos. Kobolt 

användes då mest som 
färgpigment i glas och 
porslin. Gruvbrytning 

drogs i gång och affär-
erna blomstrade, men 
inte länge. Redan 1773 

var gruvan nedlagd. 
1989 startade ett ideellt 
arbete med att tömma 
gruvhålen från vatten 

och skräp. I dag är 
Loosgruvan öppen för 
besök, med filmvisning 
och guidade turer 700 

meter ner i underjorden.
www.loosgrufvan.se

text: inger sundelin
foto: elsa röing Weekend

HÄLSINGLAND  
HÄGRAR

Erik-Anders i Asta, 
är en av Hälsinge-

gårdarna på  
Unescos världs-

arvslista.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
det luftburnas värld. De fem överblivna 

bokstäverna ger ytterligare ett ord. Orden 
hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 

och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från det luftburnas väg. De fem över-
blivna bokstäverna ger ytterligare  
ett ord. Orden hittar du både vågrätt,  
lodrätt, diagonalt och baklänges.

HJÄRNGYMPA
Rätt svar och lösningar hittar du på kombispel.se/kombi
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ERTILBLUES

VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 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 juni. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss juni 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 april 2017:
Anita Lundin, Värnamo, Mats Nilsson, Arvika, 
Reihdar Kjellsson, Klövsjö, Pernilla Svang,  
Karlstad, Yvonne Urbäck, Kisa.
Efterfrågad lösning april 2017: SKOBAND.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Hallå där!
Anders Tull, 
Leksands egen 
midsommar- 
general

Lilla Hedlanda flygplats i Vem-
dalsfjällen i Härjedalen gästas 
av ett gäng verkliga våghalsar 

när Svenska Konstflygförbundet 
har träningsläger. Mer info: 

www.vemdaleninfo.se

Flygakrobatik!

➞ Snart kommer uppåt  
30 000 personer till  
Leksand för att fira  
midsommar under Anders 
Tulls ledning. 
Hur många år har du lett 
midsommarfirandet?
– Jaa du, det måste vara 
mer än 30 år nu. Men vi är 
många eldsjälar som jobbar 
tillsammans med detta.
Varför är just Leksand 
störst på midsommar-
firande i Dalarna? 
– Vi har lyckats hålla kvar 
traditionerna och sam-
tidigt locka nya besökare, 
inte minst från utlandet. 
Vi hälsar numera välkom-
men på svenska, engelska, 
tyska, franska och då vi har 
många japanska besökare, 
även på japanska. 
Vad är det bästa med  
midsommar för dig?
– Att få se glada människor 
i alla åldrar sjunga "Små 
grodorna" och dansa runt 
stången. Det är en härlig 
syn!
Hur många behövs för att 
resa den 23 meter höga 
midsommarstången?
– Ungefär 30 personer. Det 
är tyngre än många tror att 
resa en så lång och tung 
majstång.  
När kan du koppla av och 
fira din egen midsommar?
– När midsommardagen 
passerat har jag under 
två veckors tid lett totalt 
tolv stångresningar och 
dans-lekar runt om i 
Leksand. Men redan efter 
några dagar startar arbetet 
med nästa stora sommar-
händelse här i Leksand: 
Himlaspelet. ● 

8-11
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Hyttan får liv
➞ LINDESBERG 1 juli–18  
au  gu   sti. Järnframställningen 
i Löa Hytta i Lindesberg i 
Bergslagen drogs i gång på 
1400-talet och fortsatte till 
1907. I sommar kan den som 
vill veta mer om Löas historia 
följa med på den familjevän-
liga teatervandringen ”Hyttans 
hemligheter”. Mer info:  
www.upplevlindesberg.se

HISTORIA

Riddarna intar  
Varberg. 

Teatervandring 
ger järnkoll.

➞ VARBERG 1–2 juli. Den dramatiska historien om Var-
bergs fästning börjar redan på 1200-talet. Nu är det några 
hundra år sedan några riktiga strider utkämpades här, 
men Medeltidsdagarna i början av juli saknar inte action 
och fästningen vimlar av riddare, musikanter, repslagare, 
bågskyttar, smeder, krämerskor och gycklare. Mer info: 
www.visitvarberg.se ●

JUNI I VEMDALEN

Tuffa race på fjället
➞ ÅRE 4–9 juli. Det är inte bara vintertid 
det är tuffa tag i Åres branter. Under 
Åre Bike Festival arrangeras ett antal 
stenhårda och spektakulära cykeltäv-
lingar, både ned- och uppför backarna. 
Kvällstid innebär naturligtvis After bike. 
Mer info: www.arebikefestival.com

Tillbaka till 
medeltiden

Prövning för seglare
➞ UDDEVALLA 29 juni–2 juli. Bohusracet har  
kallats seglingens svar på Vasaloppet. Starten går  
i Uddevalla och målgången, efter att man rundat 
Tresteinerne i Norge, sker i Smögen. Varje båt har 
bara två personers besättning, så seglarnas uthållighet 
sätts på prov. Mer info: www.bohusracet.se

SJÖKAMP

CYKLINGSom Vasaloppet. 
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Sedan går 
det utför. 
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”Jag skulle köpa en elrullstol 
till äldreboendet”

När jag vinner!

Birgit Andersson:

Berätta om din dröm – och få en extra vinstchans!
Vad skulle du göra om du vann riktigt mycket pengar? Skriv till Kombi och berätta! 

Om vi kontaktar dig och publicerar just din berättelse i tidningen får du ett 
skraplottspaket från Kombispel till ett värde av 200 kronor. 

Mejla till tidningenkombi@kombispel.se

”JAG HETER BIRGIT ANDERSSON och 
bor på ett äldreboende i Vimmerby. 
Jag har haft min Kombilott sedan 
80-talet. Förstår inte hur jag har 
kunnat undgå någon större vinst 
men jag är väl ingen turkärring. 
Men om jag vinner ska jag inte resa 
någonstans och inte heller blir 

det en ny bil. Jag har inget hus att 
bygga om. Vad jag vill satsa på en 
elrullstol till mitt äldreboende. Vi 
hade en men den togs bort. Tänk 
att få se vitsipporna blomma eller 
kunna ta en tur till kyrkogården.

Blir det några pengar över kan vi 
leva loppan på hemmet!"

Birgit Andersson
Ålder: 86 år.
Bor: Vimmerby
Familj: Min dotter och två 
barnbarn.
Drömmer om: En storvinst!
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betalar portot.

ÖKA DINA VINSTCHANSER MED YTTERLIGARE EN LOTT! 

400:-
Erbjudandets
totala värde
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69:-
1 st Kombilott 
(värde 200 kr) med 
fyra miljonchanser

1

+
Du får allt detta:

Snabbast beställer du din lott på www.kombispel.se/juni eller ring 08-5800 1234

 Vi lottar ut över 241 MILJONER KRONOR varje år!

 Vinstsumma varje månad över 20 MILJONER KRONOR!

 Vinstsumma varje vecka över 5 MILJONER KRONOR!

 Antal vinster varje vecka över 16 990! Skattefria vinster!

 Vinstbevakning ingår (du riskerar aldrig att missa en vinst)!

3	

3	

3	

3	

3	

2 2 st Biobiljetter
Värde 200 kr

Ord pris 
200 kr

Störst chans  
att bli miljonär!

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTERIET

003851 
Spelomgång 1511: vecka 46-49

Lottnummer:

Anna-Lisa Gunnarsson
DG901328

003853 
Din Extralott:

LOTTBEVIS

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Till dig som kund

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en 
bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr* för välkomstpaketet 

och får dessutom 2 biobiljetter (värde 200 kr) – utan extra kostnad. Därefter får jag varje månad en ny lott i en bekväm 
tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv 
när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

3

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-07-31 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 personuppgifts- 
lagen (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 Kombilotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ung-
domsförbund. För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se.

DU SPARAR 331:-

Varje lott är med på hela 4 vinst- 
dragningar med chans på miljonerna!  
Du förbinder dig inte till fler köp.

KOMBILOTTERIET - SVERIGES  
STÖRSTA CHANS ATT BLI MILJONÄR

1706KAKOM


