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Köptips för den som 

vunnit stort

Folkparken lever!
Häng med till 

Tyrolen i Blädinge 

EFVA ATTLING / ELBA / FYRA VATTENFALL / SURSTRÖMMING 
TVÅ LYCKLIGA VINNARE / DOMINO / BILAGA: VINSTBLADET

... men inte utan Åsa och de andra 

eldsjälarna på Sörmlandsleden 

Kombi
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Dags att provköra
Motorlotteriet!

MILJONÄRSPROBLEM   
Vad får man för bil för en 
miljon kronor? Inte många 
behöver fundera på den 
frågan. Men Kombis 
bilreporter har svaret. 
Sidan 24

TILLBAKA I FOLKPARKEN    
Den återuppståndna 
folkparken Tyrolen utanför 
Alvesta är full av historier. 
Marianne och Ivan möttes 
här den 20 juli 1968.  
Sidan 6

… mer inspirerande läsning:
Läs om domino, surströmming, fyra vidunderliga vattenfall och Efva Attlings 
design. Möt två lyckliga lotterivinnare – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

SEMESTERPERIODEN är förbi och det 
drar ihop sig till både skolstart och 
kräftskivor. Kräftor kan man ju numera 
hitta i kyldisken så gott som året om, 
men det är ändå något speciellt med 
sensommarens festligheter – varma 
kvällar, kulörta lyktor och uppsluppen 
stämning i glada vänners lag. 

I DETTA NUMMER trummar vi lite extra 
för Motorlotteriet (sidan 26). Lotteriet 
där du, förutom miljoner, kan vinna 
bil- och båtrelaterade vinster. Min egen 
relation till bilar har utvecklats med 
åren. Som yngre upplevde jag bil- 
körning mest som ett nödvändigt 
ont för att ta mig från A till B. Nu kan 
jag i stället uppskatta långa turer i 
natursköna landskap både i Sverige 
och utomlands. Vi hyr allt oftare bil 
på semestrarna och det kan jag varmt 
rekommendera. Man tar sig till platser 
man annars aldrig skulle fått se och 
uppleva och med GPS eller karta i 
mobilen är det lätt att leta sig fram i 
allt från italienska medeltidsbyar till 
isländska lavalandskap.

EFTER DET UPPSKATTADE Vinstregnet 
nu i somras är det i höst åter dags för 
Jackpotten. Du vet 
väl att alla lotter du 
har under kvartalet 
är med i dragningen 
med tre miljoner 
kronor i potten i 
oktober? Kanske 
är det dags att 
prova lyckan med 
en Motorlott!

TAR HAND OM LEDEN    
Åsa Helsing är en av de 
ideellt arbetande 
vandringsälskare som 
sköter om den 100 mil 
långa Sörmlandsleden.  
Sidan 10

Ön Elba utanför Italiens västkust 
lockar med god mat, underbar 

natur och en spännande historia.   

Smaka på Elba!

Sidan 14

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Lennart Mauritzon
Ålder: 47 år. 
Bor: Hullaryd.
Familj: Två tonårssöner.
Gör: Ombudsman på Fastig-
hetsanställdas förbund.
Intressen: Fiske, ta hand om 
sönerna och hemmet.

” Båten kommer passa 
bra på öppet hav”

VINNAREBÅT VÄRDE 300 000:-

”JAG STOD OCH PRATADE i telefon och lagade 
mat när jag öppnade brevet, trodde först att 
det bara var reklam jag fått. Men jag fick lägga 
på och stänga av spisen och gå och sätta mig. 
Det var så omtumlande. Jag läste igenom  
brevet ordentligt och blev givetvis jätteglad. 

Tidigare har jag vunnit småvinster på  
200 kronor och då har jag fått ett mejl, så jag 
trodde inte kuvertet skulle innehålla något 
speciellt. Det första jag gjorde var att ta en bild 

av vinstbrevet och skicka till mina närmaste 
vänner. De började ringa väldigt snabbt och 
säga att de ville följa med ut och fiska. Vi har 
ett gemensamt fiskeintresse allihop. 

Jag valde ut en Uttern S57, den passar bra 
till fiske och jag har inte planerat några resor 
i övrigt med båten. Den kommer passa bra på 
öppet hav. Hittills har jag bara haft småbåtar 
till insjöfiske. Den här är lite rejälare kan man 
säga, det är mycket välkommet.”

Se filmen med Lennart, 
och mycket annat, på 
Kombispels facebooksida!
facebook.com/kombispel 
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Hej James!
Jag ska köpa en ny bil och vill välja 
en som är så lite skadlig för miljön 
som det bara går. Jag har läst på 
och förstår att en eldriven bil är ett 
bra alternativ, men de är så dyra 
och dessutom måste de laddas  
efter 5–10 mil om jag har förstått 
rätt. Vad är din rekommendation? 
Emmy -87

Hej Emmy!
Dagens plugin-hybrider är dyrare 
än en traditionell diesel- alternativt  
bensinbil. Kostnaden för att bygga 
en elbil i dag är fortfarande betyd-
ligt högre än för en vanlig bil.  
Men din totala bilkostnad på-
verkas också av ditt körmönster 
och hur långt du kör varje år. 
Kör du mest korta sträckor så 
att du kan köra enbart på el 
är besparingen större än om 
du kör långa sträckor i stor 
omfattning.

Ta gärna kontakt med din 
säljare som hjälper dig  
i valet av drivmedelsalter-
nativ för att hitta det  
mest fördelaktiga för  
dig och miljön.

Hälsningar 
James 

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

James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Äntligen kom Kombi i brevlådan! Vilken härlig 
inspiration, fina bilder och intressanta teman! 
Nostalgitripp blev det med Grålleartikeln, här-
liga barndomsminnen då jag hade min plats på 
batterilådan till vänster om förarsätet – både 
ute i skogen och på åkern. Det var alltid mer 
spännande än med den nordsvenska hästen 

vi också 
hade! Tack 
för den fina 
påskvecko-
läsningen! 

Varma vår-
hälsningar 
Julia L. 

Hej Julia!
Åh, så spännande det måste ha varit för dig att som liten få åka med 
den märkvärdiga traktorn Grålle. Vi skickar dig ett skraplottspaket 
som tack för att du ville dela med dig av ditt barndomsminne. 

MÅNADENS LÄSARBREV

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

Linda Hellum är kommunikatör 
på Kombispel och ansvarar  
för tävlingar och information 
till alla kunder. Hon har varit  
nöjesjournalist och drömmer 
om att köpa en lyxig säng.

Vad gör du på Kombispel?
– Jag jobbar med brev, täv-
lingar och information till våra 
kunder. Jag ansvarar även för 
vinnarhistorier.
Vad är den vanligaste kom-
mentaren från någon som har 
vunnit en storvinst?
– Det är oftast misstro. “Du lju-
ger, du skämtar, är det sant?”.
Vad jobbade du med tidigare?
– Jag har varit nöjesjournalist i 

många år, jobbade 
i 14 år på Se&Hör 
som textredaktör,  
bildredaktör och 
reporter. Det är 
oftast rätt ogla-
moröst, men visst 
har jag varit med 
om mycket! Jag 
har jobbat på  
stora galor och 
fester och träffat 
kungligheter och 
världsstjärnor som 
Hugh Grant och Justin Tim-
berlake. Roligast var att bevaka 
MTV-galor med tillhörande 
stjärnspäckade fester och både 
kronprinsessan Victorias och 

prinsessan Made-
leines bröllop. Jag 
stod på inre borg-
gården på Slottet 
när hedersgästerna 
gick på “blå mat-
tan”. De var så fina 
och det var kul att 
se dem på nära håll 
i sina stora frasande 
kreationer.
Vad skulle du 
göra om du vann 
en miljon?

– Förutom det vanliga – att 
köpa bil, betala av lån, spara 
och resa – så skulle jag köpa 
en superduperskön säng som 
är så där oförskämt dyr.

Fyra frågor till Linda Hellum, kommunikatör på Kombispel

EN MILJON
KRONOR

Det kan du köpa för

En Lomac Adre-
nalina 8.5 ribbåt, 
årsmodell 2017 

med 300 hk  
utombordare 
från Evinrude. 

(995 000 kr, Ironbrothers)

”Roligast var prinsessans bröllop”

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

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 � era. 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 

18 
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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 

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 

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

Harry Ferguson, tekniskt 

snille och pappa till "Grålle". 
jordbruket. Inte minst i Storbritannien, 

där de � esta bönder vid den här 

tiden fortfarande använde häst 

i arbetet ute på fälten.    

Även i Sverige � ck 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 � ck 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 � nns numera tre gamla 

Fergusontraktorer. Men liksom alla 

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-

Johan Mobäck precisionskör sin 

Grålle. Sonen Thure hjälper till att 

hålla koncentrationsnivån uppe. 

En revolution i jordbruket. Ferguson TE20 lanserades 

med annonser och demonstrationer "på fältet". 

KOM04_17_18-20_Grålle CA.indd   18-19

2017-06-12   07:40

Namn:

Vid köp av 3 st Glädjelotten från Kombispel betalar du endast 50 kr. Du får 10 kr i rabatt. Inlöses
hos Coop Forum, Coop Extra, Pressbyrån eller ditt närmaste ATG-ombud. Erbjudandet gäller till
21 december 2018. Till butiken: Inlöses av ClearOn (tidigare Kuponginlösen).

SVERIGES BÄSTA GE-BORT-LOTT!

50:-
3 för

10 i rabatt!

Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen.
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Åke Henricsson
Ålder: 81 år.
Bor: Kristinehamn.

” Ibland händer sådant 
man inte tror kan hända”
”OJ, DET VAR många nollor!”, var min första tanke 
när jag öppnade brevet från Kombilotteriet. Det 
såg inte ut som de vanliga brev man får från 
Kombispel, så jag var tvungen att titta igen. Kunde 
det verkligen stämma? Först blev jag häpen och 
sedan glad, när jag insåg att det faktiskt var en 
vinst. Och inte vilken vinst som helst, utan en 
Volvo miljöbil till ett värde av 300 000 kronor! Mer 
lämpligt kunde en vinst inte komma, eftersom vår 
tjugoåriga Saab längtade efter en ersättare. 

Jag tittade runt bland Volvos modeller och efter 
moget övervägande fastnade jag för en V60 D3, 
och den kom lagom till sommaren. 

Ibland händer sådant man inte tror kan hända, 
men för mig löste vinsten i Kombispel ett ganska 
akut problem.” 

VINNAREBIL VÄRDE 300 000:-
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text: emelie smedslund  foto: anders roos

Lilla Blädinge i Småland var en verklig nöjesmetropol på 
60-talet. Till folkparken Tyrolen kom stjärnor som Bill Haley, 
Hep Stars och The Shanes. Men inte Roger Moore.
I dag lever Tyrolen igen, tack vare ett gäng entusiaster.

N
ÄR MAN KOMMIT IN genom 
entrén där namnet Tyrolen 
lyser i röd neon leds man 
upp i en allé med kulörta  

lyktor. På avstånd hör man musiken 
och känner korvdoften, och kvällen 
dallrar av förväntan. 

Så var det också 1962 när entrepre-
nören Olle Olofsson startade Tyrolen, 
en nöjespark av sällan skådat slag. Bara 
det att Olle Olofsson som privat företa-
gare drog i gång en folkpark var unikt. 

De flesta folkparker drevs 
av Folkets Husföreningar. 
Att Olle Olofsson sedan 
döpte sin folkpark till 
Tyrolen var riktigt 
exotiskt. 

– I början av 60-talet 
var en bussresa till 
Tyrolen något speciellt 
och inget som alla kunde 
göra. Olle Olofsson hade verkligen 
en vision med sin folkpark, berättar 

Lena Birgersson, som skrivit 
”Tyrolen – 60-talsparadiset 

i Småland”, en bok om 
Tyrolen då och nu. 

NÄR VISIONEN började ta 
form låg den dessutom 

helt rätt i tiden. Krigsbar-
nen var en stor generation. 

Nu var tiden mogen för dem att 
hitta partners och många kunde dess-

utom skaffa en helt egen bil. Så trots 

Paul Jones orsakade ”tårar och extas” i Tyrolen 1968. I dag är det en ny publik-
generation och en ny generation artister som kommer till den återuppståndna 
folkparken i Blädinge utanför Alvesta. 

Anders Roos och 
Lena Birgersson.
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”Tyrolen är en 
plats jag aldrig 

glömmer.”

Kärlek och varmkorv, precis 
som för 50 år sedan. Det är 
sommarkväll i Tyrolen. 

Om Tyrolen 
➞ Öppnade 1962. Första 
kvällen kom 4 000 besökare. 
Parken stängde 1976. 
➞ Ligger sju kilometer från 
Alvesta. 
➞ Olle Olofsson startade 
Tyrolen. Innan dess hade 
han drivit lanthandel och 
dansbanan Linkullen, några 
mil söderut. 
➞ Bob Stevens från Markaryd 
är det band som spelat flest 
gånger på Tyrolen, 27 gånger. 
➞ 2007 köpte ett kompis-
gäng Tyrolen, som i dag drivs 
som en ekonomisk förening. 
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valet av plats, mitt ute på en åker några 
kilometer från Alvesta, fungerade det. 

– Det som lockade mig att skriva 
boken var att den här tiden är min ung-
domstid. Sverige var så litet då och som 
ung hade man koll på alla grupper och 
hur man skulle vara klädd. Vi lyssnade 
på Tio i topp och Svensktoppen och 
de flesta av oss var i olika folkparker, 
berättar Lena Birgersson. 

TACK VARE TYROLEN blev lilla Blädinge 
en av Sydsveriges största nöjesmetro-
poler. Många av tidens mest folk-
kära artister, som Lill-Babs, Hep Stars, 
Sven-Ingvars, Tages, Shanes och Sten 
& Stanley uppträdde i parken. Sten & 
Stanley hade länge publikrekordet på 
Tyrolen och sångaren Sten Nilsson har 
varma minnen av att uppträda där: 

– Tyrolen är en plats jag aldrig glöm-
mer. Vi kände oss alltid välkomna och 
det var en speciell stämning i parken. 
Det måste ha känts välkomnande och 

magiskt även för publiken. Nu när vi 
pratar kan jag se Olle Olofsson framför 
mig. Han var en intensiv person, rökte 
cigariller och var alltid prydligt klädd. 

ÄVEN DEN TIDENS stora fixstjärnor – 
som Mike Landon, det vill säga Little 
Joe i ”Bröderna Cartwright” – kom till 
Tyrolen. Och så finns den alldeles spe-
ciella historien om när Roger Moore, 
alias Helgonet, skulle besöka parken på 
midsommardagen 1966. 

Olle Olofsson hade satt in en annons 
i Smålandsposten inför uppträdandet. 
Roger Moore, Europas populäraste tv-
stjärna, skulle anlända med en helikop-
ter 23:00 och göra en dubbel lyxshow. 

Vid midnatt hade fortfarande inget 
”Helgon” dykt upp, en timme senare var 
stämningen på Tyrolen nästan hotfull. 
02:00 tvingas Olle Olofsson ge upp och 
gå upp på scen och lova besökarna 
pengarna tillbaka. Katastrofen var ett 
faktum. 

Det finns de som säger att Roger 
Moore faktiskt dök upp sent på natten 
– och möttes av stenkastning. Men 
precis som med alla riktigt bra historier 
är det oklart om just den är sann. 

TROTS BESVIKELSEN över det uteblivna 
besöket fortsatte publiken och artis-
terna att komma till Tyrolen fram till 
1976, sedan gick det inte längre. Parken 
användes sporadiskt under många år 
fram till 2007 när det meddelades att 
Tyrolen var till salu. Ett gäng entusi-
aster såg annonsen, beslöt att åka till 
Blädinge och hoppade över staketet. 
Väl inne i parken föll de pladask, trots 
att tiden satt sina spår. 

”Här kan man se 
bybor som pratar 
med hårdrockare 

från Tyskland.”

Tyrolen stängde 1976 och en tre 
decennier lång törnrosasömn 

inleddes. 2007 väckte ett gäng 
entusiaster parken till liv igen. 

... och här är paret 
Elingsfors tillbaka 
där deras kärleks-

saga började.

Marianne och Ivan 
möttes på Tyrolen 
den 20 juli 1968 ... 



–  Vi såg verkligen potentialen. 
Parken hade stått helt orörd i många år. 
Det var en surrealistisk känsla att stå 
där, skräck och förtjusning samtidigt. 
Då var det finanskris och vi var trötta 
på våra dåvarande jobb. Vi ville satsa 
vår tid och göra något med den här 
fantastiska platsen, berättar Hanna 
Evelyndotter, en av dem som hoppade 
över staketet och i dag driver Tyrolen. 

GÄNGET STARTADE i liten skala 
med privata fester och vete-
ranbilskaféer. Sedan växte 
det mer och mer. Tyrolen 
har rustats varsamt un-
der de senaste tio åren 
och i dag anordnas festi-
valer som Muskelrock, 
syntfestivalen Kalabalik, 
drive-in-bio och veteran-
bilsträffar. En cirkusvagn har 
rustats upp och blivit ett museum, 
och kvar finns de gamla målningarna 

av Sven Truedsson i taket ovanför dans-
banan och på stora skärmar på gården. 

Författaren och journalisten Lena 
Birgersson upptäckte också något 

unikt med dagens Tyrolen under 
arbetet med boken: Tyro-

len har blivit en plats för 
integration över åldrar, 
menar hon: 

– Kommer man till 
Tyrolen kan man se 

bybor som pratar med 
hårdrockare från Tysk-

land. Unga, äldre och barn 
– alla är välkomna. Det är inte 

så märkvärdigt och inte så tjusigt – 
och det är också det fina. ●
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”Parken hade stått 
orörd i många år. Det 

var en surrealistisk 
känsla att stå där.”

Hanna 
Evelyn-
dotter.

Här är några av 
artisterna som 
spelat i Tyrolen
Östen Warnerbring 
Ingemar Nordströms 
The Spotnicks
Little Gerhard
Rock-Olga 
Anna-Lena Löfgren
Thore Skogman
Sten & Stanley
Sven-Ingvars
Bibi Johns
Anita Lindblom
The Coachmen
The Shanes 
Stainers
The Renegades
Lill-Babs
Hootenanny Singers
Streaplers
Paul Jones
Hansson & Karlsson
Vat 66 
Bob Stevens
Ola and The Janglers
Rospiggarna
Cornelis Vreeswijk
Jokkmokks-Jokke 
Jerry Williams
Rockfolket
Delta Rhythm Boys

Bilträffar, rockfestivaler, 
drive-in-bio, loppmarknader, 
konserter – Tyrolen sjuder 
av liv. 

Ett av Tyrolens 
mest omtalade 
artistbesök var 
ett som aldrig 
blev av. Mid-
sommardagen 
1966 väntade en 
spänd publik på 
Roger Moore,  
”Helgonet”. Men 
han dök aldrig 
upp.

Boken 
”Tyrolen 
– 60-tals-
paradiset  
i Småland” 
berättar om 
parken förr 
och nu. 

       VINN 
TYROLENBOKEN!
Vill du vara med och tävla? 
Svara då på frågan:
Vilken var Delta Rhythm Boys stora hit?

1. ”Pojkarna från mon”.
X. ”Flickorna i Värmland”.
2. ”Flickorna i Småland ”. 

Mejla ditt svar tillsammans med namn 
och adress till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Delta Rhythm Boys”. Eller 
skicka ett vykort till Tidningen Kombi, 
”Delta Rhythm Boys”, Box 995, 162 12 
Vällingby. Senast den 31 augusti vill vi 
ha ditt svar. Vi har tre ex som lottas ut 
till dem som svarat rätt.
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Vindskyddet inspekterat. Åsa Helsing, ansvarig för Sörmlandsledens etapp 35, tar en 
kaffepaus. Kängorna brukar inte hänga på skylten men bilden blev roligare med dem. 

text: stefan johansson foto: stefan nilsson

Åsa håller  
ordning i leden

F
ÅGLARNA I TRÄDEN kvittrar och 
måsarna över sjön skriker sig 
hesa. Men det är vandraren Åsa 
Helsing som har örnblicken här 

vid ett vindskydd på Sörmlandsledens 
etapp 40.

– Ser bra ut, säger Åsa när hon kollar 
att allt är okej. Yxan och sågen ligger där 
de ska. Eldstaden är i ordning efter de 
senaste nattgästerna som slog läger här.

Hon drar ett djupt andetag och tar in 
allt det vackra här vid Mellsjön, ungefär 
en och en halv mil sydöst om Nyköping, 
innan hon går ner i vassen och hämtar 
vatten.

– Åh, jag blir så lycklig, säger Åsa när  
hon tänder Primusköket och kokar kaffe. 
Jag brukar stanna här, men jag sover 
aldrig i vindskyddet. Jag hänger upp 
hängmattan och lyssnar på rördrommen,  
den där roliga fågeln med stor näbb, 
långa klor och det dova, tutande lätet.

Den 100 mil långa Sörmlandsleden slingrar sig genom magiskt vacker 
natur. Ett paradis för vandrare, och det är Åsa Helsing och de andra 

ideellt arbetande eldsjälarna som håller leden i ordning.  

Åsas tanke vandrar iväg till sommar-
nätterna, precis som hennes fötter så 
ofta gör på Sörmlandsleden, detta para-
dis för alla vandrare. En långpromenad 
på 100 mil som börjar i Björkhagen i 
Stockholm, går ner genom Sörmland, 
en liten bit genom Östergötland och 
sedan upp i västra Sörmland till Lida 
vid Tumba, sydväst om Stockholm.

EN DEL GÅR ett par av ledens 62 etapper. 
Andra går hela. Som Åsa Helsing. Hon 
har gått hela flera gånger, är medlem i 
föreningen och ansvarar för etapp 35,  
en sträcka på tolv kilometer mellan 
Holmtorp och Nävjsön, några mil utanför 
Nyköping. Åsa håller ordning i leden.

– Jag kollar att markeringarna syns 
ordentligt, rensar stigarna från grenar 
och rapporterar till vår underhållnings-
ansvarige om nedfallna träd. Vind-
skydden måste vara fräscha och jag 

ser till att yxan och sågen är på plats. 
Jag checkar av dasset och plockar upp 
skräp. En del slänger ju toapapper både 
här och där …

Jobbigt? Inte ett dugg.
– Jag är en vuxen skogsmulle och det 

är ett kärt besvär. Sörmlandsleden är 
min lilla baby, säger Åsa.

ÅSA HELSING blev vandringskvinna 
2009, mest för motionens skull. Hon 
gick längre och längre på Sörmlands-
leden när den sköna känslan och natur-
upplevelsen vann över skoskaven. 

– Jag började att gå i joggingdojor  
och träningsbrallor. Sedan köpte jag 
riktiga vandringskängor. Gick på 
tretusen, men det är det värt. Fast bra 
joggingdojor fungerar också. Vandring 
är ingen materialsport, säger Åsa.

Hon blev medlem i föreningen Sörm-
landsleden, som skött leden sedan 1980. 

SÖRMLANDSLEDEN invigdes 1973 med 
den tretton kilometer långa etappen 
från Ånhammar till Henaredalen. 1975 
var Sörmlandsleden 50 mil och i dag 
alltså 100 mil. Det är gratis att vandra 
den, men föreningen är tacksam för alla 
bidrag och välkomnar nya medlemmar.

– Den har allt: sjöar, vattenfall, 
grottor, öppet hav, bergsklättring och 
trollskogar. En gång fick jag ”tåfräs”, 
som vi vandrare kallar det. Jag hade 
gått länge och solen sken. Jag tog av 
mig kängorna, drog av strumporna och 
bara spretade med tårna, säger Åsa.

Hon skrattar. För hon är ju i skogen. 
– Tystnaden och naturen härute gör 

mig lugn. Jag gillar det enkla. För vad be-
höver man i livet mer än att kunna hålla 
sig varm, mat, vatten och kärlek? ●
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Åsa Helsing
Ålder: 49 år.
Bor: Villa i Buskhyttan, öster 
om Nyköping.
Familj: Sambo, tre vuxna barn.
Yrke: Vårdare på ett boende 
för vuxna med autism.
Hemlis: Åsa är passionerad 
chiliodlare och älskar het mat.

Åsas favoriter på  
Sörmlandsleden 
➞ Etapp 30: ”Södra delen, norr om 
Stavsjö, har allt: trolsk gammelskog, 
vilda djur, små sjöar, minikanjoner 
och Sörmlands högsta punkt, Vens-
brinksberget, 123 meter över havet. 
Vindskydd vid en skogstjärn där det går 
att bada.”
➞ Etapp 33: ”Första delen från 
Kvarsebo längs Bråvikens dramatiska 
klipplandskap. Vattenfall, rövargrottor 
och badklippor.”
➞ Etapp 44: ”Fjärde delen från Furön 
utanför Oxelösund. Man tar sig hit med 
roddbåt som hyrs i bygdegårdens kafé. 
Lätt skärgårdsvandring på stigar i blå-
bärsskog, på berghällar med sjöfågel 
och alla båtar nära inpå. Vindskyddet 
ligger precis vid havet.” 

”Sörmlandsleden är 
min lilla baby.”



Efva Attling i urval
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Kulturkollav christina bild 

FRÅN CATWALKEN 
TILL SILVERSMEDJAN

SMYCKEN MED BUDSKAP

Alliansring i vitguld med 
briljantslipade diamanter, 
utropspris 10 000 kr på 
auktion.

Guldhalsband, klubbat 
för 1 000 kr på auktion.

Silverarmband, 2 500 kr 
på efvaattling.com.

Vas med inkapslad silver- 
ring ur Endless-serien 
för Orrefors, utropspris  
1 500 kr på auktion.

Eau de Parfum 50 ml, 
finns i sex olika dofter, 
750 kr, efvaattling.com.

Talangfull multikonstnär
Även om smycken är Efva Attlings huvudinriktning 
har hon designat allt från skinnjackor, glasögon-
bågar och parfym till Grammytrofén och den nya 
Polarprisstatyetten 2014. Bröllopsskorna med 
silveremblem har ett typiskt Attling-budskap: Amor 
Vincit Omnia, latin för kärleken övervinner allt.

Efva Attling tog en lång omväg innan 
hon hittade hem till sin första och 
största kärlek silversmidet. Redan  
som 16-åring började hon som silver-
smedslärling, men i samma veva blev 
den långbenta Stockholmstjejen  
upptäckt av en modellscout. Det 
glammiga modellivet i Milano, Paris, 
London och New York lockade mer än 
hammare och städ. 1981 startade hon 
bandet X-Models, fick en jättehit med 
låten ”Två av oss”, och varvade sedan 
musiken med kläddesign innan hon 
återupptäckte sin smidespassion 1996. 

Efva började tillverka silverberlocker, 
ringar och armband med medmänsk-
liga och kärleksfulla budskap som 
Homo Sapiens. Smyckena blev snabbt 
populära och när de så småningom 
syntes på kändisar som Meryl Streep 
och Jennifer Aniston var succén given. 
Sedan dess har hon vunnit designpris, 
utvecklat sortimentet med guld och 
ädla stenar och startat tio butiker, 
varav en i New York. Efva bor i Stock-
holm och är gift med sångerskan och 
låtskrivaren Eva Dahlgren.

Efva Attling med 
modell i nyaste 
produkten,  
bröllopsskor.
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PLITVICESJÖARNA,  

KROATIEN 
Några av världens vackraste 
vattenfall hittar vi på ganska  

nära håll, i den kroatiska 
nationalparken Plitvice, cirka 
14 mil från Zagreb. Här har 

floden Korana format 16 sjöar 
och mängder av vattenfall, 
naturliga dammar, mindre 

floder och grottor. Den kalk- 
och mineralrika marken ger ett 
kristallklart vatten som skiftar 

från jadegrönt till turkost. 
Sjösystemet är omgivet av 

300 kvadratkilometer fredad 
skogsmark där björn, varg, 

rådjur och ovanliga fågelarter 
lever. Det högsta av vatten-

fallen, Veliki slap, är 70 meter 
högt. Här finns också den allra 
bästa utsiktspunkten och hela 
nationalparken är väl anpassad 

för turister.

VICTORIAFALLEN,  
ZIMBABWE/ZAMBIA 

David Livingstone sägs ha varit 
den allra första europén att 

se ”Den dundrande röken” på 
gränsen mellan Zimbabwe och 

Zambia 1855. Till sin brittiska 
drottnings ära döpte han det 

imponerande fallet till Victoria 
Falls. Fallet är 1 708 meter brett 
med en högsta punkt på 108 
meter. Under regnsäsongen 
passerar 9 100 kubikmeter 

vatten per sekund, under tork-
perioden bara 350. Vattenmolnet 

ovanför fallet är 1,5 kilometer 
högt och syns på fyra mils 

avstånd, på lika långt avstånd 
kan man höra vattenmassornas 
dån. I området frodas regnsko-

gen med träd som mahogny 
och ebenholts och ett rikt djur-

liv med elefanter, flodhästar,  
krokodiler och babianer.

IGUAZÚFALLEN, 
ARGENTINA/BRASILIEN

”Stackars Niagara!” lär presi-
dentfrun Eleanor Roosevelt ha 
utropat när hon såg de mäktiga 

Iguazúfallen. Iguazúfloden 
gränsar till Argentina, Brasilien 

och Paraguay medan fallen 
med samma namn bara gränsar 

till Argentina och Brasilien. 
Iguazúfallen består av ett 20-tal 
större och uppemot 250 mind re 

fall. Högst är Djävulsgapet 
med 80 meters fallhöjd.  

20 procent av fallen ligger på 
den brasilianska sidan som 

bjuder på en fantastisk pano-
ramautsikt. På den argentinska 
sidan kan man å andra sidan 
komma riktigt nära vatten-

massorna. Här spelades delar 
av Bondfilmen ”Moonraker” in 
1979 och även ”The Mission” 

med Robert de Niro 1986.

GULLFOSS, ISLAND 
På Island hittar man många 

fina vattenfall och Gullfoss är 
ett av de mest imponerande 
och mest populära besöks-

målen. Guldfallet, som namnet 
betyder, ligger på södra delen 
av ön och har en fallhöjd på 

32 meter, uppdelat på två 
omgångar, rakt ner i en klyfta 

som är 20 meter bred och 
2 500 meter lång. I början av 
1900-talet arrenderade ett 

engelskt företag området av 
en isländsk gårdsägare. När 
bolaget 1920 ville anlägga 

ett vattenkraftverk i Gullfoss 
kämpade markägarens dotter 

Sigríður Tómasdóttir emot 
med näbbar, klor och hot om 
att dränka sig i fallet. Sigríður 
förlorade i rätten men bygget 
stoppades ändå, på grund av 

en försenad arrendeavgift. 

text: christina bild Weekend
VÄRLDENS 

VACKRASTE VATTENFALL

Iguazúfallen på gränsen mellan 
Brasilien och Argentina hör till 

världens mest spektakulära. 
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D
ET ÄR ÖVER 25 GRADER varmt 
när den lilla bilfärjan vid fem-
tiden på eftermiddagen lättar 
från hamnstaden Piombino, 

drygt 20 mil norr om Rom. Målet är den 
gröna ön Elba.

Elba är Italiens tredje största ö, och 
en del av den toskanska skärgårdens 
nationalpark, tillsammans med gran-
narna Pianosa, Capraia, Montecristo, 
Giglio och Giannutri.

Nu väntar en vecka av vandring, bad 
och stillsamma bilfärder kors och tvärs 
över den bergiga ön, som skapat sig 
ett namn genom att kejsare Napoleon 
i början av 1800-talet blev förvisad 
hit efter att ha abdikerat. Han fick 
dock behålla kejsartiteln och man gav 
honom Elba som enväldigt fursten-
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Den mytomspunna italienska ön Elba, nära staden Pisa på 
fastlandet, har det mesta. Ett landskap som gjort för vandring, 
cykling eller lagom långa bilturer. Vidunderliga vyer och god 
mat och dryck. Ändå rymde Napoleon härifrån. 

Ön har dessutom en närmare 15 mil 
lång kuststräcka, med ett imponerande 
nät av slingrande asfaltvägar och fina 
sandstränder.

Vägen ringlar sig genom det bördiga 
landskapet som bjuder på intensiv 
grönska och blomning.

Det är dock skarpa och snabba 
kontraster. Från det lilla slättlandet vid 
Portoferraio till de skogsklädda bergen 
och den mer karga västkusten tar det en 
knapp timme. Vidsträckta olivodlingar 
och vingårdar med druvstockar i kilo-
meterlånga rader vid kusten. Gamla fort, 

döme, dit han motvilligt flyttade våren 
1814, tillsammans med sin äkta maka 
Joséphine.

Tio månader senare, i slutet av  
februari 1815, lyckades Napoleon fly 
från ön med 1 200 soldater och land-
steg i Cannes i södra Frankrike. Sedan 
var det inte många månader kvar till 
nederlaget i Waterloo.

Palatset i Portoferraio har nu blivit 
ett museum, där man bland annat kan 
skåda kejsarens högst privata badkar. 
Ett måste för den historiskt intresserade.

ELBA ÄR DEFINITIVT en plats för dem 
som gillar aktiv semester varvat med 
sol och bad. Ett nät av markerade vand-
rings- och cykelleder följer över tusen 
år gamla stigar och smugglarrutter.

”Elba är en del av den 
toskanska skärgårdens 

nationalpark.” 

Fängslande Elba

text och foto: cenneth sparby
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Strandliv 
Seccheto vid Marina di 

Campo i söder, en av 
Elbas många stränder, 

har klart rofyllt läge.

praktfulla villor och borgar hängande 
på klippavsatserna längre upp i bergen 
vittnar om öns rika historia.

Vinkulturen på Elba har anor från 
antiken. I dag finns närmare tio stora 
vingårdar på ön som producerar både 
vitt, rött och rosé. Här produceras 
också ett rött dessertvin med muscat-
doft, gjord på en druva som heter 
aleatico samt ansonica, ett guldfärgat 
simmigt vin som passar både som ape-
ritif och till ost. La Chiusa är den äldsta 
gården och Napoleon besökte den vid 
två tillfällen under sin vistelse, just för 
att smaka på vinet.

DESIGNHOTELLET ILIO väntar i byn 
Capo Sant Andrea på västkusten, Elbas 
kanske mest idylliska plats. Hotell-

Populära restaurangen 
Publius i bergsbyn 

Poggio lockar med 
slow food, där desser-

terna är ett måste.

Elba ligger ca 20 mil norr om Rom. 
Smidigast är att flyga till Pisa, för 
att sedan ta hyrbil och färja från 
hamnstaden Piombino. Det tar en 
timme att köra dit från Pisa. Rom

Pisa

Porto-
ferraio

Poggio

Monte 
Capanne Marina di 

Campo

Marciana

Capo Sant 
Andrea



16 magasinet kombi # 8 2017

värden Maurizio Testa har ambitiöst 
nog sett till att ha sin hemsida även 
på svenska, norska och danska, vilket 
gjorde att jag fastnade för hotellet.

Han bjuder på sin mammas hem-
gjorda citronsaft före middagen, i 
den tropiska trädgården med palmer, 
cypresser, aprikos- och citronträd. Och 
det doftar. Inte bara från trädgården, 
utan även från restaurangköket, där 
kökschefen denna afton bjuder på 
bland annat ricottafyllda pastakuddar 
med hjärtmusslor, grillade lammkotlet-
ter och smörstekt spenat.

– Jag förvaltar en rik tradition, säger 
Maurizio efter middagen. Hotellet, 
som mina föräldrar startade för snart 
60 år sedan, vill jag utveckla till att bli 
en mötesplats för naturintresserade 
människor.

Bor man här under minst fem dagar 
ingår en guidad bergsvandring, kartor, 
ledtips och guidebok.

NÄSTA MORGON BILAR jag mot Elbas 
spektakulära bergsområde för en hel-
dagsvandring upp på Monte Capannes 
tusen meter höga topp. Byn Marciana, 
på 400 meters höjd och omgiven av 
grönskande kastanjeträd, är utgångs-
punkten. Här möter jag nationalparks-
guiden Antonello Marchese.

– Det fina är att mer än halva ön 
är nationalpark. Bergsområdet är 
fantastiskt, med både blomsterprakt, 
mängder av fjärilar och unika fågel-
arter, säger Antonello.

Den smala stigen leder allt brantare 
uppåt, förbi gamla kolmilor och små 
stenhyddor, där fåraherdarna en gång  
i tiden övernattade.

När vi drygt två timmar senare står 
på toppen, är vi rejält svettiga. Utsikten 
är enorm en klar dag som denna och 
vi njuter av lunchen på en slät klippa: 

solmogna tomater, lufttorkad skinka, 
panini, parmesan, färsk frukt och öns 
fina källvatten.

Härifrån syns tydligt de toskanska 
grannöarna Pianosa och Capraia, lite 
längre i söder Monte Cristo och rakt 
västerut Korsika.

På vägen ner väljer vi att vandra till 
bergsbyn Poggio, några kilometer från 
Marciana. Perfekt för ett kortare stopp, 
med espresso och orangina på det lilla 
kaféet med takterrass. Strax bredvid lig-
ger Publius, en av de mer namnkunniga 
restaurangerna på Elba, vida känd för 
sina rätter på svamp och vildsvin. Jag 
passar på att boka bord för nästa kväll, 
efter att ha känt dofterna från köket. ●

”Härifrån syns tydligt  
grannöarna Pianosa 

och Capraia.” 

Bestig berget 
Missa inte att bestiga Monte 
Capanne, tusen meter över 
havet. Väl värt mödan.

På Elba finns det 
gott om vingårdar  
som tar emot 
besökare.

Uppe i bergen finner du 
flera gamla borgruiner 
längs vandringslederna.

En färgstark ö. 

Det är nära till havet 
var man än befinner 

sig på Elba.
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Elba-fakta
➞ Bästa tiden att resa till Elba – om 
man vill slippa trängsel och hetta – är 
april till mitten av juni samt slutet av 
augusti till en bit in i oktober. 
➞ Direktflyg till Pisa med Norwegian 
från Stockholm och Köpenhamn.  
Pris från ca 1 400 kr t/r. Ryanair flyger 
direkt från Stockholm-Skavsta från 
tusenlappen.
➞ Hyrbil från 1 500 kr/veckan.
➞ Färja från hamnstaden Piombino  
till Elba med Mobylines t/r för två  
passagerare och bil kostar från 1 200 kr. 
Resan tar drygt en timme.
➞ Det går även att flyga direkt till Rom 
med SAS, Norwegian och Ryanair, 
för att sedan bila norrut längs kusten. 
Räkna med tre timmar i maklig takt.
➞ Logi i Sant Andrea: Hotell Ilio  
(www.hotelilio.com). Från 900 kr för 
dubbelrum med frukost för två personer. 
Hotellet har även paketerbjudanden 
med vandring, cykel och kajak.
➞ Webbtips: på www.visitelba.com 
finns info om ön på svenska. Se även 
www.elba.it och www.infoelba.com.

Mångdubbel njutning 
Elbas restauranger håller hög klass, 
med pinfärsk fisk och skaldjur på 
menyerna. Passa på att njuta med 
havet några meter bort.
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Inspiration
I STÄLLET FÖR 

BLOMMOR OCH VIN

Med ett vackert sidenband förvandlas 
nästan vad som helst till en fin present. 

Bara fantasin sätter gränserna!

VÄLPAKETERADE PRALINER
Trots den tjusiga asken kostar päron-

pralinerna från Åhléns bara 69 kr.

BRITTISK VARUHUSLYX 
Ett gott kaffe är alltid uppskattat.  

Om det dessutom kommer 
från Londonvaruhuset Harrods 
blir mottagaren ännu gladare. 
Mörkrostat kaffe, harrods.com, 

152 kr.

PERFEKT ISBRYTARE
För nya bekantskaper är ett 

sällskapsspel en bra hjälp 
mot konversationstorka, 
designtorget.se, 349 kr. 

FÄRGKOORDINERAT FESTKIT
Ljus och servetter går alltid åt. 

Lägg ljusen diagonalt över  
servetterna och fäst med ett 

vackert band i matchande färg. 
Voilà! Servetter, Mio, 19 kr.  

Stearinljus, Ikea, 25 kr.

UR NATURENS SKAFFERI
I boken "Vildplockat" tipsar kocken  
Niki Sjölund om naturgodis utöver  
de vanliga svamparna och bären.  
Natur och kultur/adlibris.com, 199 kr.

VÄLDOFT FÖR ÅTERVINNARE
En fin, användbar glasburk 
återstår när doftljuset brunnit 
ner, hm.com, 79,90 kr.

Ibland är varken blommor eller vin en 
optimal gåbortspresent. Här är några 

tips med uppskattningsgaranti för 
gäster med idétorka.

av christina bild

PRESENTTIPS 
FÖR RÅDVILLA

EN PRYDNAD FÖR 
KÖKSBÄNKEN
En snygg kruka med 
färska kryddor, vem blir 
inte glad över en sådan 
present? Duokruka från 
Sagaform, 329 kr.

KUNGLIGT I KOPPEN
Mest en rolig grej, men helt okej te. Tepåsar med 
svenska kungafamiljen, designtorget.se, 95 kr.
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SPELADE TUTANKHAMON DOMINO? Svårt att säga. 
Men när den egyptiske faraons grav öppnades 1922, 
drygt 3 000 år efter hans död, hittade man ett antal 
dominobrickor. Eller åtminstone något som påmin-
ner om dominobrickor. Snabbspolar vi historien 
fram till 1100-talets Kina är historikerna mer säkra: 
där spelades domino. 

Kanske var det missionärer som tog med sig  
dominobrickor från Kina till Europa. Hursomhelst 
dök spelet upp i Italien på 1700-talet och spreds 
vidare i Europa och till Nya världen. I dag är domino 

allra populärast i Sydamerika och Västindien.  
Domino är egentligen inte ett utan en 

familj av spel som alla baseras på 
en uppsättning brickor. 

Varje bricka har en sida 

med två rutor med tärningsprickar samt en blank 
sida. Spel med 28 brickor är mest förekommande, 
men även större uppsättningar används. Den 
vanligaste spelvarianten innebär att spelarna börjar 
med sju brickor var och döljer dessas ”pricksida” för 
motståndaren. Spelarna turas sedan om att lägga 
ut brickorna på bordet så att samma antal prickar 
 möter varandra. Kan man inte lägga ut någon av 
sina brickor måste man plocka upp en ny ur ”högen”. 
Den som först kan lägga ut alla sina brickor har 
vunnit. 

Tutankhamon då? Tja, han verkar haft det besvärligt. 
Dna-analyser visar att hans föräldrar förmodligen 
var syskon och han blev inte mer än 19 år gammal. 
Troligen slogs han ihjäl. Man kan ju hoppas att han i 
alla fall fick spela lite domino. 

Liksom alla riktigt bra spel är domino lika enkelt som utmanande. 
Det har det varit länge – kanske så länge som 3 000 år. 
text: martin engqvist

Dominoeffekt
Ett helt annat sätt att använda dominobrickor 
är att rada upp dem på högkant och knuffa 
omkull den första så att en kedjereaktion 
uppstår och alla brickor välter. Det har gett 
upphov till begreppet dominoeffekt, som 
innebär att en liten händelse orsakar ett för-
lopp med långtgående konsekvenser.

UTMANANDE 
BRICKORmed prickar
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Älskad och hatad 
gourmetmat

magasinet kombi # 8 2017

Om du inte redan är surströmmingsälskare så har 

du chansen nu. Här kommer tre härliga varianter 

på den norrländska delikatessen. 

tack till gösta hannells fisksalteri i skagshamn för 

recept och bilder. foto stora bilden: camilla hannell

Ingredienser:
1 burk surströmming,
     ca 300 g 
2 gula lökar 
15 g smör 
1 burk ansjovis, 125 g 
700 g potatis 
1/2 kruka hackad dill 
4 dl vispgrädde 
ansjovisspad 
1 msk tomatpuré 
 
Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
2. Skölj av surströmmingen 
i kallt vatten. Rensa ström-

mingen och ta bort ben och ev 
skinnet. 
3. Skala och skiva löken tunt. 
Fräs den gyllenbrun i smör i en 
stekpanna.
4. Häll av och spara spadet från 
ansjovisen. 
5. Skala potatisen och skär den 
i smala strimlor. 
6. Varva potatis, lök, surström-
ming, ansjovis och dill i en 
smord form, ca 18x25 cm. 
Avsluta med potatis. 
7. Vispa ihop grädde, ansjovis-
spad och tomatpuré. Häll 
blandningen över potatisen. 
Grädda i nedre delen av ugnen 
45–50 min.

Leif Mannerströms surströmmingslåda
4 portioner



Ingredienser:
Surströmming 
Mandelpotatis 
Tunnbröd (mjukt) 
Tomater 
Gul lök 
Rödlök 
Purjolök 
Dill 
Gräddfil 
Lingonsylt (rårörda) 
Vinägrett 
Smör eller margarin 
 
Gör så här:
1. Tvätta/borsta potatis. Hacka 

tomater. Skala och finhacka 
lök. Finhacka dill. Filea ström-
mingen och skär ev. i bitar. 
2. Koka potatisen (med skal)  
i 10–12 minuter. Mandelpotatis 
kokar lätt sönder. 
3. Duka upp ingredienserna 
på olika fat. Låt gästerna göra 
egna tunnbrödsklämmor. 
 
Det här kan gästerna göra: 
Smöra tunnbrödet. Skiva  
potatisen tunt och lägga på 
brödet. Skära små bitar av 
strömmingsfilén och sprida ut 
den på brödet. Toppa med lök 
och övriga ingredienser efter 
tycke och smak.
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Uppdukat och klart 
för surströmmings-

partaj.

Älskad och hatad 
gourmetmat

Buffé i valfri storlek

Ingredienser:
60 gram smör 
1 skiva(or) tunnbröd, mjukt 
1 skiva(or) tunnbröd, hårt 
1,5 dl vinägrettsås 
40 gram bladpersilja 
1 tomat(er) 
400 gram crème fraiche 
40 gram dill, hackad 
10 gram persilja, finhackad 
1 rödlök, finhackad 
12 mandelpotatisar 
24 surströmmingsfilé(er) 
20 gram dill 

Gör så här:
1. Hacka fem av de sex 
surströmmingsfiléerna. 
Koka och skiva mandel-
potatisen. 
2. Blanda den hackade 
surströmmingen med 
potatis, rödlök, persilja och 
vinägrett till en röra. 
3. Använd ett runt mått för 
att stansa ut fyra rundlar 
mjukt tunnbröd. Fyll måt- 
tet med röran så att det 
blir cirka 6 cm höga torn. 
Placera slutligen tornet på 
en hård tunnbrödsskiva. 
4. Lägg tornet i mitten på 
en tallrik, garnera med en 
ros av den sjätte filén och 
en dillkvist. 
5. Blanda finhackad dill och 
crème fraiche, garnera tall-
riken med några klickar av 
dillcrèmefraichen, rödlök 
och tomat. 

Surströmmingsklämma

Tips!
Låt gästerna 

göra sin egen 
klämma!

Surströmmingstorn
4 portioner
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in alla yrken och titlar. De 

fyra överblivna bokstäverna ger ännu ett 
ord. Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in alla yrken och titlar. 
De fyra överblivna bokstäverna 
ger ännu 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-

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna

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 31 aug. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss aug och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset juni 2017:
Ulla Jönsson, Trelleborg, Maria E Karlsson,  
Norrköping, Inga Andersson, Gullspång, Olle 
Andersson, Södertälje, Bertil Öhman, Arvidsjaur.
Efterfrågad lösning juni 2017: GORILLA.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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text: ia wadendal

Vunnit en miljon? Här är några biltips!
Kombi har sonderat marknaden och presenterar sex alternativ 

för den som är redo att betala sjusiffrigt för sin nya bil.

Inget avgasrör, noll 
koldioxidutsläpp. 
Och Tesla Model X 
går som en raket. 

MILJON-
VÄNLIGA BILAR
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PRIS:

1 137 100:-
(före avdrag för 

supermiljöbils-

premie)

Audi RS5
Motor och växellåda: 2,9 liters V6 biturbo 
på 450 hk, åttastegad tiptronic växellåda. 
Fyrhjulsdrift.
Prestanda: Toppfart 280 km/tim, 0–100 
på 3,9 sek. 
Förbrukning: 8,7 liter/100 km (blandad 
körning).
CO2-utsläpp: 197 g/km
➞ Det här får du för pengarna:  
Otroligt bra prestanda med fyrhjulsdrift  
som standard. Snygg design med racing- 
detaljer och massiva luftintag. Ovala avgas-
rör därbak och sportig spoiler. Sportstolar 
i nappaläder och multifunktionssportratt 
samt avancerat infotainmentsystem. 

Jaguar F-Pace 3,0  
SC V6 AWD
Motor och växellåda: 3-liters V6 på 380 hk, 
8-stegad automatlåda. Fyrhjulsdrift.
Prestanda: Toppfart 241 km/tim, 0–100 på 
6,2 sek. 
Förbrukning: 6 liter/100 km.
CO2-utsläpp: 159 g/km.
➞ Det här får du för pengarna:  
Jaguars nya stadsjeep ger rejäl sportkänsla 
på slingriga vägar med sin Shooting Brake. 
Snygg design med svepande linjer som gör 
att bilen inte känns så stor som den faktiskt 
är. Bra köp – suv och sport kombinerat. 

Porsche 911 Carrera 
Motor och växellåda: 3-liters sexcylindrig 
boxermotor med dubbelturbo på 370 hk, 
bakmonterad. 7-växlad manuell låda eller 
7-stegad PDK-låda. Bakhjulsdrift. 

Prestanda: Toppfart 295 km/tim, 0–100 
på 4,6 sek. 
Förbrukning: 8,3 liter/100 km (blandad 
körning).
CO2-utsläpp: 190 g/km.
➞ Det här får du för pengarna: 
En klassiker. Första generationen av 911 
kom redan 1963 och släktskapet är tydligt 
även om det här naturligtvis är en modern 
sportbil. Motorn sitter visserligen fort-
farande där bak, men luftkylningen är ett 
minne blott och som alla andra bilar i den 
här klassen är Carreran fullproppad med 
elektronik. 

Lexus GS F
Motor och växellåda: 5-liters V8 på 467 hk, 
8-stegad automatlåda. Bakhjulsdrift. 
Prestanda: Toppfart 270 km/tim, 0–100 
på 4,6 sek. 
Förbrukning: 11,2 liter/100 km.
CO2-utsläpp: 260 g/km.
➞ Det här får du för pengarna: 
En lyxsedan där F:et i namnet står för Fuji 
Speedway, en racingbana i Japan. Du kan 
välja mellan fyra körprogram, Eco, Normal, 
Sport och Sport+. I Sport+ ligger motor-
varvet kvar på en hög nivå så ljudet är 
tilltalande för den som gillar sådant. Går att 
växla med paddlar på ratten också.

Mercedes AMG  
GTC Coupé 
Motor och växellåda: 4-liters V8 med 
dubbelturbo på 506 hk. 7-stegad DCT  
växellåda. Bakhjulsdrift. 
Prestanda: Toppfart 304 km/tim, 0–100 
går på 4 sek. 
Förbrukning: 9,3 liter/100 km 
CO2-utsläpp: 216 g/km
➞ Det här får du för pengarna: 
Den distinkta Panamericagrillen och de 
sneda lyktorna ger Mercedes AMG GTC 
Coupé ett kaxigt utseende. Men här hand-
lar det om långt mycket mer än attityd. 
Modellen har enorm prestanda och har 
hämtat teknik från den extrema GTR-
racingbilen, bland annat aktiv styrning från 
bakaxeln. Interiör i nappaläder är standard 
och ratten av Performance-modell.

Tesla Model X 90D
Motor och växellåda: Två elmotorer 
på totalt 611 hk, växellåda saknas – 
det är bara att gasa. Fyrhjulsdrift.
Prestanda: Toppfart 250 km/tim, 
0-100 på 3,3 sek. 
Förbrukning: Räckvidd upp till 542 km 
på en laddning, milkostnad cirka 2 kr.
CO2-utsläpp: 0 g/km.
➞ Det här får du för pengarna: 
Förutom extremt bra prestanda har 
denna rymliga eldrivna familjebil fem 
till sju säten och ett bagageutrymme 
på upp till 2 000 liter. Ändå har bilen 
den klassiska sportkänslan med sina 
måsvingedörrar till baksätet. Fyrhjuls-
drift är standard och du kan köra den 
med gott samvete eftersom den inte 
släpper ut någon koldioxid alls.

PRIS: 
1 020 300:-

PRIS: 
1 198 000:-

PRIS: 
813 500:-

PRIS: 
851 900:-

PRIS: 
942 000:-



Då är Motorlotteriet något för dig!
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Vill du köpa en Motorlott? 
Besök www.kombispel.se/motorlotteriet

Gillar du att vinna  
  – och gillar du bilar? 

Högsta vinsten i Motorlotteriet är en miljon kronor kontant. Chansen att vinna den 
där miljonen är lika stor (större än i några andra lotterier!) som i Kombilotteriet och 

Drömreselotteriet. Men du som är bil- eller båttokig bör titta lite extra på Motorlotteriet, 
där du har flera modeller att välja mellan på 300 000-kronorsnivån. 

Har du redan en Kombilott? Komplettera med en Motorlott och dubbla dina vinstchanser!

Här är fabrikaten du kan välja mellan på 
300 000-kronorsnivån i Motorlotteriet!

Du kan också välja mellan båtar från  

Uttern och Quicksilver – eller en husvagn. 

Ps. Har du rentav vunnit högsta 

vinsten? Spana in vår miljonbils-

guide på sidorna 24–25. 

Ford

Renault

Audi

BMW

Mini Cooper

Opel

Toyota

Fiat

Suzuki

Mercedes Smart

Peugeot

Volvo

Alfa Romeo
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Hallå där!
Bo Nylén, 
svampexpert 

Fler än 600 programpunkter  
på 157 platser och runt  

175 000 besökare. Kultur- 
natten är tveklöst det största 

årliga evenemanget i Sveriges 
fjärde största stad. Mer info: 
www.kulturnattenuppsala.se

Kulturnatt!

➞ En av Sveriges mesta 
svampkännare som nu är 
aktuell med en ny bok: 
"Matsvampar i skog & mark".  
Hur blev du intresserad?
– Som liten följde jag med 
morfar i svampskogen. Sen 
fick jag förmånen att bli 
assistent till nestorn inom 
svamp, Nils Suber. Jag lärde 
mig massor. 
Vad är ditt bästa svamptips 
så här års? 
– Blek taggsvamp! I mitt 
tycke är det en av de bästa 
matsvamparna, helt i klass 
med kantareller om den 
tillagas på rätt sätt.
Vad är bäst, frysa eller 
torka? 
– Trattkantareller ska torkas. 
Karljohanssvamp också, 
men den kan även skivas 
och frysas rå. Kantareller 
ska inte torkas, då blir de 
sega. Ånga bara bort vattnet 
och frys in.
När är bästa tid att plocka?  
– I Polen säger man tidigt 
på morgonen, men där 
är konkurrensen stor om 
svampen. Hos oss går det 
bra att plocka när som på 
dagen, bara det är tillräck-
ligt ljust. Har det varit torrt 
länge får man vänta 4–5 
dagar efter ett regn innan 
tillväxten tar ordentlig fart.  
Var ska man leta?
– Svamp behöver en träd-
partner för att kunna växa. 
Så leta i skogsmark eller 
träddungar. 
Hur lagar du till din svamp?
– Jag steker all svamp i fin 
olivolja, utom champinjoner 
som då får en bitter smak. 
Oljan tar fram aromen bäst. 
Till karljohan tar jag lite 
vitlök också. Smörsteka är 
inget för mig. Då känner jag 
bara smörsmaken. ●
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Upptäck Sjuhärad
➞ SJUHÄRAD 2–3 september. 
Genom den vackra Sjuhärads-
bygden i södra Västergötland 
ringlar flera cykel- och vand-
ringsleder, vilket denna helg 
uppmärksammas med en  
cykel- och vandringsfestival. 
På olika håll i området arran-
geras aktiviteter längs lederna. 
Mer info: www.vastsverige.com

UT OCH TRAMPA

➞ SKOKLOSTER nu t o m 1 oktober. Jane Austen skrev 
”Stolthet och fördom”, ”Förnuft och känsla” och flera  
andra klassiska romaner som i modern tid även blivit  
filmer och tv-serier. I år är det 200 år sedan hon dog och 
hennes minne hedras med utställningen ”Jane Austens 
värld” på Skokloster slott, vid Mälaren mellan Stockholm 
och Uppsala. Dräkter, klänningar och kostymer som  
använts vid filminspelningarna visas i den unika slotts-
miljön. En höjdpunkt under sommaren är Jane Austen-
balen den 19 augusti. Mer info: www.skoklostersslott.se ●

SEPTEMBER I UPPSALA

Skönheter samlas
➞ HOTING 26 augusti. Det finns gott 
om vackra gamla bilar i Sverige. Några 
av dem går att beskåda i nordvästra 
Ångermanland under Hoting Old Car 
Meeting. Mer info: www.jvbk.se

Jane Austen  
till Skokloster

Det mullrar om museet
➞ STRÄNGNÄS 10 september. Arsenalen i Strängnäs 
är Skandinaviens största militärfordonsmuseum och 
ett Mecka för historie- och teknikintresserade. Denna 
söndag är årets sista uppvisningsdag på museet, vilket 
innebär att stridsvagnar och andra fordon körs ut ur 
museet och visas ute i det fria. Åkturer erbjuds. 
Mer info: www.arsenalen.se

BILTRÄFF

TUNGT
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Lilla Hoting fylls 
av klassiska åk.

Vandra eller 
cykla och 
upptäck 
det vackra 
Sjuhärad.

Stig in 
i Jane 
Austens 
värld! 

Uppvisningsdag på 
Arsenalen, ett kalas 

för barn i åldrarna 
0–100 år. 



Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Frankeras ej 
Kombispel

betalar portot.

Snabbast beställer du din lott på www.vinn.kombilotteriet.se eller ring 08-5800 1234.

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:                           Postort:

Mobilnummer:

E-post:

Få din premie snabbare med 
sms-avi från posten.

JA TACK! Jag vill prenumerera på ett skraplottspaket som skickas hem till mig en gång i månaden. Jag betalar endast 149 kr* 
(ord. pris 200 kr) för välkomstpaketet och får dessutom två fina Mon Amie-skålar (värde 278 kr) – utan extra kostnad. Därefter får 
jag varje månad ett nytt lottpaket 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 att skrapa fram 5 miljoner.
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*Fakturaavgift på 25 kr tillkommer. Erbjudandet gäller längst till 2017-09-29 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 Kombispels kundservice. Lotteriet arrangeras av 
organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet.

Endast 
149 kr  

Värde 478 kr

BESTÄLL ENKLAST PÅ WWW.KOMBISPEL.SE/SOMMAR

*

SKRAPA FRAM  
5 MILJONER KRONOR!

DETTA BLIR DITT FÖR ENDAST 149 KR*
    10 st Glädjelotter
    2 st Mon Amie-skålar (30 cl) värde 278 kr
    10 chanser att skrapa fram 5 miljoner
    Vinst på mer än var 4:e lott
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