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Läsning för  
årstiden

FILMHJÄLTE     
I ett oansenligt hus i 
Rotebro arbetar Björn 
Selander och hans 
kollegor med att rädda 
det svenska filmarvet. 
Sidan 10

SNART FLYGER DE IGEN    
Varje år tar Victor Persson 
hand om 2 000 skadade 
fåglar. 80–85 procent av 
dem blir så bra att de kan 
släppas ut igen. 
Sidan 18

… mer inspirerande läsning:
Läs om Volvos 140-serie, om lekfull design från Gentofta, om det fascinerande 
Normandie och möt två glada vinnare – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

HÖSTEN ÄR DEFINITIVT HÄR. Det är den 
period när det är som skönast att krypa 
upp i soffan med en god bok eller en 
trevlig tidning som denna. Läsning är 
för mig ganska årstidsbundet. Vintertid 
brukar det bli jobbrelaterad litteratur 
och på våren, när nätterna börjar bli 
ljusa, läser jag som minst. 

På sommaren och semestern blir det 
däremot en hel del deckare – en bland-
ning av nytt och halvgammalt, svenskt 
och utländskt. Men hösten är för mig 
en tid för långa, välskrivna  
romaner av Auster, Murakami eller 
någon annan favorit. 

I MÅNADENS NUMMER berättar vi bland 
annat historien om Volvo 140. En 
klassisk bil och början på en ny era för 
Volvo. Det som slår mig mest är hur 
länge denna bilmodell och dess efter-
följare stod sig. 

Jag är själv född 1974, samma år som 
240:an lanserades för att ersätta 140, och  
mina körlektioner genomfördes i just 
en 240. Den modellen sjöng då på sista 
versen, men den tillverkades i nästan 
20 år. Inte konstigt då att den kantiga 
Volvodesignen som introducerades 
med 140:an kom att bli synonym med 
bilden av 60-, 70-, och 
80-talens Folkhems-
sverige.

EN SPRILLANS ny 
Volvo är inte heller 
fy skam förstås 
– med lite tur kan 
du vinna en sådan 
i Kombi- eller 
Motorlotteriet. 
Lycka till!

GODA RÖTTER    
Hösten är högsäsong för 
rotfrukter. Matinspiratören 
Malin Randeniye bjuder 
på några av sina läckra 
recept.  
Sidan 14

Vidder, vyer, vänliga människor  
– och ett och annat spöke

Östra Irland 
Sidan 6

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Lennart Jansson 
Ålder: 74 år.
Bor: Gävle.
Gör: Pensionär sedan tio år. Innan dess 
jobbade jag med fartyg. Har velat jobba 
med båtar ända sedan jag var liten och 
det har jag fått göra hela livet.
Familj: Hustru, dotter och son.
Intressen: Familjen får den mesta tiden. 
Går på matlagningskurser, är reserv-
ledare och medlem av handelsklubben  
i Gävle och en annan klubb för folk  
med maritima intressen.

”Vi delar vinsten med barnen”
”JAG TRODDE FÖRST att det hela var en bluff.  
För att ta reda på hur det låg till ringde jag till 
Kombilotteriet och kom fram till kundservice. 
Jag sade mitt kundnummer, varpå hon i andra 
änden av luren sa: ’Nämen, grattis!’ 

Då började det gå upp för mig att det nog var 
sant och vi blev väldigt glada, jag och hustrun. 
Jag har aldrig vunnit någon riktig storvinst i 
hela mitt liv. 

Vi bjöd över dottern och sonen på ett glas vin 
och de undrade vad det var frågan om. Sedan sa 
de: ’Är det sant? Är det sant?’, och de blev såklart 

väldigt glada när vi berättade att vi skulle dela 
vinsten med dem. Det kom väl till pass för bar-
nen, som har köpt varsitt hus nyligen. 

Själv kommer jag rusta skorstenen och blir 
det pengar kvar så renoverar jag källaren också. 
Vi har också planer på en resa i höst, men har 
inte bestämt vart vi ska åka än. Kanske blir det 
Berlin.”

VINNARE1 MILJON



James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Ingen kamera på semestern” 
Fotografen Stefan Nilssons 
bilder kan bland annat ses i 
tidningar som Hemmets Jour-
nal och Allers. I det här numret 
av Kombi har han fotograferat 
Kalle Sjös fina Volvo 145.

Har du själv någon relation till 
gamla Volvobilar?
– Jag kommer ihåg att min 
morfar hade en PV och senare 
även en Amazon. 
Hur kom det sig att du blev 
fotograf?
– I nian pryade jag, som det 
hette då, på lokaltidningen 
Norra Skåne i Hässleholm. 
Vikariat och sommarjobb där 
under sju år lade grunden till 

mitt yrkesval.
Vad är det roligaste 
med ditt jobb?
– Att få träffa spän-
nande människor 
runt om i världen 
och komma till 
platser jag inte hade 
besökt annars.
Något uppdrag du 
aldrig glömmer?
– Jag vikarierade 
på Aftonbladet 
1999. Dagarna 
efter polismorden i Malexander 
besökte jag och en reporter 
den efterlyste Tony Olssons 
mamma och fick klart för oss 
att han flytt till Costa Rica. 

Tidningen skickade 
oss dit och vi inter-
vjuade honom på 
vårt hotell, sedan 
åkte han i väg. 
Två dagar senare 
fotograferade jag 
när han greps av 
lokalpolisen. De 
bilderna hann jag 
precis få hem före 
deadline.
Hur gör en foto-
graf på semester  

– lämnar kameran hemma?
– Jag lämnar oftast min tunga 
proffsutrustning hemma. Min 
Iphone fungerar utmärkt att ta 
fina semesterbilder med.

Fem frågor till Stefan Nilsson, fotograf

I detta  
nummer kan 
du tävla om 
en kokbok!

Se sid 17.

Hejsan! 
Jag har varit med i Kombilotteriet i några år 
och har väl fått några vinster på 200 kronor. 
Har tänkt att det kanske egentligen är en 
onödig utgift.

Men så har jag en förkärlek till er tidning 
Kombi. En lagom tjock tidning utan en massa 
onödig reklam. Den råkar innehålla det jag 
gillar bäst! Korsord, goda recept, restips och 
trevliga reportage. Jag har fått upp ögonen för 
flera intressanta resmål och briljerat en stund i 
köket tack vare tidningen!

En ”tidningsprenumeration” för 200 kronor 
per nummer verkar ju förstås lite knasigt, men 
jag gillar Kombi skarpt och har ju även chans 
att vinna på lotten förstås.

Borde väl välja digitalutskick för miljöns 
skull, men jag gillar bäst att läsa tidningar i 
pappers-format. Lösa korsord på datorn är ju 
inte samma känsla. Kanske lite ”stenålderstänk”, 
men vi får väl se om tanken mognar framöver. 
Hälsningar 
Marita Hansson

Hej Marita!
Tack för berömmet! Vi fortsätter anstränga oss för att göra en läsvärd 
tidning varje månad – och skickar förstås ett skraplottspaket till dig.

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

Hej James! 
Vågar jag köpa en fem år gammal 
hybridbil som gått 10 000 mil? 
Den är fräsch och fin, men vad vet 
man om batterier, elmotorer etc? 
Hur länge håller de och är de dyra 
att serva och reparera? 
Hälsningar Jonas 

Hej Jonas!
Generellt sett bör det inte vara 
någon större fara med att köpa 
en begagnad hybridbil. Det är – 
som med andra bilar – det unika 
exemplaret, skick och service-
historik som är viktigt. Många 
tillverkare lämnar också en 
garanti gällande batteripaketet 
(som visserligen är konstru-
erat för att kunna fungera 
under hela bilens livslängd). 
Volvos batterigaranti, till 
exempel, gäller i åtta år eller 
16 000 mil, vilket som nu 
inträffar först. Garantierna 
följer bilen till eventuella 
nästkommande ägare och 
bilen ska vara servad hos 
en auktoriserad Volvo-
verkstad.

Hälsningar 
James 

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

Det kan du köpa för

555 saccosäckar. 
(1 799 kr/st, Roomox)

VINNARE av boken 
Tyrolen – 60-talsparadiset 
i Småland som tävlades ut i 
Kombi nr 8 blev: Monika Modin, 
Taberg, Anders Nilsson, Kvibille, 
Bengt Nilsson, Vejbystrand. 
Grattis till er! Det rätta svaret var 
”Flickorna från Småland”.

EN MILJON
KRONOR
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Ragnhild Wärn
Ålder: 81 år. 
Bor: Motala.
Familj: Två söner, fyra barnbarn.
Gör: Pensionär. Jobbade som enhetschef 
inom äldreomsorgen. Jobbat inom sjuk-
vården hela mitt liv och trivdes väldigt bra.
Intressen: Föreningsliv, är aktiv inom 
Korpen, Röda Korset, Föreningen Norden, 
PRO och Vision, en pensionärsfraktion 
inom SKTF. Har varit politiskt aktiv inom 
kommunen och landstinget. Har i dag kvar 
ett uppdrag som revisor i kommunen.

” Det blir en guldkant på  
tillvaron som pensionär”
”NÄR JAG FICK BREVET med grattis trodde jag 
inte att det var sant. Jag har varit med i Kombi-
lotteriet mycket länge och vunnit några små-
vinster ibland, men kunde inte tro att jag skulle 
vinna så mycket pengar. Man tänker att detta 
händer väl inte mig? 

Vet inte exakt vad jag ska göra med pengarna 
men det blir en guldkant på tillvaron. Jag älskar 
att resa. Tidigare har jag och min väninna pratat 

om att åka till Skottland, Rom  eller åka med 
Hurtigruten och nu finns ju möjlig  heten. Jag  
gillar inte att ligga på playan och sola utan vill 
ta till mig kulturen när jag reser. 

Jag har barn och barnbarn och vill kunna göra 
något roligt tillsammans med hela klanen. Det 
är en dröm som nu kan förverkligas. Förut har vi 
åkt på kryssning till Helsingfors hela gänget och 
det kanske är något vi kan göra igen.”

VINNARE1 MILJON
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Irland är så mycket mer än Dublin. För den som inte räds vare 
sig vänstertrafik, regn eller spöken väntar spännande historia 
och ljuvliga naturupplevelser på öns östra sida.

D
UBLIN HAR PÅ senare år seglat 
upp som en favoritdestina-
tion för svenska weekend-
resenärer. Och den irländska 

huvudstaden är onekligen lätt att älska. 
Sevärdheter, museer och triljoner barer 
med hundratals år på nacken finns 
inom krypavstånd. 

Det är lätt att nöja sig med att 
trampa runt mellan Trinity College, 
som har ett av världens vackraste 

EUROPAS 
GRÖNA LUNGA
text: christina bild  foto: christina bild och colourbox

bibliotek, de mysiga affärsgatorna runt 
Grafton Street och East Essex Street 
och runda av med stadens stolthet, 
Guiness bryggeriet. 

Irländarna själva är dessutom 
sällsynt trevliga, hjälpsamma och lätt-
pratade. När tidningen Travel+Leisure 
listade världens 20 trevligaste städer 
2017 kom Galway på plats 6, Dublin på 
7 och Cork på 10. En god anledning att 
upptäcka mer av Irland än bara Dublin. 

En annan är de tusenåriga historiska 
skatterna och naturupplevelser som 
väntar bakom varenda vägkrök. Med 
en hyrbil hinner man uppleva oerhört 
mycket längs de irländska småvägarna 
på bara några dagar. Avstånden är 
korta men så snart man lämnat motor-
vägen prövas tålamodet konstant av 
stånkande traktorer och hölass. Att Ir-
land fortfarande är en jordbruksnation 
är tydligt. Man hinner knappt passera 
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Med ögon känsliga för grönt
Gröna kullar och historiska landmärken 

kännetecknar Irlands östra sida.

Guinness är national-
drycken men i Kilkenny 
dricker man, förstås, 
Kilkenny.

Fårskötsel och 
ullprodukter är 
viktiga näringar 
på Irland.

stadsgränsen innan gröna böljande 
kullar med betande får och kor är det 
enda i sikte.

DET VILDA NORDVÄSTRA Irland, med 
hisnande klippkanter mot ett stormigt 
Atlanten har på senare år blivit ett po-
pulärt resmål för alla som vill vandra, 
rida, cykla och sporta. Den sydöstra 
sidan är mindre känd, men perfekt för 
oss som vill njuta av dramatisk historia, 

kultur, genuin mat och natur. Rutten 
Dublin-Carlow-Kilkenny-Waterford-
Wexford-Wicklow-Dublin är cirka  
40 mil och bjuder på en perfekt mix av 
upplevelser. Hotell bör bokas i god tid 
men i övrigt avnjuter man landsdelen 

bäst i sakta mak och med en stor por-
tion spontanitet. Att slå sig i slang med 
några bybor över en Guiness (kom bara 
ihåg att bjuda tillbaka!) och sträcka på 
benen bland någon av alla medeltida 
klosterruiner är den stora behållningen 
av resan.

ETT MÅSTE under en roadtrip på Irland 
är att övernatta på ett riktigt slott. Och 
mer genuint än Huntington Castle i 

Dublin

Carlow

Kilkenny

Waterford
Wexford

Wicklow

IRLAND

”Att Irland fortfarande 
är en jordbruksnation 

är tydligt.”

På tre dagar 
hinner man se 
mycket av landets 
sydöstra delar.
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”Jag vet faktiskt inte 
vilken generation 

av familjen jag är, vi 
har liksom varit här i 
trakten sedan 1192.”

Carlow kan det inte bli. Huset, som 
ursprungligen är ett kloster, har sedan 
1680 ägts av en och samma familj. 
Nuvarande ägaren, Alexander 
Durdin Robertson, guidar 
själv bokade grupper mellan 
rustningar och jakttroféer, 
plattteveskärmar och allt 
annat en modern barnfamilj 
behöver. Tillsammans med 
sina söner, som är 3, 5 och 7 år 
bor han också på slottet.

– Jag vet faktiskt inte vilken genera-
tion av familjen jag är, vi har liksom 
varit här i trakten sedan 1192, skrattar 
Alexander innan han smattrar vidare 
om husets klenoder och legendarer. 

En av de mest excentriska var 
 Alexanders faster Olivia Robertson som 

tillsammans med sin bror Lawrence 
grundade sekten The temple of goddess 

och lät inreda slottets källarhålor 
med kuriosa, altare och religiösa 

föremål från hela världen. 
Under 1970-talet samlade 
sekten 12 000 deltagare på 
slottsområdet för att hylla 

höstdagjämningen.
– I år var det bara 30-40 

personer, berättar Alexander.

ATT UNDERHÅLLA ett slott från 1600- 
talet kostar astronomiska pengar men 
det finns bidrag att hämta – så länge 
slottsägarna håller öppet för allmän-
heten. På Huntington Castle kan man 
hyra ett slottsgemak för 80 euro per 
person inklusive frukost. I byn, ett 

stenkast från slottet finns också hyllade 
Michelinkrogen Sha Roe Bistro.

Den som är rädd för spöken (japp,  
de finns enligt Alexander) övernattar 
kanske hellre på Waterford Castle, 
familjen Fitzgeralds forna egendom. 
Sedan några decennier är slottet 
förvandlat till lyxhotell med golfbana, 
men i huvudbyggnaden har tiden stått 
stilla och aristokratins andar svävar 

Familjeaffär
Huntington Castle dignar av 
antikviteter, excentriker och 
månghundraårig historia.  
Trädgården anlades på 
1680-talet.

Entréhallen i 
Waterford Castle 
är numera hotell-
lobby. Här bodde 
familjen Fitzgerald 
i 800 år.

Lusthuset i Woodstock är en 
 replika av originalet. Här serveras 
te med färska scones.
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över lobbyn. Vad sägs om en toalett 
med handmålade blommor på insidan, 
sänghimmel och blyinfattade fönster 
för en natt?

KANSKE BEROR DET PÅ den starka växt-
kraften tack vare jämn temperatur och 
mycket regn. Eller på att landet är så 
glesbefolkat. Hur som helst är irlän-
darna både intresserade av att vistas i 
naturen och att odla. Och trenden med 
närodlat och organiskt är stark. ”For-
aging”, att plocka och äta vilda 
växter, har blivit ett populärt 
inslag, bland annat på finkro-
garna. På Blackstairs Eco trail 
i Borris, Carlow kan man följa 
med Mary och Robert White på 
jakt i skogen efter ätbara fynd. 

Det äkta paret, som träffades redan på 
college, har bott i 35 år i samma hus 
men först nu gjort en business av sina 
marker, som aldrig utsatts för kemi-
kalier. En lärorik och underhållande 
upplevelse av den förre politikern Mary, 
som liksom maken besitter stor kun-
skap om växter och matlagning.

ETT MÅSTE PÅ RUTTEN är också ett 
stopp i Woodstock Gardens. Den 
magnifika trädgården skapades under 

1800-talet med träd 
och växter från hela 
världen, bland annat 
Redwood från Hima-
laya. 1922, i samband 
med inbördeskriget, 
brändes slottet ned 

och parken förföll. 1999 påbörjades 
restaureringen och man behöver inte 
vara trädgårdsfantast för att uppskatta 
en promenad mellan apträd och gigan-
tisk amerikansk sekvoja. Afternoon tea 
i parkens växthus är ett perfekt avslut 
på turen och en lisa för kropp och själ. 
Precis som det rogivande och beroende-
framkallande östra Irland. ●

Resfakta
➞ Resa hit: Arlanda-Dublin t/r kostar 
från 2 300 kr med SAS i slutet av 
oktober.
➞ Bästa tiden att åka: När som helst 
men bäst på våren och hösten, när 
det är milt, grönt och begränsat med 
turister.
➞ Att tänka på: Vänstertrafiken. Men 
på småvägarna är tempot lugnt.
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Fakta Rotebro Filmlaboratorium: 
➞ När det sista fotokemiska filmlaboratoriet lades 
ner i Sverige 2011 beslutade Svenska Filminstitutet att 
starta ett eget filmlaboratorium i Rotebro. 
➞ Filminstitutet ville möta behovet av omkopiering 
och restaurering av det svenska filmarvet, framför allt 
det som finns på nitratbas. 
➞ Laboratoriet har också ett arkiv. Filmerna förvaras  
i kyl- och fryskasematter, brandsäkra lagerutrymmen.
➞ Omkring 100 filmer digitaliseras varje år och görs 
tillgängliga för allmänheten. 

Björn Selander
Yrke: Filmrestaurerare
Ålder: 65 år.
Bor: Kista.
Hobby: Film. När 
jag var yngre var jag 
väldigt intresserad av 
Willys jeepar. 

Ett liv med film. Björn Selander 
växte upp i närheten av SF:s  
studior i Filmstaden i Solna. 
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text: fredrik helmertz  foto: peter knutson

I en oansenlig byggnad i Rotebro vårdas och bevaras Sveriges 
filmhistoria. Totalt 25 970 titlar – säkert förvarade i mörker 

och minusgrader. Här jobbar Björn Selander, filmrestaurerare, 
som ägnar sitt liv åt att rädda vårt filmarv.

B
AKOM HÖGA STÄNGSEL och en 
kamerabevakad grind mitt i ett 
oansenligt villaområde i norra 
Stockholm gömmer sig en av 

Sveriges bäst bevarade hemligheter: 
Rotebro Filmlaboratorium. 

Här inne jobbar ett antal hängivna  
filmarbetare med att rädda den 
svenska filmskatten från förstörelse – 
stumfilmer från 1920-talet, färgfilmer 
från 1950-talet, dokumentärfilmer och 
gamla journalklipp, det äldsta från 
1897. Den lilla snutten visar när kungen 
av Siam anländer till Stockholms slott 
och tas emot av Oscar II, allt förevigat 
av hovfotograf Ernest Florman.  

Björn Selander, 65 år och filmrestau-
rerare, älskar sitt jobb. Han har ägnat 
hela sitt yrkesliv åt filmarbete i olika 
former och njuter av att få lösa problem 
som dyker upp i samband med restau-
reringen av de gamla nitratfilmerna. 

Nyligen jobbade han med ett film-
klipp från 1904 som påträffades för en 
tid sedan. Det visade sig vara en film av 
den brittiske pionjären Robert W Paul, 
om gruvarbetares vardag i England. 
Materialet var bara två–tre minuter 
långt och ytterst skört. Perforeringen 
var delvis borta och den spröda nitrat-
filmen gick sönder hela tiden. Björn 
fick återskapa filmen genom att kopiera 

bildruta för bildruta till en ny film. 
– Det var knepigt, men jag lyckades 

till slut. Det tog mig tre veckor och blev 
några minuters film som ingen hade 
sett tidigare, så det var ett sensationellt 
fynd, berättar han. 

FRAM TILL 1952 spelades nästan alla 
spelfilmer in med nitratfilm, en typ 
av celluloidmaterial som är extremt 
lättantändligt och brandfarligt. 

Mängder av filmer gick förlorade 
i bränder. Dessutom var nitratfilm 
självförstörande. Redan från början 
bröts filmen ner, en kemisk process 
som visserligen kunde fördröjas om 

Här tar filmen  
  aldrig slut

Allt från korta snuttar 
till hela långfilmer 
lagras i Rotebro Film-
laboratoriums arkiv.  

Adressen är Hollywoodvägen. 
Naturligtvis. 

Stumfilmsklassikern ”Gösta Berlings 
saga” restaureras just nu av Björn  
Selander på Rotebro Filmlaboratorium.
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rullarna förvarades rätt. Men det vis-
ste dessvärre inte bolagen i filmens 
barndom. Stumfilmerna kopierades 
och skickades runt i världen. Filmrul-
lar förvarades omilt i källare och på 
vindar, bortklippta scener kastades. 
Man såg inget värde i gamla stumfil-
mer. I USA beräknas över 80 procent av 
stumfilmerna vara försvunna, i Sverige 
är läget lika illa. 

Filmlaboratoriet i Rotebro, som drivs 
av Svenska Filminstitutet sedan 2012, 
har i uppgift att samla in, identifiera, 
restaurera, katalogisera och tillgänglig-
göra det som finns kvar. 

Filmerna – totalt 25 970 titlar och 
64 182 material (till exempel enstaka 
snuttar) – förvaras mörkt och svalt i 
kasematter, brandsäkra betongutrym-
men, på arkivet i Rotebro. Filminstitu-
tet har även en specialkasematt för de 
gamla nitratfilmerna i Grängesberg. 
Arkivarierna åker dit ibland för att 
hämta material för kopiering på labbet 
i Rotebro.

– Filmerna från slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet är fascine-
rande. Jag slås av hur duktiga yrkesmän 
de var, säger Björn Selander. 

BJÖRN VÄXTE UPP i Solna, nära Film-
staden, Svensk Filmindustris anrika 
ateljéområde. Hans mamma städade 
på filmlaboratoriet och Björn sprang i 
ateljéerna och insöp atmosfären med 
skådespelare, filmarbetare och inspel-
ningar. Efter skolpraktik och sommar-
jobb på Filmstaden fick han arbete på 
företaget Filmteknik som då låg inne 
på området. 

1973 började han jobba med företa-
gets optiska printer och blev specialist 
på effekter. Rent konkret: trick som att 
spegelvända bilder, göra övertoningar, 
bleka färger, ändra tempo och lägga in 
texter i bilderna. 

Raden av kända filmer som Björn 
Selander har jobbat med är lång. ”Abba 
The Movie”, ”Ronja Rövardotter”, 
 ”Korpens skugga”, ”Offret” och ”Fanny 
och Alexander” är bara några. 

Björn ler åt min fråga hur det var 
att jobba med Ingmar Bergman, den 
stränga demonregissören. 

– Det var en minnesvärd upplevelse, 
säger han och skrattar.

Sedan 1996 har Björn Selander  
jobbat med filmrestaurering på heltid. 
Nu är hans stora projekt att återställa 

Videoband och digitala inspelningar 
har en livslängd på mellan tio och tret-
tio år. Digitala filmer i datorerna måste 
hela tiden laddas ner och sparas om i 
nya format. 

I dag översköljs vi av rörliga bilder 
från teven, mobilen och sociala medier. 
Vi spelar in filmer vid varje familjehög-
tid. Vad blir kvar av allt detta?

– Ingenting. Vi är en förlorad genera-
tion, säger Björn Selander. Vi kommer i 
alla fall inte ha kvar något med samma 
otroliga kvalitet som filmerna från det 
tidiga 1900-talet. Det är tragiskt. ●

Björns tre favoritfilmer:
➞ Trollflöjten (regi: Ingmar Berg-
man). ”Bilderna och musiken skapar 
tillsammans en fantastisk film.” 
➞ Sommaren med Monika (regi: 
Ingmar Bergman). ”Har jag sett 
många gånger.”
➞ Dunkirk (regi: Christopher Nolan). 
”En annorlunda krigsfilm. Helhets-
intrycket är mycket bra.” 

Mauritz Stillers stumfilm ”Gösta Ber-
lings saga” ( från 1924, med en 19-årig 
Greta Garbo i en av huvudrollerna) i 
originalskick. Filmen har visats många 
gånger i Sverige, men bara i svartvit 
kopia. Mindre känt är att stumfilmen 
ursprungligen var i färg. På den tiden 
brukade man ”tinta” – färgsätta hela 
filmbilden – i en färg som passade 
scenens innehåll. Exempelvis rött för 
bränder och blått för nattbilder. För 
att komma originalet så nära som 
möjligt har arkivpersonalen letat efter 
tidiga kopior av ”Gösta Berlings saga” 
i utländska arkiv. Kopiorna har lånats 
till Sverige och på så sätt kan Björn 
återskapa en kopia som ligger original-
versionen så nära som möjligt.  

– Det ska bli enormt spännande att 
få se filmen i färg första gången. 

MAN FYLLS AV en viss ömhet efter att 
ha tillbringat några timmar i Rotebro 
Filmlaboratorium. Överallt rum med 
gamla kopieringsmaskiner, projek-
torer och framkallningsmaskiner. De 
flesta är från 1960-talet eller tidigare. 
Miljön är analog, tekniken handfast. 
Många medarbetare är äldre, men en 
ung generation är på gång att lära sig 
hantverket.

Trots sin bräcklighet kan film 
överleva i 500 år om den hanteras rätt. 

”Filmerna från slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet är fascinerande. Jag 

slås av hur duktiga yrkesmän de var.”

När det sista fotokemiska 
filmlaboratoriet i Sverige lades 
ner 2011 startade Svenska 
Filminstitutet ett eget. 

Ett av filmlaboratoriets uppdrag är att 
digitalisera gamla filmer. 
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Richard Marcus  
kom på ett så gott som  
vattentätt sätt att fuska 

vid roulettbordet. 

UNDER FLERA ÅR 
lyckades Richard  
Marcus lura ett stort 
antal kasinon på 
mångmiljonbelopp. 

Hans mest fram-
gångsrika knep döptes 
till ”Savannah” och 

utfördes vid roulettebordet. Så här gick 
det till: Richard Marcus kom fram till 
spelbordet med ett drinkglas i handen, 
spelade berusad och framstod som en 
amatör. I sista stund placerade han två 

spelmarker på bordet. Den översta var 
alltid av låg valör medan den undre var 
värd flera tusen dollar. Den undre spel-
marken placerade han på ett sådant sätt 
att den inte kunde ses av croupiern,  
däremot av övervakningskameran 
ovanför spelbordet. Om roulettekulan 
hamnade på fel ställe tog han snabbt till-
baka båda markerna. Om croupiern såg 
detta protesterade hon eller han förstås. 
Richard Marcus bad då om ursäkt men 
lade ”tillbaka” två andra marker, båda av 
den lägre valören. Om han vann lät han  

i stället båda markerna ligga kvar.
Stora insatser måste alltid förkunnas 

av croupiern. Och eftersom detta inte 
gjorts fick kasinoledningen konsultera 
videoinspelningen – som visade att båda 
markerna faktiskt legat där. 

Richard Marcus greps många gånger 
av kasinonas säkerhetspersonal, men 
dömdes aldrig då det inte kunde bevisas 
att han fuskat. I dag är han en förmögen 
man som använder sina kunskaper på ett 
lagligt sätt: Han driver ett företag som 
ska hjälpa kasinon att stoppa fuskare. 

Mästerfuskaren
Det är naturligtvis fel att fuska. Men ska man ändå göra det, ska man 
göra det bra – som Richard Marcus, tidernas störste kasinofuskare. 
text: henrik nygård
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Tillbaka till 
  rötterna
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Äntligen höst och högsäsong för rotfrukter! 

Här bjuder matinspiratören Malin Randeniye på några 

härliga recept ur sin nya kokbok ”Roten till allt gott”.

Den här efterrättspajen 
är vanlig i USA. Kanelen 

och muskoten ger den där 
härligt höstliga känslan.

Sweet potatoe pie med kanel och muskot
8–10 bitar

Ingredienser: 
Fyllning
600 g sötpotatis (550 g skalad 
vikt)
2 ägg
0,5 dl mörk sirap
1,5 tsk kanel
0,5 krm nymald muskotnöt
Botten
100 g smör
1 dl strösocker
2 dl vetemjöl

Gör så här: 
1. Värm ugnen till 175°C.
2. Fyllning
Skala och tärna sötpotatisen 
och koka den helt mjuk i osal-
tat vatten. Häll av vattnet och 

mixa sötpotatisen slät. Knäck 
äggen i en skål och tillsätt 
några skedar av sötpotatis 
och blanda om. Tillsätt några 
skedar till och blanda om. Nu 
är äggen tempererade och kan 
blandas med resten av söt-
potatisen. Blanda äggsmeten 
med resten av sötpotatisen, 
sirap, kanel och muskot.
3. Botten
Mixa alla ingredienser till paj-
botten i en matberedare och 
klä en pajform med degen. Klä 
kanterna med aluminiumfolie 
och nagga botten. Förgrädda 
pajskalet i 10 minuter. Ta bort 
folien och fyll pajskalet med 
sötpotatisfyllningen. Grädda 
pajen i mitten av ugnen
i 25–30 minuter.
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recept och foto: malin randeniye
ur boken roten till allt gott (votum & gullers förlag)

15 stycken

Ingredienser: 
350 g rivna rödbetor
75 g fetaost
2 vårlökar
400 g kokt quinoa
1 msk spiskummin
3 ägg
1 dl potatismjöl
1 tsk salt
0,5 krm svartpeppar
olivolja till stekning
Till servering:
yoghurt
klippt vårlök

Gör så här:
1. Skala och grovriv 
rödbetorna. Smula 
fetaosten grovt och skölj 
och strimla vårlöken. 
Blanda alla ingredienser 
väl i en bunke och forma 
15 biffar av smeten.
2. Hetta upp olivolja på 
svag värme i en stek-
panna och stek biffarna 
varsamt 4–5 minuter på 
varje sida. 
3. Servera med en klick 
yoghurt och lite vårlök 
till.

VINN!
Vi har tre exemplar 
av boken ”Roten 
till allt gott” som 
vi lottar ut bland 
dem som svarar 
rätt på frågan: 

Vem av dessa män anses ha 
lanserat potatisen i Sverige?  
1. Sven Hagströmer
X. Jonas Alströmer
2. Rolf Engströmer

Mejla svaret tillsammans med 
ditt namn och adress till  
vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Potatis”. Eller skicka 
ett vykort till Tidningen Kombi, 
”Potatis”, Box 995,  
162 12 Vällingby. Senast den  
27 oktober vill vi ha ditt svar.

”Jag vill hylla 
rotfrukterna” 
Tre frågor till Malin Randeniye, 
matentreprenör och -skribent, 
som skrivit ”Roten till allt gott”: 

Varför en rotfruktsbok?
– Jag älskar rotfrukter och ville 
hylla dem. De är vackra och 
goda, mättar bra och är fulla 
med näring och fibrer. Att de 
dessutom ofta är närodlade 
och billiga är jättebra. 
 
Har du någon favorit bland 
rotfrukter?
– Min vardagsfavorit är helt 
klart moroten. Den är så 
användbar i allt från bakning 
till sallader. Rödbeta är alltid 
vackert i maten och i arbetet 
med boken har också majrova 
blivit en favorit. 
 
Kan du ge något smart rot-
fruktstips?
– Mitt bästa tips när du har rot-
frukter som börjar se lite ledsna 
ut är att rosta dem i ugnen och 
sedan mixa en soppa av dem 
tillsammans med lite brynt 
tomatpuré och en god buljong. 
Det blir väldigt gott.

4 portioner

Ingredienser: 
5 palsternackor
1 msk olivolja
2 tsk salt
5 dl vatten
2 dl lätt crème fraiche
1,5 msk vinäger
Toppa med
3 skivor bacon
0,5 dl skalade hasselnötter

Gör så här:
1. Skala och hacka palster-
nackorna i små bitar. Fräs 
dem i oljan i en kastrull, 
de kan gärna få lite färg. 

Häll på vatten och salt och 
låt palsternackorna koka 
mjuka. Förbered under 
tiden toppingen genom att 
torrosta hasselnötterna i en 
panna.
2. Skär bacon i små bitar 
och stek dem, jag tycker 
om när de inte är helt kna-
perstekta, men det är en 
smaksak. Lägg baconen på 
ett papper och låt rinna av.
3. Mixa soppan slät och 
tillsätt crème fraiche. Låt 
soppan bli varm och smaka 
av den med vinäger och 
eventuellt med salt. Toppa 
med bacon och nötter.

Rödbetsbiffar med fetaost och quinoa
 

Slät palsternackssoppa 
med hasselnötter och bacon



Matlagning är 2000-talets religion och 
uppfinningsrikedomen när det gäller nya, 

smarta, snygga husgeråd är oändlig.  
Här är några saker som gör kökstjänst-

göringen både lättare och roligare.

av christina bild

FIFFIGT 
FÖR KÖKET
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       Inspiration
SMARTA SAKER FÖR 
MATGLADA KOCKAR

När handstyrkan  
inte räcker till kan det 

behövas ett smart  
redskap som hjälp.   

BÄRBAR FÖRVARING
En stadig, lättdiskad plastbag är 
vännen i nöden när berget till 
återvinningen växer och andra 

tillfällen. 285 kr, perstorpdesign.se.

LOCKET PÅ
Hur många slattar slängs inte i onödan för att 

öl- och läskburkar inte går att återförsluta? 
Can cap, 15 kr, finns på smartasaker.se.

RIV, SKALA OCH SPARA
Praktiskt set med mandolin,  

julienne, rivjärn och förvaringsbox. 
495 kr, electroluxhome.se. 

LÄTTHANTERLIG
Allt var inte bättre förr. 

Kyoceras keramiska 
skalare har ergono-

miskt handtag, 169 kr, 
zerazza.com.   

STICKPROV
Supersnabb termometer för allt 
du behöver hålla koll på: steken, 

vinet, vällingen, bulldegen …  
279 kr, cervera.se.

ANDRA HALVLEK
Hur ofta ligger inte en halv lök, tomat 

eller citron och torkar ihop i kylen? 
Big pots håller tätt och dessutom ser 
man vad man har. 75 kr, Lacave.se. 

BAG IN BARREL
En bag-in-box på bordet ger 

inte direkt guldkant åt middags-
bjudningen. Lägg över påsen  
i en snygg vintunna i stället,  

600 kr, laboul.com.

MED RÄTT MÅTT MÄTT
Perfekt för det lilla hushållet. 

Den lättgreppade skopan  
rymmer en portion ris och 

hålet en stor portion spagetti, 
65 kr, newsoda.com.

FÖR SKUMÖGDA
Har inte innehålls-

förteckningarna väldigt 
liten text nuförtiden? 
Förstoringsglas med 

praktisk kylskåpsmagnet, 
179 kr, klingel.se. 

SESAM ÖPPNA DIG
Skruvkorksöppnare som 
ger extra styrka vid mot-

sträviga korkar,  55 kr,  
partykungen.se.
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MONT SAINT-MICHEL

Sagolikt vacker tronar den 
minimala klipphalvön utanför 

kusten på gränsen mellan 
Normandie och Bretagne. Här 

är det europeiska tidvattnet 
som starkast och periodvis 
förvandlas halvön till en ö. 
Enligt sägnen tillkom Mont 
Saint-Michel tack vare en 
dröm där ärkeängeln Mi-

kael övertygade biskop Sankt 
 Aubert om att bygga en kyrka 

här. År 708 uppfördes det 
första kapellet, en större kyrka 

och kloster tillkom kring år 
1000 och redan 1874 blev 

Mont Saint-Michel turistmål. 
La Mère Poulard, värdshuset 
som öppnade 1888, omfattar 
numera flera hotell, delika-

tessbutik och museum, och är 
nästan lika känt som ön. 

www.ot-montsaintmichel.com

BAYEUXTAPETEN
En tapet – som egentligen 

inte är en tapet, utan ett 
broderi – tillhör Frankrikes 
främsta konstskatter. Den 
nästan 70 meter långa och 

50 centimeter höga Bayeux-
tapeten, sannolikt utförd år 

1076 i England, beskriver 
såväl historiska händelser som 
medeltida vardagsliv. Huvud-
temat är slaget vid Hastings år 
1066 och de bakomliggande 
händelserna. Bland annat har 

623 människor, 202 hästar 
och mulåsnor, 560 hundar 

och andra djur, 37 byggnader 
och Halleys komet avbildats. 
Allt broderat med stjälkstygn 
och dubbel läggsöm, som på 

franska heter bayeuxsöm. 
Finns att beskåda på Musée 
de la Tapisserie de Bayeux.
www.bayeuxmuseum.com

MONETS TRÄDGÅRDAR
Claude Monets konstverk  

i allmänhet, och näckrosor 
i synnerhet, tillhör världens 
mest älskade. I 43 år, till sin 
död 1926, levde han i huset 

i Giverny omgiven av sin 
stora inspirationskälla, den 

egna trädgården. Huset, som 
ursprungligen var ganska litet, 
byggdes ut i omgångar för att 
rymma både de åtta barnen 
och ett frekvent umgänge. 
Monet struntade i dåtidens 
murriga inredningsstil. Han 

färgsatte egensinnigt i 
solgult, klarblått, rosa och 
grönt och väggarna täcktes 

med egen och andras 
konst. Huset och trädgår-
den ser ut precis som på 
Monets tid. Giverny ligger 

cirka sju mil från Paris.
www.giverny.org

MUSEET ÖVER SLAGET  
OM NORMANDIE

Normandie kryllar av museer 
och sevärdheter relaterade till 
andra världskriget, och främst 

Dagen D, den 6 juni 1944, 
när de allierade landsteg vid 
en åtta mil lång kuststräcka. 
På museet över slaget om 

Normandie, Musée Mémorial 
de Bataille de Normandie, 
i Bayeux visas hela proces-

sen, från förberedelserna till 
genomförandet mellan den  
6 juni och 29 augusti 1944. 

Här kan man följa deloperatio-
nerna med såväl brittiska som 
amerikanska och tyska unifor-
mer, vapen och fordon. Börja 

gärna med den 25 minuter 
långa filmen ”Normandy 44, a 
Decisive Victory in the West”, 

baserad på arkivmaterial. 
www.bayeuxmuseum.com

text: christina bild Weekend
KULTURTUR 

I NORMANDIE

Tidvattnet – Europas starkaste 
– gör Mont Saint-Michel till en 

närmast magisk plats. 
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P
Å EN GÅRD några mil norr om 
Stockholm finns en fantastisk 
plats. I trädgården möts vi 
av en glad och inspirerande 

man som heter Victor Persson. Här, 

text: linda hällqvist  foto: oscar omne

FÅGELRÄDDAREN
En skämtare skulle kanske säga att Victor Persson har pippi på fåglar. 
Men här handlar det om liv och död. Till Stockholms Vildfågel Rehab, 

som Victor startat, kommer varje år över 2 000 skadade fåglar. 

bland dammar och lummiga träd, finns 
förutom hans hem en klinik och flera 
stora inhägnader för rehabilitering av 
vilda fåglar. Här huserar den ideella för-
eningen Stockholms Vildfågel Rehab. 

– Mitt engagemang för djur startade 
tidigt. Jag startade föreningen för tre 
år sedan och har finansierat det mesta 
själv. Jag är inte utbildad veterinär, men 
jag har gått flera kurser och jobbar del-

Victor Persson vill absolut inte 
kallas hjälte. Fåglarna han tar 
hand om tycker nog ändå att 
han är just en sådan. 

Två ugglor väntar 
på att få komma ut 

i det fria igen. 

Victor Persson
Ålder: 36 år.
Bor: Åkersberga, norr om 
Stockholm.
Gör: Jobbar deltid på en 
veterinärklinik och driver den 
ideella föreningen Stockholms 
Vildfågel Rehab, svr.nu
Intressen: Skärgården, naturliv 
och forskning.
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vilar, några fiskmåsungar som ligger 
hopkurade och en nyfiken liten falk-
unge som gapar efter mat. 

– När en skadad fågel anländer tas 
den först till kliniken, där den under-
söks och får behandling. Nästa steg i 
 rehabiliteringen är hopp-och-flaxburen, 
sedan flyttas de till större inhägnader 
där de får flyga fritt.

Till kliniken får Victor in fåglar med 
alla möjliga skador. Förutom trafik-
skador kan det handla om orsaker som 
tuggummin, blyförgiftning efter att 

tid på en veterinärklinik, säger Victor.  
Till Stockholms Vildfågel Rehab kom-
mer alla sorters vilda fåglar – från 
stadsduvor till sjöfåglar, örnar och 
pilgrimsfalkar. Fåglarna lämnas oftast 
av volontärer som Victor samarbetar 
med men även via djurambulans och 
av privatpersoner. 

NÄR VI GÅR RUNT på den lilla kliniken 
är det alldeles tyst bland burarna. 
Men, tittar jag lite närmare ser jag små 
uggleögon kika fram, en sångsvan som 

Den här falken har gjort illa nyckelbenet, 
men kan stå upp efter lite träning. Minst 
en och en halv veckas rehab återstår. 

”Jag har hittat ett sätt att rädda havsörnar 
som fått blyförgiftning, det känns fantastiskt.”
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fåglarna ätit kött eller inälvor som läm-
nats i skogen efter jakt eller fåglar som 
blivit kidnappade från sina föräldrar.  
På sommaren kommer många fåglar 
med fiskelinor eller krokar som fastnat. 

– Jag har hittat ett sätt att rädda 
havsörnar som fått blyförgiftning, det 
känns fantastiskt. Jag har redan räddat 
sju i år. 

MEDAN VI GÅR RUNT bland fåglarna 
ringer Victors telefon. Jag hör honom 
diskutera en liten fågelunge som sitter 
på marken. ”Hur långa stjärtfjädrar 
har den? Har den små rosa mungipor? 
Okej, kråkungar ska sitta på marken 
när de är så stora. Den har hoppat ur 
sitt bo. Han vill sitta i fred, hans föräld-
rar har säkert koll på honom”, säger 
Victor och avslutar samtalet.

– Jag är nog ganska hård när jag tar 
emot fåglar. Jag tar mig tid att lyssna 

på den som ringer för att få en tydlig 
bild av om vi bör låta fågeln vara eller 
om den behöver rehabiliteras. 

Stockholms Vildfågel Rehab tar  
emot runt 2 000 fåglar varje år och 
80–85 procent släpps ut i det fria igen. 
Föreningen drivs i dag helt ideellt 
och med hjälp av bidrag. Målet är att 
verksamheten i framtiden ska kunna 
finansieras fullt ut genom bidrag från 
allmänhet och andra föreningar.

Victor ser det som en självklarhet  
att ge djur rätt till en rehabilitering. 

– Men jag döper aldrig fåglarna. Då 
får jag en annan relation till dem och 
då blir det en större sak om de måste 
avlivas. Jag har däremot en stor ödla 
som bor i köket som heter Bruce. ●

VAD SKA MAN GÖRA OM MAN 
HITTAR EN SKADAD FÅGEL? 
– Observera om fågeln verkligen 
är skadad. Ser du ingen uppenbar 
skada, låt fågeln vara, säger Victor 
Persson. Fotografera den gärna och 
skicka ett sms till oss, då kan vi svara 
fort och snabbt få en uppfattning. 
Hittar du en övergiven fågel, låt den 
vara. Föräldrarna är säkert nära. Om 
den ligger dumt till, flytta den till ett 
säkert ställe.

VAD SKA MAN INTE GÖRA OM 
MAN HITTAR EN SKADAD FÅGEL? 
– Du bör inte ta hem fågeln och tro 
att du kan ta hand om den själv. Då 
förlänger du bara lidandet för fågeln. 
Du bör heller inte döda fågeln själv 
även om du tror att det är det bästa. 
Ringer du polisen eller kommunens 
viltvårdare avlivas ofta djuret direkt, 
eftersom de inte har tillstånd att re-
habilitera djur, säger Victor Persson 
som gärna svarar på frågor och gör 
en första bedömning. 

”Alla djur förtjänar 
en andra chans.”

Till Stockholms Vildfågel Rehab kommer fåglar av alla möjliga slag och med alla möjliga typer av skador. 80–85 procent av dem 
återhämtar sig såpass bra att de kan släppas ut i det fria efter rehabiliteringen. 
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text: christina bild 

JIE på auktion och loppis:

KERAMISK FOLKHEMSFAVORIT

Amerikafararna, design 
Elsi Bourelius, klubbade 
för 300 kronor.

Terrin Pomona, design 
Anita Nylund, klubbad 
för 350 kr.

Kryddset, 50-tal,  
värdering 500 kr, osålt.

Katt, klubbad för 300 kr. Keramiktavlor, design 
Aimo Nietosvuori, vär-
dering 800 kr, osålda.

Lekfulla samlarobjekt 
Anita Nylunds serie Vår lilla stad, med sitt lekfulla uttryck i funktionella produkter, 
blev en riktig storsäljare. Vissa delar är numera heta samlarobjekt. Burkar med lock, 
klubbade på nätauktion för 1 500 kr.

För alla som växte upp på 1950-, 60- 
och 70-talen ger namnet JIE Gantofta 
en riktig nostalgikick. Jie Johnsons  
Keramiska Fabrik, som grundades 
av John Ewert ”Jie” Johnson, började 
med att tillverka mindre träsaker som 
ibland kompletterades med keramik-
föremål från andra tillverkare. 1944 
flyttade fabriken från Helsingborg till 
Gantofta, 1952 började man med egen 
keramikproduktion och under de kom-
mande 30 åren följde företaget osvikligt 
med sin tid designmässigt. 

Från starten 1942 till konkursen 1992 
tillverkades allt från prydnadsföremål 
till serviser och en lång rad formgivare 
anlitades för längre eller kortare tid.  
En av de mest tongivande var Anita  
Nylund, som under åren 1956–1964 
bland annat skapade populära serier 
som Vår lilla stad och Familjen  
Pepparsson. På 70-talet gjorde JIE:s 
väggtavlor stor succé, inte minst Aimo 
Nietosvuoris blomreliefer. 

Företaget gick i konkurs 1992, såldes 
till nya ägare som flyttade produk-
tionen utomlands och det ”riktiga” 
JIE gick ur tiden. Och medan Anita 
Nylunds screentryckta förvaringskärl 
är heta auktionsfynd än i dag, säljs 
70-talets blomstertavlor för – i bästa 
fall – en tjuga på Myrorna.

Kulturkoll
JIE GANTOFTA  

– 50 ÅR AV KREATIVITET
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in förnamnen. De fyra 

överblivna bokstäverna ger ett verb som 
har med namn att göra. Namnen hittar 
du både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 

baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in förnamnen. De fyra 
överblivna bokstäverna ger ett verb 
som har med namn att göra.  
Namnen hittar du både vågrätt,  
lodrätt, diagonalt och baklänges.

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

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset augusti 2017:
Birgitta Andersson Bankemo, Staffanstorp, Rolf 
Karlsson, Surahammar, Mia Alexandersson, Grums, 
Kjell Svensson, Veddige, Laila Nilsson, Eskilstuna.
Efterfrågad lösning juli 2017: SPANIEL.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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text: stefan johansson  foto: stefan nilsson

Volvo 140-serien

Under första halvan av 70-talet var det Sveriges 
vanligaste bil. Ett halvsekel efter lanseringen har 
Volvo 140 äntligen fått den klassikerstatus den 
förtjänar. Kalle Sjös fina 145:a är en av de allra 
första som tillverkades.

50-ÅRIG 
KLASSIKER

V
OLVOS VÄRDE VARAR, hette 
det i den gamla reklamen.

När Volvo skulle följa 
upp succéerna med PV och 

Amazon byggde man en bil som inte 
gav upp i första taget.

Bilarna i Volvo 140-serien bara gick 
och gick. Och de fortsätter att gå.

”Lite för bra för sitt eget bästa”, säger 
experterna om denna svenska industri-
klenod. De som ägt eller äger en 142:a, 

144:a eller 145:a ruskar på huvudet och 
säger att det nästan är omöjligt att köra 
slut på mekaniken. 

I dag är 140-serien en svensk bilklas-
siker.

Men det tog tid. 140-modellerna 
har beskrivits som Volvobilarna som 
”hamnade i kläm”, och har inte alls haft 
samma kultstatus som föregångarna 
Amazon, PV och Duett eller efterfölja-
ren 240.

– Först på senare tid har de blivit  
accepterade som veteranbilar, säger 
Kalle Sjö, 43, som själv äger en riktig 
pärla i 140-serien.

HANS 145:A HAR chassinumret T28, 
vilket nästan är ett magiskt nummer  
i sammanhanget.

– Först gjordes 30 testbilar. Min är 
nummer 28. Den skickades till Bahco-
verken och utrustades med deras 

Taxi, polisbil eller familjetransportör 
– Volvo 140 syntes överallt under 
första halvan av 70-talet.

Med sina raka, USA-influerade linjer, 
moderna komfort och stora utrymmen 
blev Volvos 140-serie en storsäljare. 

foto: volvo cars 



kupévärmare och motorvärmare, säger 
Kalle som sitter i styrelsen för Volvo 
140-klubben.

Han och klubben har varit med och 
sett till att den här kaxiga lillbrorsan i 
Volvofamiljen numera är en beundrad 
bilklassiker.

En sådan kostar, förstås. 1967 fick 
man betala mellan 14 000 och 15 000 
kronor för en 140-modell. I dag får man 
räkna med att betala 50 000–70 000 för 
en 140-bil där karossen är frisk, och där 
motorn faktiskt fungerar.

– Det har gått iväg två, tre 145:or till 
Tyskland som såldes för mellan 150 000 
och 170 000, berättar Kalle Sjö. Det 
finns ytterst få 145:or som är värda att 
köpa och lägga ner jobb på. De flesta är  
sönderrostade med en trasig inredning. 

FÖRSTA BILEN I 140-SERIEN, en fyra-
dörrars 144 av årsmodell 1967, var klar 
i augusti 1966. Volvo prisades i hela 
världen för den moderna designen i 
den kantiga karossen, för rymligheten 
och sitt sätt att tänka på säkerheten.

Här, säger i dag experterna, lades 
grunden till den moderna, och faktiskt 
nutida, Volvon.

144:an var först. Sedan kom tvådör-
rars 142 och femdörrarskombin 145. 

Först hade bilarna samma B18-motor 
som Amazon, PV och Duett, sedan 
fick de den något större B20. Ville man 
kunde man från 1971 extrautrusta bilen 
i modellerna de Luxe och Grand Luxe. 
Riktig lyxversion i 140-serien var Volvo 
164 med sexcylindrig motor.

1974 producerades rekordmånga 144 
och 145. Kanske för att 145 börjat bli 
populär i USA, där den marknadsfördes 
som den bästa bilen för hemmafruar. 
I reklamfilmerna på 1970-talet, när så 
mycket var slit-och-släng, såldes den 
in som den pålitliga, ekonomiska bilen. 
”Nio av tio registrerade Volvo 140 under 
elva år rullar fortfarande på vägarna”, 
fick amerikanerna veta.

Ändå lades produktionen ner i slutet 
av 1974. Då hade lite mer än 1,2 miljo-
ner tillverkats, där styvt 250 000 bilar 
var 145:or.

140 ersattes av 240-serien som kom 
att bli en ännu större succé och tillver-
kades ända fram till 1993. 

Kalle Sjö köpte sin pärla under  
sommaren 2016.

Hans unika Volvo 145 är i perfekt 
skick. Lacken blänker och vinylkläd-
seln, som kallades konstläder då på 
60-talet, har inte en fläck eller reva. 

LÄNGE GICK DEN som bruksbil men den 
var ändå i fint skick när Kalle hittade 
den, det fanns så gott som ingen rost. 
B18-motorn på 100 hästkrafter med 
dubbla förgasare var också okej.

– Jag fick i gång den efter lite hand-
påläggning, säger Kalle.

Sedan öppnar han vänster framdörr 
på sin nyvaxade ljusgula sextiotals-
raritet. Det knarrar karakteristiskt i den 
bruna vinylen när han sätter sig.

– Det här är den äldsta 145:an som 
rullar på vägarna, säger Kalle när han 
lägger ena handen på ratten och vrider 
om nyckeln med den andra. 

Kalle Sjö är också eventansvarig i 
Svenska Volvo 140-klubben, som värnar 
om 140-arvet och har 1400 medlemmar 
i dag.

– Volvo … ja, du, säger Kalle och  
öppnar bakdörren. Precis som jag är 
det många som växt upp med Volvo-
bilar i familjen. Volvo är så Sverige, på 
något sätt. ●
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Kalle och Karin Sjös 145:a är den 28:e som tillverkades och är i ett fantastiskt skick. Innerutrymmena är lika 
generösa och den bruna vinylklädseln (som kallades konstläder) lika hal som för 50 år sedan. Med dubbla 
förgasare levererar B18-motorn 100 hästkrafter. 

”Först på senare 
tid har de blivit 

accepterade som 
veteranbilar.”

140-fakta
➞ Första bilen 
i 140-serien, 
en fyradörrars 
144, årsmodell 
1967, rullade ut 
från produk-
tionslinjen på 
Torslandaverken 
19 augusti 1966. 
Snart följdes den 
av tvådörrars 142 
och femdörrars- 
kombin 145.
➞ 1966 utsågs 
den till Årets Bil.
➞ 140-serien 
designades av 
legendaren Jan 
Wilsgaard. Hans 
första Volvo-
design var Volvo 
Amazon (1956). 
Den sista Volvo 
960 (1990).
➞ Sammanlagt 
1 251 371 bilar i 
Volvo 140-serien 
tillverkades. Av 
dem var 268 317 
Volvo 145.



12 för

Spara: 10:-
50:-

En halv miljon för en femma!

Namn:

Vid köp av 12 st Femman 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).

Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen.
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” Jag vill till Tanzania  
– eller Svalbard”

När jag vinner!

Katarina Sundman:

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

”OM JAG VANN en miljon eller mer skulle 
jag kunna ta ledigt från jobbet och göra 
något mer meningsfullt i mitt liv, till 
exempel åka iväg som volontär till något 
annat land och ge en hjälpande hand. Jag 
har exempelvis sett volontärverksamheter 
i Tanzania man kan anmäla sig till. 

Eller så skulle jag starta en hjälpverk-
samhet i min egen kommun, riktad till 
barn och ungdomar som inte har samma 
förutsättningar som andra. 

Jag skulle även sätta guldkant på livet 
med resor. Vi skulle göra en gemensam 
resa med familjen till Svalbard som vi  
alla drömmer om att besöka. Vi gillar  
att köra skoter och kör mycket under  
vinterhalvåret, så att få uppleva vidderna 
på Svalbard under vårvintern vore helt 
fantastiskt. 

Sedan skulle jag också kunna gå ner i 
arbetstid och ägna mig mer åt att göra 
saker tillsammans med familjen.” 

Katarina Sundman
Ålder: 51 år. 
Bor: Vistträsk i Norrbotten. 
Familj: Maken Erik och tre barn.
Gör: Privatrådgivare på Handels-
banken i Älvsbyn.
Intressen: Skoter, stugan i fjällen, 
friluftsliv, bestiga toppar. Vi har 
startat ’Top of Älvsbyn’ där man 
köper kort, bestiger olika toppar 
och kan vinna presentkort till 
exempelvis olika affärer.
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➞ MARIEFRED 2–3 november. Gripsholm i 
Mariefred förvandlas till ett riktigt sago-
slott under dessa två höstlovsdagar. Det 
blir  familjevänliga rundvandringar och 

skattjakt i slottets regi, dessutom ordnar 
Mariefreds bibliotek sagoläsning på slottet 
för barn i åldrarna 0–99 år. 

Mer info: www.strangnas.se ●
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av: martin engqvist 
och samir akhmedov

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Hallå där!
”Kom i god tid till  
höstmarknaden” 

Körsång, opera, teater, föredrag,  
bio, god mat och dryck står på  
programmet under den italienska  
veckan i Umeå, som anordnas för tredje  
året i rad. Bakom arrangemangen står Italienska  
Föreningen i Umeå. Mer info: www.italieniumea.se

Viva Italia!

➞ En av höstens stora 
tjusningar är höstmarkna-
derna. Förr var de bland de 
viktigaste festdagarna och 
betraktades som fridagar 
för herrgårdarnas drängar 
och pigor. 

Mittmarken i Munkbysjön 
i Ånge kommun hölls för 
några veckor sedan och har 
i 31 år fortsatt den folkliga 
traditionen, i år under bland 
andra Therese Sjökvists 
ledning.

Vad är det speciella med  
en höstmarknad?
– För mig handlar det om 
god fika, fint väder och 
självklart en massa smak-
prover. Det speciella med 
höstmarknader är att vi är 
inne i en skördesäsong. 
Man har odlat på somma-
ren och därför blir utbudet 
under hösten bra.

Hur ska en perfekt höst-
marknad vara?
– Det viktigaste är att 
produkterna är genuina. 
Det måste vara riktiga och 
rejäla saker och besökaren 
ska få en känsla av att det är 
äkta. Sedan är det självklart 
också viktigt att det finns 
något för alla smaker, allt 
från grönsaker till sylt, bröd 
och ost.

Vad ska man tänka på  
när man besöker en höst-
marknad?
– Var ute i god tid. Det 
mesta brukar säljas ut och 
det största utbudet finns 
därför vid öppningen. Ta 
med dig ett öppet sinne, 
vässa smaklökarna och se 
till att njuta av upplevelsen.  
Oavsett om du tänker 
handla eller inte. ●
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KONST

OKTOBER I UMEÅ

Sagor på slottet

Här är tåg modellen 
➞ HÄSSLEHOLM 21–22 oktober. Modelljärn-
vägs- och hobbyentusiaster lär vallfärda till 
Hässleholm denna helg när stadens modell-
järnvägsförening öppnar portarna till årets 
Tågmarknad. Utställare och handlare visar 
upp sig i två hallar. Mer info: www.hmjf.se.

MODELLJÄRNVÄG

DRYCKESFESTIVAL

Modefoto på museet 
➞ BORÅS 8 oktober–29 december. 
Lars Tunbjörk var en av Sveriges mest 
kända och omtyckta fotografer när 
han avled 2015. På Konstmuseet i 
Tunbjörks hemstad Borås öppnar nu 
en utställning med modefotografier 
han tog i Paris 2004–2005, och det  
är första gången de visas för allmän-
heten. Mer info: www.boras.se

Festival för finsmakare
➞ KARLSTAD 3–4 november. Ädla drycker 
står i fokus när den tredje upplagan av 
Carlstad Beer & Whisky Festival hålls på 
Färjestadstravet. Runt 10 000 personer väntas 
komma till festivalen för att provsmaka och 
lära sig om öl, whisky, cider, rom, konjak och 
mycket mer. Mer info: www.carlstadbeer.se

Intresset 
för öl och 
whisky 
växer i 
Sverige. 

Det var en 
gång ett slott 
som fylldes 
med sagor. 

Små tåg väcker stort 
intresse i Hässleholm. 



Drömreselotteriet
/Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

SVARSKORT

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

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

1710DAKOM

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-11-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse inom 7 
dagar.  Din premie får du ca 5 veckor efter att din betalning registrerats. 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 Drömreselotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).  För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se. 

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse 
och är sedan med i 4 dragningar i en månad. Jag betalar bara 69 kr* för välkomstpaketet och får dessutom 2 exklusiva bäddset från 
VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr) och 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan extra kostnad. Därefter får jag en ny lott varje månad 
för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

3

För spelare och anhöriga

Beställ NU på www.kombispel.se/drom
ring 08-5800 1234 eller skicka in svaret via det bifogade svarskortet

Till dig som kund

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTBEVIS
Anna-Lena Sundberg DD716116

Spelomgång 1701: vecka 1–4

Lottnummer:

107398

Din Extralott:

208287

Erbjudandets 
totala värde: 

1008:-

ÖKA DINA VINSTCHANSER MED YTTERLIGARE EN LOTT!

69:-
för 
endast

* Fakturaavgift tillkommer 
med 25 kr.

*

1 st Drömreselott (värde 200 kr) med fyra miljonchanser

2 st exklusivt designade bäddset 
från VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr)

2 st Femmanlotter med chans att skrapa 
fram en halv miljon direkt (värde 10 kr)
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DRÖMRESELOTTERIET
- SVERIGES STÖRSTA CHANS ATT BLI MILJONÄR 
3	Vi lottar ut 241 835 000 kronor varje år!
3	Skattefria vinster!
3	Vinstbevakning ingår (du riskerar aldrig att missa en vinst)!

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.
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