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Leve eldsjälarna!

KRYDDSTARK     
Hösten innebär skördetid 
för Kathy Shamari på 
Stafva gård på Gotland. 
Hon odlar saffran – ett 
riktigt pilljobb och inget 
för den stressade.  
Sidan 6

VART ÄR BILEN PÅ VÄG?      
Elbilarna är redan här,  
och tillverkarna testar 
självkörande fordon i 
trafik. Vad händer sedan? 
Kombis bilexpert tittar  
i kristallkulan. 
Sidan 20

… mer inspirerande läsning:
Läs om glastrollkarlen Bertil Vallien och om VM-sporten bordshockey, möt två 
lyckliga lotterivinnare – och glöm för allt i världen inte pyssel och korsord!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

ÄLSKAR NI DEM lika mycket som jag 
gör? Eldsjälarna och entusiasterna!  
De som lägger ned sin själ i sitt intresse 
eller sin hobby. Bästa chansen att träffa 
dem brukar vara i föreningssamman-
hang och, av någon anledning, på resor. 
En favorit är mannen jag träffade på 
en buss från São Paulo till Ilha Grande 
i Brasilien. Han livnärde sig på att göra 
stora hästskulpturer av trä, och under-
höll mig hela vägen med spännande 
fakta om både hästar och trä.

I VISSA FALL utvecklas intresset till  
något eldsjälen kan tjäna pengar på 
och i bästa fall till och med leva på. 
Som för Kathy som odlar saffran på 
Gotland. Det kan ju låta som en tokig 
idé. Men när man tänker efter är ju 
guteefterrätten med stort E saffrans-
pannkaka, så lokal efterfrågan finns. 
Närodlad saffran är både otippat och 
spännande!

I ANDRA FALL är intresset något man i 
första hand gör för sin egen skull. Som 
för Sonny Sandin i Ronneby, som gett 
sig den på att själv spela in Beatles låt-
skatt i kronologisk ordning. Ingen liten 
uppgift, men det blir garanterat många 
roliga timmar i hemmastudion. 

KATHY, SONNY och 
mycket mer kan du 
läsa om i det här 
numret av Kombi. På 
sista sidan hittar du 
också ett bra erbju-
dande om att börja 
prenumerera på 
skraplotter – bra 
om man vill ha lite 
spänning, fler  
dagar än fredagar.

DOKTOR BEATLES      
Läkaren Sonny Sandin i 
Ronneby har fullt upp på 
fritiden. Han har gett sig 
den på att på egen hand 
spela in alla Beatles låtar. 
Alla utom en. 
Sidan 14

Följ med till vackra och 
behagliga Madeira!

Gröna berg 
och ljuva dalar 

Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Annelie Mattsson
Ålder: 37 år. 
Bor: Norrtälje.
Gör: Sjukskriven just nu, annars barn-
skötare på förskola.
Familj: Två döttrar, 15 och 17 år gamla.
Intressen: Böcker, film, djur och natur. 
Har två katter och en hund och tar gärna 
promenader i naturen. Tycker också 
om att baka, det blir mest sötsaker som 
sockerkakor, muffins och småkakor.

” Jag valde en Volvo – 
  men har inget körkort”

VINNAREBIL VÄRDE 300 000:-”JAG BLEV JÄTTEFÖRVÅNAD över stor-
vinsten, för jag hade bara fått ett sms 
om att jag vunnit en vinst för 200 kronor. 
Först när jag ringde in för att välja vinst 
sade de att jag kunde välja en bil! Jag 
blev glad och chockad. Hade inte väntat 
mig en så stor vinst, men det är klart, 
man hoppas ju alltid. Samtidigt tror 
man inte att det ska hända en själv. 

Jag skulle behöva en bil och har valt 
en Volvo V60 – men jag har aldrig tagit 

körkort, så jag kommer att sälja den.  
I stället kommer det att bli en långresa 
någonstans utanför Europa. 

Jag funderar på att åka till Florida 
nästa år. Det är det enda jag tänkt ut 
än så länge, men jag ska spara en del 
också. Resan var det som kändes mest 
självklart när jag vann. 

Kanske ger jag något till välgörenhet.  
Nu har jag hunnit smälta det hela och  
det känns bara jätteroligt.”



Hej Barbro! 
I vinter fyller jag 70 år och vill ta med barn 
och barnbarn på en resa till solen. Kan 
du tipsa om något resmål som passar tre 
generationer? Barnbarnen är i åldrarna 
5–14 år, är livliga och aktiva. Som 70- 
åring har man inte riktigt samma ork. 
Farmor Christina
 
Hej Christina! Vad roligt att resa  
flera generationer tillsammans.  
Eftersom alla brukar bli nöjda 
om barnen är glada föreslår 
jag våra familjehotell Sunwing 
Family Resorts som har mäng-
der av aktiviteter för alla åldrar. 
Boendet passar både små och 
stora familjer, med plats för upp 
till sju personer i samma lägenhet. 
Här blir barnen inte sysslolösa och 
övriga familjen kan koppla av. För 
mycket sol och värme rekom-
menderar jag Phuket i Thailand 
där vi har två fina Sunwing-
hotell. Vill ni inte åka så långt 
föreslår jag Arguineguín på 
Gran Canaria eller Fañabé 
på Teneriffa. 

Trevlig resa! /Barbro

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Jag gillar tempot och variationen”
Allt fler av våra kunder besöker 
oss på kombispel.se och 
Facebook, och väljer att få 
sitt lottutskick digitalt. Emelie 
Bolldén är en av dem som 
håller i de digitala trådarna på 
Kombispel. 

Du är webbredaktör. Vad 
innebär det?
– Jag jobbar med innehåll  
och utveckling av våra webb-
platser, producerar material 
till våra sociala medier och 
e-post. Jag brukar också  
vara med och ordna event,  
då träffar vi vinnare och firar 
dem. Det är ett omväxlande 
jobb!

Hur kom det sig att 
du valde just det 
här yrket?
– Jag läste 
medieteknik, en 
kombination av 
programmering, 
kommunikation 
och design. Som 
webbredaktör har 
jag användning av 
alla delarna, så det 
passar mig perfekt. 
Vad är det roligaste 
med jobbet?
– Det är jätteroligt att vara 
med och utveckla vår digitala 
närvaro. Jag trivs med tempot 
och variationen, samtidigt har 

jag frihet att vara 
kreativ.
Vad gör du helst 
när du är ledig?
– Jag älskar att 
resa. Jag har 
dykcertifikat, det 
är kul att kombi-
nera med resandet. 
Sedan skriver och 
fotograferar jag. 
Favoritsajt? För-
utom kombispel.se! 
– Jag använder 

Tripadvisor mycket när jag reser, 
eller när jag letar inspiration till 
resor. Det är spännande med 
sajter som till stor del består av 
användarskapat innehåll.

Fem frågor till Emelie Bolldén, webbredaktör

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

Barbro Holmberg  
på Ving är Kombis  
reseexpert. 

Hej! 
Vinstbladet ger verkligen bra inspiration när 
man är ute efter presenter att ge bort. Även 
om man inte vinner kan man få bra uppslag till 
gåvor. Så inspirerande och trevligt att titta på 
alla fina saker.
Gunilla

Hej Gunilla! 
Så roligt att du gillar och blir inspirerad av 
våra vinster. Vi anstränger oss mycket för att 
vinstutbudet ska vara både varierande och av 
hög kvalitet. Och vi håller tummarna för att 
du snart vinner! 

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

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.

Vinnare av Vår kokbok som gick att tävla om i nr 9 blev:
Sven Erik Forsman, Lycksele, Ingegerd Pernsjö, Avesta, 
Annica Lennholm, Yxlan, Anita Karlsson, Åseda och Håkan 
Sammelin, Tärendö. Grattis! Rätt svar: Bullens Pilsnerkorv.

I kvartal tre gick  

Jackpotten  
ut med  

1,3 miljoner 
kronor 

till en vinnare  
i Boden.
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Hannu Viitanen
Ålder: 80 år. 
Bor: I utkanten av Malmö.
Gör: Pensionär.
Familj: Syster och hennes två 
barn och barnbarn i Finland.
Intressen: Ta hand om träd-
gården, titta på actionfilm, varit 
med i hemvärnet i 25–30 år när 
jag var lite yngre.

”Jag ska byta fönster”
”JAG HAR KNAPPT FATTAT det än. Trodde inte 
på det först, utan tänkte att det var någon  
som skojade med mig. Men sedan kontrol-
lerade jag mitt nummer och när jag fick ett 
grattisbrev förstod jag att det var på riktigt. 
Min reaktion var ganska sansad, jag hoppade 
inte upp i taket eller så, men det är mycket 
skoj att ha vunnit.

Jag har kunnat köpa en ny bil, det blev en 
Nissan Qashqai. Tänkte att det var bäst att 
köpa en mer robust variant. Annars har jag 
inga speciella planer för pengarna. Jo, jag 
ska byta fönster som blivit lite väderbitna 

här i radhuset. Jag kommer inte göra någon 
jordenruntresa, men tänker hälsa på syrran i 
Finland till våren. Det var ett par år sedan jag 
var och hälsade på. Brukar köra till Stockholm 
och ta båten över. Kanske att jag uppgraderar 
hyttklassen, ska fundera på det.

Jag har inte vunnit några stora vinster tidi-
gare, bara saker för 200 kronor, men jag vann 
1 000 kronor i ett annat lotteri veckan innan 
jag vann en miljon i Kombilotteriet, det var 
lustigt. Det är inte så många som vet om att 
jag har vunnit, men de närmaste grannarna 
har gratulerat mig.”

VINNARE1 MILJON
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av anna-maria stawreberg  foto therese jahnson

Kathy Shamari älskar Gotland, bondelivet och 
saffran. Inte så konstigt kanske att hon sadlat 
om och blivit saffransbonde på just Gotland. 
– Jag behandlar min saffran lite som om den 
vore min bebis, förklarar hon. 

SAFFRAN

Kathy Shamari
Ålder: 56 år.
Bor: I en hyrd flygel på 
Stafva Gård på Gotland och 
i radhus i Solna när det inte 
är saffranssäsong.
Familj: Vuxen dotter och 
särbo i Solna.
Gör: Saffransodlare.

Med sinne för

D
ET HAR ÖSREGNAT. Som om 
det inte vore nog blåser det 
halv storm, och inflygningen 
över Gotland blir skumpig 

och … spännande. 
Men när vi svänger in på vackra 

Stafva gård i Barlingbo socken ett par 
mil utanför Visby tittar solen fram 

och värmer. Bortanför grindstolparna 
breder regnbågen ut sig. 

Kathy Shamari tar emot i gårdsmeje-
riet. Här har hon dukat upp kantarell-
soppa med saffran (recept på sidan 9),  
färskt bröd och gårdens egna ostar. Tänt 
levande ljus och dekorerat med vackra 
höstlöv och säsongens sista blommor. 

Det är i krokus-
blommornas  
pistiller som  
saffranet finns. 
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Vi är här för att prata saffran, värl-
dens utan konkurrens dyraste krydda. 

– Jag älskar saffran, säger Kathy och 
slår ut med armarna. 

Hon ger ett minst sagt energiskt in-
tryck, och att hon levt med sin saffran 
nästan dygnet runt under de senaste 
veckorna är svårt att ta in. Hon är så 
långt ifrån bilden av utmattad kvinna 
som det bara går. 

– Men så gör jag det jag tycker om 
att göra också, förklarar Kathy, och slår 
upp den rykande heta soppan i skålar. 

TROTS ATT DET ÄR HÖST och hela 
Sveriges växtlighet håller på att gå i ide, 
är det just nu som saffranen skördas. 
Här, på Stafva gård, har det odlats 

”Gud skapade mig 
redan från början till 

bonde.”

I oktober–december  
skördas saffranen på Stafva 
gård. Det är långt ifrån hela 

blomman som används, utan 
enbart övre delen av pistillen. 
Man brukar säga att ju högre 
kvalitet på saffranen, desto 

rödare färg har den. Dessutom 
ska den färdiga kryddan  

ha så låg fukthalt  
som möjligt. 

Kathy Shamari hörde 
talas om saffrans-

odlingen när hon var på 
Gotland på semester.  

Nu arrenderar hon den.  

saffran sedan 2009, Kathy själv tog över 
odlingen för snart fem år sedan. 

– Jag hörde talas om odlingen när jag 
var här på semester med min man, och 
kunde inte riktigt släppa det. Därför 
hörde jag av mig för att kolla om det 
gick att arrendera, berättar Kathy, som 
inte hade någon som helst erfarenhet 
av livet som bonde och inte heller hade 
särskilt gröna fingrar. 

Det visade sig att det fanns en möj-
lighet att arrendera odlingen. Kathy 
började läsa allt hon kom över om den 

Kathy 
Shamari 
tar emot 
på Stafva 
gård. 
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exklusiva kryddan, skaffade ett till-
fälligt boende på Gotland, lämnade sin 
man där hemma i Solna och flyttade 
över. 

– Gud skapade mig redan från 
början till bonde. Jag har alltid varit 
morgonpigg, säger Kathy och visar 
vägen mot saffransodlingen. 

Vi passerar en gammal smedja, ett 
vackert bostadshus, där Kathy bor i ena 
flygeln, och knotiga gamla fruktträd. 
I en fruktträdgård i bortre ändan av 
ägorna breder saffransodlingen ut sig. 
Ett lila hav av krokus. 

– Saffranen skördas under 
ungefär tre veckor i perio-
den oktober till december, 
beroende på vädret. Min 
familj kommer över 
och hjälper mig och vi 
plockar den för hand 
tidigt på morgonen, då 
bevaras aromen, förklarar 
Kathy. 

Hon visar hur hon försiktigt nyper 
av blommorna, lägger dem i en luftig 
korg och sedan tar in dem i den lilla 
saffransstugan för att de ska få en 

första torkning på sidentyg. Därefter 
plockas pistillen av för hand och torkas 
i enlighet med de metoder som bäst 
lämpar sig för saffran på våra nordliga 
breddgrader. Den exakta processen är 
något av en hemlighet mellan saffrans-
odlare och inget man talar om efter-

som en stor del av den färdiga 
kryddans kvalitet beror på 

hur väl den har torkats.

DOFTEN ÄR BEDÖVANDE. 

En blandning av saffran, 
honung och färska blom-

mor fyller hela den lilla 
stugan. 

– Det är ett enormt krävande 
jobb. Under skörden sover vi i skift 

om två timmar, all tid går åt till att ta 
hand om saffranen, rensa ogräs och se 
till att odlingen tar sig, säger Kathy. 

Under de år hon drivit odlingen 
har hon utökat antalet lökar kraftigt. 
Numera sträcker odlingen ut sig över 
260 pallkragar. Varje dag under skörden 
plockar, rensar och torkar Kathy och 
hennes familj 2 500–3 000 blommor. 

Ryktet om hennes saffran har spridit 
sig med rekordfart. All saffran som 
produceras på gården har en rykande 
åtgång, men allra först i kön brukar 
stjärnkrögaren Mattias Dahlgren stå. 

– Men ska jag vara helt ärlig så är det 
lite jobbigt att sälja den. Jag blir liksom 
lite fäst vid den när jag går här om 
dagarna i odlingen, säger Kathy. ●

magasinet kombi # 11 2017

”Det är ett enormt 
krävande jobb.  

Under skörden sover 
vi i skift.”

Saffran i siffror
➞  250–300 blommor. Så många 

blommor går det åt för ett gram 
saffran. 

➞  1 dag. Så lång tid har man på sig att 
plocka utslagna blommor. 

➞  3 månader. Så länge pågår skörde-
perioden. 

➞  40 000 kronor. Kilopriset för saffran 
är högt.

➞  300 ton. Så mycket saffran produ-
ceras varje år i världen. 

➞  3 000 år. Ungefär så länge har 
saffran odlats.

I dag sträcker sig saffransodlingen över 260 pallkragar. Varje dag under skörden plockar, rensar och torkar Kathy och hennes familj 
2 500–3 000 blommor. All saffran som gården producerar säljs, bland annat till stjärnkrögaren Mattias Dahlgren.

Den färdiga 
produkten.
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Kathys kantarellsoppa med saffran
4 portioner

Ingredienser: 
2 liter gula kantareller el 50 g 
torkade trattkantareller
1 stor morot 
1 gul lök
50 g smör
1 liter höns- eller grönsaks-
buljong
1 g saffran
salt, peppar
1 dl grädde 
1 dl crème fraiche
Till redning: gammalt surdegs-
bröd eller Maizena
1 knippe persilja eller koriander 

Gör så här: 
1. Riv moroten i förväg och låt 
den ”vattna av sig”. Hacka löken 

fint. Grovhacka kantarellerna 
och fräs tillsammans med löken 
i smöret. Krama ur den rivna 
moroten och tillsätt. Häll över 
buljong, grädde och mortlad 
saffran. Låt det sjuda under lock i 
cirka 8 min.  
2. Red av: Har man ett halvt 
gammalt surdegsbröd liggande 
så ta ut innanmätet och mixa till 
fina, jämna smulor. Hur mycket 
av brödet man använder beror på 
hur tjock/krämig man vill ha sin 
soppa. Häll smulorna i soppan 
och låt sjuda i ytterligare 2 minu-
ter. Har man inget surdegsbröd 
fungerar Maizena också bra.
3. Smaka av med salt och peppar.  
Servera med en matsked crème 
fraiche och strö hackad persilja 
eller koriander över.

Saffran och kantreller 
är en välsmakande 

kombination. 

Kathy bjuder på
vintervarm soppa
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På den portugisiska vulkanön Madeira råder behagligt klimat 
året runt. Följ med på en levadavandring och möt svenska 

Sven-Olle och Maj-Britt som bor här på vintern.

MADEIRA
text och foto: emma young

– svensk sommar året runt

Fakta Madeira
➞ Madeira är huvudön i en ögrupp 
med samma namn belägen i Atlanten, 
40 mil norr om Kanarieöarna och  
60 mil utanför Afrikas kust.
➞ Madeira tillhör 
Portugal men är själv-
styrande och har en 
egen flagga.
➞ Här bor ca 260 000 invånare på en 
yta motsvarande halva Gotland.
➞ Funchal är huvudstad och två mil 
därifrån ligger flygplatsen som i mars  
i år bytte namn till Cristiano Ronaldo 
Madeira International Airport för att 
hedra fotbollsproffset som växte upp 
på ön. 
➞ Valutan är euro. 
➞ Språket som talas är portugisiska. 
De flesta kan även engelska eller tyska.

Solnedgång över havet
Längs kusten kan du samla på 
vykortsvackra vyer.



Det är svårt att avgöra vad som är 
vackrast. Självklart är det maffigt med 
utsikten från bergen – vissa dagar kan 
man befinna sig ovanför molnen – men 
det är också magiskt att stå i en dal och 
blicka upp mot alla berg. Här och var 
finns små vattenfall som bidrar till den 
nästan overkliga skönheten. 

Så här års i november finns det inte 
jättemycket blommor på ön men det 
finns gott om de karaktäristiska röd-
orangea blommorna som här kallas för 
”jul-aloe vera”. 

Julstjärnor växer också vilt här, på 
över en meter långa stammar. 

HAVSBASSÄNGER och saltvattens pooler, 
där vissa tar inträde, finns det många 
varianter av. Några sandstränder finns 
också, men det är inte för dem man 
åker till Madeira. Och kanske inte 

”Man tröttnar aldrig 
på att vandra på ön.”
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P
Å RÄCKET LÄNGS kustpromena-
den i Funchal har kärlekspar 
låst fast hänglås med sina  
initialer, flera är väderbitna 

och rostiga. Räcket behövs. Det är en 
bra bit ner till havet och sluttningen är 
brant. 

En kort intensiv regnskur påminner 
om att alltid ha med sig paraply här. 
Men regnet är snart glömt när den 
vackraste regnbåge jag sett uppenbarar 
sig och övergår i en dubbel regnbåge. 

Från hamnen går linbanan upp till 
bergsbyn Monte. Den går sakta och 
man hinner njuta och få en överblick 
över staden nedanför. Väl uppe är  
utsikten fantastisk. 

Nivåskillnaderna, de korta regnen 
och den sagolika grönskan känneteck-
nar atlantön Madeira, 40 mil norr om 
Kanarieöarna. Hit reser många för de 

vackra vandringslederna, höga bergen, 
djupa dalarna och vidunderliga vyer.

ETT BRA SÄTT att uppleva Madeira är att 
hyra bil eller ta en busstur. Jag väljer en 
guidad bussutflykt genom västra delen 
av ön. 

Det första stoppet är Cabo Girão, 
världens näst högsta havsklippa, cirka 
600 meter över havet. Därifrån ser man 
rakt ner i havet, och om man inte lider 
av höjdskräck kan man ta ett steg till ut 
på utsiktsplattformen – som är av glas.

Turen fortsätter på slingriga vägar 
upp genom bergspasset Encumeada till 
1 007 meters höjd och här möts vi av en 
häftig dimma. 

Sven-Olle och  
Maj-Britt Nehard 

bor på Madeira 
under vinter-

halvåret. 

Sitt och njut av utsikten
Från hamnen i Funchal till bergsbyn 

Monte tar man linbanan.

Gröna berg och djupa dalar 
kännetecknar Madeira.

Kärleksförklaringar 
som rostar.



– Man tröttnar aldrig på att vandra 
på ön, varje sträcka har något nytt att 
erbjuda. Stillheten och ron i naturen 
gör att varje dag känns som en söndag, 
säger Maj-Britt.  

Efter sin tid här konstaterar de att 
det också är befolkningen som får dem 
att trivas.

– De har mött oss med värme,  
omtänksamhet och en del nyfikenhet,  
säger Sven-Olle. Det finns några svenskar 
till som bor här i området och vi träffas 
ibland. För den som är intresserad säljs 
en trea för runt 2,5 miljoner kronor. 

RONALDOS MUSEUM hittar jag så små-
ningom nere i hamnen. Utanför står en 
staty av Cristiano Ronaldo dos Santos 
Aveiro, som är hans fullständiga namn, 
i naturlig storlek. 

Trots att mitt fotbollsintresse inte 
är så stort imponeras jag av alla hyllor 
med priser, signerade fotbollar och 
tröjor, gåvor, fanbrev och teckningar.

Efter en vecka på Madeira har jag 
gått totalt åtta mil. Jag kommer gärna 
tillbaka och går åtta till, det finns så 
mycket kvar att se. Och så har Sven-
Olle lockat med att vi ska äta espada, 
en sorts svärdfisk, tillsammans om jag 
besöker dem på ön igen. ●
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”Stillheten och ron  
i naturen gör att  

varje dag känns som 
en söndag.”

heller för badtemperaturen. Det är 
svensk sommar året om, det vill säga 
man växlar mellan badkläder och 
regnjacka. 

Men man måste ändå älska regnet 
som gör ön till den grönskande plats 
den är. Här odlas bland annat bananer, 
sockerrör och apelsiner och i bussen  
berättar guiden att det faktiskt  
exporteras ris från Madeira till Kina  
(en speciell sort som inte finns där).

MÅNGA SKULLE SÄGA att Madeira är 
mest känt för sitt vin, andra hävda att 
det är för att fotbollsproffset Cristiano 
Ronaldo kommer härifrån.

Det är på jakt efter hans museum 
CR7 jag träffar på Maj-Britt och Sven-
Olle Nehard från Södertälje. De bor på 
ön under vinterhalvåret, och bjuder  
på fika på den stora terrassen utanför 
sin fina trerumslägenhet  
i Funchal.

Båda älskar Madeira 
och det märks. Det hela 
började med att Maj-Britt som 
stjärnförsäljare för hudvårds-
produkter fick en resa hit som 
belöning. 1991 satte de sina  
fötter på ön för första gången.

– Redan andra dagen sa 
vi att här ska vi bo när vi blir 
gamla, berättar Maj-Britt.

Det var klimatet och naturen som 
gjorde att de fastnade för ön.

– Inte för varmt och inte för kallt 
utan vad vi svenskar brukar kalla 
lagom, säger Sven-Olle. 

De semestrade på ön tills de fick 
möjlighet att bosätta sig här efter 
Sven-Olles tidiga pension från jobbet 
som teknik- och produktionsledare för 
SVT:s utlandssändningar. 

Maj-Britt var tidigare lärare och 
hennes ögon lyser när hon berättar om 
sin tid som guide för levadavandringar 
på ön, som hon ledde mellan 1996 och 
2007: 

– Det var av en slump jag fick leda 
den första turen, men deltagarna var 
nöjda och det blev fler och fler turer.

ÄVEN OM DET ÄR POPULÄRT att rida, 
golfa, fiska och cykla mountainbike på 
ön är just levadavandringar det som 

flest turister ägnar sig åt och som 
är unikt för Madeira. 

Här finns över 
200 mil levador, 

konstgjorda kanaler, 
från början till för att leda 
vatten från de regnigare 
delarna av ön till jord-
bruksområdena. I dag 
är de även populära 
vandringsleder med olika 
svårighetsgrad och längd. 

Trots Maj-Britts 
höftproblem tar hon och 
Sven-Olle fortfarande en 
promenad varje dag.

Naturen i Porto Moniz bjuder 
på en orgie av vackra färger. 

Byns havsbassänger  
besöks flitigt varma dagar.

Ronaldo står stadigt 
i Funchals hamn.

En liten del av de över 200 mil 
levador som finns på ön.

I Funchal finns gott om konst 
i form av statyer, målningar 
på husväggar, utsmyckade 

portar och p-automater. Och 
här syns inget fult klotter.
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Svårslagen utsikt
Att blicka ut från världens näst 

högsta havsklippa, Cabo Girão, 
är verkligen något extra – men 

inget för höjdrädda.

Porto Moniz

Encumeada

Santana

Cabo Girão
Funchal

Madeira

Resfakta 
➞ Resa hit: Flera stora researrangörer 
erbjuder charter till Madeira. Exem-
pelvis flyger Ving från Stockholm och 
Göteborg under okt–april. Direktflyg 
tar ca 5,5 timmar från Arlanda.  
➞ Prisexempel: En veckas charter 
från Arlanda kostar från ca 4 000 kr/
person. Reguljärflyg t o r Arlanda–
Funchal från ca 2 000 kr/person, 
bland annat med SAS och Norwegian. 



14 magasinet kombi # 11 2017

Å
RET 1966 SLÄPPTE The Beat-
les albumet ”Revolver”, där 
en av låtarna heter ”Doctor 
Robert”.

Den borde hetat ”Doctor  Sonny”.
– Nu väntar jag bara på att Paul 

McCartney ska ringa, säger Sonny  
Sandin, doktorn med glimten i ögat.

Sonny Sandin, 64, är den musika-
liske allmänläkaren från Ronneby som 
älskar The Beatles. Så mycket att han 
bestämt sig för att spela in alla låtar 
bandet från Liverpool gjorde.

text: stefan johansson  
foto: martin lindeborg

– De spelade in 211 låtar. Jag gör 210, 
för jag hoppar över ”Revolution 9” från 
det som kallas ”The white album”, som 
kom 1968. Det är bara en massa krångel 
med loopar, alltså slingor som kommer 
tillbaka hela tiden.

Hela Beatles repertoar så när som 
på en låt. 210 låtar som nästan är mer 
världshistoria än bara musikhistoria. 
När doktor Sandin hängt upp steto-
skopet för dagen på vårdcentralen i 
Tingsryd åker han hem och lever ut 
 den musikaliska kärleken till John, 

Paul, George och Ringo. 
Hemmastudion i huset i Ronneby 

förvandlas till ett slags filial till den 
klassiska Abbey Road-studion när 
Sonny spelar alla instrument och 
sjunger alla stämmor.

HAN ÄR ALLA BEATLARNA i sin egen 
musikaliska drömvärld. 

– Sången har fungerat rätt bra, men 
jag kan aldrig nå upp till hur bra John 
och Paul sjöng. De sjunger fyra–fem 
gånger högre tonsteg än jag. Enklast är 

Det finns många som 
älskar The Beatles. 
Och så finns läkaren  
Sonny Sandin i 
 Ronneby som gett  
sig den på att själv 
spela in bandets alla 
låtar – utom en.

Hela studion 
är präglad av 
Sonny Sandins 
kärlek till de 
fyra Beatlarna.

Tokig i Beatles
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Sonny Sandin
Ålder: 64 år.
Familj: Frun Gunilla, två 
barn och tre barnbarn.
Bor: Villa i Ronneby.
Yrke: Allmänläkare på 
vårdcentralen i Tingsryd.

att sjunga Ringos grejer, vi har ungefär 
samma röstläge, säger Sonny.

Han lutar sig tillbaka där han sitter 
vid mixerbordet i ”Abbey Road Ron-
neby”. Sedan trycker han på några 
knappar och drar upp reglaget för 
volymen. ”She loves you” strömmar ut 
ur högtalarna.

– Här är Beatles rätt lätta att tolka. 
Gitarr, bas, trummor och stämsång 
som inte är alltför avancerad. Det är 
enkelt men så vansinnigt bra. Helt 
fantastiskt.

Han höjer volymen lite till och minns 
att han som så många andra sjöng ”Shi 
lafs yo, jää, jää” när den kom 1963.

– Jo, du. Jag kommer ihåg när jag 
hörde den första gången, jag tror det 
var på Tio-i-topp. Jag var tio år och 
en helt ny värld öppnade sig, berättar 
Sonny. 

FAMILJEN SANDIN hade flyttat till Söder-
tälje från Karlskrona och en dag åkte de 
in till Stockholm. Sonny såg LP:n ”Please 
please me” på NK:s skivavdelning.

– Jag tjatade och tjatade på mina 
föräldrar. Till slut gav de upp och köpte 
den. Åh, jag minns hur lycklig jag var. 

Från vänster: Sonny Sandin på 
trummor, Sonny Sandin på klaviatur 
och Sonny Sandin på bas och sång. 

Ja, bilden är ett montage. 

”Jag kommer ihåg när jag hörde den första 
gången, jag tror det var på Tio-i-topp. Jag var 

tio år och en helt ny värld öppnade sig.”

Tokig i Beatles
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Men sedan ville jag ha långt hår och det 
krävdes ännu mera tjat. Fast det blev en 
kompromiss med något slags pott-
klippning. Nu är det för sent att skaffa 
långt hår, säger Sonny och drar handen 
över den snaggade hjässan.

DOKTOR BEATLES DRAR UPP volymen 
igen och spelar upp ”With a little help 
from my friends”, som är så sångvänlig 
eftersom Ringo sjunger den. Det är där 
han befinner sig just nu på sin egen 
”Magical mystery tour”.

– Det här är en musikalisk resa, ett 
projekt jag kallar ”Close enough”. Jag 
fick idén för tre år sedan när jag skaf-
fade ett inspelningsprogram till datorn. 
Jag är drygt halvvägs och räknar med 
att det tar fyra år.

Han spelar in låtarna i kronologisk 
ordning och när vi talas vid är han mitt 
uppe i ”Sgt. Pepper’s lonely hearts club 
band”, allmänt betraktat som världens 
bästa popplatta genom tiderna.

– Det är nu det börjar bli krångligt 
med alla stämmor och komplicerade 
arrangemang. Fast det är ju en utma-
ning också, säger Sonny. Det har varit 
en hel del sådana på den här resan. 

Som att få till det berömda öppnings-
ackordet på ”A hard days night”, till 
exempel. 

Musikaliteten har han sedan födseln. 
Han spelade piano tidigt och gick i 
Adolf Fredriks musikklasser.

– Det har jag enorm nytta av nu, för 
det gör att jag fixar stämmorna.

I början av 1980-talet sökte Sonny till 
en högre musikutbildning, samtidigt 
som han funderade på att bli läkare. 
Han kom in på läkarlinjen och speciali-
serade sig som allmänläkare.

– Jag har alltid spelat, säger Sonny. 
På 1970-talet var jag med i två dans-
band, Haga 5 från Ronneby och Ginnys 
från Växjö. Ja, jag har väl 
spelat i över 50 år.

1991 SADE SONNY ”Love, 
love me do” när han 
mötte Gunilla. ”Got to 
get you into my life” 
tyckte båda och gifte 
sig året efter.

– Vad hon säger om det här? Ja, du 
… hon gör sina grejer när jag går in i 
studion. Hon vet att jag behöver det här 
i mitt liv. 

På vårdcentralen i Tingsryd är det 
allt från nageltrång till depressioner 
och visst kan doktorn känna sig stres-
sad ibland.

Det är då The Beatles fungerar som 
ett slags terapi för Sonny.

– Stor avkoppling, säger han. Jag är 
totalt fokuserad när jag spelar in och 
kan inte tänka på något annat. Men 
en del patienter känner igen mig som 
Doktor Beatles och vi växlar några ord 
om någon låt innan jag får höra om 

krämporna.
Med läkarbristen på vårdcentra-

lerna vill landstingen att sådana 
som Sonny Sandin helst ska jobba 
kvar efter pensioneringen.

– Inte en chans. Man måste prio-
ritera här i livet. Jag har så mycket 
med musiken. Nu har jag börjat 
spela live igen också, säger han. ●

Det var när Sonny skaffade ett inspelningsprogram till datorn som idén väcktes.

”Det här är en musikalisk resa. Jag är drygt 
halvvägs och räknar med att det tar fyra år.”

... och en 
hemmastudio.

Sonnys favoritlåtar
➞ “A day in the life” (1967)
➞ “Strawberry fields forever” (1967)
➞  “While my guitar gently weeps” (1968)



text: christina bild
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Arkitektonisk tidsresa
Bryssel har allt för den som älskar det tidiga 1900-talet. Här kan du 
fylla en hel weekend med kultur, mat och upplevelser i inspirerande 

art nouveau- och art déco-miljö.
FÖR ARKITEKTUR- och design- 
intresserade är Bryssel en fest 
för alla sinnen. Här finns runt 
500 välbevarade hus i art  
nouveau*- och art déco-stil. 
Vissa är utnämnda till världsarv  
av Unesco, som Solvay House,  
Van Eetvelde house och Tassel  
House, alla ritade av Victor 
Horta och uppförda 1893–1897.  
Art déco-fantasten kan också 
ta ett dopp i Piscine Victor Boin 
eller avnjuta eftermiddagsjazz 
på legendariska L’Archiduc 
medan designnörden besöker 
Musée Fin-de-Siècle.

GRANDIOSA FASADER
För den som vill ge sig ut på 
egen hand ligger de vackra 
husen tätt runt bland annat  

Ixelles Ponds, och främst Rue 
Vanderschrick, med 14 bygg-
nader uppförda 1900–1902. 
Många hus är stängda för  
besökare, vissa öppnas ibland 
för bokade grupper. Ett hett 
tips är att gå en guidad tur, för-
slagsvis med Arau, en förening 
med stadsbor som värnar om 
en öppen stad. Eller ladda ned  
appen Tales & Tours som  
guidar till 42 byggnader med 
info, foton och kartor.

MUSSLOR OCH SCHACK  
MED MAGRITTE 1
Taverne Greenwich är mest 
känt för att schackspelare, 
däribland konstnären René 
Magritte på sin tid, har samlats 
här ända sedan 1916. Hit 

går man för den vackra art 
nouveau-interiören i första 
hand, och kanske en moules 
frites-lunch och ett glas vin för 
överkomliga 150 kronor.

VICTOR HORTAS ARV 2
Arkitekten Victor Horta var en  
pionjär inom art nouveau. 
Hans hem, byggt 1898–1901, 
är numera museum och ett 
fantastiskt exempel på stilen, 
både exteriört och interiört.  
Här visas möbler, verktyg och 
konstföremål, ritade av Horta 
och samtida formgivare, men 
också tillfälliga utställningar. 

PÅ JAKT EFTER NOSTALGI 3
På Place du Jeu de Balle trängs 
du med samlare och handlare, 

prutare och flanörer bland 
antikviteter, vintagekläder, 
vinylskivor, böcker och krims-
krams som säljs från bord, filtar 
och bakluckor. Högt och lågt. 
Marknaden har öppet varje dag 
från 6 till ca 15.

Mer information: 
www.arau.org
www.explore.brussels/
www.hortamuseum.be
www.greenwich-cafe.be

*Art nouveau, även kallad 
jugend, var en stilriktning  
ca 1890–1920. De sirliga,  
organiska formerna strama-
des till och övergick till den 
geometriska, symmetriska art 
décon under 1920–40-talen.

1

2

3

Weekend
BRYSSELS BÄSTA
ART NOUVEAU

Musslor, myllrande 
folkliv och vacker 
arkitektur. Bryssel 
är verkligen mer än 
en byråkratstad. 
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Hockeyspel 
är ingen lek. 

GRATTIS BORDSHOCKEYSPELET, som 
fyller 60 år! Att det ens finns kan vi tacka 
Stig Hjelmquist för, grundaren av före-
taget Stiga. Han hade en omvittnat god 
näsa för affärer och en sagolik tajmning. 
1957 vann Sverige oväntat hockey-VM i 
en dramatisk final mot Sovjet på Dyna-
mostadions uterink i Moskva. Sverige låg 
under med 2–4, men lyckades kvittera 
och det räckte för guld. Stora hjältar blev 
bland andra lagkaptenen Lasse Björn, 
Roland Stoltz och Sven Tumba. 

Några månader senare lanserade Stiga 
det första bordshockeyspelet. Natur-
ligtvis var det plåtgubbar från Sverige 
och Sovjet som spelade mot varandra. 
Försäljningssuccén var given. Året efter 
såldes 230 000 spel. 

– i det lilla formatet
Bli hockeyproffs

Miljontals barn och 
vuxna i Sverige har 
spelat bordshockey 
under de 60 år som gått 
sedan spelet lanserades. 
I dag är det inte bara en 
kul lek utan också en 
seriös sport där Sverige 
tagit flera VM-titlar. 
text: henrik nygård 

Under 1980-talet utvecklades bords-
hockeyspelandet till en seriös sport där 
Sverige blev den stora dominanten. I 
senaste VM, som arrangerades i Tjeckien 
i somras, tog Sverige visserligen tre guld, 
men de senaste åren har vi allt som 
oftast blivit bortfintade av länder i öst, 
främst Ryssland och Lettland. 

Skulle du vilja testa en karriär som spe-
lare är insteget lättare än i många andra 
sporter. Det kostar bara 20 kronor att 
bli licensierad spelare. Och på tävlingar 
kan vem som helst delta. Det är bara att 
anmäla sig och betala tävlingsavgiften. 
I höst arrangeras flera tävlingar runt om 
i Sverige. Ska du kanske testa lyckan i 
någon av dem?

källa: svenska bordshockeyförbundet
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text: christina bild 
foto bukowskis m fl

Bertil Vallien i urval

BERTIL VALLIEN:
PIONJÄR INOM GLASKONST

Skulptur ur serien  
Janus, 15 125 kr på 
Kosta Boda.

Skål, tillverkad kring 
1970 för Boda Åfors, 
utropspris 3 000 kr på 
Bukowskis.

41 glas, av klassikern 
Château, utrop 4 000 kr 
på auktion.  
Ett nyproducerat vinglas 
kostar 449 kr på Cervera.

Glasobjekt, sålt för  
1 400 kr på auktion.

Vas, Kosta Boda,  
utropspris 1 500 kr  
på auktion.

Världskändis inom glaskonst
Bertil Vallien i hyttan i Kosta Boda 2017, tillsammans med den magnifika glasskulpturen 
Leaving port. Han har varit verksam i över ett halvt sekel och hans verk finns på museer 
och hos samlare världen över.

Nästa år kan Sveriges mest kände 
glaskonstnär fira dubbelt upp. Dels 
fyller han 80 år, dels firar han pla-
tinabröllop (55 år) med sin hustru 
Ulrica Hydman-Vallien, även hon 
glasformgivare. Tillsammans har 
det äkta paret präglat svenskt glas i 
ett halvt sekel. 

I dag är Bertil Vallien mest känd 
för sina konstföremål, där glas-
massan gjutits i sand. Skimrande, 
massiva, smala båtar och huvuden 
har blivit hans signum och hans 
verk finns på museer över hela värl-
den. Bertil Valliens konst beskrivs 
ofta som mytisk och fylld av sym-
boler men själv är han ointresserad 
av att sätta ord på det han gör. Han 
anser att föremålen ska upplevas, 
på samma sätt som musik.

Efter examen från Konstfack, 
med Stig Lindberg som huvudlärare 
på keramiklinjen, jobbade Bertil 
Vallien under 1960-talet i huvudsak 
med keramik och som glasform-
givare på Åfors glasbruk. Han har 
bland annat designat den populära 
serien Château för Kosta Boda. 
I och med keramikutställningen 
Farkoster 1979, där hans första båt 
visades, övergick han alltmer till 
konstföremål och glas. 

Kulturkoll
MÄSTAREN AV 

GLASGJUTNING



B
ILEN HAR ALLTID VARIT symbo-
len för en enskild människas 
frihet. Så lär det inte vara i 
framtiden. Så länge bilar drivs 

fossilt och släpper ut avgaser som sakta 
men säkert gör människor allt sjukare 
kommer myndigheter och stadsplane-
rare att försöka minska användningen 
av dem i städerna – där följderna av 

smog är som tydligast. Men vi måste ju 
fortsätta frakta oss till olika mål. Så hur 
ska det gå till? Här är några bilder från 
framtiden. 

År 2020
– sladdlöst och uppkopplat
Om bara några år har majoriteten av 
biltillverkarna tagit fram effektivare el-
bilar med längre räckvidd. Fler vätgas-
drivna fordon kan också ses på gatorna. 
Än så länge är infrastrukturen inte 
tillräckligt välutbyggd, så det är fort-
farande eldsjälarna som sitter bakom 
ratten. Fler projekt med självkörande 
bilar har kommit igång – pendlare upp-

täcker hur skönt det är att bilen styr sig 
själv. Att bilen är ständigt uppkopplad 
och ser till att de som sitter i den kan 
åka säkert blir en självklarhet. Fordonet 
ska kunna parkera själv på resmålet, 
ge dig individanpassad underhållning 
på vägen och förutse olyckor innan de 
händer.

År 2030 
– lättare bilar som  
släpper ut allt mindre
Skiftet mot laddhybrider, elbilar som  
helst laddas med solkraft och vätgas-
drivna fordon som släpper ut luft blir 
allt tydligare. Nu är det heller ingen 
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ELEKTRISK 
OCH FÖRARLÖS
– här är framtidens bil

Hur kommer framtidens bil vara? Troligen varken äger eller 
kör du den själv, åtminstone inte om du bor i en stad.  

Kombis bilskribent Ia Wadendal har tagit fram kristallkulan 
och spanar några årtionden framåt.

TEXT: IA WADENDAL

”Fordonet ska kunna 
parkera själv och 

förutse olyckor innan 
de händer.”

Självkörande bilar är 
redan verklighet. Här är 
Waymo som utvecklats 

av Google. 



I framtiden kommer bilar i städer inte ägas 
av privatpersoner, och vi tar oss fram med 

små självkörande fordon, kollektivtrafik 
och cyklar, spår forskare på KTH.
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som höjer på ögonbrynen över själv-
körande bilar längre. Allt strängare 
utsläppsregler i flera delar av världen 
gör att biltillverkarna också måste 
anstränga sig för att minska bilarnas 
vikt – då minskar nämligen koldioxid-
utsläppen ännu mer. Förutom mer lätt-
viktsmaterial som aluminium, kolfiber-
förstärkt plast och höghållfasthetsstål 
kan bilarna i framtiden kanske också 
vara tillverkade i trä. KTH-forskare hål-
ler på med att ta fram kolfiber baserat 
på barrvedslignin – de vill förverkliga 
visionen om nya lättviktsmaterial 
som en del av den framtida så kallade 
bioekonomin.

År 2040 
– förarlöst och elbussar
Nu finns det laddstationer och vätgas-
pumpar i vart och vartannat gathörn. 
Få av oss äger en egen bil. I stället hyr 
vi ett förarlöst fordon under de timmar 
vi behöver en farkost som tar oss till 
mötet på andra sidan staden. Eller så 

hoppar vi på en elbuss som stannar där 
passagerarna vill. Flera stora städer 
har infört totalförbud för fossildrivna 
fordon. De självkörande fordonen som 
finns i städerna är helt uppkopplade, 
och de traditionella biltillverkarna 
finns knappt längre. Nu är det Apple 
och Google som står för tekniken i de 
fordon som fraktar oss. Och forskarna 
tittar på batteriteknik som gör att 
fordonen kanske kan drivas av luft eller 
vatten.

År 2050 
– självkörande fordon,  
drönare och cyklar
I KTH:s forskningsprojekt Post Car 
Urbanism mejslas tre framtidsscenarier 
för världens städer fram – ekostaden,  
teknostaden och fristaden. Det alla har 
gemensamt är att bilar inte längre ägs 
av privatpersoner och att transporterna 
ersatts av till exempel självkörande for-
don, kollektivtrafik och cyklar. Enligt 
projektet står trafik och trängsel 
i vägen för utvecklingen. Bilar 
i dagens (2017) städer står 
redan stilla 95 procent av tiden 
och tar upp onödig plats. Att 
över en miljon människor årligen 
dör i trafikolyckor i dag och omkring 
3,5 miljoner avlider till följd av smog 

talar också sitt tydliga språk, menar 
KTH-forskarna. För att städerna ska 
växa på ett hälsosamt sätt krävs i stäl-
let att vi förtätar, rör oss mer och bara 
använder fordon när vi behöver det.

År 2060 
– svävande flyg ersätter taxi
Eldriften fortsätter att vara en välan-
vänd teknik, nu också i luften. I alla fall 
om det tyska bolaget Lilium Aviation 
får råda. Tanken är att deras svävande 
flygtaxi med fem säten ska vara lika 
billiga som tåg i en del länder. Och det 
ska gå snabbt. En svävande Lilium-taxi 
ska kunna flyga i 300 kilometer i tim-
men. Lilium har redan i dag tagit fram 
en prototyp och både Google, Uber och 
Teslas Elon Musk är intresserade av att 
ta fram liknande farkoster. ●
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Bråttom till ett möte? 2060 kanske 
du tar en eldriven flygtaxi. Det tyska 

bolaget Lilium Aviation har redan 
en prototyp i luften. 

Volvo samarbetar bland annat med Uber 
i utvecklingen av självkörande bilar. 

”Nu är det Apple och 
Google som står för 
tekniken i de fordon 

som fraktar oss.”
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Bekämpa mörkrets makter med ljusa 
idéer: smarta lösningar för ny teknik, 

designobjekt som blir en livsinvestering 
eller bara något roligt som  

förnyar hemmet.
av christina bild

VARDE 
LJUS!

       Inspiration
DEN LJUSNANDE 
FRAMTID ÄR VÅR

Varmt, kallt, dimbart, LED … 
Ljuskällor är en djungel. Ett besök i fackhandeln, 

där du får råd, kan göra mirakel hemma – även om 
du inte köper en ny armatur.

MÄNNISKANS 
BÄSTA VÄN

Lampan Bulldog 
sitter alltid vackert, 

Åhléns, 499 kr.

BÖJBAR & BILLIG
Formbara LED- 

lampan Ansjo ansluts 
via usb, Ikea, 49 kr.

PÅ SMALA BEN
Grönt och 

naturinspiration 
är en jättetrend 
just nu. Bords-
lampa, Watt & 
Veke, 1 068 kr.

LADDNING FÖR LUREN
Belysning och laddningsstation  

i ett, perfekt som sängbord.  
Från globenlighting.se, 1 509 kr. 

EN DOFT AV ART DECO
Det finns gott om billigare 
lampor i samma stil, men 
House of Hackneys är lite 

extra fin, 5 520 kr.

FÖR TRÅNGBODDA
Smart för småpryttlar  

eller växter som  
trängtar efter ljus. Lampa 

med vridbara hyllor,  
globenlighting.se,  

2 049 kr.

SVENSK KVALITET
Vackra tillsammans, 
men också en och 

en, är taklamporna av 
råmässing och glas 

från konsthantverk.se, 
4 500–5 000 kr/st.

CIRKULÄR SFÄR
Plywoodlampan Bau 

ger flashbacks till 
70-talets mobilmani. 

Designtorget, 1 750 kr.

FLEXIBEL ELEGANS 
Ledbar åt alla tänkbara 
håll. St. Germain är lika 
praktisk på skrivbordet 

som snygg i finrummet, 
jonathanadler.com,  

4 850 kr.
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N U A V L S L M E N O A H E L A L R O O T
X R L A H U E W I N E H O U S E A R H N O
S E N S P R I N G S T E E N S C S W E E T

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in grupperna och artist-
erna. De fyra överblivna bokstäverna 

ger något de alla nyttjat. Orden hittar 
du både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 

baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in grupperna och  
artisterna. De fyra överblivna  
bokstäverna ger något de alla nyttjat. 
Orden 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 30 nov. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss nov. och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset sep 2017:
Bert Thunström, Köping, Birgitta Åström, Tierp, 
Ingrid Jorlind, Skara, Jan Johansson, Göteborg, 
Ulf Vestin, Örnsköldsvik.
Efterfrågad lösning september 2017: YTSKIKT.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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” Jag vill köpa ett hus 
till min lilla familj”

När jag vinner!
Rasoul Ashorbek:

”OM JAG VINNER riktigt mycket så ska jag 
köpa min familj ett hus. Det är jag, min hustru 
Gabriela som är 22 år och vår tiomånaders 
dotter Sukeina. För oss är det en dröm vi haft 
sedan vi gifte oss för två år sedan. Det skulle 
innebära den där underbara och efterlängtade 
känslan av att äntligen känna sig hemma.

Både jag och min fru är flyktingar. Gabriela 
kommer från Albanien och har varit i Sverige  
i tre år, jag är från Afghanistan och kom hit för 
fem år sedan. Att vara flykting och dessutom 
ensamkommande utan vare sig föräldrar eller 

släktingar är inte det lättaste. Så jag skulle 
verkligen vilja köpa ett hus till min lilla familj 
och känna att jag inte är ensam längre. Det 
skulle vara en modern villa, helst vit och med 
mycket glaspartier. Lagom stor för en familj, 
ungefär fem rum. I dag bor vi i lägenhet på tre 
rum och kök.

En annan dröm är att äga ett gym. Det skulle 
finnas vikter och maskiner och så skulle man 
kunna träna boxning. Jag älskar att träna och 
jag har alltid velat ha ett eget gym. Det är mitt 
drömjobb.”

Rasoul Ashorbek
Ålder: 21 år. 
Bor: Vingåker. 
Gör: Föräldraledig, jobbar 
annars som tolk.
Familj: Hustrun Gabriela, 
22 och dotter Sukeina,  
10 månader. 
Intressen: Träna på gym.
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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



➞ NORRKÖPING 7, 9, 14 och 16 november. Guiden och 
dennes medhjälpare har varsin lykta. Annars är Löfstad 
slott utanför Norrköping helt nedsläckt under spökvis-
ningarna som hålls under fyra novemberkvällar, strax 
efter mörkrets inbrott. Det här är inget för räddhågsna, 
åldersgränsen är 12 år. Och visst spökar det på slottet … 

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

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Med kåldolmen 
mot rasism

Berättelsen står i centrum när 
den sjätte upplagan av bok- 

och berättarmässan TellUs hålls 
på Linköpings stadsbibliotek.  
Utställning, ”speakers corner” 
och författarscener utlovas. 

Mer info: www.visitlinkoping.se

Goda historier

➞ Hallå där Petter Hellström, 
idéhistoriker som 2010  
instiftade Kåldolmens dag, 
som firas den 30 november.
Vad är Kåldolmens dag?
– Kåldolmens dag är en hyll- 
ning till det svenska kultur-
arvet och firas varje år den 
30 november, på Karl XII:s 
dödsdag, för att uppmärk-
samma 1700-talets kulturella 
utbyten mellan Sverige och 
Orienten. De flesta vet nog 
att Karl XII levde flera år i 
Turkiet, men alla känner inte 
till hur omfattande konse-
kvenserna var. Exempelvis var 
han den förste kung som tillät 
judar och muslimer att hålla 
gudstjänst i Sverige. Hans arv 
till oss är inte rasismen – det 
är den kulturella öppenheten, 
alltså kåldolmen.
Varför är Kåldolmens dag 
viktig?
– Kåldolmen, en svensk  
variant av den turkiska rätten  
dolma, är en smakfull påmin-
nelse om att svensk kultur 
i alla tider har uppstått och 
utvecklats när människor och 
idéer har gått över gränsen  
– bokstavligen. Nästan allt 
som i dag är svenskt har nå-
gon gång, i en tidigare form, 
varit konstigt och utländskt. 
På Kåldolmens dag kan man 
göra motstånd mot rasister-
nas försök att kidnappa vårt 
gemensamma kulturarv, bara 
genom att äta sig mätt. 
Hur kan vi få fler att fira den?
– Genom att bjuda familj, 
vänner och ovänner på kaffe 
och kåldolmar, eller någon 
annan svensk mat eller dryck 
som en gång blev till genom 
utbyten med omvärlden. 
Som köttbullar med potatis-
mos. Glögg, pepparkakor 
och lussebullar kan också 
passa, med tanke på årstiden.
Mer information finns på 
www.kaldolmensdag.se. ●

2

fo
to

: ö
st

er
gö

tl
an

ds
 m

us
eu

m

fo
to

: p
er

ni
ll

a 
ah

ls
én

DANS

DECEMBER I LINKÖPING

Helgjuten  
kväll på museet 
➞ GNOSJÖ 15 november.  
J E Hylténs Metallvarufabrik i 
Gnosjö var i drift mellan 1874 
och 1974. Nu är fabriken ett 
välbesökt industrimuseum och 
just den här kvällen är en av 
årets höjdpunkter på Hylténs. 
Under ”Gjutarnatta” visas 
gjuteriet under produktion, 
serveringen håller öppet och 
det bjuds på levande musik. 
Mer info: www.visitgnosjo.se

KVÄLLSÖPPET

Får vi lov? 
➞ SANDVIKEN 10–11 no-
vember. Några av Sveriges 
populäraste dansband står 
på scen när det återigen är 
dags för tvådagars dansfest 
– Retromaran – i Sandviken. 
I Göransson Arena ges möjlig-
het att svänga sina lurviga till 
band som Blender, Sannex, 
Boogart m fl. Mer info:  
www.goranssonarena.se

Känn de kalla kårarna 
längs ryggraden 

under spökvisningen 
på Löfstad slott.

Dans-
bandet 

Blender.

Ruggig 
rundvandring

MUSIK

Musik från hela världen  
➞ PITEÅ 1–2 december. Musik känner inga gränser, vilket 
lär bli tydligt under Pitefolk världsmusikfestival. Artister som 
Ale Möller, Hoven Droven, svensk-bulgariska Lele Lele! och 
många fler kommer att fylla Studio Acusticum i Piteå med 
musik från jordens alla hörn. Mer info: www.pitefolk.se

Hoven Droven spelar i Piteå.



Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

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 100 kr* för  
4 st Femman och 4 Glädjelotten. Därefter får jag varje månad ett nytt lottpaket i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan 
för 100 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 tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2017-12-31 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. För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se.

VINST PÅ MER ÄN VAR 4:E LOTT

SKRAPA FRAM UPP TILL 
5 MILJONER KRONOR!

ÖKA DINA VINSTCHANSER – PRENUMERERA PÅ VÅRA POPULÄRA SKRAPLOTTER!
Du får massor av spänning och skrapglädje enkelt och smidigt direkt hem i brevlådan. 

Beställ på kombispel.se/skrapa eller skicka in svarskortet redan idag!

Du får 4 Femman  

+ 4 Glädjelotten för   

100 KR

Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet, se hela listan på www.kombispel.se

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot


