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– vinn ny bok med recept! 
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New York, 
New York … 

NYGAMMALT     
Anne-Marie Lindstedt 
tröttnade på ”karriäruni-
formen”, började shoppa 
second hand – och fick 
en ny livsstil på köpet.  
Sidan 10

MUMS!     
Ingen jul utan godis. 
Matjournalisten och 
kokboksförfattaren Lena 
Söderström bjuder på tre 
läckra recept.    
Sidan 18

… mer inspirerande läsning:
Läs om Jeepens historia och om fyra klassiker i fjällen, kolla in våra tips om spel 
att ge bort, möt två glada lotterivinnare – och glöm inte pyssel och korsord!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

DET FINNS NOG INGEN STAD som så 
många har en så tydlig bild av som New 
York – ofta utan att ens ha varit där. 

Själv gillar jag att resa och har besökt 
många storstäder, men av någon anled-
ning aldrig the Big Apple. Trots det 
ser jag framför mig precis hur det ser 
ut, och förklaringen till det är givetvis 
filmens underbara värld. New York har 
ju fått agera kuliss i massor av kända 
filmer och tv-serier. Jag tänker bland 
annat på ”Taxi Driver”, ”Breakfast at 
Tiffany’s”, ”Wall Street” och självklart 
Woody Allens ”Manhattan”. 

I detta nummer av Kombi får vi 
följa med självaste Per Bjurman till 
New York, och självklart då en stad i 
julskrud.

PÅ SAMMA TEMA bjuder vi på recept  
på smarrigt julgodis från Lena  Söder- 
ströms sprillans nya bok. 

På sidan 26 berättar vi om 2018 års 
stora nyhet Superjackpotten. Vi har 
lyssnat på er som vill ha chans till en 
rejäl storvinst utöver alla miljon- 
vinsterna och utökar Jackpottsumman 
till 10 miljoner kronor. 

En gång i kvartalet lottar vi ut Super-
jackpotten och du deltar i utlottningen 
med alla lotter du har 
haft under kvartalet. 
Första lotten får du i 
januari. 

Vi ses igen då, till 
dess önskar jag dig en 
riktigt God jul och 
ett Gott nytt år!

NÄRA STJÄRNORNA      
Han har haft fler fruar och 
barn än han kan räkna. I 
alla fall på film och i tv. 
Roger Jonsson älskar sitt 
extraknäck som statist.  
Sidan 14

Häng med till ett snöigt New York 

Här är julen 
allra juligast 

Sidan 6

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Hans Karlsson
Ålder: 63.
Bor: Senoren utanför Karlskrona.
Gör: VVS-montör.
Familj: Fru och två söner.
Intressen: Jakt och fiske.

” Jag har haft lite tur 
kan man säga”
”JAG VET INTE RIKTIGT vad jag ska säga, 
men jag vann faktiskt högvinsten på  
250 000 kronor 1989, så jag har haft lite 
tur kan man säga. Det är inte klokt. Det 
var exakt samma tid på året, sista veckan 
på semestern. 

Det känns bra att ha vunnit en bil, 
men vi har redan en och behöver inte en 
ny. Vi kommer i stället att sälja bilen och 
lägga pengarna på en husbil. Vi vet inte 
exakt vilken modell det blir ännu, men 
vi har varit ute och tittat lite, och jag tror 
det blir en Adria. Vi har inte bestämt 
vart vi ska åka någonstans med husbilen, 
det får vi se när vi fått hem den. 

På fritiden ägnar jag mig åt jakt och 
fiske. Jag jagar allt, älg och rådjur och 
eftersom jag bor precis vid havet blir det 
att man är där en del och fiskar också. 
Men jag är mest intresserad av jakten. 
Kanske kan jag använda husbilen till 
att åka och jaga. Vi har inte haft husbil 
innan, fast vi har tänkt på det en längre 
tid och så kom den här chansen, vilket 
passar perfekt. Jag har inte smält det 
hela riktigt än.”

VINNAREBIL VÄRDE 300 000:-



James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Jag glömmer aldrig guldgruvan”
Journalisten Chi An Gramfors 
Englund ingår i redaktionen 
för Kombi och intervjuar ofta 
våra vinnare. Men hon skriver 
om annat också – gruvor och 
sjukvård, till exempel. 

Varför blev du journalist? 
– Jag har alltid gillat att läsa 
och skriva. Och det passade 
bra med mina kultur- och 
samhällsintressen. 

Du skriver inte bara i Kombi. 
Vad jobbar du mer med? 
– Jag är redaktör för olika pro-
duktioner och gör både vanliga 
tidningar och digitalt innehåll 
som webbartiklar och filmer. 

Bland annat  
jobbar jag med 
SSAB, Sophia- 
hemmet, Preem 
och Microsoft.

Har du något 
drömuppdrag? 
– Jag gillar 
uppdrag då jag får 
resa och upptäcka 
nya platser och 
saker jag antag-
ligen aldrig skulle 
vetat något om annars. 

Vad är det konstigaste som 
hänt dig i jobbet?
– Att jag besökt världens högst 

belägna guld-
gruva, som finns 
i Chile på 5 200 
meters höjd över 
havet. 

Vad gör du helst 
när du är ledig? 
– Kollar på film 
och tv-serier.

Har du själv 
vunnit på lotteri 
någon gång? 

– Inga högvinster tyvärr. Men 
jag minns när jag vann en  
relativt stor nalle en gång i min 
barndom, jag var i chocktill-
stånd av glädje.

Fem frågor till Chi An Gramfors Englund

Hej!
Stort tack för en härlig tidning med så olika  
reportage och givande läsning. Det är extra 
roligt med inslag om veteranbilar och annat  
gammalt. Tidningen med reportage om  
Valiantbilen var extra skoj eftersom våra goda 
vänner har en sådan pärla. Man längtar alltid till 
att nästa nummer av tidningen ska komma. 
Hälsningar Inga Andersson, Mullsjö

Hej Inga! 
Kul att du gillar tidningen! Ja, visst är det 
något alldeles speciellt med gamla bilar och 
prylar. Vi försöker blanda nostalgi och nytt 
i Kombi – och hoppas att du och alla andra 
läsare tycker att tidningen blir lite bättre för 
varje nummer. 

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

Hej James!
Jag kör väldigt lite på vintern,  
så mina dubbdäck är inte särskilt 
slitna. Däremot är de rätt gamla, 
åtta–nio år. Kan däck bli för gamla 
även om de inte slits ner?
Ingela

Hej Ingela! Svar ja, ett däck 
börjar åldras så fort det börjar 
användas. Att förvara däcken 
rätt när de inte används är det 
viktigaste. Däck ska förvaras 
svalt och mörkt. Man ska också 
tvätta dem noga och plocka bort 
stenar och annat som fastnat i 
mönstret. Ett skäl att inte köra 
med väldigt gamla däck är 
att utvecklingen av gummi-
blandningar och mönster går 
framåt. Moderna däck är helt 
enkelt bättre än omoderna.  
Däck hårdnar dessutom 
med tiden, även om de inte 
används alls. Faktum är att 
ett helt oanvänt däck som 
legat på en hylla i alltför 
många år kan ha blivit 
så hårt att det nästan 
saknar väggrepp.

Hälsningar 
James

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

EN MILJON
KRONOR

Det kan du köpa för

4 347 826 
värmeljus 

(23 kr/100 st, Ikea) 

Namn:

Vid köp av 12 st Femman från Kombispel betalar du endast 50 kr. Du får 10 kr i rabatt. Inlösen hos 
ditt närmaste ATG-ombud som hanterar kuponginlösen. Erbjudandet gäller till den 30 november 
2018. Till butiken: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

12 för

50:-
Spara 10:-

Nu med EXTRA vinstchans!
Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet.

VINNARE av boken Roten till allt gott som tävlades ut i Kombi 
nr 10 blev: Anri Zetterberg, Katrineholm, Camilla Schantz, Spånga, 
Thomas Cassel, Vadstena. Grattis! Det rätta svaret: Jonas Alströmer.
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Kerstin Valldén
Ålder: 60 år. 
Bor: Bäckan, Djurmo, Dalarna. 
Gör: Frukostvärdinna på 
kursgård.
Familj: Särbo.
Intressen: Pysslar i träd-
gården, hundvakt till fem 
spannhundar, stickar och 
virkar. Jag stickade nyss klart 
en klänning.

” Jag har bra slutnummer 
på mina lotter!”
”JA DU, JAG TRODDE inte mina ögon 
när jag såg att jag hade vunnit. Jag 
var tvungen att titta på adressen flera 
gånger för att kontrollera att vinst-
brevet verkligen var till mig. Det lustiga 
är att jag vann bara några dagar efter 
det att vi pratat om att vi skulle vilja 
ändra lite i köket, vardagsrummet och 
sovrummet. Och så kom det bokstav-
ligen som ett brev på posten! 

Drömmen vi hade slog in direkt. Nu 
kunde jag välja grejer från Elgiganten 
och Mio, jag valde att ta 15 000 kronor 
på båda ställena. Jag har hämtat en 
spis, diskmaskin och fläkt till köket 
och en divansoffa med schäslong till 
vardagsrummet är på väg. 

Till sovrummet har jag köpt en 
sänggavel som jag kan luta mig mot 
och ett sidobord. Jag funderar på att 
kanske köpa ett par sängbord också. 
Då har jag ändå lite kvar att göra av 
med. 

Det är första gången jag vinner så 
stort men jag har vunnit småvinster 
varje vecka på de två lotter jag köpte 
i somras. Även samma vecka som jag 
vann den stora vinsten. Helt under-
bart. Jag har bra slutnummer på mina 
lotter!”

VINNARE30 000:-
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Jul med extra allt
Skridskoåkning vid Rocke-
feller Center, lika självklart 

som tomte och gran.
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Tomtar på gatorna, trängsel i varuhusen och stressade människor 
som ropar efter taxi. Det är jultid i New York – och faktiskt precis 
som på film. Följ med journalisten Per Bjurman, New York-bo sedan 
tretton år, på en snöig promenad över Manhattan. 

Jul i New York

text: per bjurman

I
NGENSTANS ÄR JULEN så mycket jul 
som på Manhattan.

Det konstaterar jag redan när jag 
en sen eftermiddag i december står 

högt upp på Park Avenue, i höjd med 
83:e gatan, och slår åkarbrasor medan 
de tänder de tusentals små lamporna i 
den djupfrysta vegetationen i refugen 
mitt i den breda, lätt sluttande avenyn.

Samtidigt börjar det, förstås, snöa 
och efter bara några minuter går den 
spöklika Metlife-skrapan som delar 
Park Avenue North från Park Avenue 
South – ja, den är nerklämd rakt över 
gatan – bara att ana som en silhuett 
genom draperiet av blöta flingor. 

Det ser ut som något Disney fantise-
rat ihop.

Men det är ändå bara den första, 
och minst spektakulära, vyn under min 
sedvanliga Christmas Extravaganza-
promenad över ön jag kallat hem i 
snart tretton år.

Längre söderut, vid 59:e gatan och 
Lexington Avenue, når jag stora varu-
huset Bloomingdale’s och där skruvas 
den där Disney-känslan upp ytterligare 
några grader.

TJOCKA, GEMYTLIGA TOMTAR ringer 
oavbrutet med små bjällror och ropar 
”ho-ho-ho” medan Frank Sinatra sjung-

er ”Have Yourself a Merry Little Christ-
mas” i högtalare fästa i rödvita markiser. 
I ett litet soppkök kokar tomte far själv 
– han med allra störst mage – något 
som faktiskt luktar glögg men definitivt 
är något annat för glögg finns inte i 
Amerika. Vad det än är bjuder väldige 
Santa på en slurk varje gång någon i det 
myllrande vimlet lägger en dollar eller 
två i sparbössan han håller fram. 

Inne i varuhuset är det fullknökat 
och begränsat med svängrum på alla 

”Det ser ut som något 
Disney fantiserat ihop.”

Återhållsamhet kännetecknar 
inte julen i New York eller jul-

showen på Radio City Music Hall. 
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tolv våningsplan, men ändå vänlig 
stämning – i alla fall för att vara New 
York, till vardags ofta en rätt burdus 
och hård stad. Människor är uppen-
barligen, mitt i julklappsstressen, glada 
över att en av årets verkliga höjdpunk-
ter närmar sig och lyckas samsas runt 
galgar med fantastiskt vackra och hut-
löst dyra plagg. Kanske för att Sinatra 
sjunger även här:

”Through the years we all will be 
together ... If the fates allow ... Hang a 
shining star upon the highest place ... So 
have yourself a merry little Christmas ...”

Klart det börjar sjuda i själen när 
en vokalist av Frankies kaliber målar 
sådana bilder – och klart man blir mer 
villig att öppna plånboken. Själv köper 
jag en röd sidenslips på rea.

– Yes, det här är ju rena överkursen 
i jul, säger ett leende biträde medan 
hon slår in min lilla dyrgrip i vackert 
papper. 

Ute i kylan och den underliga glögg-
doften igen fortsätter jag österut till 
Femte Avenyn och viker söderöver, 
förbi Tiffany’s och Cartiers flaggskepp 
och andra legendariska butiker.

Vid dem är det omöjligt att inte 
stanna och gapa förundrat en stund, 
för skyltningen trotsar alla beskrivning-
ar. Den är så påkostad och kreativ och 
kittlande att till och med hackspetten 
som varje år förpestar Kalle Ankas jul 
på SVT skulle bli stum en stund.

DET ÄR DOCK LITE längre söderut, vid 
Rockefeller Center, New York-julen kul-
minerar. Där smäller stadsledningen  
varje år upp en jättelik gran och klär  
den i glitter och blinkande lampor – 
och alla inom ett par mils radie måste 
dit och få åtminstone en glimt under 
den dryga månad den står där. 

Trängseln i flera kvarters omkrets 
under tidiga kvällar, när underverket 
tänts, är häpnadsväckande. Jobbigt om 
man har andra ärenden, till exempel 
i närliggande Radio City Music Hall – 
skådeplatsen för en av stadens andra 
stora jultraditioner, de höga benspar-
karnas Rockettes och deras ”Christmas 
Spectacular”-show. Men annars är det 

mest skoj, för stämningen är god där 
också. Nästan lite ... mysig. Och det är 
värt allt omak, för Rockefellergranen 
är verkligen grandios. Den som inte 
tindrar med ögonen inför den gör det 
aldrig. 

Personligen tycker jag skridskobanan 
intill, nedsjunken i själva plazan, är 
allra bäst. Där står jag nu, efter att ha 
trängt mig in genom den smala passa-
gen från femte avenyn och häpnar lite 
över den mäktiga granen. 

Några turister stapplar hjälplöst runt 
på skridskor – ett skodon de uppen-
barligen aldrig haft på fötterna tidigare 
– och nästan välter baklänges när en 
veritabel Nurejev, extremt skicklig och 
graciös, susar förbi dem. 

Samtidigt åker ett äldre par i arm-
krok, långsamt, utefter ena långsidan 
och med lite fantasi kan man få för 
sig att de klivit rakt ur en romantisk 
komedi med Humphrey Bogart och 
Katharine Hepburn.

Det är så romantiskt det kan bli.

JAG ÖVERVÄGER ett tag att avrunda 
med en middag på Aquavit på 55:e 
gatan, där de i december serverar en 

utmärkt svensk jultallrik och på själva 
julafton följer upp med fullt julbord. 

Men jag är sugen på något mer new 
yorkigt, så jag tränger mig ut på femte 
igen, får mot alla odds tag i en taxi – 
fast det snöar, då är det normalt sett 
lättare att få tag i en månraket – och 
ber chauffören ta mig ända ner till East 

”Det är så påkostat och 
kreativt och kittlande.”

Resfakta
➞ Flyg t o r Stockholm– 

New York med Norwegian 
i mitten av december: cirka 
4 000 kronor. Medelklass-

hotell, t ex Hilton Garden på 
52:a gatan: cirka 2  500 kronor 

per natt (tyvärr väldigt dyrt  
på Manhattan).

Traditionell trängsel
Utanför klassiska Macy’s är det 

proppfullt med folk. Inne i varu-

huset är trängseln ännu större.
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Village och ärevördigt insuttna gamla 
B-bar på Avenue B och 7:e gatan, känd 
från ”Gudfadern 2”. 

Där har de frostat glasen i rutorna  
ut mot Tompkins Square Park, laddat 
jukeboxen med mer råbarkade jul-
sånger och blandar en bra äggtoddy åt 
den som vill ha en sådan.  

Det vill jag så jag hojtar in en, plug-
gar in The Pogues klassiska låt ”Fairy-
tale of New York” i jukeboxen och sätter 
mig och tittar på det filmiska snöfallet 
genom rutorna. 

Då slår det mig igen:
Ingenstans är julen så mycket jul 

som på Manhattan. ●

Pers julfavoriter i New York
➞ Julgranen vid Rockefeller Center.
– Klyschig, visst. Men det är lite det 
som är grejen. New Yorks julromantik 
når sin klimax i skenet av det där jätte-
lika trädet, klätt i glitter och tusentals 
små blinkande lampor. 
➞ Macy’s och Bloomingdale’s
– De stora, folkliga varuhusen. Träng-
seln är enorm i december, i all syn-
nerhet på helgerna. Men det hör ju till, 
man har inte upplevt riktig New York-
jul om man inte svettats i rulltrapporna 
på Macy’s en lördagseftermiddag.
➞ The Pogues – ”Fairytale  
of New York”
– Den ultimata serenaden om julen 
i New York, i vilken den vemodige 
sångaren Shane MacGowan minns  
hur pojkarna i poliskören sjunger om 
Galway Bay i Irland. Ska avnjutas i 
lämplig bar, helst irländsk.

Per Bjurman
Ålder: 50.
Bor: På Manhattan. 
Gör: NHL- 
korrespondent  
för Sportbladet.
Familj: Mor och  
bror i Sverige.
Intressen: Långa 
roadtripper i USA.

Julefrid? Kanske 
inte just här. Men 

stämningsfullt är det. 

Japp, precis 
som på film.
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text: christina bild  foto: kamilla kraczkowski

Mitt i livet bytte Anne-Marie Lindstedt karriärsuniformen mot en 
excentrisk vintagegarderob. På köpet fick hon och maken Ingemar 

en ny hobby och en sundare och mer miljövänlig livsstil. 

S
OM BARN ÄLSKADE Anne-Marie 
Lindstedt att klä ut sig. Och 
som student rotade hon helst 
bland mammas gamla kläder, 

både för att hon ville klä sig personligt 
och av ekonomiska skäl. Sedan kom 
yrkeslivets klädkoder, småbarnsår och 
jobbpendlande. 

– Man hamnar i det där ’mitt i livet’ 
som det skrivs så mycket om. Det ska 
vara praktiskt och man ska inte behöva 
stryka. I många år bestod min garderob 
av framgångsrik kvinna i karriären-
plagg, det vill säga svart, grått, vitt, 

kavaj och byxor. Man kunde väl skoja 
till det med en sjalett i bästa fall, säger 
Anne-Marie Lindstedt.

Men kärleken till färg, form och 
material, kvaliteter, detaljarbete och 
passform från tider bortom slit-och-
släng, försvann inte, den bara låg i 
träda, i väntan på en törnrosakyss.

– Det började för sex–sju år sedan, 
strax innan min man skulle fylla 60. Jag 
tittade på honom och sa ”du ser ju ut 
som en dammtuss – lite för långhårig, 
lite för gråhårig, lite för överviktig – titta 
på Mikael Wiehe, han har lyckats anpassa 

sin proggiga stil efter sin ålder”, säger 
Anne-Marie Lindstedt med ett skratt.

Paret började diskutera hur man 
kan bevara och utveckla sin klädstil 
upp i åren för att känna sig välklädd 
och samtidigt personlig. I samma 
veva besökte de utställningen Dandy 
på Nordiska museet och fick en rejäl 
inspirationskick.

– Så när Ingemar fyllde 60 fick han 
en hatt av mig. Det var så det började. 
Sedan var vi ’hooked’ båda två. Och det 
var så häftigt att hitta ett gemensamt 
intresse i den här åldern!

Årgångsmode

Ingemars hattar. Han köpte 
sin första hatt redan som 

14-åring och tog upp vanan 
igen efter 60.

Till höger: 
Bröllopsfoto i gammaldags 

kolorerad stil. Efter 20 år 
som förlovade slog  Ingemar 

och Anne-Marie till 2016 
med ett midsommarbröllop 

och  en jättefest.

* Om vintage: Äldre plagg av god kvalitet och design benämns ofta som vintage och 
inte second hand. Någon exakt tidsgräns finns inte, unikitet och kvalitet avgör.
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Anne-Maries vintagetips:
➞ Vill du testa vintage? Börja med 
accessoarer, allra helst en hatt! 
Broscher kostar ingenting och  
piffar till det mesta. 
➞ Passform är A och O: Kan du 
inte sy – anlita en skräddare.
➞ Vårda dina fynd: Borsta, vädra, 
ta bort fläckar. Använd skoblock.
➞ Shoppingtips: Köp- och sälj-
grupper på Facebook. Lisa Larsson 
och Old Touch i Stockholm, Lata 
Pigan utanför Enköping, Torget 11 
i Åhus, High Coast Vintage i Hållen 
utanför Örnsköldsvik, loppmark-
nader.

Anne-Marie Lindstedt
Ålder: 58 år.
Familj: Maken Ingemar  
Albertsson, vuxna tvillingsöner.
Bor: Lägenhet i Stockholm och 
sommarhus på Österlen.
Gör: Jobbar som konsult  
inom marknadsföring och  
kommunikation.

Två favoriter just nu: Broderad 
40-talsklänning och Mah-Jong-
klänning från åren kring 1970.

Snygga men också bekväma  
är parollen vid skoinköp. 
40-talsskor med stadiga 
klackar funkar fint till vardags.
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Det blev klippning och hatt för maken 
och en helt ny hobby för dem båda. 

– Sedan dess har vi bytt ut våra 
garderober helt. Ingemar är faktiskt 
ännu mer entusiastisk än jag, han är så 
nyfiken och ger sig inte innan han nått 
botten om han är intresserad av något. 

INGEN AV DEM är intresserad av en viss  
epok eller kända varumärken. I Anne- 
Maries garderob hänger sidencrêpe-
klänningar från 30-talet jämte Mah- 
Jong-plysch från 70-talet, svepande  
hippieklänningar och sekelskiftesjackor.  
Snörkängor från tidigt 1900-tal, platå-
skor från 40-talet, hattar och mängder 
av bijouterier förvaras i prydliga lådor 
i buffén i sovrummet. Garderober och 
klädkammare i trean på Gärdet i Stock-
holm är sprängfyllda – och då är ändå 
sommarkläderna undanhängda i förrå-
det ett stenkast från hemmet. Som med 
alla intressen är det svårt att begränsa 
sig när man finner sin passion. 

– Det kostar inte så mycket att hålla 
på med det här, men det tar tid att hitta 
fina saker. Och sedan får man lägga 
på en slant för att göra ändringar hos 
skräddaren, kemtvätt och förstärkning-
ar hos skomakaren.

En helt oväntad och positiv bieffekt av 
den nya hobbyn var att både Ingemar 
och Anne-Marie gick ner rejält i vikt,  
15 respektive 10 kilo.

– Vintageplagg är ofta i små storle-
kar och vi blev mer motiverade att äta 
sundare för att få mer att välja mellan! 
Eftersom vi också fick mer tid började 
vi laga mer mat från grunden.  

Parets garderober är, precis som 
deras hem, ett lysande exempel på vad 
som brukar kallas eklektiskt i mode- 
och inredningstidningar. Personligt, 
färgstarkt och med inslag från olika 
kulturer och tidsepoker. 

– Jag stilblandar fullständigt. Om jag 
går till Skansen kanske jag klär mig i 
sekelskifte från topp till tå men annars 
tittar jag bara på vilka färger och mate-
rial som passar ihop.

Den personliga klädstilen väcker 
ofta uppmärksamhet och uteslutande 
positiv sådan.

– Jag får ofta komplimanger från  
alla sorter; gamla och unga, män och 
kvinnor. Kläder och material kan verk-
ligen vara en samtalsöppnare och det 
är ju så kul att småprata lite i affären 
eller på tunnelbanan. Vardagen blir ju 
så mycket trevligare då! ●

Att sy in eller ut, laga och vårda är 
en självklar del för en vintageentusiast. 
Underklänningar skyddar mot svett 
och smuts. Man vädrar, borstar och tar 
bort fläckar direkt i stället för att tvätta 
– som man gjorde förr. 

– Det tar inte mer tid än att hålla på 
att tvätta, tumla och vika som man gör 
med nya kläder, det är bara ett annat 
sätt att tänka. Och mer miljövänligt. 
Sammantaget känns det mycket bättre 
för miljön att köpa gamla saker och 
återbruka. Jag ser det lite som att jag 
hyr mina kläder. När jag inte vill ha 
dem längre säljer jag dem och får i alla 
fall igen litegrann av priset. 

ATT DET BLEV JUST NU som passionen 
fått blomstra beror enligt Anne-Marie 
på att parets livssituation ändrades.

– Vi fick helt enkelt mer tid. Vi 
började jobba mindre och barnen var 
utflugna sedan länge.

”I många år bestod 
min garderob av 

framgångsrik kvinna 
i karriären-plagg.”

Anne-Marie älskar 
hattar men de 

blir inte använda 
så ofta som hon 

skulle önska.  
Halsbandet  

tror hon kommer 
från Svenskt Tenn. 

Tröjan är ny och 
kjolen en Ripsa.

Bijouterier, inte minst 
broscher, är ett lätt 
sätt att göra klädseln 
mer personlig.
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Ett omsorgsfullt utvalt sällskapsspel kan 
både liva upp en stel middagsbjudning 
och förena generationerna under julens 
släktkalas. Dessutom är det en perfekt 

klapp till den som har allt.
av christina bild

TID 
FÖR SPEL

       Inspiration
HÖGSÄSONG FÖR 
SÄLLSKAPSSPEL

TYSK TROTJÄNARE
Kinaschack har faktiskt  

inte ett dugg att göra med 
kinesiskt schack, Xianqi. Spelet 
lanserades i Tyskland 1892 och 
namngavs för att ge en exotisk 

association. Gediget kinaschack 
av ask, Boardgames.se, 339 kr.

PRECISIONSARBETE
Jakkolo fungerar lite som shuffleboard, 
med den extra knorren att brickorna ska 
passera in i små bås. Tress.com, 1 199 kr.

PÅBRÅ FRÅN PERSIEN
Backgammon är ett av världens 
äldsta brädspel, med rötterna i 
Iran. Elegant backgammon av 
poppel med lock av rotfanér, 

Boardgames.se, 759 kr.

FÖR TÅLMODIGA ESTETER
Ett vackert schackspel får gärna stå 
framme som prydnad. Detta, i olika 

träslag med metallpjäser, ropades ut för 
1 500 kr på Bukowskis i somras.

SYMBOLISK SÅNG
Kul tärningsspel, där tärningarna 
har symboler för de vanligaste 
orden i låttexter sedan 1890. 
Kasta, grunna, nynna, sjung! 

Smartasaker.se, 175 kr.

SPEL MED GULDKANT
Hur tjusigt är det inte att lägga patiens 

eller spela casino med en kortlek i 
guld? Teknikmagasinet.se, 100 kr.

KOLL PÅ NU OCH DÅ
Kortspel som passar utmärkt 

även om spelarna är i olika åldrar. 
Varje kort har fyra historiska  

och fyra nutida frågor om allt 
från pyramider till Lady Gaga. 

Spelexperten.com, 109 kr.

FÖR STADIGA HÄNDER
Snyggt förpackad klassiker, 
perfekt som present eller 
på resan. Plockepinn från 

Åhléns, 149 kr.

Många brädspel har en historia 
nästan lika gammal som  

julens. Schack, till exempel,  
anses ha sitt ursprung  

i 500-talets Indien. 
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Roger Jonsson
Ålder: 57 år.
Familj: Singel. Fyra barn  
(11–28 år) och två små barnbarn. 
Gör: Entreprenör, företagsevent 
samt statist.
Intressen: Barnen, motorsport 
och petanque (boule) som han 
spelar ofta och på hög nivå.

J
AKTEN PÅ DEN kringresande 
hästhandlaren är i full gång. 
Han har varit i slagsmål med 
en taxichaufför och flytt, två 

poliser har stoppat en grosshandlare 
som skjutsar dem i sin bil i så full fart 
som det går på 30-talet. Polisen hinner  
ikapp mannen som skjuter mot dem. 
De besvarar elden. Plötsligt säger gross-
handlaren att han är träffad – och dör. 

Detta är en scen ur en rekonstruk-
tionsfilm till Veckans Brott i SVT där 
Roger Jonsson spelar polis. 

text: emma young foto: privata

Roger är en 
okänd filmhjälte

Ibland är ett par biobiletter den enda  
betalningen. Men visst känner han sig som 
en filmstjärna då och då. I alla fall lite. 
Roger Jonsson älskar att vara statist.

– Men sådan action är sällsynt när 
det gäller statistjobb. Mest väntar man 
på nästa tagning, säger Roger som 
började statera för fem år sedan.

– Jag fastnade för allt som händer 
bakom scenen och lärde mig snabbt 
hur allt fungerar. Både det tekniska och 
skådespeleriet fängslar mig, berättar 
Roger.

I dag har han haft uppskattningsvis 
hundra olika statistuppdrag.

– Jag har haft en väldig massa fruar 
och barn vid det här laget, skrattar han. 

Roger Jonsson med draget vapen. 
Action under inspelningen av en 

rekonstruktionsfilm.

Veckans Brott
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De flesta uppdrag varar bara en 
halv- eller heldag men Roger har ägnat 
totalt ett halvår åt tolv nya Beck-filmer 
där han varit fast statist i rollen som 
civilklädd polis på kontoret. 

– Jag kommer till studion strax före 
åtta och kollar schemat och vad jag ska 
ha för kläder under dagen. 

Det kan bli många ombyten per 
dag eftersom scenerna inte spelas in 
i kronologisk ordning. Och det skulle 
se väldigt konstigt ut om han i filmen 
hade röd skjorta på morgonen och blå 

efter lunch. Sådant som filmintresse-
rade direkt skulle lägga märke till. 

Att det serveras god mat på inspel-
ningarna är en av höjdpunkterna för 
en statist. Arvodena gör oftast inte 
plånboken nämnvärt fetare så man får 
passa på att fylla magen i stället.  

– Det finns ett stort frukostbord upp-
dukat som alla tar för sig av, filmteamet,  

skådespelare och statister, säger Roger.  
En studio i Orminge utanför Stock-

holm är uppbyggd som Martin Becks 
lägenhet och en annan är det stora  
polishuset. Allt är väldigt autentiskt 
men allt är inte vad det ser ut att vara.

– Man får vara försiktig med vad man 
lutar sig mot, det man trodde var en 
betongvägg kan vara en lös gipsskiva 
och man bör också se till att man an-
vänder en inkopplad toalett annars kan 
det bli lite jobbigt, säger Roger som vid 
det här laget är tjenis med alla i teamet.

Roger Jonsson har som fast statist blivit en del av gänget i Beck-filmerna där han spelar civilklädd polis. I Johan Falk-filmerna är han 
med som uniformerad polis. Andra statistuppdrag kan vara mer hårresande än så. 

”Jag har haft en väldig 
massa fruar och barn.”

Beck

Beck

Johan Falk

Johan Falk

Selmas resa 
(julkalendern)

Beck
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småkändisar som har koll på varandra. 
Och det är klart att många statister 
tycker om känslan av att vara film-
stjärna – om så bara i en liten skala och 
för några sekunder. 

Mest kändiskänsla har Roger fått 
genom en roll som pappa i en kortfilm 
på SVT 15. Det är en webbkanal som 
visar filmklipp baserade på brev från 
ungdomar. Filmen heter Mamma eller 
pappa och har närmare en halv miljon 
visningar på Youtube. För sin roll i den 
vann Roger ett pris 2013 och han har 
också blivit igenkänd av ungdomar 
som sett honom på stan. 

Men några autografer har han inte 
fått skriva – än. ●

”Skådisarna försöker 
sätta varandra i skiten 

ibland.”

Han har varit med om mycket skoj 
mellan tagningarna. 

– Skådisarna försöker sätta varandra 
i skiten ibland genom att få varandra 
att skratta när det är tagning. Peter  
Haber är en mästare på att leverera 
ordvitsar och när de andra hakar på 
kan det helt spåra ur. Att gå från gap-
skratt till gravallvar på en sekund är en 
konst, säger Roger. 

SOM STATIST KRÄVS inga förkunskaper 
men Rogers ess i skjortärmen är att 
hans mamma var dramapedagog.

– Man kan säga att jag är uppvuxen 
på teatern.

Därigenom kom det sig att han fick 
sitt allra första statistuppdrag redan 
som 17-åring då han agerade soldat 
i Spelet om Norbergsstrejken 1891–92. 
Sedan blev det dock en lång paus fram 
till 2012.

– Livet kom emellan. Men det är 
också det som gjort mig till en duktig 
statist. En del går scenskola, andra lär 
av livet, säger Roger.

Och nog har han haft många roller  
i sitt egna liv. Han är inte bara pappa – 
han har varit vaktmästare, rörläggare, 
vårdare för utvecklingsstörda, egen-
företagare och kommunpolitiker för 
att nämna några. Roger känner sig lite 

som en kameleont som passar in i alla 
sammanhang. 

Men flera gånger har han undrat 
vad tusan det är han håller på med. 
Som när han spelade in en reklamfilm 
till Tele2 och skulle åka med segelbåt 
Lidingö runt i en scen som efterliknade 
Vilhelm Mobergs Utvandrarna. 

– Det regnade, blåste kraftigt och var 
så jädra kallt. Jag skulle stå i tidstypiska 
kläder och hade ingenstans att värma 
mig. Jag frös som attan i tre timmar, 
berättar han.

För detta fick Roger några biobiljet-
ter och till råga på allt en p-bot. 

ROLIGAST TYCKER ROGER det är när 
han får vara statist ihop med sina egna 
barn och när han får klä ut sig, som i 
SVT:s kostymdrama Fröken Frimans krig. 

Ofta innebär statistjobbet dock att 
man inte ska synas så mycket utan bara 
finnas i bakgrunden. Instruktionerna 
kan vara att ta på sig beige, grått, enfär-
gat och utan synliga loggor. 

– Är du själv statist lägger du märke 
till andra statister. Det är som en grupp 

Roger Jonsson har bytt kläder fler gånger än genomsnittsmannen. Och väntat. Roligast tycker han det är att spela in kostymdraman 
och att klä upp sig privat för att gå på Guldbaggegalan (ovan tillsammans med Rolf Lassgård). Själv har han vunnit pris på Artisternas 
Riksdags årliga hatt i kategorin bästa manliga kortfilmsskådespelare. Hatten av. Eller på.

Så blir du statist
➞ Det krävs inga förkunskaper för 
att bli statist och alla åldrar och 
utseenden är efterfrågade.
➞ På www.statist.se kan du lägga 
upp en profil med personuppgifter 
och nytagna foton. 
➞ Medlemskap kostar 69 kr/måna-
den eller 489 kr om du betalar för 
ett helt år. 
➞ På sajten får du tillgång till en 
platsbank med aktuella jobb du kan 
anmäla intresse för. Du kan också bli 
uppringd när någon statistansvarig 
hittat dig i registret.

Lasse-Majas 
detektivbyrå

ComHem-reklam

Bäst före

Guldbaggegalan

Artisternas Riksdag 
årliga hatt
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Vita, vida, vilda vidder
Storslagen natur, lokalproducerad mat och mysiga kvällar framför 

brasan. Här är fjällhotellen där tiden (delvis) stått stilla.
FÖR MÅNGA INNEBÄR en 
perfekt vintersemester branta 
backar, enorma liftsystem och 
spahotell. För andra står natur-
upplevelse och lugn överst på 
önskelistan. Och visst finns de 
fortfarande, vandrarhemmen 
och fjällstationerna där doften 
av varm choklad och ragg-
sockor etsat sig fast i panelen. 

I CHURCHILLS FOTSPÅR
Redan 1893 började turisterna 
komma till Kolåsen för att jaga 
och fiska – men än i dag är 
de omgivande Skäckerfjällen 
så orörda att det bara finns 
en enda markerad vandrings-
led. STF Kolåsen uppfördes 
1934 och i huvudbyggnaden 
är inredningen bibehållen, 

eller stilenligt återskapad, från 
1930-, 60- och 70-talen. De 
elva rummen är unikt inredda 
och bär på historier förknip-
pade med personer med 
koppling till Kolåsen – bland 
annat dess mest kända gäst, 
Winston Churchill, som var här 
1897. Restaurangen har höga 
ambitioner med egenodlat, 
lokalproducerat och vilt från 
skog och sjö. 

GODA VAL NÄRA ÅRE 1
I lilla byn Edsåsdalen härskar 
lugnet, trots att den ligger 
bara drygt två mil från Åre. 
Byns nav, Köjagården, serverar 
i huvudsak lokalproducerat 
och Kravmärkt. Nostalgikern 
avslutar middagen med mys i 

gillestugan där tiden stått stilla 
sedan tidigt 1900-tal. Från 
Edsåsdalen är en utflykt till 
Vita Renen ett måste – fjäll-
stationen som blivit känd för 
sina våfflor. Numera serveras 
såväl lunch som middag och 
man kan övernatta i genuin 
1950-talsatmosfär.

GRANNE MED VÄRLDSARV 2
Mitt på Kungsleden, i kanten  
av världsarvet Laponia där 
bland annat Sarek ingår, ligger 
STF Saltoluokta Fjällstation.  
I den timrade huvudbyggna-
den, uppförd 1918, dinerar du 
i värmen från fotogenlampor 
och öppna spisar, precis som 
för 100 år sedan. Flera gästhus 
finns men bästa utsikten har 

rummen i huvudbyggnaden. 
Tuffa typer kan hålla värmen 
i den vedeldade bastun vid 
sjön Langas och sedan bada i 
isvaken.

1 086 METER ÖVER HAVET 3
STF Blåhammaren skryter inte 
bara med fjällvärldens längsta 
bastuutsikt och en legendarisk 
saftsoppa, tillagad efter samma 
recept sedan 1940-talet. Den 
hundraåriga matsalen stolt-
serar också med kulinariska 
läckerheter i genuin fjällstuge-
miljö med milsvid utsikt.

MER INFO:
www.svenskaturistforeningen.se
www.vitarenen.se
www.edsasdalen.se

1 2

3

Weekend
FJÄLLHOTELL FÖR

NOSTALGITURISTER

Blåhammaren har milsvid 
utsikt över fjällvärlden.

Vita Renens välkända 

våfflor är ett måste.  
Saltoluokta upp-

fördes 1918.
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Kolåsen

Saltoluokta

Edsåsdalen

Blåhammaren
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25 stycken

3 dl vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
1 msk smör
1 msk rapsolja till pensling
200 g mörk choklad
flingsalt

Gör så här:
1. Blanda grädde, socker och 
sirap i en tjockbottnad kastrull. 
Koka upp under omrörning. 
Sätt i hushållstermometer och 
koka kolamassan utan lock tills
termometern visar 120–125°. 
Rör om då och då.
2. Ta grytan från värmen.  

Chokladdoppad kola med flingsalt

recept: lena söderström  foto: eva hildén

ur boken julgodis (bokförlaget semic)

Julens söta  
 favoriter

magasinet kombi # 12 2017

Ingen jul utan godis! Hälsosam mat kan  

man äta resten av året. Lena Söderström bjuder 

på tre recept ur sin alldeles nya bok "Julgodis". 

Tips!
Lakritsälskare kan  

tillsätta 2 msk lakritspul-
ver eller 3 msk finkrossat 

Turkisk peppar-godis  
i kolasmeten under om-
rörning med visp. Koka  

sedan kolan enligt  
receptet.

Blanda ner smöret i kola-
smeten. Häll över i en form, 
ca 15 × 20 cm, klädd med 
bakplåtspapper som är penslat 
med matolja.
3. Skär eller klipp kolan i bitar 
innan den kallnat.
4. Låt kolan kallna och stelna 
helt. 

Smält chokladen, i vattenbad 
eller mikro, och låt den svalna 
men inte stelna.
5. Doppa kolabitarna i chokla-
den och lägg dem på bakplåts-
papper. 
Smula över flingsalt och låt 
stelna. 
Förvara svalt i burk med lock.
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35 stycken

175 g vit choklad
1 dl vispgrädde
2 1/2 dl riven kokos
finrivet skal av 1 vältvättad lime 
eller citron
Garnering
riven kokos

Gör så här:
1. Hacka chokladen.
2. Koka upp vispgrädde i en 
liten teflonpanna.
3. Ta pannan från värmen, lägg 
i chokladen och låt den smälta 
under omrörning.
4. Blanda i kokos och limeskal.
Låt kallna i rumstemperatur 
och ställ i kylen ca 1 timme 
att stelna eller tills smeten kan 
formas till bollar.
5. Forma små bollar och rulla 
dem i kokos.
Förvara kallt.

1 tacka (valfri smaksättning)

1 1/2 dl vispgrädde
500 g strösocker
150 g smör
2 msk flytande honung
valfri smaksättning,
se nedan
100 g vit choklad
Smaksättningar
2 tsk vaniljpulver
100 g hallonpuré, passerad
4 msk siktad kakao
1 påse saffran (0,5 g)

Gör så här:
1. Mät upp grädde och socker i 
en kastrull och koka upp under 
omrörning tills sockret har 
smält.
2. Tillsätt smör och honung 
och blanda ihop.
3. Blanda i valfri smaksättning 
och koka fudgemassan på 
medelstark värme utan lock till 
116° och ta av från värmen.
4. Smält chokladen, i vattenbad 
eller i mikro, och blanda den
i fudgemassan.
Häll fudgen i en avlång form, 
ca 8 × 20 cm, klädd med bak-
plåtspapper. Låt kallna och
ställ i kylskåp att stelna.
5. Skär i skivor eller tärningar.

Snöbollar

Fudgetackor x 4

VINN!
Vi har fem exemplar av  
boken ”Julgodis” som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 

I vilken form växer kakao?  
1. Som träd
X. Som blommor
2. Som gräs

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Julgodis”. Eller 
skicka ett vykort till Tid-
ningen Kombi, ”Julgodis”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. 
Senast den 15 december 
vill vi ha ditt svar.

Tips!
Ljuvliga chokladbollar  

med frisk smak av citrus 
som älskas av både 

stora och små gottegrisar. 
Rumstemperera snö- 

bollarna ca 15 minuter  
före servering.



DET TOG MICHELANGELO fyra år  
att måla taket i Sixtinska kapellet i 
Vatikanen för 500 år sedan. Riktigt 
lika länge tar det nog inte att lägga 
18 000-bitarspusslet med det histo-
riska mästerverket som motiv, men 
frågan är om julhelgen räcker. 

Eller utrymmet. Michelangelopuss-
let mäter 321 gånger 157 centimeter 
och är knappast något för nybörjare. 
Och nybörjare finns det, trots att man 
kan tro att ingen lägger pussel längre 
i dessa digitala dagar. Pusselförsälj-
ningen har faktiskt ökat på senare år. 

För många är det den ultimata 
avkopplingen. Men de första pusslen 
var läromedel. Den engelske karto-
grafen och gravören John Spilsbury 
levde på 1700-talet och anses vara 
pusslets fader. Han klistrade en  
Europakarta på en tunn träskiva 
och sågade sedan ut länderna med 
lövsåg. Ett smart sätt att lära barn 
geografi. Snart fanns pussel med 
andra motiv och de blev en populär 
fritidssysselsättning.

Under depressionsåren i 30-talets 
USA slog försäljningen rekord – pus-
sel var ett enkelt och billigt tidsfördriv 
(många hade reklammotiv och gavs 
bort gratis), dessutom återanvänd-
bart. Efter andra världskriget blev 
träpussel allt ovanligare, man över-
gick till hårdpapp och tillverkningen 
moderniserades. Nu blev det möjligt 
att göra pussel med hundratals, ja, 
tusentals bitar. 

Den som lagt ihop de 18 000 
bitarna till Michelangelos tolkning av 
Bibelns skapelseberättelse och har 
tid över kanske vill ha en ny utma-
ning. Vad sägs om världens största 
masstillverkade pussel – med 40 320 
bitar? När alla är på plats har du en 
nästan sju meter bred och två meter 
hög tavla med Disneymotiv. Också 
en sorts mästerverk, på sitt sätt.  

Avkoppling 
bit för bit

Så här års varvar många ner med att lägga 
pussel. Det har folk gjort sedan 1700-talet.  

text: martin engqvist
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Visste du att … 
… pusselläggande – liksom korsordslösning 
och kortspel – minskar risken att utveckla 

Alzheimers sjukdom? Det visar en amerikansk 
forskningsstudie från 2002. 

källa: dagens medicin
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text: christina bild 

Koppar i urval

KOPPARSLAGARENS SORTI

Chokladkanna med 
trähandtag, 1800-tal, 
767 kr.

Koppartunna, diameter 
55 cm, 1 000 kr.

Champagnekylare, i 
koppar och mässing, 
jugend, 400 kr.

Glöggrya i koppar och 
mässing, tidigt 1900-tal, 
550 kr.

Kaffekanna, 1700–
1800-tal, 600 kr.

Leta på loppis
Under 1960- och 70-talen var gamla kopparföremål extremt populära, sedan dog intresset 
helt. Och trots att både koppar och mässing varit stora inredningstrender under 2010-talet 
har gammal koppar – med vissa undantag – inte återfått sin forna glans. Fina kaffekannor 
kan fyndas på loppis för någon tjuga. Dessa 14 föremål klubbades på nätauktion för 200 kr.

För 25 år sedan stängdes maski-
nerna av och tystnaden lade sig 
i Falu gruva. Annat var det på 
1600-talet. Då var gruvan Europas 
största kopparproducent och lan-
dets största exportkälla. Svensk 
koppar stod högt i kurs för bland 
annat tak till slott och katedraler. 

Eftersom koppar är lätt att 
pressa och smida och en utmärkt 
värmeledare, visade sig också 
materialet vara väl lämpat för 
kokkärl. Under framför allt 1700- 
och 1800-talen var förtennade 
kopparkärl det som användes i 
svenska hushåll, innan rostfritt 
stål och aluminium slog igenom. 

Många gamla kopparföremål 
saknar stämpel och kan vara 
svåra att åldersbestämma. Ett tips 
är att titta på nitarna. Innan 1870 
tillverkade kopparslagarna sina 
egna nitar av rullad kopparplåt, 
vilket gör att man ser ringarna  
efter kopparremsan. Efter 1870 
tillverkades nitarna industriellt 
och blev därmed massiva. 

Efter 1870 blev också järn-
spisen vanlig och kärlen fick en 
fläns, för att ställas på spisringen. 
Fram till dess hade kaffekannan 
tre ben eftersom man kokade över 
öppen eld.

Kulturkoll
SVENSK KOPPAR

I KYRKA OCH KÖK

Från exportsuccé 
till världsarv
I minst 700 år, för-
modligen mer, har 
man brutit malm i 
Falu gruva. Numera är 
malmbrytningen ersatt 
av ett museum med 
besöksgruva. Sedan 
2001 är Falu gruva 
och stad klassade som 
världsarv av Unesco. 



Carl-Johan Tibblin i Järna utanför 
Södertälje är en av alla dem som fasci-
nerats av Jeepen. Häromåret köpte han 
en Jeep CJ-3B från 1953.

– Det är ju en ikonbil, och den bär 
på så mycket historia, säger Carl-Johan 
som vill ha sin Jeep i så nära original-
skick som möjligt.

– Det är en stor glädje att köra en så 
gammal bil som fungerar så bra. Jeepen 
är oerhört robust och tar sig verkligen 
fram överallt.    

SÅ VAR DET NAMNET JEEP. Två förkla-
ringar förekommer. Enligt en är det för-
kortningen ”GP”, som uttalas ungefär 
”jeep” och står för ”General Purpose” 
vilket betyder ungefär ”allmänna än-
damål”. Men troligen var det den teck-
nade fantasifiguren ”Eugene the Jeep”, 
också den omtyckt bland soldaterna, 
som fick ge smeknamn åt Willys MB:n. 
Så småningom blev Jeep också bilens 
officiella namn. 

Efter kriget såg Willys till att förvalta 
den fyrhjulsdrivna krigshjältens po-
pularitet och släppte en civil version, 
Willys CJ-2, som till en början främst 
marknadsfördes gentemot jordbrukare 
och andra landsbygdsbor. 

I takt med att många amerikaners 
privatekonomi förbättrades blev Jeepen 
alltmer ett fritids- och livsstilsfordon. 
Och det är den än i dag. Tekniskt har 
2018 års modell inte mycket gemen-
samt med den bil som såg dagens ljus 
1941. Men på utsidan är släktskapet 
tydligt. 77 år efter lanseringen är jeepen 
närmast odödlig. Inte illa för något som 
från början var ett hastverk. ●

D
ET VAR BRÅTTOM. Året var 
1940 och bombningen av 
Pearl Harbor, som skulle 
kasta USA in i andra världs-

kriget, låg ännu ett drygt år framåt i 
tiden. I Europa rasade redan kriget och 
hos amerikanerna växte insikten om att 
de förr eller senare skulle dras in i det. 

Men världens ledande industrination 
hade problem inom försvaret. Tek-
niskt var USA:s militär på efterkälken; 
flygplan, stridsvagnar och fordon höll 
inte alls samma klass som den tyska 
krigsmaktens. Faktum är att hästen, 
långt in på 30-talet, var det bästa sättet 
soldaterna i den amerikanska armén 
att ta sig fram på.

Så det var verkligen bråttom. USA 
behövde ett litet och lätt terränggå-
ende fordon (tyskarna hade redan sin 
Kübelwagen, byggd av Volkswagen) och 
 armén bad om offerter på ett sådant 
från 135 olika fordonstillverkare. Det 
fanns bara en hake: företagen fick inte 
mer än 49 dagar på sig att konstruera 
fordonet och få fram en körklar prototyp. 

BARA TVÅ FÖRETAG brydde sig om att 
ens försöka: Willys-Overland och pyt-
telilla Bantam, som trots att de bara 
hade en handfull anställda lyckades 
presentera en fungerande prototyp i tid 
och därför vann upphandlingen. När 
man i dag ser bilder av Bantams bil kan 
man både imponeras av att det alls gick 
att ta fram en körklar bil på så kort tid 
och konstatera att detta är ur-Jeepen. 

Inom armén insåg man snart att 
lilla Bantam aldrig skulle mäkta 
med att tillverka så många bilar som 

kriget krävde och skickade helt sonika 
företagets ritningar till konkurrenten 
Willys-Overland. Och till Ford, som 
man visste hade produktionskapacitet 
som räckte. Patent och Bantams upp-
hovsrätt struntade man i, snart skulle 
landet vara i krig och alla fick dra sitt 
strå till stacken. 

EFTER LITE TURER fick Willys-Overland 
kontraktet och tillverkningen av Willys 
MB, som Jeepen hette, kom i gång. För 
att få upp volymerna fick Ford tillverka 
samma bil på licens under namnet 
Ford GPW. Bantam? De gick i konkurs. 

Från 1941 till krigsslutet i september 
1945 tillverkades runt 650 000 Jeepar 
och de små, fyrhjulsdrivna, enkla och 
extremt tåliga bilarnas betydelse för de 
allierades seger över Nazityskland kan 
inte överdrivas. Jeepen användes till 
allt, överallt – som dragbil, ambulans, 
spanings- och stridsfordon med mera. 
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text: martin engqvist

Den spelade en viktig roll när Nazityskland besegrades under andra 
världskriget. I dag tillverkas den fortfarande och är ett populärt livsstils-
fordon. Jeepen lever och har hälsan, 77 år gammal.

ÖVER STOCK 
OCH STEN

”Det är ju en ikonbil, 
och den bär på så 
mycket historia.”

i 77 år

Carl-Johan Tibblin vill ha sin Jeep så nära 
original som möjligt. Så de vita siffrorna 
på huven ska bort så småningom. 
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Efter andra världskriget blev Jeepen 
ett populärt fritidsfordon. 

Mer om Jeep
➞ Under årens lopp har den klassis-
ka Jeepen byggts på licens i många 
länder, bland annat i Frankrike av 
tillverkaren Hotchkiss och i Indien av 
Mahindra. 
➞ Den första Jeep som importera-
des till Sverige togs in 1945 av Gösta 
Wollin, som varit frivillig soldat på de 
allierades sida och deltagit i invasio-
nen av Normandie 1944.  
➞ I dag ägs Jeep av fordonskon-
cernen Fiat Chrysler. 
➞ Kändisar som äger eller har ägt 
en Jeep: David Beckham, Ralph 
Lauren, Justin Timberlake, Ronald 
Reagan m fl. 

Arvtagaren: Jeep Wrangler. Pris från  ca 350 000 kronor för 2018 års modell.

Ur-Jeepen: Bantam årsmodell 

1941. Linjerna känns igen. 
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in sjöarna (och sundet).

De sex överblivna bokstäverna ger
ytterligare ett ord. Orden hittar du både  

vågrätt, lodrätt, diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in sjöarna (och sundet).  
De sex överblivna bokstäverna ger 
ytterligare ett ord. Orden hittar du 
både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

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

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset okt 2017:
Annika Göransson, Karlstad, Lars-Göran Larsson, 
Vargön, Sixten Lantto, Tystberga, Alf Nordström, 
Bollnäs, Karin Wennerqvist, Linköping.
Efterfrågad lösning oktober 2017: RAPPORT.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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10 miljoner!
Nyhet

www.kombispel.se

Varje vecka har du chansen att vinna en miljon kronor. Men inte nog med det.  
Under året lottar vi ut 783 120 vinster till ett värde av 232 190 000 kronor.  

NU KAN DU VINNA

2018 tar vi Kombilotteriet, Motorlotteriet och Drömreselotteriet 
till en helt ny nivå. Nytt för året är SUPERJACKPOTTEN.  

Varje kvartal får en lycklig vinnare chansen att snurra hem  
10 MILJONER KRONOR på vårt alldeles nya Jackpotthjul.  

Blir det du som vinner Superjackpotten?

Vinster för 

232 190 000 kronor 

under 2018!
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

”Garanterad julstämning” 
utlovas när Luleå Kulturskolas 
blåsorkestrar ger julkonserten 
Julblåss. Årets tema: Tomtefar 

& tomtemor reser till solen.  
Mer info: www.lulea.nu

Julkonsert med blås

20
DECEMBER I LULEÅ

”Att sjunga i kyrkan 
är speciellt”
➞ Hallå där Roger Pontare, 
artist som ger sig ut på jul-
turné till några av Sveriges 
vackra kyrkor. Det blir  
17 föreställningar under en 
knapp månads tid. 
Det låter som du har fullt 
upp. 
– Ja, turnén sträcker sig 
över hela Sverige, från 
Landskrona i söder till 
Boden i norr. I år kommer vi 
också till Gotland. Det har 
länge stått på min önske-
lista.
Hur är det att uppträda  
i kyrkan?
– Det är en speciell känsla, 
särskilt i juletid, med ljusen, 
stämningen och de vackra 
julsångerna. Att dessutom 
få sjunga tillsammans med 
alla fantastiska kyrkokörer 
är härligt. Det ger en sån 
stor och mäktig ljudbild 
och en upplevelse som alla 
borde få vara med om.   
Vilka är dina tre julsångs-
favoriter?
– Gläns över sjö och strand 
och Helga natt är otroligt 
vackra, och traditionsfyllda. 
Jag tycker också väldigt 
mycket om Andrew Lloyd 
Webbers Piu Jesu, även 
om den egentligen inte är 
en julsång. Den sjunger jag 
solo, utan kör och musik.
Du brukar ju alltid ha  
spektakulära scenkläder. 
Hur gör du här?
– Jag tar på mig något 
glittrigt och juligt, kanske 
min vita päls. Men djurben 
och skinn lämnar jag utan-
för. Det passar sig inte  
i kyrkan, tycker jag.  
Vad betyder julen för dig?
– Ju äldre jag blir desto 
mer är det stämningen och 
lugnet som betyder något. 
Presenterna bryr jag mig 
inte om. ●

Maskerad tradition 
➞ GIMO 13 januari. “Tjugondag Knut dansas julen 
ut”, enligt traditionen och i Gimo gör man det med 
besked. Knutmasso är en årlig karneval där massor 
av Gimobor klär sig i spektakulära munderingar 
och vandrar längs Bruksgatan på kvällen. Traditio-
nen har sitt ursprung i 1600-talet när vallonerna 
kom till Gimo. Mer info: www.roslagen.se

➞ MALMÖ 5 januari. Klassisk nyårsstämning 
utlovas när Malmö Symfoniorkester bjuder 
in till Valsgala i Malmö Live. Kvällen börjar 
i konsertsalen med smäktande valser fram-

förda av hela orkestern, solister och dansare. 
Därefter spelar MSO:s eget wienerkapell upp 
till dans i foajén. På med frack och långklän-
ning! Mer info: www.malmo.se ●
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REVY

Nyårsgala i tretakt

KARNEVAL

VINTERDOPP

Fejk i Falkenberg 
➞ FALKENBERG 5 januari – 
16 mars. Över hela landet 
spelas nyårsrevyer. Falken-
bergsrevyn är en av de största 
och brukar årligen locka 
runt 25 000 åskådare. 2018 
är  titeln ”Hittepå – en fejkad 
revy om världens röra”. Mer 
info: www.falkenbergrevyn.se

Skrattdags 
igen!

Valsa in det 
nya året i 

Malmö. 

Iskall utmaning
➞ HAGFORS 25 december. Ice Bear 
Challenge är inget lopp – utan ett dopp. 
Nog så tufft med tanke på den bad-
temperatur som gäller i Uvån så här års. 
Deltagarna går helt enkelt ut i det svinkalla 
vattnet och doppar sig. Ett hundratal 
hårdingar brukar delta. Intäkterna från 
evenemanget går till forskning om prosta-
tacancer. Mer info: www.visitvarmland.se

Det är inte alltid 
värme i Värmland. 

Inspirerade 
av filmen 
”Frost” 
klädde fem 
Gimobor ut 
sig under 
förra Knut-
masso.fo
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Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:                           Postort:

Mobilnummer:

E-post:

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.

3

1712SA
KO

M

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2018-01-31 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

Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:                           Postort:

Mobilnummer:

E-post:

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 2018-01-31 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


