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Godaste grytorna
Vinn Monika Ahlbergs 

nya kokbok! 

Den lyckliga ön
På Aruba känns  
livet lite lättare

FULL FART I SALTÖKNEN / VINTERHELG I ATEN / HANS WEGNER 
ÅSAS LIV PÅ FJÄLLET / KORSORD / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

Kai Martin har vaktat kassen i 50 år

MÅLMEDVETEN



EN BEKANT SADE EN GÅNG att det är vid 
40 år man börjar känna av kroppen. Och 
lite beroende på hur man mår och lever 
ligger det nog något i det. Fram till dess 
kommer många undan med att slarva 
med motionen, men vi vill ju hålla oss 
pigga och alerta längre än så.

Därför tycker jag att Kai Martin  
i reportaget på sidan 14 är en riktig  
inspiratör. I 50 år har han spelat 
ishockey – och han spelar fortfarande 
flera gånger i veckan. 

HAR MAN INGEN FAVORITSPORT kommer 
man långt med vardagsmotion som pro-
menader, cykelturer eller gräsklippning. 
Det intressanta är effekterna motionen 
har, inte bara på kroppen utan också på 
knoppen. Få saker har så stor inverkan 
på välmåendet som att man rör på sig. 
Faktum är att fysisk aktivitet bidrar till 
att nya hjärnceller bildas och att man på 
så sätt kan bromsa hjärnans åldrande. 
Så när vintermörkret känns som mör-
kast, kom ihåg att medicinen är så nära 
till hands som en långpromenad.

MÅNADENS LOTTER är de första som 
deltar i årets nyhet: Superjackpotten. 
Första dragningen med chans på 10 mil-
joner kronor genomför vi  
i april och alla lotter 
du har haft under 
januari, februari 
och mars ger dig en 
vinstchans. Vill du 
öka dina chanser 
hittar du ett riktigt 
bra erbjudande på 
Drömreselotter på 
tidningens sista 
sida.
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Rörelse för  
kropp och knopp

ISKALLT EXTRAKNÄCK
Åsa Redin är stugvärd för 
Pältsastugan, bara några 
mil från Treriksröset. Här 
tar hon hand om frusna 
fjällvandrare, däribland 
Kombis utsända.   
Sidan 6

HÅLL GRYTAN KOKANDE   
En god gryta värmer gott 
så här års. Men grytor kan 
du laga året runt, menar 
Monika Ahlberg som 
bjuder på ett par recept ur 
sin nya kokbok.  
Sidan 22

… mer inspirerande läsning:
Läs om fartdårarna i Utahs saltöken, om Aten på vintern, om sällskapsspelet om 
världsherravälde, om stolmästaren Hans J Wegner – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

ETT HALVT SEKEL I MÅL     
”När jag går upp på 
morgonen får jag knappt 
på mig strumporna. Men 
målvaktsutrustningen blir 
som en Stålmansdräkt”, 
säger Kai Martin, 61.
Sidan 14

När det är mörkt och kallt 
här hemma är det lätt att 

längta till Karibien. 

Aruba! 

Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Ulla Sverin
Ålder: 77 år.
Bor: Sjöbo.
Gör: Pensionär. Har jobbat 
extra på ett café men har 
precis slutat där. På lördagar 
kör jag ut reklam.
Familj: Sambo, en son med 
sambo och ett litet barnbarn.
Intressen: Engagerad i 
föreningsliv i SPF och PRO 
där det anordnas fester och 
annat. Trädgårdsarbete. Har 
en hund och två katter.

” Jag kommer hälsa på 
min dotter i Miami”
”JAG HAR ALDRIG VUNNIT något tidigare så jag 
trodde att någon drev med mig. Blev tvungen 
att ringa och fråga och de sa att jo då, det är 
rätt namn, så jag tackade så mycket. Det är så 
roligt, men jag blev lite chockad. Första dagen 
tror jag inte att jag riktigt fattade att det var 
sant. Jag och min sambo delar på vinsten. 

Vi firade med att köpa något gott att ha till 
kaffet. Sen har jag köpt lite nya kläder, men jag 
har inte vant mig helt vid att kunna handla det 
jag vill. Pensionen gör att man inte kan göra så 

mycket, det blir inrutat hur man tänker innan 
man handlar och tanken att ”det där kan jag 
inte köpa” dyker upp direkt. Men så kommer 
jag på att nu kan jag ju det! Det kan bli något 
nytt därhemma också, kanske en soffa eller ett 
bord. 

Jag kommer åka och hälsa på min dotter 
som bor i Miami. Kanske blir det någon resa i 
Sverige också. Jag skulle vilja åka till Jukkasjärvi 
där jag varit tidigare och besökt samer som 
visade hur de lever. Det var fantastiskt fint.”

VINNARE 1 000 000:-



Hej Barbro!  
Det är länge sedan jag och min man var 
utomlands men nu vill våra barn bjuda 
oss på en solresa. Men hur vet man om 
resmålet är säkert? Världen är så orolig 
och man läser om så mycket som  
händer. Har du några tips på hur man 
tar reda på om resmålet är tryggt? 
Kerstin i Stockholm 

Hej! Det är dessvärre en turbulent 
värld och man kan aldrig säga 
hur det ser ut i morgon. Mitt 
bästa råd är att läsa vilka re-
kommendationer och reseråd 
UD ger i sin Reseinformation: 
www.swedenabroad.com/sv-SE.  
Där finns information både om det 
allmänna säkerhetsläget och om 
kriminalitet och lokala lagar. Skulle 
något inträffa under resan hålls 
sidorna uppdaterade med aktuell 
information. Sedan är det tryggt 
att resa med en researrangör  
vars resor omfattas av paket- 
reselagen. Då ansvarar den 
för att man får hjälp och 
transport hem om 
något skulle inträffa. 
Vänligen Barbro

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Orangutangerna hittade oss”
Patrik Olsson gillar att ta  
bilder av människor som  
brinner för något, som  
ishockeymålvakten Kai Martin 
i det här numret av Kombi. 
Fritiden ägnar han åt flick-
vännen och sin krånglande bil.

Vad gör du i Kombi?
– Jag fotograferar männ-
iskor med passion för något 
i vardagen. Allt från inbitna 
bilentusiaster till saltstänkta 
västkustkajakare. En och annan 
glad vinnare dyker även upp 
framför linsen. 
Vad fick dig att välja fotograf-
yrket?
– En kombination av tillfällig-

heter, och en 
fascination för 
fotografi.
Vad är det bästa 
med ditt jobb?
– Jag får se 
platser och 
träffa människor 
jag aldrig fått 
uppleva annars. 
Möjligheten att 
jobba kreativt 
är ett fantastiskt 
privilegium.
Är det någon 
fotografering 
du minns extra väl?
– Vaknade i ett vindskydd på 
Borneo av fallande frukt på 

taket. Tre dagars 
letande efter vil-
da orangutanger 
slutade med att 
de i stället hittade 
oss. Helt magisk 
upplevelse. Men 
det blev inte så 
mycket sömn 
under natten, 
med besök av 
både råttor och 
närgångna  
spindlar.
Vad gör du när 
du inte jobbar?

– Hänger med min flickvän. 
Reparerar min ständigt krång-
lande bil.

Fem frågor till Patrik Olsson, fotograf

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

Barbro Holmberg  
på Ving är Kombis  
reseexpert. 

Hej! 
Vad spännande det var att läsa om saffrans-
odlaren i Kombi nr 11. Och så vackra bilder.  
Jag tog mod till mig och lagade soppan till 
några gäster. I vanliga fall brukar jag vilja  
provlaga till mig själv först innan jag bjuder 
någon. Men friskt vågat, hälften vunnet – den 
gjorde succé! 
Jag tycker att det ofta är bra recept i tidningen 
och jag uppskattar att man har chans att vinna 
en kokbok ibland också. Den turen har jag inte 
haft än men jag fortsätter skicka in.  
Tack för soppan och en trevlig tidning! 
Hälsningar Britt-Marie

Hej Britt-Marie! 
Vad roligt att du bjöd på soppan – och att 
gästerna gillade den! Vi gillar också att testa 
nya maträtter och funderar just nu på vilka 
recept vi ska bjuda på i vårens tidningar. Tack för att 
du hörde av dig. Skraplotter är på väg med posten!

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 ditt närmaste ATG-ombud som hanterar kuponginlösen. Erbjudandet gäller  
till den 30 november 2018. Till butiken: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

50:-
3 för

RABATT 10:-

SÄG DET MED EN LOTT!
Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet.
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Det kan du köpa för

6 stycken  
Yamaha 

Apex X-TX LE 
snöskotrar 

(154 900 kr/st)
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Håkan Bäcklund
Ålder: 65 år. 
Bor: Brålanda, Dalsland. 
Familj: Hustru och fem 
barn, jag har två och 
hon tre. 
Intressen: Huset och 
trädgården, en god bok, 
alla barnbarn – har redan 
sex och det sjunde är på 
väg så jag har att göra. 
Det är full fart.

” Kombilotten säger 
jag inte upp”

”DET VAR JÄTTEROLIGT med bilvinsten. 
Vi har redan en bil så vi kommer inte 
hämta ut vinstbilen, det får bli kontanter 
i stället. Det är ju inte mindre roligt för 
det! Spontant kunde jag inte tro att det 
var sant fast jag såg att det stämde. Nu 
har det sjunkit in mer ordentligt, det är 
jätteskoj att få in en storvinst. 

Jag är med i Kombilotteriet sedan tio 
år, det har gått bra och jag har vunnit 
ganska många småvinster för 200 kronor. 
De vinsterna är också roliga, en extra 

bonus. Pengarna vi får för bilen vet  
vi inte riktigt vad vi ska  använda till 
ännu. Det kan bli någon resa. 

Jag är pensionär egentligen men har 
jobbat som skolvaktmästare, fast nu har 
jag sagt upp mig och ska koppla av ett 
tag. Kommer snart leta nytt jobb igen,  
vi får se vad som dyker upp. 

Kombilotteriet kommer jag inte att 
säga upp, man vet aldrig om det blir 
någon storvinst igen. Det är ju trots allt 
ett lotteri.”

VINNARE BIL VÄRDE300 000:-
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text: göran wallin foto: per pettersson 

Åsas iskalla
Det är kallt, blåsigt och ödsligt. Men Åsa Redin älskar sin arbetsmiljö. 

Hon är stugvärd för Pältsastugan, bara någon mil från Treriksröset, där 
frusna vandrare kan värma sig, bada bastu, äta och övernatta.

Vattnet i Pältsa hämtas 
i en jokk hundratalet 

meter från stugan. Varje 
dunk rymmer 25 liter och 

det är ett tungt jobb.

Åsa Redin
Ålder: 53 år. 
Bor: Kiruna och 
Luleå.
Familj: Mamma och 
pappa, tre syskon, tio syskonbarn 
och ett antal katter i släkten. 
Gör: Stugvärd i perioder. Arbetar 
annars som naturkommunikatör 
vid Länsstyrelsen i Norrbotten 
med ledutveckling. 
På fritiden: Natur och friluftsliv i 
olika former Har tävlat inom skid-
alpinism och orientering och gör 
det fortfarande på motionsnivå.

PARADIS
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den första längre turen jag har kunnat 
göra, berättar hon.

ØYSTEIN BRUVOLD och Elisabeth 
Bremnes från Lofoten i Norge är ute på 
en längre tur och har dragit sina pulkor 
från Kilpisjärvi. Deras plan är att fort-
sätta mot Rostahytta men Åsa har koll 
på väderprognosen och berättar att det 
är en riktig storm på väg in och avråder 
dem från att fortsätta. 

Som stugvärd har hon en viktig funk-
tion för säkerheten. Åsa ser vilka som 
passerar och kan vid behov kontakta 
polisens larmcentral via den hjälptele-
fon som finns i så gott som alla STF:s 
fjällstugor. Stugornas gästböcker funge-

D
ET HÄNGER ETT färdmed-
delande på dörren till 
stugvärdens rum – ”Är ute 
på tur i Bealcánvággi och 

återkommer i kväll”. Vi spanar i kikaren 
mot dalen och strax ser vi en liten prick 
långt borta. Det är Åsa Redin, stugvärd 
för Pältsastugan vid foten av fjället med 
samma namn – Pältsa. Den är Svenska 
Turistföreningens nordligaste fjäll-
stuga, någon mil söder om Treriksröset 
och väster om Kilpisjärvi i Finland.

Glad och trött efter en fin topptur 
kommer Åsa in i stugan.

– Det gäller att passa på när det är 
bra väder, det har stormat mest hela 
tiden sedan jag kom hit. Det här var 

Dagen efter stormen 
och Pältsastugans entré 

måste grävas fram. 

”När jag fick det där 
vykortet blev längtan norrut 

för stark och jag flyttade 
tillbaka.”

rar som färdmeddelanden och via dem 
kan man spåra folk som inte hörts av. 

Men för det mesta är jobbet härligt: 
– Det som är så fantastiskt är att 

möta gästerna under deras upplevelse, 
att få dela deras entusiasm över områ-
det och att förhoppningsvis lyckas sätta 
guldkant på deras tur. Det är också ett 
sätt att se resultatet av den marknads-
föring vi inom besöksnäringen arbetar 
hårt med, säger Åsa, som till vardags 
jobbar med utveckling av leder i fjällen. 

Hon stannar ungefär en månad som 
stugvärd i Pältsa som är en av Svenska 
Turistföreningens 43 stugplatser längs 
den svenska fjällkedjan. Stugvärdarna 
finns på plats under både vinter- och 
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sommarsäsongen och har en viktig 
uppgift i mötena med fjällens besökare. 
Det handlar om att informera, ge goda 
råd och vägleda kring boendet i stugor-
na. Stugvärdarna svarar också för dag-
lig tillsyn av stugorna. Gästerna sköter 
vedsågning, vattenhämtning, städning 
och tömning av slask. Stugvärden har 
dock det övergripande ansvaret för 
stugans skötsel och det finns många 
sysslor att ta tag i; vattenhålet ska hål-
las öppet, bastun eldas, hålla koll på 
städning, ta betalt och mycket mer.

ÅSA VÄXTE UPP i Abisko, mitt i fjällvärl-
den mellan Kiruna och Narvik i Norge, 
med föräldrar som älskade friluftsliv. 

– Pappa och mamma tog med 
oss barn på alla möjliga spännande 
fjällaktiviteter och har fört över den 
goda känslan av att vistas i naturen, vi 
åkte skidor, klättrade, vandrade och allt 
möjligt annat. 

Intresset för friluftslivet gjorde att 
Åsa sökte jobb på olika fjällstationer. 

– Vi var ett kompisgäng som jobbade 
på Abisko fjällstation, i Storulvån och 

på andra ställen. Så fort vi var lediga 
drog vi till fjälls. Och så har det fortsatt.

Under några år bodde och studerade 
hon i södra Sverige. En dag kom ett vy-
kort från en kompis. Kortet föreställde 
Kebnekaise.

– När jag fick det där vykortet blev 
längtan norrut för stark och jag flyttade 
tillbaka. 

I dag bor Åsa i Kiruna och vecko-
pendlar till jobbet i Luleå. Mycket av 
hennes friluftsliv handlar om toppturer 
i fjällvärlden. Det innebär att man med 
stighudar under skidorna, som liknar 
utförsskidor med lös häl, går uppför – 
och sedan åker ner efter att skidorna 
ställts om till utförsläge.

Åsa berättar om turen hon precis 
gjort till Bealcánvággi och Pältsatop-
parna (hon gick upp på bägge), vilken 
upplevelse det var att se ut mot havet 
och alla fjäll i eftermiddagssolen. 

– Det var en fantastisk känsla att 
vara där, och lite spännande att jag 
gjorde det ensam.

PÄLTSA ÄR ANNORLUNDA jämfört med 
många andra av STF:s stugplatser med 
en annan typ av gäster, berättar Åsa. 
Hit kommer få svenskar men desto 
fler från Finland, Norge, Tyskland och 
Österrike. De flesta är mycket erfarna 

”Som barn åkte vi 
skidor, klättrade, 

vandrade ...”

Ingen rår över vädret, Åsa och gästerna i Pältsa får ständigt vara beredda att anpassa sig och ändra planer. Elisabeth Bremnes och 
Øysten Bruvold är på väg söderut på en tio dagar lång tur men har blivit kvar i Pältsa en extra natt på grund av stormen.

och ofta ute på längre turer.
Efter att ha lyssnat på Åsas råd 

bestämmer sig Øystein och Elisabeth 
för att stanna i Pältsa, något som visar 
sig vara ett klokt beslut. Under kvällen 
ökar vinden och på natten vaknar vi  
av stormens tjut. Stugan vibrerar och 
ute är det helt vitt, sikten är kanske  
20 meter som mest. Prognosen talade 
om vindar på 25 meter per sekund och 
det är nog så. Hela dagen fortsätter det 
att blåsa hårt och det är en ansträng-
ning bara att ta sig till toaletten. 

– Det går inte att planera vad man 
ska göra de kommande dagarna, vädret 
styr allt. Det är nyttigt att komma bort 
från ett planerat och inrutat kontorsliv 
till stugvärdslivet, säger Åsa. ●

Fakta Pältsa stugplats
➞ Pältsa ligger cirka 14 kilometer från 
Treriksröset. Många börjar sin färd mot 
Pältsa i Kilpisjärvi på den finska sidan. 
➞ Pältsa har totalt 22 bäddar, 18 i den 
nyare stugan och fyra i den gamla. 
➞ Den gamla stugan byggdes 1941 
och användes under andra världskriget 
av den norska motståndsrörelsen.
➞ Här finns bastu och hjälptelefon.  
➞ Pältsa är den nordligaste av STF:s 
43 stugplatser i fjällen, Storrödtjärn  
i norra Dalarna den sydligaste. Det  
är ungefär 100 mil fågelvägen där-
emellan.
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       Inspiration
NYA TIDER FÖR 

GAMLA TRADITIONER

HÄSTJOBB
Nationalsymbol i ny 

tolkning – enfär-
gad på en sida och 
med dekor på den 
andra. Finns i fem 

storlekar och kostar 
252–1 133 kr, 
Grannas.com.

PÅPÄLSAT
Möt vinterns solstrålar i snön 

på ett värmande renskinn. 
Eller lägg den framför öppna 

spisen. 1 499 kr, Ellos.se

DEKORATIVT I DISKHON
Komposterbar disktrasa 

med allmogemotiv, 25 kr, 
Skansen.se. 

GREPPVÄNLIG
Bot mot brända 
kastruller och 

oborstade rotfrukter. 
Grovborste, 39 kr, 

Lagerhaus.se.

VILDA BRODERIER
Korsstygn är lika lätt 

som kul. Lek med egna 
motiv eller ladda ned 
gratis mönster från 

fuldesign.se.
SAMESLÖJD

Tennarmband, tillverkat i Norrbotten 
av vegetabiliskt garvat renskinn,  

1 390 kr, Shopinscandinavia.com.

ÅTERVUNNEN 
VIRKTREND
Hemvirkade 

grytlappar brukar 
ratas av yngre 

generationer, men 
en svart lapp av 

återvunnen textil 
går garanterat 

hem, 49 kr,  
Lagerhaus.se.

Moderna slöjdare väljer 
hållbara material till prylar 
för 2018 års behov. En data-

väska av näver kanske?

FÄRDIGKNUTET
På 1970-talet täckte makramé 

och ryor väggarna i svenska 
hem. Våren 2018 är det en 

jättetrend igen, 339 kr,  
Bloomingville.com.

BÄRBART HANTVERK
Japanska arkitekten Yukari 
Ota bor i Bollnäs och gör 

ursnygga näverväskor. 
Axelväska, 2 700 kr,  

Designtorget.se.

NÄBBIGT VÄRRE
Ända sedan 1927 har Kero i lilla 

byn Sattajärvi utanför Pajala gjort 
näbbskor. Modellen Snötass 

är gjord av vegetabiliskt garvat 
skinn från skandinaviska renar,  

3 900 kr på Kero.se.

av christina bild

 SLÖJD-
FRÖJD

Svenskt hantverk går mot en ny vår, där 
uråldrig tradition möter modern design. 
70-talsfavoriter som makramé och näver 

står högst på önskelistan.
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Kritvita sandstränder, 
vajande palmer och 
turkosblått vatten. 
Sol året om och inga 
orkaner. Aruba är 
som en fantasi om en 
karibisk paradisö. 

ARUBA 
– en karibisk dröm

text: cenneth sparby
foto: cenneth sparby med flera

L
ANDNINGSBANAN BÖRJAR och 
slutar i öppet hav. Inflygningen 
är hisnande, men väl på marken 
känns tillvaron omedelbart 

mer harmonisk. ”I love Aruba” och 
”One happy island!” är två inarbetade 
budskap som möter besökaren på 
Arubas flygplats, döpt efter holländska 
drottningen Beatrix. Holländska, ja. 
För även om Aruba ligger i Västindien, 
bara några mil utanför Venezuelas kust, 
är denna lilla ö en självstyrande del av 
Nederländerna.  

Drömmen om Karibien blir ganska 
snart tillfredsställd, i synnerhet på Eagle 
Beach, stranden som listats som en av 
världens vackraste i flera resemagasin.

Det är lätt att falla pladask för den 

vidsträckta skönheten i solnedgången. 
Eller kanske ännu hellre tidigt om 
morgnarna, då bara enstaka flanörer 
och morgonjoggare möts i det skira 
ljuset. Har du tur kan du till och med 
skymta de väldiga havssköldpaddorna, 
som lägger sina ägg på stranden under 
vissa delar av året.

NÄRHETEN TILL USA gör att Aruba 
blivit något av en favoritö för många 
soltörstande amerikaner. Som första-
gångsbesökare från Europa gäller det 
dock att inte stirra sig blind på de 
amerikanska hotellkedjorna och deras 
småtrista betongkomplex längs delar 
av den västra kusten, utan i stället söka 
sig vid sidan av ”the high rise hotels” 

Strandliv 
Tro det eller ej – det här är 
en del av Nederländerna. 
Och här kan du få sällskap av 
flamingos på stranden. 
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Fakta Aruba
➞ Aruba är en av de tre ABC-öarna  
i Karibien, med Bonaire och Curaçao 
som närmaste grannar och med  
Venezuela några mil bort. 
➞ Ön är fortfarande en autonom del 
av Nederländerna, och har självstyre 
med egen valuta i form av florin.  
Amerikanska dollar fungerar lika bra.
➞ Här bor drygt 110 000 människor, 
med närmare 80 nationaliteter repre-
senterade. 
➞ Officiellt språk är papiamento, ett 
slags dialektal spanska med många 
egna ord. Engelska och holländska 
används också i dagligt tal.

För vidare info om vandring, cykel, 
dykning, kitesurfing och yoga: 
➞ www.aruba.com 
➞ www.arubanationalpark.org 
➞ www.rachelbrathen.com

som de kallas. Floridakänslan domine-
rar endast några få kilometer.

Det finns trots allt ett antal små  
personliga hotell, privata hus och  
lägenheter för den som vill komma 
både öbor och naturen mer nära.

Äventyraren får sitt lystmäte längs 
den vilda och attraktiva östkusten – 
perfekt att upptäcka till fots eller från 
cykelsadeln. För ön är inte stor, drygt 
tre mil på längden och en mil som 
bredast. Den sydöstra delen domineras 
av nationalparken Arikok, med säregna 
bergsformationer, kaktusar i mängd 
och en klippig kust med insprängda 
små sandstränder.

Här kan du lätt tillbringa ett par 
dagar med att utforska det säregna 

landskapet på egen hand eller med 
guide. Många väljer att ge sig ut med 
fyrhjulsdriven jeep, men för den som 
orkar är en tur med terrängcykel allra 
bäst – i synnerhet morgon och kväll,  
då solen inte är för het.

EN PERFEKT BAS för Arubavistelsen 
är Boardwalk hotel nära Palm Beach 
på den norra delen av ön. Det lilla 
designhotellet med drygt dussinet rum 
drivs av tvillingsystrarna Stephanie och 
Kimberly Rooijakkers – och har klart 
ekologiska förtecken. Kontrasten är 
skarp mot närmaste grannen Aruba 
Marriot Resort.

På Boardwalk bor man i en oas av 
palmer, aloe vera-buskar och blommor, 

Kombinera slappande med 
aktiviteter som cykling ... 

... eller yoga på paddelbrädor. 
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med endast några hundra meter till 
stranden.

Systrarna delar generöst med sig av 
sina Arubafavoriter. 

– Vi vill att våra gäster inte bara  
ligger på stranden, utan att de ger sig ut 
och nosar på de mer okända delarna av 
vår ö, säger Kimberly.

SVENSKAN RACHEL BRATHEN från 
Uppsala har egen yogastudio på ön. 
Hon har bott på Aruba i sju år och lever 
både på och för yogan. Hennes flitiga 
medverkan i sociala medier har gjort 
att hon fått över en miljon följare på 
nätet.

Populärast är yogapassen hon håller 
på paddelbrädor vid Fisherman’s Huts 
nära Palm Beach, några minuters  
promenadväg från det lilla hotellet.

– Min man Dennis är surfare och tog 
med sig våra hundar på surfbrädan för 
ett par år sedan. Det inspirerade mig 
att testa yoga på vattnet, säger Rachel 
där hon sitter på sin bräda redo att 
inleda ett av förmiddagspassen.

Rachel tipsar om att fortsätta norrut 
med cykel, upp till California Light-

house. Längs den lilla asfaltvägen 
ligger ett pärlband av små, inbjudande 
sandstränder. Granne med det gamla 
fyrtornet ligger en italiensk restaurang 
med öns kanske bästa utsikt. Perfekt 
för en drink vid solnedgången.

Allra längst i söder, vid orten San 
Nicolas och idylliska Baby Beach, ligger 

Jads Dive Center, där Jean 
Pierre Fang tar med sig dyk-
entusiaster från hela världen 
på undervattensturer.

– Här i söder är det som 
vildast, där du kan göra  
fantastiskt fina dyk direkt 
från stranden, säger Jean-
Pierre och pustar ut efter  
ett längre dyk.

Han berättar målande 
om både hajar, muränor, 
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De kallas ABC-öarna: Aruba, 
Bonaire och Curaçao.

Läckert hav och havets 
läckerheter. 

Svenska yogaläraren 
Rachel Brathen har  
bott på Aruba  
i sju år.
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”Vi vill att våra gäster inte bara ligger på 
stranden, utan att de ger sig ut och nosar på  

de mer okända delarna av vår ö.”
drakfiskar och sköldpaddor ute vid 
korallrevet. Och om skeppsvraken och 
de gamla flygplanen, som gör det extra 
spännande att dyka på Aruba.

Är du här nere en torsdag är det läge 
att besöka San Nicolas och ”Carubbian 
Festival”, då den gamla hamnstaden 
lever upp med mängder av matstånd, 
lokalt hantverk och karnevalståg i det 
mindre formatet.

ATT DESSUTOM hänga på anrika 
Charlie’s bar en stund och träffa ägaren 
Charles Brouns är en extra bonus. 
Baren, som mer liknar ett prylmuseum, 

har varit ett vattenhål för törstiga i mer 
än 75 år. Den har listats som en av  
Karibiens tio bästa barer, med sina mer 
eller mindre smakfulla dekorationer 
från golv till tak. Baren slog upp por-
tarna i början av 40-talet.

Och Charles kan konsten att berätta 
en god historia. Om den vilda tid då 
sjömännen festade runt fram till små-
timmarna och om turister från hela 
världen som ständigt återkommer för 
en öl och en pratstund. För Charles tar 
sig alltid tid med sina gäster.

– One Happy Island, utbrister han 
med ett stort leende. ●

Så reser du till Aruba
➞ Flyg: KLM har dagliga avgångar 
från Amsterdam. Dessutom har Ving 
direktcharter från både Stockholm 
och Göteborg. Räkna med priser från 
knappa 10 000 kr för enbart flyg t/r 
från Stockholm.
➞ Charter: Ving har charterpaket med 
boende och helpension, från 20 000 kr  
per person för en två veckor lång 
vistelse.
➞ Boende: Boardwalk hotel har  
boende i dubbelrum med frukost från 
900 kr/person och natt. Hotellet har 
endast 14 rum/lägenheter, där du även 
kan fixa din egen mat.  
Info: www.boardwalkaruba.com
➞ Manchebo Beach Resort vid Eagle 
Beach är perfekt för den som vill ha 
absolut närhet till Arubas bästa strand. 
Här kan du även träna yoga både  
morgon och kväll. Dubbelrum från 
1 100 kr/person och natt inkl frukost.  
Info: www.manchebo.com

Amerikanernas favorit  
Närheten till USA har gjort Aruba till 
ett populärt resmål för amerikaner, 
och här finns många av de stora 
hotellkedjorna. Men även alternativ.

Aruba har en årlig festival  

som pågår från slutet av 

januari till mitten av februari. 

Det är årets största händelse, 

både för öbor, turister och de 

som bor på närliggande öar. 

En färgstark fest med  

typiska karnevalsdräkter, 

calypsomusik, sång, dans  

och underhållning.

Missa inte!

Sydamerika

USA

Mexico Cuba

Aruba

Aruba är en 
liten ö, cirka 

3 x 1 mil, 
som ligger 
i Karibiska 

havet.

California 
Lighthouse

Palm 
Beach

Eagle 
Beach

Baby Beach

San Nicolas

Queen Beatrix 
International 
Airport

Arikok 
National 
Park
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Efter 18 säsonger i division 
4-laget IK Raid har  

Kai Martin Löwen-Åberg 
varvat ner. Nu är det  

motionshockey som gäller. 

Kai Martin Löwen-Åberg
Ålder: 61 år. 
Gör: Nöjesreporter på Göteborg Direkt,  
tidigare på GT. Sångare i Kai Martin & Stick!. 
Bästa hockeymålvakt: Vladislav Tretjak då. 
Carye Price, Montreal, nu. Henrik Lundqvist 
är förstås en favorit. 
Bästa band: Beatles, Magazine, Simple 
Minds, Gentle Giant. 
Familj: Hustrun Zeba, barnen Paul och 
Gustav samt Tobias och Sabina. 
Favoritplats i Göteborg: Viktoriapassagen. 
Det trodde du inte: Kung i tvättstugan.
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N
JA, DET VAR INGEN riktigt bra 
måndagsmorgon med Upp-
backarna i Marconihallen  
i Västra Frölunda, en vän-

förening som spelat utanför seriesyste-
met sedan 1969 och består av allt från 
slocknade stjärnor till nybörjare. Kai 
Martin Löwen-Åberg surar lite. Visst 
gjorde han några snygga frilägesrädd-
ningar, speciellt en med plocken. Men 
tio insläppta mål svider.

– När man kommer ut på isen finns 
prestige, oavsett hur gammal man är, 
muttrar han. 

Sex år gammal såg han en lands-
kamp på tv och fascinerades av spelet, 
framförallt av målvakten. Som tioåring 
stod han i ett ishockeymål, på Stora 
Dammens is i Slottsskogen. 

– Med gröna bandybenskydd och en 
lovikkavante som plock. Jag var inte så 
bra, men var idog och sålde jultidning-
ar så att jag kunde köpa skydd.  

HAN VAR TILLRÄCKLIGT BRA för att en 
dag plockas upp av Mölnlycke/Pixbo 
HC, där han som bäst spelade en  
säsong i division 2 (dagens division 1). 

– Vilket innebar att jag fick förmå-
nen att möta Ulf Sterner, som då var 
spelande tränare i Vänersborg. Eller, så 
mycket till förmån var det inte, han var 
alldeles för bra …

Med några skadeavbrott har Kai 
Martin kontinuerligt spelat tävlings-
hockey fram till våren 2017, då han som 
60-åring gjorde sin sista tävlingsmatch 
efter en 18 säsonger lång sejour i divi-
sion 4-laget IK Raid. 

– Jag älskar ishockey för farten 
och för att det i regel är ett rent och 
kampfyllt spel. Jag är dessutom förtjust 

– Jag är förtjust i målvaktens utsatta position, där man kan bli 
hjälte men också syndabock, säger Kai Martin Löwen-Åberg. 

text: tomas eriksson  foto: patrik olsson

Han är en känd musikprofil i Göteborg och hans band  
Kai Martin & Stick! hade många fans under det tidiga 80-talet. 
Men Kai Martin Löwen-Åberg har ännu en passion – han har 

varit ishockeymålvakt i över 50 år. 

”Utrustningen blir som 
en stålmansdräkt”
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i målvaktens utsatta position, där man 
kan bli hjälte men också syndabock. 
Jag har också haft nytta av ishockeyn 
vid sidan om, ett exempel är vid min 
skilsmässa för ett tiotal år sedan, då jag 
fick stöd och många kramar av starka 
män i omklädningsrummet.

UNDER KARRIÄREN har målvaktsspelet 
ändrat karaktär. Dagens butterfly-stil, 
där man står på knä med utvinklade 
benskydd, kräver stor vighet. 

– När jag går upp på morgonen får 
jag knappt på mig strumporna. Men 
målvaktsutrustningen blir som en Stål-
mansdräkt, då gör jag saker jag annars 
aldrig hinner eller vågar. Det man med 
åren tappar i snabbhet kan man till viss 
del kompensera med ett säkrare spel. 

Men när historia ska skrivas kommer 
ändå stjärnan från rockscenen att lysa 

starkare än den från målgården. 1978 
grundades Kai Martin & Stick!. 

– Vi började som ett punkband. Men 
punken blev en trång uniform, så vi 
klev ur den för att kunna spela på flera 
ställen. Vår musik omfattade så många 
fler genrer. 

Bandet levde i sju år, med höjdpunk-
ter som spelningar inför 40 000 åskå-
dare på Gärdesfestivalen 1982 och på 
Roskildefestivalen 1984. Men det stora 
kommersiella genombrottet kom aldrig. 

– Det gick bra för oss, och vi fick 
medialt utrymme, men vi hade lite oflyt 
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”När man kommer 
ut på isen finns 

prestige, oavsett hur 
gammal man är.”

och fattade några mindre bra beslut. 
Sedan var vi särlingar i punkrörelsen 
och våra stilbrott gjorde det inte lätt 
för våra fans. 

BANDET LADE AV 1985, med löftet att 
aldrig mer uppstå. Men i samband med 
30-årsjubileet började snacket om en 
återförening. Det tog ytterligare fem år, 
då var en stark drivkraft att trummisen 
Ronny Svensson, numera filmexpert på 
TV4, ville visa sina barn hur bandet lät. 

– Det var en rar tanke, så vi samlade 
styrkorna för spelningar i Stockholm 
och Göteborg. 

2016 gav bandet ut albumet ”Utan 
Titel”. Men där tog det, åtminstone 
tillfälligt, stopp. 

– Vi är nöjda med albumet. Men det 
är extremt svårt att släppa något själv, 
inte minst att få uppmärksamhet i 
media. Nästa år firar vi 40 år, då blir det 
säkert jubileumsspelningar. 

61 år kan vara mycket för en hockey-
målvakt, men inte för en artist. 

– Jag vill påstå att jag sjunger bättre  
i dag än tidigare, med stor trygghet 
och en stark röst. Jag är inte så orolig för 
rösten. Min stora idol Svante Thuresson 
är 80 år och mästerlig. Mick Jagger och 
Paul McCartney är fortfarande fantas-
tiska sångare. 

GÖTEBORG HAR när vi träffas just sett 
en nazistdemonstration. Kai Martin  
säger att en politik som bygger på 
rädsla aldrig är bra. Han själv försöker 
bidra till en bättre värld genom musik.

– I låten ”Strändernas svall” försöker 
jag sätta mig in i hur det är att stå på 
en strand för att i mörker kliva på en 
båt som kanske aldrig kommer fram. 
Och om du överlever så hamnar du i ett 
land där ingen vill ha dig. Jag har som 
ambition att göra en volontärresa till 
Grekland för att hjälpa flyktingar på 
plats. ●

Med gröna bandyben-
skydd och en lovikka-
vante som plockhandske 
inledde Kai Martin sin 
målvaktsbana. Det var 
mer än 50 år sedan. 

Kai Martin & Stick! bildades 1978, lade 
av 1985 – och återuppstod häromåret. 
Kai Martin längst till höger. 
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text: christina bild 

Hans J Wegner i butik och på auktion

STOLARNAS MÄSTARE

Circle Chair av ask och 
flagglina, 1980-tal, 
utropspris 20 000 kr.

Tevagn i teak och ek, 
klubbad för 4 400 kr.

Shell Chair, designad 
1963, blev en succé först 
40 år senare. Med siden-
klädsel från Jim Thomp-
son Fabrics, 21 100 kr, 
Svenssons i Lammhult. 

Den trebenta Hjerte-
stolen och bord för 
Fritz Hansen. Teak-
gruppen klubbades för 
25 100 kr.

Skinnfåtölj Ox-chair  
för Erik Jorgensen, 
2000-tal, utropspris  
35 000 kr.

Sittvänlig klassiker
Hans J Wegners mest kända stol tillverkas fortfarande av samma företag, Carl Hansen 
& Søn, i mängder av färger och träslag. Sitsen är handsnörad av ett 120 meter långt 
papperssnöre. Nytillverkad kostar Y-stolen 6 420–10 064 kr på Lannamobler.se. 
Dessa sex ropades ut för 20 000 kr på Bukowskis hösten 2016. 

Silverföremål, tapeter och lampor. 
Arkitekten och möbelformgivaren 

Hans J 
Wegner 
hann 
producera 
mängder 
av föremål 
från sina 
första 
trevande 

steg som tonårig möbelsnickare på 
1930-talet, till sin död 2007. Men 
varken lamporna Opala eller Hejse-
pendel, som fortfarande tillverkas, 
blev hans stora eftermäle – det var 
stolarna. 

Av Hans Wegners dryga 500 
möbelskisser kom ett hundratal i 
produktion och många har blivit 
åtråvärda klassiker. Den allra mest 
kända, Wishbone chair, eller Y-
stolen, är fortfarande en storsäljare. 
Y-stolen designades 1949 och ingick 
i en serie, inspirerad av kinesiska 
stolar från Mingdynastin. Hans 
Wegner är också för evigt förknip-
pad med Richard Nixon och John 
F. Kennedy. Inför presidentvalet i 
USA 1960 arrangerades den första 
tv-sända presidentkandidatdiskus-
sionen i landets historia – och CBS 
hade valt Hans J Wegners Round 
Chair i studion.

Kulturkoll
DANSKEN SOM FICK 

NIXON ATT SITTA VACKERT



M
ÄNNISKORNA i mörka 
glasögon och fladdriga 
solhattar går inte omkring 
på månen. Det ser bara 

så ut. Nästan så långt man kan se är 
marken kritvit, helt slät och stenhård. 
Här finns inga träd som skuggar, solen 
är skoningslös och strålarna reflekteras 
mot marken med en sådan styrka att 
man måste smörja in undersidorna av 
både näsan, hakan och armarna för att 
inte bränna sig illa. 

Bonneville Salt Flats i den ameri-
kanska delstaten Utah är en saltöken, 
till ytan ungefär lika stor som Staffans-
torps kommun och på många sätt en 
ogästvänlig plats. Men säreget vacker 
– och perfekt för att köra fort med 
motorfordon. Helst fortare än någon 
någonsin kört tidigare. 

– Det här är alla hotrodders Mecka, 
en historisk plats. I hundra år har folk 
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text: martin engqvist

På Bonnevilles elva kilometer långa och spikraka bana är det bara topphastigheten 
som räknas, acceleration och snabba starter är ointressant.

Fartfantasterna vallfärdar hit för att pressa sina bilar och motorcyklar 
till bristningsgränsen. De tävlar egentligen inte mot varandra – bara 
mot klockan. Välkommen till Utahs saltöken.

FARTDÅRARNA   I ÖKNEN
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Ute på banan går det hisnande snabbt. 
Publiken tar det betydligt lugnare. 

FARTDÅRARNA   I ÖKNEN

kommit hit för att slå hastighetsrekord, 
säger Pat McDowell. Han är ordförande 
i organisationen bakom Speed Week, 
den största av de årliga fartfesterna på 
Bonneville.  

DET FÖRSTA DOKUMENTERADE världs-
rekordet på Bonneville Salt Flats sattes 
1935 av britten Sir Malcolm Campbell. 
Med sin ”Blue Bird” – ett åtta meter 
långt monster med V12-motor på  
2 300 hästkrafter – blev han den förste 
att passera drömgränsen 300 miles  
i timmen. Sir Malcolm klockades för 
301 miles i timmen, motsvarande  
485 kilometer i timmen. 

Det senaste världsrekordet på 
 Bonneville sattes 1970 av Gary Gabelich,  
som pressade sin raketmotordrivna 
”Blue Flame” över en annan dröm-
gräns och kom upp i 1 015 kilometer i 
timmen. Det rekordet har slagits sedan 

dess, men aldrig på Bonneville (i dag 
innehas världsrekordet av britten Andy 
Green, till vardags stridspilot: 1 228 
kilometer i timmen). 

SÅDANA HASTIGHETER är man inte  
i närheten av under Speed Week.  
Men fort går det och hastigheter runt 
300–400 kilometer i timmen är var-
dagsmat. Här tävlas i massor av olika  
klasser för nya och gamla, små och 
stora bilar, motorcyklar och lastbilar 
(jodå), drivna av alla tänkbara bränslen 
och motorer, även elektriska. Bilarna 
och motorcyklarna är allt från klassiska 
30-talshotrods till extrema special-
byggen. 

– Bland det bästa med Bonneville 
är det storskaliga Amerikas frånvaro, 
säger Pat McDowell. Visst, vi har några 
små sponsorer, men det är inte som 
formel 1 eller annan kommersiell  

motorsport. Hit kommer folk som byggt 
sina bilar eller hojar hemma i garaget 
och förverkligat sina egna tankar och 
idéer. De tävlar inte mot varandra, utan 
mot klockan. Och mot saltet.  ●

Det började med en katastrof
➞ Saltöknen Bonneville Salt Flats 
ligger ungefär 18 mil väster om Salt 
Lake City. 
Området är gammal sjöbotten och ett 
resultat av en gigantisk naturkatastrof. 
För ca 14 500 år sedan svämmade en 
sjö lika stor som Lake Michigan (en av 
Nordamerikas största) över. 
Enorma vattenmassor forsade fram 
över land, främst mot nordväst, och 
förändrade landskapet för alltid. 
Landmassor flyttades och nya floder 
och sjöar bildades. 
Sjön döptes i efterhand till Lake  
Bonneville och det som är kvar av den 
i dag är Great Salt Lake, världens 37:e 
största insjö, vars yta ligger ca 100 
meter under den ursprungliga sjön.



VÄRLDSHERRAVÄLDE är ett tidlöst tema 
både i verkligheten och i spelens värld. 
Det klassiska spelet Risk började säljas 
i Frankrike 1957. Trots att fransmännen 
under 1900-talets första hälft drabbats av 
två förödande världskrig blev Risk snabbt 
en succé. Två år senare lanserades det i 
USA, och därefter erövrades stora delar 
av världen.

Spelets upplägg är enkelt men nog så 
taktiskt. Målet är att med hjälp av ett antal 
arméer och tärningen ta över världen och 
dess kontinenter. 

Tidiga versioner av Risk är populära 
på olika auktionssajter. Det är också de 
äldre spelen som är mest populära hos 
spelentusiaster. De riktiga Risk-kännarna 
uppskattar särskilt versionen ”Sagan om 
Ringen”, där de taktiska utmaningarna 
är större och tärningens utslag spelar 
mindre roll. Om du har ett gammalt och 
dammigt Risk-spel på vinden – var rädd 
om kartongen. Skicket på den är avgö-
rande för om spelet kan säljas för tusen-
tals kronor eller bara några hundralappar 
– eller vara värdelöst.

ERÖVRA VÄRLDEN
Få av oss får chansen att bli härförare och erövra världen på riktigt. Tur är väl 
det. Och tur att det klassiska strategispelet Risk finns, så att vi kan låtsas. 
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Asien är nyckeln
➞ Det finns flera beprövade 
strategier i Risk. Den mest 
framgångsrika har även gällt 
i verkligheten i tusentals år: 
”Den som kontrollerar Asien 
kontrollerar hela världen”. 
I Risk omfattar Asien Ural, 
Sibirien, Jakutien, Kamtjaka, 
Irkutsk, Mongoliet, Japan, 
Afghanistan, Kina, Mellan-
östern, Indien och Siam. 

Strategi och slump 
avgör vem det är 
som tar över världen 
i spelet Risk. 

från vardagsrummet

text: henrik nygård



text: henrik emilson 
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Vinterhelg i Aten
Visst är Grekland ett underbart semestermål sommartid. Huvudstaden 

Aten är dock perfekt att besöka på vintern, då är temperaturerna behagliga 
för långa stadspromenader – och det är färre turister!

Som många huvudstäder är 
Aten en smältdegel – av nytt 
och gammalt, berg och strän-
der, lyx och loppis, gatumat 
och gourmetrestauranger.  
Men mitt i allt stök hittar du 
också rofyllda oaser. 
 
ATT SE 1
Du lämnar inte Aten utan 
att ha besökt Akropolis och 
Akropolismuseet. Söker du 
något mer modernt tar du 
dig till Technopolis som är ett 
kulturcenter med mängder av 
aktiviteter, utställningar och 
konserter, inhyst i stadens 
tidigare gasverk. Aten ligger 
vid havet, så en eftermiddag 

i det anrika hamnområdet 
Pireus, ett av Europas största, 
rekommenderas för prome-
nad, tivolit Allou Fun Park, vyer 
och inte minst billiga fisk- och 
skaldjursrestauranger.

ATT ÄTA OCH DRICKA 2
Plaka, Monastiraki, Gazi och 
Psiri är områden med mängder 
av barer och restauranger, 
perfekta för fika eller en lång 
lunch och ett utmärkt sätt att 
ta in det lokala folklivet och  
atmosfären på gatunivå. Om 
du vill skifta perspektiv kan 
du ta en drink på en av flera 
takserveringar och se staden 
lite från ovan, exempelvis på 

Central Hotel, 360 Cocktail 
Bar eller A for Athens, den 
sistnämnda med utsikt mot 
Akropolis. 

ATT SHOPPA 3
Det finns mycket bra shopping 
i Aten. Gågatan Ermou håller 
världsklass med märkesbutiker 
för kläder och skor. Vill du gå 
upp en prisklass är det lyx-
shopping i Kolonaki som gäller. 
Mer jordnära upplevelser får du 
på Athinasgatan med brokiga 
butiker och stånd med alle-
handa varor och krimskrams. 
Central Market är en riktig 
saluhall med kött, fisk, grön-
saker, oliver och ostar i rader. 

Det är också ett utmärkt ställe 
att köpa snacks eller äta på. 

TA DIG RUNT
Aten har en av Europas 
modernaste tunnelbanor, en 
spårvägslinje samt en linbana 
till Lyabettosberget. Du tar 
dig snabbt och enkelt långa 
sträckor i staden. Efter OS 
2004 stängdes också flera 
gator av för biltrafik vilket gjort 
stadsdelar som Plaka perfekta 
att obehindrat flanera i.  

MER INFO:
www.theacropolismuseum.gr/en
www.technopolis-athens.com
www.visitgreece.gr

Weekend
UTAN RISK FÖR 

VÄRMESLAG

1
2Plaka är 

det äldsta 
bebodda 
området  
i Aten. 

3

Redan de gamla 

grekerna före-

drog Akropolis 

under det svalare 

vinterhalvåret. 
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Samlas kring  
GRYTAN
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Höst och vinter är de klassiska säsongerna. Men grytor 

kan man äta året runt, menar Monika Ahlberg. 

Här bjuder hon på ett par recept ur sin senaste kokbok. 

"En färgstark vegetarisk 
gryta som jag serverar med en 
vacker grön persiljecrème och 
vitlöksbröd. Här behöver ingen 

gå hungrig från bordet!"

Sötpotatisgryta med timjan, röda linser och persiljecrème
4 portioner

Ingredienser: 
2 sötpotatisar, gärna i olika 
färger (ca 800 g)
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 fänkål (ca 200 g)
2 msk smör + 2 msk olja till 
grytan
2 dl röda linser, torkade
7 dl vatten
2 dl torrt vitt vin
1 burk körsbärstomater (400 g)
1 tärning grönsaksbuljong 
2 tsk torkad timjan 
Salt och nymalen svartpeppar

Persiljecrème
1 kruka persilja, spar lite till gar-
nering av grytan
1 vitlöksklyfta
2 dl matyoghurt eller smetana
Till garnering och servering
Persilja
Vitlöksbröd 

Gör så här: 
1. Börja med persiljecrèmen. 
Grovhacka persilja och skalad 
vitlök. Lägg i en skål tillsam-
mans med matyoghurt eller 
smetana. Mixa till en slät 
kräm och ställ i kylen fram till 
servering.

2. Skala och skär sötpotatisen 
i bitar, ca 2 x 2 cm. Skala och 
grovhacka löken och vitlöken. 
Strimla fänkålen.
3. Hetta upp smör och olja i en 
gryta. Stek grönsaker och linser 
på inte alltför hög värme i 3–4 
minuter. Rör om under tiden.
4. Tillsätt vatten, vin, tomater, 
buljongtärning och timjan. 
Koka upp och låt sedan grytan 
sjuda i ca 25 minuter eller tills 
potatisen är mjuk.
5. Garnera grytan med persilja  
och servera med persilje-
crèmen och ett gott bröd, 
gärna vitlöksbröd.

recept: monika ahlberg  foto: wolfgang kleinschmidt

ur boken grytor med tillbehör (lind&co)
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VINN!
Vi har fem exemplar av 
boken ”Grytor med tillbehör” 
som vi lottar ut bland dem 
som svarar rätt på frågan: 

Vilken av dessa ingredien-
ser ingår INTE i receptet till 
den klassiska franska grytan 
boeuf bourguignon?  
1. Russin
X. Morötter 
2. Champinjoner 

Mejla svaret tillsammans  
med ditt namn och adress  
till vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Grytor”. Eller 
skicka ett vykort till Tidning-
en Kombi, ”Grytor”, Box 995, 
162 12 Vällingby. Senast den 
31 januari vill vi ha ditt svar.

”En gryta skapar 
gemenskap” 
Hallå där, kokboksförfattaren 
Monika Ahlberg, vad är grejen 
med grytor? 
– En gryta passar alltid! Den 
kan skapa gemenskap runt 
bordet när den placeras mitt 
på och gästerna kan servera 
sig själva. Jag ville göra en 
bok med grytor som är lite 
annorlunda – snabblagade 
grytor, skira grytor för våren 
och svalkande grytor för heta 
sommardagar bredvid de  
traditionella med lång koktid 
och mustighet som passar för 
höst och vinter. 
– Jag vill också lyfta tillbehö-
ren, de kan lyfta en gryta till 
oanade höjder. 

Något särskilt grytminne? 
– När jag just träffat min man 
Glenn ville han briljera med  
en osso buco, den var super-
god. Jag undrade hur han 
gjort – och såg att han slagit 
upp ett recept ur en av mina 
kokböcker!

Till sist själva grytan. Vilken 
sort använder du helst? 
– Gjutjärn, absolut!    

4 portioner

Ingredienser: 
800 g högrev
2 gula lökar
3 vitlöksklyftor
2 röda paprikor
3 msk olivolja till grytan
1 ½ dl tomatpuré
1 msk paprikapulver
1 msk malen spiskummin
1 msk torkad mejram
1 msk torkad timjan
2 lagerblad
1 liter vatten
2 tärningar oxbuljong

Gremolata
4–5 vitlöksklyftor
1 knippe bladpersilja
1 citron, skalet
Till servering
Yoghurt
Kokt potatis

Gör så här: 
1. Skär bort hinnor från hög-
reven och dela sedan köttet i 
bitar, 2 x 2 cm.
2. Skala och grovhacka den 
gula löken, finhacka vitlöken. 
Dela, kärna ur och strimla 
paprikorna grovt.

3. Hetta upp oljan i en gryta. 
Bryn köttet runtom. 
4. Tillsätt lök, vitlök och pap-
rika, stek ytterligare 3 minuter. 
Rör om.
5. Tillsätt tomatpuré och  
kryddor. Fräs och rör om. Häll 
på vatten och buljong. Koka 
upp och låt sedan koka sakta  
i ca 1,5 timme.
6. Hacka vitlök och persilja till 
gremolatan. Riv ner citron-
skalet och blanda.
7. Servera grytan med gre-
molata, yoghurt och nykokt 
potatis.

Gulaschgryta på högrev

"Det här är en gryta som  
älskas av alla, unga som gamla!  

Arbetsinsatsen är låg och  
gremolatan höjer grytan."
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R E R S N L A K H I E S M I N U
C E K E J O U L E E E G T H U A

F A T K I V Ä T U P A S C A L K M T O O R
A L O B E P N S I N M D E K S E T E N P T
M R E I P E Å X U L D A N K A R E A N Ö E
N L S A C R O K V A D R A T M E T E R S R

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in vikterna och måtten. De 
fem överblivna bokstäverna ger ytterlig-

are ett ord. Orden hittar du både vågrätt, 
lodrätt, diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in vikterna och måtten.  
De fem 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 jan. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss jan, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset nov 2017:
Carina Thunström, Köping, Annika Göransson, 
Karlstad, Wiwi Åstedt, Bergkvara, Tommy Nyström, 
Nybro, Myrna Larsson, Jämjö.
Efterfrågad lösning november 2017: BOPLATS.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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DRÖMRESAN

www.kombispel.se/dromreselotteriet

Har du redan en Kombilott? Komplettera med en Drömreselott 
och dubbla dina vinstchanser! Se sista sidan eller gå in på

KAN BLI VERKLIGHET
➞ Drömreselotteriet är lotteriet för dig som vill se världen. Högsta vinsten är 

en miljon kronor kontant och med så mycket pengar på fickan kommer du långt. 

➞ Chansen att vinna den där miljonen är lika 
stor som i Kombilotteriet och Motorlotteriet. 
Men här är det fokus på drömresor. 

➞ På 300 000-kronorsnivån har du 

chansen att vinna ett presentkort 

från Ving värt 100 000 kronor, plus 

200 000 kronor i reskassa. Även på 

de lägre vinstnivåerna kan du vinna 

presentkort från Ving.

”Det är ju verkligen en drömvinst! 
Jag och min fru Clare funderar  

på att åka till Sydafrika.”
Kim Okfors i Göteborg vann en resa för 

100 000 kronor och 200 000 i kontanter.
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Årets upplaga av 
Göteborg Filmfestival 
inleds och pågår till 

den 5 februari.  
Mer info: www.giff.se

Filmfestival

26
JANUARI 

I GÖTEBORG

”Valla skidor är 
ett lagarbete”
➞ Hallå där Mikael Jonsson, 
vallningsexpert som ser till 
att det svenska längdskid-
landslaget har rätt glid. Är 
det du personligen som 
vallar skidorna?
– Nej, det skulle inte  
fungera, varje åkare har 
minst 40 par skidor. Vi är 
ett lag på elva personer 
som sköter vallningen.    
Vad är rätt valla?
– Det beror på underlaget, 
åkaren och skidorna. Vi 
ägnar mycket tid åt att testa 
skidor och vallor för att 
ta fram det bästa för olika 
förhållanden. 
Har du något vallningstips 
till oss amatörer? 
– Är du nybörjare kan ett 
par vallningsfria skidor med 
skin vara bra. Väljer du  
vanliga skidor så gå gärna 
med i en klubb. Där finns 
många som kan lära ut. 
Vilket är vårt vanligaste 
misstag?
– Att åka på skidor som  
inte är utprovade efter just 
dig. Då hjälper ingen valla  
i världen.
Finns det någon valla som 
funkar i alla väder?
– Tyvärr inte. Då är det 
bättre att välja rätt skidföre: 
fem–tio grader kallt och 
ordentligt med snö. Men 
det kan ju vara svårt i södra 
Sverige där det oftare är 
varmare. Då är det klister-
valla som gäller. 
Det sägs att en skidtävling 
avgörs av vallarna och inte 
av åkarna, stämmer det?
– Nej, det stämmer inte. 
Det har varit mycket fokus 
på vallningen på senare tid. 
Men jag vill tona ner det. 
Det här är ett lagarbete där 
åkarna och vi som vallar 
jobbar tillsammans. ●

➞ IDRE 12–14 januari. Med bara några veckor 
kvar till vinter-OS i Sydkorea kommer världs-
eliten i skicross till Idre Fjäll för att göra upp 
i World Cup. Mer fart och action än så här 

blir det inte i en skidbacke, och i målområdet 
bjuds publiken på underhållning, tävlingar 
och prova på-aktiviteter för hela familjen. 
Mer info: www.worldcupidrefjall.com ●
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SVÅRKNÄCKT TÄVLING

Se upp i backen!

ÅRETS STORMKOCK

SWEDISH OPEN

Vem är snabbast? 
➞ TROLLHÄTTAN 27 januari. 
EM i ostronöppning. Här gäller 
det för deltagarna, den euro-
peiska ostronöppnareliten, att 
så snabbt som möjligt öppna 
30 ostron och lägga upp dem 
korrekt. Publiken bjuds på 
mat- och hantverksmässa.  
Mer info: www.vastsverige.com

Glasmästerskap i squash
➞ LINKÖPING 8–11 februari. Squash kan vara en 
knepig sport att följa för publiken. Men inte under 
UCS Swedish Open som spelas på en spektakulär 
bana där alla fyra väggarna är av glas. Tävlingen är 
Europas näst största och bland deltagarna finns 
flera av världens bästa squashspelare.  
Mer info: www.swedishopensquash.se
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Full fart och folkfest.
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tack, och fort 
ska det gå!”.

Gregory 
Gaultier (i 
förgrunden), 
rankad 1:a 
i världen, 
mötte 
Karim Abdel 
Gawad i UCS 
Swedish 
Open 2017. 

Carl Jonsson 
blev Årets 
stormkock 
2017.

Kylslagen kamp för kockar 
➞ TÄRNABY 23 januari. Glöm pulver-
soppan och det frystorkade köttet. När 
tävlingen Årets stormkock avgörs är det 
gourmetmat det handlar om – och den 
ska tillagas på stormkök, utomhus i isande 
kyla inför publik. Åtta kockar deltar och  
en kunnig jury korar vinnaren.  
Mer info: www.storuman.se
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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 självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom ca 7 arbets-
dagar får jag en bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad för endast 99 kr. Därefter 
får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr/mån*. 
Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till drömresan genom 
att kontakta Drömreselotteriets kundservice. 1801D

A
KO

M

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2018-02-28 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Din premie 
får du ca 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara. Vi hanterar alla 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Vi arbetar löpande med anpassning till Dataskyddsförordningen. Mer om detta kan du 
läsa om på www.kombispel.se/dsf. 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. För fullständiga villkor och vinstplan, se www.kombispel.se. Förmånsta-
gare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialde mokratiska Ungdomsförbund (SSU).

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialde mokratiska Ungdomsförbund (SSU). 

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTBEVISAnna-Lena Sundberg

DD716116Spelomgång 1701: vecka 1–4
Lottnummer:

107398
Din Extralott:

208287

 Högkvalitativt bäddset i 100 % ekologiskt odlad bomull som är vändbart i en 
fantastisk kvalitet, 2 set, 4 delar (2 påslakan och 2 örngott), 210x150/60x50 cm

Vinn din drömresa 
och reskassan! 

Varje fredag har du chans att vinna 
en miljonvinst – vi lottar ut totalt 
65 260 vinster varje månad. 
Det är vinst på mer än var fjärde lott 
och vi vinstbevakar alltid åt dig. Alla 
vinster dessutom är skattefria – gå 
med redan idag! 

 Gå in på www.kombispel.se/drömresa

 Ring 08-5800 1234 

 Skicka in svarskortet (portot är betalt) 

Maxa dina chanser att bli miljonär  
och sov gott i väntan på drömvinsten! 

Välkomstpaket  
för endast 

99 kr* 
 Första lotten + två lyxiga 

bäddset från Vinga of Sweden  

Värde 998 kr

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


