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Bullfest!
Mästerkonditorns 
nya recept 

Havets hjältar 
Kristiina jobbar ideellt 
som sjöräddare 

PÅ SAFARI I ZAMBIA OCH BOTSWANA / SÅ BLEV MARIO SPELKUNG 
BO PÅ SLOTT I SPANIEN / KORSORD / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

Möt eldsjälarna som fixar spår  

och blåbärssoppa till Vasaloppet 

Kombi

Startklart  
    i Evertsberg!



I MÅNADENS NUMMER av Kombi skriver 
vi om Kristiina, en av alla de eldsjälar 
som har valt att engagera sig i vårt 
ideella föreningsliv. Totalt finns det runt 
200 000 ideella föreningar av olika slag i 
Sverige och de flesta av oss är, mer eller 
mindre aktivt, med i flera av dem. 

I Kristiinas fall deltar hon fullt ut  
i Sjöräddningssällskapets viktiga verk-
samhet. Det är rätt otroligt att tänka sig 
att svensk sjöräddning användes som 
internationellt skräckexempel vid det 
förra sekelskiftet. Det var engagemanget 
från skeppsbyggnadsingenjören Albert 
Isaksson som lade grunden till den 
ideella förening som varje år undsätter 
tusentals människor i sjönöd. Att stödet 
för Sjöräddningssällskapet är stort ser 
man inte minst i våra kustsamhällen, 
där klistermärket med sällskapets logga 
syns på var och varannan båtruta och 
bilbaklucka.

FEBRUARI ÄR ÅRETS kanske mesta 
vintermånad och båtsäsongen känns 
avlägsen. Vad passar då bättre än att 
inspireras till varma resor? Längre fram 
i tidningen tipsar vi både om safari-
resor till Zambia och Botswana och ett 
annorlunda sätt att upptäcka Spanien  
– genom att bo i histo-
riska hus på landet, så 
kallade paradores. Du 
som vill vinna dröm-
resan hittar ett extra 
bra erbjudande från 
Drömreselotteriet 
på sista sidan.
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Välkommen
KOMBI 2/2018

INNEHÅLL & LEDARE

Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder.  

Adress: Kombi, 113 94 Stockholm Telefon: 08-453 54 00, mån–fre 8–18  
E-post: kombi@kombispel.se Ansvarig utgivare: Jonas Lindholm 
Projektledare Kombispel: Kidi Oller Westerberg Produktion: Spoon  
On Demand Redaktör: Inger Sundelin Art director: Emma Young  
Omslagsfoto: Marco Glijnis/Kola Productions Tryck: PunaMusta

Imponerande 
ideella krafter

HAVETS HJÄLTAR
Till vardags är Kristiina 
Nyman psykoterapeut. 
Men ett par dagar i 
månaden är hon 
sjöräddare i Göteborgs 
skärgård.   
Sidan 6

ARVTAGARNA
Hundkojan, Folkabubblan, 
Ford Mustang, Porsche 
911 och Fiat 500. Alla är 
de klassiker med arv som 
lever vidare i moderna 
modeller.    
Sidan 18

… mer inspirerande läsning:
Läs om systrarna Jobs klassiska design, om spanska paradores och rörmokaren 
Mario, baka bullar efter nya spännande recept – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
tf vd

MYCKET SOPPA BLIR DET
Snart är det dags för 
Vasaloppet. Linda 
Axelsson och Ingrid 
Björklund och de andra 
eldsjälarna i Evertsberg  
står redo.   
Sidan 14

Följ med Kombis reporter till Zambia och  
Botswana på upptäcktsfärd i Livingstones spår.

Hello Africa!  
Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Stefan Lundmark
Ålder: 60 år. 
Bor: Vindeln, Västerbotten. 
Gör: Svarvare på verkstad 
som tillverkar skogsmaskiner.
Familj: Två utflyttade söner.
Intressen: Jakt, fiske, natu-
ren, huset, sommarstället 
och så är jag ute mycket 
med hunden, en ganska stor 
border collie-korsning.

” Jag upptäckte inte att jag  
vunnit förrän efter två månader”
”DET ÄR NÄSTAN RENT KOMISKT, jag 
upptäckte faktiskt inte att jag vunnit 
förrän efter två månader. Det var mitt 
i semestern och jag var inte hemma 
förutom en dag då jag skulle hem och 
titta på posten. Då hade det kommit ett 
brev från Kombispel och det stod något 
om en vinst, men inte vad jag vunnit. 
Jag hade bråttom, så jag tänkte att det 

där får jag titta på sedan. Jag har vunnit 
några småvinster förut och tänkte att det 
kanske var några skraplotter eller så. 

Brevet blev liggande, men senare när 
jag skulle städa upp lite här hemma 
hittade jag brevet igen och var nära att 
kasta bort det.* Det hade varit hemskt 
tokigt om jag hade gjort det men jag 
upptäckte de andra sidorna av brevet. 

Där stod det att jag kunde välja mellan 
en bil eller en båt, jag trodde inte det 
var sant och var tvungen att sätta mig 
ner en stund. 

Det blir en ny bil även om jag drömt 
om att köpa båt någon gång. Jag kör 
mycket på skogs- och grusvägar och 
har en hund så en kombi blir det. Efter 
detta kollar jag posten supernoga!”

VINNARE BIL VÄRDE300 000:-

*Alla vinnare får en påminnelse om de inte hör av sig. Vid högvinst har man cirka tre månader på sig att göra sitt vinstval.
.



James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Vinnarkänslan är nog speciell”
Kidi Oller Westerberg är 
ansvarig för kundkommuni-
kationen på Kombispel och 
projektledare för tidningen 
Kombi.

Du är CRM-ansvarig på  
Kombispel. Vad innebär det? 
– CRM är ett nytt fint ord som 
står för ”customer relationship 
management” och betyder 
att jag har det övergripande 
ansvaret för kommunikationen 
med våra kunder. Jag har ett 
finger med i spelet i allt från 
mejl och sms till automat-
samtal, brev och tidningen, 
även om det mesta arbetet 
görs av mina duktiga kolleger.

Vad är det roli-
gaste med ditt 
jobb?
– Att arbeta med 
ett lotteri där det 
är störst chans 
att bli miljonär är 
ju väldigt positivt. 
Det är ju det man 
drömmer om! Det 
är kittlande att 
föreställa sig hur 
det känns att vinna 
så mycket pengar 
– men trots att jag har träffat 
många vinnare genom åren är 
det nästan omöjligt.
Har du själv vunnit på lotteri 
någon gång?

– Jag är ingen 
storspelare – men 
jag har varit med 
i Kombilotteriet i 
18 år. Jag vinner en 
200-kronorsvinst 
ett par gånger om 
året och en gång 
har jag vunnit en 
500-kronorsvinst. 
Men man måste 
också ha tur för att 
vinna, jag har väl 
inte det …

Vad gör du helst när du är 
ledig?  
– Jag älskar teater, film och 
böcker. När jag blir stor ska jag 
bli en kulturtant!

Fyra frågor till Kidi Oller Westerberg, CRM-ansvarig

Hej Kombi! 
Tack för en trevlig och innehållsrik tidning.  
Jag har varit Kombikund i många år och har 
vunnit massor av varuvinster genom åren. 
Många har jag gett bort som presenter eller 
julklappar till släkt och vänner. Den högsta 
vinsten jag vunnit var ett resepresentkort på 
25 000 kronor. Detta köpte en god vän av mig, 
då jag tyvärr är handikappad sedan fem år och 
inte kan resa utomlands mera. 

Jag har provat många olika lotterier, men 
det är bara Kombilotteriet som gett utdelning 
–så jag fortsätter prenumerationen. 
Inger Hellsing, Grängesberg

Hej Inger! 
Så roligt att du gillar tidningen och lotteriet 
– och du har uppenbarligen haft en del tur 
under årens lopp. Vi håller tummarna för 
ännu fler vinster! 

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

Hej James!
Moderna bilar har ju antispinn, 
antisladd och alla möjliga system 
för att öka säkerheten inte minst på 
vintern. Innebär det att det spelar 
mindre roll om bilen har vinterdäck?
Tommy

Hej Tommy!
Det korta svaret är nej. Antispinn-
system är numera standard på så 
gott som alla bilar, vilket natur-
ligtvis ökar säkerheten. Men inget 
system i världen minskar behovet 
av bra däck. Det är stor skillnad 
mellan sommar- och vinterdäck. 
Framför allt gäller det gummi-
blandningen. Ett sommardäcks 
funktion försämras avsevärt när 
temperaturen sjunker under  
5 grader. Där tar vinterdäcken 
vid med en mjukare gummi-
blandning och ett mönster 
utformat för att greppa bättre 
på vintervägar. Det finns tre 
typer av vinterdäck: dubb-
däck, odubbat nordiskt och 
odubbat europeiskt. Vilket 
av dessa man väljer beror 
på vilket vinterväglag 
man förväntas köra 
under säsongen.

James

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

EN MILJON
KRONOR

Det kan du köpa för

10 000  
kvadratmeter 

konstgräs 
100 kr/kvadratmeter på 

www.konstgrasexperten.se

VINNARE av boken Julgodis som tävlades ut i 
Kombi nr 12 blev: Monika Sundberg, Föllinge, Kent 
Berglund, Falun, Gunilla Wallenberg, Nykvarn, 
Ingegerd Torsson, Sala, Jan-Erik Nyström, Lidhult. 
Grattis! Det rätta svaret: Som träd.

Spanien i topp
Här är de EU-länder som lockar flest 
utländska turister. Siffrorna anger 
antalet övernattningar 2015.  
1. Spanien – 270 miljoner 
2. Italien – 193 miljoner
3. Frankrike – 130 miljoner
KÄLLA: EUROSTAT
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Åse-Gun Åhslund
Ålder: 65 år. 
Bor: Uppsala.
Gör: Pensionär med många  
arbetsuppgifter.
Familj: Min mor som snart fyller 95, 
tre systrar och dotter med familjer. 
Intressen: Handarbete, just nu 
stickning, men även bild och form i 
andra material. Morgonpromenader 
med vänner samt många tågresor 
till min mor och min dotter med 
familj i Jönköpingstrakten. 

” En skåpbil till hönsen 
skulle passa bra”
”DET VAR HELT ÖVERVÄLDIGANDE. Jag brukar 
inte ha speciell tur, det är oftast nitlotterna 
jag får, eller bara småpotatis. 

Det som var så märkligt med det hela var 
att jag vann bilen på en lott som i sin tur var 
en vinst i Kombilotteriet. Alltså, jag vann en 
vinst på Kombilotteriet på 200 kronor och 
när jag valde bland vinsterna ville jag inte 
ha någon vas eller så, i stället tänkte jag att 
jag slår till på en lott i Motorlotteriet. Och så 
vann jag den här storvinsten!

Jag har haft en del fantasifulla tankar om 
att köpa en liten skåpbil och hitta ett ställe 
på landet där jag kan ha höns. Med ”en 
handfull” höns skulle man behöva en sådan 
där bil. 

Jag har fina barndomsminnen från Dan-
mark. Hos mormor och morfar, och senare 
på min mosters och morbrors gård, fick jag 
hjälpa till med hönsen. Jag ser lite detta som 
chansen att komma i väg och uppleva livet 
på landet igen.” 

VINNARE BIL VÄRDE300 000:-
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text: tomas eriksson  foto: patrik olsson 

Ett par gånger i månaden lämnar psykoterapeuten Kristiina Nyman 
sitt behandlingsrum i Göteborg och ger sig ut i skärgården.  

Hon är en av landets 2 100 ideellt arbetande sjöräddare – och snart 
befälhavare på en räddningsbåt. 

Kristiina Nyman hade ingen 
erfarenhet av sjöliv innan hon 
utbildade sig till sjöräddare. 

Redo att rädda liv

Kristiina Nyman 
Ålder: 48 år.
Bor: Göteborg. 
Familj: Döttrarna Sigrid, 15 och 
Lena, 12 år. 
Arbetar som: Leg. psykolog 
och leg. psykoterapeut. 
Fritidsintressen: ”Utöver barn, 
hunden Leia och sjöräddning så 
är det film och böcker, lyssna 
på P1 när jag lagar mat, umgås 
med vänner, göra utflykter och 
resa, att gympa och utforska nya 
världar, såväl inre som yttre.”
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M
AN KAN NOG SÄGA att 
allt är Leias förtjänst. 
Den  oemotståndliga 
flatcoated retrievern 

skulle utbildas till sjöräddningshund 
på Rörö i Göteborgs skärgård, där hon i 
mörker och dimma skulle sniffa sig till 
en person som fallit överbord eller tagit 
sig i land på en ö. Leia var grym på att 
hitta folk. Men det kraftfulla skallet 
som skulle markera fynd var klent och 
hon föredrog att stanna hos personen 
hon hittat i stället för att kuta tillbaka 
och hämta matte. Kanske var Leia bara 
lite valpig när testerna gjordes, men 

där stannade karriären som sjörädd-
ningshund.

Men hennes matte Kristiina Nyman 
gillade vad hon såg ute på Sjörädd-
ningsstationen på Rörö, inte minst den 
goda stämningen hos de runt fyrtio sjö-
räddarna. Utan erfarenhet från båtliv 
på havet anmälde hon sig som frivillig.

Hon fick börja som elev och gick 
utbildningar i bland annat sjukvård, 
hjärt-lungräddning, brandövningar och 
länspumpning. 

– Dessutom ett antal vattenövningar, 
som hur man håller ihop om flera 
människor hamnar i vattnet eller att 

simma 200 meter i överlevnadsdräkt. 
Det finns även kurser i handhavande av 
båtar, navigation och maskinlära.

NÄR KURSEN ”EGEN SÄKERHET” – en 
skadad räddare gör ingen nytta – var 
avklarad kunde hon gå sitt första skift 
som sjöräddare. 

Sedan den dagen tillbringar hon 
minst två dagar i månaden, det är 
kraven för en sjöräddare, på Rörö. Då 
bor hon på räddningsstationens stora 
16-metersbåt och tar kortare prome-
nader, alltid beredd att kunna lämna 
hamnen på 15 minuter.

Bildtext äspejf owejfåow jefåwej 
åwjeå wjeåjw oå jworåjåworjo-
åwrjow rjtåowjrtåojw.

Just nu är det rätt lugnt på 
sjöräddningsstationen på Rörö. 
Men totalt hanteras 800 larm 
härifrån varje år. 

– Mitt nästa steg är att bli 
befälhavare på 8-metersbåt, 
berättar Kristiina Nyman. 

Fakta Röro sjöräddningsstation
➞ Plats: Hamnen på Rörö i Bohuslän.  
➞ Antal sjöräddare: 36, plus tre landbaserade 
medlemmar som jobbar med hemsidor och annat.
➞ Antal larm: Runt 800/år.
➞ Antal båtar: En 16-metersbåt, två 8-metersbåtar 
och två rescue runners (stora vattenskotrar). 
➞ Kontor: En barack, men ett riktigt hus är under 
uppförande. 
➞ Stationsmaskot: Flatcoated retrievern Leia. 
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– Det är en underbar känsla att vara 
ute på havet och det är kul att lära 
känna människor jag aldrig skulle ha 
träffat annars. Sjöräddning handlar 
om teamwork, vilket är något jag kan 
sakna från mitt förra jobb inom psykia-
trin. Det här är mitt nya team!

KRISTIINA ÄR LEGITIMERAD psykolog 
och terapeut, med yrkeskunskaper 
som kan behövas vid dramatiska hän-
delser. Men främst vill hon vara sjöräd-
dare som en motvikt till jobbet.

– Jag gillar kontrasten, att få kliva ut 
från mitt behandlingsrum och komma 
ut till havet, rensa hjärnan och arbeta 
med kroppen, att få vara lite ruff som 
omväxling till mitt stillasittande inom-
husjobb.

Det är vinter och vid den här tiden 
på året är larmen få, denna vecka har 
det enda uppdraget varit en sjuktran-
sport från en ö. Men sommartid är det 
annat, då är det kanske tio båtar om 
dagen som behöver hjälp. Oftast rör 
det sig om båtar som fått motorhaveri, 
soppatorsk eller gått på grund och 
som behöver bogsering. Men vid ett 
par tillfällen har Kristiina fått uppleva 
dramatik.

– Det mest dramatiska var nog ett 
112-larm om en brinnande båt med två 

äventyrliga. Men allt blir väldigt famil-
järt här, när vi inte är ute på uppdrag 
bygger några på båthuset medan andra 
grejar med hemsidan.

Nya grupper av människor innebär 
nya krav i rekryteringen, enligt Anna 
Bertrandsson, chef för Sjöräddnings-
sällskapet på Rörö.

– Vi måste kunna möta dem som 
inte har sjöfart i blodet, det är inte 
självklart att de nya kan förtöja en båt 
när de kommer hit. Vi måste också få 
bättre lokaler, exempelvis för att få folk 
att komma hit och vara sjöräddare över 
julen eller ta med familjen över en helg, 
säger hon.

För Kristiina Nyman väntar nya 
spännande uppdrag inför sommaren.

– Mitt nästa steg är att bli befälha-
vare på en 8-metersbåt, berättar hon.

Leia då? Hon är nu fyra år, men lika 
glad som alltid. Och har fått en ny roll 
inom sjöräddningen – som maskot på 
räddningsstationen på Rörö.  ●

vuxna och två barn i kallt vatten. Vi hit-
tade dem precis innan de behövde hop-
pa i vattnet. Dramatiskt var det också 
när en man utan flytväst hade hoppat 
av en drivande båt och satt  genomblöt 
på en klippa och höll fast den i en tamp, 
med risk att träffas av båten.

Kristiina har kolleger som hittat 
döda människor.

– Man vill förstås inte se drunknade 
människor, vårt mål är att rädda liv. 
Men det jag är mest rädd för är att jag 
inte ska funka och göra något så att jag 
skadar någon annan, säger hon.

EN GÅNG I TIDEN var gamla bistra 
sjömän och fiskare ryggraden i Sjörädd-
ningens arbete. I dag är rekryteringen 
helt annorlunda. På Rörö finns inte bara 
psykologer som Kristiina utan också 
Operans kostymchef, sjuksköterskor, 
bagare och många andra yrkesgrupper.

– Det som förenar oss är att vi tycker 
att det är meningsfullt att hjälpa till 
och att rädda. Sedan är vi nog alla lite 

”Jag gillar att få vara 
lite ruff som omväxling 

till mitt stillasittande 
inomhusjobb.”

De vanligaste larmen till sjöräddningen gäller båtar som drabbats av motorkrångel, har slut på bränsle eller gått på grund och 
behöver bogseras. Men sjöräddarna måste alltid vara beredda på det värsta. 

Sjöräddningssällskapet 
➞ Antal sjöräddare: 2 100.
➞ Antal räddningsstationer: 70.
➞ Finansiering: Finansieras 
huvudsakligen av medlemspengar 
(800kr/år) och donationer. 
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       Inspiration
I STÄLLET 

FÖR KONST

PISTAGEPRALIN
Pastellfärgat väggur, 

Jysk, 129 kr.

FÖR MAGASINÄLSKAREN
Tidningshållaren Strap låter 
omslagen tala. Från Klong/
lannamobler.se, 1 250 kr.

ZOOMAD SUCKULENT 
Prisvärd affisch, 50 x 70 cm, Ikea, 79 kr. 

FÖRGRENAD 
FÖRVARING 

Klädhängare med 
tygklädda rundlar, 
wohnzimmer.se, 

1 290 kr.

SPEKTAKULÄRT 
SKUGGSPEL

Vägglyktan från 
Åhléns ger  

magiska ljus-
effekter, 299 kr. 

LURVIG 
All sorts textil är hett som 

väggdekoration just nu. Rya, 
Bloomingville.com, 599 kr.

I BARA MÄSSINGEN
Ett snyggt grytunderlägg 
sitter lika fint på väggen, 
svenskttenn.se, 480 kr.

av christina bild

 UPPÅT 
VÄGGARNA

Man måste inte vara expert på konst för 
att skapa vackra blickfång på hemmets 
väggar och vrår. Med formsäkra prylar 

får rummet både mysfaktor och  
estetisk karaktär.

Tips!
En ”död” väggyta blir ett  

fint minigalleri med foton, 
tavlor och vackra saker i olika 

former. Ös på med föremål 
men begränsa färgskalan för 

en harmonisk helhet.

MÅNGFACETTERAD
Blomformad spegeleffekt, 

Mio, 1 995 kr.

VIRKAD  
TREENIGHET

Vantar, nycklar, 
laddare eller 

smink? Förvaring 
för småprylar, 
Jysk, 125 kr.
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Doktor Livingstone reste kors och tvärs i 
området för 150 år sedan och förtrollades av 
naturens skönhet. Kombis Cenneth Sparby 
följer hans spår i Zambia och Botswana och 
blir minst lika hänförd. 

I Livingstones 
fotspår

text och foto: cenneth sparby

L
IVINGSTONE I ZAMBIA. Den 
gamla koloniala staden vibrerar 
av hetta och det doftar Afrika 
och äventyr. 30 grader och hög 

luftfuktighet – en skarp kontrast till 
snön hemma i Sverige. 

Det går inte att resa hit utan att ta 
del av historien om missionären och 
upptäckaren David Livingstone, han 
som gav Victoriafallen ett västerländskt 
namn och världsrykte.

1855 nådde han som första europé 
fram till vattenmassorna och hänfördes 
av deras imponerande storlek och kraft.

Han döpte dem till Victoriafallen för 
att hedra Storbritanniens drottning. 
Ursprungsbefolkningen kallar fallet 
Mosi-Oa-Tunya (”röken som mullrar”), 
vilket är klart mer träffande. För molnet 

Jakten på Livingstone
➞ Historien om hur journalisten Henry 
M Stanley gav sig iväg till Afrika för att 
leta rätt på den ”försvunne” David  
Livingstone är klassisk. Stanley fann 
honom 1871 vid Tanganyikasjön, 
varifrån Livingstone under många år 
förgäves hade sökt 
efter Nilens källa.
➞ Det var vid deras 
möte Stanley enligt 
historien yttrade 
de berömda orden 
”Doctor Livingstone, 
I presume?”, ”Doktor 
Livingstone, förmodar jag?” 
➞ David Livingstone karterade stora 
delar av Afrika och sägs ha varit mycket 
omtyckt av människorna som levde i 
de trakter han utforskade. Han bidrog 
också till att göra slut på arabernas 
slavhandel på den afrikanska konti-
nenten.

från vattenkaskaderna sprider sig flera 
hundra meter upp i luften och kan ses 
på flera mils avstånd.

Livingstone står staty både utanför 
flygplatsterminalen och vid Victoria-
fallen och nationalparken Mosi-Oa-
Tunya, som sedan 1989 finns uppsatt på 
Unescos världsarvslista.

 
BUSSRESAN TILL NATIONALPARKEN och 
Royal Livingstone Hotel tar knappa 
halvtimmen. Under färden får chauffö-
ren stanna till för en stor flock elefanter 
som korsar vägen. 

”I trädgården vandrar 
zebror och giraffer 

obekymrat omkring.”
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Hotellet är miljöcertifierat och andas 
tidlöshet, lyx och elegans – med en klart 
kolonial prägel. Träbjälkar och rejäla 
tropikfläktar i taken, rottingmöbler, teak 
och jakaranda.

I trädgården vandrar zebror och giraf-
fer obekymrat omkring. Zambeziflodens 
strida vatten är närmaste granne, och 
fallen en knapp kilometer bort.

Tidigt morgonen därpå är det dags 
för en båttur ut till Livingstone Island för 
närkontakt med vattenmassorna, som 
vräker sig utför en drygt hundra meter 
hög klippvägg, i riktning mot Zimbabwe. 
Gränsen mellan de båda länderna går 
precis vid fallen.

Badkläder rekommenderas, för under 
turen kan man ta sig ett dopp i Devil’s 
Pool, hisnande nära klippkanten.

Hisnande vacker  
Den som vågar kan 
beskåda Victoriafallen 
från ultralätta flygplan. 

Solnedgång i  
Okavangodeltat.  

”Husdjuren” på Royal 
Livingstone Hotel.

AFRIKAZAMBIA

Livingstone och
Mosi-Oa-Tunya nationalpark

ZIMBABWE

BOTSWANA

Victoriafallen och 
Livingstone Island

Okavangodeltat

I Zambia och Botswana har man på många 
håll satsat på safariturism i lite mindre 
skala och med mer hållbar inriktning. 
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Nu är det lågvatten, därför går det att 
bada. Under regnperioden ligger även 
Livingstone Island under vatten, berät-
tar en av guiderna.

NÄSTFÖLJANDE DAG är späckad med 
halvdagssafari och närkontakt med 
noshörning, färd i gummibåt genom de 
strida forsarna och som avslutning ett 
hisnande bungyjump. Den modige får 
kasta sig ut från den gamla järnvägs-
bron som går över Zambezifloden och 
förbinder Zambia och Zimbabwe. Ett 
fritt fall på drygt 100 meter.

För den som verkligen vill känna på 
tidlöst resande är en middagstur med 
Bushtracks och Royal Livingstone  
Express ett måste. Det gamla ångloket 
med stilfullt renoverade tågvagnar  
bjuder på en resa från staden Living-
stone in i nationalparken.

Rytmiskt tågdunk samt natur med 
giraffer, antiloper och elefanter är goda 
ingredienser under färden. Och när 
mörkret fallit är det dags att sätta sig  
till bords för en sexrätters middag.

BOTSWANA OCH Okavangodeltat nästa! 
Har man rest till Zambia är det klart 
läge att också besöka grannlandet för 
en safari. Efter några timmar med bil 

och litet propellerflygplan har man bytt 
land och miljö.

Botswana är glest befolkat, vilket har 
gjort det möjligt att avsätta en femtedel 
av landets yta till naturreservat. Till 
skillnad från andra klassiska safarilän-
der, som Kenya, Tanzania och Sydafrika, 
satsar man här på en mer lågskalig 
ekologisk safariturism, med exklusiva 
lodger långt från allfarvägarna.

ETT EXEMPEL är Xaranna Okavango 
Delta Camp, en safarilodge med nio 
små bungalower ute på en ö i världens 
största inlandsdelta. Här stannar vi 
några nätter.

Okavango räknas som ett av södra 
Afrikas mest viltrika områden. Flod-
deltat har sitt ursprung i Angola och 
mynnar ut i Kalahari längre söderut, via 
ett sinnrikt nätverk av både floder, små 
insjöar och vidsträckta träskområden.

Xaranna drivs av företaget andBey-
ond, som National Geographic har 
listat som en av de mer ansvarstagande 
safariarrangörerna i Afrika.

Besökaren blir hämtad i en ”mokoro”, 
en klassisk flatbottnad kanot som alltid 
har varit det traditionella sättet att ta 
sig fram i deltat. Safariguiden Wilson 
manövrerar den skickligt genom den 
täta vassen.

– Watch out for the hippos, ropar han 
och pekar ut mot lagunen. En samling 
flodhästar ligger där och glor, med en-
dast ögonen ovanför vattenytan.

På Xarannas viltutflykt i soluppgång-
en bjuder Wilson och guidekamraten 
Kelesedi på det bästa, med fyrhjuls-
driven jeep genom bushlandskapet.

Det är fascinerande att se mängden 
antiloper, giraffer och zebror. En stor 
flock jättelika bufflar vilar sig lojt  
i skuggan under några väldiga träd,  
och strax därefter skymtar vi en stor 
lejonhanne på jakt.

HALVTIMMEN SENARE markerar Wilson 
stopp med ena handen. Vi stannar och 
Kelesedi hoppar ner på stigen för att 
syna ett avtryck i sanden.

– Ett färskt leopardspår, inte så 
många timmar gammalt, konstaterar 
han med ett leende och pekar i den rikt-
ning kattdjuret valde.

En kommentar som definitivt höjer 
pulsen i Okavango. ●

”Watch out for the 
hippos, ropar han och 
pekar ut mot lagunen.”

Rafting på Zambesifloden – för 
den som gillar adrenalinkickar.

Tid för en ”sundowner” 
med guiderna Wilson 
och Kelesedi efter en 

heldag i floddeltat.

Royal Livingstone 
Express erbjuder 

safaritur med 
middag.

Närkontakten med 
flodhästarna är en 
häftig upplevelse.
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Resfakta 
➞ Resa hit: Smidigast är att boka 
paketresa med en researrangör som 
erbjuder kombinationen Zambia och 
Botswana, t ex Jambo Tours. Reser du 
på egen hand är South African Airways 
ett bra alternativ med direktflyg från 
München/Frankfurt till Johannesburg 
och därefter vidare till Livingstone i 
Zambia, alternativt Maun i Botswana. 
Priser från ca 9 000 kr t o r. Mer info: 
www.jambotours.se, www.flysaa.com
➞ Klimat: I Botswana och Zambia är 
det normalt torrt och varmt från maj 
t o m november, kanske den bästa 
tiden för viltskådning. November–
mars är den mer regniga och fuktiga 
perioden.
➞ Bo: Royal Livingstone Hotel är ett 
förstklassigt alternativ i Livingstone i 
Zambia. Pris från drygt 4 000 kr/natt 
för dubbelrum och frukost för två per-
soner. Mer info: www.royal-livingstone.
anantara.com
Xaranna Okavango Delta Camp i 
Botswana erbjuder exklusiv logi i 
Okavangodeltat. Priser från 6 800 kr/
person och natt i lyxig bungalow. Då 
ingår helpension, safariutflykter och 
hämtning/lämning vid flygplats.  
Mer info: www.andbeyondafrica.com

Bad med svindel  
Devil’s Pool vid Victoriafallen.  
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Linda Axelsson
Ålder: 44 år.
Bor: Evertsberg.
Yrke: Musiklärare i Älvdalen.
Familj: Tre tonårsdöttrar.
Intressen: Är en väldigt  
engagerad person. Människor, 
musik och hästar är viktigast.

Fakta Vasaloppet
➞  Vasaloppet är världens äldsta och största lång-

lopp på skidor.
➞  Första loppet arrangerades 1922.
➞  Loppet är 90 kilometer långt och går mellan 

Berga by i Sälen och Mora.
➞  I dag finns 16 olika lopp inom längdskidåkning, 

cykling och löpning.
➞  I varje kontroll jobbar runt 150 funktionärer.
➞  Evertsberg är en av tre ursprungliga kontroller.
➞  Bergspriset på 10 000 kronor delas ut till första 

dam och herre som når Evertsberg.
➞  Under stora Vasaloppet 2017 passerade drygt 

14 000 personer Evertsberg. 

Första åkaren till  
Evertsberg får Bergspriset. 

Kontrollen i Evertsberg  
bemannas av 150 volontärer. 
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Om du åker Vasaloppet har du klarat av 
lite mer än halva sträckan vid kontrollen 
i Evertsberg. Här  engagerar sig hela byn i 

att ta hand om åkarna – som får hjälp med 
skavsår, valla och inte minst blåbärssoppa.

text: agneta barle  foto: marco glijnis/kola productions

Ingrid Björklund
Ålder: 68 år.
Bor: Evertsberg.
Yrke: Delvis pensionär men fortsätter 
att jobba som undersköterska ”för att 
det är så roligt”.
Familj: Sambo, son, sonhustru och 
tre barnbarn.
Intressen: Tidigare skidåkning, nu 
dansbandsmusik. Åker gärna till 
Åland på dansbandsturer. Helst när 
hemmabandet Larz-Kristerz spelar.

EVERTSBERG  
lever på loppet

”Vi gör saker ihop 
och tar hand om 

varandra.”

Lugnet före stormen.  
Söndagen den 4 mars 

kommer mer än  
15 000 skidåkare att 
passera Evertsberg. 
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E
GENTLIGEN BORDE Vasaloppet 
gå just den dag när vi kommer 
farande genom skogen. Vackra-
re vinterlandskap får man leta 

efter – snötyngda granar, gnistrande 
iskristaller i luften, klarblå himmel. Till 
och med midsommarstången sträcker 
på sig, mjukt inbäddad i snö. 

I speakerhytten, där speaker och tid-
tagare bevakar kontrollen i Evertsberg 
under Vasaloppsveckan, bjuder Linda 
Axelsson och Ingrid Björklund på kaffe 
och hembakad sockerkaka. Båda bor 
här i Evertsberg och är djupt engage-
rade i Vasaloppets arrangemang.

Nästan alla svenskar känner till 
Evertsberg, namnet präntas in i oss den 
där söndagen i mars när Vasaloppet går.  
Byn har bara runt 250 invånare men 
ansvarar för tre av Vasaloppets sju 
kontroller: Mångsbodarna, Risberg och 
Evertsberg. I dag är Ingrid, som själv 
åkt 15 Vasalopp, personalansvarig vid 
Evertsbergskontrollen. Hon fixar också 
övernattningarna i byn under tävling-
arna. Linda Axelsson är kontrollchef i 
Risberg. De arbetar ideellt, förutom viss 
ersättning för resor och låg timpeng 
från den egna föreningen.

Att vara funktionär är i princip en 
åretruntsyssla som de får pussla ihop 
med de ordinarie jobben. Förbere-
delserna för vinterveckan börjar i 
september och nu har Sommarveckan 
tillkommit. 

– Tankarna på Vasaloppet följer med 
en hela tiden, säger Linda, som nästan 
fick Vasaloppet med modersmjölken.

Ingrid drogs in så fort hon flyttade hit 
för 50 år sedan. De har provat på det 
mesta i volontärväg genom åren, spårat 
med skoter, kokat och delat ut blåbärs-
soppa och plåstrat om skadade.

Som en av sju kontrollchefer har 
Linda det övergripande ansvaret att 
Risbergs kontroll fungerar under alla 
lopp. Förtäring, vallaservice och sjuk-
vård ska finnas för varenda tävlande 
och alla funktionärer ska veta sina 
uppgifter. 

Linda följde med sina föräldrar som 
liten flicka. Pappan var spåransvarig 
och hon fick sitta med på skotern och 
trampa spår.

– Jag har väl gjort det mesta men 
2007 blev jag kontrollchef i Risberg.

VASALOPPETS ARRANGÖRER kör ut alla 
pulverpåsar till blåbärssoppa, buljong, 
sportdryck och allt blandas och kokas 
på plats lördagen innan loppet. Just i 
Evertsberg har sportdrycken strykande 
åtgång medan det tankas mer buljong 
och blåbärssoppa i Risberg.

– De glutenfria bullarna som vi bör-
jade med för några år sedan försvann i 
ett nafs, säger Ingrid. 

Föreningslivet i Evertsberg är grun-
den och Linda och Ingrid är aktiva i 
flera föreningar som årligen söker eko-
nomiskt bidrag från Vasaloppet för att 

”Tankarna på 
Vasaloppet följer med 

en hela tiden.”

bland annat täcka driftskostnaderna.
– Det är jättemycket folk i omlopp 

och vi får saker gjorda, säger Ingrid. 
Men vi behöver föryngring. Flera en-
samkommande ungdomar ställer upp 
och jobbar väldigt bra. Nu är de bättre 
klädda än första gången de kom. Jeans 
och gympaskor fungerar inte här!

På frågan varför de ställer upp år 
efter år svarar de:

– För att det är en folkfest! Det är så 
kul att vara en del av den och träffa alla 
som kommer tillbaka år från år. 

– Många säger att vi sitter på en 
guldgruva, säger Linda och visar loggan 
”Evertsberg – mycket mer än Vasalop-
pet”. Men vi är bara de vi är, vi har alla 
jobb att sköta och kan inte anställa 
någon att utveckla Evertsberg. Folk får 
helt enkelt ta sig hit på egen hand och 
upptäcka vår gömda skatt. 

– Här umgås vi över åldersgränserna, 
det är vi stolta över. Vi gör saker ihop 
och tar hand om varandra. Det smittar 
av sig nedåt i åldrarna, säger Linda. 
Mina barn är väldigt stolta över sin 
hembygd och har sina planer klara. 
En av dem vill bli kontrollchef och en 
tänker ta över kokeriet. ●

Vasaloppet är världens äldsta och största långlopp på skidor. Ståltankarna med blåbärs-
soppa är troligen också störst i världen i sitt slag.  

Ingen risk för soppatorsk 
Ekströms blåbärssoppa har funnits 
med sedan 1958.
Varje deltagare i Vasaloppet dricker 
cirka 0,8 liter blåbärssoppa.
2016 delades det ut: 
➞ 39 800 liter blåbärssoppa. 
➞ 37 700 liter sportdryck.
➞ 11 300 liter grönsaksbuljong.
➞ 2 500 liter kaffe.
➞ 100 000 Vasaloppsbullar.
➞  700 000 pappmuggar användes 

och återvanns.
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text: christina bild 

Jobs på auktion

Vikskärm av mahogny 
med tyg ”Gratulation” 
av Gocken Jobs,  
klubbad för 300 kr, 
Gomér & Andersson.

Rullgardin av Gocken 
Jobs, klubbad för  
350 kr, Halmstads  
Auktionskammare.

”Rosor och Akleja” av 
Lisbet Jobs, klubbad för 
500 kr, Auktionsverket 
Engelholm. 

Lampfot, signerad  
Jobs 1933, utropspris  
1 500 kr, Bukowskis.

Två gardinlängder, 
”Rabarber” av Gocken 
Jobs, klubbat för  
1 400 kr, Stadsauktion 
Sundsvall.

JOBS TEXTILA ARV 
Prunkande blommor, frodiga frukter 
och en flirt med kurbits. Jobs textilier 
har en så tydlig profil att man lätt 
glömmer att fler än en hand skapat de 
folkkära motiven – nämligen systrarna 
Gocken och Lisbet Jobs, födda 1914 
respektive 1909.

Både Gocken och Lisbet utbildade 
sig till keramiker och 1931 startade 
Lisbet, som första kvinna i Sverige, en 
egen keramikverkstad i Stockholm, 
där även Gocken senare var verksam. 
I samband med andra världskriget 
blev glasyr en bristvara och systrarna 
började applicera sina redan välkända 
blomstermotiv på textil i stället. 

Det stora genombrottet kom 1945 
med NK-utställningen ”När skönheten 
kom till byn”, där Gocken och Lisbet 
för första gången visade trycken 
tillsammans med keramik, broderier 
av modern Elisabet Wisén-Jobs och 
vävnader från systern Gitt Jobs-Hidle. 

Från 1944 trycktes systrarnas möns-
ter hos Jobs Handtryck i Leksand, 
som startades av brodern, tillika 
keramikern och textilkonstnären, Peer 
Jobs. Utöver systrarnas mönsterskatt 
tryckte Jobs Handtryck även motiv 
från väggmålningar i Dalarna och  
genom åren har nya formgivare till-
kommit. I dag drivs företaget av Peers 
son och sonhustru. 

Kulturkoll
KONSTNÄRSFAMILJ MED 

BLOMSTRANDE TRADITION 

Hos Jobs Handtryck i Leksand trycker man fortfarande 
textilier för hand enligt gammal tradition. 

Genom åren har systrarna Jobs mönster 
synts på mängder av produkter, som 
servetter och tapeter. Gocken (t v) och 
Lisbet Jobs i keramikstudion 1944. 
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text: ia wadendal

Ursprungsmodellen av lilla Fiat 500 kom 1957 och tillverkades till 1975. Dagens 
500 är en helt modern bil – men det historiska arvet är tydligt i formgivningen.    

DÅ OCH NU

FIAT 500
➞ Mikrobilarna var populära på 50-talet. Fiat ville ha 
sin del av marknaden och lanserade 500-modellen  
1957. Trots mikroskopiska utrymmen, tvåcylindrig 
motor, stor vindkänslighet och osynkad växellåda blev 
500 omåttligt populär och tillverkades till 1975.

2007 lanserade Fiat retroversionen av 500, med 
precis lagom med retrodetaljer i kombination med allt 
det man vill ha i en modern bil. Det var nog det som 
gjorde att jag slog till på en diesel i knallorange. Och 
förstås – att folk vände sig om och tittade lite extra 
när jag var ute och körde. 

Under de senaste åren har Fiat släppt några större 
versioner av 500. Anhängaren av retromodellen fnyser 
åt det. Okej för moderniteter som infotainmentsystem 
och ecodrive, men att ändra storleken – nej tack. 

En ny Fiat 500 kostar runt 140 000 kronor.

– fem bilar med rötter 
Det finns klassiska bilar som är mer än klassiker – de är ikoner. 
Några av dem lever vidare i moderna versioner. Kombis bilskribent 
Ia Wadendal har spanat in fem favoriter.
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FORD MUSTANG
➞ En av världens mest älskade bilmodeller föddes 
1964. Ford Mustang presenterades på världsutställ-
ningen i New York och lanseringen blev en av de mest 
lyckade i bilhistorien. Två år senare hade en miljon 
bilar sålts och segertåget bara fortsatte. 1968 fick  
försäljningen ännu en skjuts genom filmen ”Bullitt”,  
där Steve McQueen rattar sin Mustang GT 390  
i dramatiska biljakter upp och ner för San Franciscos 
backar.

Från 70-talet och några årtionden framåt föll  
Mustangens popularitet. Ford lyckades inte designa 
om den på ett sätt som tilltalade bilköparna. Själv 
har jag dock ägt en 70-talare, en hatchback, som jag 
tyckte mycket om. 

På 2000-talet har Ford hittat tillbaka till de klassiska  
dragen i Mustangen igen. En ny Mustang, den sjätte 
generationen, kan i dag kosta dig från 400 000 kronor.

MINI 
➞ 1959 introducerade brittiska BMC modellen Mini. 
En pytteliten bil med ovanligt bra väghållning som 
sedermera blev känd både i Monte Carlo-rallyt och i 
tv-serien om den kufiske Mr Bean. Den ursprungliga 
och mycket charmiga lilla modellen tillverkades fram 
till år 2000. Året efter kom ersättaren New Mini, retro-
bilen som behållit de ikoniska dragen men är ett helt 
annat robustare och modernare åk. 

Sedan 1994 är det BMW som äger Mini, och det har 
betytt en hel del för kvaliteten. Mini har sedan 2000 
kommit i ett otal versioner, bland annat som roadster 
och ”kombi” (Clubman). Min egen Mini är från 2006 
och den uppfyller alla krav man kan ställa på denna 
underbara bilmodell. Framförallt ligger den som ett 
strykjärn på vägen.

Vill du slå till på exempelvis en femdörrars ny Mini 
kostar det dig ungefär 195 000 kronor.

VOLKSWAGENS ”BUBBLA”
➞ Här kan vi tala om ett kärt barn med många namn. 
”Käfer”, ”Bubbla”, ”Beetle” eller bara ”Folkan”. Redan 
1934 började Ferdinand Porsche, på uppdrag av Hitler, 
rita på prototypen till det som skulle bli Volkswagen 
Typ 1. Kriget satte stopp för serieproduktionen men i 
slutet på 40-talet kom tillverkningen i gång. Bubblan 
producerades till 2003 och blev en av världens mest 
sålda bilar.

Min egen första bil var en Bubbla från 1956. Oval 
bakruta, ”hockeypuck” till gaspedal, osynkad etta,  
blinkerspilar i b-stolpen och ingen bensinmätare – men  
som jag älskade den bilen! 

2002 kom ”New Beetle”. Den var tekniskt en helt ny 
bil, hade vissa designdrag lånade från den charmiga 
ursprungsbubblan men sålde inte så bra. 2011 kom 
en ny generation, en mer lyckad retromodell. En ny 
Volkswagen Beetle går på ungefär 280 000 kronor.

PORSCHE 911
➞ Sportbilarnas sportbil började tillverkas av Porsche 
1963. Den ersatte den lika fantastiska 356:an. 911 blev 
en otrolig succé som har varit svår att ersätta  
– tänkta efterträdare har mer eller mindre gått bet. 
Den lanserades med en luftkyld sexcylindrig boxer-
motor vars morr gav ägaren ständiga lyckokänslor. 

1989 kom den öppna Speedsterversionen som blev 
den sista utvecklingen av den ursprungliga 911:an. 
Men 2010 var 911 tillbaka – som GT2 RS – till alla 
fantasters glädje. 

Fortfarande drar ansiktslyftningar och nya gene-
rationer av 911 storpublik på bilmässor. Det är helt 
enkelt en bil som väcker känslor. Även hos mig. Tyvärr 
har jag ännu inte haft lyckan att äga en 911, men det 
står högt upp på önskelistan. Om jag bara hade råd. 
En av de senaste versionerna av 911 Carrera GTS 
kostar 1 190 000 kronor.

En amerikansk legend. Ford Mustang har hunnit fylla 50. Den senaste 
generationen är dock en lyckad arvtagare till originalet från 60-talet.  

Volkswagen Typ 1 är en av världens mest sålda bilmodeller. 
Beetle är den moderna hyllningen till den klassiska ”Bubban ”.  

Ett hjul i varje hörn, kompakta mått och framhjulsdrift. Mini kom 1959 och 
förändrade bilhistorien. Den moderna reinkarnationen är nästan lika populär.   

Sportbilarnas sportbil. Vid flera tillfällen har Porsche trott att det varit dags 
att pensionera den legendariska 911:an. Företaget har haft fel varje gång. 



SJÖMANNEN KARL-ALFRED, Popeye, skulle 
ha fått jobbet. Men han, eller rättare sagt 
licensen för att använda honom, visade 
sig vara för dyr för det japanska spel- och 
leksaksföretaget Nintendo. Spelutvecklaren 
Shigeru Miyamoto hade fått uppdraget att 
ta fram ett arkadspel – alltså ett spel för 
spelhallar – som skulle ta upp kampen med 
konkurrenter som Pacman och Space Inva-
ders på den amerikanska marknaden. Men 
Karl-Alfred var alltså för dyr och Miyamoto 
fick hitta på egna figurer till spelet, som kom 
att heta Donkey Kong.

I Donkey Kong, som lanserades 1981 och 
snart kom i versioner för spelkonsoler för 
hemmabruk, har en ond gorilla med samma 
namn kidnappat en ung kvinna och klättrat 
upp med henne i en byggställning. Spelaren 
kontrollerar kvinnans pojkvän, en rörmokare 
(i de tidigare versionerna var han snickare), 
och ska försöka styra honom uppför ställ-
ningen för att rädda flickvännen samtidigt 
som gorillan försöker stoppa honom. 

Donkey Kong blev en milstolpe i spelhis-
torien. Det var ett av de första så kallade 
plattformsspelen, där den figur spelaren styr 
hoppar mellan olika typer av plattformar för 
att undvika hinder och ta sig framåt i spelet.

Shigeru Miyamoto hade från början inga 
större förväntningar på sin trinde rörmokare 
och brydde sig inte om att döpa honom. 
I stället ska det ha varit de anställda på ett 
av Nintendos lager i USA som gav honom 
namnet Mario – eftersom de tyckte att han 
påminde om deras vresige hyresvärd, Mario 
Segale. 

I dag är Mario världens mest kända spel-
figur. Över 200 olika spel har skapats runt 
honom och dessa har totalt sålt i mer än 210 
miljoner exemplar. Utöver spelen syns Mario 
i filmer, i tv-serier, på kläder och allehanda 
andra produkter. Och framgångarna fortsät-
ter. Den som vill ha hjälp med en läckande 
kran får ringa en annan rörmokare. Mario har 
fullt upp.  

Mario tog hem 
spelet
Världens mest  
kände rörmokare  
föddes i Japan 1981.  
Då hade han inget namn.
I dag vet alla vad den  
knubbige farbrorn med 
blå snickarbyxor och stor 
mustasch heter: Mario. 
text: martin engqvist
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Mario är huvud-
person i mer än 
200 olika spel. 
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text: christina bild
foto: paradores de 
turismo de españa
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Statlig hotellkedja. Begreppet leder osökt 
tankarna till kommunistgrå korridorer och 
spartansk inredning bakom järnridån på 
1950-talet. Inget kunde vara mer fjärran 
från den spanska statsägda hotellkedjan 
Paradores de Turismo de España. 

Den första paradoren öppnade 1928 
på initiativ av landets turistchef, markisen 
 Benigno de la Vega-Inclán, ivrigt påhe-
jad av kung Alfonso XIII. Tanken var att 
attrahera bilburna turister till avlägsna 
platser med rik historia och kultur genom 
att skapa värdshus, inriktade på bekvämt 
boende och lokala delikatesser. Byggna-
derna som valdes var främst gamla slott 
och kloster i varierad grad av förfall, vilka 
därmed fick en ny chans till överlevnad. 

Numera finns 97 paradorer på spansk 
mark, varav fem på Kanarieöarna. Majorite-
ten har många hundra år på nacken men 
det finns också nybyggen, som oftast har 
ett extremt bra läge. Samtliga paradorer 
har hög standard och moderniteter som   
spa, gym och pool står i skarp kontrast 

till tjocka stenväggar, djupa källarvalv och 
himmelssängar. Priserna varierar över 
säsong, med ett snitt på en dryg tusenlapp 
per rum och natt. Dessutom erbjuds ofta 
rabatter till gäster som är över 55 år. Vissa 
paradorer återfinns i medeltida stadskär-
nor, andra ligger naturskönt uppe i bergen 
– och alla har sin unika historia. Här är 
några favoriter:

PARADOR DE LÉON, KASTILIEN
Hostal de San Marcos, som det också 
heter, byggdes av kung Ferdinand på 
1500-talet och har tjänstgjort som kloster 
och härbärge för pilgrimer på vandring 
mot Santiago de Compostela. Storvulen 
renässans och barock i enorma salar och 
arkader fyllda av konst och antika statyer  
– här är det mycket av allt.

PARADOR DE LIMPIAS, KANTABRIEN 1
Drygt sex mil från Bilbao ligger palatset 
som under förra sekelskiftet utgjorde  
sommarresidens för kretsen kring kung 

Alfonso XIII. Här bor man naturskönt,  
omgiven av frodiga parker och trädgårdar. 

PARADOR CANGAS DE ONÍS, ASTURIEN
Höga berg, stilla sjöar och gröna dalar 
omger klostret som började byggas på 
800-talet.

PARADOR DE SANTIAGO  
DE COMPOSTELA, GALICIEN 2
Byggt 1499 som ett sjukhus för pilgrimerna, 
och belägen ett stenkast från den kända 
katedralen, är det femstjärniga hotellet än 
i dag en destination för pilgrimsvandrare. 
Här finns så mycket historia inom väggarna 
att hotellet erbjuder guidade turer.

PARADOR DE ÚBEDA, ANDALUSIEN
Kantigt på utsidan men sagolikt på insidan 
är det mysiga 1500-talspalatset med sin 
vackra innergård med springbrunn. 

MER INFO: www.parador.es (på sajten 
finns information på svenska). 

Paradorernas kök är ofta inriktade på lokala mattraditioner.

Det måste inte kosta skjortan att leva slottsliv för en natt.  
I Spanien har medeltida kloster och barockpalats förvandlats till flotta 

och prisvärda hotell med fokus på lokal gastronomi.

Weekend
SPANSKA PARADORER 

FÖR TRÖTTA FINSMAKARE

Bo som en prins

Parador 
de Limpias 
välansade 
trädgård.

Ett av sovrummen i Parador de Santiago 
de Compostela.

Njut av stillheten på det  

gamla klostret Cangas de Onís.

1

2



Vaniljsocker är en jätteviktig 
ingrediens i bullfyllningar. 
Det ska inte förväxlas med 
vanillin som är ett högpotent 
aromämne ofta framställt ur 
rötad granved. Vaniljsocker 
kan göras på två olika sätt. Om 
du har glömt att förbereda 
vaniljsockret till bullfyllningen, 
ta inte vanillin, utan ett djupt 
andetag. Plocka sedan fram en 
vaniljstång, dela den på mitten 
och skrapa ur fröna och ersätt 
vaniljsockret med fröna plus 
florsocker till rätt kvantitet.

ALTERNATIV 1 
Ingredienser: 
1 använd vaniljstång
½ dl strösocker

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 80 grader. 
Lägg vaniljstången på en  
plåt och torka mitt i ugnen  
1–2 timmar, tills den är helt 
torr. Låt svalna.
2. Bryt vaniljstången i mindre 
bitar och mixa med sockret till 
ett fint pulver, som florsocker.
3. Sila bort alla större hårda 
bitar av vaniljstången.
4. Förvara vaniljsockret i en 
burk med tättslutande lock.

ALTERNATIV 2 
Ingredienser: 
1 använd vaniljstång
½–1 dl strösocker

Gör så här: 
1. Skär vaniljstången i mindre 
bitar och lägg tillsammans med 
sockret i en glasburk med tätt-
slutande lock. Ställ i skafferiet 
1–3 veckor.
2. Plocka bort vaniljstången 
och använd sockret.
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VINN!
Vi har tre exemplar av Daniel 
Lindebergs bok ”Bullar” som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 

Vilket av nedanstående är 
INTE namnet på ett bakverk?  
1. Pinot noir
X. Petit choux 
2. Makron 

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

recept: daniel lindeberg  foto: lennart weibull

ur boken bullar (natur & kultur)

Wallondeg
Degvikt ca 2,2 kg

Ingredienser: 
500 g vatten
1 450 g vetemjöl special
200 g strösocker
350 g normalsaltat smör
25 g bakpulver
100 g jäst
8 g salt
2 stora ägg (eller 3 små)

Gör så här: 
1. Blanda alla ingredienser till 
degen i bunken till degblanda-
ren. Kör med degkrok på låg 
hastighet cirka 5 minuter.
2. Öka hastigheten till medel 
och kör cirka 5 minuter tills 
degen är homogen och har 
fått en bra glutenutveckling.
Testa att göra ett glutenfönster 
genom att ta en degboll och 
dra ut så det bildas ett fönster. 
Om degen håller ihop och 
inte går sönder har du en bra 
glutenutveckling och en bra 
grunddeg.
3. Ta upp degen ur bunken och 
lägg den på bakbordet. Platta 
ut degen till en cirka 30 x 25 cm  
stor rektangel, lägg på en 
plåt eller bricka. Täck med en 
bakhandduk och ställ in i kylen 
1–2 timmar, tills degen är kall.

Nu blir det andra   bullar!

Hemgjort vaniljsocker

Hallå där, Daniel Lindeberg, 
hur har du samlat in bullrecep-
ten till boken? 
– Bullar är för svensken vad 
bakelser är för fransmannen, 
de finns i vårt DNA. När vi  
tänker på fika tänker nog de 
flesta på kaffe och bulle. Jag 
har jobbat på restauranger 
och bagerier i 20 år, så givetvis 
kommer mycket av erfaren-
heterna från tidigare arbets-
platser. På senare år spelar  
sociala medier, främst Insta-

gram, en stor roll. Det är så 
kul att man kan följa bransch-
kollegor runt om i hela världen. 
Inspirationsfaktorn är svårare 
att sätta fingret på. Ofta kom-
mer det idéer till mig på natten 
när jag är ensam i bageriet. 
Vad är hemligheten bakom en 
succébulle? 
– Att den är god! Visst, smak 
är subjektivt, men ändå – är 
det gott så är det gott. För 
mig innebär det smör och 
socker, mycket fyllningar och 

toppings. Sedan är jäsningen 
och avbakningen 80 procent. 
Det gäller att man är ständigt 
nyfiken och aldrig blir nöjd.
Vad är det vanligaste felet vi 
hemmabagare gör när vi bakar 
bullar?
– Man blandar degen alldeles 
för lite. Det ger en deg som 
har för dålig glutenutveckling, 
vilket gör att bullen inte jäser 
ut ordentligt och blir kompakt. 
Generellt är folk också lite för 
otåliga med jäsningen.

Bullen finns i svenska folkets DNA. Men det måste inte 

vara en kanelbulle. Stjärnkonditorn och bagaren  

Daniel Lindeberg har samlat sina bästa recept i boken 

”Bullar” och bjuder Kombis läsare på ett av dem.

”Jag får mina idéer på natten”
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Blåbär och citron
ca 35 bullar

Ingredienser: 
1 sats wallondeg, se sidan 22
FYLLNING
500 g normalsaltat smör
200 g florsocker
3 citroner, finrivet skal
50 g hemgjort vaniljsocker, se 
sidan 22
2 dl blåbär
TOPPING (efter bakning)
50 g normalsaltat smör, smält
3 dl strösocker 

Gör så här: 
1. FYLLNING: Blanda smör, 
florsocker, citronskal och 
vaniljsocker. Det är lättast att 
göra i degblandaren, använd 
vingen om du har en Kitchen 
Aid. Tillsätt smöret lite i taget 
så undviker du klumpar. Ställ 
åt sidan.
2. Ta ut wallondegen ur kylen 
och tryck försiktigt ut luften 
med händerna för att under-
lätta utkavlingen.
3. "Dofta" bordet genom att 
kasta ut lite mjöl, och kavla ut 
degen till en cirka 50 x 50 cm 
stor kvadrat som är cirka 4 mm 
tjock. Lyft degen några gånger 
under utbakningen så att spän-
ningarna släpper.
4. Bred ut fyllningen på degen 
och strö över blåbär. Rulla ihop 
degen på längden till en lång 
rulle, cirka 7–8 cm tjock. Skär 
med en vass kniv cirka 1 ½ cm 
tjocka bitar à 80–90 g. Lägg 
bullarna i bullformar på plåtar 
med bakplåtspapper.
5. Sätt ugnen på 50 grader och 
ställ in en ugnssäker form med 
vatten längst ner för kondens. 
Ställ in plåtarna mitt i ugnen 
och stäng samtidigt av värmen. 
Låt bullarna jäsa till dubbel 
storlek, cirka 1–2 timmar.
6. Ta ut dem ur ugnen och ställ 
i rumstemperatur.
7. Sätt ugnen på 220 grader 
varmluft och låt den komma 
upp i rätt gradantal.
8. Sänk temperaturen till 190 
grader och baka bullarna mitt 
i ugnen, helst en plåt i taget, 
cirka 8–10 minuter.
9. Ta ut bullarna ur ugnen och 
låt dem svalna på ett galler.
10. Smält smöret och pensla 
bullarna, doppa i socker.

Bullar går att variera  
i oändlighet. Prova den 
här smarriga varianten 
med blåbär och citron. 

Nu blir det andra   bullar!
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in språken och språk-

termerna. De fem överblivna bokstäverna 
ger ytterligare ett ord. Orden hittar du 

både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in språken och 
språktermerna. 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 28 feb. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss feb, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset dec 2017:
Nanna Nilsson, Umeå, Bernt Eriksson, Hedemora, 
Ingvar Einarsson, Fristad, Christer Säfholm,  
Mariefred, Birgitta Händel, Luleå.
Efterfrågad lösning november 2017: KOFFEIN.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.



VARJE FREDAG är spänningen på topp 
hemma hos Lena Gerlich och hennes 
familj i Täby norr om Stockholm. Extra 
spännande blir det den 6 april, då det 
är Jackpottdragning och blir klart vem 
som kommer att få snurra på hjulet och 
kanske, kanske kamma hem Super-
jackpotten: 10 miljoner kronor. Lenas 
familj har inte bara en utan hela tre 
Kombilotter, och med det tredubbel 
vinstchans. 

– Det började med två lotter, men för 
ett tag sedan blev det en lott till. Det 
ökar ju chanserna att den där högvin-
sten vi alla drömmer om ska bli vår. 
Med tre lotter blir det dessutom många 
småvinster och det är förstås också 
trevligt. Speciellt presentkorten  
från Vinga är bra, tycker jag. Jag brukar 
samla ihop ett antal presentkort och 
sedan köpa mig precis det jag vill ha. 

– Om vi skulle ha turen att vinna en 
storvinst vet jag precis vad pengarna 

skulle användas till: en långresa med 
familjen. Tänk att kunna ta med alle-
sammans ut i världen utan att behöva 
tänka på kostnaderna! ● 
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"Nu tredubblar vi våra 
VINSTCHANSER"

Den nya Superjackpotten ger den som har en Kombilott, Drömreselott eller  
Motorlott chansen att vinna hela 10 miljoner kronor. Och vinstchanserna ökar 

naturligtvis om man har flera lotter – som Lena Gerlich och hennes familj.

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.

"Om vi skulle ha turen 
att vinna en storvinst 

skulle pengarna 
användas till en långresa 

med familjen."
Lena Gerlich
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Hela våren arrangeras finska 
karaokekvällar med dans på 
Salong Qulturum Sländan i 

Nykvarn. Vågar man gissa att 
det blir en eller annan tango? 

Mer info: www.nykvarn.se

Karaoke

16
FEBRUARI I NYKVARN

➞ OXELÖSUND 20 och 22 februari. Den un-
derjordiska kustartillerianläggningen Fem-
örefortet utanför Oxelösund byggdes i början 
av 60-talet, mitt under det kalla kriget. Fortet 
var i bruk till 1997, skulle klara en kärnvapen-

attack och bemannades av 70 soldater. 
Numera är Femörefortet öppet för besö-

kare och under dessa två sportlovsdagar 
ordnas särskilda visningar. Mer info:  
www.visitoxelosund.se ●

KONSERT

Full fart i fortet

MÄSSA

VINTERSPORT

Lördagsgodis hela helgen
➞ ÖREBRO 23–25 februari. Örebro  
Choklad, Lakrits & Delikatessfestival är en 
mässa för livsnjutare. Conventum Arena i 
Örebro fylls av närmare 70 utställare och 
för alla gottsugna besökare arrangeras före-
läsningar, provsmakningar och tävlingar. 

Idrottsfest för unga
➞ ÖSTERSUND 23–25 februari. Visst tävlas det 
under Nordiska Ungdomsspelen. Men först och 
främst är det en idrottsfest med fokus på glädje 
och gemenskap. Deltagarna tävlar i och/eller 
provar på grenarna längdskidor, skidskytte, alpint, 
skidorientering, skicross och konståkning. Vid 
sidan av idrottandet arrangeras aktiviteter av olika 
slag. Mer info: www.nordiskaungdomsspelen.se

Idrottsglädje i spåren.

Musikaliskt 100-årskalas
➞ NORRKÖPING 17 februari. Den ameri-
kanske kompositören Leonard Bernstein 
skulle ha fyllt 100 år i år. Det firas med en 
hyllningskonsert där Norrköpings Symfoni-
orkester som tillsammans med pianisten 
Roland Pöntinen framför Bernsteins andra 
symfoni samt musik ur hans musikaler ”On 
The Town” och ”West Side Story”. Mer info: 
www.norrkopingssymfoniorkester.se

Dirigenten 
Mei-Ann Chen 
leder Bern-
steinfirandet. 
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Sportlovsspänning i underjorden. 
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Choklad kan man 
aldrig få nog av. 
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”Slätbladig 
koriander är en 
bubblare”
➞ Hallå där Jacob Nilsson, 
butikschef Blomsterlandet 
på Sveavägen i Stockholm.
När säljs det mest fröer?
– Från nu fram till maj.
Vad är nytt bland fröerna 
i år?
– Det kommer flera nya 
chilisorter och tomatsorten 
Kakao. Bland blommorna 
finns en spännande bland-
ning rosenskära som heter 
Cupcakes.    
Vilka är storsäljarna?
– Vi testar gärna nytt och 
exotiskt, men säljer mest av 
dill, persilja, morot, rädisor, 
krasse, luktärt och ring-
blomma. Slätbladig korian-
der är en bubblare. 
Vad har halkat ner på 
försäljningslistan? 
– Allt blommande backar 
eftersom vi allra helst odlar 
ätligt, som kryddor och 
grönsaker. Det som minskat 
mest över tid är kanske  
Flitig Lisa, blomstertobak 
och astrar av alla slag. Här 
väljer vi oftast att köpa 
färdiga plantor i stället.
Vad är dina bästa tips för 
lyckad frösådd inomhus? 
– Först och främst, läs noga 
på fröpåsen. Använd såjord, 
så i rätt tid och på lagom 
djup. Vattna lagom, gärna 
med en blomspruta i de 
små krukorna. En del fröer, 
som luktärter, lyckas man 
bättre med om de blötläggs 
före sådd då de stenhårda 
skalen mjukas upp.
Vilka är dina personliga 
fröfavoriter?
– Chili, koriander, gammal-
dags luktärter och världens 
snyggaste böna Yin Yang. ●
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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. 1802D

A
KO

M

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-03-31 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. 
Förmånstagare 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

Gå in på www.kombispel.se/drömresa
Ring 08-5800 1234 
Skicka in svarskortet (portot är betalt) 

Nyhet!

Maxa dina chanser  
att bli mångmiljonär!
Superjackpotten – 10 miljoner skattefritt 
En gång i kvartalet lottar vi ut Superjackpotten – en rejäl storvinst på 
hela 10 000 000 kronor utöver alla fredagsmiljoner. Du deltar auto-
matiskt i dragningen med alla lotter du har haft under kvartalet. Varje 
lott ger dig en andel så passa på att skaffa en lott till! I väntan på 
drömvinsten sover du gott i lyxiga bäddset från Vinga of Sweden.

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
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