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KombiKombi

125 mil och 39 dagar i fjällvärldens bitande kyla 
HUNDLIV! 

Vilket



VI MÅSTE PRATA om fjällen! Det finns i 
min värld två platser där man verkligen 
blir påmind om naturens skönhet och 
människans litenhet: Ute på havet och 
uppe i bergen. Att sommartid få vandra 
i fjällen är avkoppling för både kropp 
och själ. Det är något väldigt definitivt 
i de stora avstånden och det faktum att 
du inte har några andra val än att för-
flytta dig till nästa stuga eller tältplats 
för att så småningom komma tillbaka 
till civilisationen. Att mobiltäckningen 
oftast är noll och att du med lite tur får 
vara ostörd under långa perioder ger 
också en speciell sorts frid. Svenska 
fjällen har ju även fördelen att man kan 
välja hur bekvämt man vill ha det – en 
dagstur på markerad led från närmaste 
samhälle eller en flerdagarsvandring 
rakt ut i något av de orörda natur-
reservaten. Frystorkad mat på sprit-
köket eller en trerätters middag på en 
fjällstation. 

NICKLAS BLOM VÄLJER definitivt inte 
de enkla alternativen. I detta nummer 
berättar han om hur han under nästan 
40 dagar körde hundspann hela vägen 
från Åre till Treriksröset. För dig som 
föredrar bekvämare transportmedel gör 
vi även nedslag i Saabs 
fantastiska historia. 

VILL DU ÖKA chanser-
na att vinna Super-
jackpotten eller en 
sprillans ny bil? Då 
hittar du ett riktigt 
bra erbjudande på 
Motorlotteriet på 
sista sidan. Trevlig 
läsning!
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Fjällen 
fascinerar

EN TUR MED HUNDARNA 
I 39 dagar färdades 
Nicklas Blom 125 mil 
genom den svenska 
fjällvärlden med sina 
slädhundar som enda 
sällskap.    
Sidan 6

SÅNG VIA SATELLIT
De musikälskande 
väninnorna Kerstin 
Horgby och Inger 
Ottosson missar aldrig  
en operakväll i Gusums 
Folkets hus.   
Sidan 16

… mer inspirerande läsning:
Läs om samlarobjekten från Disneys värld, om att spela kort med sig själv och om 
fem säregna Saabar, möt två lyckliga vinnare – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

UPPTÄCK PENANG
Den malaysiska ön 
Penang med storstaden 
Georgetown lockar med 
fascinerande kultur, 
enastående mat och 
sagolika stränder.   
Sidan 10

Vi bjuder på två 
klassiska franska 
recept. 

Vive la France! 

Sidan 14

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Sven-Olof Furberg
Ålder: 82 år. 
Bor: Skellefteå.
Gör: ”Hunnit vara pensionär ett tag, 
men hade en elverkstad när jag jobbade. 
Tar varje dag hand om min hustru som 
bor på ett äldreboende.”  
Familj: Fru, två döttrar, tre barnbarn.
Intressen: ”Vi fiskade i älven förr, jag och 
makan, hoppas kunna ta upp det igen. 
Ta hand om fritidsstugan. Träffa barn 
och barnbarn när det finns tid till det.” 

” Jag fick slänga ut den 
gamla bokhyllan”
”JA, FÖRST TRODDE JAG ju det var 30 000 
kronor till resor jag vunnit och tänkte att vad 
ska jag med det till i min ålder. Men så såg jag 
att det fanns olika vinster. Man kunde välja 
varor på Elgiganten eller Mio också så jag är 
självklart väldigt glad och nöjd över vinsten. 
Elgiganten föll bort då jag har en relativt ny tv 
så det blev ett vitt vitrinskåp och ett vitt mat-
bord med sex stolar från Mio. Jag fick slänga 
ut den gamla bokhyllan och börja förbereda 
för de nya möblerna. Jag har bytt golv i var-

dagsrummet, det gamla var i så dåligt skick 
att det släppte när jag dammsög.

Sedan har jag satt upp nya ljusa tapeter. 
När jag gjort det var jag tvungen att måla 
taket också, innan såg det så sjaskigt ut mot 
allt det nyrenoverade.

Jag har vunnit en del småvinster tidigare då 
jag valt ut saker. Jag valde en gratängform en 
gång som var bra. Ännu har jag inte berättat 
för någon om vinsten, förutom för ena  
dottern och en granne.”

VINNARE MÖBLER30 000:-



VINNARE av boken Grytor med tillbehör som tävlades ut i Kombi 
nr 1 blev: Steve Björk, Norsjö, Thomas Cassel, Vadstena, Ulf Lundin, 
Järfälla, Karin Ahlström, Eskilstuna,  Margareta Bernhardsson, Ornö. 
Grattis till er! Det rätta svaret: Russin.

Hej Barbro! 
När jag var på Gran Canaria i fjol noterade 
jag att en engelsk familj gav frikostigt 
med dricks till hotellpersonalen, vilket 
fick mig att fundera. När ska man ge 
dricks och när ska man inte göra det? 
Birgitta, Göteborg

Hej! Det är inte lätt att dricksa rätt 
och kulturen skiljer sig mycket åt  
i olika länder. Vi på Ving har, med 
hjälp av vår personal i de olika 
länderna, satt ihop en dricks-
guide. För Spanien inklusive 
Kanarieöarna ser den ut så här: 
Städerskan: Ca 5 euro/person 
och vecka. Piccolon: Ca 1 euro/
bagage. Servitören: Har man bara 
druckit en kopp kaffe ger man ing-
enting, på större restaurangnotor 
kan man ge några euro, beroende 
på notans storlek och servicen. 
Taxichauffören: Ingenting. 
Frisören: 1–2 euro. Ett bra tips 
kan vara att ge städerskan lite 
dricks i början av semestern 
i stället för att vänta till 
hemresedagen. 
Vänliga hälsningar 
Barbro 

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”I fjällen trivs jag allra bäst”
Journalisten Lena Hedman är 
specialiserad på friluftsliv. I det 
här numret av Kombi skriver 
hon om Nicklas Blom och 
hans långa slädhundsfärd. 

Du har skrivit massor av artik-
lar om fjällvärlden. Tröttnar du 
aldrig? 
– I fjällen trivs jag allra bäst. 
Här är det vackert och vilsamt, 
men också spännande. Gillar 
också att inspirera andra att 
komma ut i fjällen.
Någon vandring du aldrig 
glömmer?
 – Många är minnesvärda, 
som den upp på Kebnekaises 
sydtopp med tre vänner. Vi 

fortsatte ut på 
Kungsleden via 
Singi och söderut 
på en fin sträcka 
till Vakkotavare. 
Du har skrivit 
några böcker 
också, vad hand-
lar de om? 
 – Boken Elva-
kaffe gjorde jag 
tillsammans 
med Irja Åsling. 
Den handlar om 
kokkaffe med 
allt från kafferep till att spå i 
kaffesump. Överlevnadsbok 
för glesbygdsbor, som jag och 
Mikaela Munck af Rosenschöld 

gav ut, är en  
annorlunda bok 
om livet på  
landet som visar 
det vackra, ve-
modiga och tok-
roliga. I boken 
Ymse, illustrerad 
av Irja Åsling, får 
man lära sig ord 
från A till Ö på 
det underfundiga 
språket jamska. 
Uteliv i all ära. 
Vad gör du helst 

när du är inomhus?
– Jag gillar att slappa i soffan  
och elda i kaminen. Läsa 
böcker, se serier och filmer.

Fyra frågor till Lena Hedman, journalist

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

Barbro Holmberg  
på Ving är Kombis  
reseexpert. 

Utomordentligt trevligt när Kombi dyker upp. 
Förvånansvärt mycket läsvärt av varierande hög 
kvalitet, bilder och texter som platsar. ”Kultur-
koll” är också hyvens! Hade t ex inte minsta 
koll på Hans J Wegner (Kombi nr 1/2018, reds 
anm). Tack! Hoppas ni fortsätter med den spal-
ten? Dessutom upplysningen från reseexperten 
var super. Nu hoppas jag att ni får fortsatt vind 
i seglen med tidningen. Den hjälper till att hålla 
intresset uppe för Kombilotteriet. Jag ger mig 
inte, jag kommer att vinna men det måste ske 
snart, jag är ju över de åttio!
Gunnar Fredriksson, Höga kusten

Svar: Oj, nu rodnar hela redaktionen. Så roligt 
att du gillar tidningen. Nu håller vi tummarna 
för att den där vinsten kommer snart!

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se

Namn:

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

12 för

50:-
Spara 10:-

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

HITTA PÅSKÄGGEN  
– VINN EN VAS! 
Vi har gömt fem påskägg i 
det här numret av Kombi. 
Om du hittar alla fem har 
du chansen att vinna en 
fin vas i munblåst glas. Vi 
har tre vaser att tävla ut.
Gör så här: Skriv upp 
sidnumren där äggen 
finns och mejla dem samt 
ditt namn och adress till 
vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Påskägg”. Eller 
skicka ett vykort till Tid-
ningen Kombi, ”Påskägg”, 
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den  
31 mars vill vi  
ha ditt svar. 

Så här ser äggen ut 

– detta räknas inte!
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Christina Edlund
Ålder: 68 år.
Bor: Kolbäck.
Familj: Änka. Särbo, två döttrar 
och tre barnbarn.
Intressen: Dans, promenader, 
vattengympa, boule, resa, läsa 
(romaner och deckare), spela spel.

” Trodde inte det skulle 
bli fler storvinster här”
”JAG FICK ETT MEJL om att gå in och rätta 
mina lotter och såg sen att jag vunnit både 
200 kronor och 300 000 kronor på en av  
lotterna. Jag trodde inte att det var sant, 
trodde det bara inte! Jag fick ringa in för att 
kontrollera att det verkligen var sant och det 
var det – helt otroligt. Det har landat nu att 
jag vunnit, tycker jag.

Jag fick välja mellan bil, båt eller husvagn 
och jag valde en bil. Nu gäller det bara att 
välja vilken Volvomodell det blir. Jag har inte 
riktigt bestämt mig ännu, men jag tror att det 
blir en Volvo V40. Jag har i dag en Saab, men 
byter ut den och sedan ska väl den nya bilen 
rulla många år framöver.

Det kommer att bli en del småresor, bland 
annat till mitt fritidshus i Dalarna och så åker 
jag och dansar ganska mycket, bland annat i 
Västerås och Eskilstuna.

Jag har inte firat min vinst ännu, bara talat 
om det för barnen och några vänner. Det blir 
nog någon typ av firande när bilen kommer. 
Det är klart att jag blev överraskad av detta. 
Vinster på 200 kronor dimper ner ibland men 
jag kunde aldrig tro att jag skulle vinna en 
sådan högvinst. Det var en väninna som vann 
en miljon i Kolbäck för tre år sedan, så jag 
trodde inte att det skulle bli fler storvinster 
här, men så kom det en till!”

VINNARE BIL VÄRDE300 000:-
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text: lena hedman foto: nicklas blom

125 mil med hundspann. När det var minus 33 grader 
gjorde han armhävningar i sovsäcken för att hålla värmen. 
Nicklas Blom har en alldeles egen uppfattning om vad som 

är den perfekta fjällsemestern.

Den långa färden

Nicklas Blom 
Ålder: 45 år. 
Yrke: Fotograf för bland annat Ute-
magasinet och Turist. Se hans bilder 
på www.nicklasblom.com.
Bor: I Brattland utanför Åre. 
Familj: Sambon Julia, döttrarna Stella 
och Maja samt åtta slädhundar.
Tävlingar: Nicklas har kört svenska 
Beaver Top Trail, norska Femundløpet 
och Finnmarksløpet.



7 magasinet kombi # 3 2018

S
NÖN LIGGER VIT över fjällmar-
ken. Det hörs ett lätt vinande 
ljud när Nicklas Blom kommer 
åkande med sitt hundspann. 

Hundarna verkar nöjda och trötta efter 
träningsrundan och får mat och välför-
tjänt vila. Vi har stämt träff i Vålådalen 
och när kaffebrasan brinner berättar 
Nicklas om sitt intresse för slädhundar. 
Som ung läste han böcker om vild-

marksliv i Kanada av Harry Macfie och 
Helge Ingstad.

– Jag är en vildmarksromantiker. På 
Svalbard körde jag hundspann för för-
sta gången och det var en sådan känsla, 
säger Nicklas. 

HAN GILLAR FARTEN och samspelet med 
de kloka och ivriga slädhundarna där 
ledarhunden lyssnar till olika kom-

mandon. Idén till en riktig långtur fick 
Nicklas en kväll när han och hunden 
Nansen gick ut på Åreälvens is.

– Det var kall midvinter och stjärn-
klart. Jag tänkte på att man ska göra 
något av sina drömmar, och bestämde 
mig för att åka norrut för att utforska 
fjällkedjan.

Nicklas köpte en flock slädhundar 
av rasen siberian husky. Det var Hilla, 

Nicklas gillar samspelet med 
hundarna. Ledarhunden 

lyder hans kommandon och 
flocken hänger på. 

”Jag är en 
vildmarksromantiker”
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Hera, Natti, Nalto, Gaske och Halo. 
För att lära känna dem bättre tältade 
 Nicklas första veckan i hundgården.

– Det var totalt kaos i början. Jag 
minns att Hilla tittade skeptiskt på mig 
och sedan klättrade hon ut ur hund-
gården. Efterhand fick jag ordning på 
spannet, hundarna fick tillit till mig och 
jag till dem.

Spannet kompletterades med två 
alaskan husky, wuolks och apache. 
 Efter ett halvårs träning, utskickade 
matdepåer och packad släde var det 
dags att åka i början av mars månad. 
Nicklas och hundspannet drog iväg 
norrut.

– Det var en underbar känsla. Jag 
kände mig så levande. Det var jobbigt 

att lämna min flickvän Julia, men om 
en sådan här tur ska bli av måste man 
få vara egoistisk.

ELDEN SPRAKAR, vi dricker kaffe och 
hundarna ligger hoprullade i snön. 
Att leva vildmarksliv handlar mycket 
om eld, frihet och äventyr. Under den 
långa färden bjöd vädret tidvis på stor 
dramatik. Norr om Valsjöbyn blåste det 
upp till snöstorm.

– Det var helt vitt och ledarhunden 

Hera drog sig loss och sprang iväg. 
Tack och lov kom hon tillbaka, berättar 
Nicklas. 

Efter stormen slog det om och blev 
kallt. Vid Munsvattnet var det minus  
33 grader på kvällen, och Nicklas 
vågade inte somna där i tältet. Han låg 
i sovsäcken och gjorde situps och arm-
hävningar för att få upp värmen. 

– När man genomlidit en sådan natt 
är det skönt när solen går upp, säger 
han.

magasinet kombi # 3 2018

”Där sitter jag i en hög med hundar och gråter 
av lycka. Den gemenskap och lojalitet som vi 

känner för varandra går inte att beskriva”
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Färden genom fjällkedjan fortsatte. 
Naturen blev allt vildare och mest 
storslaget var att se det högalpina 
Sarekmassivet. 

EN LÅNGTUR med hundspann handlar 
också om praktiska göromål. Varje 
dag, innan det var dags att slå läger, 
samlade Nicklas ved och smälte snö 
över elden. 15 liter vatten behövdes till 
hundarna.

– Jag selade av dem varje kväll, go-
sade, kände hur det var med tassarna 
och såg till att de åt, säger Nicklas.

Sedan var det dags att resa tältet 
som hade fryst ihop av kondens. Inne 
i sovsäcken var det också is. Men mor-
gonstunderna var sköna, Nicklas låg 

ofta länge i sovsäcken och drack kaffe.
Spannet åkte oftast fram i fluffig 

kall snö, men norr om Torneträsk var 
det ösregn med vatten på isen. Färden 
till Treriksröset tog 39 dagar och bjöd 
också på roliga möten som sista natten 
i Pältsastugan med trevliga finländare 
i bastun. Nicklas ville inte att äventyret 
skulle ta slut och åkte med spannet till 
Riksgränsen. Han minns en fin hund-
stund på en barfläck i solen.

– Där sitter jag i en hög med hundar 
och gråter av lycka. Den gemenskap 
och lojalitet som vi känner för varandra 
går inte att beskriva.

ÄVENTYRET HAR HAN skildrat i boken  
”Till fjällens ände” och i filmen 

Den som vill åka hundspann, 

eller testa att köra, kan till 

exempel läsa mer om turer  

i Årefjällen på aresleddog.se 

och i Lappland på  

www.jokkmokk- 

guiderna.com.

Testa att vara 

hundförare

Natt i Tempeldalen  
i fjällmassivet  

Sylarna i Jämtland. 

Innan Nicklas åt skulle 
hundarna ha mat. 
Och vatten. 15 liter 
gick åt varje kväll. 

Norr om Valsjöbyn blåste 
det upp till snöstorm.
– Det var helt vitt och 
ledarhunden Hera drog 
sig loss och sprang iväg, 
berättar Nicklas. 

”Heading North” som visats på SVT. 
Nicklas råd till andra som vill göra en 
slädhundstur är att inte ha tidspress.

– Det spelar ingen roll hur långt man 
åker. Viktigast är att ta väl hand om 
hundarna och ha roligt ihop. ●

Historiska hundspann
➞ Slädhundar fanns redan för mer 
än 2 000 år sedan bland folkgrupper 
i arktiska områden. Grönlandshundar, 
siberian husky, alaskan malamute och 
blandrasen alaskan husky är uthål-
liga och tåliga hundar med stor vilja 
att dra. 
➞ Den mest klassiska hundspanns-
tävlingen Iditarod går från Anchorage 
till Nome i Alaska till minne av en 
expedition med slädhundar som leve-
rerade difterimedicin till Nome 1925. 
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Den malaysiska ön Penang är som hela Sydostasien i ett 
magiskt nötskal. Här hittar du regnskog och stränder 
men också den myllrande storstaden Georgetown – som 
hämtad ur en film med dess historiska arkitektur, fina 
tempel, mysiga barer och fantastiska mat.

Sydostasiens 
okända pärla

text och foto: anders pihl

F
INNS DET NÅGRA OKÄNDA och 
oskrivna pärlor kvar i Sydost-
asien? Frågan känns berättigad 
med tanke på hur mycket vi 

svenskar reser till regionen.
Det skulle kanske i så fall vara 

Penang, tänker jag medan jag beställer 
in en hamburgare med teriyakisås och 
ett glas vitt vin på den lilla eleganta 
krogen Gala i Georgetown på malay-
siska ön Penang. 

Vid bordet bredvid sitter en blond 
holländare, Dennis, som jag börjat prata 

Fakta Penang 
➞ Penang är en ö men också en 
delstat på Malaysias nordvästra kust 
med närmare två miljoner invånare. 
Delstaten består förutom av den två mil 
långa ön Penang också av ett kust- 
område på fastlandet.
➞ Georgetown är Penangs distrikts-
huvudstad. Staden grundades 1786 av 
Francis Light för det brittiska handels-
bolaget East India Companys räkning.
I dag kallas Penang ibland för Österns 
Silicon Valley för tätheten av företag 
och den höga andelen välutbildade 
personer bland befolkningen.

med. Han visar sig vara en van Asien-
resenär som just upptäckt Georgetown.

– Jag älskar denna del av Asien men 
har inte förstått hur trevlig den här stan 
är, säger han. Varför har jag inte kom-
mit hit tidigare?

DET ÄR NOG FLER än Dennis som tänker 
så efter att ha besökt Penang och 
Georgetown för första gången. Det är 
faktiskt svårt att tänka sig en plats där 
Sydostasiens olika delar sammanstrålar 
på ett mer charmigt sätt.

Stilla strandliv  
Batu Ferringhi är Penangs 

längsta strand.  
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Anledningarna är flera. Det mest 
uppenbara är stadens historiska arki-
tektur, som är så välbehållen att den 
hamnat på Unescos världsarvslista. 
Nästan hela stadskärnan består av 
kinesiska köpmannahus i två våningar 
från 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Samtidigt är Georgetown ett närmast 
unikt mångkulturellt samhälle där de 
malaysiska, kinesiska och tamil-indiska 
inslagen är mycket synliga i gatubilden. 
Lite överallt skymtar tempel, pagoder  
och moskéer bredvid flagnande brit-

Lunchdags. 
Penang är känt 
för sin goda mat. 

”Jag älskar denna del 
av Asien men har inte 
förstått hur trevlig den 

här stan är.”
tiska kolonialpalats. Några större kon-
flikter mellan befolkningsgrupperna 
finns inte.

– Alla är vi Penangites, säger en 
indisk man som har en liten skräddar-
ateljé mitt emot stadens Sri Maha-

mariamman-tempel. Penangites är 
invånarnas eget namn på dem som bor 
på Penang.

DET SOM GÖR GEORGETOWN till ett spe-
ciellt resmål är hur inbjudande denna 
historiska miljö blivit för oss besökare. 
Här finns numera hundratals äldre 
herrskapshus, ofta med en trädgård, 
som gjorts om till intima boutique-
hotell, pensionat och guest houses. 

I dag är Georgetown också fullt av 
chica kaféer, vinbistroer, trendiga  

Kek Lok Si är 
det största 
buddistiska 
templet i 
Malaysia.
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bagerier och gourmetrestauranger in-
bäddade i de mer traditionella ställena. 
Att jag på mina promenader genom 
Georgetown ständigt stöter på poetiska 
väggmålningar hör också till stadens 
tjusning. Georgetown är känt för sin  
levande gatukonst och det finns ett 
antal fina små konstgallerier här att 
besöka.

OM MAN DÄRTILL lägger den historiska 
stadskärnans blygsamma biltrafik, som 
gör att stadens knirrande taxicyklar 
faktiskt blir ett bra alternativ att ta sig 
runt på, är det inte konstigt att en del 
resenärer har liknat Georgetown vid ett 
Asien i en Hollywoodfilm där allt blir 

lite magiskt och det aldrig saknas ett 
snyggt kafé i närmaste gatuhörn. 

Dessutom finns det många som 
menar att maten på Penang tillhör 
Sydostasiens allra bästa. Helt klart är 
att den lokala maten, som ofta säljs i de 
kluster av mindre matställen som kallas 
Hawker centers, är häpnadsväckande 
prisvärd och varierad i sitt utbud. Själv 
prövar jag Northam Hawker centre 
och får ett bord alldeles vid havet 
där jag festar på grillade ostron och 
tandoori-kyckling för några kronor 
vardera.

MEN PENANG ÄR mycket mer än George-
town. På en bergssluttning utanför 
staden tronar öns mest imponerande 
tempel, det buddistiska Kek Lok Si. Man 
bör vika minst ett par timmar här, för 
tempelanläggningen är omfångsrik och 
spännande att göra upptäcktsfärder i.

Ovanför Kek Lok Si ligger Penang 
Hill, Penangs högsta punkt med sina 

833 meter. En kabinbana leder upp till 
toppen och ger underbara utsikter över 
Georgetown och en stor del av ön. 

En höjdpunkt i dubbel bemärkelse  
på Penang Hill är David Browns 
restaurang ovanför bergets allmänna 
utsiktsplatser. Den skuggiga och svala 
verandan hos David Brown känns per-
fekt för en vällagad lunch.

TROTS SIN TYDLIGA PROFIL som ett 
kulturellt, historiskt och gastronomiskt 
resmål lockas resenärer till Penang i 
allra högsta grad även av stränderna 
och naturen.

De bästa stränderna ligger på öns 
norra kust och framför allt Batu Fer-
ringhi drar till sig badgäster med sin 
långa och breda sträcka av ljus sand. 
Här finns många restauranger, strand-
barer och gott om hotell för dem som 
vill bo nära havet.

I Penangs nordvästra hörn gömmer 
sig en av Malaysias minsta national-
parker, Penang National Park. Det mest 
omtyckta sättet att uppleva parken är 
att ta båten från byn Teluk Bahang till 
Monkey Beach, där man oftast välkom-
nas av de vilda apflockar som brukar 
uppehålla sig på den vackra stranden 
inramad av tät regnskog. ●

”Många menar att 
maten på Penang 

tillhör Sydostasiens 
allra bästa.”

Resfakta 
➞ Resa hit: Flyg till Malaysias huvud-
stad Kuala Lumpur från Norden kostar 
från 6 500 kr och uppåt t o r. Restid 
11–12 timmar.  
Flyg från Kuala Lumpur till Penang  
(ca 50 min) kostar från 300 kr.
Paketresa, exempel: Flyg t o r samt 
hotell i två veckor, från ca 12 000 kr/
person med Ving.
➞ Bästa tid: November till mars är de 
torraste månaderna med minst regn. 
Temperaturerna ligger jämnt under 
hela året mellan 25 och 32 grader.
➞ Mer info: www.visitpenang.gov.my

Buddafigurer 
i templet Kek 
Lok Si.

Cykeltaxi är ett 
bra och rofyllt 
sätt att utforska 
staden. 

George-
town är 
berömt 

för sin  
gatu-

konst.

Inbjudande storstad  
Från Penang Hill har man en storslagen 
utsikt över Georgetown.  
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       Inspiration
LA VIE EN ROSE

av christina bild

FÖRNYA 
MED FÄRG
Rosa är vårens stora trendfärg och det 
behövs inte mycket för att förvandla 

hemmet till en rosa dröm. Färska 
blommor, nya soffkuddar och någon 

uppkäftig inredningsdetalj sätter 
bokstavligen tonen. 

ALLERGIVÄNLIG
Prydnadshund, 

299 kr, Mio.

MINNEN FRÅN MALLIS
Mallorkinska miljöer har 
inspirerat Julia Bristulf 

till kudden av ekologisk 
bomull, 895 kr,  
juliabristulf.com

PALLVARA
Jakobsdals sittpuff finns i åtta vackra 

färger, 2 995 kr, royaldesign.se

KRISTALLKLAR
Åsa Jungnelius nya serie 
Crystal Magic är inte bara 
vacker och rosa – den tål 

också maskindisk. Tumlare, 
349 kr, Kosta Boda.

UNDER ROSA MOLN
Uppkäftig eller romantisk? Tyllampan 
Kate finns i två storlekar, 807 kr resp 

1 482 kr, globenlighting.se

SAMMETSMJUK
Nätt, lättplacerad fåtölj, 

1 995 kr, Mio.

I VÅTT OCH TORRT
2-pack disktrasor av 

bomull/bambu, 49 kr, 
Lagerhaus.

EN SVENSK TIGER
Bricka Coco Tiger, 595 kr, 

studiolisabengtsson.se.

PAISLEYMÖNSTRAT 
Set med påslakan och örngott, 399 kr, Åhléns.

Blomsterparlör 
Rosa blommor symboliserar kärlek, 
ömhet och ungdom. Välj bara inte 
sex blommor i buketten – det visar 
att du tvivlar på mottagarens ord. 

Eller tio, om du inte är redo att 
gifta dig … 

KÄLLA: EUROFLORIST OCH INTERFLORA
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Tidlöst och  
FRANSKT
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Det franska köket har erövrat världen. Nu är det dags för 

dig att erövra det franska köket. 

Kocken, konditorn och matstylisten Elisabeth Johansson 

bjuder på ett par recept. Bon appétit!

”En klassisk fransk rätt som 
italienarna hävdar ursprungligen 

kommer från Italien. Garnera 
med färska örter och servera 

med färskpotatis.”

recept: elisabeth johansson  foto: joel wåreus

ur boken franska klassiker (expressen)

Hallå där, Elisabeth 
 Johansson som skrivit kok-
boken ”Franska klassiker”. 
Varför är det franska köket 
så speciellt? 
– För att det framhäver 
råvarorna så bra. Enkelt, 
vällagat, med både tunga 
mustiga smaker och lätta 
fräscha rätter. Man har fin-
slipat på recepten under 
många år och hittat enkla 
smaker som passar ihop. 
 
Har du själv något mat-
minne från Frankrike? 
– De är många. Ett av 
de bästa är när vi bilade 
genom Europa och kom 
fram till vingården Rabiega 

i Draguig nan där vi skulle 
stanna i några dagar. Vi hade 
köpt med oss lokala ostar, 
charkuterier, baguetter och 
pain au chocolat från ett li-
tet boulangerie och dukade 
upp på de vita omslagspap-
peren på ett rustikt bord i 
den rosa solnedgången och 
delade på en flaska rosévin 
från gården. Enkelt och så 
fantastiskt gott!
 
Vilken är din franska favorit-
rätt? 
– Jag måste nog säga  
entrecôte Café de Paris. Min 
mamma hade en gourmet-
restaurang när jag var liten. 
Vi hade en fransk köksmäs-

tare som gjorde äkta café 
de paris-smör med över 40 
ingredienser. Varje gång han 
gjorde det var det som en 
ritual i köket när alla ingredi-
enser lades upp i fina rader.

”Enkelt och så fantastiskt gott!” 
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VINN!
Vi har tre 
exemplar av 
boken ”Franska 
klassiker” som 
vi lottar ut 
bland dem 
som svarar 
rätt på frågan: 

Vem av dessa tre personer 
var en berömd fransk kock?  
1. Yves Montand
X. Paul Bocuse 
2. Christian Dior 

Mejla svaret tillsammans  
med ditt namn och adress  
till vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Frankrike”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Frankrike”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. 
Senast den 31 mars vill vi ha 
ditt svar. 
 
P.S. Boken "Franska klassiker" 
går att köpa på nätet, t ex på 
adlibris.se eller bokus.se. 

6 portioner

Ingredienser: 
1 vaniljstång
5 dl vispgrädde
1 dl mjölk
6 äggulor
1 ¼ dl strösocker
Att strö över:
1 dl råsocker eller strösocker

Gör så här: 
1. Dela vaniljstången på läng-
den. Lägg vaniljstången och 
fröna i en kastrull, häll på  
grädden och mjölken, värm 

den tills den är ljummen.
2. Vispa äggulor och socker 
tills sockret smält. Häll ägg-
smeten i grädden. Bäst resultat 
får man om smeten står i kylen 
över natten, då blir brûléen 
extra krämig och fin.
3. Sätt ugnen på 100 grader.
4. Häll upp smeten i sex ugns-
fasta runda formar. Grädda i 
ugnen i 45–50 minuter, de är 
färdiga när brûléen stannat.
5. Låt svalna och låt formarna 
stå i kylen ett par timmar.
6. Strö över råsocker och 
bränn av med brännare.

”Bäst resultat på den knäckiga 
karamellytan blir det om man 
bränner två gånger. Strö ett 
jämnt lager med socker på 

ytan, bränn av och  
upprepa ytterligare  

en gång.”

Canard à l’orange  
– Anka med apelsinsås
4 portioner

Ingredienser: 
2 ankbröst
Salt
Svartpeppar, malen

Apelsinsås
½ dl strösocker
½ dl rödvinsvinäger
1 apelsin, saft och finrivet skal
4 dl kycklingbuljong
2 msk majsstärkelse, till exem-
pel Maizena
½ dl portvin
1 msk apelsinlikör Cointreau 
eller Grand Marnier
1 msk smör, mjukt

Ugnsrostad potatis
500 g färskpotatis eller små 
delikatesspotatisar
3 msk olivolja
Flingsalt
Till garnering
2 apelsiner
4 msk strösocker
1 msk vatten
Färsk timjan och oregano

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Skåra fettkapporna på ank-
brösten med en vass kniv. Bind 
ihop ankbrösten med bindgarn 
så att fettkapporna är utåt. 
Bryn ankan i en torr stekpanna, 
salta och peppra.
3. Lägg ankan i en ugnsform 
och sätt in den mitt i ugnen i 
cirka 15 minuter, tills den har 
en innertemperatur på cirka 60 
grader. Ta ut ankan och linda 
in den i folie och låt vila i 15 
minuter.
4. Gör såsen under tiden. 
Smält sockret i en kastrull, 
tillsätt rödvinsvinäger samt saft 
och finrivet skal från en apel-
sin. Häll på kycklingbuljongen 
och koka tills sockret löst upp 
sig. Rör ut majsstärkelsen i 
portvinet och red av såsen. 
Häll i apelsinlikören och vispa i 
smöret precis innan servering.
5. Sätt ugnen på 175 grader. 
Lägg potatisen på en plåt med 
bakplåtspapper. Rosta mitt i 
ugnen i cirka 30 minuter. Ta 
ut potatisen och strö över 
flingsalt.
6. Skiva apelsinerna. Smält 
sockret med vattnet i en 
stekpanna och koka till en 
karamell. Lägg i apelsinski-
vorna och låt koka med ett par 
minuter.
7. Lägg upp ankan, potatisen 
och apelsinskivorna på ett stort 
fat eller i en stor stekpanna 
och garnera med färska örter. 
Servera med apelsinsåsen.

Crème brûlée
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Sångarna står på scenen i New York. Publiken består av 
350 000 operaälskare i 70 länder som ser föreställningen 

via satellit. Två av dem sitter i Gusums Folkets hus.
text: stefan johansson foto: stefan nilsson

Kenneth Quick är inblandad i det mesta 
som händer i kulturlivet i Gusum. 

Föreställningen sänds direkt från Metropolitan  

i New York till Gusums Folkets hus – och  

mängder av andra platser världen över. 

Kerstin Horgby och Inger 
Ottosson missar inte gärna 
en operakväll i Folkets hus. 

i GusumOperaglamour

Kerstin Horgby
Ålder: 91 år.
Yrke: Under sitt yrkesverk-
samma liv arbetade hon med 
ekonomiadministration, men 
också som skolbibliotekarie.
Bor: Hus i Gusum.
Tre favoritoperor:
➞ ”Madame Butterfly”
➞ ”La Bohème”
➞ ”Carmen”



Opera på bio – så funkar det 
➞ Folkets Hus och Parker började 
med livesändningar 2007. I dag kan 
man se Live På Bio i 200 Folkets hus, 
där man sänder opera, konserter, 
teater, konst och balett.
➞ De direktsända operaföreställ-
ningarna kommer för det mesta från 
Metropolitan i New York, men också 
från Kungliga Operan i Stockholm. 
Klassiker, som ”Trollflöjten”, varvas 
med nyskrivna operor som ”Mordäng-
eln” eller ”Dracula”.
➞ Varje Folkets hus-förening bestäm-
mer sitt eget utbud, och betalar en 
summa till Kungliga Operan för varje 
föreställning.
➞ Sändningen sker via satellit och 
tas ner med paraboler, den digitala 
signalen med HD-bild och ljud, om-
vandlas i en så kallad video scaler, och 
projiceras på bioduken. 
➞ Publiken får vara med om hela 
upplevelsen: sändningen börjar en 
dryg kvart innan föreställningen och 
i paus bjuds på intervjuer med med-
verkande.
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D
ET ÄR LÖRDAGSKVÄLL i Gusum 
och Metropolitan-operan 
gästspelar i Folkets hus.

Inger Ottosson tar sin  
väninna Kerstin Horgby under armen 
och promenerar Bruksgatan fram, 
förbi Ica Nära Birgersson och upp på 
Centrumplatsen.

– Det här ska bli så spännande, säger 
Inger som tagit på sig den där fina röda 
blusen med broderier.

– Som alltid. För opera är fullstän-
digt underbart, säger Kerstin.

De öppnar den stora dörren bredvid 
grillkiosken, köper biljett och kliver in i 

en magisk värld av stora känslor, galna 
intriger och gudasända röster. 

Här, bara styvt hundra meter från 
det gamla fabriksområdet där Gusums 
Bruk låg, förvandlar världsberömda 
Metropolitan-operan en mörk kväll 
med snöblandat regn till en sprakande 
afton av grandiost artisteri.

The Met, som operaälskarna med 
vördnad kallar den klassiska scenen 
på Manhattan, ger ”Mordängeln”, en 

”Opera är fullständigt 
underbart.”Operaglamour

Inger Ottosson
Ålder: 77 år.
Yrke: Pensionerad lågstadie- 
lärare. ”Men jag hjälper till på 
en del lektioner fortfarande. 
Helt ideellt. Det är ju så roligt.”
Bor: I hus i Näs, sex kilometer 
utanför Gusum.
Tre favoritoperor:
➞ ”Barberaren i Sevilla”
➞ ”Trollflöjten”
➞ ”Così fan tutte”
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nyskriven opera som bygger på Luis  
Buñuels kontroversiella film med 
samma namn.

Just precis: Metropolitan-gästspel  
i Gusum. På bioduken.

”MORDÄNGELN” KOMMER till salongen 
i det lilla samhället på östgötaslätten 
via satellit.

Matinéföreställningen är direktsänd, 
så när dirigenten knackar pinnen i not-
stället är klockan ett på eftermiddagen 
i New York och sju på kvällen i Gusum.

Sedan tar 350 000 operaälskare i 70 
länder in allt som Metropolitan, detta 
operavärldens epicentrum, är.

Inger Ottosson är 77 år. Kerstin 
Horgby har fyllt 91 och sitter på parkett 
i Folkets hus. Det lyser av nyfikenhet 
i deras ögon. Ungefär som det gjorde 
på Kerstin när hon gick på Kungliga 
Operan i Stockholm på 1940-talet och 
njöt av Wagners ”Lohengrin” eller 
Verdis ”Aida”. 

– ÅH, JAG HAR FÅTT lyssna till så många 
fantastiska operaröster i verkligheten. 
Nicolai Gedda, Elisabeth Söderström … 
ja, många, säger Kerstin.

Hon och Inger slår sig ner i de mjuka, 
sköna biofåtöljerna, precis under ljus-
kronan i mässing som en gång smiddes 

på bruket. Inger sätter handväskan i 
knäet och säger:

– Opera är något nytt i mitt liv och 
jag började inte lyssna förrän det blev 
föreställningar här. Ja, det blir tio år nu. 
Men jag är så förtjust. Opera är verkli-
gen fantastiskt.

Det är alltid en helafton, så Inger, 
Kerstin och de andra här i kväll äter 
läckra snittar och dricker något gott i 
pausen. 

– Här njuter vi, säger Kenneth Quick 
och visar damerna till bordet strax 
nedanför scenen.

KENNETH, 67, är ”dirigent” för Gusum-
operan på bio.

– Vi drog i gång 2007 med … ja, vänta 
nu … jo, ”Romeo och Julia”. Sedan 
har vi i snitt kört runt tio föreställ-
ningar om året. Min favorit? ”Madame 
 Butterfly”, säger han.

Kenneth Quick är kulturdynamon 
i Gusum som hittar på allt möjligt i 
Folkets hus. Filmföreställningar, konst-
vernissage på bio och opera på bio, och 
han har bland annat fått Valdemarsviks 
kommuns kulturpris.

– Operaföreställningarna går runt 
med ett litet överskott. Men det är 
ett jäkla jobb ibland, säger han några 
timmar innan föreställningen när han 
bjuder på wienerlängd och kaffe.

– Det är nervöst emellanåt. Nu, den 
här veckan, kraschade vår server. Jag 
fick jaga fram en ny. Sedan minns jag 
en föreställning där vi inte fick någon 
kontakt med New York förrän bara en 
minut innan det skulle börja.

Han berättar om parabolerna på 
taket till Folkets hus, som plockar ner 
sändningen, och hur han fixat ”kanon-
ljud, 7.1-ljud, alltså” och gjort salongen 
mer komfortabel.

– Jag har tagit ”dän” några bänkrader, 
säger Kenneth på sin breda östgötska. 
Tagit bort, alltså. Här är det gott om 
plats för benen.

INGRID OTTOSSON och Kerstin Horgby 
nästan trycks tillbaka i fåtöljerna av 
ljudet, intrigen och det spektakulära i 
”Mordängeln”, som håller på i nästan 
tre timmar.

– Jag vet inte vad jag ska tycka. Minst 
sagt annorlunda, säger Kerstin.

Inger nickar.
– Lite väl dramatiskt för min smak, 

säger hon. Men det är ju trevligt ändå. 
Kerstin och jag får oss en härlig kväll. ●

”Opera är något nytt  
i mitt liv.”

Ungefär tio gånger om året visas direktsänd opera på bioduken i Gusums Folkets hus, oftast från Metropolitan i New York. 
Och ingen föreställning utan paus och snittar – som Monica Ståhl gör i ordning i köket. 
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text: christina bild 

Disney på auktion

SKATTJAKT I DISNEYFABRIKEN

Första numret av 
svenska Kalle Anka & Co, 
nr 1 1948, klubbad för 
125 000 kr.

Träleksak, 1940-tal, 
klubbad för 300 kr.

Politoys 554, leksaksbil, 
klubbad för 850 kr.

Originalteckning,  
utropspris 4 000 kr.

Plåtsparbössa, till-
verkad av Saalheimer 
& Strauss, 1930–1936, 
klubbad för 46 000 kr.

Har du sparat högar av 
Kalle Anka-tidningar på 
vinden, eller mekaniska 
leksaker från 1930-talet 
med Disneymotiv? Då 
kanske du sitter på en 
guldgruva. Världen över 
finns hundratusentals 
Disneysamlare med 
feta plånböcker och 
vissa auktionssajter 
har till och med egna 
avdelningar för Disney. Telefoner från 1980-talet 
med Musse Pigg är numera sällan någon högvinst 
medan Disneydollar är ett relativt nytt samlarobjekt. 
Disneydollarn, som fortfarande kan användas som 
betalningsmedel i koncernens temaparker och 
butiker, trycktes mellan 1987 och 2016. 

Att Walt Disney skulle bli så stor var det nog 
knappast någon som trodde under 1920-talet när 
han kryssade mellan konkurser och succé. Chicago-
sonen började sin karriär med att teckna av djur 
på familjens gård, sedan blev det skämtteckningar 
och satiriska filmer innan hans imperium började 
formas, med en mängd älskade seriefigurer i 
kölvattnet efter Musse Pigg. Mellan 1929 och 1946 
gjorde Walt Disney själv rösten till Musse, sedan 
blev han dels för upptagen, dels höll inte rösten på 
grund av många års kedjerökande. Han dog strax 
efter sin 65-årsdag 1966 av lungcancer.

Kulturkoll
WALT DISNEYS 

FANTASTISKA VÄRLD

Populär mus att samla på
Musse Pigg är utan tvekan Disneys mest populära figur, och mycket, om 
än långt ifrån allt, med den glada musen är eftertraktade samlarobjekt. 
Det allra dyraste Musse-föremål som sålts är statyn Gold Celebration 
Mickey, en 45 kilo tung pjäs av 24 karat guld. Den klubbades på auktion 
för cirka 35 miljoner kronor. Musse Pigg-affischen från 1928, samma år 
som Musse Pigg skapades, såldes 2012 för cirka 875 000 kronor.

Visste du att…
… Disneyland i Kalifornien planerades som en park 

med skulpturer. Men under ett besök på Tivoli i 
Köpenhamn blev Walt Disney så inspirerad att han 

beslutade att utöka projektet till en tematiserad 
nöjespark. Disneyland öppnade 1955.

Walt Disney 1946.
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SAAB – bilen som   Sverige älskade
Volvo har alltid varit 
störst. Men frågan är 
om inte Saab var mer 
älskad.
text: martin engqvist  
foto: saab car museum

S
AABÄGARE HAR OFTA varit 
extremt märkestrogna. Som 
Ove i ”En man som heter Ove”. 
En gång Saab, alltid Saab. Men 

inte ens ett mycket älskat bilmärke kan 
leva enbart på kärlek. Saabs biltillverk-
ning var en förlustaffär redan från 
starten 1947 och så fortsatte det i 64 år. 
Till sist gick det inte längre. 2011 gick 
Saab Automobile i konkurs. 

Sådana detaljer bryr sig fantas- 
terna inte om – och det gör de  
rätt i. För vilka makalösa bilar  
Saab gjorde! Kombi har valt ut  
några favoriter. 

Detta måste vara en av världens snyg-
gaste kombibilar. Tyvärr finns det bara 
27 stycken. 
Trots alla ekonomiska problem job-
bade formgivarna och konstruktörerna 
på Saab ända in i kaklet med det som 
skulle bli företagets allra sista modell: 
9-5 SportCombi. En liten serie hann 
tillverkas innan Saab gick i konkurs 
2011, men inga bilar nådde marknaden. 

Något år senare såldes de 27 exempla-
ren på auktion för mellan 167 000 och 
475 000 kronor. Rena fynden. De 9-5 
SportCombi som varit till salu på senare 
tid har sålts för närmare en miljon kro-
nor styck. 
Vill man vara säker på att någon gång få 
se en 9-5 SportCombi får man bege sig 
till Saabmuseet i Trollhättan, där bilen 
med tillverkningsnummer 9 står. 

SAAB 92001  
– ”Ur-Saaben” 
Efter andra världskrigets slut trodde 
ledningen för flygplanstillverkaren Saab 
att efterfrågan på flygplan skulle minska 
kraftigt och beslutade att ge sig in i bil-
branschen. 20 av företagets skickligaste 
ingenjörer fick uppgiften att ta fram en 
prototyp. Ingen av dem hade erfarenhet 
av biltillverkning, några lär inte ens 
haft körkort. 
Bilen de presenterade  
i juni 1947 liknade inget 
någon sett tidigare.  
Den futuristiska ström-
linjeformen var tydligt 
flyginspirerad och bilen var 
framhjulsdriven, då mycket ovanligt. 
Det skulle dröja två år innan serie-
produktionen av Saab 92 kom i gång. 
Då var bilens utseende inte lika extremt, 
men grundlinjerna från ”Ur-Saaben” 
levde kvar till 1980 och den sista års-
modellen av Saab 96.

SAAB 99 TURBO  
– trendsättaren
I mitten av 60-talet började arbetet med 
att ta fram en modernare och större 
Saab. Resultatet kom 1968: Saab 99. 
Precis som 92:an, ”Ur-Saaben”, var 99:an 
formgiven av Sixten Sason och alla 
efterkommande Saabar har designdrag 
från denna modell. 
1977 introducerades Saab 99 Turbo – 
och bilvärlden blev sig aldrig mera lik. 
Turbotekniken hade bara använts av ett 
fåtal tillverkare tidigare och går mycket 
enkelt uttryckt ut på att man använder 
trycket från bilens avgaser för att öka 
motorns effekt. 99 Turbo blev en enorm 
framgång och var en för sin tid mycket 
potent personbil med den karaktäris-
tiska ”hästasparken” i accelerationen när 
turbon kickade in. 
Numera är turbo mycket vanligt i alla 
typer av bilar, medan en Saab 99 Turbo 
är ett eftertraktat samlarobjekt. 

SAAB 9-5 SPORTCOMBI – vacker raritet

99 Turbo, en 
ulv i fårakläder. 

Den allra första Saaben byggdes 
av flygingenjörer. Det syns. 
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SAAB – bilen som   Sverige älskade

SAAB SONETT  
– sportbil i glasfiber 
På Saab fanns tidigt racingdrömmar och 
1956 presenterades den första versionen 
av sportbilen Sonett. Bara sex exemplar 
byggdes och det dröjde tio år innan andra 
generationen Sonett såg dagens ljus. 
Sonett II hade precis som de sex ur-
sprungsbilarna glasfiberkaross och delade 
motor och växellåda med Saab 96. Tredje 
och sista generationen Sonett tillverkades 
1970–1974. 
Någon racer var Saab Sonett aldrig, men 
de små och lätta bilarna var omtalade för 
sina goda köregenskaper. Drygt 10 000 
Sonetter tillverkades. Merparten gick på 
export till USA. 

SAAB 900 CABRIOLET  
– 80-talsikonen
Det började som en ren chansning. Saab 
900, i grund och botten en förbättrad 
99:a, hade börjat säljas 1978. Några år 
senare, på initiativ från den amerikanska 
Saabimportören, sågade företaget Ameri-
can Sunroof Co av taket på en tvådörrars 
900 och – voilà! – Saab 900 Cabriolet 
var född. Detta var 1983 och cabbar var 
fortfarande ganska ovanliga i Sverige. 
Amerikanernas tilltag blev en succé och 
lanseringen 1986 sammanföll med starten 
på yuppieeran. 900 Cabriolet blev verkli-
gen en bil för sin tid. 
I dag är första generationen av 900 Cabri-
olet en 80-talsikon med stort samlarvärde 
och för en fin bil får man med råge betala 
sexsiffriga belopp. 

900 Cabriolet – en 
chansning som 

gick hem. 

Saab 96 V4 och en 
korvkiosk. Kan det 

bli mer Sverige? 

SAAB 96 – från djungel-
trumma till V4
Modell 92 följdes av 93 och 1960 kom 
nästa generation. Saab 96 hade stora 
likheter med föregångarna men hade 
fått större utrymmen och starkare  
motor. Dock dolde sig fortfarande en 
trecylindrig tvåtaktsmotor under huven 
och det karaktäristiska ljudet från den 
gav bilen smeknamn som Djungel-
trumma och Trollhättemoped. 1967 
introducerades den modernare och 
starkare V4-motorn. 
Det går inte att prata om Saab 96 utan 
att nämna Eric ”Carlsson på taket” Carls-
son, en av Sveriges mest framgångsrika 
rallyförare genom tiderna. Han fick de 
relativt motorsvaga Saabarna att gå 
förvånansvärt fort och enligt legenden 
berodde det helt enkelt på att han aldrig 
bromsade. 



OM DU HAR EN DATOR med operativ-
systemet Windows är det lika bra att 
erkänna. Visst händer det att du kopp-
lar av en stund och lägger en patiens 
på skärmen? Det har någon miljard 
andra datoranvändare världen över 
gjort sedan 1990. Men att lägga patiens 
med riktiga spelkort är naturligtvis ett 
äldre tidsfördriv än så. 

Kortspel ägnade man sig åt i Kina för 
mer än 1 000 år sedan och kortleken  
som vi känner den i dag kom till  
Europa under 1300-talet. Snart började 
den användas inte bara för spel utan 
också för att förutspå framtiden – och 
just spåkvinnornas sätt att lägga ut 
korten framför sig i olika mönster och 
kombinationer sägs vara ett av fröna till 
det som senare kom att kallas patiens. 

I slutet av 1700-talet tog den 
industriella revolutionen sin början i 
Storbritannien och spred sig sedan 
över Europa och till Nordamerika. 
Människor lämnade landsbygden och 
flyttade till större samhällen och städer 
där fabrikerna låg. Även om arbetet var 
hårt och dagarna långa fick många, 
inte minst ogifta män och kvinnor, mer 
ensam fritid än de haft tidigare och att 
lägga patiens blev populärt. 

Det finns massor av patiensvarianter. 
Gemensamt för de flesta är att kort 
som lagts på bordet på ett visst sätt 
sedan ska sorteras och läggas i högar, 
ordnade efter färg, för att ”gå ut”. Någ-
ra av de vanligaste är Farfars klocka, 
Kungen, Idioten och Las Vegas. Den 
sistnämnda patiensen är numera mer 
känd som Harpan, det namn den fått 
i de svenska versionerna av Microsoft 
Windows. Men det visste du ju redan.    

PATIENS
Fråga: Vad har spådomar, Microsoft Windows 
och den industriella revolutionen gemensamt? 
Svar: Kungen, Idioten, Harpan och några till. 
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Patienten har fått 
ett uppsving tack 
vare datorerna. Men 
det är ju trevligare 
med riktiga kort. 

– ensam kamp 
        med kortleken

text: martin engqvist



text: christina bild
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Ansade stadsparker, romantiska rosen-
trädgårdar och smakfulla köksträdgårdar. 
Parker och trädgårdar kan ha tusen olika 
skepnader. Kombi har valt fyra trädgårdar 
på kontinenten där växtligheten tar andan 
ur besökaren.

EYRIGNAC, FRANKRIKE 1
Slottet Eyrignac i Dordogne är mest känt 
för den hårt tuktade delen av den enorma 
trädgården. Här klipps buskar och träd 
som skulpturer, koner, boxar, klot och 
spiraler till ett märkligt, unikt landskap.  
Föredrar man den naturliga looken finns 
en mängd andra trädgårdar runt slottet, 
bland annat en köksträdgård och en  
prunkande blomsterträdgård. 

Eyrignac byggdes på 1600-talet men 
trädgårdarna tillkom först på 1700-talet.  
Under 1800-talet modifierades de efter 
den rådande engelska stilen. De två 
senaste generationerna av familjen, som 
ägt egendomen i 500 år, har successivt 
återskapat 1700-talsidealen.

VILLANDRY, FRANKRIKE
Det må se ut som renässans men träd-
gårdarna i Villandry är faktiskt skapade de 
senaste hundra åren. Den spanske läkaren 
Joaquín Carvallo och hans amerikanska 
fru Ann Coleman påbörjade arbetet med 
att återskapa renässansens prakt, utan 
ambition att göra en replica, i början av 
1900-talet. Slottet i Loiredalen byggdes 
1532 och när paret tog över var trädgår-
den formgiven efter det sena 1800-talets 
mode, som en romantisk engelsk trädgård 
med exotiska växter. 

KEUKENHOF, NEDERLÄNDERNA 2
Sedan 1950 har trädgårdsälskare vallfärdat 
till Keukenhof utanför Amsterdam för att 
beundra parader, utställningar och ett hav 
av tulpaner. Varje år planteras över 7 mil-
joner lökar i 800 variationer över 32 hektar. 

I vårens upplaga, 22 mars–13 maj, kan 
man bland annat besöka Historic garden 
där landets 400-åriga tulpantradition 
presenteras och se en rekonstruktion av 

botanisten Carolus Clusius trädgård från 
sent 1500-tal, utförd med tulpaner som  
i vissa fall har kultiverats i 400 år. 

MAINAU, TYSKLAND 3
Tack vare en svensk prins har ön Mainau  
i Bodensjön bokstavligen blivit en blomst-
rande turistdestination. Slottet uppfördes 
på 1740-talet och när Lennart Bernadotte 
ärvde det 1930 var både slottet och parken 
i förfall. Men den kreative exprinsen (som 
fråntogs sin prinstitel när han gifte sig), var 
inte bara fotograf, filmare och skåde- 
spelare. Han hade också ett öga för träd-
gårdsplanering. Hela ön består av odlingar, 
växthus, parker och planteringar med 
miljontals tulpaner, dahlior och allt från 
palmer till fantasifullt formklippta buskar.

MER INFO:
www.eyrignac.com
www.chateauvillandry.fr
www.keukenhof.nl
www.mainau.de

Keukenhofs tulpan-
planteringar lockar 
miljontals besökare 

varje vår.

Minutiöst tuktade 
buskar i franska 
Eyrignac.

Levande 
konstverk 
i tyska 
Mainau. 

3

Man måste inte ha gröna fingrar för att uppskatta Europas vackraste 
trädgårdar. Prunkande blomster och rogivande grönska skänker lisa 

åt kropp och själ, oavsett om man kan sin Linné.

Weekend
KONTINENTENS
GRÖNA LUNGOR

Paus i parken

1

2
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A I G G R I M S E Y L P V H L A U D R U P

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in de nordiska orden och 

namnen. 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 de nordiska orden 
och namnen. 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 mars. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss mars, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset jan 2018:
Anders Eriksson, Göteborg, Karin Karlsson,  
Kopparberg, Pia Teike, Älvsjö, Ingar Trulsson, 
Norrtälje, Johnny Ingebo, Täby.
Efterfrågad lösning januari 2018: VÄNSKAP.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.



26 magasinet kombi # 3 2018

facebook.com/kombispel

FÖLJ OSS PÅ 
FACEBOOK 

Använder du internet? Välkommen in på Kombispels Facebooksida! 
Här hittar du nyheter om våra lotterier, intervjuer med vinnare  

och spännande tävlingar.

Häng med!

Varje månad hittar 

du en ny tävling på 

Kombispels hemsida. 

Bästa sättet att inte 

missa den är att följa 

oss på Facebook. 

Pyssel, knep och knåp 
är uppskattat innehåll här  
i tidningen. På Facebook 

hittar du mer! 

Se, läs och tyck till  
om våra vinster, 
som den populära 
Mon Amie-serien. 

Erbjudanden och nyheter 

om våra lotterier.

Möt glada vinnare – och skriv en egen grattishälsning! 
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

Dags för pelargonväckning! 
På hotell Freden i Knäred 

finns en uppsjö av pelargoner, 
man har rotat upp massor av 
olika sticklingar och i kaféet 

serveras pelargonkaka. 
Mer info: www.visitlaholm.se

Upp och knoppa! 

29
MARS I I KNÄRED

”Favoriten är 
Selma Lagerlöfs 
Nobelklänning ”
➞ Ulrika Kyaga är gäst-
kurator för modeutställ-
ningen Couturens hemlig-
het som visas till 3 april på 
Sven-Harrys konstmuseum 
i Stockholm. 
Varför en utställning om 
couture?
– Det finns ett stort in-
tresse för den här typen av 
mode. Ta Nobelfesten där 
gästernas festklänningar är 
ett stort samtalsämne, inte 
minst i media. Kulturminis-
ter Alice Bah Kunkes klän-
ning i papper väckte stor 
uppmärksamhet. 
Vad skiljer couture från 
vanligt mode? 
– En sak är det hantverks-
mässiga, couture är alltid 
handsytt och gjort för en 
speciell person. Men det 
viktiga är det kreativa ut-
trycket. Couture är att jäm-
ställa med ett konstverk.
Vad är det hemliga i ut-
ställningen? 
– En hemlighet vi avslöjar 
är att det var en svensk, 
Otto Bobergh, som 
grundade världens första 
modehus. Det känner inte 
många till.      
Vad ska man inte missa på 
utställningen? 
– Kronprinsessan Victorias 
fantastiska röda klänning 
från Nobelfesten 2014. Ali-
cia Vikanders 
klänning från 
Oscarsgalan 
2017 och så 
min favorit 
Selma Lager-
löfs klänning 
som hon lät 
sy upp inför 
Nobelpris-
utdelningen 
1909. ●

➞ UPPSALA 17 mars. Traditionalisterna är 
eniga: ordningen är återställd. SM-finalerna 
(dam och herr) i bandy flyttar tillbaka till 
Studenternas IP i Uppsala där de har spelats 

22 gånger tidigare, senast 2012. På läktarna 
ryms 22 000 åskådare och stämningen lär bli 
magisk. Glöm inte portföljen! 

Mer info: www.svenskbandy.se ●
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SM-VECKAN 

Bandyfinalen flyttar hem

PÅSKTRADITION

FÖR SMÅ OCH STORA

Vårkänslor på två hjul
➞ KRISTINEHAMN–FILIPSTAD–KARLSTAD 
30 mars. De värmländska mc-entusiasterna 
har väntat och längtat hela vintern. Men 
äntligen är det långfredag, och därmed 
dags för den årliga motorcykelkortegen 
mellan Kristinehamn och Karlstad – med 
traditionsenligt stopp i Filipstad. Räkna 
med ett hundratal motorcyklar i kortegen. 
Mer info: www.visitfilipstad.se

Påskstök på museet 
➞ LANDSKRONA 25 mars. Söndagen före 
påsk blir det traditionellt påskstök för barn och 
vuxna på Landskrona museum. Ryttarlekar, 
pyssel, musik och roliga aktiviteter med vårliga 
förtecken utlovas. Mer info: www.landskrona.se

Heja alla! 
➞ SKELLEFTEÅ 20–26 mars. 
Massor av mästare kommer 
att koras i Skellefteå när SM i 
närmare 30 olika idrotter avgörs. 
Under SM-veckan tävlas det i 
bland annat alpinrodel, curling, 
bowling, längdskidor, rallycross, 
rullstolsinnebandy och styrkelyft. 
Må bäste man och bästa kvinna 
vinna! Mer info: www.rf.se

Traditionstung 
final på rätt ställe.
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Vem blir svensk  
mästare i alpinrodel?

Glad pysslig påsk!

Motorcyklar och motorcyklister 
i långa rader på långfredagen.



Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:                           Postort:

Mobilnummer:

E-post:

Få din premie snabbare med 
sms-avi från posten.

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Motorlotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom ca 7 arbets dagar får 
jag en bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad för endast 69 kr*. Därefter får jag varje 
månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr/mån*. Prenumeratio-
nen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till vinsterna genom att kontakta 
Motorlotteriets kundservice. 1803M
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*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-04-30 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

MILJONÄR

• LED-arbetslampa belyser arbetsområdet när skruvdra garen används 
• 5,5 Nm vridmoment och 180 varv/min ger optimal prestanda för alla 

skruvdragningsapplikationer • 3,6V Lithium-ion skruvdragare • 35 Lumen ficklampa 
• 150mA laddare• I x 25mm PZI skruvbits • I x 25mm PZ2 skruvbits • I x 25mm 

TORX 20 skruvbits • I x 25mm TORX 25 skruvbits • I x 25mm H4 skruvbits 

Öka dina vinstchanser med en till lott. Varje fredag lottar vi ut en bil 
och många andra fina vinster! 
Just nu får du en lott i Motorlotteriet (värd 200:-) 
+ en skruvdragare från Black & Decker (värd 450:-) för endast 69:-*.

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

MILJONÄR

Ny bil till  
sommaren?

LOTTERIET

LOTTERIET

Ort och datum

Kronor

Till

Underskrift

VINSTCHECK

kronor
1 000 000

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

LOTTBEVIS

Anna-Lena Sundberg
DD716116

Spelomgång 1801: vecka 2–5

Lottnummer:

107398

Din Extralott:

208287

ENDAST 

69:-*
 

SPARA 
581:- 

KANSKE DU?

MILJONÄR

Motor_Baksida Kombi ny.indd   1 2018-02-12   10:16

Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:                           Postort:

Mobilnummer:

E-post:

JA TACK! Jag vill prenumerera på ett skraplottspaket som skickas hem till mig en gång i månaden. Jag betalar endast 100 kr* för  
4 st Femman och 4 Glädjelotten. Därefter får jag varje månad ett nytt lottpaket i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan 
för 100 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet att skrapa fram 5 miljoner.

3
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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


