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JAVA JORDEN RUNT
Över hela världen dricker 
människor kaffe. 
Journalisten Donald 
Boström ville veta varför 
– och skrev en bok på 
596 sidor.     
Sidan 16

REN LYX
I sommar glider Bengt 
Karlsson runt i sin stora 
Jaguar – utan att släppa 
ut stora mängder växt-
husgaser. Han har byggt 
om den till etanoldrift.   
Sidan 22

KATTMÄNNISKOR och hundmänniskor, 
kan man prata om det? Själv har jag 
varken eller, men skulle absolut välja 
en hund som husdjur framför en katt. 
Och generellt är det nog så att många 
föredrar antingen eller. Är precis som 
Jennie i reportaget längre fram i detta 
nummer allergisk mot katter och vet 
inte om det har bidragit till min ”hund-
preferens”, men Jennie låter inte en 
allergi stoppa henne från att syssla med 
kattuppfödning.

PÅ SAMMA SÄTT är många antingen 
te- eller kaffemänniskor. I det fallet 
räknar jag mig till ”kaffeomanerna” och 
för dem som har samma läggning som 
jag bjuder vi på ett långreportage om 
Donald som verkar veta precis allt som 
är värt att veta om kaffe.

NÅGOT SOM JAG TROR att vi alla kan 
enas om som läser den här tidningen är 
att det är roligt med lotterier. I år har vi 
en stor nyhet i form av Superjackpotten 
på 10 000 000 kronor och när du läser 
detta är vi som bäst på gång att dra det 
första kvartalets vinnare – mer om det 
i nästa nummer. Till dess önskar jag dig 
mycket nöje med månadens tidning 
och denna omgångs 
dragningar!
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Hund eller katt,  
te eller kaffe?

KATTER UTAN KLÅDA
Jennie Kjellsson Åberg 
älskar katter. Men hon tål 
dem inte. Lösningen är de 
vackra kissemissarna av 
rasen sibirisk katt som 
många allergiker tål.   
Sidan 6

… mer inspirerande läsning:
Läs om väverier värda ett besök, om Arne Jacobsens designklassiker och om 
kulspelandets historia, möt två lyckliga vinnare  – och glöm inte korsordet!  

Kombi

Ledare

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Följ med Kombi och upptäck 
Holland i sakta mak. 

Utan brådska
Sidan 12

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151



magasinet kombi # 4 2018 3 

B
E

R
Ä

T
TA

T
 F

Ö
R

: I
N

G
E

R
 S

U
N

D
E

LI
N

  F
O

T
O

: J
O

A
K

IM
 L

E
N

E
LL Daniel Gustavsson

Ålder: 29 år.
Bor: Svängsta.
Gör: Jobbar som lastbilschaufför.
Familj: Pappa, mamma, tvilling-
bror och två systrar.
Intressen: Fiske, träsnideri, göra 
egna möbler, sy, sticka, virka, 
odla blommor.  

VINNARE 1 000 000:-

”  Det här är mina  
avslappningspengar”

”JAG BRUKAR INTE ha någon tur överhuvud-
taget så beskedet att jag vunnit en miljon 
verkade helt osannolikt. Jag fick gå hem till 
farsan och be honom kontrollera en extra gång 
i datorn att det stämde. Och det gjorde det!

Jag blev jätteglad såklart, sånt här händer ju 
inte många.

Jag tror faktiskt inte att jag ska göra något 
speciellt för pengarna. Jag kallar dem för mina 
avslappningspengar. Nu behöver jag inte 
oroa mig för att bilen ska gå sönder eller att 
varmvatten beredaren krånglar och behöver 
bytas ut. Händer nåt sånt, så vet jag att jag har 
pengar på kontot. Det är en stor trygghet.

Jag behöver egentligen inte så mycket, får 
jag bara mat och sova i min egen säng så 
är jag nöjd. Jag bor tillsammans med min 
tvillingbror och en kompis i ett hus vi köpt 
tillsammans för ett bra pris. Nu håller vi på att 
renovera det för fullt. 

Vi har inga fruar och inga barn, bara tre  
katter, fåglar och akvariefiskar så vi har inte  
så stora utgifter.”



James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Läsarsidan
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SKRIV TILL OSS:
TIDNINGENKOMBI@KOMBISPEL.SE 

KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

”Katter är helsköna varelser”
Det finns faktiskt journalister 
som inte bor i Stockholm. En 
av dem heter Olof Wigren och 
i det här numret av Kombi 
skriver han om kattuppföda-
ren Jennie Kjellsson Åberg i 
Sundsvall. 

Vad är din relation till katter?
– Jag har haft katter och min 
son och hans flickvän har två. 
Katter är helsköna varelser, 
självständiga och egensinniga. 
Om vi skulle ha något djur här 
hemma, vore det en katt.
 
Vad brukar du skriva om?
– Näringsliv, historia, musik, 
personporträtt, kultur, idrott … 

och böcker. Det är 
väldigt brett. 

Man kan få 
intrycket att alla 
journalister bor 
på Södermalm 
i Stockholm. 
Men du bor på 
Svanö, mitt i 
Ångermanälven 
och i närheten av 
Kramfors. Vad är 
det bästa med att 
bo och arbeta där?
– Jag har nära till mycket men 
bor mitt i en idyll i ett 151 år 
gammalt hus med havet ett 
stenkast bort och granne med 

huset där författa-
ren Birger Norman 
föddes. Från mitt 
kombinerade kon-
tors- och musik-
rum ser jag både 
tåg, flyg och båtar 
men lugnet är alle-
städes närvarande. 
Öppnar jag fönstret 
en vårdag hör jag 
fågelkvitter och 
lövprassel i vinden. 
 

Vad gör du när du är ledig?  
– Tittar på film, skriver – för 
mitt eget nöjes skull – eller 
lyssnar på någon av mina cirka 
4 000 vinylskivor.

Fyra frågor till Olof Wigren, journalist

Hej James! 
Man ser mer och mer reklam för 
privatleasing som alternativ till  
att köpa bil på vanligt sätt. Hur 
fungerar privatleasing och vilka  
för- och nackdelar finns? 
Åsa i Stockholm 

Hej Åsa!
Privatleasing är ett bekymmersfritt 
bilägande och ett enkelt sätt att 
skaffa sig en ny bil med allt vad  
det innebär. Du betalar en fast  
månadsavgift, vilket ger bättre  
kontroll över kostnaderna och  
du binder inte upp något kapital  
eftersom det inte behövs någon 
kontantinsats. Det är tryggt att 
köra en ny bil med nybils-
garantier. Du behöver inte  
oroa dig för andrahandsvärdet 
då vi garanterar återköp efter 
kontraktets slut. En liten  
nackdel är att du är låst 
till avtalet i tre år och att 
det finns begränsningar 
i körsträckan. Även om 
privatleasing blir något  
dyrare rekommenderar 
jag det varmt!

Hälsningar 
James

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

VINNARE av boken 
Bullar som tävlades ut i 
Kombi nr 2 blev:  Marianne 
Oscarsson, Lysekil, 
Laila  Rådahl, Varberg och  
 Anne- Marie Pejrud, Hult. 
Grattis till er! Det rätta 
svaret var pinot noir.

I detta nr kan du tävla om 
kokboken Gazpacho – en 
sån soppa! – se sidan 23!
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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.

Hej!
Under alla år som vi varit köpare av en kombi-
lott – sedan mitten av 1980-talet – har tid-
ningen aldrig någonsin varit så perfekt, trevlig 
och underhållande som just detta marsnummer.

Första sidans foto av vovve och husse och 
sen reportaget om Nicklas Blom och hans 
slädhundar. Vidare från kyla till värme med 
reportaget om Sydostasisens okända pärla. 
Bara kände för att packa resväskan direkt 
och resa dit! Vidare med operaglamour; vilka 
möjligheter för en mindre peng att få se dessa 
föreställningar så nära på kanske hemorten. 

Och så allas vår Saab och Weekend med tips 
om fina parker och trädgårdar. Nu väntar bara 
korsordet på att bli löst. 
Vänligen Irma 

Hej Irma och tack för ditt positiva brev! 
Vi rodnar av glädje över alla fina ord och känner oss sporrade 
att göra en minst lika bra tidning även i fortsättningen. 
Ett skraplottspaket är på väg till dig med posten.

MÅNADENS LÄSARBREV

Skriv till Kombi! 
Publicerade 

insändare belönas 
med 50 kr i skrap-

lotter. Mejla till:
tidningenkombi@

kombispel.se
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Bo Göran Ivarsson
Ålder: 72 år.
Gör: Pensionär.
Familj: Fru, två vuxna barn, en 
son och en dotter.
Intressen: ”Åka motorcykel, 
jag har en Honda VTX 1300. 
Och så tycker jag om att resa.”

”Min första helt nya bil”
”JAG HAR VARIT MED i Motorlotteriet ända 
sedan starten utan att vinna mer än lite små-
vinster, 200 kronor här eller någon varuvinst 
där. Men äntligen blev det en riktig högvinst 
– en bil. Det var nog dags för mig nu. 

Jag har fått hem lite broschyrer om nya 
modeller, och jag har redan bestämt mig för 
vilken jag ska ta. Det blir en Volvo XC 40. Vit 
med svart tak. Väldigt snygg!

Jag har alltid haft Volvo, och många olika 
modeller, men bara begagnade. Nu blir det 
första gången i livet som jag köper en helt ny 
bil. Så det blir till att sälja min nuvarande, en 
S60. Den behövs ju inte längre.

Det är trevligt att vinna naturligtvis, och 
överraskande. Min fru blev nog lite halv-
chockad när beskedet kom. Man tror ju inte 
att det ska hända, även om man hoppas.”

VINNARE BIL VÄRDE300 000:-
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E
TT GÄNG fem veckor gamla 
kattungar tumlar runt med 
varandra. Busar, leker och 
upptäcker nya saker. De tillhör 

den andra kullen av sibiriska katter hos 
Jennie Kjellsson Åberg.

– Första veckorna hade vi dem i en 
liten inhägnad i arbetsrummet. Nu har 
de fått flytta ut hit till vardagsrummet, 

till en ”bur” i plexiglas. Men om ett par 
veckor kan de hoppa över plexiglaset, 
då får de vara fritt i huset. Då blir det 
full fart, skrattar Jennie.

Katterna är älskade familjemedlem-
mar hemma hos henne, maken Johan 
och barnen Jesper, Frida, Lisa och Ebba.

– Det är ingen tvekan om att det är på 
det viset, intygar Johan. Uppfödningen  

Jennies sibiriska

Du älskar katter, men du är allergisk mot dem och blir 
sjuk av dem. Då kan du kapitulera – eller försöka hitta 
en lösning. Jennie Kjellsson Åberg på Alnön utanför 
Sundsvall sökte och fann den i rasen sibirisk katt.
text: olof wigren  foto: kristoffer lönnå

LYCKA

”När jag var i övre 
tonåren kom allergin 
som från ingenstans.”
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Jennie Kjellsson Åberg
Ålder: 41 år.
Bor: Villa på Alnö strax utanför 
Sundsvall.
Familj: Maken Johan och barnen 
Jesper, Frida, Lisa och Ebba.
Yrke: Förskollärare.
Fritidsintressen: ”Förutom katterna 
handlar det mycket om träning, 
trädgårdsarbete och renovering.”

Sibirisk katt och andra  
allergivänliga kattraser
➞ Den sibiriska katten är mycket tålig 
och med en lång, tjock och vattenav-
stötande päls. Det var ryska immigran-
ter som tog katter till det karga Sibirien 
under 1700-talet, där de var husdjur 
och härdades i det tuffa klimatet.
➞ När rasen långt senare togs över 
Uralbergen till de sydligare delarna av 
Ryssland, uppskattades katterna för 
sina rasegenskaper och efter 80-talets 
glasnost började den sibiriska katten 
spridas även i Västeuropa. Vid millen-
nieskiftet importerades de tio första 
exemplaren till Sverige.
➞ Att sibirisk katt ger så få kattaller-
giker problem beror på att den har 
mycket mindre av proteinet Fel d 1, 
vilket är allergiframkallande.
➞ Andra allergivänliga raser är ragdoll 
och rex.

När kattungarna har 
lekt färdigt är det skönt 
att få vila en stund i 
matte Jennies famn.
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är en hobby och katterna ligger oss alla 
så varmt om hjärtat som bara djur kan 
göra.

För Jennie, som haft djur omkring 
sig under hela sin uppväxt, var det en 
smärre tragedi att en dag upptäcka att 
hon blivit allergisk.

– Vi hade hundar, katter, hästar och 
kaniner när jag var liten. Det var så 
 naturligt. När jag var i övre tonåren 
kom allergin som från ingenstans. Det 
var en stor sorg för mig, säger hon.

DET GICK ETT antal år. Sedan 
fick Jennie en dag höra talas 
om sibirisk katt och att den 
rasen skulle kunna tålas 
även av allergiker.

– Jag hoppades men 
hade svårt att tro det. Eller, 
jag tyckte nog att det kändes 
för bra för att vara sant och 
ville inte bli onödigt besviken. 

Hon bestämde sig i alla fall för att 
prova.

– För fem, sex år sedan fick jag 
kontakt med en uppfödare som hade 

sibirisk katt och som välkomnade mig 
på besök. 

– Jag var där i flera timmar. Ingen 
reaktion. Absolut ingenting. Det kändes 
fantastiskt. Jag blev så glad att jag grät, 
säger Jennie.

Nu fanns det inget som stod i vägen 
för att skaffa katt.

– Vi hörde oss för hos upp-
födare och tittade på några 

katter. Till sist fastnade 
vi för Tango, en vuxen 
kastrerad katt. 

Han var tre år när 
familjen Kjellsson 

Åberg fick hem honom 
och han är sju år nu. Ett 

vitt charmtroll, social och 
kramig.

– Sibiriska katter är ofta som Tango. 
Det är en av tjusningarna med rasen. 
De ”pratar”, söker sig upp i knäet på 
människor och vill vara med, trots att 

de på katters vis ändå är självständiga.
Nästa katt som flyttade in hos famil-

jen var Elsa, en neva masquerade.
– Det är en syskonras till sibirisk 

katt. De har samma rasstandard, det 
som skiljer dem åt är att ”nevan” är 
maskad och blåögd. 

Efter Elsa kom Anna.
– Hon är en traditionell sibirisk katt 

och mamma till den nuvarande kullen. 
Pappan till kullen är en rysk import-
hane som tillhör en annan uppfödare i 
Sundsvallstrakten.

ATT AVLA PÅ KATTER med rätt bakgrund 
är mycket viktigt för Jennie.

– Jag månar om att vara en seriös 
uppfödare och då är det A och O att 
vara noga med hälsa, temperament och 
linjer. Och jag säljer inte katter till vem 
som helst. Det är inte ”först till kvarn” 
som gäller här. Jag vill att alla katter ska 
komma till ett hem som är optimalt för 

magasinet kombi # 4 2018

”Jag var där i flera timmar. Ingen reaktion. 
Absolut ingenting. Det kändes fantastiskt.”

Fem små blåögda 
kattungar tar igen 

sig i soffan.
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dem. Jag försöker också para ihop kat-
ten med ett hem där miljön passar bra 
och kattens temperament är lämpligt.

Jennies katter har bland annat 
hamnat i Strömstad, Göteborg, Umeå 
och Luleå.

Sedan är inte relationen till katt och 
köpare slut i och med att affären är 
gjord.

– Jag finns där som ett stöd hela ti-
den. Man kan säga att relationen varar 
i stort sett hela kattens liv. Jag är de nya 
ägarnas support hela tiden.

PRISET PÅ EN SIBIRISK KATT varierar 
men brukar vanligen ligga runt cirka 
10 000–12 000 kronor.

– Det kan tyckas mycket men med 
allt arbete, undersökningar, hälsokon-
troller, registrering och så vidare, är det 
här i första hand just en hobby och inte 
en lönsam företagsidé. Och jag har hel-
ler inte börjat med kattuppfödning för 
att tjäna pengar, utan för att jag älskar 
katter och vill hjälpa andra som gör det 
och är i samma situation som jag, med 
allergi i botten.

Förutom uppfödningen åker Jennie 
även på en del utställningar med kat-
terna.

– Det är roligt att ställa ut dem och 
få dem bedömda, eftersom jag är så 
intresserad och angelägen om att hålla 
en hög nivå på det jag gör.

– På utställningarna träffar jag också 
många kolleger och personer som har 
samma intresse. Det ger möjlighet till 
utbyte av erfarenheter och jag bygger 
på mitt redan stora kontaktnät.

Jennie är medveten om att många 
använder sig av begreppet allergisäker 
om rasen sibirisk katt, men opponerar 
sig mot det.

– Jag brukar säga att den är allergi-
vänlig. Säker kan man aldrig vara när 
det gäller kattallergier.

– Däremot är det helt sant att sibi-
risk katt sällan ger människor allergi-
problem. Jag är ett levande exempel på 
det och ingen i min bekantskapskrets 

och dem jag träffat som är allergiska 
mot katter i vanliga fall, har reagerat på 
sibirisk katt.

KATTERNA HOS familjen Kjellsson 
Åberg på Alnön har uppenbarligen en 
behaglig och kärleksfull tillvaro. 

Det är gott om ytor för dem och 
de har en specialbyggd kattgård med 
nätväggar under altanen där de får vara 
när de vill, året runt.

– Sedan är vårt stora inglasade ute-
rum lika mycket deras som vårt. Precis 
som hela huset, säger Johan och ler.

Tango lägger sig vid mina fötter, 
spinner och åmar sig. Och inne i var-
dagsrummet är det full aktivitet bland 
Annas små busfrön som om några 
veckor kommer att vara i nya hem.

– Men en unge sparar vi ur denna 
kull till oss själva. Den ska så småning-
om bli en del av den framtida uppföd-
ningen, säger Jennie Kjellsson Åberg. ●

”Jag vill att alla katter ska komma till ett  
hem som är optimalt för dem.”

Puss på dig 
lilla sötnos!

Katterna har fått ett eget 
hörn av vardagsrummet. 
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KUL SPEL
Spelkulor har 

genom historien 
tillverkats av allt 
från lera till rost-
fritt stål. Och av 

glas såklart. 

med kulor

text: martin engqvist

ÅRET VAR 1503 och det sägs att de 
styrande i den bayerska staden Nürnberg 
hade fått nog. Nu fick det vara slut med 
oordningen och alla barn som ville spela 
kula fick snällt bege sig till en speciell 
anvisad plats utanför staden. På andra håll 
i Europa var man ännu striktare. Det fanns 
engelska byar där pojkar som spelade kula 
på förbjuden plats kunde bestraffas med 
några rapp över ryggen från den niosvan-
sade katten. 

Men vad hjälpte det? Barn – och vuxna, 
för den delen – över hela världen har 
fortsatt att spela kula och de hade redan 
gjort det i minst ett par tusen år innan de 
där sura 1500-talsbyråkraterna försökte 
begränsa allt det roliga. 

Arkeologer har hittat förhistoriska och 
antika spår av kulspel i Egypten, i Grekland, 
i det som var Romarriket, i Nordamerika, 
Indien och på många andra platser. Fynden 
tyder på att många spel var desamma då 
som nu. I alla tider har barn grävt små 
gropar eller ritat cirklar i gruset och försökt 
pricka dem med kulor. Andra varianter har 
tillkommit, mer eller mindre lokala. Jag 
som skriver den här texten var barn i Upp-
sala på 70-talet och minns att vi spelade 
kula om tennsoldater vi gjutit. Ju finare 
tennsoldat, desto längre bort fick den som 
skulle rulla kulorna ställa sig. Kulor som 
missade tillföll soldatens ägare, fälldes sol-
daten var det bara att lämna den ifrån sig. 

Spelkulor har 
också tillverkats 
av marmor och 
andra bergarter. 

Kulor av lera har 
till exempel hittats 
i egyptiska gravar. 
I Lund i Skåne har 
man funnit kulor 
av bränd lera från 

1100-talet.

Det vi i dag kallar 
stenkulor tillverkas 
av cement och gips 
och har små runda 

rapsfrön som 
kärnor.  

Porslinskulor var 
populära under hela 

1800-talet. 

Glasblåsare  
i Venedig och Böhmen 

gjorde färgade glas-
kulor åtminstone så 

tidigt som på 1400-talet. 
På 1890-talet började 

glaskulor tillverkas 
maskinellt.

De allra första 
spelkulorna 

var nötter eller 
naturligt runda 

stenar. 

KUL 
FAKTA

Det har ansetts 
så störande att 
myndigheter 
velat stoppa det. 
Men över hela 
världen fortsätter
vi  att spela kula. 



text: christina bild
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Även om svensk textilindustris storhetstid 
är ett minne blott finns fortfarande stora 
och små väverier som håller fanan högt: 
allt från stora jättar som familjeföretaget 
Ekelunds i Horred, grundat redan 1692,  
till Hälsinge Linneväveri i Näsviken och  
lilla Väveriet i Bollnäs som satsar på fina 
ullplädar. Många av väverierna har fabriks-
butiker och visar gärna upp tillverkningen, 
men ett bra tips är att kolla upp i förväg  
så du inte blir besviken. Här är några  
destinationer som är väl värda en omväg 
på weekendresan: 

KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI  1
I Klässbol, två mil söder om Arvika, ligger  
ett av landets mest kända väverier. Sedan 
1970-talet har familjeföretaget varit kunglig  
hovleverantör och sedan 1981 har väveriet 
levererat bordslinne och servetter till våra 
ambassader. Dessutom kan företaget 
stoltsera med att tillverka Nobelfestens 

populära dukar och servetter. Mer info: 
www.klassbols.se

VÄXBO LIN
Odling, beredning och vävning av lin var 
en gång en viktig näring i Bollnästrakten.  
Numera importeras i princip allt lin till 
svenska väverier, men områdets historia 
lockade grundarna av Växbo Lin att starta sitt 
väveri just här 1990. Växbo Lin kombinerar 
gamla traditioner med modern design och 
i fabriken vävs och sys enbart produkter av 
100 procent lin. Mer info: www.vaxbolin.se

KA ALMGRENS SIDENVÄVERI  2
1833 började Knut August Almgren tillverka 
bland annat sidentyger och sysilke på Söder-
malm i Stockholm. Under några decennier 
på 1800-talet var väveriet Skandinaviens 
största arbetsplats för kvinnor. Numera är 
det ett industrimuseum där sidentyger fort-
farande handvävs på maskiner med sisådär 

150 år på nacken. KA Almgrens är därmed 
det enda aktiva sidenväveriet i norra Europa. 
Mer info: www.kasiden.se

VÄVAREN I BÅSTAD  3
Sveriges äldsta, och Skånes enda, hellinne-
väveri titulerar sig Vävaren i Båstad. Sedan 
1949 har Vävaren vävt hellinne i Boarp och 
tyger, dukar, sänglinne och handdukar 
produceras på samma sätt som vid starten 
– ”med stolthet, tålamod och erfarenhet”. 
Mer info: www.vavarenibastad.se

KINESISK SIDENHISTORIA
Till och med 6 maj visar Millesgården på 
Lidingö ”Att väva siden”, en utställning om 
hur sidenproduktionen startade för 1 600 år 
sedan. Förutom många vackra sidentyger 
finns en vävstol som är en rekonstruktion 
av vävstolar från Mingdynastin på plats, 
och vävare från Nanjing väver inför publik. 
Mer info: www.millesgarden.se

Duka som på Nobelfesten 

med linne från Klässbol. 

Unikt industri-
arv: KA Almgrens 
sidenväveri  
i Stockholm. 

Sveriges äldsta 
hellinneväveri 
finns i Båstad. 

3

Sverige har stolta textiltraditioner. Varför inte åka på tygsafari 
någon helg? Kombi tipsar väverier väl värda ett besök. 

Weekend
SVENSKA VÄVERIER 

FRÅN NORR TILL SÖDER

Veckoslut med varp och väft

1

2

Växbo Lin
Klässbols 
Linneväveri

Vävaren 
i Båstad

KA Almgrens 
sidenväveri

Ekelunds 
i Horred

Hälsinge 
Linneväveri 
i Näsviken

Lilla Väveriet 
i Bollnäs
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Gemytliga småstäder med anor från medeltiden, korta avstånd och 
stillsamma turer med kanalbåt eller cykel. Norra Holland är ett perfekt 
resmål för den som vill uppleva mycket utan att stressa.

L
ANDSKAPET ÄR väldigt platt och 
grönskande. Kanske inte så 
konstigt med tanke på att det 
faktiskt är gammal havsbotten 

vi åker omkring på. För så är det här 
i Holland, 40 procent av landet ligger 
under havsnivån. 

Det var en växande befolkning, brist 
på åkermark och ständiga översväm-
ningar som fick holländarna att bygga 
vallar och pumpa undan havsvattnet 

text: inger sundelin foto: christer jansson

NJUT AV FRIDEN I   HOLLAND

och därmed öka landets yta. 
Vi har hämtat vår hyrbil på Amster-

dams flygplats Schiphol och styrt kosan 
norrut. Första stoppet blir den medel-
tida staden Enkhuizen, som under 
1600-talet konkurrerade med Amster-
dam om rollen som viktigaste handels-
stad. Hit kom kanalbåtarna från när och 
fjärran, hit kom köpmännen för att göra 
affärer och många av dem slog sig ner 
för gott. Som mest hade staden 22 000 

invånare, men när handeln flyttade till 
Amsterdam minskade befolkningen. 

Men inget ont som inte har något gott 
med sig. Staden förblev orörd och i dag 
är Enkhuizen den bäst bevarade med-
eltida staden i Holland. Här finns små 
båthus med anor från medeltiden, patri-
ciervillor med importerad marmor från 
Italien och kvarteret som den ledande 
skeppsredarfamiljen Snouck van Loosen 
byggde åt stadens fattiga. Numera det 

Cykellycka
Med elcykel blir 
det aldrig tungt 
att trampa.
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mest eftertraktade och i princip alla 
Enkhuizenbor står i kö med hopp om att 
någon gång få en lägenhet där. 

VI KÖR VIDARE till Zuiderzee-museum 
som visar hur Holland såg ut för länge 
sedan i form av hundratalet byggna-
der som flyttats dit från olika delar av 
landet. Det är som ett Skansen upphöjt 
till 10. I varje hus finns volontärer som 
gestaltar den tidens människor. Och de 
gör det helhjärtat. 

När vi på engelska frågar ”änkan i 
fiskarstugan”, som startat butik sedan 
maken förlist på havet, om affärerna 
går bra så svarar hon på holländska. 
För inga vanliga bybor pratade engelska 
för över 100 år sedan.

Några timmar senare kör vi – fak-
tiskt lite andäktigt – på Afsluitdijk, den 
skyddsvall som byggdes mot Nordsjön 
på 30-talet och skapade insjön Ijssel-
meer. Det är inte den vackraste vägen vi 
åkt, men den är förutsättningen för det 
moderna Holland, eller Nederländerna 
som är den rätta beteckningen. 

Det är inga avstånd att tala om i 
Holland. Att köra från gränsen i norr till 
gränsen i söder tar inte mer än drygt 

fyra timmar på motorvägen. Snart  
rullar vi in i den lilla frisiska staden 
Sneek, känd bland holländare som ett 
vattensportsmecka som lockar tusen-
tals seglare, vindsurfare och kajakpadd-
lare varje sommar. 

VI CHECKAR IN på Stadslogement 
Westersingel i ett renoverat 1800-tals-
hus vid kanalen. Det märks tydligt att 
ägaren är inredningsarkitekt. Allt är 
smakfullt inrett och genomtänkt in i 
minsta detalj. 

Mitt på torget finns Weduwe Joustra, 
ett destilleri som tillverkar stadens 
stolthet örtbrännvinet Beerenburg. 
Företaget startades 1864 och har sedan 
dess drivits av samma familj i sju 

NJUT AV FRIDEN I   HOLLAND

”Att köra från gränsen  
i norr till gränsen 

i söder tar inte mer än 
drygt fyra timmar.”

Hollandfakta 
➞ Namnet: Den rätta beteck-
ningen är Nederländerna, Holland 
är bara en del av landet.
➞ Befolkning: Cirka 17 miljoner. 
➞ Huvudstad: Amsterdam.
➞ Valuta: Euro.
➞ Visum: Behövs inte för EU-
medborgare.
➞ Högsta punkt: Vaalserber,  
321 meter över havet. 
➞ Lägsta punkt: Zuidplaspol-
der, 6,7 m under havet.
➞ Så tar du dig dit: Direktflyg, 
prisexempel SAS, 2 500 kr.
➞ Hyra bil: Prisexempel,  
Avis långhelg inklusive fria  
mil, 1 100 kr.
➞ Boende: Från lyxhotell  
till camping och vandrarhem.
➞ Läs mer: holland.com

Skyddsvallen mot Nordsjön byggdes på 30-talet.  

Kanaler istället för gator.

Amsterdam

Enkhuizen

Ijs
se
lm
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r

Sneek

Giethoorn
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generationer. Produktionen sker enligt 
traditionella metoder och varje flaska 
fylls och etiketteras för hand. 

Efter lite provsmakning – vi har ju 
ställt undan bilen för dagen – får vi 
följa med på kanaltur.

Här i staden går det kanaler, inte 
gator, mellan kvarteren och så gott 
som varje bostad, även i hyreshus, har 
en båtplats. Vi åker sakta i den milda 
kvällssolen och konstaterar att vi är i 
gott sällskap på vattnet. En grupp barn 
på seglarskola vinkar glatt till oss. En 
äldre man i elrullstol höjer sitt fiskespö 
till hälsning när vi puttrar förbi. Och 
överallt cyklister som rullar fram längs 
med kanalen. 

 
NÄSTA DAG ger vi oss av tidigt. Vi ska 
få en guidad tur på Woudas ångpump-
station. Det är världens enda ångdrivna 
pumpstation som fortfarande är i bruk 
och sedan 1998 är den upptagen på 
Unescos världsarvslista.

Pumpen, som när den invigdes 1920 
var höjden av ingenjörskonst, används 
fortfarande som komplement till de 
moderna pumparna vid storm och 
kraftigt regn. Den kan torrlägga en 

normalstor sjö på 48 timmar och en 
swimmingpool på bara några sekunder.

Friesland, som den här delen av Hol-
land heter, ligger en halv meter under 
havet och utan vallar och effektiva 
pumpar skulle stora delar vara helt 
täckta av vatten. 

VÅRT NÄSTA STOPP är pyttestaden 
Giethoorn. Inte särskilt känd för oss 
svenskar, men ett hett resmål för tusen-
tals turister från Kina och Saudiarabien 
som kommer hit för att njuta av friden 
och lugnet. Här är bilar förbjudna och 
invånarna tar sig fram med båt och 
cykel. Det vill vi också göra, och puttrar 
snart fram på kanalerna i en liten 
träbåt med elektrisk motor som surrar 
hemtrevligt. Vi slipper både buller och 
stinkande avgaser. 

Vi pekar och ropar ”Titta där!” till 
varandra varje gång vi ser en prun-

kande trädgård, en charmig liten stuga 
eller några kor och ankor som lugnt 
betar vidare när vi glider förbi. Det blir 
ett himla ropande och pekande.

Tiden rinner i väg och plötsligt vet vi 
inte riktigt var vi är, eller rättare sagt, 
vi är helt vilse. Men med lite tur och en 
gnutta hjälp av mobilens gps är vi snart 
tillbaka hos familjen som hyrde ut 
båten. De skrattar igenkännande, det 
händer ganska ofta att de får rycka ut 
och leta efter bortkomna turister. Som 
tur är är området inte så stort och de  
2 600 bofasta Giethoornsborna är vid 
det här laget vana vid att lotsa utländ-
ska besökare rätt.

Än har vi inte fått nog av den lilla 
sagostaden utan lånar varsin elcykel 
och rullar ut på cykelvägarna som går 
vid sidan av kanalen. Det är en skön 
och lite magpirrande känsla när cykeln 
efter några tramptag far i väg som en 
yster häst. Vi börjar förstå varför så 
många vill besöka Giethoorn. Det finns 
något magiskt över området. Det är 
som att cykla i en saga där det när som 
helst kan dyka upp en faun som vill 
bjuda hem oss på te. 

Vi hade inte tackat nej. ●

”Här är bilar förbjudna 
och invånarna tar sig 

fram med båt och cykel.”

Som en saga
Stadsporten  

i Sneek. 

I Giethoorn tar 
man sig fram med 
kanot eller eldriven 
motorbåt. 

På friluftsmuseet 
Südersee förklaras 
hur Holland håller 
havet stången.
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text: christina bild 

Arne Jacobsen på nätauktion

ARNE, ÄGGET OCH MYRAN 

Fyrbent Myran-stol.  
Klubbad för 1 400 kr,  
pris i butik från 3 000 kr.

Bordslampan AJ, tillver-
kad av Louis Poulsen, 
klubbad för 3 760 kr.

Dockmöbler, fåtöljerna 
Ägget och Svanen, och 
bordet Coffee Table.  
Klubbat för 1 505 kr.

Tekanna ur Cylinda-serien 
för Stelton, designad 
1967. Utropspris 1500 kr, 
pris i butik 2 399 kr.

Sex Sjuan-stolar med 
läderklädsel. Klubbade 
för 19 000 kr.

Arne Jacobsens 
numera kultför-
klarade livsverk 
höll på att bli 
ett rejält fiasko. 
1960 öppnades 
SAS Royal Hotel 
i Köpenhamn 
och stadens 
första skyskrapa 
imponerade 
inte ett dugg på 
danskarna – men 
väl på världen 

i övrigt. Hotellet brukar kallas världens 
första designhotell och Arne Jacobsen låg 
bakom varenda detalj, från arkitekturen till 
besticken. Inspirerad av trädgårdar valde 
han gröna toner och mjuka, organiska 
former inomhus, i skarp kontrast mot den 
strama fasaden. Flera av dagens mest  
älskade designklassiker skapades speciellt 
för hotellet, som fåtöljerna Ägget och  
Svanen och AJ-lamporna. 

Redan på 1930-talet hade Arne Jacobsen 
påbörjat samarbetet med Fritz Hansen som 
tillverkade Ägget, Svanen och Droppen för 
hotellet, liksom Myran-stolen, som ritades 
1952 för en personalmatsal. Originalmyran, 
av formpressad teakplywood med tre ben, 
ansågs först så ful att Fritz Hansen inte ville 
tillverka den. Men Arne Jacobsen stod på 
sig och sade att han skulle köpa alla stolar 
själv om de inte blev sålda. Myran blev en 
megasuccé som liksom Sjuan, Svanen och 
Ägget tillverkas än i dag, 60 år senare. 

Kulturkoll
DANSK DESIGNER

Återfödd klassiker
Stolen Droppen tillverkades i bara 150 exemplar för SAS Royal Hotel och har först 
på senare år börjat serieproduceras. Den som vill uppleva nostalgin på bilden 
kan boka rum 606 på Radisson Blu Royal Hotel i Köpenhamn, som fortfarande är 
inrett med originaldesign. I övrigt är hotellet helt omgjort.

Arne Jacobsen
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Caffè Greco i 
Rom öppnade 
för 250 år sedan 
och är stadens 
äldsta kafé. 

Varje dag hälls drygt tre miljarder koppar 
kaffe upp i världen. Några av dem dricks av 
Donald Boström. Hans fascination för kaffe 
fick honom att skriva en bok om den älskade 
drycken. Det blev en riktig bibel på 596 sidor.
text: stefan johansson  foto: donald boström 

J
ÄRNPANNAN ÄR GLÖDHET. De 
beigegröna bönorna låter som 
poppande popcorn när skalet 
spricker och blir brunsvarta. 

Stekjärnet ryker när köket fylls av när-
mare tusen aromer.

Donald Boström gör kaffe.
– Sådär. Då var det färdigt, säger 

Donald när det nyrostade och nymalda 
kaffet bryggts till exakt temperatur i 
hans speciella kaffebryggare.

Donald ställer fram kanelbullar,  
öppnar ett skåp och ställer de artiga 
men viktiga frågorna.

– Dricker du i kopp eller glas? Mjölk 
och socker?

– Kopp, tack. Svart. Inget socker.
Det är ju ingen vanlig balja kaffe. 

Ingen språngfika eller nödfika, ni vet en 

sådan som piggar upp när tröttheten 
absolut inte får ta över. 

Det är kaffe när det är som bäst. När 
kaffe är en exakt vetenskap och koppen 
är fylld med lika mycket historia som 
förföriska aromer.

– Du dricker en böna från Fahem-
plantagen i sydvästra Etiopien, som jag 
själv tog hem till Sverige, säger Donald. 
En lokal hybrid av arabica som fått  
90 poäng av 100 möjliga på den inter-
nationella skalan.

Som heter?
– Jadu, säger Donald. Den har inte 

fått något namn ännu och går under 
beteckningen 74 110.

Det är sådant här han håller på med, 
Donald Boström. Kaffekärlek, kaffe-
vetenskap … ja, nästan nörderi. Den 

här eftermiddagen i den vackra villan 
vid Sicklasjön, sydöst om centrala 
Stockholm, blir det både påtår och 
tretår med lärande om kaffets historia, 
aromerna, kaffet i världsekonomin och 
varför kaffet är så viktigt för oss.

– Kaffet förenar människor mer än 
något annat i världen, säger Donald.  
3,1 miljarder koppar dricks varje dag  
i hela världen.

JOURNALISTEN, FÖRFATTAREN och foto-
grafen Donald Boström älskar kaffe så 
mycket att han skrivit en bok om den så 
viktiga, uppiggande och välsmakande 
bönan. Kaffeboken med sina 596 sidor 
fikar efter att berätta allt om kaffe.

– Jag började inte dricka kaffe förrän 
jag var en bit över tjugo, säger Donald. 

Hela världen 
    älskar kaffe

Vinn Kaffeboken!

Gå in på vår Facebooksida:

facebook.com/kombispel
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Men nu för tiden dricker jag minst tre 
koppar till frukost. I mitt jobb har jag 
rest över hela världen och druckit kaffe 
i skyttegravar såväl som i turkiska  
kaffehus, och tyckte aldrig jag hittade 
svar på mina frågor om kaffe.

Han åkte till Etiopien och hittade 
kaffets ursprung. Han intervjuade 
experter, grävde i historiearkiven och 
försökte hitta bönans kärna, det vill 
säga vad det är som gör att kaffe är ett 
så viktigt bränsle för att fixa dagen. 
Han hittade dem som gör moderna  
kaffedrinkar och använder kaffe i mat-
lagningen.

”Jag dricker minst tre 
koppar till frukost.”

Donald Boström 
Ålder: 63 år.
Yrke: Journalist, författare och fotograf. 
Familj: Hustru Ewa Stackelberg, 62, barnen Stina, 
Björn och Agnes, barnbarnet Dev.
Bor: Hästhagen i Nacka strax utanför Stockholm.
Intressen: Världen, mat, dryck, smak och karate. 
”Jag har svart bälte.”
På väg till: Botswana, Eritrea, Beirut och Tel Aviv.

Kaffe i farten på 
Manhattan ... 

... och stillhet i Själláriebme, 
strax utanför Jokkmokk. Anna 
Kuhmunen i sin lávvu (kåta).

Donald Boström 
hemma i biblioteket.  

Efter att fruktköttet tagits bort sprids kaffet ut för 
att torka. Här hos en odlarfamilj i Indonesien. 
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– Det var i byn Gabnas rengärde,  
20 mil norr om polcirkeln, och jag lärde 
mig allt om samernas kaffekultur. Sista 
kaffet i kåsan ska slängas i elden, till 
gudinnan Sáráhkk, hon som beskyddar 
livet och hemmet.

Jodå, det fanns en tid när samerna 
hade salt i kaffet. Det är inte bara en 
myt, som så många sagt. Ibland smälte 
de snö till kaffevatten och kompense-
rade bristen på mineraler med salt.

– I dag kan de ha torkat och saltat 
renkött i kaffet, eller en bit ost. Kaffeost 
finns att köpa i butikerna längst norrut 
i Sverige, berättar Donald.

I Finland dricker man mest kaffe i 
världen med tolv kilo per person och år. 
Sverige kommer på andra plats med tio 
kilo per person och år.

Så hur gör man den perfekta kop-
pen kaffe?

– Sverige har världens bästa brygg-
kaffe när det gäller arabica. Köp en bra 
bryggkaffe eller ännu hellre hela bönor. 
Skaffa en bryggare som värmer vattnet 
till minst 91 grader, men max 95 grader, 
och med en värmeplatta som inte går 
över 83 grader. Använd vitt, oblekt 
papper. 

– Förresten … jag glömde bort mig, 
säger Donald Boström. Vill du ha 
påtår? ●

– Jag ville göra den kompletta kaffe-
boken. Jag har jobbat med den i över 
ett år. Reste till tio länder och träffade 
både bybor i Etiopien och kaffebörs-
experter i USA. Jag bad ledande svenska 
experter bedöma aromer och smaker.

Enligt legenden var det den etiopiske 
fåraherden Kaldi som för drygt tusen år 
sedan upptäckte att hans får blev, som 
Donald skriver, ”väldigt upplivade” när 
de åt de röda bären. Kaldi tog bären till 
munkarna, som snart rostade dem och 
löste dem i hett vatten.

Det var den första koppen kaffe  
någonsin i Jimma som var huvudstad  
i Kaffaprovinsen.

– Det är en legend, visst, men det är 
en bra historia, säger Donald med ett 
skratt. Men vi har accepterat den och 
förhåller oss till den som upptäckten 
av kaffe.

DONALD TALAR mycket kärleksfullt om 
byarna i Etiopien där han fått vara med 
om kaffeceremonier, men också om de 
dagar han tillbringade med samer vid 
renskiljningen och drack kokkaffe.

”Kaffet förenar 
människor mer än 

något annat i världen.”

Det visste du inte om kaffe 
➞ Blir godast om vattnet som rinner 
genom kaffet är mellan 91 och 96 
grader.
➞ En kopp kaffe innehåller 98,2 pro-
cent vatten.
➞ Ett paket i butik är ofta blandat med 
kaffe från 5 till 8 olika länder och bönor 
från hundratratals kaffebönder.
➞ Kaffe är ett träd och inte en buske.
➞ Ett kaffeträd får i genomsnitt  
2 000 bär vilket blir ett halvt kilo kaffe 
i butiken.
➞ Ett kaffebär behöver närmare ett år 
för att mogna.
➞ Kaffe innehåller närmare 1 000 
aromer och 32 olika syror.
➞ Växer i kaffebältet 23 grader norr 
och söder om ekvatorn.
➞ Släktet kaffe omfattar runt 100  arter. 
De två viktigaste arterna är  arabica och 
robusta.
➞ En kopp kaffe kostar cirka 70–80 öre 
för en konsument i Sverige.
➞ Innehåller 1,5 procent koffein.
➞ Därför blir du piggare: koffeinet 
blockerar restprodukten adenosin från 
att nå receptorerna i hjärnan.
➞ 125 miljoner människor över hela 
världen arbetar med kaffe.
➞ Ger ett skydd mot Alzheimer och 
Parkinson.
➞ Kaffe produceras i 84 länder och 
dricks i alla världens länder.
➞ Världsmarknaden för kaffe omsätter 
runt hundra miljarder 
kronor varje år.
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Baristan Fabio Petricca 
på Caffè Greco, Rom.

Kaffebären 
sorteras vid 
kooperativet 
Thiriku  
i Nyeri, 
Kenya.

Feder Fesaha i den lilla 
byn Amar Sefes i Etiopien 
tillreder kaffe enligt den 
traditionella ceremonin.

Skördetid i Brasilien. 
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       Inspiration
KAFFEKULTUR FÖR 

BÖNÄLSKARE

Xokkaffets 
återkomst? 

Efter år i skymundan 
ökar nu försäljningen 

av kokkaffe igen. 
Kanske blir det nästa 

stora kaffetrend. 

KOPPARSLAGARE 
Filterhållare och mått från 

japanska Hario ger hela 
köket ett lyft, 599 resp  

99 kr, Baristashopen.se.

BISCOTTIGOTT 
Godaste kakan 

till kaffet är 
italienska  

mandelskorpor. 
Köp i mataffären 
eller baka själv 

med ett uns  
choklad, pistage 

eller saffran.

MINIMALISTISK 
Skandinavisk 

stil och italiensk 
funktion. Mocka-

kokare, 799 kr, 
Stelton.se

STAPELVARA
Smart set med 

mjölkkanna 
och socker-
skål, 79 kr, 

Lagerhaus.se

MILJÖVÄNLIGT 
Organiskt presskaffe 
till bra pris, 39 kr på 

Ikeas varuhus.

av christina bild

NYGAMMAL 
KOKKONST

Ut med stora, dyra espressomaskiner 
och in med små, lättskötta brygg- och 
presskannor. Den nya kaffetrenden är 
att göra som förr. På köpet sparar du 

både pengar och utrymme. 

FÄRSKMALET 
Det godaste kaffet får du om 

du maler bönorna själv. Kaffe-
kvarn i gammal stil, 559 kr, 

Bagarenochkocken.se

ELEGANT 
Bodums klassiska 

presskanna har fått 
dekorativ skrud, 699 kr, 

Bodum.se

NYTÄNKANDE 
Filtret kan återanvändas i det oändliga och 
i den snygga kannan kan du hälla annat än 
kaffe också. Bryggset, 700 kr, Evasolo.se.
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Festmat med 
fingertoppskänsla
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recept: maria dahlqvist  foto: ola cedell

”Laga festmat för att det är kul!” 
Hallå där, Maria Dahlqvist som 
driver cateringföretaget Gaz-
pacho i Malmö och har skrivit 
kokboken ”Gazpacho – en sån 
soppa!” Vad är det viktigaste 
man ska tänka på när man 
l agar festmat?
– Först och främst att man gör 
det för att man tycker att det 
är kul! Därefter ska man tänka 
sig mat man behärskar och 
har arbetsytor och förvaring 
till. Ju mer man kan förbereda 

desto bättre. Till sist tycker jag 
att dekorationer och en vacker 
presentation är jätteviktigt.
 
Har du något extra smart hem-
ligt knep du kan avslöja?
– När det gäller kylförvaring 
stöter många på patrull. Tänk 
lite utanför kylboxen! För dryck 
funkar till exempel badkaret 
fyllt med vatten, is, rosenblad 
och champagneflaskor eller en 
skottkärra eller zinkbalja med 

is och öl. Då kan gästerna ta 
själva. Med is kommer man 
långt. Frys in kuber med blom-
mor, örter, lime & citron så blir 
det riktigt fina isbitar.
 
Det är ju inte fest jämt. Vad 
äter du helst en mysig hemma-
kväll?
 – Vi är skaldjursälskare, men 
ost och pasta funkar också 
utmärkt! En vardagskväll äter vi 
vegetariskt i alla former.

"Jag grubblar alltid över nya 'ätbara 
hållare' till fingerfood, och friterat 

rispapper är ett riktigt bra sådant! Lite 
oväntat, annorlunda form och neutralt, 

perfekt för en smakrik topping!"

Det är bättre att bjuda enkelt än att inte bjuda alls, menar  

kocken Maria Dahlqvist som samlat sina bästa recept i en ny bok. 

Festmat behöver inte vara krånglig – och varför inte laga flera 

smårätter som gästerna äter med fingrarna?



"Ett jätteenkelt recept som 
blir gott och snyggt!" 

"Inte bara på våffeldagen 
utan som tilltugg också, här 
lyxigt med spenat i smeten 

och löjrom ovanpå!" 
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Festmat med 
fingertoppskänsla

Vi har tre exemplar av boken 
”Gazpacho – en sån soppa!” 
som vi lottar ut bland dem 
som svarar rätt på frågan: 

Gazpacho är en soppa. Från 
vilket land anses den komma 
ursprungligen?  
1. Ungern
X. Schweiz 
2. Spanien 

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress till 
vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Gazpacho”. 
Eller skicka ett vykort till Tid-
ningen Kombi, ”Gazpacho”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. 
Senast den 30 april vill vi ha 
ditt svar.

Ingredienser: 
3 rödlökar, 1 dl ättika, 2 dl socker,  

3 dl vatten, 1 msk rödbetsjuice

Gör så här: 
1. Koka upp ättika, socker och  

vatten och låt svalna. 
2. Skär rödlöken tunt och häll lag  

och rödbetsjuice över.  
Håller 1–2 veckor i kyl.

Friterat rispapper med 
lax och ingefärskrisp

Våffeltapas

Sparrisfrittata med lax

8 st

Ingredienser: 
8 rispapper 
ekologisk rapsolja 
300 g salmalax
1 äpple 
1 msk sesamolja
1 tsk wasabi- och sesamkrydda 
ärtskott 
ingefärskrisp 
2 msk grovriven ingefära 
1 msk olivolja

Gör så här: 
1. Värm oljan till ca 175 grader. 
Fritera rispapperen i ca en halv 
minut. Låt rinna av på hushålls-
papper. 
2. Skär lax och äpple i små 
tärningar. Blanda med se-
samolja och wasabikrydda. 
Klicka laxröran på rispapperen 
och toppa med ärtskott och 
ingefärskrisp:
3. Skala och skär ingefäran 
i tunna strimlor eller riv på 
rivjärn. Stek i rikligt med olja 
tills de får färg. Låt rinna av på 
hushållspapper och salta lätt. 
Förvara i rumstemperatur.

8–10 hjärtan

Ingredienser: 
1 paket våffelmix (ger 6 hela 
våfflor med 6 bitar/st)  
1 paket babyspenat 
1 burk smetana 
1 burk löjrom, 100 g (räcker till 
8–10 bitar) 
1 dillkvist 
picklad rödlök (se recept i boll)

Gör så här: 
1. Mixa färdig våffelsmet och 
spenat med en handmixer så 
att den blir grön och fin.  
2. Grädda våfflorna och låt 
svalna. 
3. Klicka på smetana, löjrom, 
dill och rödlök. 

12–16 bitar

Ingredienser: 
1 bananschalottenlök 
2 msk olivolja 
200 g färsk grön sparris 
5 ägg 
2 dl vispgrädde 
1 dl riven Västerbottensost
salt och nymald svartpeppar 
100 g färskrökt lax 
1 dillkvist

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 175 grader. 
2. Koka sparrisen ett par  
minuter i lättsaltat vatten och 
låt rinna av. 
3. Skala och hacka löken och 
fräs i olivolja. Skär bort  
nedersta delen på sparrisen 
och dela resten i bitar. 
4. Vispa äggen med grädde, 
ost, salt och peppar. Tillsätt lök 
och sparris. Häll allt i en  
ugnsform och grädda i ca  
20 minuter. 
5. Låt svalna och skär sedan  
i kuber. Dekorera med en bit 
färskrökt lax och dillvippa. 

Picklad lök 
med rödbetsjuice

RECEPT UR BOKEN GAZPACHO – EN SÅN SOPPA! (GAZPACHO)

VINN!



H
AN ÖPPNAR motorhuven och 
säger att luften vi andas och 
jorden vi ärvde visst kan bli 
bättre. 

Sedan mekar Bengt Karlsson lite 
med den gigantiska V12-motorn i sin 
Jaguar och pratar om Henry Ford.

– Ja, han blandade i etanol i tanken, 
för på den tiden fanns bara 60-oktanig 
bensin. Med etanol fick motorn mer 
kraft. 

Bengt torkar av nävarna med trassel-
sudd där han står i sitt garage på Gärdet 
i Stockholm och berättar om amerika-
nen som satte världen på fyra hjul. 

– Henry Fords fru körde elbil, säger 
Bengt.

Bengt Karlsson rattar bestämt när 
han tar de snäva kurvorna i miljödebat-
ten. Han älskar bilar och motorcyklar, 
men han vill att vi ska skärpa oss och 
släppa ut mycket mindre koldioxid.

22 magasinet kombi # 4 2018

text: stefan johansson  foto: stefan nilsson 

Bengt Karlsson älskar motorcyklar och stora 
bilar. Och han älskar miljön. Kombi hälsar 
på i garaget där han förvandlar ett klimat-
förstörande vrålåk till en miljöbil. 

REN

Hur nu det går ihop, kanske en del 
undrar. Jo, se det har han funderat ut.

Bengt Karlsson är 72 år och pensio-
nerad ingenjör. Nu vill han visa hela 
världen att det här med att gå över till 
mer etanol inte är vare sig krångligt 
eller dyrt.

– Nej, säger Bengt. I över hundra år 
har vi blivit lurade att köra på fossila 
bränslen. Blåsta på att köra miljövän-
ligt. Tekniken har funnits. Ja, kolla bara 
på Henry Ford. Men de ekonomiska 
intressena i fossila bränslen har varit 
för stora. 

BENGT HAR KONVERTERAT tre rullande 
miljöbovar till etanoldrift i sitt garage: 
en motorcykel med sidovagn från 1983, 
en Volvo 740 årsmodell 1989 och ögon-
stenen, en Jaguar XJ12, från 1983.

– Jaguaren är väl annars en riktig 
miljöbov, drar runt en och en halv liter 

milen. Men nu kör jag den på E-85, 
alltså 85 procent etanol och 15 procent 
bensin.

Motorcykeln, en KMZ-Dneper från 
Ukraina med BMW R8-motor går också 
på E-85, medan 740:n rullar på fifty-fifty 
etanol E-85 och bensin.

– Om det var mycket jobb? Nja, inte 
speciellt, säger Bengt. Jag fixade större 
munstycken, mer förtändning och nya 
kompressionskolvar på bågen. Tog 
några timmar. 740:n gick också snabbt. 
Jaguaren var det lite mer fix med.

– En del politiker snackar bara om 
elbilar. Men det ligger säkert tjugo år 
framåt i tiden. Vi måste göra något 
nu, och det gör vi med etanol i tanken. 
Det är på tiden att vi glömmer ”etanol-
fiaskot” för tio, femton år sedan, säger 
Bengt.

Det var då bussarna i Stockholm 
började köra på 95 procent etanol. Eta-

njutning

Stockholms renaste 
motorcykel? Kanske 
det. Bengt Karlsson 
och hans ukrainska 
KMZ-Dneper med 
BWW-motor. 
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Klassisk 
kissemiss. 

nolen destillerades ur gammalt vin från 
södra Europa. När den användes i per-
sonbilar sattes dock bränslespridarna i 
motorerna igen av svavel eftersom bilar 
hade lägre bränsletryck än bussarna.

– Men det är ingen fara med etanol 
som utvinns ur jordbruket eller sko-
gen, och den kan vi massproducera i 
Sverige. Fiaskot berodde också på att 
etanolen var för dyr. Den måste vara 
fem–sex kronor billigare än bensinen.

Bengt ärvde sin vackra Jaguar av 
en kompis som gick bort, och tyckte 
det var en spännande utmaning att 
förvandla ett sådant bensinslukande 
vrålåk till miljöbil.

– Jag har bland annat satt in två 
datorboxar som ställer om tändningen 

när jag kör den. De känner av vad mo-
torn behöver. 

Dyrt?
– Inte speciellt. Det har mest kostat 

eget arbete. Fast alla kan prova att hälla 
lite etanol i tanken utan att bygga om. 
Först tio procent, sedan tjugo. Alla kan 
köra på en viss mängd etanol.

BENGTS MILJÖVÄNLIGA Jagga är en rik-
tig skönhet. Klassisk med sina former, 
i detaljerna, som dörrarna som slår 
igen på det där typiska tysta brittisk-
dyr-bil-sättet och de lyxigt komfortabla 
lädersätena.

– En dröm att köra, säger Bengt.
Och inte längre en mardröm för 

miljön. ●

Etanolfakta
➞ Etanol framställs av biomassa och 
är en förnyelsebar energikälla. Hundra-
procentig etanol ger inga växthusgaser 
när den förbränns.
➞ E-85, med 85 procent etanol och 
15 procent bensin, ger vid förbränning 
ifrån sig färre partiklar än diesel då den 
inte sotar. 
➞ Lägre temperatur vid förbränning 
ger minskade utsläpp av kväveoxid. 
Kolväteutsläppen är betydligt mindre 
än vid användning av fossila bränslen.
➞ Etanol är vattenlösligt och bryts ner 
i naturen av mikroorganismer, utan 
fara för miljön.

Bengt Karlsson
Ålder: 72 år.
Bor: Gärdet i Stockholm.
Familj: Son och två barnbarn.
Gör: Pensionerad maskiningenjör och 
medicinteknisk ingenjör. Läser miljöteknik 
på Kungliga Tekniska högskolan.
Drömbil: ”Jaguar E-type, världens vassaste 
bil. Den ska vara grön, alltså british racing 
green. Etanol-konverterad, såklart.”

”En del politiker snackar bara om elbilar. 
Men det ligger säkert 20 år framåt i tiden.”

I den vackra Jaguaren från 1989 
sitter en V12-motor på 5,3 liter. 
I sommar räknar Bengt med att 

köra även den på etanol. 
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in öarna och halvöarna. De 
sex överblivna bokstäverna ger ytterlig-

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

LÄTT MEDEL SVÅR

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

HJÄRNGYMPA
Rätt svar och lösningar hittar du på kombispel.se/kombi
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LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna

VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 4 st Femman 
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet 
från de gula  rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 30 april. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss april, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Tävla
& vinn!

Vinnare Kombikrysset feb 2018:
Tina Brodin, Göteborg, Bo Åke Lorentzson, Ösmo, 
Lars-Göran Kallin, Åkersberga, Alice Morberg,  
Vallentuna, Kjell Jonasson, Enköping.
Efterfrågad lösning februari 2018: HAKLAPP.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.
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” Hurtigruten står högt 
på min att göra-lista”

När jag vinner …
June Törnkvist:

”NÄR JAG VINNER riktigt mycket pengar 
vill jag hinna göra allt det jag inte kun-
nat unna mig tidigare. Som att resa till 
Petra i Jordanien och besöka de fantas-
tiska grottorna. Hurtigruten står också 
högt på min att göra-lista. 

En annan het önskan är att besöka 
Dalhalla och att det ska sammanfalla 
med uppträdande av Malena Ernman, 
Tommy Körberg, Timbuktu eller någon 
annan fantastisk artist som jag inte sett 
annat än på tv. 

Jag målar akvarell och skulle vilja 
gå en kurs för att öka mina kunskaper 
inom det området. En annan önskan 
jag hoppas få uppfylla är att se Cirkus 
Cirkör. Därutöver finns det massor av 
kulturupplevelser jag hittills avstått 
från men som jag drömmer om att få 
prova för att se om jag kan hitta nya 
intressen. 

Dessutom behöver vi en ny soffa som 
jag kan vila i när jag fått göra allt jag 
önskar.”

June Törnkvist
Ålder: 66 år.
Bor: Bromma, Stockholm.
Familj: Son, barnbarn och man.
Gör: Nybliven pensionär.
Intressen: Akvarellmålning.
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Berätta om din dröm – och få extra vinstchanser!
Vad skulle du göra om du vann riktigt mycket pengar? Skriv till Kombi och  

berätta! Om vi publicerar just din berättelse i tidningen får du ett  
skraplottspaket från Kombispel värt 200 kronor. 

Mejla till tidningenkombi@kombispel.se

Den norska båtlinjen Hurtigruten 
har kallats ”världens vackraste 
sjöresa” och går mellan Bergen 

och Kirkenes, bland annat genom 
Hardangerfjorden. En resa tur 

och retur tar elva dagar.

I nästa nummer  
av Kombi:

Från Bergen till Kirkenes 

– stort reportage om 

Hurtigruten.
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av: martin engqvist 
och inger sundelin

DET HÄNDER 
I SVERIGE

På gång

I Norrbotten är vintern lång och  
kanske är Vårmässan i Arcushallen  
i Luleå därför extra efterlängtad. 

Aktiviteter och underhållning utlovas, 
samt naturligtvis massor av utställare. 

Mer info: www.luleamassan.se 

27–28
APRIL I LULEÅ

”Det viktigaste 
med boule är 
sällskapet”
➞ Hilbert Björkdal i Vet-
landa, bouleentuiast sedan 
40 år, har fått stipendium 
för sin stora insats för 
sporten.  
Grattis! Hur känns det?
– Roligt! Det är en bekräf-
telse på allt jobb jag har lagt 
ner. Jag har startat uppåt tio 
föreningar, varit ordförande 
i förbundet och nu senast 
ordnat SM här i Vetlanda. 
När upptäckte du boule?
– På ett varuhus i Göteborg 
1977. Chefen utmanade 
kunderna i boule, den som 
slog honom skulle vinna ett 
bouleset. Jag vann, sedan 
var jag fast. 
Vad är tjusningen? 
– Det är umgänget. Jag 
brukar säga att boulespelet 
är huvudrätten, men säll-
skapet är såsen. Dessutom 
är det en sport där man kan 
vara bra långt upp i åren.     
Många äldre spelar, vad är 
lockelsen tror du?
– Att det är en sällskaps-
sport och att det inte gör 
något om alla inte är på 
samma nivå. Det finns ett 
mått av tur också. Dess-
utom behöver man inte bli 
svettig. 
Hur ser den ideala boule-
kvällen ut? 
– Fint väder, ljumma vindar 
och fågelkvitter. Och trev-
liga och glada spelare, inte 
en massa paragrafryttare 
som tjafsar om regler. 
Och basker, ska man ha 
det?
– Ja, det är alltid trevligt, 
men inget krav.
Vad ska man göra om man 
vill börja spela boule?
– Ta kontakt med närmaste 
förening. Det finns minst 
300 runt om i landet. ●

➞ RÄMMEN 1 maj. I Rämmens socken i östra 
Värmland kan de cirka 1 500 invånarna vara 
stolta över bland annat bruksorten Lesjöfors 
och kyrkbyn Rämsnäs. Och över Sveriges 
minsta turistbyrå som öppnar för säsongen 
den 1 maj. Det är bokstavligt talat en byrå 

som är placerad i ett mycket prydligt väder-
skydd och sköts om av medlemmar i Rämnäs 
bygdegårdsförening. I turistbyrån, som är 
öppen dygnet runt, kan besökare hitta kartor 
och information om traktens sevärdheter. 
Mer info: www.visitfilipstad.se ●
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Sveriges minsta turistbyrå

FISKETÄVLING

TID FÖR AVGÅNG

KLICK! 

Gäddjakt i Vänern
➞ ÅMÅL 26–28 april. Vänerns gammelgäddor 
gör bäst i att hålla sig undan när Predatortour 
Sweden arrangeras i Åmål för andra året i rad. 
Sportfiskare från lite varstans i världen kommer 
för att tävla i gäddfiske med spinnspö. 
Mer info: www.predatortour.se

Med kameran  
i fokus
➞ SKURUP 1 maj och 
framåt. Johanna-
museet i Sandåkra 
utanför Skurup fyller 
35 år och firar det med 
jubileumsutställningen 
”Kamera – klick – foto”. 
En gammal fotoateljé 
och en fotoaffär har 
byggts upp i museet och besökare 
kan naturligtvis också beskåda mängder av 
gamla kameror, andra fotoprylar och foto-
grafier. Mer info: www.johannamuseet.se

Nu är ångan uppe – dags för tågsläpp! 
➞ DALHEM, GOTLAND (m fl platser) 29 april. 
Denna söndag är det öppet hus – tågsläpp – i lok-
stallar och bangårdar hos museijärnvägar över hela 
Sverige. I Dalhem på Gotland körs lok på bangården 
och den som vill kan följa med i hytten. Mer info: 
www.gotlandstaget.se och www.jhrf.se 
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AVisst nappar det. 

Mässa för våren

Liten men informativ och 
öppen dygnet runt.

Turistbyrån invigdes 2013 av 

landshövdingen i Värmland, 

Kenneth Johansson. 



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. 1804M

A
KO

M

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-05-31 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

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/skruv
 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
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