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HURTIG-
RUTEN
En sjöresa blir 
inte vackrare

Rimma och tävla 
om en härlig 
helg i fjällen!

RECEPT: JENNIE WALLDÉNS GODA SNABBMAT / ANTIK MEKANIK 
NORRBOTTENS SKÄRGÅRD / KORSORD / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

Tillbaka till 
50-talet

Retrocamparna Ingela och Dan  

blickar bakåt på semestern 

Vinn! 

En äkta 
blådåre

Viktor samlar på 
antika jeans
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NÄR JAG SKRIVER detta har vi precis 
dragit fram och överraskat första kvar-
talets Superjackpottvinnare. Den här 
gången var det Monica från Kosta som 
var den lyckliga. Hon blev minst sagt 
överraskad när Kidi från Kombilotteriet 
dök upp på hennes kontor med det 
glädjande vinstbeskedet. 

JACKPOTTVINSTERNA har ju sett lite 
olika ut under åren och 2018 års stora 
nyhet är att vinnaren har chans att vinna 
upp till 10 miljoner kronor. När man, 
som Monica, får besked om att man 
har vunnit Superjackpotten vet man att 
man snart är miljonär. Exakt hur stor 
vinsten blir avgörs under en nervpirran-
de tillställning där vinnaren snurrar på 
Jackpotthjulet under överinseende av 
Lotteriinspektionens kontrollant. Det 
minsta man kan snurra fram då är en 
miljon kronor, men har man verkligen 
turen på sin sida kan det alltså bli upp 
till smått ofattbara 10 miljoner. Hur det 
hela slutade för Monica återkommer vi 
till i nästa nummer av Kombi.

MEN HUR BLIR DET då med miljonchan-
serna för oss andra när Jackpotten är 
så stor, undrar kanske några av er? Jo, 
Kombilotteriet, Drömreselotteriet och 
Motorlotteriet är fortfarande det lotteri 
där du har störst chans att bli miljonär. 
Varje fredag, året runt, 
drar vi en ny miljon-
vinst och din lott är 
med i fyra fredags-
dragningar – plus 
Superjackpottdrag-
ningen! Jag hoppas 
att du uppskattar 
årets nyhet och 
månadens num-
mer av tidningen.

Snurrar Monica  
hem 10 miljoner?

JEANSJÄGAREN
Allt har en historia, även 
gamla jeans. Möt samlaren 
Viktor Fredbäck.  

PÅ SEMESTER I 50-TALET
Ingela och Dan Byström kallar 
sig retrocampare och reser 
bakåt i tiden.  

UPPDRAGBART
Gamla mekaniska 
leksaker har blivit 
antikviteter. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om basketlaget som nästan aldrig vinner och om Norrbottens vackra skärgård, 
möt två lyckliga vinnare, laga asiatisk mat på nolltid – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Magisk resa från 
fjord till fjord  

Sidan 14

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 5
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Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder.  

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

Kombi

Sidan 10 Sidan 6 Sidan 13

Välkommen

Kombi tar klassiska Hurtigruten hela 
vägen från Bergen till Kirkenes.
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Marianne Thudén
Ålder: Fyller 86 år i april.
Bor: Sunne i Värmland.
Gör: Pensionär sedan många år. 
Familj: Sambo, barn och barnbarn.
Intressen: Korsord, promenader, 
deckare och annan läsning. Jag är med 
i en bokcirkel som läser 60 böcker om 
året. Just nu läser jag ”Hon som vakar” 
av Caroline Eriksson, en psykologisk 
spänningsroman. 

” Nu var det vår tur!” VINNARE 
1 000 000:-

”NÄR JAG FICK REDA PÅ att vi vunnit en 
miljon trodde jag först att det var någon 
som lurades. Det är inte sånt man räknar 
med. För säkerhets skull ringde jag till 
Kombilotteriet och fick bekräftat att det 
stämde. Jag och min sambo Sten Åke gick 
ut och åt för att fira vinsten. Vi delar på 
lotten och förstås också på vinsten. 

Jag hade tänkt sluta med lotterna men 
han övertalade mig att fortsätta, och det 
var ju för väl. Till slut blev det vår tur. 

Sedan bestämde vi oss för att ge en 
slant till barn och barnbarn. Vi är gamla 

och de har mer nytta av pengarna än vad 
vi har. Men nu kan vi i alla fall göra slag i 
saken och lägga om taket på huset där vi 
bor. Det hade vi tänkt göra ändå, men nu 
får planerna lite extra skjuts. 

Vi hoppas kunna bo kvar länge i vårt 
fina hus som har en fantastisk utsikt över 
vackra Sunne i Värmland, Selma Lagerlöfs 
och Göran Tunströms hemtrakter. Men 
tomten är brant, så vi brukar ta hjälp med 
gräsklippningen. Nu kanske vi tar hjälp av 
en trädgårdsmästare också. Och kanske 
unnar oss ett besök på Selma Spa.”



GRATTIS TILL VÅRA TÄVLINGSVINNARE!
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Kroatien är ett land som 
allt fler har rest till de 
senaste åren och intresset 
bara ökar för regionen. 
Därför känns det väldigt 
roligt att vi på Ving till  
sommaren kan erbjuda 
våra kunder resor till 
Montenegro, där vi har tre 
resmål. Budva är ett otroligt 
charmigt resmål med den 
gamla stadskärnan, som har 
anor från antiken, innanför 
ringmuren. Där finns både 
mysiga restauranger och 
gränder med små butiker. 

Lite lugnare är det i grann-
byn Becici, där det mesta 
kretsar kring den långa 
stranden, och i Petrovac, 
ett lugnt och mysigt resmål, 
lite längre söderut, där vi 
har vårt bästa familjehotell 
i Montenegro. Landet har 
mycket att erbjuda och 
dessutom till en lägre pris-
nivå än vi vanligen ser kring 
Medelhavet..

Barbro Holmberg, Ving

Kombinytt

”Jag tycker om 
problemlösning”
Therese Nyberg är back end-
utvecklare och en av dem 
som jobbar lite i kulisserna på 
Kombispel. 

Vad innebär det att vara back 
end-utvecklare?
– Jag programmerar affärs-
och spelsystem för Kombi-
lotteriet. Det innebär att jag 
utvecklar det program som 
hjälper mina kollegor att admi-
nistrera lotteriet.
Hur kom det sig att du valde 
det yrket?
– Jag tycker om problemlös-
ning. Som utvecklare finns det 
alltid möjlighet till utveckling,  
i dubbel bemärkelse. 
Vad är roligast med ditt jobb?
– Att jobba i ett härligt team 
och hela tiden ställas inför nya 
utmaningar, ingen dag är den 
andra lik.
Har du själv vunnit på lotteri 
någon gång?
– Någon enstaka vinst av det 
mindre slaget har det blivit. Jag 
har inte tur i spel och spelar 
därför inte särskilt ofta, spelar 
man inte blir det också svårt 
att vinna.

Vad skulle du göra om du vann 
en miljon?
– Kanske byta till en nyare bil 
eller åka på en längre resa till 
sol och värme. 
Vad gör du helst när du är 
ledig?
– På fritiden tycker jag om att 
styrketräna och umgås med 
min son. På våren och som-
maren spenderar jag gärna 
tid i trädgården eller på min 
segelbåt. Precis som så många 
andra kollar jag gärna på serier, 
men läser ännu hellre en bra 
bok.

Sex frågor till Therese Nyberg på Kombispel Skriv till Kombi! 
Publicerade insändare belönas 
med 50 kr i skraplotter. Mejla till:
tidningenkombi@kombispel.se eller 
posta till Kombi, 113 94 Stockholm.

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.

Restips! 

Bland Kombilotteriets varuvinster denna månad (drag-
ning 18 maj) kan du vinna de här vackra italienska glasen 
med härligt fjärilsmönster. Glasen rymmer 20 cl vardera 
och går utmärkt att diska i diskmaskin. Kommer i 6-pack. 
I Vinstbladet som följer med tidningen kan du se fler 
varuvinster.

Vinn fjärilsglas!

Upptäck Montenegro!

Budva är känt för den antika stadskärnan 
och den kilometerlånga stranden. 
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GI Kombi nr 3 gällde det att hitta gömda påsk-

ägg i tidningen. De fanns på sidorna 13, 18, 
20, 25 och 27. Vinnare av den fina vasen blev:  
Henrik Bäckner, Göteborg, Ingela Sundelin, 
Uppsala, Margaretha Gustafsson, Högsäter.

I Kombi nr 3 lottade vi även ut kokboken  
Franska klassiker och det rätta svaret var Paul  
Bocuse. Vinnare blev: Lars Anundi, Boxholm,  
Sven Carlsson, Göteborg, Siv Nilsson, Hästveda.

Kombis 
favorit!
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Margareta Lundqvist
Bor: Brastad, Bohuslän.
Gör: Har varit ”friherrinna” några år.
Familj: Sambo, fyra egna barn och 
tio barnbarn.
Intressen: ”Konst, film, teater, konst-
hantverk, friskvård, föreningsliv av 
olika slag – och så havet förstås”.

”Jag vann på nitlotten!” VINNAREPÅ NITLOTT 
1 0 000:-

”VILKEN ÖVERRASKNING att vinna på mina 
nitlotter! Jag brukar registrera nitlotterna  
efter varje dragning, men jag trodde 
nog inte att det skulle bli något. 

Jag har en Kombilott och en Drömreselott 
sedan många år, men hittills har det bara 
blivit lite småvinster. Då brukar jag alltid 
välja en extra lott. I min ålder har man ju 
tillräckligt med saker redan. Men en extra 
vinstchans är trevligt. 

Jag tänker använda vinstpengarna till en 
resa. Kanske till vackra Madeira, där jag har  

varit en gång tidigare. Eller till Irland som 
jag besökte för många år sedan. Jag tyckte 
väldigt mycket om Irland – människorna, 
naturen och kulturen. Säreget, men på ett 
positivt sätt.

Överhuvudtaget tycker jag mycket om att 
vistas vid och på havet. Jag har seglat och 
varit på havet mycket i mina dagar även med 
andra båttyper. Mestadels har det varit på 
västkusten, men även en del i Stockholms 
skärgård. Dessutom bor jag nära havet. Jag 
brukar säga att havet är min livsnerv.”

Vinna på en nitlott?  
Hur går det till? 

På alla Glädjelotter som inte ger 

någon vinst direkt på skrapet har 

du fortfarande chans att vinna  

10 000 kronor. För att delta går 

du in på www.gladjelotten.se och 

registrerar den kod som du hittar 

i skrapfältet ”Extrachansen”  

på din nitlott.
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Ibland känns Vårgårda som Kalifornien 
eller Florida. I alla fall nästan. 
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Man ska ha husvagn. 
Men den ska vara gammal. Precis som bilen. 
– 1958 är mitt favoritår, säger veterancamparen 
Dan Byström och rättar till nylonskjortan. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: STEFAN NILSSON 

D
AN OCH INGELA Byström 
från Lysekil, båda 46, sitter 
i förtältet till sin husvagn. 
Ingela häller upp kaffe från 

en tv-kanna i glaskopparna med gult 
plasthölje nertill. 

Det är lördagsmorgon på en camping 
i Vårgårda i Västergötland.

Men det hade lika gärna kunnat vara 
i Florida någon gång på 1950-talet. 
Paret Byström tar oss med i en tidsma-
skin 50–60 år tillbaka i tiden.

Bilen är en Oldsmobile Fiesta Dyna-
mic 88 från 1958, en herrgårdsvagn.

– Den tillverkades bara i 3 249 exem-
plar, säger Dan stolt. Jag såg annonsen 

Med husvagnen 
som tidsmaskin 

i en amerikansk tidning och slog till. 
Jag var lite nervös för i vilket skick den 
skulle vara när den kom. Men den var 
kanonfin.

Husvagnen har också några år på 
nacken: en Constructam från 1969. 
Drygt fem meter lång och styva två 
meter bred. Byggd av belgiska Temse.

– Den var utrustad med gasolspis 
och gasollampa. Kylskåpet fick vi köpa 
till. Liten? Vi får plats. 

Bilen och husvagnen är lackade i banff, 
en tidstypisk ljusblå färg, enligt Dan.

– Nja, säger Ingela. Banff ligger nå-
gonstans mellan ljusblå och babyblå.

Det lyser av banff överallt i det här 

ekipaget. Nästan allt är färgkoordine-
rat. Det är retro och kitsch i en härlig 
blandning. Så gott som varenda pryl 
och varje liten detalj är, om inte banff, 
så väldigt nära den. Dan och Ingela har 
till och med hittat en amerikansk cam-
pingtoalett i 50-talsmodell i rätt färg.

– Vi använder den inte, säger Dan 
och lyfter på locket till den ljusblå 
plasttunnan. Men den hör till, liksom. 
Den är ju i rätt färg.

Precis som tv-kannan, vispen, 
bordslampan, plastväskan och rosetten 
i Ingelas hår. Fast några flamingor i 
plast som står utanför husvagnen är 
självklart rosa. På husvagnen hänger 
en röd Hermescykel och när Dan cyklar 
runt på campingen hänger han en blå 
väska på styret som det står ”Bullens” 
på. I ett hörn i förtältet står en gammal 
plastgrammofon och strax utanför en 
liten Coca-Cola-kyl.

Ingela ser ut som en jitterbuggtjej 
från sent 40-tal eller tidigt 50-tal i sin 
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Även den amerikanska camping-
toan är från 50-talet. Men den 
används inte. 

När Dan och Ingela cyklar till 
kiosken gör de det med stil. 

Ingela och Dan älskar 50-talet, även 
om de själva inte ens var födda då. 

”Ibland känns det 
som vi är födda i fel 

decennium.”

Dan & Ingela Byström
Ålder: Båda 46 år.
Yrke: Dan är CNC-operatör och fack-
ord förande i IF Metall på Husqvarna 
AB i Brastad. Ingela är butiksanställd 
på Coop Konsum i Lysekil.
Favoritpryl från 50-talet: Dan: ”Måste 
välja två. En original Husqvarnacykel  
från 1955 och en rutig kostym från 
1954.” Ingela: ”Bilen, såklart. Vår 
Oldsmobile.”
Familj: Dan och Ingela har varit till-
sammans i 30 år och har två utflugna 
döttrar, 20 och 24 år.
BILEN: Oldsmobile Dynamic 88 Flesta 
från 1958. Importerad från Sacramen-
to, Kalifornien, 1997. Motorn är en V8 
på 6,1 liter med Hydramatic-växellåda. 
”Jag fick tag i första ägaren i USA förra 
året och han berättade att bilen förr 
kallades Old Betsy”, säger Dan.
HUSVAGNEN: Constructam Coral 1    
från 1969. Helt i originalskick inuti. 
Byggd i Belgien. Dan och Ingela köpte 
den 2014. Sedan dess har de lackat 
om den för att matcha bilen.
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”Vi vill gärna visa  
upp oss. Det är en del 

av grejen.”

blåvita klänning. Dan bär kostym från 
1954, nylonskjorta, smal svart slips och 
myggjagare.

Det var bättre förr, tycker Dan och 
Ingela. I alla fall när det gäller kläderna, 
prylarna, bilarna, husvagnarna och 
musiken. 

– 1958, säger Dan. Hela 50-talet är 
fantastiskt, men 1958 är mitt favoritår.

– Kläderna är fullständigt under-
bara, säger Ingela. Klänningarna är så 
vackra. På den tiden fick man vara mer 
… ja … kvinnlig. Jag känner mig både 
vacker och bekväm när jag klär upp 
mig som kvinnor gjorde då.

DET MODERNA LIVET, där Ingela jobbar 
på Coop och Dan på Husqvarna, är 
bara ett nödvändigt ont.

– Ibland känns det som vi är födda 
i fel decennium, säger Dan. Men vi gör 

vad vi kan för att leva som då när vi är 
lediga, åtminstone när vi campar.

Det kallas retrocamping och 
 Byströms är medlemmar i föreningen 
Veterancamparna. Här på campingen 
i Vårgårda under Nostalgifestivalen 
har dessa retronördar ett eget område. 
Bilarna, stora som slagskepp i starka 
färger och med skinande krom som 
blänker i solen, och tillhörande små 
husvagnar står i rader. Folk som går 
förbi ler brett när de beundrar de gamla 
mästerverken.

Väldigt många här på Tånga Heds 

camping stannar till just vid Byströms 
iögonfallande ekipage.

– Det är bara kul, säger Dan. Vi vill 
gärna visa upp oss. Det är en del av gre-
jen. Många känner igen prylarna och 
minns: ”Jag tror mamma och pappa 
hade en sådan där tv-kanna.”.

Amerikainfluenserna är  
milt uttryckt genomgående.  
Men husvagnen är byggd i 
Belgien. 

Klassisk tv-kanna och 
glaskoppar med gula 
plasthöljen. Dan och 
Ingela slarvar inte med 
fikat heller.

Precis ALLT är 
färgmatchat. 

Retro, in i 
minsta detalj.



D
ET ÄR VERKLIGEN ett mini-
ekipage. Bland det minsta 
som finns: husvagnen är en 
Berkeley Caravette årsmo-

dell 1952 och bilen en Goggomobil 
TS-300 från 1964.

– Jag älskar små fordon, säger Lars 
Gustavsson, snickare från Trollhättan.

Less is more, heter det ju på engel-
ska. Så har det alltid varit för Lars. 

– Jag var hos mormor och morfar på 
somrarna när jag var liten. Jag tror jag 
var tio och grannen hade en trehjulig 
Heinkel Kabine som verkade så kul.

När Lars var 23 år köpte han en 
BMW Isetta, biljättens version av den 
klassiska Messerschmitt. Hans fasci-
nation för mikrobilar, eller ”bubbel-
bilar” som de kallas tack vare sin form, 
ledde till att han skaffade flera Isetta, 
en Bond Minicar från 1954 och ”några” 
Messerschmitt. 

Sedan bytte han till sig sin Goggo-
mobil. 2,9 meter lång, 1,3 meter bred 
och 1,2 hög med en tvåtaktsmotor 
på 15 hästkrafter. Lackad i beige, röd 
vinylklädsel och med extramonterad 
tidsenlig bilradio.

– Jag får veckla ihop mig när jag ska 
in i den. Men har jag väl kommit in 
känns det som det finns rätt mycket 
plats. Maxfart? Tja, 90–95. Lagom fart 
är 70. Jag tar bara ut den på sommaren 
och har kört kanske 150 mil, säger Lars.

Mikro är modellen. Också när det 
gäller husvagnen. Lars Gustavsson 

hänger på en vagn på dragkroken som 
är en av världens minsta: Berkeley 
Caravette från 1952. 2,35 meter lång, 
1,40 hög och 1,14 bred. 

– Den var i dåligt skick, jag fick 
bygga upp karossen på nytt och göra 
helt ny inredning. Den har Primus-
kök, men inte toa eller vatten.

Och Lars själv? 
– Äh, jag får plats. Fast jag har inte 

provat att sova i den ännu. ●
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”Jodå, jag får plats” 
Lars Gustavsson är 1,90 lång och går dubbelvikt  
i husvagnen. För att komma in i sin bil måste han 
nästan slå knut på sig själv.

Lars Gustavsson
Ålder: 62 år.
Familj: Fru, barn och barnbarn.
Yrke: Snickare.
Bor: Hus i Trollhättan.
BILEN: En Goggomobil TS-300 kupé, 
årsmodell 1964, med en tvåtaktsmo-
tor på 15 hästkrafter. 
HUSVAGNEN: En Berkeley Caravette, 
årsmodell 1952, byggd på Berkeley 
Coachworks i Bedfordshire. 200 
exemplar byggdes av modellen. Lars 
vagn är nummer åtta i ordningen.

– Vi har alltid gillat bilar. Det var 
så det började, säger Dan. Jag körde 
A-traktor när vi träffades, en Scania-
Vabis L88. Sedan, när jag fick körkort, 
köpte jag en lila Chevrolet Impala och 
så småningom en husvagn av märket 
Sprite.

– Kläderna, säger Ingela. Det fång-
ade mig. Campingen såklart. Jag växte 
upp i en familj där vi alltid var ute och 
campade på somrarna. Mina föräldrar 
hade faktiskt en sådan här husvagn.

Dan och Ingela började samla på 
50-talsprylar och hittade så många att 
de gjorde om ett rum till nostalgirum 
hemma i huset i Lysekil.

– Sedan bara blev det så här, säger 
Dan. Nu är det som en livsstil, i alla fall 
på sommaren. ●

På resegrammofonen snurrar Arne 
Qvicks ”Rosen” från 1969.

Nej, det är inget fotomontage. 

Fikapaus 
”i köket”. 
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Viktor hemma i Solna, där samlingen 
fyller både bokhyllor och garderober. 
På bordet ligger några av hans mest 
älskade fynd, bland annat förlagan till 
jackan som han har på sig. Och Bäver-
filtshatten har blivit hans signum.

magasinet kombi  5 2018

Viktor Fredbäck
Ålder: 34 år.
Bor: I Solna.
Familj: Sambon Sofia Bengtsson 
och lille Nils, 9 månader.
Gör: Försäljningschef på under- 
klädesföretaget Frank Dandy. 
Jeansologi: Har cirka 400 par 
gamla jeans och letar gamla jeans 
i gruvor i USA. Har gett ut boken 
”True fit – a collected history of 
denim” och utsågs till Årets samlare 
på Antikmässan 2017. 
Favorit i samlingen: Ett par kanvas-
byxor från Levi’s från 1876. 
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Jeans från 1920 av märket 
Stronghold, inköpta av en 
vintagehandlare.

En del gräver efter guld. Viktor Fredbäck 
gräver efter jeans. Han har tillbringat 

hundratals timmar i kolsvarta,  
fladdermusfyllda gruvgångar i Nevada i 
jakt på spillror av utslitna arbetarplagg.

TEXT: CHRISTINA BILD  FOTO: CHRISTINA BILD SAMT PRIVATA

VIKTORS
gruvfynd

O
FTA SAKNAS det ena byx-
benet, inte sällan båda. 
Ibland har sand och smuts 
lagt sig i så tjocka sjok att 

ursprungsfärgen knappt kan anas. 
Hål, knappar som lossnat och tafatta 
lappningar och lagningar är mer regel 
än undantag. Men för Viktor Fredbäck 
är bomullsbyxorna som han visar på 
sitt matbord värda sin vikt i guld, både 
bildligt och bokstavligt talat. Ju äldre 
desto bättre, oavsett skick.

– Det du ser på bordet är minst några 
hundra tusen per plagg, säger han och 
stryker ömt på resterna av en Levi’s-byxa 
från OS i Los Angeles 1904.

Som landets främste jeanssamlare 
har han på drygt tio år jobbat sig hundra 
år bakåt i tiden. Hans första samlar-
objekt tillverkades på 1960- och 70-talet. 
Numera lyfter han varken på rumpan 
eller plånboken för något som är yngre 
än 100 år.

– Första åren var jag slaviskt på 
auktionssajten E-bay. Först 20 minuter i 
sängen på morgonen, sedan på lunchen, 

På byxjakt tillsammans  
med Mike. Just den här 
gruvan, som ligger i 
Nevada, var i bruk 1880.
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under någon tråkigt föreläsning och 
när jag kom hem. Nu har jag kommit så 
långt att E-bay är dött, det jag vill ha är 
så speciellt. 

RIKTIGT GAMLA JEANS har länge varit 
hårdvaluta bland samlare och jeans- 
företag som vill förstärka sina arkiv. 
Men att tjäna stora pengar på sin 
hobby intresserar inte Viktor. Han har 
ännu inte sålt något.

– Det som intresserar mig är historien 
bakom plaggen.

Vem som haft plagget och hur och när 
det har använts har varit stående frågor 
när Viktor hittat nya objekt. Samma frå-
gor som resulterat i att han tillbringat de 
senaste tio årens semestrar i övergivna 
gruvgångar i den amerikanska öknen.

– En dag dök det upp något väldigt 
gammalt på E-bay, ett par jeans från 
1800-talet. Jag frågade i vanlig ordning 
om säljaren visste något om plagget och 
vem som haft det. Jag fick bara ett kort 
svar: ”Gräver efter jeans i gruvor, vill du 
komma med?”. 

Det visade sig att säljaren, Mike Har-
ris, hade letat efter jeans i nedlagda gru-

vor tillsammans med sin svärfar, som 
var landskapsarkitekt, under många år.

– Anledningen till att jag fick följa 
med var nog att han kunde vara säker på 
att jag skulle kunna hitta de här ställena 
utan honom, skrattar Viktor.

Samtidigt behövde Mike hjälp. 
Gruvorna ligger i otillgängliga områden 
som frekventeras av både kriminella och 
skallerormar. Lägg till det låga, smala 
gruvgångar där rasrisken är stor. 

– Rent krasst är det inte tillåtet att 
göra det vi gör, och första åren letade 
vi i mörker. Och det blir helt kolsvart i 
öknen på natten. Då var jag rädd ibland, 
särskilt för fladdermössen, jag gillar inte 
dem.

DET KAN LÅTA LÅNGSÖKT att leta jeans 
i gruvor, men metoden har sin förkla-
ring. Uttjänta textilier användes förr 

”Det som intresserar 
mig är historien bakom 

plaggen”

som tätning mot bland annat bjälklag. 
Vad som sedan ska hända när man drar 
loss en tygtrasa efter 140 år går inte att 
förutse.

– En gång rasade en sten ner en 
decimeter från min polare. Men om vi 
ser något som ser ut som ett par jeans 
ovanpå en balk ska det med ut. Något 
alternativ finns inte.

Under det sena 1800-talets guldrusch 
och nybyggarvåg blomstrade markna-
den för arbetarplagg och det fanns kring 
300 tillverkare i USA, varav Levi’s och 
Lee är de mest kända. 

– Mitt fokus är varumärken som levde 
under en kort period under 1800-talet. 
Att hitta något som jag inte visste fanns. 

Av alla fynd Viktor gjort på sina resor 
rankar han ändå ett par Levi’s från 
1880-talet allra högst. De låg under hög-
vis med skräp tillsammans med bland 
annat en hatt av bäverfilt, som han låtit 
tillverka en kopia av. För att få den rätta 
patinerade looken har hatten blästrats 
med gruvsand och fått stearinfläckar av 
ljusstumpar från en gammal gruvgång. 
Nu är Viktors vision att ge flera fynd 
evigt liv genom att tillverka och sälja 
plagg som är så lika originalen som 
möjligt – med fläckar, hål och allt. Än så 
länge finns prototyper på ett par kängor, 
en byxa och en jacka. Att få tumma på 
den kärleksfullt lagade originaljackan 
från 1880, samtidigt som Viktor sitter 
bredvid, iklädd en exakt kopia och sin 
bäverfiltshatt, gör att tidstankarna 
svindlar. Om 150 år kanske någon hittar 
Viktors jacka och nyfiket frågar om 
ägarens historia. ●

Jeans av märket Stronghold, 
tillverkade 1901, upphittade 
i ett gruvschackt.

Sand, bergsmassiv och taggiga små 
buskar. Naturen kring gruvorna  
i Arizona är som tagna från  
en Vilda västern-film.



HAR DU MÖJLIGEN en plåtleksak 
från Althof Bergmann, föreställande 
jultomten i en släde dragen av getter, 
hemma i gömmorna? Eller en hangar, 
med tillhörande pontonzeppelinare, av 
märket Heyde? I så fall skulle du kunna 
vara 1,3 miljoner respektive 104 000 
kronor rikare. I alla fall har de klubbats 
för dessa summor på auktion nyligen. 

Mekaniska tennleksaker började 
tillverkas i större skala i Bayern, och 
främst Nürnberg, under 1800-talet. 
Hess startade 1826, Märklin 1859, 
Guntherman 1877 och Lehmann 1881 – 
och det är bara några av alla de företag 
som gjorde de litograferade leksakerna 
populära. Redan på 1400-talet blev 
Nürnberg ett centrum för leksakstill-
verkning och 1861 fanns 261 fabriker i 
staden, som än i dag samlar branschen 
genom sin internationella Spielwaren-
messe. 

För många av Nürnbergs leksaksfab-
riker tog dock eran slut i samband med 
andra världskriget. Några fabrikanter 
flydde från Hitler och tog kunskapen 
med sig, bland annat Tipp & Co:s ägare, 
som emigrerade till England där han 
först startade Mettoy 1933 och leksaks-
bilmärket Corgi 1956. Under 1950-talet 
blev de tyska plåtleksakerna utkonkur-
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TEXT: CHRISTINA BILD 

Gebrüder Einfalt/Tech-
nofix, ca 1930, klubbad 
för 13 500 kr.

Günthermann, 
1900-talets början, 
klubbad för 8 000 kr.

Fritz Voigt, 1950-tal, 
klubbad för 6 000 kr.

Strenco ST1, 1950-tal, 
klubbad för 4 100 kr.

Mettoy, tidigt 1950-tal, 
klubbad för 2 000 kr.

Li’l Abner and his Dogpatch Band 
tillverkades på 1940-talet av Unique 
Art Manufact Co, USA. Klubbad på 
nätauktion för 1 600 kronor.

Mekaniska manicker

Kulturkoll

Mekaniska leksaker på svenska auktioner

rerade av plast och japansk prispress 
och namn som Gama, Göso, Schuco, 
Linemar och Gebrüder Einfalt/Techno-
fix har passerat sin storhetstid. ●
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Den beskrivs som världens vackraste sjöresa. Hurtigruten 
från Bergen till Kirkenes längs norska kusten är klassikern 
som lockar turister från hela världen.    TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

Ä
VENTYRET BÖRJAR i Bergen. 
Den charmiga kuststaden är 
en av Europas nederbörds-
rikaste städer, men när  

Hurtigrutens nyrenoverade stolthet 
Kong Harald lämnar hamnen skiner 
solen från en klarblå himmel.

Nu väntar en färd som Lonely Planet 
listat som ”världens vackraste sjöresa”. 
Men de kustgående Hurtigruten- 
skeppen är framför allt ett oumbärligt 
färdmedel och transportverktyg för 
lokalbefolkning och industri.

De binder samman hela norska kus-
ten, vilket revolutionerade postgången 
när linjen grundades för drygt hundra 
år sedan.

DET RÅDER STOR förväntan på akter-
däck när Kong Harald stävar ut från 
hamnen.

Belåtna passagerare njuter av  
panoramavyerna över både fjäll och 
hav, många med ett glas champagne i 
handen för att fira den soliga starten. 

genom ett dramatiskt fjällandskap med 
skarpskurna bergstoppar och skum-
mande vattenfall.

Trästaden Trondheim med sin 
ståtliga domkyrka når vi efter ännu ett 
dygn till havs. Här ligger Kong Harald 
fram till lunch, så att vi passagerare får 
tid att kolla staden – till fots, från cykel-
sadeln eller med kajak längs Nidelven.

I hamnen strosar Marie och Jan-Åke 
Holgersson, som just klivit av sydgående 
M/S Nordlys på andra sidan kajen. De 
har varit på kryss i närmare tio dagar.

– Det här är vår femte tur med  
Hurtigruten hela vägen till Kirkenes 
och tillbaka, säger Marie.

Hon poängterar att det är minst lika 
trevligt att åka höst och tidig vår, då 
priserna är betydligt lägre.

– Passa på att åka tåg från Oslo till 
Bergen inför resan. Det är en upplevelse  
i sig, och ger en bra bild av Norges 
vackra fjällnatur.

Jan-Åke och Marie har även varit på 
Antarktis med M/S Fram, Hurtigrutens 

En salig blandning av skandinaver, 
tyskar, holländare, fransmän och 
amerikaner, kryddat med japaner och 
kineser i grupp.

Toppattraktionen Geiranger visar 
sig från sin bästa sida nästa morgon. 
Solen flödar och den världsarvsmärkta 
fjorden ligger spegelblank när Kong 
Harald lägger till.

Och visst är det häftigt att skåda 
fjorden från ovan för alla oss som 
valt att fortsätta med buss längs den 
slingrande Trollstigen till nästa anhalt 
– Molde hamn. En tre timmar lång färd 

Kong Harald är ett av Hurtigrutens nyrenoverade 
fartyg – med skandinavisk design som ledord. 

Här för ankar i Geirangerfjorden.

HURTIGRUTEN– klassisk kryssning 

I Kirkenes är 
kungskrabbe-
fisket populärt.

Marie och Jan-Åke 
Holgersson reser ofta 
med Hurtigruten.
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Geiranger är Norges mest 
omtalade fjord. Ett måste 
för Hurtigrut-resenären.

Att resa den klassiska sträckan Bergen-Kirkenes 
tar en vecka i varje riktning. 

Späckat 
utflyktsprogram

Under resan finns det möjlighet 

att hänga med på över 90 utflykter 

och äventyr, där Geirangerfjorden, 

Svartisen (Norges näst största glaciär), 

Trollstigen och Nordkapp hör till  

de mest bokade. Man erbjuder  

också kajakpaddling, ölprovning, 

fjällvandringar och adrenalin- 

stinna utflykter med  

ribbåt.

Belåtna passagerare njuter av  
panoramavyerna över både fjäll och hav.
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stilfulla expeditionsfartyg. En storslagen 
resa som definitivt gett mersmak på 
fler Hurtigrutenäventyr. 

KONG HARALD fortsätter sin resa. Pol-
cirkeln passeras före frukost nästa mor-
gon och sedan är det Bodö och ribbåt 
eller buss till Saltstraumen som gäller, 
världens starkaste tidvattenström.

Vi passagerare får drygt en timme på 
oss att kolla Svolvær på Lofoten. Den 
gamla fiskebyn har genomgått en stor 
förvandling och bjuder nu på  
promenadvänligt bryggstråk, med 
mysiga kaféer och restauranger.

Helena och Jürgen Mökander från 
Sollentuna har precis klivit ombord. 
De tog flyget till Kiruna, för vidare 
resa med tåg till Narvik och buss till 
Lofoten.

– Vi har knallat i fjällen ett par dagar 
och ska nu vidare till Tromsö, där  det 
blir mer vandring, berättar Jürgen.

Sedan byter de båt till M/S Lofoten 
för att fortsätta till Kirkenes.

– Det är ett suveränt sätt att resa 

”Det är ett suveränt sätt att resa på och klart 
billigare än att boka ett färdigt paket”

Många väljer 
att följa med på 
kungskrabbefiske 
i havet utanför 
Kirkenes, allra 
längst i norr.

Solpaus på 
akterdäck.

Glid med kajak 
längs Nidelven och 
få närkontakt med 
Trondheims gamla 

träbebyggelse.

på och klart billigare än att boka ett 
färdigt paket, konstaterar Helena med 
ett leende.

Trollfjorden nästa. Den närmare tre 
kilometer långa fjordarmen, med en 
blott hundra meter bred öppning,  
kantas av skarpskurna branta berg, 
som formligen hukar sig över fartyget.

Vädret ändrar karaktär i Tromsö. 
Lite kyligare och mörka moln vid  
horisonten. Här tar många linbanan 
upp till högre höjd, för att kolla vyerna.

Missa inte att besöka världens 
nordligaste bryggeri. Macks ølbryggeri 
är från 1877, och den klassiska ölhallen 
i källaren på huvudbyggnaden serverar 
fortfarande skummande pilsner från 
tapp mellan nio och sex på dagen.

Reser man Hurtigruten från Kirkenes 
och söderut finns det även möjlighet 
att gå på midnattskonsert i Ishavs- 
katedralen. Den är utsmyckad med 
Europas största glasmosaik och ligger 
ett stenkast från havet.

NÄSTA MORGON väntar bergsplatån 
Nordkapp, Europas nordligaste punkt. 
En bussutflykt med stora förvänt-
ningar. Vädret spår dock regn, men vi 
passagerare håller tummarna.

På vägen från hamnen till klippan 
stannar vi till hos Nils Somby från 
Karasjok, som tog med sig renar hit 

Helena och Jürgen  
Mökander från Sollen-

tuna varvar båtresan 
med fjällvandring.
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Så färdas du med 
Hurtigruten
➞ Hurtigruten är ett välkänt inslag 
längs den norska kusten sedan 1893. 
➞ Varje dag, året runt, avgår ett av 
Hurtigrutens 13 kustfartyg från Bergen 
till Kirkenes. Med en genomsnittsfart 
på 15 knop är man tillbaka i Bergen tolv 
dagar och 2 500 sjömil senare.
➞ Under de senaste åren har flera bå-
tar i Hurtigflottan renoverats i ”skandi-
navisk stil”, bl. a. M/S Kong Harald, där 
ett svenskt företag svarat för designen.
➞ De två äldsta, M/S Lofoten och M/S 
Vesterålen, har bevarat den gamla  
stilen och är klart mindre. Perfekt för 
den som söker skeppsnostalgi och ett 
mer spartanskt boende.

Möjligt åka delsträckor
➞ Det finns flera olika resealternativ.  
De flesta väljer att åka sträckan Bergen–
Kirkenes, som tar en vecka. Paketpris 
med dubbelhytt och helpension från  
ca 8 000 kr per person. Rutten Kirke-
nes-Bergen kostar från 7 000 kr per 
person kr inkl helpension i dubbelhytt. 
Det kostar dock betydligt mer under 
sommarmånaderna.
➞ Det går också att resa med Hurtig-
ruten på temat ”Packat & klart”, med 
flyg och hotellnätter i priset, där kortare 
kryssningar som Tromsö–Kirkenes, 
Tromsö–Trondheim och Bergen–
Trondheim blivit allt mer populära.

Resa dit
➞ Flyg med SAS och Norwegian från 
Stockholm och Köpenhamn till Bergen, 
direkt eller via Oslo från 1 800 kr t/r. 
Från Kirkenes flyger både SAS och 
Norwegian via Oslo. Enkelresa från 
1 500 kr.
www.hurtigrutenresan.se
www.hurtigruten.no

ockupationen under andra världs-
kriget. Det var Röda armén som stod 
för insatsen, så vi har alltid haft ett 
vänskapligt utbyte.

Ett bevis för det är den snart tioåriga 
överenskommelsen som gör att norr-
män och ryssar som bor vid gränsen 
lättare ska kunna besöka varandra. 

Tillbaka i Kirkenes väntar nästa  
Hurtigrutäventyr: en sväng ut på 
fjorden med ribbåt för att fiska kungs-
krabba.

Vi får vara med om att bärga de väl-
diga skaldjuren från tinorna, och delta 
i tillagningen vid en röd sjöbod. Och 
som gäst får man sedan äta så mycket 
man orkar. ● 

Resan med buss från Geiranger 
längs Trollstigen bjuder på det 

bästa av norsk fjällnatur.

redan på 70-talet. Han och hustrun 
Anna driver butik med sameslöjd och 
berättar för turisterna om livet som 
renskötare.

Väl framme vid Nordkapp är land-
skapet täckt av tunga moln. Ibland 
uppstår dock små luckor, som gör att 
det går att skönja både hav och impo-
nerande klippstup.

I Kirkenes vänder Hurtigruten för 
sin färd söderut, och några kilometer 
bort ligger gränsen mot Ryssland med 
Murmansk som närmsta större stad.

Elvebåtssafarin med Hans Hatle hör 
till en av de mer populära utflykterna.  
I handbyggda långsmala träbåtar glider 
vi sakta uppströms i soligt väder, drygt 
40 mil norr om polcirkeln.

HANS HAR GUIDAT turister i gränslandet 
sedan mitten av 90-talet, och bjuder på 
en hel del dramatisk historia under den 
knappt timslånga färden mot den ryska 
gränsen.

– Kirkenes var den första staden i 
Norge som befriades från den tyska 

Du får själv hjälpa till att rensa 
kungskrabborna.
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TILL ASIEN
RECEPT: JENNIE WALLDÉN  FOTO: MAGNUS SKOGLÖF  UR BOKEN: MYCKET SMAK PÅ NOLLTID (BONNIER FAKTA)

Ont om tid i köket behöver inte betyda tråkig 
färdigmat i mikron. Tv-kocken och krögaren Jennie 
Walldén bjuder på tre snabba asiatiska rätter.
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2 portioner

Ingredienser: 
200 g äggnudlar
100 g rökt sidfläsk eller bacon
Neutral rapsolja till stekning
2 vitlöksklyftor
2 ägg
1½ msk koreansk/japansk soja 
2 tsk sesamolja
1 tsk strösocker
Salt och nymald svartpeppar
2 salladslökar
2 tsk rostade sesamfrön
1 rejäl näve riven parmesan

Gör så här:
1. Koka nudlarna al dente i 
välsaltat vatten, 1 minut kortare 
än anvisningen på förpack-
ningen. Skölj i iskallt vatten i 

Carbonara med 
koreansk tvist.

En riktigt god 
curryrätt med 
kyckling.

4 portioner

Ingredienser: 
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
600 g kycklinglårfilé
Smör och neutral rapsolja till 
stekning
1 msk currypulver
3 dl vispgrädde
2 msk mango chutney
Färskpressad saft från ½ lime
Salt och nymald svartpeppar
Till servering
Nykokt basmatiris
Rostade och saltade jordnötter
Mango i tärningar
Rostad kokos
Gurka i tärningar
Sambal oelek
Hackad koriander

Snabbaste vägen

durkslag tills nudlarna är kalla. 
Låt rinna av.
2. Skär fläsket i tärningar. Stek i  
en het stekpanna tills det är kris- 
pigt. Finhacka vitlök och låt steka 
med i cirka 1 minut på slutet.
3. Vispa ihop ägg, soja, sesam-
olja och socker. Smaka av med 
salt och rejält med nymald 
svartpeppar.
4. Strimla salladslöken tunt.
5. Lägg nudlarna i pannan med 
fläsket och stek i 1–2 minuter 
tills det är varmt. Vänd runt 
nudlarna ordentligt, de ska 
täckas av lite fett från pannan. 
Häll sedan i äggblandningen 
samt sesamfrön och blanda väl.
6. Strössla över salladslök och 
servera genast med mer svart-
peppar och riven parmesan.

Gör så här:
1. Skala och skiva löken i tunna 
skivor. Skala och finhacka 
vitlöken. Skär kycklingen i 
munsstora bitar. Stek löken i 
mjuk i olja tills den har fått lite 
färg. Lägg i kycklingen och 
stek även den tills den har fått 
lite färg. Låt currypulver steka 
med i lite extra smör de sista 
30 sekunderna.
2. Häll i grädde och låt puttra. 
Tillsätt mango chutney och 
smaka av med pressad lime, 
salt och peppar.
3. Servera genast med nykokt 
basmatiris. Lägg jordnötter, 
mango, kokos, gurka, sambal 
oelek och koriander i små 
skålar och låt var och en strö 
på det de gillar på sin tallrik.

Curry namnam – gul kycklingcurryCarbonara koreana

10 
min 20 

min
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”Har alltid kimchi hemma” 
Hallå där, Jennie Walldén, som 
skrivit kokboken ”Mycket smak 
på nolltid”.  
Varför en snabbmatsbok?  
– Det är ingen snabbmatsbok 
i egentlig mening. Många tror 
att asiatisk mat är svårt och 
tidskrävande. Jag vill visa att 
det är snabbt och enkelt. 
 
När har du själv bråttom vid 
spisen?
– När jag kommer hem från 
jobbet, barnen är hungriga och 
snart ska i väg på träning. Då 

måste matlagningen gå undan.
 
Ditt bästa tips till den som har 
ont om tid i köket?
– Ha saker hemma så du 
slipper rusa till affären. Och ta 
vara på rester, de är ju redan 
tillagade.
 
Fem råvaror som du alltid har 
hemma?
–Lök, olika kålsorter, olja och 
ris. Och kimchi förstås, alltså 
mjölksyrade grönsaker med 
koreansk kryddning.
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Biffsallad 
med koreansk 
marinad och 
en dressing 
med härliga,  
intensiva 
smaker.

Korean steak salad
4 portioner

Ingredienser: 
600 g entrecôte i tjocka skivor
Marinad
3 msk koreansk el japansk soja 
1½ msk strösocker
2 vitlöksklyftor, rivna
1 msk sesamolja
Generöst med nymald svart-
peppar
Dressing
2 msk koreansk/japansk soja 
1 vitlöksklyfta, riven
1 msk sesamolja
Generöst med nymald svart-
peppar
3 msk neutral rapsolja
Färskpressad saft från ½ citron
½ msk gochujang
1 msk honung
Grönsaker
1 huvud romansallad
½ rödlök
½ gurka
250 g miniplommontomater
10 cm rättika
1 näve mâchesallad
3 msk rostade sesamfrön
1 dl rostade pumpafrön

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser till 
marinaden. Lägg köttet i en 
plastpåse och häll marinaden 
i påsen. Massera köttet lite lätt 
så att det täcks av marinad 
inne i påsen. Låt stå i rums-
temperatur medan du förbere-
der dressingen och salladen.
2. Rör samman alla ingredien-
ser till dressingen. Smaka av 
med soja.
3. Skär romansallad i munssto-
ra bitar och skiva rödlök i så 
tunna skivor som möjligt. Skala 
och klyv gurkan på längden. 
Kärna ur och tärna. Dela 
tomater i mitten och strimla 
rättika med  
en potatisskalare eller mandolin.
4. Torka av köttet och stek eller 
grilla på hög värme. Låt vila i 5 
minuter och skär i tunna skivor.
5. Lägg grönsakerna på ett stort 
fat, lägg köttet överst och ringla 
över dressing. Strössla över  
sesamfrön och pumpafrön.

30 
min

Vi har tre exemplar av 
”Mycket smak på nolltid” 
som vi lottar ut bland dem 
som svarar rätt på frågan: 
Vilken av dessa rätter har 
INTE sitt ursprung i ett 
asiatiskt land? 
1. Enchilada
X. Bibimbap
2. Sashimi

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Mycket smak”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi,  
”Mycket smak”, Box 995, 
162 12 Vällingby.
Senast den 31 maj vill vi ha 
ditt svar.

Vinn! 
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Division 4 är den lägsta i svensk dambasket. I botten av tabellen 
ligger som vanligt Bandhagens BK, men det är inte hela världen. 
Spelarnas gemenskap och kärleken till sporten betyder mer. 
TEXT: ANNIKA TIDEHORN  FOTO: MAJA BRAND

D
ET ÄR onsdagskväll i Enskede-
hallen i södra Stockholm 
och nio basketspelare börjar 
värma upp. 

– Okej, ställ upp tre i mitten och två 
och två runt omkring, ropar Margareta 
Bratt Carlström, lagledare och ordfö-
rande i Bandhagens basketklubb. Laget 
har ingen tränare utan kör själva på rutin. 
Margareta, som till vardags arbetar 

eningen Hand in Hand Sweden sedan 
fått ta del av, säger hon. Hand in Hand 
verkar för att utrota barnarbete och 
deras logotyp bär vi nu med stolthet på 
våra nya matchdräkter.

TIDIGARE FANNS även ett herrlag men 
nu är det ett energiskt damlag som 
driver klubben vidare. Medlemmarna 
är mellan 22 och 58 år.

Lyckliga förlorare

med arbetsmiljöfrågor på Karolinska 
Institutet, brinner för basket och klub-
ben. Hon har hunnit med 21 år efter 
sin ”riktiga” basketkarriär i bland annat 
Lugi i Lund och spelar nu för att det är 
så himla roligt. 

– Det kostar en slant med seriespel, 
domare och hallhyror, men det är det 
värt. Från en privatperson har vi fått 
lite sponsorpengar som den ideella för-

– Basket är skönhet och lite som en dans, säger Åsa 
Hedberg, 46 och försöker ta sig förbi Margareta 

Bratt Karlström, 58 i försvarsposition.
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– Vi måste tänka på framtiden 
och värva lite yngre förmågor, säger 
 Margareta, tar ett par snabba steg och 
lägger snyggt upp bollen i korgen. 

– Hon är otroligt skottsäker, säger 
lagkamraten Åsa Blombäck, ekonom på 
Södersjukhuset, som kom med i laget 
genom att hon fick se ett Facebook inlägg 
och blev sugen att ta upp spelet igen. 

Efter lite mer skottövningar får halva 
gänget vända på tröjorna så de blir vita 
i stället för gröna. Dags att spela match. 
Fötterna har fått mer fart, tempot 
ökar och tjejerna utstrålar glädje och 
kämparglöd. Det finns ett starkt driv 
och alla pratar om den starka kärle-
ken till basket. Nästan alla har spelat i 

ungdomen och sedan tagit upp spelet 
som seniorer. 

– Det här är verkligen hälsa, snacka 
om bra intervallträning, säger en 
svettdrypande men spänstig Gunilla 
Kling Andersson när hon dimper ner på 
bänken med vattenflaskan i handen för 
en paus.

– Vinsterna har väl inte blivit jätte-
många för oss. Men drivet är förstås 

att vinna, även om vi spelar för att ha 
kul. Och det finns 20-åringar som inte 
springer ifrån oss. 

Lotta Averbo, HR-chef, har spelat 
längst tid i klubben och berättar att 
basket var ett lätt val för henne och att 
hon kommer att fortsätta spela så länge 
hon kan.

– I skolan fick man prova på andra 
sporter men jag fastnade snart för 
basketen, dels för att det är kul, dels för 
att spelet är mindre tufft än handboll. I 
basket är det inte tillåtet med närkamp 
på samma sätt. Slänger man ut en arm 
mot den som gör en ”layup” mot korgen 
riskerar man foul och motståndaren 
kan få lägga två straffkast. Visst råkar 
man ut för ett och annat stukat finger 
och något blåmärke men basket är 
kärlek för livet och vi har så fin sam-
manhållning i laget, säger hon.

SENIORLAG SOM Bandhagens basket-
klubb får ta sena kvällpass, träningen 
slutar 22.30.  

– Man är jättetrött när klockan 
ringer morgonen efter ett tränings-
pass. Det är många starter och stopp 
i basket som gör lederna stela, det gör 
ont här och var men det går över under 
dagen, säger Jenny Schönning, ekonom, 
och lägger till att det blir bra med lite 
basjympa på Friskis & Svettis i morgon. 

Klockan går fort när man har roligt och 
det är dags för ombyte och kort men skönt 
eftersnack i omklädningsrummet. 

– Det är en fantastisk känsla att 
lira tillsammans, säger Margareta 
som precis som hela laget är taggad 
inför söndagens hemmamatch mot IK 
Hephata. 

Hur den slutade? Jodå, förlust igen. ● 

Bandhagens basketklubb
➞ Startade 1975 som ett herrlag.
➞ 20 medlemmar i åldern 22–58 år
➞  Hemmahall: Enskedehallen,  

Stockholm. 
➞ Lag: Damlag i division 4

”Vinsterna har väl inte blivit jättemånga för oss. 
Men drivet är förstås att vinna, även om vi  

spelar för att ha kul.”

Längst bak från vänster: Jenny Schönning, 42, Lotta Averbo, 52, Margareta Bratt 
Carlström, 58, Filippa Sundén, 35, Anna Vikström, 31. Längst fram från vänster: Gunilla 
Kling Andersson, 57, Malin Ridelius, 47, Åsa Blombäck, 38, Åsa Hedberg, 46.

315 år har tjejerna 
spelat sammanlagt 
och i olika klubbar.
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       Inspiration

AV: CHRISTINA BILD

UT OCH  
RÖR PÅ DIG!
Den bästa motionen är den som blir 
av – om det så bara är en promenad 

med hunden eller en cykeltur.  
Här är några prylar som kanske  

kan öka motivationen. 

Visste du att …
Alla som köpt en elcykel efter 

den 20 september 2017 har 
möjlighet att ansöka om en 

elfordonspremie, motsvarande 
25 procent av inköpspriset. Läs 

mer på naturvardsverket.se

REGNSKYDD
Regnjacka med reflex för jycken, finns 

i nio storlekar, 199 kr på crtzoo.se.

KOLL PÅ KARTAN
Cykeldatorn Polar 
M460 HR har GPS, 

många smarta 
cykelfunktioner 

och medföljande 
pulsband, 2 295 kr, 

sportamore.se

HJÄLP I BACKARNA
Trampa när du orkar och 

ta hjälp i uppförsbackarna. 
Electra Loft Go! 8i har 

åtta växlar, en motor på 
250 watt och ett batteri 
på 400Wh, 22 243 kr på 

cykelsport.se.

ALLT-I-ETT
Perfekt för dig som tränar där 
det är trafik. Tröja med reflex-
tryck, Helly Hansen, 599 kr.

STILPOÄNG
Snyggast på banan blir du 

i matchande byxor och 
solskärm, J. Lindeberg,  

1 300 resp 300 kr.

LÄTTA STEG
Ett par färgglada löparskor 

ger vårkänslor. Nike Air 
Zoom Pegasus görs i herr-

storlekar, 1 500 kr.

LIVFÖRSÄKRING
Reflexer som kläms 

fast på cykelns 
ekrar, 149 kr på 

cykelkraft.se

LEKFULLT
Minns du hur kul det var att 
hoppa rep när du var barn? 
Få upp flåset med Casalls 

hopprep, 299 kr.

Kombis 
favorit!
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Gubben på Huvön bär 

upp klippan sedan 

urminnes tider.

Vida vattenvyer från Kluntarna.

Brändöskär är 
ett populärt 
semestermål 
med fiskeläge, 
ett kapell från 
1774 och  
labyrinter.

I Sveriges nordligaste skärgård finns tusentals öar där du kan 
njuta av orörd natur och magisk midnattssol. Se bara till att 

sjökortet är färskt – och glöm inte myggstiftet!

Weekend

Skärgårdstur i midnattssol

LÄNGS STORA DELAR av Norrlandskusten 
händer i princip ingenting. Det vill säga om 
man färdas till sjöss, och letar strandhugg 
på öar, kobbar och skär. Men i höjd med 
Piteå och vidare mot Luleå, Kalix och 
Haparanda ändrar sig naturen dramatiskt. 
Luleå skärgård består av 1 312 öar större 
än 20 kvadratmeter, medan Kalix skärgård 
räknar in 792. I alla fall enligt den senaste 
statistiken. Landskapet förändras nämligen 
kontinuerligt på grund av landhöjningen.

– Om du har ett tio år gammalt sjökort 
kan du räkna med att det diffar tio cen-
timeter. Så det gäller att vara skärpt som 
skeppare, menar Nisse Rönnkvist, som 
utforskat merparten av skärgården i såväl 
segelbåt som motorbåt.

Medeldjupet i Luleå skärgård är strax un-
der tio meter och grynnorna många, men 
naturupplevelsen är väl värd besväret. Bara 
tolv av öarna är bebodda och att hitta en 
egen oas för picknick och bad är inte svårt. 

Ett av skärgårdsturens måsten är hjärn-
gympa i någon av labyrinterna. I Sverige 
finns cirka 300 kända forntida labyrinter  

och 100 av dem ligger i vattennära om-
råden i Norrbotten. De äldsta utfördes 
på 1200-talet, och de tros ha tillkommit 
för att gynna fiskelyckan. De stenlagda 
gångarna finns bland annat på Kluntarna, 
Huvön, Rödskallen, Seskarö och Ström-
mingsören. 

STORA HUVÖN  1
Med sina branta raviner, klippväggar och 
vackra klapperstensfält är det inte svårt att 
förstå varför Stora Huvön har utsetts till 
en av Sveriges vackraste öar. På nordöstra 
delen finns en fin, djup naturhamn och 
en liten sandstrand, och från berget har 
man en magnifik utsikt över skärgården. 
Om man tittar på bergväggen i nordvästlig 
riktning framträder en gubbe som stöttar 
klippan på sin rygg. 

KLUNTARNA  2
Redan på 1500-talet höll strömmingsfis-
kare och säljägare till på Kluntarna, som 
på den tiden var en ögrupp. På grund av 
landhöjningen har öarna vuxit ihop och 

fiskelägena flyttat sig allt eftersom. I dag 
finns flera övergivna bosättningar varav 
den yngsta lyser upp med röda små fiske-
stugor och båthus.

SANDÖN
För den som gillar liv och rörelse är 
Sandön rätt destination. Ön, som är den 
största i Lule skärgård, har ett 50-tal bo-
fasta. Här erbjuder Klubbviken gästhamn, 
stugor, restaurang och diverse aktiviteter 
som att hyra kajak och trampbåt. 

För den som inte har egen båt är Norrbot-
tens skärgård inte alltid lättillgänglig, trots 
vissa turbåtar. Att hyra båt eller kanot är ett 
alternativ, eller varför inte boka en tur med 
en vrålsnabb ribbåt?! Inbitna landkrabbor 
väljer en räkkryssning eller kvällstur med 
M/S Laponia till Brändöskär. 3

MER INFO: 
Bottenviken.se 
Heartoflapland.com
Kalix.se

1 2

3

TEXT: CHRISTINA BILD 
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V S P O M L O P P T A F N R Z Ä U G A O E
A N O R O K E S L E K R Ö M R Ö F L O S K

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden från astronomins 
värld. De nio överblivna bokstäverna ger 

en bemärkt person i sammanhanget. 
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden från astronomins 
värld. De nio överblivna bokstäverna ger 
en bemärkt person i sammanhanget. 
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 
diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar hittar 

du på kombispel.se/kombi
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ERTILBLUES

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

Vinnare Kombikrysset mars 2018:
Eva Blohm Strömberg, Tanumshede, Lise-Lotte 
Gustafsson, Nyköping, Elsvig Andersson, Bodafors, 
Rune Svensson, Karlshamn, Inger Knodt, Hallsberg.
Efterfrågad lösning mars 2018: MÅHÄNDA.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Vinn! 

Skriv en limerick 

– och tävla om en härlig 

weekend i fjällen! 

Tävlingsregler: 
Vinnare, andra- och tredjepristagare utses 
av en jury bestående av Kidi Oller Wester-
berg, Emelie Bolldén, Kombispel och Inger 
Sundelin, Spoon. Juryns beslut kan inte 
överklagas. 
Tävlande måste vara bosatt i Sverige och 
över 18 år.
Vinnaren förbinder sig att ta ett foto från 
vistelsen. Tävlingsbidragen och vinnarfotot 
kommer att publiceras i tidningen Kombi 
samt i Kombispels sociala medier.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Så skriver du en limerick
En limerick är en skämtsam vers med 
fem rader. Raderna ska rimma enligt 
schemat A A B B A. Första raden ska 
helst sluta med ett geografiskt namn 
och den sista ha en oväntad knorr. 

Skriv en limerick på temat  

fjällen och mejla tillsammans 

med ditt namn och adress till 

kombi@kombispel.se. Döp 

mejlet till ”Storsätra”. 

Eller skicka ett vykort till  

Tidningen Kombi, ”Storsätra”, 

113 94 Stockholm.

Senast den 31 maj vill vi  

ha din limerick.

Gör så här!

Storsätra Fjällhotell
Storsätra Fjällhotell är ett klassiskt, 
fyrstjärnigt hotell i vackra Grövelsjö-
fjällen i Dalarna. I området finns 
fantastiska möjligheter till vandring, 
vildmarksaktiviteter och -kurser, fiske 
och golf.
Nu har du chansen att vinna en 
långweekend (fyra dygn) med hel-
pension för två personer på Storsätra 
Fjällhotell. 

I vinsten ingår:
➞ Logi i dubbelrum
➞ Frukostbuffé
➞ Lunchpaket/sopplunch
➞  Eftermiddagsfika i hotellets 

lounge
➞ 3-rättersmiddag
➞  Tillgång till relaxavdelning 

med badtunna
Vinsten kan ej bytas mot kontanter och 
kan utnyttjas 29/6–7/10 2018.

2:a och 3:e pris: 

Skraplottspaket värt 200 kr



magasinet kombi  5 2018 27 

På gång

Kalixborna möter våren med 
motionsloppet Strandruset. 

Vuxna och barn springer 10 eller 
5 kilometer, eller 500 meter för 
de allra minsta, i naturskön miljö 

vid Kalixälvens mynning.  
Mer info: www.kalix.nu

Ut och spring! 

23
MAJ I KALIX

”Vår finaste  
nyhet är lilla 
Indha”
➞ Nina Tano, vd för Furu-
viksparken utanför Gävle,  
laddar för en fullspäckad 
sommar. Vad väntar årets 
besökare?
– Finaste nyheten av alla 
är nog lilla Indha, orangu-
tangungen som föddes här i 
november. Det är den första 
Sumatraorangutangen som 
fötts i Sverige och överlevt. 
Och så inviger vi vårt nya 
hotell, Furuvik Havshotell. 

Furuviksparken har under 
årens lopp haft besök av 
många stora artister. Vilka 
kommer i sommar?
– I år är programmet mer 
späckat än någonsin. Billy 
Idol, Lars Winnerbäck, Lena 
Philipson, Samir & Viktor 
och Magnus Carlsson är 
bara några som kommer.  
Vi väntar storpublik!
Och för den som gillar 
karuseller? 
– Här presenterar vi landets 
första darkride, åkattraktio-
nen ”Spökjakten”, där man 
kan tävla mot varandra om 
att fånga olika spöken. 
Furuviksparken invigdes år 
1900 och har en lång histo-
ria. Hur tar ni vara på den? 
– Vår tradition är väldigt 
viktig för oss. I vinter, när 
vi som vanligt jobbat med 
underhåll av våra byggnader, 
har vi också passat på att 
sätta upp skyltar som berät-
tar om husen. I vår Cirkus-
restaurang har vi återskapat 
miljön med hjälp av foton, 
cirkuskostymer och andra 
detaljer. ●  

➞ KINNEKULLE 26 maj. Ramslök är en 
relativt sällsynt växt i Sverige som har en 
karaktäristisk och stark lökliknande doft. 
I trakterna runt Kinnekulle växer dock 
mycket av den och med Hellekis säteri som 

nav firas här Ramslökens dag varje vår. Det 
blir upplevelsepromenader genom rams-
löksblommande ängar, matmarknad med 
ramslöksdelikatesser och mycket mer. 
Mer info: www.vastsverige.com ●

MUSIK

Smak- och doftrik doldis

MOPEDLOPP

Fartfest (nåja) runt sjön
➞ SANDVIKEN 12 maj. Blå avgasrök 
från tvåtaktsmotorer lär ligga tät runt 
Storsjön utanför Sandviken denna 
lördag. Oräkneliga entusiaster med 
gamla mope-
der kommer 
att köra den 
sex mil långa 
Storsjön 
runt. Start 
och mål vid 
Strandbaden 
i Årsunda, där 
det också blir 
reservdels-
loppis och ”after moppe”. 
Mer info: www.sandviken.se

Wilmer X 
är tillbaka 
➞ SÖLVESBORG 9 juni. Festivalen Sweden Rock är nog så 
stor med band som Iron Maiden och Judas Priest på scen. 
Men frågan är om inte höjdpunkten är svenska Wilmer X, 
som efter många års paus firar 40-årsjubileum med en turné 
som inleds på Sweden Rock. Mer info: www.unitedstage.se
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På ramslök gör du god soppa eller 
pesto. Eller varför inte blanda ner 
den i en fräsch potatissallad?

Wilmer X firar 
40 år med en 
Sverigeturné. 

Uppåt väggarna 
➞ VÄSTERVIK 19 maj. Det kan se ut som att tyngd-
lagen upphävs när deltagare från hela Norden möts 
i Västerviks Klättercenter för att göra upp i Boulder-
SM. Bouldering är en gren inom klättersporten där 
man klättrar uppför lodräta – eller till och med 
utåtlutande! – klippblock utomhus eller klätterväggar 
inomhus. Inga säkerhetslinor används, däremot mjuka 
mattor att ramla på. Mer info: www.vastervik.com

KLÄTTRING

Tuff ut-
maning 
som 
kräver 
teknik 
och 
styrka.

Nostalgi i 30 knyck. 

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN



3	1 st Kombilott (värde 200 kr) 
 med fyra miljonchanser

3	2 st bäddset Nassau från 
 VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr)

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

Erbjudandets 
totala värde:

998 kr99:-För endast

får du

*

VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!
TA CHANSEN DU OCKSÅ 

Snabbast svarar du på www.kombispel.se/bäddset * Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

Är du vår nästa miljonär?
	 Dragning VARJE FREDAG!

Vinner du på Superjackpotten?
	 4 gånger om året dras ett lottnummer som får chans att 
 vinna  Superjackpotten på 10 000 000 kronor! 

Alltid störst chans att bli miljonär!
3	Vinstsumma per år 232 190 000!
3	Vinstsumma per vecka 4 725 000 kronor!
3	Vinstsumma per månad 19 349 167!
3	Vinst på mer än var 4:e lott!

1

2

3

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot
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OBS: VI BEVAKAR DITT LOTTNUMMER AUTOMATISKT, SÅ ATT DU ALDRIG MISSAR DIN VINST!

Snabbast svarar du på www.kombispel.se/bäddset 
Fyll i svarskortet, posta redan idag eller ringer 08-5800 1234. 
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Kombispel/
Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

 *Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2018-06-30, endast en gång per person 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 Dataskyddsför-
ordningen. 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 Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU). 

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Mobil/telnummer:

E-post: (Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

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

3 JA TACK! Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får 
jag en bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 99 kr* för välkomst-
paketet och får dessutom 2 st bäddset Nassau från VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr) – utan extra kostnad. Därefter 
får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr*. Prenumera-
tionen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.
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