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NU ÄR VI ÅTERIGEN i perioden när 
det känns som att hela landet laddar 
inför sommaren. Därför vill vi på 
Kombiredaktionen ge dig som läsare 
ett riktigt sommarnummer. Du får 
bland annat tips på musikfestivaler i 
sommar, Paul Svenssons bästa recept 
på såser och tillbehör till sommarens 
grillning och får följa med på cykel-
semester i Halland.

EN ANNAN SAK som hör sommaren till 
är kall läsk. I detta nummer träffar vi 
Björn, som samlar på flaskor och annat 
som rör svensktillverkad läsk. Själv 
ler jag när jag ser många av märkena i 
reportaget och tänker tillbaka på min 
farmor och farfars jordkällare. Där inne 
i mörkret och kylan dolde sig oftast 
en back med klassiker som Zingo, 
Krusbär och Cuba Cola – många av 
dem från det lokala bryggeriet i Meling 
utanför Fagersta. Inte all läsk i backen 
tillhörde mina favoriter, men hade man 
tur var den nyss påfylld och det fanns 
mycket att välja mellan. Nu snart 40 år 
senare dricker jag mindre läsk, men jag 
måste erkänna att det är ett par gamla 
godingar som jag har återupptäckt och 
gärna dricker när de finns att köpa: 
Trocadero och Champis. Vilken är din 
läskfavorit?

TILL SIST EN PÅMINNELSE – kom ihåg  
när du läser månadens 
reportage om Super- 
jackpotten att de  
lotter du har nu är 
med i nästa Jackpott-
dragning, som sker 
den 7 juli. Vem 
vet – nästa gång 
kanske det blir dig 
vi överraskar!

Äntligen sommar!

INGET GRILLAT UTAN SÅS
Kocken Paul Svensson 
bjuder på elva såser som  
får flintasteken att flyga.  

FLASKSAMLARE 
Merry, Citronil och 
Cuba-Cola. Björn vet 
allt om svensk läsk.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om sommarens musikfester, spänningen vid Superjackpotthjulet, Lapponias 
skapare och ett märkligt kungabesök – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

På två hjul längs 
Hallandskusten

Sidan 8

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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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: Maja Brand Tryck: PunaMusta

Kombi

Sidan 20 Sidan 12

Välkommen

Följ med Kombi på en skön cykeltur genom 
ett bländande vackert landskap. 

HETA PRYLAR 
Shoppingtips för 
grillmästare.  

Sidan 21
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Maria Vikström
Ålder: 33 år.
Bor: Boden. 
Familj: Två barn, Elin, 9 och Erik, 8. 
Jobbar som: Personaladministratör 
på ett bolag som sysslar med  
personlig assistans.  
Intressen: Träning, åka skidor,  
utlandsresor, träffa vänner.

” Nu blir det gasen 
i botten!”

VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

”JAG FICK HEM ett jättesnyggt brev med 
mitt namn i fina bokstäver, där det stod 
att jag vunnit en bil, båt eller husvagn värd 
300 000 kronor. Först trodde jag det var ett 
skämt och blev jättechockad. Jag stod länge 
i hallen, till slut var jag tvungen att sätta 
mig ned. Sedan ringde jag kundservice för 
att kolla att det stämde – och så ringde jag 
pappa, som blev lika chockad som jag. Jag 
har aldrig vunnit något förut, och jag har 
inte varit med så länge i Kombilotteriet, 
vilket gör det lite extra kul. 

Eftersom jag har en Toyota från 1988 
valde jag en ny bil, en svart Volvo V60. Jag 
har två barn och vi är ofta ute och åker – 
både till fjällen och på skidturer. Nu blir det 
ännu roligare att åka på bilturer, när vi har 
mer bagageutrymme och slipper sitta som 

packade sillar. Barnen blev jätteglada när jag 
berättade om vår nya bil.

Häruppe har vi vinterväglag minst sex 
månader om året, med renar och älgar som 
korsar vägen. Då är det skönt att ha en bil 
man kan lita på och jag har aldrig ägt en 
fabriksny bil förut. 

Jag ska själv hämta bilen hos återförsälja-
ren i Stockholm, tänkte passa på att göra  
en liten utflykt och känna på min nya bil.  
I sommar ska vi bila till Hallstahammar och 
hälsa på barnens farmor och farfar.”



GRATTIS!
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Kombinytt

Cenneth Sparby är journalist 
och skriver mycket om resor. 
I Kombi har han tidigare 
rapporterat från bland annat 
Aruba, Elba och Hurtigruten.  
I det här numret skriver  
han om en cykelfärd längs 
Hallandskusten. 

Varför blev du journalist?
– Jag har alltid varit nyfiken på 
andra länder och kulturer. För 
min första veckopeng i mitten 
av 60-talet köpte jag en häftad 
bok med titeln ”Hur blir man 
journalist”. Det stod mellan det 
eller att bli kock.
Du har väl varit i jordens alla 
hörn. Någon plats du ännu 
inte besökt som du är särskilt 
nyfiken på?
– På hyfsat nära håll vill 
jag besöka Georgien och 

Makedonien, för att vandra 
och ta del av en spännande 
matkultur. Längre bort hägrar 
en ridtur genom delar av 
Patagonien. 
... och vart återvänder du 
helst?
– Antarktiska halvön och 
Svalbard, för isens skönhet 

och all historia kring de gamla 
polarupptäckarna.
Skriver du om annat också?
– En hel del om mat, och 
konsumentreportage 
kring resande och friluftsliv. 
Dessutom inspirerar jag andra 
genom att hålla skrivkurser på 
Poppius journalistskola.
Var kan man läsa dina 
reportage, förutom här i 
Kombi?
– I bland annat Utemagasinet, 
Aftonbladet Resa, DN, Lantliv 
och Vagabond.
Vad gör en resejournalist för 
att koppla av på semestern? 
Stannar hemma i Sverige?
– Ja, allra helst tillsammans 
med en kajak, vandrarsäck 
eller terrängcykel. Men för 
det mesta brukar det också 
resultera i nya reportage …

Sex frågor till Cenneth Sparby, journalist

Hej!
Kombitidningen ger mig verkligen guldkant med 
inspirerande resereportage, bra recept och trevligt korsord! 
Tidningen trycks på bra papper.

”Jag läser och njuter sen lämnar jag till mamma,
som läser lika ivrigt och grannen gör detsamma.
När jag får tillbaka min tidning klipper jag och spar,
sen tänder jag pannan med det som blir kvar!” 

Marianne, Skellefteå

Svar: Hej Marianne! Tack för fina ord och för en  
inspirerande vers på temat återanvändning. Hoppas  
skraplottspaketet vi skickar kommer till glädje!

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

MÅNADENS LÄSARBREV

Skålarna är fina fisken
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I Kombi nr 4 lottade vi ut 
kokboken Gazpacho – en 
sån soppa! och det rätta 
svaret var Spanien. Vinnare 
blev: Irving Svensson, En-
skede, Kenneth Andersson, 
Trelleborg, Anna-Karin 
Nordström, Eskilstuna.

Via Facebook lottade vi ut 
Kaffeboken. Vinnare, som 
hade bäst motivering, blev: 
Lydia Sleyman, Sandra 
Alberti Sandin, Camilla 
Wiklund, Magnus Anders-
son, Alexander Lindberg.

”Jag vill tillbaka till Antarktis”

Volvo och Vattenfall 
i laddat samarbete
Volvo satsar stort på eldrift. 
Från och med nästa år 
kommer alla nya Volvobilar 
som lanseras ha någon form 
av elektrifiering och det 
globala målet är att 2025 
ska 50 procent av alla bilar 
Volvo Cars säljer vara rena 
elbilar. 

Men för att elbilar ska 
kunna locka en majoritet 
av bilköparna måste 
infrastrukturen fungera. 

Det måste helt enkelt 
vara lätt och smidigt 
att ladda sin bil. Det är 
bakgrunden till att Volvo 
Cars Sverige tillsammans 
med Vattenfall nu erbjuder 
sina kunder laddpaketet 
”InCharge Smart hemma”, 
bestående av en laddbox 
för hemmaparkeringen/
garaget samt rabatt på 
snabbladdning vid utvalda 
publika stationer. 

Motornytt!

Det här setet med tre serveringsskålar är perfekt för  
tillbehören till sommarsillen – och finns bland Drömrese-
lotteriets varuvinster denna månad. Ställda tillsammans 
har skålarna måtten 30 x 10 cm. Fler varuvinster hittar du  
i Vinstbladet som följer med tidningen. 



Monica Widnemark
Ålder: 66 år.
Familj: Särbo Jan-Erik, 73, dotter, 
son och fyra barnbarn.
Bor: Hus i Kosta och Jan-Eriks 
hus på Aspö i Karlskrona skärgård.
Yrke: Kommunalråd i Lessebo 
kommun. Tidigare riksdagsman.

– DET HÄR ÄR ju inte klokt, säger Monica 
Widnemark, 66, från Kosta och får 
glädjetårar i ögonen.

Hon har just kammat hem 1,5 miljoner  
i Kombispels nya Superjackpott. 

– Snacka om perfekt tajmning, för jag 
går i pension i höst. Då kan jag njuta och 
unna mig mer. Ja, jag och gubben, förstås. 

”Gubben” är Jan-Erik Robert och han är 
minst lika glad som Monica och var minst 
lika nervös innan hjulet snurrade.

Men det börjar en stund tidigare när 
Monica skrider in i ett stort, vackert rum 
på Hotell Kungsträdgården i Stockholm 
och möts av applåder från alla på 
Kombispel som samlats för att vara med 
om första gången man kan vinna upp till 
tio miljoner kronor på Superjackpotten.

Monica snurrar på hjulet. Först en 
gång då hjulet stannar på en av de fyra 
guldstjärnorna, vilket betyder att hon får 
en chans till.

Lena Särland från Lotteriinspektionen 
trycker på den gröna knappen. Hjulet sät-
ter i gång och … spänningen stiger.

Hjulet stannar bara fyra piggar från tio 
miljoner.

– Jag måste sätta mig ner, flämtar 
Monica.

Hon var garanterad en miljon kronor 
innan snurret, har vunnit en och en halv. 

– Barnen och barnbarnen får dela på 
en halv miljon. Resten ska jag och Jan-Erik 
bara ha roligt för. Vi ska resa för pengarna. 
Vi har redan pratat om Hongkong och 
Shanghai. Sedan kanske det blir en tur till 
Frankrike för att besöka vingårdar, säger 
Monica, som nu har guldkonfetti både på 
kläderna och i håret.

VINNARE 
1 500 000:-
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” Perfekt tajmning, jag 
går i pension i höst”

Så här gick det till den första 

  Superjackpottdragningen …
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Vägen till 
SUPERJACKPOTTEN
Klockan 14.25 den 27 april blev Monica Widnemark från Kosta 
historisk när hon snurrade hem en och en halv miljon kronor på 
den nya Superjackpotten. På Kombispel började förberedelserna  
inför den stora dagen redan i slutet av förra året.
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: MAJA BRAND, KIDI OLLER WESTERBERG, EMMA YOUNG M. FL.

 Onsdag 6 december 
Det nya Superjackpotthjulet levereras till 
Kombispels lager i Västberga, strax utanför 
Stockholm.

 Tisdag 20 mars 
Fredrik Holdar, affärsområdeschef för  
Kombispel, och Johan Wallin från Lotteri-
inspektionen ägnar hela dagen åt att testa 
det nya Superjackpotthjulet. Den första 
serien av 200 start och stopp faller inte 
väl ut – ytterligare 400 behöver göras. 
Efter tio timmars idogt snurrande får hjulet 
äntligen godkänt.

 Onsdag 4 april
Det är nu klart att Kombilottinnehava-
ren Monica Widemark från Kosta är den 
som ska få komma till Stockholm som 
den första någonsin att snurra på det nya 
Superjackpotthjulet. Monica har chansen 
att vinna tio miljoner kronor. Men hon vet 
ingenting om allt detta ännu, och på Kom-
bispel börjar de hemliga förberedelserna. 
Fredrik Holdar tar kontakt med Monicas 
arbetsplats på Lessebo kommun: Vem 
jobbar nära henne? Vem känner henne 
bäst? Fredrik pratar med Monicas kollega 
Christina Nyqvist som är med på noterna. 
Det ska nog gå att överraska Monica!

Kidi Oller Westerberg, ansvarig för 
kundkommunikation på Kombispel, 
ringer och pratar med filmfotografen 
Jonathan Emparam om att följa med och 
dokumentera när Monica ska överraskas. 
Linus Loqvist på Kombispel utformar 
originalet till vinstchecken.

 Torsdag 5 april
Kidi Oller Westerberg beställer tryck 
av vinstcheck, bokar tågbiljetter och 
beställer en bukett som ska hämtas i en 
blomsteraffär i Lessebo. 

 Fredag 6 april
Dagen då Monica ska överraskas. Hennes 
kollegor har bokat ett ”möte” med henne 
på eftermiddagen för att hon säkert ska 
finnas på kontoret. 

Kidi och fotografen Jonathan möts 
på Centralen i Stockholm klockan 8.00 
på morgonen och kliver på tåget. 9.30 
meddelar konduktören att de kommer 
att bli försenade på grund av ett tekniskt 
fel. Kommer de att hinna? Kidi ringer och 
senarelägger ”mötet” 30 minuter.

Lätt stressade anländer Kidi och Jonat-
han till Lessebo vid ettiden, hämtar de 

förbeställda blommorna och hastar iväg till 
kommunhuset, där den ovetande Monica 
sitter i sitt försenade ”möte” tillsammans 
med några kollegor. 

Hon blir minst sagt förvånad när Kidi 
och Jonathan kommer in i rummet med 
blombukett och check. Allt filmas av 
Jonathan. 

– Jag trodde jag skulle dö, säger Monica 
efteråt men avslöjar att hon tidigare under 
dagen undrat vad som var på gång:

– Christina frågade om jag hade bråttom 
hem … hon ville också att jag skulle städa 
på skrivbordet ordentligt.

Första plane-
ringsmötet på 
Kombispel.

Check och 
blommor  
– check! 

Monicas 
kollegor 
i låtsas-
möte.

Kidi med 
en chockad 
Monica.

Lotteriinspektionens  
Johan Wallin  
testkör hjulet.

Kombispels Kidi 
Oller Westerberg 
på väg till Lessebo 
för att överraska 
Monica.  
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 Fredag 27 april – Superjackpottdagen! 
Kidi lämnar kontoret strax efter klockan 
tolv och hämtar blommorna på vägen. 
Ida och Emelie tar en taxi med tårtan 
och övriga saker som ska med. De tre 
sammanstrålar på hotellet och börjar 
pynta lokalen och ordna med det 
praktiska. Ställer fram blommor och check, 
planerar för kaffet … Kidi träffar Monica 
på hotellrummet och berättar vad som 
kommer att hända.

Klockan ett anländer Superjackpotthjulet, 
sätts upp och kontrollkörs.

De inblandade droppar långsamt 
in. Lotteriinspektionens Lena Särland, 
lotteriföreståndare Jonas Lindholm och 
”team Kombispel”, filmfotografen Kalle 
Stillersson, stillbildsfotografen Maja Brand 
och formgivaren Emma Young från 
tidningsredaktionen.

Strax före klockan två briefar Kidi alla på 
plats. Nu kör vi!

På slaget två skrider huvudpersonen 
Monica Widnemark in och håller faktiskt 
ett litet tal så alla känner sig riktigt välkomna.

Lena Särland från Lotteriinspektionen 

sätter i gång Superjackpotthjulet. Monica 
trycker på stoppknappen och hjulet 
stannar på en guldstjärna, vilket innebär att 
hon får snurra en gång till och därmed har 
chans på tio miljoner.

Hjulet snurrar för andra gången och 
Monica dröjer med att trycka på stopp. 
Nu är det spännande. Hjulet stannar ... 
bara fyra piggar från tio miljoner! Monica 
vinner 1,5 miljoner kronor. Konfettin 
sprutar och alla jublar. Monica får en 
vinstcheck i jätteformat av Jonas Lindholm 
på Kombispel och Kidi Oller Westerberg 
lämnar över den vackra buketten. Monica 
kramar om dem, för just nu vill hon krama 
hela världen.

När evenemanget är över smiter Monica 
och Jan-Erik ut i Stockholm för att njuta 
av en drink, och av det faktum att hon 
vunnit stort. Tillbaka på hotellet äter de 
en god middag som Kombispel bjuder på. 
Det blir ”en helt fantastisk marulk med ett 
underbart vin”.

– Vi åker hem i morgon. På söndag 
är det kalas för ett av barnbarnen, säger 
Monica.

 Tisdag 10 april 
Ida Hörne på Kombispel bokar lokal, 
hotellrum och mat för evenemanget, samt 
transport av Superjackpotthjulet. Emelie 
Bolldén handlar serpentiner, helium och 
konfettikanon på nätet. En tjugo bitars 
prinsesstårta med motiv beställs. 

Efter kontakt med Monica beställer Ida 
biljetter till Stockholm och återkopplar till 
hotellet.

 Torsdag 19 april
Kidi på Kombispel har handlat finpapper 
och kuvert och postar inbjudan. Hon 
mejlar Monica för säkerhets skull.

 Tisdag 24 april
Kidi påminner alla om fredagens event: 
ringer Monica, hotellet, budfirman 
som ska leverera Superjackpotthjulet, 
filmfotografen och alla andra som ska vara 
med när Monica snurrar på hjulet.

Monicas särbo 
Jan-Erik Robert 
på hotellrummet.

Ida Hörne, 
Fredrik Holdar 
och Monica
minglar.

Kombispels 
Jonas 
Lindholm 
gratuerar 
en nybliven 
miljonär.

Dags att snurra 
på hjulet! Lotteri-
inspektionens Lena 
Särland ser till att 
allt går rätt till.

Ida Hörne på Kombispel.

Tårtan!

Malin Pettersson 
och Emelie 
Bolldén 
förbereder. 

Monica väntar 
lite retsamt länge 
med att trycka på 
stoppknappen.

Se film från 

Superjackpottdagen, 

samt när Monica blev 

överraskad på jobbet,  

på Kombispels 

Facebooksida.

Missa inte!
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Cykelsemester? Det låter jobbigt. Men behöver inte vara det. 
Följ med Kombis trampande reporter på en skön helgtur 
längs den vackra Hallandskusten.    TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

V
ARBERG ÄR en god utgångs-
punkt för vårt tvåhjuliga helg-
äventyr. Här finns campingar 
med havsnära läge och några 

klassiska badhotell med koppling till 
stadens anrika kurbadstradition.  
Oscar II, Verner von Heidenstam och 
Gustaf Fröding är berömdheter som 
tidigt upptäckte den charmiga kust-
stadens förtjänster som kurort.

Vid hamnen tronar kallbadhuset 
från 1903. Arkitekturen är i morisk 
stil med kupoler och ohejdad snickar-
glädje. Badhuset har åretruntöppet och 
innanför entrén finns små hytter och 
vilstolar där den badande kan koppla av.

Kattegattleden är en 37 mil lång cy-
kelrutt som följer kusten från Göteborg 
till Helsingborg. I Varberg, där vår tur 
börjar, går leden längs den asfalterade 
stigen utmed havet, förbi Varbergs 
medeltida fästning. Fästningen byggdes 
i slutet av 1200-talet och har bland 
annat tjänat som fängelse. Numera 
finns där vandrarhem, restaurang 
och kafé.

Leden går vidare förbi släta inbju  d-
ande klipphällar och de gamla naken-
baden. Käringhålan och Skarpe Nord 
för damer, Goda Hopp för herrar. Här 
kan man se en och annan modig Varbergs-
bo ta sitt morgondopp även vintertid.

Strax därefter ligger Varbergs kust-
hotell. En pampig samling byggnader i 
Apelviken, som vid sekelskiftets början 
alla var del av det gamla kustsanatoriet. 
Hit kom tuberkulospatienter från hela 
landet för att året runt andas in den 
friska havsluften. Nu är det mer exklu-
siv spanjutning som gäller.

DET ÄR FYRA MIL till Falkenberg. En 
tramptur genom ett böljande kust-
landskap, som ger tillfälle till flera små 
avstickare längs både grusvägar och 
små stigar. I Träslövsläge är det dags 
för en längre förmiddagsfika vid det 
lilla glasskaféet bland de röda bodarna 
i gästhamnen.

För visst ska Kattegattleden trampas 
i maklig takt, konstaterar danska Mette 
Larsen, som för några dagar sedan bör-

CYKELTUR
Sveriges vackraste

jade sin cykelsemester i Helsingör. Hon 
har just gjort sig redo att trampa vidare 
norrut från fiskeläget.

– Jag njuter verkligen av naturen och 
låter färden ta sin goda tid. Och hittills 
har det bara varit sol och medvind, 
säger hon glatt.

Catarina 
Arvidsson 

på Steninge 
vandrarhem 
frestar med 

matiga  
plättar.

Kattegattleden är Sveriges 
första nationella cykelled.

Kusthotellet i Varberg har 
anor från tidigt 1900-tal. 
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”Jag njuter verkligen av naturen och låter  
färden ta sin goda tid” 

På cykel är det lätt att göra 
avstickare och utforska 
stigar och grusvägar. 
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För sol och medvind finns naturligtvis 
inga garantier. Men för den som vill 
ha en lättrampad cykelsemester längs 
Kattegattleden utan tung packning på 
pakethållaren finns researrangörer som 
både hyr ut elcyklar och fixar bagage-
transport mellan övernattningsställena.

VI FORTSÄTTER längs kusten. Fiskeläget 
Glommen, dryga milen från Falken-
berg, blir ett perfekt lunchstopp. Lars 
och Margit Abrahamsson driver en 
populär fisk- och skaldjursbistro – med 
viss karibisk touch. Krögarparet bor 
vintertid på den västindiska ön Bequia, 
för att under sommarmånaderna åter-
vända till Halland.

– Torskburgaren med sötpotatis är 
ett säkert tips. Fisken är pinfärsk, lovar 
Lars med ett leende. Passar väl för en 
hungrig cyklist.

Morups Tånge är granne med Glom-
men. Den gamla fyrplatsen med anor 
från 1500-talet är numera populärt 
naturreservat och mer likt ett irländskt 
hedlandskap.

För den som vill lyxa till det med bo-
endet under cykelturen är Falkenbergs 

”Att få bo ett stenkast från havet och somna in till 
ljudet av vågskvalp var klart rogivande” 

strandbad det rätta valet, strax intill 
Skrea camping.

På hotellet kan du njuta av både 
bastu, varma pooler och eldrelax med 
havet bara några meter bort. Klitter-
badet, med Sveriges enda 50 meters 
saltvattenbassäng, ligger nära.

UGGLARP NÄSTA! Vägen vidare söderut 
från Falkenberg leder förbi Grims-
holmen. Ännu ett naturreservat med 
hedliknande landskap och idylliska 
grusvägar ner mot havet. För fika-
fantasten är det ett säkert val att vika 
av från leden en stund för att besöka 
Slöinge och Solhaga stenugnsbageri 
några kilometer inåt landet. Ett pris-
belönt hantverksbageri och kafé som 
minner om svunna tider. I en faluröd 
stuga bakas ekologiska matbröd, 
kardemummabullar, bakelser och 
toscatårtor.

Det tar sedan en halvtimme att åter 

nå havet och Ugglarp, som bjuder på en 
av Hallands mer natursköna camping-
platser. Inger Gren och Hana Sancova 
har valt att bo en natt här under sin 
Kattegattfärd på cykel.

– Vi startade i Varberg och har 
Halmstad som mål, berättar Hana, som 
cyklat stora delar av leden tidigare.

De båda gillar Ugglarp skarpt, med 
tanke på närheten till stränder och fina 
badklippor.

– Och campingplatsen är jättefin. Att 
få bo ett stenkast från havet och somna 
in till ljudet av vågskvalp var klart 
rogivande.

Hana tipsar om Steninge vandrar-
hem knappa milen längre söderut, en 
dröm för den som kommer cyklande, 
med extra bra service för trampturister.  
Värdparet bjuder på flädersaft för 
törstiga cyklister och har dessutom fått 
pris för världens bästa gröt. Bara en 
sådan sak. ● 

En del faror lurar 
längs vägen. 

På Steninge vandrarhem 
serveras hemkokt flädersaft.

Inger Green och Hanna Sancova 
njuter av Kattegattcyklingen.

I Varbergs hamn tronar 
kallbadhuset från 1903.

Lunchstopp i fiskeläget 
Glommen: Torskburgare. 
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Kattegattleden
➞ Kattegattleden – Sveriges första 
nationella cykelled – invigdes 2015 
och är en 37 mil lång cykelled med 
havsnära läge. Den sträcker sig mellan 
Helsingborg i söder och Göteborg i 
norr, hela vägen genom Halland, och 
består av åtta delsträckor. I konkurrens 
med andra europeiska cykelleder blev 
Kattegattleden utsedd till Årets cykelled 
2018 på cykel- och vandringsmässan 
”Fiets en Wandelbeurs” i holländska 
Utrecht. 
www.kattegattleden.se

Kustnära camping
➞ Halland har ett 20-tal camping-
platser nära havet, många med  
cykeluthyrning, restauranger och ett 
rikt utbud av familjeaktiviteter.
www.visithalland.com

Fler tips för cyklisten
➞ Gyllene Turer erbjuder färdiga 
cykelpaket utmed hela Kattegattleden, 
från Helsingborg till Göteborg, eller 
delar av den. Paket med boende, mat 
och upplevelser samt cykelhyra (även 
elcykel) och bagagetransport för den 
som vill.
www.gylleneturer.se

Sydostleden
➞ Den 27 mil långa Sydostleden är 
Sveriges andra nationella cykelled och 
sträcker sig mellan Växjö och Simris-
hamn genom Kronoberg, Blekinge och 
Skåne. 80 procent av ledens sträckning 
är bilfri.
www.sydostleden.se

Morups Tånge, strax 
nordväst om Falkenberg.

➞ Halland kryllar av gårdsbutiker, res-
tauranger, kaféer, pensionat, örtagårdar, 
bagerier och självplock, många längs Kat-
tegattleden. På www.kulinariskresa.se kan 
du ladda ner en guide och karta, sedan är 
det bara att leta upp de ställen som får det 
att vattnas i din mun. 
Här är några matiga tips. 

➞ Aska och Prostens Pizza, Skrea Backe
Två krogar som drar matentusiaster i 
mängd. Gårdskrogen Aska – world wide 
BBQ och Prostens Pizza. Det är mat-
kreatören Lise Lemke som står bakom 
koncepten. 
www.pineridgebrewery.se
www.prostenspizza.se

➞ Kassett-Kaffe Etc, Varberg
På gågatan i centrum finner du ett av regionens 
främsta kaffeställen, inrymt i stilfull 1700-tals-
byggnad. www.kassettvarberg.com

➞ Solhaga Stenugnsbageri, Slöinge
I ett gammalt uthus med vedeldad stenugn 
finner du surdegsbröd och smaskiga bakverk. 
www.solhagastenugnsbageri.se

➞ Slöinge kafferosteri, Slöinge
Kaffet som serveras på Solhaga kommer från 
Slöinge kafferosteri. Daniel Eråker har tillsam-
mans med hustrun Anna skapat en oas för 
kaffedyrkare. www.sloingekafferosteri.se

Hallands godaste

Göteborg

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Laholm
Båstad

Ängelholm

Helsingborg

Malmö

Höganäs

Den 37 mil långa 
Kattegattleden 

sträcker sig mellan 
Helsingborg och 

Göteborg. 
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Läskeblask, säger Kalle Anka. Kulturhistoria, 
säger Björn Sernerud. Han samlar på gamla 
läskflaskor och är ständigt på jakt efter  
saknade rariteter. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: STEFAN NILSSON 

B
JÖRN SERNERUD samlar 
tomflaskor men han pantar 
dem aldrig.

De är ovärderliga. I alla fall 
för Björn. 

Han är flaskarkeologen som går i 
gång på en unik svensk läsketikett som 
en frimärkssamlare på ett feltryckt tre 
skilling banco. 

– Kulturhistoria, säger Björn 
 Sernerud. Läsk producerad i Sverige är 
en del av vårt kulturarv. Den berät-

Apotekarnes köpte bryggeriet några år 
senare och tillverkningen av Citronil 
upphörde.

”Slantar har jag så nog ska vi hitta på 
något sköj, vi kan dela på en Citronil – 
och kasta pil”, sjunger Owe Thörnqvist 
i “På festplatsen”. Riktigt “sköj” blir 
det om Björn Sernerud lyckas hitta en 
tomflaska Citronil, helst från 1911. 

– Knepigt, säger han. Men jag ger inte 
upp. Rätt som det är dyker det upp en 
flaska på en auktion eller loppmarknad.

Det är där han letar. Ibland händer 
det att någon kommer fram på en 

Läskig samling

tar en mer än hundraårig historia om 
bryggerier, hur svenska folkets smak 
förändrats, om design och reklam.

Sedan plockar Björn fram en 
flaska Pomril, tillverkad av AB Pomril 
i Stockholm 1905. Hemma i Lerum har 
han över tusen gamla läskflaskor, men 
Pomril-flaskan är juvelen i samlingen.

– Samma bryggeri tillverkade  
Citronil som kom 1911. Men bryggeriet 
försattes i blockad sedan de plockat 
in svartfötter. Ja, strejkbrytare, alltså. 

”Läsk producerad i 
Sverige är en del av 

vårt kulturarv.”

Björn Sernerud
Ålder: 55 år.
Familj: Frun Camilla, 52, 
tre utflugna barn.
Bor: Lägenhet i Lerum.
Yrke: Tryckare.

Car från Pripps 
var en populär 
läsk i slutet av 
70-talet. 

Merry är en riktig klassiker. 
Men den ovanliga Merry 

Orange saknas ännu i 
Björns samling. 

Kitty Kola lanserades 
i Sverige 1953.
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marknad och säger: “Jag har en massa 
gamla tomflaskor hemma, vill du 
titta?”. Björn blir nyfiken och hoppas.

DRÖMMEN ÄR att flaskan som saknas 
i hans samling ska uppenbara sig när 
han blåst bort dammet. Flaskan som är 
hans heliga graal.

– En Merry med apelsinsmak, säger 
Björn och får något drömskt i blicken. 
Merry, som kom 1961 och smakade 
som fruktsoda, har jag flera vanliga 
flaskor av. Merry Orange, som den 
hette, verkar omöjlig att hitta. Men 
jag ger inte upp. En dag ska den stå på 
hedersplats i samlingen.

Björn Sernerud är läskexperten 
som kan prata hur länge som helst om 
vilken svensk cola som var populärast. 
Sådant, får vi veta, beror på var man 
bodde. För varje bryggeri med självakt-
ning gjorde sin egen cola. 

– Cuba Cola kom 1953 och var den 
första svenska colan. Den lanserades 
faktiskt tre månader innan Coca-Cola, 
säger Björn.

Sedan berättar han om Zingo som 
sommaren 1972 fanns i fem smaker: 
apelsin, choklad, banan, päron och 
körsbär. Men när sommaren var slut 
försvann körsbärs-Zingon.

Fakta från Björn rinner ner som en 
iskall sockerdricka en varm sommar-
dag när man var liten. 

– Visste du att Champis faktiskt 
var före Pommac? De påminde om 
varandra, men Champis kom 1918 och 
Pommac ett år senare.

HAR MAN VÄL rivit av kapsylen bubblar 
Björn över av det där värdelösa vetan-
det som kännetecknar en riktig nörd. 

– Haha, att bli kallad nörd är en kom-
plimang.

När det gäller läsk samlar han ”allt 
roligt” som har med drycken att göra, 
till exempel reklamskyltar och annat 
som bryggerierna producerade för att 
få oss att dricka just deras läsk.

– Jag har en askkopp där det står 
”Pommac – för bästa groggvirket”. Men 
så blandades ju Pommac med Eau de 
Vie i den klassiska grosshandlargroggen.

Samlat har han gjort så länge han 
minns.

– Farsan samlade på mynt så jag fick 
ärva den där genen, säger Björn som 
växte upp i Alingsås.

Först var det leksaksbilar, Airfix- 
modeller och seriealbum, där Spirou 
var favoriten. Sedan blev det tänd-
sticksaskar. Till slut hade Björn 14 000 
askar.

– Jag hamnade i Guinness Rekord-
bok, för jag hade den största samlingen 
i Sverige. Fast när jag blev äldre sålde 
jag den. Det var ju lite brandfarligt …

Dryckerna, eller rättare sagt dess 
förpackningar, blev hans nästa stora 
samlarprojekt. Först allt som hade med 
öl att göra, det vill säga buteljer, etiket-
ter och ölglas.

– Ett tag hade jag 600 ölglas. Jag har 
sålt det mesta nu.

HAN GICK ÖVER till läsk och nu samlar 
han också svagdricksflaskor, men det 
ska vara de med riktiga porslinskorkar.

– Jag har alltid fascinerats av 
gamla förpackningar. Kommer du 
ihåg Rigello-flaskan? Den i plast och 
som mest användes till mellanöl. Men 
också till läsken Car med ananas- och 
grapesmak.

Björn, som till och med ställt ut på 
Nordiska museet under utställningen 
”Storsamlare” och lånat ut ölburkar och 
läskflaskor till tv- och filminspelningar, 
visar upp sin senaste utställning ”För-
packningar vi minns” när han åker runt 
på festivaler och marknader.

Folk stannar till, ler igenkännande 
och minns hur Merry eller Festis sma-
kade. Många skrattar, pekar och säger: 
”Men där är ju den gamla tetran.”.

– Jajamensan, säger Björn. Festis 

Fem läskfavoriter  
från förr:
➞ Zingo Apelsin
➞ Portello
➞ Merry
➞ Enbär
➞ Sockerdricka

”Att bli kallad nörd är 
en komplimang.”

Festis kom 
1961, men 

hette då 
FEST-iS. 

kom 1962 och jag fick tag i några tre-
kantiga tetran.

Så vilken läsk föredrar experten 
själv?

– Ingen. När jag var liten älskade jag 
Zingo. I dag dricker jag inte läsk. Det är 
för mycket socker. Nej, tacka vet jag en 
lagom kall ale. ● 
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Nu börjar musiksommaren

SVERIGE
SVÄNGER

Rock, blues, jazz, visor, folkmusik – den 
svenska musiksommaren har något för 

alla smaker. Här är några av årets festivaler, 
stora som små. Ses vi i vimlet? 

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Visfestivalen i Västervik,  
i Stegeholms slottsruin varje sommar sedan 1966.

Bluesrocklegendarerna 

Ten Years After spelar på 

Åmål’s Blues Fest i juli.

Peace & Love 
i Borlänge. 
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JUNI
16 juni, STOCKHOLM

STHLM Americana
Americana är en musikgenre som vuxit på 
senare år. Begreppet är lite luddigt, men 
här handlar det om en mix av rock, coun-
try, bluegrass, folkmusik, rockabilly och 
annan traditionell amerikansk musik. 
Plats: Mosebacke/Södra Teatern. 
Årets artister: Jason Isbell, The Handsome 
Family, Whitney Rose m fl. 
Mer info: www.sthlmamericana.se

29–30 juni, SANDVIKEN

Bangen Jazz & Blues
Har vi nu ett så pass bra storband i staden 
borde vi ha en festival också, tänkte man  
i Sandviken 1991 och startade det som  
i dag är festivalen Bangen Jazz & Blues. 
Plats: Stadsparken. 
Årets artister: Sandviken Big Band med 
Diane Schuur, Scott Hamilton, Janne 
Schaffer m fl. 
Mer info: www.bangen.se

JULI
6–8 juli, BORLÄNGE 

Peace & Love
En festival nästan lika känd för sin svajiga 
ekonomi som för musiken och den goda 
stämningen. Lite av ett svenskt svar på den 
amerikanska South By Southwest med 
seminarier och andra program vid sidan av 
musiken. 
Plats: Centrala Borlänge. 
Årets artister: Inner Circle, Molly Sandén, 
Darin, Wilmer X, Thåström, Plura, Linnea 
Henriksson m fl. 
Mer info: www.peaceandlove.se

10–15 juli, FALUN

Nordlek folkmusikfest
Folkmusik och folkdans är det som gäl-
ler på denna festival, där den ”kulturella 
spretigheten” hyllas. Över 300 spelmän 
och musiker deltar, både från Sverige och 
andra länder. 
Plats: Lugnet. 
Årets artister: Spelmanslag från hela  
Sverige samt Hoven Droven, Bengan  
Janson & Per Gudmundson m fl. 
Mer info: www.nordlek2018.se

12–14 juli, VÄSTERVIK

Visfestivalen
En svensk institution. För 53:e sommaren 
i rad fylls Stegeholms slottsruin i Västervik 
med musik och publik när Visfestivalen 
hålls innanför de medeltida murarna.  
I många år arrangerades festivalen av den 
gamla Hootenanny Singers-medlemmen 
Hansi Schwarz och till de artister som 
uppträtt här flest gånger hör Cornelis 
Wreesvijk, Fred Åkerström och Lasse  

Tennander. Varje år sedan 1987 delas Fred 
Åkerström-stipendiet ut under festivalen. 
Plats: Stegeholms slottsruin.
Årets artister: Uno Svenningsson, Louise 
Hoffsten, Dan Hylander & Raj Montana 
Band, Maia Hirasawa, Babben Larsson och 
Göran Fristorp m fl. 
Mer info: www.visfestivalenvastervik.se

12–15 juli, ÅMÅL

Åmål’s Blues Fest
Blytung blues förvandlar Åmål till Dalslands 
Chicago under fyra dagar varje sommar. 
Både svenska och internationella artister.  
Plats: Åmål. 
Årets artister: Ten Years After, Blues Pills, 
Roffe Wikström, Kirk Fletcher m fl. 
Mer info: www.bluesfest.net

19–21 juli, KALIX

Sommarfesten
Sommarfesten i Kalix pågår i en dryg vecka 
med massor av olika arrangemang. Musik-
festivaldelen är koncentrerad kring helgen 
19–21 juli. 
Plats: Kalix. 
Årets artister: Lena Philipsson, Brolle, 
Arvingarna, Rolandz m fl. 
Mer info: www.sommarfesten.info

16–22 juli, MALUNG 

Svenska Dansbandsveckan 
För den som undrar om Dansbandsveckan 
i Malung verkligen är årets största dans-
vecka kommer här några siffror: sju kvällar, 
sex dansbanor, 82 dansband och nästan 
100   000 danslystna besökare. Får vi lov? 
Plats: Folkets Park Orrskogen. 
Årets artister: Lasse Stefanz, Streaplers, 
Scotts, Perikles, Martinez, Per-Håkans m fl. 
Mer info: www.dansbandsveckan.se

20–21 juli, SKELLEFTEÅ 

Trästockfestivalen
Trästockfestivalen arrangeras av en ideell 
förening, inträdet är gratis, ingen alkohol 
serveras och det finns ingen åldersgräns. 
Plats: Nordanå. 
Årets artister: Tove Styrke, Tomas Andersson 
Wij, Sarah Klang, Franska Trion m fl. 
Mer info: www.trastockfestivalen.se

27–28 juli, ÖSTERSUND

Storsjöyran
Storsjöyran, enligt arrangörernas egen 
kaxiga utsago ”Sveriges äldsta och bästa 
musikfestival”, är kulmen på folkfesten 
Yranveckan. Östersund sjuder av ”gatutea-
ter, film, konst, installationer, utställningar 
och happenings”. Och musik såklart, ett 
70-tal grupper och artister uppträder på 
åtta scener. 
Plats: Centrala Östersund.  
Årets artister: Kraftwerk 3D, Zara  
Larsson, Ziggy Marley, Jill Johnson,  
Loreen, Docenterna m fl. 
Mer info: www.yran.se

AUGUSTI 
3–4 augusti, BORGHOLM

Borgholms Blues & Rock Festival 
Ingen jättefestival, men vem kan motstå 
skön blues i sommarvackra Borgholm? 
Festivalen har en tävlingsdel där mer 
okända band tävlar. 
Plats: Stationen samt Storgatan. 
Årets artister: Mats Ronander, Julia and 
The Basement Tapes, Bogefors m fl. 
Mer info: www.borgholmsblues.se

10–12 augusti, GÖTEBORG

Way Out West
Way Out West är en av sommarens största 
festivaler och har tidigare uppmärksam-
mats internationellt som en av Europas 
intressantaste. Musik spelas på ett antal 
större scener i Slottsskogen, och på  
mindre scener runt om i Göteborg. 
Plats: Slottsskogen m fl ställen. 
Årets artister: Patti Smith, Iggy Pop,  
Kendrick Lamar, Lykke Li, Arctic  
Monkeys m fl. 
Mer info: www.wayoutwest.se

På Nordlek 
folkmusikfest 
hyllas ”kulturella 
spretigheten”.
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 Sverige runt

Långväga kungabesök
Det låter som en skröna. Men en sommardag 1897 
åt kungen av Siam lunch i jämtländska Bispgården. 

I HÄRNÖSAND steg han inte ens 
i land. Men i Sollefteå tog kung 
Chulalongkorn av Siam in på Hotell 
Appelberg och fortsatte dagen därpå 
till Bispgården där han åt lunch. 
Det var i juli 1897, högsommar 
och trakten var som allra vackrast. 
Kungen av Siam – det som i dag är 
Thailand – och hans sällskap på runt 
30 personer var dock inte i Norrlands 
inland i första hand för att turista. 
Han hade på inbjudan av Sveriges 
kung Oskar II besökt Stockholm 
och den storslagna Allmänna 
konst- och industriutställningen på 
Djurgården. Nu ville han studera 
svensk modern skogsindustri, och då 
var de sågverkstäta områdena längs 
Ångermanälven och Indalsälven 
perfekta destinationer. Timmer var en 
stor exportvara för Siam så kungens 
intresse var förståeligt. 

Efter några dagars norrländsk 
rundresa åkte kung Chulalongkorn 

hem igen och fortsatte moderniseringen 
av sitt land. Han hyllas än i dag i 
Thailand, bland annat för att han 
avskaffade slaveriet. Och i jämtländska 

Bispgården byggdes 1997, hundra 
år efter kungens besök, en ståtlig 
minnespaviljong som är den enda i sitt 
slag utanför Thailand. 

Kanske muttras det fortfarande i 
Härnö sand över att Chulalongkorn 
aldrig lämnade sin stora yacht när den 
låg förtöjd i hamnen. Folk hade trots 
allt gått man ur huse för att välkomna 
honom och siamesiska flaggor 
vajade överallt. Men så blev det ingen 
paviljong där heller. ●

Den thailändska paviljongen i 
Bispgården byggdes till minne 

av kung Chulalongkorns besök. 

BispgårdenTEXT: MARTIN ENGQVIST
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Har det hänt något 

spännande där du bor? 

Skriv till Kombi! 
Varje plats har en intressant 

historia – och det behöver inte 

handla om kungabesök från 

fjärran länder. Skriv till  

kombi@kombispel.se eller  

gå in på Kombispels  

Facebooksida och  

berätta!Kung Chulalongkorn var nyfiken på det 
moderna svenska skogsbruket. 



TROTS ATT SKULPTÖREN och 
formgivaren Björn Weckström 
har hunnit fylla 83 år är han 
fortfarande fullt verksam. 
För bara några veckor sedan 
avtäcktes hans senaste skulptur, 
den tredje i Helsingfors.

– Jag har för mycket jobb 
för att gå i pension, säger 
Lapponias grundare med ett 
skratt när Kombi ringer upp.

Oavsett om han skapar en stor 
bronsskulptur eller en ring är hans 
arbetsmetod skulptörens och han 
börjar med att göra modeller av gips.

– Det jag ville åstadkomma när jag 
började göra smycken var att lyfta 
fram formgivaren på samma nivå som 
skulptören.

Inspirerad av den karga finska 
naturen började han skapa smycken, 
kännetecknade av råa ytor och orga-
niska former i respektlösa material- 
kombinationer. Björn Weckström var 
till exempel först med att kombinera 
silver och akryl i smycken. Och bak- 
grunden till några av de banbrytande 
idéerna var en lycklig slump.

– En dag kom en dam till mitt galleri 
med en flaska full av guld – nuggets 
och bitar – som funnits i familjen 
i många år. Hon ville att jag skulle 
göra smycken till hennes svärdöttrar. 
Halva flaskan blev över och med 
den guldsanden vågade jag börja 
experimentera.
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TEXT: CHRISTINA BILD 

”Protos 2”, armbandsur, 
1980, utrop 5 000 kr.

Brosch av 18 k guld 
med facettslipad sten, 
utropspris 4 000 kr.

Ring ”Waterworld” av 
silver och akryl, 2002, 
klubbad för 3 200 kr.

Ring ”Kioto” och örhäng-  
en, av guld, 1971, utrops-  
pris 4 000 kr.

Pendel ”Kultapuu”, av 
14 k guld och moss-
agat, 1970, klubbad för 
12 500 kr. 

Lapponias naturkraft

Kulturkoll

Lapponiasmycken på nätauktion

1961 fick världen upp ögonen för 
Björn Weckström i samband med 
en utställning på Victoria & Albert 
Museum i London. Två år senare 
grundade han Lapponia tillsammans 
med Pekka Anttila och 1965 kom 
det stora genombrottet, på en 
internationell juvelutställning i Rio 
de Janeiro, där hans guldhalsband 

”Flowering wall” fick Grand Prix. 
1960-talets milstolpar är också de 
han spontant nämner som de mest 
minnesvärda under smyckeskarriären. 
Och förstås smyckena för prinsessan 
Leia i Star Wars 1977.

– När George Lucas ringde och frå-
gade om jag ville göra smycken till Star 
Wars, det glömmer jag aldrig. ●

Lapponiasmycken från  
1971 av eldbrons i serien  
Magino, klubbat på 
auktion för 7 000 kr. 
Björn Weckströms 
smycken har rötterna 
i den nordiska naturen 
medan skulpturerna 
inspireras av den 
italienska kulturen, med 
människan i fokus, då 
som nu. ”Mitt andra jag är 
rotat i Italien sedan 40 år 
och här är naturen bara 
bakgrunden. I Italien är 
människan det viktigaste 
och mina skulpturer 
är narrativa figurer, de 
berättar en historia.”
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GRILLFEST!
Grillsäsongen är i gång. Kött, fisk eller grönt – oavsett vad du 

väljer kan rätt sås eller röra lyfta smaken på det grillade.  
Här bjuder den kände kocken Paul Svensson på sina favoriter.

RECEPT: PAUL SVENSSON  FOTO: JAKOB FRIDHOLM  UR BOKEN: PAUL GRILLAR (NORSTEDTS)

Brynt 
smör

Tonfisksås

Hamburger-
dressing

Kornsallad

Rödvins-
kalvsky

Tartarsås

2

1

3

4

5

6

– med 11 fantastiska såser och röror
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”Grillen lyfter fram smaken av råvaran”
Hallå där Paul Svensson, vad är 
det bästa med att grilla?
– Det är ju smaken, absolut. 
Grillen lyfter fram smaken av 
råvaran på ett exceptionellt 
sätt.
Vad är det viktigaste att tänka 
på när man serverar sås till 
grillat?
– Att den kompletterar råvaran 
och att det med fördel är en 

kall sås då man ofta äter ute. 
Någon sås eller annat tillbehör 
du själv alltid serverar?
– Tartarsås är gott till allt, 
tycker jag.
Kan du berätta om någon grill-
måltid du aldrig glömmer?
– Ja, första gången jag var i 
Toscana serverades helgrillad 
kyckling och panzanella, en 
brödsallad, i en oerhört vacker 

trädgård en varm sensommar-
dag. Kommer aldrig glömma 
den doft- och smakupplevel-
sen.
Vad borde vi andra prova att 
grilla som vi kanske inte tänkt 
på?
– Testa helgrillad purjolök, det 
är bland det godaste som finns. 
Till sist: kol eller gas?
– Alltid kol.

Majonnäs

Fänkåls-
aioli

Aubergine-
kaviar

Coleslaw

Böncrème

7
8

9

10

11

1. Brynt smör med 
dragon, syrad rödlök 
och vitpeppar 
”Perfekt dressing till en  

nygrillad kött- eller fiskbit.”

Ingredienser: 
3 msk finhackad rödlök
3 msk rödvinsvinäger
3 msk smör
2 msk skuren dragon 
Salt och vitpeppar
 
Gör så här:
1. Koka ihop rödlöken med 
vinägern i en kastrull tills all 
vinäger är inkokt i löken. 
2. Bryn smöret separat och 
tillsätt löken. Avsluta med  
dragon, salt och vitpeppar.

2. Tartarsås med 
saltgurka, syltlök 
och äpple
”Den här är grym till  

både fisk och kött.”

Ingredienser: 
½ gul lök, fintärnad
1 äpple, skalat och fintärnat
2 msk rapsolja
½ tsk gurkmeja
150 g saltgurka
60 g syltlök
1 knippe persilja, hackad
2 dl majonnäs (se recept på 
nästa sida) 
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Fräs löken och hälften av 
äpplet i rapsolja utan att det 
tar färg, tillsätt gurkmejan och 
låt kallna. 
2. Fintärna saltgurka och 
syltlök. Blanda med äppel- och 
lökblandningen, resten av äpp-
let, persilja och majonnäsen. 
Smaka av med salt och peppar.
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8. Vit böncrème med 
yoghurt och basilika
”Det här passar bäst till en 

kryddig rätt oavsett vilken 

råvara. Röran har en lite 

neutraliserande effekt med 

yoghurtbasen.”

Ingredienser: 
1 dl kokta vita bönor
½ dl yoghurt
1 msk olivolja
1 msk basilika
Salt
 
Gör så här:
1. Mixa alla ingredienser i en 
matberedare och smaka av 
med salt.

9. Fänkålsaioli med 
körvel och citron
”Den här dressingen funkar 

utan tvivel bäst till  

grönsaker eller fisk 

och skaldjur.”

Ingredienser: 
1 msk kar-
demumma/
fänkåls-
krydda  
(se recept  
i bollen)  
3 msk majon-
näs (se recept 
här intill) 
1 msk hackad körvel
½ citron, saft
Salt och svartpeppar
 
Gör så här:
1. Blanda ihop majonnäs, 
fänkålskrydda och körvel med 
citronsaft, salt och peppar.
 

10. Auberginekaviar 
med timjan och  
rödvinsvinäger
”Passar underbart till lamm-

kebabspetten.”

Ingredienser: 
2 auberginer
2 msk olivolja
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 msk hackad timjan
2 msk rödvinsvinäger
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Picka auberginer och grilla 
inlindade i aluminiumfolie  
under lock tills de är helt 
mjuka rakt igenom. 
2. Gröp ur och fräs dem i en 
kastrull utan att det tar färg 
med olivolja, vitlök, timjan och 
vinäger. Fräs tills allt vatten är 
borta. 
2. Mixa och smaka av med salt 
och peppar.

Vi har tre exemplar av  
Paul grillar som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt 
på frågan: 
Det grillas i hela världen. 
Vad kallas en traditionell 
grilltillställning i Argentina 
och flera andra sydameri-
kanska länder? 
1. Pasado
X. Asado
2. Cansado

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

11. Coleslaw med 
ingefära och mango 

”Det här passar perfekt till  

en nygrillad hamburgare, 

kyckling eller kanske en 

peppargrillad biff.”

Ingredienser: 
¼ färskt vitkålshuvud
1 rödlök, skalad
1 tsk salt
1 tsk socker
1 mango, skalad
1 bit ingefära, finhackad
1 dl majonnäs (se recept här 
intill)
1 msk gräddfil
Limesaft
Salt och svartpeppar
 
Gör så här:
1. Strimla vitkålen fint, skär 
rödlöken i skivor, salta och 
sockra och lägg i press i ca  
2 timmar. 

2. Strimla mangon fint. 
Vrid ur vätskan 

ur kålen och 
löken. Blanda 

med mango, 
ingefära, 
majonnäs 
och gräddfil. 
Smaka av 
med lime-
saft, salt och 

peppar.

3. Rödvinskalvsky 
med lagerblad och 
tomat
”En så kraftig sky funkar  

bäst med en rejäl köttbit,  

men kan även passa bra  

med en kraftig fiskbit,  

som torsk eller piggvar.”

Ingredienser: 
2 kg sågad oxsvans
6 dl rödvin
300 g gul lök, hackad
1 hel vitlök, delad
200 g morot, hackad
5 kvisttomater
2 lagerblad
10 svartpepparkorn
Persiljestjälkar
Vatten
Rapsolja till stekning

Gör så här:
1. Rosta oxsvansen i en djup 
plåt i ugn på 230° i ca 20 
minuter.
2. Ta ut oxsvansen, häll av fet-
tet och slå på rödvinet. 
3. Värm upp en stor gryta och 
stek lök, vitlök och morot 
gyllene i olja. Tillsätt tomat, 
lagerblad, pepparkorn och 
persiljestjälkar. Häll i oxsvansen 
och rödvinet. Täck med vatten. 
Sjud i minst 12 timmar, fyll på 
med vatten efterhand. 
4. Sila och koka ner skyn till 
ca 5 dl. Använd gärna lite 
reducerat vin att parfymera 
(smaksätta) skyn med.

4. Italiensk tonfisk-
sås med kapris och 
äpple 
”Den här såsen uppfanns för 

att serveras till kalv (tror jag) 

för den passar så bra. 

Självklart är den god till fisk.”

Ingredienser: 
1 dl majonnäs (se recept här 
intill) 
½ dl avrunnen gräddfil
1 burk (140 g) tonfisk i olja, 
avrunnen
1 citron, saft och rivet skal
½ rödlök, finhackad
½ vitlöksklyfta, riven
1 msk kapris
2 msk grönt äpple, fintärnat
Salt och svartpeppar
 
Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser i en 
bunke och smaka av med  
citronsaft, salt och peppar. 

5. Kornsallad med 
saffran och körvel
”Det här blir kalas med lamm-

kotletterna eller en rökt fisk 

men funkar självklart med 

mycket, prova er fram.”

Ingredienser: 
1 dl korn, krossad eller hel
6 dl vatten 
½ g saffran
1 lagerblad
2 lime, rivet skal och saft
5 msk olivolja 
1 knippe körvel, finskuren
Salt och svartpeppar
 
Gör så här:
1. Koka upp vatten, saffran och 
lagerblad i en kastrull. Tillsätt 
korn och koka tills den är 
mjuk, låt svalna. 
2. Blanda med rivet limeskal, 
saft, olivolja och körvel. Smaka 
av med salt och peppar. Ser-
vera salladen kall eller varm.

6. Amerikansk  
hamburgerdressing 
med chilisås, tomat 
och rökt paprika
Ingredienser: 
1 dl majonnäs (se recept här 
under)
½ tsk rökt paprikapulver
1 msk chilisås
½ tomat, urkärnad och fin-
tärnad
1 msk hackad saltgurka
½ tsk kajennpeppar
Några droppar soja
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser och 
smaka av med salt och peppar.

7. Majonnäs 
grundrecept  (1 liter) 

”Majonnäs är ett måste att ha 

som bas hemma i kylen. Gör 

en ordenlig laddning, den  

håller sig länge i en tät burk.”

Ingredienser: 
6 äggulor
2 msk rödvinsvinäger
1 dl dijonsenap
9 dl rapsolja
Salt

Gör så här:
1. Vispa äggulorna med 
rödvinsvinäger och senap. 

Tillsätt oljan försiktigt i en 
tunn stråle och vispa 

kraftigt (tillsätt lite 
kallt vatten om 

majonnäsen 
blir för tjock). 
Smaka av 
med salt.

Kardemumma/ 
fänkålskrydda

5 kardemummakärnor
1 msk korianderfrö

1 msk fänkålsfrö, 1 tsk anis
1 tsk spiskummin
1 tsk farinsocker

1 tsk hel svartpeppar
Blanda samtliga kryddor och 

mixa fint i matberedare  
eller kryddkvarn.

Gör en laddning 
majonnäs och 

ställ i kylen.  

Vinn! 
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       Inspiration

AV: CHRISTINA BILD

ÄNTLIGEN 
GRILLTID!
Som vi längtat … Nu flyttar 

köksbestyren ut i trädgården, 
parken och till stranden, där vi 

njuter av varma kvällar och  
doften av nygrillat. 

TRE MUSKETÖRER – 
OCH EN GRILL

Grillverktyg med stänk- 
och brännskydd. Set 

med tre delar, 699 kr, 
Önska.

SKOGSMULLES BÄSTA VÄN
Varsomhelst och närsomhelst.  

Friluftsentusiasten har alltid användning  
för Hällmarks stekhäll, 399 kr, Bauhaus. 

LYSANDE IDÉ
Grillspade med magnetfäst 
ficklampa. Från Sagaform, 

299 kr, Åhléns. 

BÄRBAR GRILLMÄSTARE
Tack vare ett batteridrivet  

ventilationssystem blir Lotus-
Grills kolgrill varm på tre-fyra 

minuter och temperaturen kan 
lätt justeras. 1 499 kr, Ellos.se

SKYDDANDE 
SKINN

Läderförkläde, 
799 kr,  

Hemtex.

Kombis 
favorit!

I sommar lägger vi 
gärna grönsaker på  

grillen. Gott, lättlagat 
och klimatsmart. EN RIKTIG RÖKARE

Grill och rök i stilfull symbios 
från Landmann. Tennessee 
300 klarar av att röka stora 
köttbitar och fixar barbecue 

för många i ett nafs,  
3 895 kr, Bagaren-

ochkocken.se

GOTTGOTTEGRILLGOTT
Amerikansk tradition i 
svensk version. Skippa 

marshmallowsen och testa 
grillade bilar med glass 

och chokladsås, mmm …  
29,90 i matbutiken.

AMERIKANSK 
KLASSIKER

Även nykterister 
uppskattar Jack 
Daniels barbe-
cuesås, 69 kr, 
Usagodis.se

SPETSKOMPETENS
Marinadsprutan från 
Sagaform gör köttet 

extra kryddigt och saftigt, 
169 kr, Bluebox.se
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Delfin från 1932, en av 
CG Petterssons vackra 
båtar, såldes häromåret 
till en tysk entusiast. 

CG Pettersson skapade
skönhet för sjön

S
VENSK BONDROKOKO, säger 
kännaren, båthandlaren och 
journalisten Anders Værnéus.

Han borde veta. Anders har 
sett till att runt 50 Petterssonbåtar 
hittat nya hemmabryggor. För inte så 
länge sedan tog han adjö av Delfin från 
1932 (som kan ses på bilden). En otrolig 
skönhet bland alla de vackra båtar den 
legendariske båtkonstruktören Carl 
Gustaf ”CG” Pettersson ritade.

Petterssonbåtarna är inte bara 
svensk båthistoria. Det är också design-
historia och berättelsen om hur vanligt 
folk fick råd att köpa båt. 

Det går inte att ta miste på den.
Den är långsmal och skär sjön försiktigt där den 
glider fram. Smäcker som få med sina vackra linjer. 
Hantverket i mahognyträet.
En Petterssonbåt.
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: ANDERS VÆERNÉUS/SJÖEXPRESS

– Hans produktion var så stor att 
det täckte hela spektrat, säger Anders 
Værnéus. CG Pettersson ritade över två- 
tusen båtar. I början mest för människor 
med gott om pengar, men på 1910-talet 
blev hans båtar en folkprodukt.

I början av sin karriär ritade CG  
Pettersson tävlingsbåtar. Den första 
hette Vikingen, en 8 meter lång och 
1,27 meter bred båt med furubords- 
läggning på ekspant, däck och sargar  
i mahogny. Med en Reversator-motor 
på två och en halv hästkrafter gjorde 
den som mest lite över sju knop. Det 
året, 1904, och året efter vann Vikingen 
fem motorbåtstävlingar. 

Åren mellan 1910 och 1920 var goda 
år för Pettersson. Han ritade runt  

40 båtar om året åtta år på raken. En 
del var riktiga lyxbåtar.

– Hans kunder bjöd hem honom 
på middag och föreslog allt som 
oftast ändringar eller hade speciella 
önskemål. Det blev många middagar, 
berättar Anders Værnéus.

TILL BOKFÖRLÄGGAREN Erik Åkerlund 
ritade Pettersson Stella Marina, en  
22 meter lång lyxyacht, 1927. Juppe, en 
högsjöbåt levererades till Fritz Engzell 
på Pentaverken 1938. CG Pettersson   
ritade också transportfartygen Läskaren 
och Svalkaren till Stockholms Bryggeri 
1946. Men det var fritidsbåtarna som 
fick folks hjärtan att dunka som en 
tänd kulemotor.

Den legendariske 
båtkonstruktören 
CG Pettersson.
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Så känner du igen en 
Petterssonbåt
➞ Alltid långsmal. Oftast är båtarna 
fyra–fem gånger så långa som breda.
➞ Runda ventiler.   
➞ Förstäven är för det mesta rak.  
➞ På båtar upp till cirka tio meter var 
motorn ofta monterad i en ”låda” mitt 
i båten.
➞ Nästan alltid kravellbyggt, det vill 
säga med släta skrov. Tunt och lätt 
skrov.

”Han ville alltid ha 
det på sitt sätt.”

CG Pettersson, som 1922 startade AB 
Motorbyrån, blev klar med ritningen 
till Wiking X, den mest kända av hans 
båtar, i februari 1925. Båten försågs 
med en motor från Pentaverken. 

CG ville testa sin konstruktion och 
Pentaverken ville testa motorn. Wiking 
X skulle utsättas för ett riktigt kraft-
prov, och lämnade kajen vid Grand  
Hôtel i Stockholm den 20 juli 1925. 
Ombord fanns CG, regissören Carl 
Barcklind, filmfotografen Carl Halling, 
författaren Ragnar Holmström och 
apan Jocke, en grön markatta som 
Skansen lånat ut till sällskapet. Resan 
gick söderut utmed hela svenska 
kusten, längs den norska till Narvik, 
sedan tåg till Luleå och vidare med 

Wiking X till Stockholm. Tre och en 
halv månad testades Wiking X och CG 
själv sade efteråt: ”Några allvarligare 
missöden hade ju icke inträffat. Båten 
fanns kvar, motorn hade aldrig strejkat 
eller krånglat och besättningen var 
fulltalig. Vad kan man mer begära?”. 

WIKING X FINNS NU på Sjöhistoriska 
museet, som också har M/Y Plurr, den 
äldsta bevarade Petterssonbåten, i sin 
ägo. Den byggdes 1905 och tas om hand 
av Heleneborgs Båtklubb.

– Med en produktion på över 2 000 
ritningar och än fler byggda båtar, 
är det omöjligt att säga hur många 
Petterssonbåtar som nu finns kvar i 
Europa, säger Anders Værnéus. Efter-

som vi aldrig haft något båtregister att 
forska i här i Sverige finns inget facit 
att utgå ifrån. Tyvärr har utskrotningen 
varit stor sedan 60-talet och framåt, så 
i dag är en Petterssonbåt ingen vanlig 
syn i våra vatten.  

CG Pettersson var en man med 
bestämda åsikter om hur båtar skulle 
byggas och vägrade länge förse sina 
båtar med vindruta. Det blir ingen fri 
sikt, tyckte han.

Han ritade båtar ända till slutet 
fastän hans syn blivit dålig. 27 mars 
1953 dog han, 76 år gammal.

– Han ville alltid ha det på sitt sätt. 
Skulle inte förvåna mig om han till och 
med ritade sin egen kista, säger Anders 
Værnéus. ●
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H K O L E G N A L E H C I M A P

O
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M

L J C R E I R E L L A G T I I R
B E E O S T A F F L I T B C A A

O S H G O G A G R L E G E R D E A A G R D
L L I Z O R N U R T L H T Y L C S U A U O
J A L E S N E P E E E O K A I S T E N A M
A H L I L J E F O R S N P P O B A N K S Y

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
konstens värld. De tre överblivna bok-

stäverna ger ytterligare ett ord. Orden 
hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 

och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från konstens värld. De tre 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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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 juni. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss juni, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset april 2018:
Englis Nordström, Ydre, Ulla-Britt Olofsson, 
Skellefteå, Eva Lagergren, Västerås, Marianne 
Dahlqvist, Norrköping, Berit Bolin, Luleå.
Efterfrågad lösning april 2018: JOGGARE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Iréne Simu
Ålder: 68.
Bor: Båtskärsnäs, 
Kalix. 
Familj: Två systrar 
och två bröder.
Gör: Pensionär.
Intressen: Sjunger 
samt designar kläder 
och smycken.

” Jag vill hjälpa 
utsatta hundar”
”NÄR JAG VINNER en miljon ska jag använda en del av 
pengarna till att hjälpa utsatta hundar. Det finns många bra 
föreningar som jobbar med detta, till exempel Hundar Utan 
Hem, Hundar Söker Hem, DogRescue och Libra – hundar 
vill hem. Med en stor vinst skulle jag kunna hjälpa väldigt 
många och till och med resa för att överlämna pengarna 
själv. Jag har själv inga hundar i dag, men är övertygad om 
att jag skulle komma tillbaka med minst fyra stycken från en 
sådan resa.

Sedan skulle jag självklart dela med mig av pengarna till 
mina syskon, jag tycker om att göra folk glada och känner 
kanske att jag inte behöver så mycket pengar själv. Men en 
liten slant skulle jag spara och åka tillbaka till ön Koh Lanta 
i Thailand på en semester. Sedan hade det varit väldigt 
trevligt att köpa ett hus ute på landet. Där skulle jag kunna 
ta hand om många djur, även vilda som blivit skadade.”

När jag vinner …

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 eller gå in på 
Kombispels Facebooksida och skriv om din dröm där. 

Namn:

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

12 för

50:-
Spara 10:-

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



Mästerskap i sanden 
➞ ULRICEHAMN 14–17 juni. 
Handboll på sand = beach-
handboll. Runt 600 spelare 
väntas dyka upp i Ulricehamn 
när SM i denna fartfyllda och 
publikvänliga sport avgörs i 
hamnområdet vid Åsundens 
strand. Diverse kringaktivi-
teter och after beach borgar 
för en riktig folkfest. Vi håller 
tummarna för vädret. Mer 
info: www.vastsverige.com
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På gång

Dags igen för världens största 
hambotävling – Hälsingehambon. 

Dansare i alla åldrar och på alla 
nivåer tävlar i olika klasser under en 
hel dag med hambodans och härlig 

musik från fantastiska spelmän. 
Mer info: www.halsingehambon.com

7
JULI I HÅRGA–ARBRÅ–JÄRVSÖ

”Köparna budar 
om den första 
färskpotatisen”
➞ Lisa Andrae är agronom 
och potatisrådgivare. Vad 
gör en sådan?
– Jag ger råd till odlare runt 
om i landet, flera som odlar 
färskpotatis.  
Hur många färskpotatis- 
odlare finns det?
– Det är svårt att säga exakt, 
men det odlas potatis på 
cirka 17 000 hektar i Sverige. 
Av dem används cirka 2 000 
hektar till färskpotatis.
Får vi färskpotatis till mid-
sommar i år?
– Ja, det ska inte vara några 
problem. Men det blev ingen 
premiär till valborg i år som 
det brukar. Den långa 
vintern ställde till det och 
den första skörden blev flera 
veckor senare än vanligt. 
Årets första färskpotatis kan 
kosta 2 500 kronor kilot. Är 
det verkligen någon som 
köper den?
– Jadå, ofta är det restau-
ranger eller företag som 
köper i pr-syfte. Pengarna 
brukar gå till välgörenhet. 
I fjol fick köparna lämna bud 
och den som vann fick vara 
med i odlingstältet när de 
första knölarna togs upp.
Vad är skillnaden mellan 
färsk- och vinterpotatis?
– Vissa sorter är tidigare än 
andra, men den stora skill-
naden är att färskpotatisen 
tas upp innan den har blivit 
riktigt mogen och inte hun-
nit forma skyddande skal. 
Är hajpen kring färskpotatis 
en svensk företeelse? 
– Nej, men det är bara i 
Sverige, England och Finland 
som man äter potatis som 
flossar, alltså där skalet 
lossnar. 
Hur ska färskpotatis kokas? 
– Som vanlig potatis, Ska 
man vara noga så ska inner-
temperaturen inte gå över 
96 grader. ●  

➞ LULEÅ 14–30 juni. Historien mest klas-
siska romantiska komedi – Shakespeares 
”En midsommarnattsdröm” – spelas för 
andra sommaren i rad under bar himmel på 
friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, strax 
utanför Luleå. Handlingen är så full av kär-

leksförvecklingar att den inte riktigt låter 
sig beskrivas. En del magi finns hursom-
helst med i historien, och även publiken lär 
få en magisk upplevelse i den ljusa norr-
bottniska sommarkvällen. 
Mer info: www.norrbottensteatern.se ●

SM I BEACHHANDBOLL

Klassiskt kärlekstrassel

SM I SCHACK

Vem blir matt i Ronneby?
➞ RONNEBY 29 juni–8 juli. Sveriges livs 
levande schackdrottningar och -kungar 
kommer att krönas på anrika Ronneby 
Brunn när svenska mästerskapen i schack 

spelas där denna vecka.  
Publiken kan följa matcherna 
på plats eller via webben.  
Mer info: www.schack.se
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Det är mer än 400 år sedan 
”En midsommarnattsdröm” 
hade urpremiär. I sommar 
spelas pjäsen i Gammel-
stad.

Beachhandboll  
– tufft och  
spektakulärt. 

Dags för 
kunga-

kamp. 

Ikoner  
på scen 
➞ SÖDERHAMN 7 juli. Arrangörerna kallar dem 
90-talsikoner. Och det är nog en lämplig katego-
risering av banden Lars Vegas Trio, Svenne Rubins 
och Östen med Resten som tillsammans med 
humorgruppen Småstadsliv står på scen denna 
kväll när Kultfestivalen hålls på Östra Berget i 
Söderhamn. Mer info: www.lingman.se

MUSIK

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Dags för   
   dans!

Detta 
måste vara 

världens 
största trio. 
Lars Vegas 

Trio är ju 
en kvintett.



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!
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Kombispel/
Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

 *Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller längst till 2018-07-31, 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.

Snabbast svarar du på www.kombispel.se/bäddset 
Fyll i svarskortet, posta redan idag eller ringer 08-5800 1234. 
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