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HÖGSOMMAR OCH SEMESTER för 
många. I månadens resereportage får vi 
följa med till Costa Brava, kustremsan 
mellan Barcelona och franska gränsen. 
Den kanske vackraste staden längs 
kusten är Cadaqués som genom åren 
har lockat några av 1900-talets största 
kulturprofiler från båda sidor av den 
spansk-franska gränsen. Här samlades 
det en grupp konstnärer, författare och 
filmmakare som på olika sätt kom att 
påverka och forma den tidens nya -ismer: 
kubismen, dadaismen och senare sur-
realismen. Dadaisten Marcel Duchamp 
(mest känd för readymades som 
Flasktorken och pissoaren Fountains), 
kubismens frontfigur Pablo Picasso och 
surrealismens mästare Salvador Dalí 
tillbringade alla mycket tid i Cadaqués. 
Längs med Costa Brava finns det inte 
mindre än tre tidigare bostäder och 
museer tillägnade Dalí som jag varmt 
rekommenderar dig att besöka mellan 
doppen i Medelhavet och de välsma-
kande middagarna nere i hamnen.
Men man kan njuta av sommaren 
hemma på balkongen eller altanen  
också. På sidan 18 visar Kombis redak-
tör Inger Sundelin upp sin lilla oas, mitt 
i Stockholm. 

I DETTA NUMMER uppmärksammar vi 
också en av våra nitlotts-
vinnare. Du har väl 
inte missat att du 
kan registrera dina 
eventuella nitlotter 
på nätet och då få 
chansen att vara 
med i utlottningen 
av tusen kronor 
(Femmanlotten) 
 eller tiotusen kro-
nor (Glädjelotten). 
Mycket nöje!

Solig kust med  
konstupplevelser

ODLA MITT I CITY
Kryddor, tomater, blomster-
prakt och en solig uteplats 
– allt på sju kvadratmeter.  

TOPPFORM
Lär känna 
mästaren 
Wilhelm Kåge.

SVERIGES MR. SOMMAR
Han bygger, målar och står i.  
Ändå är Ernst Kirchsteigers 
bästa tips: Ta det lugnt. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om bilarna från 80-talet som blivit veteraner, om katalanska Costa Bravas  
comeback som resmål, möt två lyckliga vinnare  – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Aaah ... alkoholfritt! 
Sidan 16

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 7

2 

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: Linus Hallgren Tryck: PunaMusta

Kombi

Sidan 18 Sidan 15Sidan 11

Välkommen

Fräscha, spännande och smakrika alternativ 
för den som avstår från alkohol till maten.   
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Anna-Lena Edwinson
Ålder: 59 år.
Bor: Upplands Väsby, norr om 
Stockholm.
Familj: En svart katt som heter 
Pjotr, adopterad från katthemmet 
Solgläntan. 
Jobbar som: Skolintendent.
Intressen: ”Träning, som cykling 
och löpning, jag gillar att vara ute 
i naturen och vandra.” 

” Jag vann på en nitlott!”

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.

VINNAREPÅ NITLOTT 
1 0 000:-

”NÄR JAG VANN 10 000 kronor på en nitlott blev jag väldigt 
glad och överraskad. Jag har aldrig tidigare vunnit på en 
lott, annat än småsummor typ 60 kronor.  

Jag har inte planerat att göra något särskilt för pengarna, 
men eftersom jag just har köpt en lägenhet kommer alla 
extra tillskott i kassan väl till pass.

Jag cyklar gärna – både långt och mycket – när det är 
bra väder. Till sommaren blir det cykelläger på Omberg, 
och loppen Vänern runt och Halvvättern. Men det finns 
smultronställen där jag bor också. En trevlig runda i norra 
Uppland är förbi kyrkorna i Skepptuna, Närtuna, Kårsta 
och Orkesta.”



Vem vill inte någon gång 
besöka berget Olympos? 
Välkänt från den grekiska 
mytologin som gudarnas 
hemvist. Eller staden Dion 
som byggdes just för att 
vara nära gudarna? Kanske 
lockar de fantastiska Klos-
terbergen i Meteora, ofta 
kallade världens åttonde 
underverk? Eller en båttur 
till den vackra ön Skiathos? 
Olympiska rivieran, sydväst 

om Greklands största stad 
Thessaloniki, är ett av Vings 
nya resmål i sommar. Upp-
täck de historiska platserna, 
de milslånga sandstränderna 
och den genuina grekiska 
atmosfären. Bra boende till 
överkomliga priser ”får man 
på köpet”. 

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Olympiska rivieran 
– nytt spännande resmål!
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Kombinytt

”Fotografera möhippa 
var hemskt”
Kamilla Kraczkowskis bilder 
ser du då och då i Kombi. I det 
här numret har hon fotografe-
rat nitlottsvinnaren Anna-Lena 
Edwinson. 

Hur kom det sig att 
du blev fotograf? 
– Jag blev fasci-
nerad av hur bilder 
berättade män-
niskors historier och 
tyckte att det var 
närmast magiskt att 
hålla i en kamera. 
Jag tänkte att jag 
ville försöka försörja mig på det 
och utbildade mig, och började 
sedan jobba som press- och 
reportagefotograf på dagstid-
ningar innan jag blev frilans.
Vad är det roligaste med  
jobbet? 
– Det roligaste är själva foto-
graferingarna. Jag fotograferar 
ju oftast människor i miljö och 
mycket porträtt och jag gillar 
hur kameran släpper in mig i 
olika miljöer jag aldrig hade 
vistats i annars. Jag har ju både 
fått resa och varit i fängelser.

Vilket är det konstigaste foto-
uppdrag du fått?  
– I början av min karriär när 
jag ännu inte hade så mycket 

jobb tog jag några 
möhippefotografe-
ringar i en studio. Det 
var inget annat än 
jobbigt med alla ut-
klädningar av knasiga 
outfits och prosecco-
fylla. Sedan fick jag 
leverera mängder av 
bilder för ett pinsamt 
lågt arvode. Det var 
verkligen hemskt. 

Vilken bild drömmer du om 
att ta? 
– Jag drömmer om att få göra 
en kokbok med polsk mat. Jag 
har polskt påbrå, älskar polsk 
mat och det finns inga bra 
sådana böcker på marknaden.
Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Jag har inte så mycket ledigt 
sedan jag fick barn, men just 
nu försöker jag bli duktig på 
rörligt foto och ljudupptagning 
så att jag kan ta uppdrag som 
videofotograf också.

Fem frågor till Kamilla Kraczkowski, fotograf

Hej!
I dag fick jag min Kombitidning. Jag hade väntat en 
extra dag eftersom det var röd dag. Det var med glädje 
jag läste om familjen Byström som gillar 50-talet och 
fick se bilder på deras fräcka husvagn.
Så hade jag också velat ha det!
Alexander i Ellös

Svar: Hej Alexander! Roligt att du gillade reportaget 
om familjen Byström och deras husvagn. Visst är det 
härligt med människor som går helt in för sina  
intressen. Det är sådant vi i redaktionen tycker är 
trevligt att berätta om. 
Vi skickar dig ett skraplottspaket och håller  
tummarna för att det blir vinst!

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.

MÅNADENS LÄSARBREV
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VINNARE av boken Mycket smak på nolltid som  
vi tävlade ut i nr 5 blev: Elisabeth Höglund, Öster-
sund, Ruba Garadet, Umeå, Gunilla Karlsson, 
Västerhaninge. Grattis! Det rätta svaret: Enchilada.

Vinnare fjällweekend
Grattis Maj-Lis Nilsson i Tösse som vann vår limericktävling i 
Kombi nr 5 och belönas med en weekend på Storsätra Fjällhotell.
Här är Maj-Lis vinnande bidrag:

En gäst på Storsätrahotellet
han vandrade mest uppå fjället
Tills han i badtunnan fann
en kvinna så grann
Så nu badar han bara i stället.
 
Skraplottspaket går till 2:a- och 3:e-prisvinnarna Sören Fägersten 
i Kinna och Lars-Eric Lindbergh i Umeå. Grattis till er också!



5 magasinet kombi  7 2018

B
E

R
Ä

T
TA

T
 F

Ö
R

: J
O

N
A

S 
R

E
H

N
B

E
R

G
  F

O
T

O
: P

E
T

E
R

 K
N

U
T

SO
N

Érica Molin
Ålder: 48 år. 
Bor: Sorunda i Sörmland.  
Jobbar som: Bussförare. 
Familj: Man och sex barn. 
Intressen: Amerikanska 
bilar och att snickra. ”Jag 
har byggt huset själv.” 

” Jag kunde göra så 
mycket för barnen”

VINNARE 

2015

1 000 000:-

”JAG VANN EN MILJON på Kombilot-
teriet för tre år sedan och det var helt 
sanslöst – jag trodde inte det var sant 
utan att någon drev med mig. 

Jag har en stor familj med sex barn, 
varav fyra bor kvar hemma. Nu kunde 
jag köpa studsmattan som barnen 
önskat sig i flera år, och en pool. Sedan 
bokade vi en resa till Danmark för att 
gå på Legoland. 

Det kändes så bra att jag kunde göra 
så mycket för barnen – och för min 
älskade bil, en Dodge Coronet från 
1959. Nu kunde jag renovera kylaren, 
baksätet, växellådan och byta bladfjäd-
ringen där bak. 

Jag kunde också betala bort topplå-
net på huset och på det viset sänka min 
månadskostnad. Nu kan jag dessutom 
lägga undan pengar.

Tre år efter vinsten finns det inte 
jättemycket pengar kvar, men det finns 
en del. I sommar åker jag på mamma-
semester med en väninna, utan barn. 
Vi har varit på Malta, Cypern, i södra 
Turkiet och i år blir det södra Spanien.”
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Ena dagen badortens bekvämligheter, 
andra dagen stillheten på en orörd  

naturstrand – som här på Cala del Señor 
Ramon, söder om Canyet de Mar.

 

Costa Brava sträcker sig 
från Barcelona upp till 

den franska gränsen. 

FRANKRIKE

SPANIEN

MEDELHAVET

Barcelona

Palamós

Llafranc

Begur

Mataró

Tossa del Mar

Blanes

Roses
Cadaqués
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Nu återupptäcker världen Costa Brava.  
Kuststräckan mellan Barcelona och den franska 
gränsen är en mångsidig semesterklassiker som 
blivit trendig och hittat tillbaka in i charter- 
katalogerna. Upptäck den du också!    

TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

Costa Brava
Möjligheternas kust
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L
JUSET OCH TEMPERATUREN är 
perfekt. Det är sen eftermiddag  
med lågt stående sol då vi 
lämnar det lilla pensionatet Mas 

del Joncar som ligger inbäddat mellan 
vinodlingar och hagar med äppelträd. 

– Kom tillbaka vid åtta. Då står 
maten på bordet, säger den trevliga 
ägarinnan Anna Arnay.

Bilvägen utanför slingrar sig fram 
mellan höga vassruggar som skvallrar 
om att vi är nära floden Mugas delta. 
I en öppning i vassen stannar vi till. 
Här i naturreservatet Aiguamolls på 
Kataloniens norra kust Costa Brava är 
djurlivet helt ostört och bara genom 
det lilla hålet i vassen ser vi ett tiotal  
fågelarter trivas på flodbankarna, 
bland annat skedstork och natthäger.

Strax därpå parkerar vi bilen och 
vandrar ut på den långa naturskyddade 
sandstranden i Roses-bukten, hänfö-
rande i sin ödslighet. Inga hus syns så 
långt ögat kan nå. 

Stranden är ett bra exempel på de 
växlande scenerierna längs Costa 
Brava. I samma bukt norrut ligger 
badorten Roses med sina palmalléer 

och mängder av hotell, söderut finns 
Empuries med romerska ruiner och 
en serie mysiga sandremsor mellan 
utskjutande klippuddar.

PÅ 1960-TALET fanns det charterresor 
till Costa Brava från Sverige. Efter 
ett uppehåll på flera årtionden har 
kusten numera återvänt till de svenska 
charterkatalogerna. Inget att förundras 
över. Costa Brava blir alltmer uppmärk-
sammad och trendig för varje år.

Vad många har återupptäckt är att 
Costa Brava låter oss välja från dag till 

dag mellan stora bekväma badorter, 
små turkosa badvikar i stilla pinje-
skogar eller helt orörda naturstränder, 
som här i Aiguamolls.

Solen har gått ner när vi kommer 
hem till Mas del Joncar. Pensionatet är 
ett Turismo Rual, en del i det system av 
lantliga boenden som finns i Kata-
lonien. Äkta paret Anna Arnay och 
Miquel Quera dukar fram katalanska 
charkuterier, oliver från tomten samt 
några coques, katalanska minipizzor 
med färska tomater och auberginer. Till 
det ett vin från trakten.

– Hoppas det smakar, säger Anna.

NÄSTA MORGON är det dags att åka  
vidare. Vart? Det är en bra fråga.  
I denna gudabenådade trakt är valmöj-
ligheterna nästan för många. Vi åker 
först upp till Alt Empordás kustberg 
och besöker Monestir de Sant Pere de 
Rodes, ett kloster från 900-talet med 
hänförande vyer mot havet. 

Tåg till Costa Brava?
Att resa från Sverige till Costa Brava 

kunde vara en perfekt tågresa genom 

Europa. Teoretiskt sett mindre än ett 

dygn av miljövänligt och bekvämt  

resande genom skiftande landskap. 

Men tyvärr. Den misslyckade tåg- 

politiken i EU gör tågresande över  

nationsgränser i Europa dyrt,  

tidskrävande och inte minst krångligt. 

Vi måste dra ner på flygandet.  

Kommer framtidens solresor  

att gå på räls?

Strandliv i 
Roses-bukten.

Gazpacho-
glass på  

El Compartir  
i Cadaqués.

Salvador Dali-museet Casa 
Museu Dalí i Portlligat.

Äkta paret Anna Arnay och Miquel Quera 
driver det lilla pensionatet Mas del  
Joncar i Sant Pere Pescador.
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Kombi tipsar
VINTURER PÅ CYKEL
➞ Baccus on Bikes erbjuder cykelturer 
med vin-tema genom vindistriktet 
Empordá. Besök på vingårdar ingår och 
bland möjligheterna finns både pick-
nick i det fria och besök på Michelin-
stjärnekrogar.
Mer info: www.bacchusonbikes.com

VANDRING 
➞ Costa Brava knyts samman av vand-
ringslederna Camins de Ronda och 
med vissa avbrott kan du vandra längs 
hela kusten och ofta nära havet. Många 
menar att den vackraste av Camins de 
Ronda-lederna går mellan Begur och 
Calella de Palafrugell.

TOTS A TAULA
➞ Inspirerande kurser och workshop-
par i katalansk matlagning i Girona. 
Man välkomnar även familjer med barn 
som deltagare. Engelska talas.
Mer info: www.totsataula.com

PALS OCH PERATALLADA
➞ Två små medeltida städer med 
intressant välbevarad bebyggelse. 
Planera in en lunch i dessa städer, det 
finns mysiga tavernor i båda.
Mer info: www.visitpals.com/en/ och 
www.visitperatallada.cat/en/

CASA MUSEU DALÍ OCH TEATRO 
MUSEU DALÍ
➞ Costa Bravas två Dalí-museer drar 
många besökare. Casa Museu Dalí i 
Portillgat var konstnärens ateljé medan 
Teatro Museu Dalí är en stor teater i 
hemstaden Figueres som Dali köpte 
och byggde om till sitt eget museum.
Mer info: www.salvador-dali.org

MAS DEL JONCAR
➞ Se artikeln här intill. Mas Del Joncar 
i Sant Pere Pescador är ett exempel 
på de många fina pensionat i lantliga 
miljöer som finns i Katalonien.
Mer info: www.masdeljoncar.com/en/

Resa Hit
➞ Flyg till Barcelona eller Girona från 
flera nordiska städer med flera bolag. 
Prisexempel: 792 kr t/r med Vueling 
(Stockholm–Barcelona). Därifrån hyr-
bil, buss eller tåg längs Costa Brava.
Ving erbjuder charter till orterna LLoret 
de Mar, Calella och Santa Susanna. 
Prisexempel: 3 250 kr från Stockholm 
för en vecka med 4-stjärnigt hotell. 

BÄSTA TID
➞ Typiskt medelhavsklimat där vädret 
är bäst mellan april och oktober. 
Augusti bör man undvika – katala-
nernas egen semestermånad betyder 
trånga stränder samtidigt som många 
restauranger och kaféer stänger.

MER INFO 
➞ en.costabrava.org

Sedan fortsätter vi till Cadaqués 
på halvön Cap de Creus. Det råder en 
alldeles särskild stämning i denna lilla 
stad där konstnärer och författare  
samlats i generationer. Den lokala 
maten och vinet, naturscenerierna och 
solnedgångsdrinkarna på strandserve-
ringarna bidrar alla till samma sköna 
upplevelse.

Från Cadaqués är det inte långt 
till grannbyn Portlligat där Salvador 
Dalí-museet Casa Museu Dalí ligger. 
Här bodde och arbetade Dalí under 
långa perioder i ett hus som består av 
åtta fiskestugor som byggts samman 
och byggts ut. Tillsammans med det 

I denna gudabenådade trakt är  
valmöjligheterna nästan för många.

mycket större Dalí-museet i Figueres 
ger det en helhetsbild av den överras-
kande mångsidige konstnären. 

HITTILLS HAR VI rört oss inom någon 
mils omkrets. Men Costa Brava är 
mycket längre än så, kusten slingrar sig 
fram från Barcelona ända upp till  
franska gränsen. Söderut finns ett pärl-
band av fina orter, som Begur, Tossa del 
Mar, Palamós, Llafranc och Blanes.

Vilka man än väljer så serverar Costa 
Brava, ”Den vilda kusten”, besökaren 
ett överflöd av stränder, gastronomi, 
historia, kultur och naturupplevelser 
längs vägen. ● 

I Empuries finns romerska 
ruiner – och makalösa 
stränder. 
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       Inspiration

AV: CHRISTINA BILD

MÖNSTER-
GILLT

Blommor, ränder och vilda 
fantasier. Naivt och naturtroget. 
Färgglada mönster är en riktig 

vitamininjektion och just nu vill  
vi ha mönster på precis allt.

SVENSKJAPANSK FLORA
Designstudenten Kotone Utsunomiya har inspirerats 

av mönstermästaren Josef Frank till The Story of 
Flowers. Bricka 560 kr, Svenskt Tenn. 

BLOMSTERPRAKT
Trädgårdshandskar, 

20 kr/par, Rusta.

HUMÖRHÖJARE
Bär hem maten med stil  

i Marimekkos bomullskasse, 
265 kr, Ellos.se

FÖR LATA DAGAR
Skönt vadderad och en färgklick 

i trädgården. Hängmatta,  
1 690 kr, Kitchentime.se

KARAMELLFÄRGAT
Sy en kasse. Eller kudde.  

Eller varför inte en köksgardin?  
Bomullstyg, 49 kr/meter, Ikea.

GÅ PÅ  
REGNBÅGEN

Handvävd 
plastmatta,  

150 x 70 cm, 
349 kr, Mio.

EN FRÖJD FÖR ÖGAT
Glasögonfodral med 

matchande putstrasa i 
William Morris-mönster, 

160 kr, Victoria and Albert 
Museum, Vam.co.uk.

MOTIVERAD FÖR  
AFTERNOON TEA

Som ett konstverk är 
den, tekannan för 640 kr 

från Pipstudio.com. 

FRUKTBAR KOMBINATION
Klassisk seglarsko i ny tolkning. 
Finns i damstorlekar, 1 399 kr, 

på Sebago.se.

Kombis 
favorit!
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Konsten 
att njuta av 
LIVET

I snart 20 år har Ernst Kirchsteiger snickrat, målat, 
gestaltat, sytt och vispat i våra tv-apparater. Kombi 
skrapade på färglagren och fann en vänlig men bestämd 
multikreatör som tagit makten över klockan och valt 
positivismens rätta, men inte alltid lätta, livsstig.  
TEXT: CHRISTINA BILD  FOTO: LINUS HALLGREN

Ernst har alltid 
nära till ett skratt. 
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E
RNST KIRCHSTEIGER är helt oin-
tresserad av fotboll. Lite ironiskt 
alltså att fotbolls-VM gjort att 
premiären för årets säsong – 

den elfte – av ”Sommar med Ernst” i 
TV4 ligger något senare än vanligt. Men 
den 12 juli är det dags, och närmare en 
miljon svenskar kommer att bänka sig 
framför tv:n. 

– Ja, tänk att fotbolls-VM kom i vä-
gen i år … Hoppas bara att de kommer 
överens. Jag förstår inte varför de inte 
kan få en boll var, så slipper de bråka 
om den, säger han eftertänksamt med 
ett efterföljande gapskratt.

Ett typiskt Ernstcitat som lär få  
den zlataniserade delen av Sverige 
att resa ragg och övriga att skrocka 
instämmande. För trots sin lågmälda 
framtoning är det få kändisar som 
engagerar så mycket som Ernst. 

– För de flesta är jag nog en symbol 
för något positivt, säger han och pare-
rar elegant frågan om han råkat ut för 
några hatiska nättroll. 

DET LJUMMA IDROTTSINTRESSET 
fanns faktiskt i bakgrunden när Ernst 
som ung bestämde sig för att lämna 

Full av idéer och med förmåga 
att uttrycka dem. Kombis 
reporter har fullt sjå att hänga 
med i ordflödet. 

Sveriges mest 
kända fötter?  

”Äh, jag går väl 
inte mer bar-

fota än andra på 
sommaren.”

Degerfors. Där tycktes framtiden ut-
stakad mellan just fotbollsplanen och 
järnverket. Och inget av det lockade en 
konstnärssjäl som drömde om att bli 
keramiker.

Ända från starten har Ernst varit 
kvinnornas favorit och många män 
får något mörkt i blicken när Ernst 
kommer på tal. Ett stiligt, manligt yttre, 
poetiskt inre och mångfacetterad hän-
dighet är inte lätt att konkurrera med. 

– Det där med att bara kvinnorna gil-
lar mig har ändrats totalt! I dag är det 

mest män som kommer 
fram och vill prata. 

Hela tv-cirkusen började när Ernst, 
som då var inredare på Ikea, blev 
kontaktad av ett tv-produktionsbolag. 
Han var 42 år, tonårspappa, örebroare 
sedan ungdomen och hade jobbat med 
allt från inredning och restaurangbran-
schen till ”trasiga ungdomar”. 

– Jag trodde först att de ville att jag 
skulle inreda deras kontor. Men det 
var ett torp som skulle renoveras och 
när jag blev tillfrågad om att provfilma 
tackade jag ja, bara för att jag var så 
himla nyfiken på hur det går till med 
kameror och alla sladdar och sådant … 
Jag tänkte att när jag sitter på hemmet 
sedan, då kan jag tänka tillbaka på den 
där sommaren när jag gjorde tv, säger 
han och skrattar.
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Att han skulle bli rikskändis var lika 
sannolikt som att ”flyga till månen”. 

– Hur skulle någon kunnat tro att 
en två meter lång man som tycker om 
tussilago skulle bli så populär?

18 ÅR SENARE är det fortfarande 
nyfikenheten som driver honom att 
tillbringa tre månader i allt som oftast 
gudsförgätna mygghålor under enkla 
förhållanden. Objekten väljs av honom 
själv. Helst vill han hitta glömda platser 
vars historia kan få liv igen. Inför årets 

inspelning kom 800 tips in och valet föll 
på en gammal kvarn i Sköllersta, mel-
lan Örebro och Hallsberg. 

– Det är en riktig utmaning – det 
dummaste man kan hitta på. Hon – jag 
kallar henne hon – är ju rund och har 
dessutom inåtlutande väggar. 

NÄR ETT OBJEKT är klubbat får Ernst 
snabbt en bild i huvudet över vad han 
vill göra, skissar upp idéerna och gör 
ett grovt manus. Alla i teamet måste ha 
koll på exakt vad som ska göras. 

– Det är väldigt viktigt. Om man  
börjar wobbla blir det fel och duttande 
hit och dit är oerhört tröttande. Det 
gäller allt, inte bara tv-projekt.

Spontaniteten vi ser på tv är dock 
helt äkta och manuset mest ett stöd. 
När kameran rullar låter Ernst orden 
komma som de vill, ibland till både sin 
egen och producentens förvåning. Han 
förnekar bestämt att han i förväg grun-
nat på sina ibland halsbrytande citat.

– Om man ska inspirera måste man 
skapa bilder. Om jag till exempel ska 
beskriva himlen på morgonen – att 
bara säga ljusblå blir så fattigt. Men 
”den där blå färgen som himlen har när 
man går till utedasset på morgonen”, 
då förstår man ju precis! Vad jag vill 
är att skapa något slags längtan och 
det kommer ur en berättarlust. Om jag 

”Hur skulle någon kunnat tro att en  
två meter lång man som tycker om tussilago  

skulle bli så populär?”

”Jag är en hittepågubbe och är klok 
nog att uppskatta det. Det finns så 

många sätt att vara vuxen på och jag 
vågar vara det på mitt vis.”

Ernst Kirchsteiger
Ålder: 60 år.
Bor: På en 1700-talsgård norr om Örebro. 
Hade tills nyligen ett hus i Toscana.
Familj: Hustrun Ulla, som han varit 
tillsammans med sedan de var 17 år, 
sönerna Ludvig och Sebastian som båda 
jobbar i företaget.
Gör: Kock, formgivare, programledare, 
författare och företagsledare. Möbler, 
porslin och inredning designas av Ernst 
och säljs genom hans företag Färg&Form 
Sweden, kött och charkprodukter genom 
Ernstmat. Vinimport av för närvarande ett 
vitt och ett rött vin.
Nästa projekt: ”Det vore väldigt kul att 
göra en barnbok.”
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Ernsts bästa sommartips
1. När du får oväntat besök
– Kommer gästerna oanmälda? Ställ 
fram ost, vin och bröd, det kan bli 
något av det roligaste ni upplevt. Vi ska 
alltid vara så märkvärdiga i Sverige med 
högoktanig choklad och hängmörad 
biff. Skit i det – håll det enkelt!

2. Utedukning för idéfattiga
– Strunta i kadaverdisciplinen och 
blanda och ge som du tycker blir fint. 
Duka asymmetriskt med udda tallrikar 
och glas. Och massor av sommar-
blommor! 

3. Blomsterprakt för hängmatteliggare
– Plantera i utekrukor och hissa upp 
dem genom att ställa dem på en liten 
piedestal eller en sten. Det är lättare att 
njuta av blommorna om de kommer 
närmare näsa och ögon. 

levt på medeltiden hade jag suttit i en 
katedral och berättat fasansfulla och 
spännande historier.

DEN GODMODIGA och jordnära livs-
filosofi som blivit hans signum handlar 
till stor del om medvetna val; att vara 
vänlig mot andra, ta sig tid för vänner 
och se det positiva, utan att vara blind 
för det negativa. 

– Jag har en Nalle Puh-personlighet. 
Vissa kan uppfatta mig som aningslös, 
men jag väljer att se det ljusa. 

Kärlek och vänskap är viktigast av 
allt och enligt Ernst är skillnaden dem 
emellan hårfin. Och båda kräver tid 
och engagemang för att hållas vid liv. 

– Det är ett fenomen att vi ska 
spara tid jämt. Vi köper halvfabrikat 
av maten och ska ha snabbare tåg och 
bredband. Men vad gör vi med all tid vi 
får över? Vänner är jätteviktiga, och om 
man inte har tid att ta en fika med sin 
kompis, vad ska man då ha tiden till? 

NÄR INTERVJUN lider mot sitt slut  
bryter vi i sakta mak upp från Ernsts 
designersnygga kontor vid slottet i 
Örebro, för fotografering i Karlslunds 
trädgård. Här prunkar grönskan och 
huvudpersonen poserar rutinerat och 
tålmodigt i högsommarvärme under 

äppelträd och i rabarberblast. En ung 
trädgårdsarbetare dyker upp med 
sin skottkärra och fotografen får idén 
att låna den som rekvisita. Efteråt 
går Ernst fram för att tacka för lånet. 
Handslaget blir ett samtal och Ernst 
gör sig ingen brådska att avsluta. När 
trädgårdskillen så småningom traskar 
iväg med sin skottkärra och en selfie 
ihop med Ernst i sin mobil, lyser han 
av glädje över all uppmärksamhet och 
blir ett nästan löjligt levande kvitto på 
Ernsts tankar om tid, människor och 
möten. ●

”Om jag levt på medeltiden hade jag 
suttit i en katedral och berättat fasansfulla 

och spännande historier”.

Solälskare. Förutom 
Värmland har Ernst sitt 

hjärta i Toscana och 
älskar italiensk mat, vin 

och kultur.

Att odla är 
stressterapi 

för Ernst. 
Växtlighet 
och blom-

ning kan 
aldrig hetsas 

fram.

Vinn Ernsts 
ljuslyktor! 

I höst kan du 
vinna Ernsts 
stilrena ljus-
lyktor i glas.  

Håll utkik i 
vinstbladet! 



NÄR GUSTAVSBERGS Porslinsfabrik gav 
illustratören Wilhelm Kåge uppdraget 
att skapa en servis för ”den vanliga arbe-
taren” var det ett djärvt drag. Reklam-
tecknaren Kåge kunde nämligen ingen-
ting om keramik. Men redan samma år, 
1917, presenterades hans första serie, 
Liljeblå, på Hemutställningen på Lilje-
vahls. Succén var given och Wilhelm 
Kåge utsågs till företagets konstnärliga 
ledare, vilket han förblev till 1949. 

Genom åren skapade Wilhelm Kåge 
ett tjugotal porslinsserier, där Pyro, till-
verkad 1929–1955, kanske är den mest 
kända. 1933 lanserades Praktika; en 
modern dröm av rationell tillverkning 
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TEXT: CHRISTINA BILD 

Affisch från 1916, utrop 
2 500 kr.

Kaffeservis Röd slinga, 
klubbad för 1 800 kr.

Terrin ur Pyroserien, 
utrop 1 500 kr.

Storsäljaren Grå ränder, 
37 delar, utrop 2 500 kr.

Vas ur Farstaserien, 
1959, utrop 40 000 kr.

Tecknaren blev porslinskung

Kulturkoll

Axplock av Wilhelm Kåge på nätauktion

och multifunktionella delar. Men det 
var inte vad kunderna ville ha. Praktika 
blev ett fiasko. ”De mjuka formernas 
servis” med grå randdekor, som började 

säljas vid krigsslutet, blev däremot en 
riktig folkhemsklassiker. 

1942 startade Wilhelm Kåge 
tillsammans med sin forne adept 
Stig Lindberg och drejaren Berndt 
Friberg Gustavsbergs studio för att 
skapa konstgods och hantverksmäs-
sigt framtagen keramik. Här utveck-
lade Wilhelm Kåge sin stora kärlek, 
Farstagodset, fram till sin död 1960. 
Genom att låta halvopak glasyr rinna 
över stengods med kantigheter, ristade 
mönster och räfflor, blev varje föremål 
unikt. Farstagodset kostar i dag från 
någon tusenlapp upp till sexsiffrigt på 
auktioner och i antikaffärer. ●

Storsuccén Argenta lanserades under Stock-
holmsutställningen 1930 och producerades 
ända in på 1970-talet. Mot grönskimrande 
kopparglasyr framträder Wilhelm Kåges 
karaktäristiska fiskar och mytologiska väsen, 
sirliga blommönster men också enkla ränder 
på fat, urnor, vaser och andra föremål.
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ALKOHOLFRITT

RECEPT: RICHARD MAN  FOTO: SIMON BAJADA  UR BOKEN: ALKOHOLFRITT TILL MATEN (BONNIER FAKTA) 

God mat och dryck ska vara för alla – även för dem som avstår från  
alkohol, tycker sommelieren och kemisten Richard Man. 
Här bjuder han på tre friska drycker ur sin nya bok. Skål!
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Lätt och fräsch mat

Komplexa rätter

Exempel på maträtter:

Grekisk sallad

Sushi

Meze

Passar till

Ingredienser: 
SEKANJABIN (CA 30 CL)
2 1/2 dl vatten
1 dl strösocker
5 cl äppelcidervinäger
6 myntakvistar
1/4 tsk salt
TILL DRINKEN
9 cl sekanjabin
2 dl vatten (stilla eller kolsyrat)
2 cl konc. fläderblomssaft
3 cl limejuice
2 gurkskivor skurna i små  
stavar för dekoration
färsk mynta för dekoration

Gör så här:
SEKANJABIN
1. Koka vatten och socker i en 
kastrull på hög värme i 1 minut 
tills allt socker lösts upp.

utan kompromisser

2. Ta av kastrullen från värmen. 
Tillsätt äppelcidervinäger, 
mynta och salt. Rör om och låt 
svalna i 30 minuter.
3. Sila ner i en förslutningsbar 
flaska. Förvara sekanjabin i 
kylskåp, där den håller i minst 
4 veckor.
TILL DRINKEN
1. Fördela ingredienserna i två 
whiskeyglas fyllda med kubis 
och rör om försiktigt.
2. Garnera med gurkstavar och 
mynta.

Sekanjabin 
med fläder

"Sekanjabin är en persisk 
drink med uppfriskande 
syra. Flädern i detta 
recept knyter samman 
övriga smaker i drinken 
på ett bra sätt."
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”Snåla inte med isen”
Hallå där, Richard Man, varför 
har du skrivit en hel bok om 
alkoholfria drycker?
– Jag tycker att boken behövs 
eftersom god mat och dryck 
ska vara för alla. Det är långt 
ifrån självklart att alla som vill 
ha en härlig mat- och dryckes-
upplevelse också vill dricka 
alkohol.
 
Du har ju jobbat med dryck 
i många år. Kan du bjuda på 
något smart knep eller proffs-
tips?
– Använd bra is och snåla inte 
med den. Med bra is menar jag 
klar is som inte har en massa 
luftbubblor i sig. Fryser du in 
stora stycken is i exempelvis 
fryspåsar kan du sedan hacka 
ut godbitarna. 
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Komplexa rätter

Grillat

Exempel på maträtter:

Meze

Charkuterier

Hamburgare

Fet mat

Exempel på maträtter:

Wallenbergare med 

potatispuré och rårörda 

lingon

Råraka med fläsk och 

rårörda lingon

Passar till

Passar till
Pepprig agua fresca
med vattenmelon
Ingredienser: 
350 g (1/2 liten) kärnfri  
vattenmelon
10 cl vatten
1 cl limejuice
1 cl sockerlag
1/2 tsk nymalen svartpeppar
10 basilikablad

Husmansdricka
Ingredienser: 
22 cl tranbärsdryck, gärna
Kiviks
2 cl konc. svartvinbärssaft
1 cl rödvinsvinäger
8 kvistar färsk timjan
10 cl sodavatten

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser utom 
sodavatten i en burk med lock 
som rymmer minst 25 cl.
2. Förslut och låt stå i kylskåp 

Vi har tre exemplar av 
”Alkoholfritt till maten” som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Te är en utmärkt måltids-
dryck. Men vilken av dessa 
drycker är INTE ett te? 
1. Darjeeling
X. Lapsang souchong 
2. Cortado

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

Vinn! 

"I Sydostasien och Centralamerika är det ganska vanligt att 
man beställer färsk agua fresca med vattenmelon som en 
svalkande dryck. Detta är en matvänlig variant med nymalen 
svartpeppar och basilika."

Gör så här:
1. Lägg allt utom basilikan  
i en blender och mixa i cirka  
20 sekunder tills vätskan är slät.
2. Tillsätt basilikan. Rör om 
med en sked och pressa basili-
kan mot glaset i mixerkannan.
3. Sila ner i en tillbringare och 
förvara i kylskåp.
4. Rör om i tillbringaren före 
servering. Servera i vattenglas.

Territories tillsammans med 
några äldre släktingar. Maten 
var enkel men vällagad och 
teet var magiskt. 

tills det är dags att servera, 
gärna minst 30 minuter för att 
timjan ska hinna ge smak.
3. Ta bort timjankvistarna och 
häll upp i två vinglas. Toppa 
med sodavatten och rör om 
försiktigt.

"Denna allt i allo-dryck har både en 
frisk syra, fruktsötma och spritsighet 
och passar bra som måltidsdryck till 
husmanskost."

Vatten har man ju i kranen. 
Vilka andra drycker och  
dryckesingredienser ska man 
alltid ha hemma? 
– Citrus, äppelcidervinäger 
och någon form av sötnings-
medel, som honung eller  
agavesirap, är alltid bra att ha. 
Jag gillar dessutom att ha bra 
tonic water hemma, typ Fever-
Tree eller Nordic Tonic.
 
Vilken är din mest minnes-
värda alkoholfria dryckesupp-
levelse? 
– Den upplevelse som ligger 
närmast till hands just nu är när 
jag blev serverad ett högkvali-
tativt Oolongte (Da Hong Pao) 
vid mitt senaste besök i Hong-
kong. Det var på en opreten-
tiös liten byrestaurang i New 
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Mitt i stenstan ligger den lilla 
balkongen som sommartid 

blir ett extra vardagsrum. 

Också en liten balkong eller uteplats kan bli en 
grönskande oas. Kombis Inger Sundelin tipsar 
om hur du får ut mesta möjliga av några få 
kvadratmeter.
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: SAMIR SOUDAH

D
EN BÄSTA DAGEN på året är 
när jag åker till trädgårds-
handeln och köper nya växter 
till balkongen. Det är starten 

för en härlig tid med odling, blomster-
prakt och utomhusliv. Här driver jag 
upp kryddor och grönsaker, dricker 

morgonkaffe och hänger med vänner 
varma sommarkvällar. 

Det är en helt vanlig balkong i ett  
flerfamiljshus byggt i början av 90- 
talet, bara ett kvarter från myllret av 
människor på Götgatan på Södermalm 
i Stockholm. Ytan är bara knappa sju 
kvadratmeter, men rymmer ändå  
förvånansvärt mycket. 

En av hemligheterna är att jag byggt 
växtligheten på höjden, med krukor, 
lådor och hyllor som gör att jag kan 
odla i flera ”våningar”.  En annan är 
att jag satsat på minimal och flexibel 
möblering.

Växterna väljer jag efter humör och 
förutsättningar, alltså mitt humör och 
växternas förutsättningar. Balkongen 
ligger i söderläge och det kan bli väldigt 
varmt när solen ligger på. Det kan 

också bli ganska blåsigt här, speciellt 
mot hösten. Så växterna måste tåla sol 
och vind. 

DET ÄR MÅNGA VÄXTER som passerat 
min balkong under årens lopp. Under 
några år var dahlior mina favoriter. 
Varje höst grävde jag upp de frostkäns-
liga knölarna, rengjorde dem försiktigt, 
slog in i tidningspapper och förvarade 
svalt över vintern. Efter några år av 
missväxt tröttnade jag och gick över till 
rosor i stället. Det var kul ett tag, men 

OASEN 
mitt i stan

Kombis Inger Sundelin tar 
en kaffe i solen tillsammans 
med tidningens art director 
Emma Young.

En gammal vattenkanna fick 
bli kruka till penséerna.

FIKAPLATS ≈ 3,5 M²
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i år har jag helt skippat rosorna och 
satsat på gladiolus i stället.

Störst utmaning – och kanske just 
därför också roligast – är perenner, allt-
så växter som kommer igen år efter år. 
Det är alltid lika spännande att se om 
de har överlevt vintern och lika härligt 
när det börjar gro i krukorna igen. En 
någorlunda mild vinter klarar perenner 
galant, i alla fall här i Stockholmsområ-
det. Men långa perioder med minus-
grader är ödesdigra. Då är det bara att 
rensa bort och plantera nytt. Mesta 

Körsbärstomaterna 
rodnar vackert i  
solskenet.

Inger Sundelin
Ålder: 59 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Två vuxna barn. 
Intressen: Trädgård, resor, 
umgås med vänner. 

överlevaren jag har är en kruka med 
taklök som inköptes sommaren 2000. 

FÖRDELEN MED balkongodling är att det 
är minimalt med ogräsrensning. Det är 
också bekvämt att ha kryddväxter eller 
tomater inom räckhåll. 

Dessutom slipper man problemet 
med hungriga rådjur, sniglar och andra 
ovälkomna gäster. De enda objudna 
jag har haft är fiskmåsar som placerat 
”upphittade” hamburgare eller pizza-
bitar i mina balkonglådor. ●

TOTALYTA < 7 M²

19 
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7 tips för en härlig balkongsommar
1. Mycket sol, mycket skugga, blåsigt? Är du borta mycket 
eller kan du vattna varje dag? Välj växter som passar för 
just din balkongs förutsättningar. Det sparar både pengar 
och humör. Fråga i trädgårdsbutiken eller gå med i någon 
trädgårdsgrupp på internet om du är osäker. 

2. Tänk säsong och räkna med att byta ut en del växter 
allt eftersom de blommar ut. Ju mer du håller efter vissna 
blad och blommor, desto längre håller sig växterna fina. 
Penséer är frosttåliga och kan sättas ut tidigt. Pelargoner 
klarar också kyligare väder och med rätt omvårdnad och få 
minusgrader blommar de fram till jul. I mitten av sommaren 
fyller du till exempel på med tagetes eller krysantemum och 
på senhösten blir ljung fint.

3. Dela in balkongen i olika zoner, till exempel blommor, 
grönsaker, umgänge. Satsa på flexibla möbler och komplet-
tera med klappstolar när du får gäster. Undvik stora och 
klumpiga saker. Stora blomkrukor kan stå på en rullplatta 
för att enkelt kunna flyttas.

4. Många färger eller få? Kanske vill du genomgående ha 
blommor i rosa nyanser eller så blandar du all världens 
färger. Allt är rätt – inget är fel.
 
5. Trätrall, konstgräs eller matta på golvet är skönt att gå 
på och bidrar till en mer ombonad känsla.

6. Ett parasoll kan vara bra att ha. Det ger både växterna 
och dig skugga när solen gassar.

7. Vattna. Jorden torkar ut snabbt i lådor och krukor. Gäller 
speciellt amplar där både sol och vind bidrar till uttorkning. 
Men se till att alla krukor har hål i botten så att eventuellt 
regnvatten kan rinna ut. 

I skuggan på nedre 
hyllan trivs kryddväxterna.

Årets nyhet på 
balkongen är 

gladiolus. 

ODLINGSHÖRNA ≈ 1,5 M²
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Sveriges undre värld vimlar av spännande och (ibland) skrämmande labyrinter, 
djupa schakt, vackra droppstensformationer och flaxande fladdermöss.

Weekend

Underjordisk verksamhet

Lummelundagrottan  

är både barn- och 

handikappvänlig. 

Dessutom väldigt 

vacker.

I Tykarpsgrottan 
övervintrar mängder 
av fladdermöss.

Lummelunda-
grottan

FÖR ALLA SOM blev överhettade av den 
rekordvarma majmånaden kanske ett 
besök i en grotta eller gruva kan locka med 
mörker, kyla och fukt. 

Vårt mineralrika land är fullt av övergivna 
gruvschakt från fornstora dagar, där en 
gång järn, guld, silver, kobolt och andra 
ämnen utvunnits. 

Förutsättningarna för en rundtur varierar 
men i allmänhet är endast guidade turer 
möjliga. Kolla upp i förväg om det finns 
regnjackor och stövlar att låna och ta med 
en tjock tröja och varma sockor, tempe-
raturen ligger ofta på några få plusgrader 
under ytan.

SALA SILVERGRUVA
En av landets äldsta gruvor, där man brutit 
både silver, zink och bly, var i drift från 
1400-talet till 1908. 

Här kan du välja mellan ett flertal olika 
vandringsturer med guide, häpnas i Eko-
salen (där ekot ligger kvar upp emot 20 
sekunder) och övernatta i gruvans enda 
hotellrum, 155 meter under jord. 

LUMMELUNDAGROTTAN  1
Sveriges mest kända grotta lockar med 
spegelsjöar, fossiler och vackra dropp-
stensformationer. Grottan bildades troligen 
under förra istiden, genom att vatten via 
smala sprickor trängt ned i kalkbergs-
grunden, och den hittills utforskade delen 
är närmare fyra kilometer lång. 

Ett besöksmål som passar alla åldrar och 
även rullstolsburna.

LKAB  2
Världens största underjordiska järnmalms-
gruva är i fullt bruk, mitt under världens 
största flyttlass: Kiruna stad. Här rullar besö-
karna bekvämt in med buss rakt in i berget 
till LKAB:s Visitor Centre på 540 meters 
djup, där man får kliva in i riktiga gruvmaski-
ner och lära sig om modern gruvdrift. 

TYKARPSGROTTAN  3
Tykarpsgrottan känner många igen från 
filmer och tv-serier som Ronja Rövar- 
dotter, Kullamannen och Snapphanar. På 
tolv meters djup ligger 20 000 kvadrat-

meter av vindlande gångar och pelarsalar, 
framhackade i jakten på kalksten från 
1700-talet till 1888. 

Vintertid är gruvan sovrum för 8 av landets 
19 fladdermusarter, bland annat Sveriges 
ovanligaste däggdjur, Bechsteins fladdermus. 

ÄVENTYRSGRUVAN
1968 lades gruvdriften i Tuna Hästberg ner 
efter hundratals verksamma år och 2011 
inleddes gruvans andra storhetstid: som 
turistmål. 

För den riktigt äventyrlige erbjuds dyk-
ningar i det kristallklara vattnet där man 
kan se kvarlämnade träkonstruktioner, red-
skap och vagnar. Den lagom äventyrlige 
väljer en guidad tur med klättring. Det går 
förstås också att få en vanlig rundvandring.

MER INFO: 
www.salasilvergruva.se
www.lummelundagrottan.se
www.kirunalapland.se
www.tykarpsgrottan.net
www.aventyrsgruvan.se

1
2

TEXT: CHRISTINA BILD 

3

LKAB

Sala 
Silvergruva

Äventyrs-
gruvan

Tykarps-
grottan

Gruvberget i Kiruna. Passa på att 
besöka LKAB-gruvan i dessa spän-
nande tider när Kiruna stad flyttas. 

Stämningsfullt ljus i kalkstens-gångarna i Tykarpsgrottan.
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Veteranerna 
från

Pastellfärger, Ronald Reagan och ”Fyra Bugg och en Coca-Cola”. 
80-talet ligger en bit bakom oss nu – och faktum är att bilarna 
från detta decennium blivit veteraner. Kombi presenterar fem 
favoriter som redan är eller är på väg att bli samlarobjekt.  
Hittar du ett fint exemplar är det bara att slå till. 
TEXT: MARTIN ENGQVIST

80-talet

ALFA ROMEO 75 (1985–1992) 
Om Volvo 740 var ”den sista riktiga Volvon” är Alfa Romeo 75 ”den sista riktiga Alfan” 
med sin bakhjulsdrift och växellådan placerad i aktern. Men även om 740:an och 
Alfa 75:an är generationskamrater talar vi här om helt olika biltyper. Volvon är en 
svensk trygg traktor. Alfan en italiensk nervig körmaskin. Här är förarens upplevelse 
i centrum, detaljer som byggkvalitet och pålitlighet är inget som prioriterats av kon-
struktörerna. Eftersträvar du ett bekymmersfritt liv ska du inte köpa en 30 år gammal Alfa 
Romeo. Märket är ökänt för sin usla kvalitet. Men vem bryr sig om det en sommardag på 

en kurvig landsväg? 
För några år sedan 

kunde man få en okej 
75:a för 30 000 kronor. 
Men priserna har stigit 
snabbt och utbudet är 
begränsat. I dag får du 
räkna med 50 000– 
75 000 kronor för ett 
fint exemplar. 

VOLVO 740 (1984–1992) 
740? Japp. De tidiga årgångarna av ”den 
sista riktiga Volvon” (motorn på längden, 
bakhjulsdrift) har passerat veteranstrecket. 
Än rullar massor av 740 på vägarna, även 
om många av dem är rejält medfarna. 
Förklaringen är den makalösa kvaliteten 
och den robusta konstruktionen. Får en 
740 bara olja och lite omvårdnad är den 
närmast outslitlig. 

Det går att hitta rullande 740-bilar för 
några tusenlappar. Men det är inte dem 
du ska leta efter, utan de ”gubbkörda”, de 
med få ägare och ifylld servicebok. Då blir 
priset naturligtvis ett annat. Räkna med 
40   000–50   000 för en fin bil. För en tid 
sedan fanns en 740 från 1988 i nyskick 
som bara gått drygt 5 000 mil till salu 
hos en handlare i Västsverige för 85 000 
kronor. Den lär inte minska i värde. 
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80-talet

Vid 30 blir bilen veteran
En bil äldre än 30 år 
➞ är befriad från fordonsskatt.
➞ behöver bara besiktas vartannat år.
➞ kan med begränsning av använd-
ningssätt eller årlig körsträcka försäkras 
till lägre kostnad och med bättre för-
säkringsskydd än för nyare bilar.

MERCEDES 190 (1982–1993) 
Dyr och trång, tyckte många när Mercedes 
190 – ”Lill-Mercan” – gjorde entré. Men 
företagets första kompaktbil, som konkur-
rerade med bland andra BMW:s 3-serie, 
blev en succé. Köparna fick ju en del för 
pengarna, inte minst komfort och kvalitet, 
som det anstår en Mercedes. Den strama 
formgivningen utstrålar tysk precision och 
korrekthet.

Den hårigaste versionen var 190 E 2.5-
16 Evo II som byggdes 1990 i bara 502 
exemplar. Bilen var en gatversion av en 
banracingbil och hade 235 hästkrafter, 
mycket på den tiden. En av de 502 bilarna 
såldes 2017 på auktion i USA för 1,8 miljo-
ner kronor. 

Så mycket behöver du inte ge för en mer 
normal 190:a. För 30 000 får du en snygg 
och prydlig bil, hittar du en i originalskick 
får du räkna med det tredubbla. 

PEUGEOT 205 GTI (1984–1994) 
Volkswagen satte standarden för ”busbilar” när Golf GTI lanserades 1976. Men  
historiens mest lyckade bil i kategorin kompakt halvkombi med sportprestanda är 
lilla, rappa Peugeot 205 GTI. Bilen har kallats en av 80-talets roligaste bilar alla  
kategorier och är känd för sin fina väghållning och kvicka köregenskaper. Många 
bilar kördes hårt (det var ju det de var byggda för) och många ägare gillade att  
modifiera sina 205:or på olika sätt, sällan till det bättre. Det kan därför vara svårt att 
få tag på en bil i hyfsat skick i dag och priserna har börjat stiga. Men ännu kan du 
hitta en 205 GTI i bruksskick för 15 000–20 000 kronor medan en riktigt fin oskruvad 
bil kan kosta 70 000–80 000. I bilens hemland Frankrike är priserna ännu högre. 

CITROËN BX (1982–1994) 
Först var formgivningen, signerad det 
italienska bildesignföretaget Bertone, tänkt 
för den brittiska biltillverkaren Reliant. Det 
blev inget. Sedan gick budet till Volvo, där 
man nog tyckte att den kantiga karossen 
var lite väl konstig. Men Citroën nappade 
och – voilà! – 1982 presenterades BX, en 
femdörrars halvkombi i mellanklassen.  
I likhet med andra Citroënmodeller hade 
BX gashydraulisk fjädring, vilket gjorde den 
mycket komfortabel. 

Den udda designen till trots blev BX en 
succé. 2,3 miljoner bilar såldes totalt. I dag 
finns inte så många kvar. Får du korn på ett 
välbevarat exemplar – köp. För 15 000–
20 000 kan du bli ägare till en fin, mycket 
bekväm och mycket fransk 80-talsklassiker. 

Den udda designen till 
trots blev BX en succé. 
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P L L E W R O T N N I L P A H C D L B D F
U E Y R E V O R E O T O L K I E N E A C A
N A N B E A T L E S L S N E K C I D E W S
D N E R O W L I N G H G R U B N I D E L T

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
Storbritannien. De fyra överblivna bok-

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

och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från Storbritannien. De fyra överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett namn. 
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 
diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer 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 31 juli. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss juli, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset maj 2018:
Berth Ohlsson, Malmö, Carola Wallenö, Mölnbo, 
Jan Selahn, Iggesund, Björn Haraldsson, Köping, 
Grethe Michelsen, Uddevalla.
Efterfrågad lösning maj 2018: BÅTSMAN.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Tävla och vinn Kombis

DECKARPAKET!

Av jord är du kommen 
av Mikael Ressem
Författaren Mikael Ressem har en bakgrund som sjuksköterska 
och har lång erfarenhet från ambulansvården. Inte konstigt 
kanske att huvudpersonen i hans böcker, Erik Sandström, är 
ambulanssjuksköterska. I ”Av jord är du kommen” hamnar 
Sandström mitt i historien om en före detta länspolismästare 
som hittas mördad – mitt på Gävle sjukhus helikopterplatta.

Födde: En dotter 
av Björn Hellberg 
En efterlängtad nyutgåva av Björn Hellbergs kriminalroman 
från 1988. ”Födde: En dotter” är Hellbergs andra bok om  
kommissarie Sten Wall och definitivt inget för mörkrädda.  
I centrum av denna rafflande deckare står Anders Tell som  
förföljs av en galen hämnare. En riktig nagelbitarhistoria. 

Det hemliga rummet 
av Eva Swedenmark och Annica Wennström
Annorlunda ”relationskrim” av författarduon Swedenmark och 
Wennström. ”Det hemliga rummet” är berättelsen om fyra 
kvinnor som fått kontakt via en blogg och nu träffas för första 
gången i ett hus i Norrlands inland för att lära känna varandra 
bättre. Alla bär de på erfarenheter och historier de valt att 
dölja. Och snart upptäcker de att de är iakttagna ... FO
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Sommartid är deckartid för många bokslukare. Är du en av dem? 
Var med och tävla om Kombis deckarpaket – tre riktigt spännande 

böcker, två nyskrivna och en efterlängtad nyutgåva.

Så tävlar du
Vi har tre paket med tre böcker i varje 
som vi lottar ut bland dem som svarar 
rätt på frågan: 

Vem av dessa tre personer var en 
känd deckarförfattare? 
1. Sir Edmund Hillary
X. Sir Arthur Conan Doyle
2. Dame Edna Everage

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

Böckerna är utgivna av förlaget 
Lind & Co.

Vinn! 

Här är böckerna 
du kan vinna!



Marknad med anor 
➞ SKÄNNINGE 1–2 augusti.  
Skänninge är en av Sveriges äldsta 
städer och Skänninge marknad är 
landets äldsta och största torg- 
och gatumarknad. Sedan medel-
tiden har människor samlats här 
för att handla och numera lockar 
marknadens runt 1 700 stånd 
120 000 besökare varje år. Mer 
info: www.visitostergotland.se
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På gång

Stortorget i Östersund förvandlas 
till ett Little Italy under fyra tema-
dagar. Njut av ostar, olivoljor, färsk 

handgjord pasta, charkuterier, 
sötsaker, glass och mycket mer. 
Mer info: www.visitostersund.se

18-21
JULI I ÖSTERSUND

”Bästa minnet är 
kronprinsessans 
närvaro”
➞ Hallå där Kay Wiestål 
som i juli arrangerar  
Victoriadagen på Öland för 
40:e gången. 
Hur länge har ni planerat 
för detta? 
– Vi satte i gång ungefär 
fem dagar innan förra årets 
evenemang var slut. 
Vad är de viktigaste hän-
delserna i samband med 
Victoriadagen? 
– Victoriadagen består av 
fyra delar: själva Victoria-
dagen, Victoriagolfen, 
Victoriamässan och 
Victorialoppet. 
Hur många besökare brukar 
komma? 
– Säg så här, det bor 26 000 
personer på Öland. Under 
de här dagarna kommer det 
250 000 besökare per dag.
Vad är speciellt i år? 
– I nuläget har kronprinses-
san Victoria, prins Daniel 
och HKH Kungen och 
Drottningen anmält att de 
kommer att närvara. Väldigt 
trevligt!
Dessutom kommer cirka 
100 journalister och foto-
grafer, plus tv-team från tio 
länder.
Hur ser det ut på artist- 
sidan, några kända namn? 
– Peter Jöback, Jessica  
Andersson och John 
Lundvik, bland andra. I år 
är vi dessutom glada att få 
välkomna Kalle Moraeus 
som konferencier.
Vad är det bästa minnet för 
dig personligen under de 
här 40 åren? 
– Utan tvekan när kron-
prinsesssan var med första 
gången. Det var stort. 
Men jag glömmer inte heller 
de gånger vi slog publik-
rekord, först med Lionel 
Richie och nu senast med 
Marcus och Martinus. ●

➞ PITEÅ 13–14 juli. Så här i mitten av juli skulle man 
kunna tro att snöskotersäsongen var över. Men nej. 
Finns ingen snö kan man köra på vattnet. Watercross 
är en av de mest spektakulära actionsporterna och 
under tävlingen Pite Watercross får publiken i Södra 
hamn vara med om en riktig fartfest. 

Mer info: www.pitea.se ●

TORGHANDEL

Full fart  
i hamnen

BILTRÄFF

Motormöte i Dalarna
➞ RÄTTVIK 27 juli–4 augusti. Det började 
1991 när några motorentusiaster samlades 
i Rättvik. 27 år senare är Classic Car Week 
Sveriges största bilträff. Veteranmarknad, 
underhållning, utställning, backtävling och 
naturligtvis klassisk cruising står på program-
met. Mer info: www.classiccarweek.com

Pricksäkert och kul 
➞ ÅSA 27 juli. Busungar i alla åldrar samlas i 
Åsa utanför Kungsbacka för att göra upp i SM 
i slangbella. Tävlingen sker i klasserna tjejer, 
killar och juniorer 10–15 år. Det är skott mot 
plåtburk som gäller och klassiska träklyke-
bellor från skogen är det enda som godtas. 
Moderna påfund som slangbellor i stål är 
alltså bannlysta. I samband med tävlingen 
ordnas en utställning med deltagarnas egna 
”specialbellor”. Mer info: www.kungsbacka.se

SM I SLANGBELLA

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Mums!

SM i slangbella avgörs 
för åttonde året i rad. 
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Fort ska det 
gå. Annars 
sjunker 
skotern. 

Nästan som på 
medeltiden.
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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

*

Snabbast svarar du på www.kombispel.se/bäddset

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 kronor! 
3	Vinstsumma per vecka: 4 725 000 kronor!
3	Vinstsumma per månad: 19 349 167 kronor!
3	Vinst på mer än var 4:e lott!

1

2

3

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

S
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T

OBS: VI BEVAKAR DITT LOTTNUMMER AUTOMATISKT, SÅ ATT DU ALDRIG MISSAR DIN VINST!

18
07

KA
KO

M

Kombispel/
Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-08-31 och dig som är fyllda 18 år och 
bor i Sverige. Din premie får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av 
liknande vara. Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att 
leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare 
är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om 
detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på https://www.kombispel.se/allmanna-villkor. 

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 ring 08-5800 1234. 

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!
ÖKA DINA VINSTCHANSER – KÖP EN LOTT TILL
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