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REDAN SEPTEMBER och hösten börjar 
göra sig påmind. Årets sommar var på 
många sätt fantastisk, men några som 
prövades svårt i värmen och torkan var 
våra bönder. I detta nummer besöker vi 
en bonde, Robert i Svartlå, som har valt 
att specialisera sig på fjällkor. 

UNDER MÅNGA ÅR gick utvecklingen 
mot ett alltmer storskaligt jordbruk. 
Storskaligheten var en förutsättning för 
att få ihop ekonomin för dem som valde 
att fortsätta som bönder. Nu upplever 
jag att trenden långsamt börjar svänga 
och att man till exempel ser allt fler 
mindre gårdsmejerier längs vägarna 
och att man kan hitta traditionella 
spannmålssorter från lokala gårdar och 
kvarnar på sommarmarknaderna när 
man kör genom Sverige. 

Att intresset för lokalproducerade 
 råvaror ökar bland många konsumen-
ter kommer också att bidra till att för-
utsättningarna för småskaligt jordbruk 
ser allt bättre ut. 

NÅGRA SOM BRUKAR ta råvarorna på 
allvar är fransoserna (tips: spana in 
smörhyllan i en vanlig fransk matvaru-
affär). I vårt resereportage följer vi med 
Börge och Britt till ”deras” Paris. De 
slår även ett slag för att hyra en lägen-
het och stanna någon vecka extra när 
man åker utomlands – 
kanske något att prova 
nästa gång?

ÄVEN I DENNA spel-
omgång drar vi idogt 
ett vinnande miljon-
nummer i veckan. 
Lycka till i måna-
dens dragningar!

Medvind för  
lokalproducerat

PORSLINSPASSION
Det började med 
en kaffekopp. Nu 
har de stugan full.

LEVE FJÄLLKON
Följ med till Övre Svartlå 
och Roberts kamp för 
en urgammal koras. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om uppfinnaren och entreprenören Elon Musk, om en spaweekend i Bath, 
möt två lyckliga vinnare – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Sallader 
för hela året

Sidan 18

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 9

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: Anders Alm Tryck: PunaMusta

Sidan 14

Sidan 13

Sidan 10

Välkommen

Fräscha och goda grönsaker efter säsong.

ARBETSRO 
Rätt prylar gör hemma-
kontoret till en praktisk 

och skön oas. 

Kombi
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Arne Hellström
Ålder: 79 år.
Bor: Nyköping.
Gör: Pensionär.
Familj: Tre vuxna barn, 
sex barnbarn.
Intressen: Brukar spela 
minigolf och boule till-
sammans med ett gäng 
andra pensionärer.

”Jag brukar 
inte ha tur”

VINNARE 
1 000 000:-

”JAG HAR FAKTISKT INTE riktigt hunnit smälta vin-
sten ännu. När jag fick brevet så trodde jag knappt 
att det var sant så jag ringde och kollade att allt 
stämde. Och det gjorde det.

Det är otroligt att jag skulle vinna så här mycket 
pengar. Jag brukar inte ha någon större tur med 
spel och lotter, som mest har det blivit några 
tusenlappar på stryktipset. Jag är ju jätteglad för 
det här såklart. Och barnen också. De säger att nu 
pappa kan du äntligen unna dig lite grann.

Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för pengarna, 
och det är ju faktiskt ingen brådska att bestämma 
det. Jag menar, pengarna bränns ju inte där de 
sitter nu. 

Någon bil tror jag inte att det blir, jag är så pass 
gammal nu så jag behöver ingen ny bil. Dessutom 
är jag nöjd med den jag har, en Skoda Octavia som 
jag köpte ny 2003. 

Men jag har gett mina barn lite pengar och så 
ska jag renovera köket i min lägenhet. En av mina 
söner och ett barnbarn ska hjälpa mig.”
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Kryssningar är den snab-
bast växande reseformen, 
inte undra på det. Det är 
som att åka på en spän-
nande rundresa där man 
har hotellet med sig. Ving 
erbjuder kryssningar i 
 Karibien, Medelhavet, Indiska 
oceanen, Hawaii, från Dubai 
och norra Europa – så det 
finns mycket att välja mellan. 
Under en vecka i Karibien 
får man uppleva flera öar i 
ett avslappat tempo medan 
sevärdheterna i Medel-
havet duggar tätt. Tänk att få 

uppleva La Sagrada Familia 
i Barcelona, den historiska 
staden Pompeji, Colos-
seum och Peterskyrkan i 
Rom samt Florens och det 
lutande tornet i Pisa under 
samma resa. Flyg, kryssning 
och helpension ingår alltid 
och priserna är förvånans-
värt låga, inte minst om man 
tar en Medelhavskryssning 
under lågsäsong. 

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

KRYSSNINGAR 
nära eller fjärran

 Kombinytt

”En dag stålverk, nästa norrsken”
Som frilans i ett stort och 
spännande län som Norrbot-
ten har Jens Kärrman sällan 
tråkigt. I det här numret 
träffar han fjällkoentusiasten 
Robert Nilsson. 
 
Varför blev du journalist? 
– Det var självklart från unga 
år. Jag har alltid varit väldigt 
intresserad av vad som händer 
omkring mig, både i det lilla 
och det stora. 
Du har jobbat på stora dags-
tidningar och varit utrikes-
korrespondent. Sedan några 
år bor du i Luleå och frilansar. 
Hur kommer det sig?  
– Min fru kommer från Torne-
dalen och med tiden tillbring-

ade vi alltmer tid 
i Norrbotten. Det 
blev svårt att moti-
vera varför vi bodde 
i Mälardalen.
Vad är det roligaste 
med ditt jobb? 
– Variationen. Att 
besöka stålverket  
i Luleå ena dagen 
för att nästa träffa 
en norrskensentre-
prenör i Abisko.
Var kan man läsa dina artiklar, 
förutom i Kombi? 
– I Dagens Industri, Dagens 
Nyheter och i olika magasin 
och fackpress. 
Berätta om något reportage 
du är särskilt nöjd med. 

– Jag är väldigt be-
låten med ett repor-
tage i DI om Naustas, 
en av Sveriges största 
hotellanläggningar. 
Där är det omöjligt 
för privatpersoner att 
boka rum för hotellet 
ingår i Volkswagens  
superhemliga test-
verksamhet i den lilla 
byn Slagnäs och jag 
var den första jour-

nalisten som släpptes in. 
Har du själv någon relation till 
lantbruk och landsbygd? 
– Min fru kommer från en 
familj av mjölkbönder. I dag är 
korna borta, men gården finns 
kvar och vi åker ofta dit.

Sex frågor till Jens Kärrman, journalist

Att få Kombi via nätet, det sparkar jag bakut direkt till!  
Jag vill ha tidningen på papper. Vi är tre som gemensamt 
delar på lotter. Vi vill att alla ska kunna läsa tidningen när 
vi känner för det, och alla har inte tillgång till internet.

Sen tycker jag att tidningen har så bra papper och är lätt 
och tydlig att läsa. Många tidningar har för liten text, för 
mycket färger och annat som gör att det blir svårt att se 
om man har problem med synen.

Så till innehållet i nummer 7/19: Costa Brava, känns så 
lockande och jag har ju aldrig varit där … 

Sen vår allas vän Ernst Kirchsteiger, alltid så positiv och 
påhittig med det mesta.

Kulturkollen, jag var tvungen att kolla hemma om vi har 
något av Wilhelm Kåge. 

Oasen mitt i stan, nästan så att jag också hade velat ha 
täppan så. Vi bor i bostadsrätt med liten trädgård. Det 
är en klar fördel, speciellt under denna sommar med all 
torka och hetta, att ha allt samlat på en balkong.

Som slutkläm hoppas jag på att vinna ett deckarpaket! 
Sign Irma

Svar: Tack Irma för en fin recension av senaste numret! 
Förstår att du har läst tidningen från början till slut.  
Ett skraplottspaket kommer med posten. 

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
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VINNARE av boken Alkoholfritt till maten som  
vi tävlade ut i nr 7 blev: Elisabeth Sandberg, Motala, 
Rose-Marie Löf, Bergby, Thomas Cassel, Vadstena. 
Grattis! Det rätta svaret: Cortado.

I boken ”Nordens flora” 
beskrivs Nordens samtliga 
gamla och nya växter i ord 
och bild. Vi lottar ut tre 
böcker bland dem som 
svarar på frågan:
Vilken växt har det latinska 
namnet Nymphaea alba? 
1. Liljekonvalj 
X. Vit näckros 
2. Vitsippa
Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Flora”. Eller skicka 
ett vykort till Tidningen 
Kombi, ”Flora”, Box 995,  
162 12 Vällingby. Senast den 
30 sept. vill vi ha ditt svar.

VINNARE av deckarpaketet som 
vi tävlade ut i nr 7 blev: Yvonne 
Söderström, Hällefors, Ann Frövén, 
Ytterby, Jan-Eric Ålbrant, Ersmark. 
Grattis! Det rätta svaret: Sir Arthur 
Conan Dole.

Vinn! 
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Victoria Jönsson
Ålder: 46 år.
Bor: Påskallavik utanför 
Oskarshamn.
Gör: Jobbar på kontor.
Familj: Man och två söner.
Intressen: Familj och vänner, 
mat och böcker, förenings-
engagemang.

” Det blev en glädjechock!” VINNAREGLÄDJELOTTEN 

1 00 000:-
”JAG SKULLE BARA SKRAPA mina två Glädje-
lotter så det var gjort innan min familj och 
jag åkte på semester. Hade ingen tanke på att 
vinna, ville bara få det gjort. Till min förvåning 
dyker det upp tre stycken 100 000 kronors-
rutor på en av lotterna. Jag kunde inte tro det 
var sant och måste be någon annan titta också 
och kolla att jag sett rätt. Och det hade jag.

Det blev en riktig chock, en glädjechock.
Resan till Spanien var redan betald och klar 

när jag vann, men på det här sättet kunde vi 

unna oss lite extra lyx, som några fina midda-
gar och annat trevligt, när vi var där. 

Vad jag ska göra med resten av pengarna 
har jag inte riktigt bestämt. Men det finns ju 
saker på huset som behöver renoveras och 
fixas till, så en del av summan kommer att gå 
till det.

Sedan har jag tänkt att jag ska köpa något 
riktigt fint till mig själv också. Kanske blir det 
en jättefin cykel, en som jag gått och tittat på 
länge.”
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Det är vardagslivet i Paris, med 
besök på marknader och caféer i 
grannskapet, som Börge och Britt 
uppskattar mest av allt.

Minst ett par gånger per år återvänder Börge 
Österholm och Britt Rozental till Paris, deras 
favoritstad i världen. De brukar strunta  
i sterila hotell och hyra lägenhet i stället. 
– Det blir mer personligt och gör det lättare  
att lära känna folk, säger Börge.
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: PRIVAT 

Paris
i våra hjärtan

Börge Österholm  
och Britt Rozental
Ålder: 75 respektive 70 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Pensionärer sedan några år.
Intressen: God mat och dryck, 
konst, musik, resor, politik,  
samhälle, barn och barnbarn.



7 magasinet kombi  9 2018

O
VETANDE OM VARANDRA 
vistades Börge Österholm 
och Britt Rozental i Paris 
under långa perioder på 

60-talet. Det blev för båda början på en 
livslång kärlek till staden, och när de 
långt senare blivit ett par började de 
återvända, år efter år. 

– Jag älskar att ströva längs kajerna, 
dricka kaffe på en uteservering och 
studera folklivet. Eller att gå ut tidigt på 
morgonen, köpa en nybakad baguette 
och en tidning och se hur staden vak-
nar, säger Börge.

– Det motsägelsefulla, fyller Britt i.  
Flärd, kultur, historia, politik, diskus-
sioner. Och kvarteret, den lilla parken 
och vardagen.

För att komma staden och parisarna 
riktigt nära stannar de några veckor åt 
gången – som pensionärer bestämmer 
de ju över sin tid – och hyr en lägenhet 
i stället för att ta in på hotell. Det är 
roligare och mer genuint – och ett extra 
plus att kunna laga mat när och om 
man vill.

FÖRSTA GÅNGEN de testade lägenhets-
boende var 2011 då Britt, som nybliven 
pensionär, läste franska en termin på 
Sorbonne, universitetet i Paris latin-
kvarter. 

Sedan dess har de ”provbott” i flera 
andra stadsdelar och på så sätt tagit 
del av parisarnas vardagsliv. Köpt sitt 
bröd hos den lokala bagaren, köttbiten 

Eiffeltornet – kanske 
världens mest kända 
byggnad. 

Tunnelbanesystemet i Paris är väl 
utbyggt och enkelt att använda.

”Alla stadsdelar 
har sin charm och 
är spännande att 

lära känna.”
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Börge älskar att gå 
ut på morgonen och 
köpa en baugette av 
bagaren på hörnet.

magasinet kombi  9 20188 

hos slaktaren och frukten hos grön-
sakshandlaren. Och naturligtvis, ätit 
middag på bistron på hörnet.

Paris olika stadsdelar, arrondisse-
ment, har var och en sin egen karaktär 
i allt från människorna som bor där till 
kulturutbudet och restauranger och 
butiker. 

– Alla stadsdelar har sin charm och är 
spännande att lära känna, säger Börge.

DET FRANSKA KÖKET är vida känt, och 
att äta och dricka gott är en stor del av 
resans behållning för Britt och Börge. 
Stamkrogen framför alla är anrika 
brasserie Le Select i Montparnasse 
där Orson Wells hade stambord och 
numera har en plakett på ett av borden. 
Där blir de hjärtligt välkomnade varje 
gång de kommer. 

En annan klassisk restaurang de 
gärna besöker är Rosebud. Den var 
författarna Jean Paul Sarte och  Simone 

”Jag älskar att gå ut tidigt på morgonen  
och se hur staden vaknar.”

de Beauvoirs stamställe och krogens 
namn figurerar i Orson Wells film 
”Citizen Kane”. 

– Här serveras bra jazzmusik, god 
chili och kanske stans bästa Dry Mar-
tini, tillägger Börge.

MED ÅREN HAR PARET fått många nära 
vänner i Paris. Vänner som tar med 
dem på vandringar till platser som 
hade varit svåra att upptäcka själva.

– Våra vänner tar också gärna med 
oss på konserter. Fina språkoberoende 
upplevelser, säger Britt. Senast var vi 
på en fantastisk konsert i Paris nya 
konserthus Philharmonie de Paris i 
19:e arrondissementet. 

Många svenskar kanske drar sig för 
att resa till Paris för att de inte talar 
franska.

– Det ska definitivt inte avhålla någon 
från ett besök, säger Börge. I dag är 
många fransmän, speciellt i de yngre  
generationerna, duktiga på engelska. 
Annars får man prova att göra sig för-
stådd ändå. Det brukar gå bra. Det vik-
tiga är att inte vara rädd att försöka. ●

Jardin du Luxembourg,  
en perfekt plats för den 
som vill strosa, läsa en 
bok eller bara titta på folk. 

Philharmonie de Paris är stadens 
nya konserthus. Rekommenderas!

Britt och Börges stamställe  
i Montparnasse: Le Select.
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Börge och Britts  
3 Parisfavoriter:
➞ Montparnasse, centrum för konst-
närer och sprudlande nöjesliv, många 
restauranger och kaféer. Här finns 
också Jardin du Luxembourg, Paris 
största park med vackra planteringar, 
tennis- och boulebanor och solstolar 
för fina dagar. 

Trädgården är en perfekt plats att 
sitta och läsa på, eller bara studera 
studenter, familjer och andra turister 
som passar förbi. 
➞ Fondation Louis Vuitton, det ultra-
moderna och spännande konstmuseet 
i Bois de Boulogne (Boulognerskogen). 
Byggnaden i stål och glas är designad 
som ett skepp med stora segel och 
innehåller utställningslokaler, konsert-
sal och restaurang. 

Här visas det senaste inom modern 
konst.
➞ Belleville, stadsdelen som ligger på 
Paris högsta punkt. En gång arbetar-
kvarter, men nu ett av Paris mest 
mångkulturella områden. Här finns 
bland annat ett av Paris två ”China 
Towns” och det var här sångerskan Edit 
Piaf föddes och växte upp. 

Missa inte vackra Parc des Buttes 
Chaumont, med en konstgjord sjö och 
vattenfall.

Hyra lägenhet i Paris
➞ Det finns flera sätt att hitta lägenhe-
ter som hyrs ut för kortare eller längre 
tid, till exempel via hotellboknings-
sajterna hotels.com och booking.com. 
Ett annat alternativ är Airbnb.se där 
privatpersoner lägger ut boenden till 
uthyrning.

Resfakta Paris
➞ Resa hit: Direktflyg från Stockholm, 
prisexempel: 2 020 kr t/r med Norwe-
gian. Restid 2 timmar och 40 minuter.  
➞ Ta sig runt: Paris har ett väl 
fungerande tunnelbane- och bussys-
tem. Med Paris Visite-kortet åker du 
obegränsat i kollektivtrafiken. Finns för 
olika zoner och antal dagar. 
Läs mer: Frankrikes turistbyrå, sca.
france.fr/sv
➞ Till fots: Paris ska gärna ses till fots. 
Turistbyrån och guideböcker har tips 
på fina promenader som tar dig till 
oväntade ställen i Paris.
Packa ner ett par bra promenadskor 
och ge dig ut i staden. Men i lagom 
takt, sitt ner på ett kafé då och då, läs 
en bok, skriv något och studera män-
niskorna som går förbi.       
➞ Läs mer: Internetsajten ”Time 
out Paris” eller Frankrikes turistbyrås 
svenska sajt ger många tips på event 
och sevärdheter, sca.france.fr/sv

Börge och Britt besöker 
gärna konstmuseet  

Fondation Louis Vuitton.
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För hundra år sedan fanns det 400 000 fjällkor i Sverige. Nu återstår 
bara några hundra. Lantbrukaren Robert Nilsson i Övre Svartlå  
utanför Boden är en av dem som kämpar för rasens överlevnad.
TEXT: JENS KÄRRMAN  FOTO: ANDERS ALM

N
EDANFÖR DEN RÖDA Norrbot-
tengården rinner Lule älv 
stilla fram på sin långa väg 
från fjällen till Bottenviken. 

Omgivningen i Övre Svartlå är natur-
skön, som tagen ur en reklamfilm för 
att locka turister till Sverige. 

– Tyvärr tänker jag alldeles för säl-
lan på hur vackert det är, konstaterar 
Robert Nilsson och torkar bort några 
svettdroppar ur pannan. 

Gården i Svartlå är hans hem och 
arbetsplats, släkten har levt här i åtta 
generationer. När Robert Nilsson tog 
över 1989 hade inga kor betat på äng-
arna på flera år. 

Men Robert ville ha kor och valet föll 
på fjällkor. 

– När jag var liten grabb fanns det en 
gammal farbror i byn som hade fjällkor 
och jag tyckte så mycket om dem. De 
var så trevliga och nyfikna, inte alls som 
korna på vår gård. De var sötare helt 
enkelt, säger han. 

NÄR 1800-TAL blev 1900-tal fanns det 
runt 400 000 fjällkor i Sverige. Så sent 
som på 1950-talet dominerade fjällkon 
bland småbrukarna från Dalarna och 
norrut. Korna betade i skogen på egen 
hand, medan gårdsfolket slet med annat. 

– Det är en intelligent ko som präg-
lats att lära sig att hitta hem på kvällen. 
De som inte kom hem som de skulle 
var inte funktionella djur och blev korv 
när de hittades, säger Robert. 

Den tåliga kon var också ett slags 
försäkring mot ett ofta bistert klimat. 
När allt annat slog fel fanns åtminstone 
mjölken från korna att tillgå. 

Men i takt med moderniseringen av 
Sverige och därmed även jordbruket 
inleddes fjällrasens tillbakagång. Staten 
förde en aktiv politik för att skapa större 

”Jag kände ingen som hade fjällkor utan 
fick leta land och rike runt.”
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RÄDDA FJÄLLKON
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Fjällkor är en nyfiken och 
social koras. När Kombi 
besöker hagen i Svartlå 

dyker det snabbt upp ett 
tiotal fjällkor som vill hälsa. 

och mer effektiva jordbruksenheter. 
Och då valdes fjällkon bort till förmån 
för kor som producerade mer mjölk. 

ÅREN GICK och fjällkon förde en allt 
mer tynande tillvaro. Läget förvärrades 
av att det fanns få renrasiga avelstju-
rar i landet. Många gånger korsades 
fjällkor bort av misstag. 

För 30 år sedan var nästan alla fjäll-
kor i Sverige kusiner eller halvsyskon. 
När stammen var som minst i början av 
1990-talet fanns ungefär 300 djur. 

Det var den verkligheten som mötte 
Robert Nilsson när han skulle få ihop 
en egen besättning fjällkor. 

– Jag kände ingen som hade fjällkor 
utan fick leta land och rike runt. Det 
här var före internet så man fick ringa 
runt. Det tog säkert fyra år innan jag 
hade fått ihop några kor. 

SEDAN DESS har det ljusnat något för 
fjällkon och Robert Nilsson har varit 
en del i det genom sitt engagemang i 
föreningen Svensk Fjällrasavel. Under 
1993 och 1994 gjordes insamlingar på 
gårdarna och sperma från ett 20-tal nya 
tjurar kom fram. Sedan 1996 görs årliga 
insamlingar. 

– Vi fick lite skjuts av medlemskapet 
i EU också. EU ger stöd för att bevara 

arter för att de inte ska korsas bort. 
Innan var det tvärtom. Genetiskt ser 
det bra ut för fjällkon, det finns ingen 
risk för inavel i dag, säger Robert. 

Kring millennieskiftet fanns det 
ungefär 800 fjällkor i Sverige, men de 
senaste åren har stammen återigen 
börjat minska. 

Flertalet djur finns på ett dussintal 
gårdar. Orsaken till tillbakagången är 
givetvis ekonomin. 

UNDER KOMBIS BESÖK kommer 
mjölkbilen. Där blandas mjölken från 
fjällkorna med den från andra kor. 
Världsmarknadspriserna på mjölk tar 

Robert Nilsson
Ålder: 53 år.
Bor: Övre Svartlå.
Gör: Lantbrukare.
Familj: Hustrun Eva och 
tre vuxna barn. 
Intressen: Fiske, historia 
och hårdrock.



magasinet kombi  9 2018

Kan du din ko?
Här är några av Sveriges vanligaste 
nötkreatursraser. 

MJÖLKKOR:

Fakta/Fjällkor
➞ Fjällkon är en lantrasko formad 
av ett jordbruk med skogsbete och 
fäbodbruk som bedrivits i norra Sverige 
de senaste 2 000 åren.
➞ Eftersom fjällrasen betat i skogen 
har den utvecklat ett starkt lokalsinne. 
➞ Kroppsvikten ligger oftast på cirka 
400 kilo och mankhöjden på 120–130 
centimeter, betydligt mindre än de 
vanligaste koraserna i dag. 
➞ Fjällrasen är kullig, alltså hornlös. 
Grundfärgen är ofta vit, men fjällkor 
finns i olika färger och nyanser.

12 

ingen hänsyn till söta och sällskapliga 
kor från Sveriges skogsbygder. 

Robert Nilsson tror att framtiden 
för fjällkon ligger i att bönderna själva 
förädlar produkterna. Fjällrasens mjölk 
har en unikt hög frekvens av kappa- 
kasein B, som är gynnsamt för ost- 
produktion. Det verkar också som att 
kaseinkombinationen i mjölken är 
gynnsam för människor som är över-
känsliga mot protein i vanlig mjölk. 

Inom kort kommer Robert Nilsson 
minska sin besättning från 40 till 30 
djur. Den plats och den tid som frigörs 
ska han använda till att börja ta fram 
egna produkter. 

– Det är fortfarande en vision, men 
vi ska börja experimentera och testa 
lite när det gäller vidareförädling och 
se vad det ger. Framtiden ligger i att 
utanför den ordinarie mejerisektorn 

Svensk Holstein 
(kallades tidigare 
Svensk låglands-
ras).

Svensk röd och vit 
boskap, SRB (SRB, 
även kallad svensk 
rödbrokig boskap).

Fjällko.

KÖTTRASER: 

Charolais.

Simmental.

Limousin.

Blonde d’Aquitaine.

Hereford.

Highland cattle.

Angus.

SVENSKA URSPRUNGLIGA RASER:

Rödkulla.

ta till vara de egenskaper som mjölken 
har, säger han. 

EN AV ROBERT och hustrun Evas döttrar 
har sagt att hon kan tänka sig att fort-
sätta med lantbruket om det finns egen 
produktion på gården. Egna gårdsme-
jerier, snarare än att vara underleve-
rantörer till de stora jättarna, kan vara 
en väg att intressera unga för att ha 
fjällkor, tror Robert Nilsson. 

– För att driva ett bra gårdsmejeri kan 
det räcka med sju-åtta kor, säger han. 

När vi tar en promenad på ängarna 
där fjällkor i alla färger betar är det 
som att alla bekymmer över mjölkpri-
ser och produktivitet försvinner. 

– Skulle jag få leva om mitt liv igen 
skulle jag göra samma sak. Det finns 
inget roligare eller bättre jobb än att 
vara bonde, säger Robert Nilsson. ●

Fjällkor är mindre än de kor som numer finns i det svenska jordbruket. Det innebär 
merarbete i ladugården för Robert Nilsson. Den lagstadgade storleken för båsen, som 
Astrid Lindgren var med och drev igenom under 1980-talet, är för stora för fjällkorna.  
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       Inspiration

KONTORIST, 
JAVISST!

Mer eller mindre viktiga papper, 
pennor och småpryttlar behöver 
en egen vrå i hemmet. Satsa på 

en lugn bas i svart eller vitt  
med färgglada accenter  

som ögonfägnad.

Kombis 
favorit!

AV: CHRISTINA BILD

SKRÄDDARSYTT
Samla alla dina 

papper i en väv-
klädd pärm. 195 kr, 

Bookbinders.se.

UPPBACKNING
Spara dina bilder och 

dokument innan datorn 
kraschar. Hårddisk på 
5TB från Seagate med 
mobilbackup, 1 590 kr, 

netonnet.se

ALLT I ETT
Bärbart minikontor 
av kraftig handnitad 
returpapp, 249 kr, 

Granit.

KLIPPTID
Fiskars trotjänare har fått nya, snygga 

kläder, 161 kr, royaldesign.se

BURKSAMLARE
Snygga konservburkar 
blir lika snygga penn-
burkar. Muttis tomater 
och Bullens varmkorv, 
12 resp 20 kr, Coop.

INDUSTRIROMANTIK
En gammal industri-
lampa är förlaga till 
PJ60, som tillverkas 

av svenska Örsjö 
Belysning. 5 300 kr på 

designonline.se

KOLL PÅ KLOCKAN
Ett vackert designobjekt 

som dessutom visar 
tiden. Ceramic clock, 

design George Nelson,  
3 270 kr, vitra.comSTAPELBAR

Samla gem, tejp och pennor efter eget 
huvud med Ypperlig, 99 kr, Ikea. 

VÄGGFAST
För vackra bilder 

eller allt man 
annars glömmer 

bort. Anslagstavla, 
249 kr, Granit.

VÄLGÖRANDE 
KLOTTER

Memoblock, 
illustrerat av 

Maja Sten, där 
20 kronor per 

sålt block går till 
Stadsmissionen. 

79 kr, Åhléns.
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Svängrummet är begränsat 
i den lilla butiken.

50- och 60-talsdesign är 
fortfarande mest populärt 
och orange gör comeback.

Mönstrat porslin har fått en 
renässans och kunderna blandar 
glatt olika serier och färger.

Små kaffekoppar är inget för dagens lattesörplande svenskar. 
Men en fin tekopp passar för både bön- och bladdryck.
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Porslinspassionärer
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”Mitt intresse väcktes när jag fick en väldigt fin 
Rörstrandsservis från mormor och morfar.”

Birgitta och Jan-Axel Fagrell i sin butiksvrå 
i Antik & Loppishallen i Karlskoga.

Birgitta och Jan-Axel Fagrell
Ålder: 69 respektive 74 år.
Bor: I villa i Kristinehamn.
Familj: Sonen Johan med fru och två barn,  
6 och 7 år.
Gör: Pensionärer och delägare i Antik & Loppis-
hallen i Karlskoga. Birgitta jobbade tidigare som 
specialpedagog och Jan-Axel som inköpare 
inom kommunal förvaltning.

B
IRGITTA OCH JAN-AXEL Fagrell 
tittar fundersamt på varandra 
och grunnar på frågan. Ja, hur 
kommer det sig att de står just 

här sommaren 2018, i en loppishall i 
Karlskoga, omgivna av porslin, glas, 
leksaker och kuriosa från golv till tak? 

– Jag skulle säga att det började med 
den där Amerikakofferten och servisen 
som vi fick av din mormor som nygifta, 
säger Birgitta och sneglar på maken 
Jan-Axel som nickar instämmande.

I över 40 år har Birgitta och Jan-Axel Fagrell samlat på prylar i 
allmänhet och serviser i synnerhet. När pensionen stod för dörren 
fick passionen ta över. Paret skaffade sig ett andra vardagsrum för 
sina ögonstenar, där allt är till salu.   TEXT OCH FOTO: CHRISTINA BILD

Sanningen att säga var samlarmyllan 
gödslad och krattad långt tidigare. På 
var sitt håll hade de närt ett intresse för 
gamla saker sedan barnsben. 

– Jag började när jag var sju år. Då 
samlade jag på tablettaskar och sedan 
blev det frimärken och Rekordmagasi-
net, berättar Jan-Axel.

För Birgittas del var det mormor och 
morfars hem med fina, gamla saker 
som blev en ögonöppnare för gamla 
tings skönhet och värde:

– Mitt intresse väcktes när jag fick en 
väldigt fin Rörstrandsservis med flytan-
de blått pagodmönster av dem, och jag 
började söka delar för att komplettera.

I slutet av 80-talet tog samlandet fart 
på allvar, i samband med att paret flyt-
tade från Stockholm till hemtrakterna i 
Värmland. 

– VI ÅKTE PÅ så mycket bondauktioner i 
Närke, att vår son Johan mer eller min-
dre växte upp på dem. Det blev nog lite 
för mycket för honom, han hade länge 
en aversion mot allt gammalt, men nu 
börjar det ändra sig som tur är, säger 
Birgitta med ett skratt.

Sakta men säkert fylldes hemmet 
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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.

Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet.

12 för

50:-
Spara 10:-

Nu med EXTRA vinstchans!

Trängsel i hyllorna triggar 
upptäckarlusten.

Städning, bokning 
och marknadsföring 
– styrelsen i Antik & 

Loppishallen delar 
solidariskt på sysslorna. 

Fr v Christina Johans-
son, Birgitta Fagrell och 

 Jan-Axel Fagrell.  
I förgrunden ord- 

förande Rita Fuchs.

av allsköns auktionsfynd. Intresset för 
äldre svenskt porslin följde med som 
en röd tråd genom åren, medan annat 
kommit och gått. 

– Jag samlade tidigare på karaffer 
och snapsglas från 1800-talet, och då 
var det jättedyrt. Gamla glas kunde 
kosta 70 kronor styck, i dag får man 
samma för en tia, säger Jan-Axel.

– Det blev ett intresse i sig att under-
söka mer om olika företag, tillverkning 
och kvalitet, till exempel varför visst 
porslin krackelerar och inte annat, 
berättar Birgitta.

När det inte längre fanns plats i 
skåpen hemma började paret engagera 
sig i samlarföreningar och ge sig ut på 
lokala småmässor.

– Ofta var det mer för utflyktens 
skull än för affärerna. Det är roligt att 
gå runt och titta, fika och prata. Man 
träffar likasinnade och byter en och an-
nan tallrik. Det gör inte något om det 
inte blir så mycket sålt, menar Jan-Axel.

ATT UMGÅS med andra entusiaster, och 
utbyta kunskap och erfarenheter, har 
hela tiden varit en viktig del för Birgitta 
och Jan-Axel. För cirka tio år sedan 
började de tillsammans med några 
likasinnade prata om att göra något 
gemensamt. De slog sig samman, star-
tade en ekonomisk förening och driver 
nu gemensamt Antik & Loppishallen i 
Karlskoga. Här har medlemmarna sina 
fasta ytor medan externa säljare kan 
hyra allt från en hylla till större ytor 
för kortare eller längre tid. Föreningen 
drivs som ett kooperativ och man delar 
solidariskt på allt från bokning och 
städning till marknadsföring.
    – Det har blivit en väldigt fin samvaro, 
men rik blir man inte. I början var det 
ren förlust, nu är målsättningen att i alla 

fall hålla jämna steg, säger Jan-Axel.
För Jan-Axel och Birgitta har butiken 

i Antik & Loppishallen förvandlats till 
ett andra vardagsrum.

– Det här ÄR vårt hem! Det är ju här 
vi kan njuta av alla saker!

Någon brist på prylar hemma i Kris-
tinehamn lär det nog aldrig bli, men 
tack vare det nya ”vardagsrummet” 
kommer allt till användning eller lyst. 
Ibland åker en servis ut i butiken och 
en annan hem till villan för att dukas 
upp. Inget är heligt – med ett undan-
tag – den blå Rörstrandsservisen, som 
vuxit till två kompletta uppsättningar, 
öronmärkta för barnbarnen. 

– När jag tar fram den säger barn-
barnen ”nu är det fest, farmor!”, säger 
Birgitta nöjt.

I butiken får de möjlighet att dela 
med sig av kunskapen som samlats ge-
nom åren. Jan-Axel visar tallrikar från 
anrika svenska fabriker som Lidköping, 
Gefle och Gustavsberg och berättar 
initierat och engagerat om porslins-
historia de senaste 100–150 åren. 

– Vi är inga antikexperter, men vi 
något berättar vi gärna. Det här är vårt 
kulturarv och det ska vi vara rädda 
om. Det är därför vi gör det här! ●

”Det här ÄR vårt hem!  
Det är ju här vi kan njuta av alla saker.”
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En småstadsidyll där kultur, historia och livets goda kombineras i lagom 
loj takt. Bath är en perfekt weekenddestination för alla smaker.

Weekend

Svavelosande skönhet

HISTORISKA VINGSLAG, ett rikt kulturliv, 
bra shopping och prisvärda restauranger 
inom makligt gångavstånd. Inbäddad i 
Avons grönskande dalar, två mil från Bristol 
och 16 från Heathrow ligger Storbritan-
niens kanske vackraste stad, listad som 
världsarv av Unesco.

Tack vare sina varma, mineralrika källor 
har Bath varit en destination för rekrea-
tion i mer än 2 000 år. Ursprungskällan 
behandlades som en helgedom redan av 
kelterna, tillägnad gudinnan Sulis. Med-
delanden till Sulis, ristade på metall, har 
hittats vid källan, ofta med förbannelser 
över personer som upprört avsändaren i 
stort som smått. Kring år 60–70 byggde 
romarna ett tempel vid källan och under 
kommande århundraden badanläggningar 
som förföll efter deras reträtt kring år 400. 

I slutet av 1600-talet uppmärksamma-
des källorna igen, tack vare kemisten och 
medicinaren Thomas Guidott, som hyllade 
vattnets helande effekter. Bath blev ett 
riktigt inneställe och under 1700-talet sam-
lades adeln här för att dricka brunn, umgås, 

spela och dansa i The Pump Room och 
Lower Assembly Rooms. Samtidigt växte 
staden snabbt med påkostade fastigheter 
för noblessens semesterboende. Många av 
Baths gamla hus finns kvar och allra äldst 
sägs krogen Sally Lunn’s house vara, date-
rad 1482. Missa inte att boka in afternoon 
tea med Sally Lunn bunn, ett slags lätt 
bakverk som varken är kaka eller matbröd. 

THE ROMAN BATHS  1
Ett besök i de romerska baden är ett måste. 
Här bubblar källorna som i alla tider och 
det finns mängder av arkeologiska fynd 
samt en interaktiv utställning som visar hur 
det såg ut på romarnas tid. Vill du bada i 
källorna får du bege dig till nya Thermae 
Bath Spa som bland annat har en takpool 
med 360 graders utsikt över staden. 

THE ROYAL CRESCENT & THE CIRCUS  2  
Två generationer John Wood har skapat 
några av Baths vackraste byggnader. 
The Circus, grundad 1754, består av tre 
bågformade husrader som bildar en cirkel, 

med olika arkitektur våningsvis. Halvcirkel-
formade The Royal Crescent stod klar 1774 
och ser ut som 30 hus med enhetlig front, 
men såldes i olika stora delar och köparna 
utformade insida och baksida efter behag. 
På No. 1 Royal Crescent kan du besöka ett 
typiskt hem från tiden, inrett som under 
åren 1776–1796.

PULTNEY BRIDGE  3   
250 år gamla Pultney Bridge är inte bara 
en bro, utan också en handelsplats med 
butiker längs sidorna – en av få kvarlevan-
de broar i Europa med båda ändamålen.

FASHION MUSEUM BATH  4  
Ett av Englands bästa modemuseer ligger 
i eleganta The Assembly Rooms, där över-
klassen roade sig för 200 år sedan. Här 
visas nu A history of fashion in 100 objects; 
100 utvalda plagg och accessoarer som 
präglat de senaste 400 årens mode. Här 
kan du också prova kläder och uppleva 
hur det var att gå klädd som på 1700- och 
1800-talen.

TEXT: CHRISTINA BILD

Baths mode-
museum håller 

hög klass. 

Pulteney Bridge fungerar sedan 1774 som både vatten-

övergång och handelsplats.

Vattnet i Baths heta 

källor innehåller  

43 olika mineraler. 
The Royal Crescent har fortfarande bland de dyraste, och mest åtråvärda, bostäderna i landet.

4

1

2

3
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För Mette Løvbom, en av Danmarks främsta matprofiler, är sallad 
inget som ska ätas bara på sommarhalvåret. Hon har härliga sallads-
recept för hela året – och en av favoritgrönsakerna är blomkål. 
RECEPT: METTE LØVBOM  FOTO RECEPT: COLUMBUS LETH  FOTO PÅ METTE LØVBOM: JONAS NORMANN  UR BOKEN: SALLAD ÅRET OM (POLARIS)
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SALLADERför hela året
Skogssallad
Den här receptet skulle jag 
lika gärna ha kunnat döpa 
till kärlekssalladen. Den blev 
till en fin höstsöndag, som 
jag tillbringade i skogen med 
min själsvän och käresta. Vi 
plockade björnbär och svamp, 
och på hemvägen köpte vi 
majskolvar från ett stånd vid 
vägkanten. På eftermidda-
gen lagade vi skogssalladen, 
som sedan dess återkommit 
många gånger i mitt kök. Den 
väcker härliga minnen och är 
full av saft och kraft. Och liv.

Ingredienser: 
3–4 färska majskolvar
1 vitlöksklyfta
1 rödlök
1 näve persilja
200 g svamp, t.ex. karljohan 
eller kantareller
4 msk olivolja
saften från 1 citron
25 g smör
1 stor näve färska björnbär
havssalt och färskmald svart-
peppar

Gör så här:
1. Skär bort ytterbladen och 
botten på majskolvarna. Ställ 
kolvarna upp och skär av  
majskornen uppifrån och ner.
2. Hacka vitlöken fint och skär 
rödlöken i klyftor. Hacka persil-
jan fint. Rengör svampen med 
torr pensel och skär i grova 
tärningar.
3. Hetta upp olivoljan i en 
stekpanna. Fräs löken ett par 
minuter och tillsätt sedan 

svampen. Fortsätt steka i  
3–4 minuter. Häll i majskorn 
och persilja och låt puttra ett 
par minuter.
4. Salta och peppra och tillsätt 
citronsaften. Låt sjuda ytter-
ligare ett par minuter. Tillsätt 
smöret och rör runt tills det 
smält. Flytta stekpannan från 
spisen. Strö över björnbär och 
låt salladen stå och dra i pan-
nan 3–4 minuter. Rör inte om, 
för då krossas bären lätt.

Servera gärna den här salladen till rosastekt 
nötkött eller till viltkött som and eller hjort.
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Vi har tre exemplar av  
”Sallder året runt” som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Av selleri, äpple, majonnäs 
och hassel- eller valnötter 
görs en sallad som fått sitt 
namn efter det hotell där 
den först serverades någon 
gång under 1920-talet.  
Vad heter hotellet?  
1. Ritz
X. Waldorf-Astoria
2. Raffles

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Sallad”. 

Finns det något godare än 
stekt blomkål? Jag äter den 
kall, ljummen och varm i en 
lång rad olika kombinationer. 
Blomkål är en enkel, tacksam 
och mättande råvara. Kom-
mer du bara ihåg att salta och 
peppra ordentligt smakar den 
fantastiskt gott. Den här salla-
den tar mindre än 20 minuter 
att göra och har blivit många 
av mina vänners favoritsallad.

Ingredienser: 
1 blomkålshuvud
2–3 msk kallpressad olivolja
skalet från 1 ekologisk citron
1 knippe gräslök
havssalt och färskmald svart-
peppar
ROSTADE MANDLAR
1 dl mandlar

Gör så här:
1. Rensa blomkålen och dela 
i buketter. Spara några av de 
fina, små ytterbladen till deko-
ration. Hetta upp en stekpanna 
med olivolja. Stek blomkålen 
på hög värme 10–15 minuter, 
tills den fått färg men inte 
förlorat spänsten.
2. Blanda blomkålen med rivet 
citronskal. Tillsätt salt och pep-
par. Skär gräslöken i 3–4 cm 
långa bitar. Lägg upp blom-
kålen på ett fat och strö över 
gräslök, små blomkålsblad och 
rostade mandlar.
ROSTADE MANDLAR
1. Hacka mandlarna grovt. 
Rosta dem i en het och torr 
stekpanna tills de fått färg och 
börjat dofta. Ta upp, låt svalna 
och förvara i lufttät behållare.

Blomkålsbuketter med strimlat citronskal 

Servera gärna den här salladen 
till kalv- eller fläskkött.

”Koka aldrig grönsakerna!”
Hallå där Mette Løvbom, varför en kokbok 
med sallader? 
– I sallader kan du använda hela paletten av 
råvaror – året runt. Du kan servera en sallad 
som lunch, som förrätt eller huvudmåltid på 
kvällen med lite kött som tillbehör.
Kan du ge ett enkelt tips på hur man lyckas 
med sin sallad? 
– En sallad ska ha sötma, bitterhet, umami, 
krispighet, färg och vackra former. Och den 
behöver en dressing med syrlighet som  
”knyter ihop” salladen och ger den balans.
Något man bör se upp med eller undvika när 
man gör sallad? 

– Koka aldrig grönsakerna. Då förlorar de all 
spänstighet, styrka och smak. Grilla dem i 
stället – eller marinera, sylta, ugnsbaka och 
stek dina grönsaker.
Har du någon favoritsallad? 
– Jag älskar min sallad med marinerad rå 
grönkål, bakad vitlök, rostade hasselnötter, 
avokado, granatäpple och vaniljsyltad pumpa. 
Receptet finns i min nya bok ”Sallader året 
runt” och kallas ”Grönkålsglädje”.
Vad gör du när du inte skriver kokböcker? 
– Jag springer och vinterbadar. Och så har 
jag salladskurser i mitt kök med 2 000 del-
tagare varje år, det tar mycket tid.

Vinn! 

Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Sallad”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. 
Senast den 30 september 
vill vi ha ditt svar.
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vill rädda världen
Han är hjärnan bakom de snygga och snabba elbilarna från Tesla. 

Han har planer på att värma upp jorden med solenergi, bygga tunnlar 
mellan New York och Washington och skicka ut folk i rymden med 

raketer gjorda av returmaterial. 
Inte nog med det. Elon Musk vill rädda världen också. 

TEXT: IA WADENDAL

Elbilskungen

”Jag försöker göra användbara saker som är  
till nytta för resten av samhället.”

E
NLIGT NEW YORK TIMES är han 
tveklöst en av världens vikti-
gaste och mest framgångsrika 
entreprenörer. Elon Musk ligger 

bakom inte bara elbilsfenomenet Tesla 
utan också betalningssystemet Paypal, 
rymdteknologiföretaget SpaceX och 
solpanelsbolaget Solar City.

En annan amerikansk tidning skriver 
att Musk är den sortens entreprenör 
som bara uppstår ett par gånger per år-
hundrade. Han är både uppfinnare och 
ingenjör men hade inga erfarenheter 
av vare sig biltillverkning eller rymdfär-

der när han helt utan fruktan kastade 
sig in i dessa branscher. Nu är flera 
av hans företag värda runt en miljard 
dollar – vart och ett. Men tidsplanen 
för hans produkter håller sällan och 
aktierna åker bergochdalbana på bör-
sen emellanåt. Dessutom har hans bilar 
varit inblandade i uppmärksammade 
olyckor. Musk blir lätt irriterad över att 

journalister påpekar detta i intervjuer 
– han vill bli sedd som en visionär, inte 
som ett egensinnigt original.

MEN VAD ÄR egentligen visionären 
Musks mål i livet? I en intervju med 
tidningen Rolling Stone säger han:

– Jag försöker göra användbara 
saker. Det är en bra ambition. Och 
användbara betyder att de är till nytta 
för resten av samhället. Är det använd-
bara saker som fungerar och förbättrar 
människors liv, och som får framtiden 
att verka bättre och faktiskt blir bättre? 
Jag tycker i alla fall att vi bör försöka 
göra framtiden bättre.

Med det menar han att skapa ett mer 
hållbart samhälle, att minska effek-
terna av den globala uppvärmningen 
och se till att luften i våra städer blir 
renare – och inte glömma att resurserna 
av olja, gas och kol förr eller senare 
kommer att ta slut. 

Bilar som går på förnybar energi, 
underjordiska tunnlar med elspår för 
bilar och kollektivtrafik, chip i mänsk-
liga hjärnor som kopplar oss till datorer 
är några av hans idéer för ett bättre liv 
på jorden. Men han vill också skicka ut 
människor i rymden och skapa kolo-
nier på andra beboeliga planeter.

Elbilen Tesla har 
till och med egna 

laddningsstationer.
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Elon Musks ambition 
är att skapa ett mer 
hållbart samhälle och 
elbilen Tesla är ett 
steg på vägen.

Elbilskungen
Elon Musk
Född: 1971 i Pretoria, Sydafrika. 
Bor: Los Angeles, USA. 
Gör: Superentreprenör, har bland 
annat startat Tesla och Paypal.
Familj: Flickvän. Har fem barn – 
tvillingar och trillingar – sedan 
tidigare äktenskap.
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Kanske är han både egensinnig och 
visionär. Han började i alla fall tidigt 
med uppfinningar. Elon Musk föddes  
1971 i Pretoria i Sydafrika. Hans mamma  
Maye var dietist och fotomodell och 
pappan Errol ingenjör. Han har två 
syskon – systern Tosca och brodern 
Kimbal. 

Elon Musk lärde sig dataprogram-
mering tidigt och var bara 12 år när 
han började sälja program. När han var 
18 flyttade han till Kanada och tog exa-
men i både fysik och nationalekonomi. 
1995 började han en doktorandutbild-
ning vid Stanfords universitet men 
hoppade av efter några dagar. I stället  
ägnade han sin energi åt det som fort- 
farande präglar honom – entreprenör-
skapet. Han startade företaget Zip2 
som sålde webbaserade stadsguider, 
och några år senare utvecklades hans 
internetbank till betalsystemet Paypal. 

2002 grundades bolaget SpaceX vars 
tanke är att sälja privata rymdfärder 
med återanvänt material i rymdra-
keterna. Ett år senare startade Musk 
tillsammans med en grupp ingenjörer 
elbilsföretaget Tesla. 

På senare tid har han ägnat sig åt 
forskning kring AI – artificiell intelli-
gens – genom företaget OpenAI. 

2016 satte Musk i gång bolaget  
The Boring Company som ska bygga 
transporttunnlar för höghastighets-
transporter mellan New York och 
Washington DC.

ELON MUSK ÄR långt ifrån en vanlig 
uppfinnar-Jocke som sitter instängd  
på kontoret med fingrarna på tangent-
bordet. Det som händer i världen und-
går honom inte. Artificiell intelligens 
har han till exempel ett ambivalent 

förhållande till. Samtidigt som AI kan 
betyda stora framsteg för mänsklighe-
ten i form av till exempel bättre hälsa 
och självkörande bilar varnar Musk 
för de farliga konsekvenserna av att 
smarta datorer används för att föra krig 
– med såväl drönare som de så kallade 
mördarrobotarna. ”AI är farligare än 
kärnvapen” har han sagt i intervjuer 
där han också menar att ett tredje 
världskrig kan hota om inte fram-
ställningen av AI-vapen regleras hårt. 
Scenariot som speglas i Terminator-
filmerna tycks vara en möjlig skräm-
mande framtid för honom. Musks 
AI-företag Neuralink har därför som 
uppgift att forska kring en länk mellan 

den mänskliga hjärnan och den digitala 
intelligensen – allt i syfte att se till att 
människans känslor, moral och empati 
lägger band på de rationella och mer 
oförsonliga karaktärsdragen hos en 
smart dator.

Att hans uppfinnarjag ständigt  
engagerar sig i det som händer på 
andra sidan jordklotet märktes tydligt 
i somras. Under dramat med pojk-
fotbollslaget som blev instängda i en 
grotta i Thailand gav han ingenjörerna 
på SpaceX i uppdrag att bygga en mini-
ubåt för att få ut pojkarna genom de 
trånga passagerna i grottsystemet. 

Räkna med att Elon Musk rycker ut 
fler gånger för att rädda världen. ●

”Jag tycker i alla fall att vi bör försöka  
göra framtiden bättre.”

Tesla Roadster
Är detta världens snabbaste bil för vanliga 
vägar? 
Räckvidd efter full laddning: 1 000 kilometer.
Toppfart: 400 km/tim.
Acceleration: 0–100 km/tim: 22,1 sekunder.
Pris: runt 2 miljoner kronor.

Model S
Finns i fyra versioner – en med  
fyrhjulsdrift. 
Räckvid efter full laddning:  
490–632 kilometer. 
Toppfart: 225 km/tim.
Acceleration: 0–100 km/tim:  
2,7–4,4 sekunder, beroende på version.
Pris: från cirka 500 000 till  
800 000 kronor. 

Model X
Suv med fyrhjulsdrift som standard. 
Upp till sju säten om man så vill. 
Autopilot och ”måsvingedörrar”.
Räckvidd efter full laddning:  
565 kilometer 
Toppfart: 250 km/tim.
Acceleration: 0–100 km/tim:  
3,1 sekunder. 
Pris: från cirka 800 000 kronor.

Model 3
Den lite mindre och lite enklare 
”folkbilen” från Tesla. Internationella 
leveranser ska börja under nästa år. 
Pris: anges än så länge bara i dollar, 
närmare bestämt 35 000 USD eller  
ca 310 000 kronor. 

Elon Musk premiärvisar 
sportbilen Tesla Roadster. 



MAN BRUKAR SÄGA att det är världens 
äldsta köksredskap; morteln. Under 
flera hundra år var den också en viktig 
statussymbol på nordliga bredd-
grader, då den visade att hushållet 
hade råd med lyxvaror som kryddor. 
Vanligtvis består morteln av en skål 
av sten, metall eller ett hårt träslag 
med tillhörande stöt, så kallad pistill, 
av samma material. Under 1970- och 
80-talen fanns ett stort samlarintresse 
för mortlar. Inte minst Skultunas mäss-
singsmortlar, som tillverkades i långa 
serier, stod högt i kurs och matchade 
folkhemskökens furuluckor perfekt. 
Numera råder köparens marknad.

– Det går trender i allt och intresset 
för mortlar har mattats av. När det gäl-
ler just Skultuna är alltid deras äldsta 
föremål mest intressanta, men de kan 
vara svåra att datera. Deras stämplar 
tillkom först på 1800-talet, fastän före-
taget grundades på 1600-talet, berättar 
Rikard Klev, värderare på Bukowskis.

Desto större är intresset för designa-
de mortlar från 1950-60-talen som kan 
uppbringa flera tusenlappar, liksom 
bronsmortlar från renässansen, som 
kan kosta över 20 000 kronor. 

– Svenska porfyrmortlar är också  
populära. De kan gå för 15 000–20 000 
kronor, säger Rikard Klev.

I många år var marmormorteln en 
stapelvara i svenska hushåll. Beroende 
på skick, storlek och tur kan man hitta 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Kolmårdsmarmor, 
1800-tal, klubbad för  
1 300 kr.

Orientalisk mortel, 
1900-tal, utropspris  
1 500 kr.

Kalksten, 1800-tal, 
utropspris 2 000 kr.

Brons/teak, design  
Bertel Gardberg, 1950-
tal, klubbad för 3 800 kr.

Porfyr, 1800-tal,  
klubbad för 6 300 kr.

Kökets tungviktare

Kulturkoll

Mortlar på auktion

en gammal mortel av kolmårdsmar-
mor för en hundring på loppis eller 
uppemot 2 000 kronor på auktion. Och 
Rikard Klev anser att de är väl värda 
sina pengar.

– Jag skulle verkligen vilja slå ett slag 
för svenska material som kolmårdsmar-
mor och den vackra porfyren från Älv-
dalen, som det inte finns så mycket av. ●

Tio Skultuna-mortlar 
i årtalsserie, klubbade 
för 450 kr.

Gamla marmormortlar 

förtjänar ett bättre öde 

än att gömmas i ett skåp. 

Fyll dem med nötter, 

godis eller krukväxter 

och njut av hantverket 

och det vackra natur-

materialet.

Tips!
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in redskapen och

maskinerna. De fem överblivna bokstäver-
na ger ytterligare ett höjdarredskap. 
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in redskapen och 
maskinerna. De fem överblivna bok-
stäverna ger ytterligare ett höjdar-
redskap. 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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ÖRAT

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

Vinnare Kombikrysset juli 2018:
Annica Jonsson, Norsjö, Björn Andersson,  
Ludvika, Irma Karlsson, Ödeshög, Caroline  
Nilsson, Östersund, Annika Göransson, Karlstad.
Efterfrågad lösning juli 2018: RÄVHONA.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Mats Jansson
Ålder: 62 år.
Bor: Vendelsö.
Gör: Pensionär.
Familj: Hustru, fem barn, sju 
barnbarn samt hunden Allie.
Intressen: Familjens barn och 
barnbarn, skog och mark.

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. 

”Vi skulle åka till San Francisco”
”DÅ SKULLE JAG och min fru åka 
över till min systerdotter Maria 
och hennes två barn som bor i 
Santa Barbara i Kalifornien. Maria 
har bott i USA i många år och jag 
har inte haft möjlighet att besöka 
henne där och det skulle kännas 

fantastiskt att få möjlighet till det. 
Jag skulle bjuda med dem på en 

massa trevligheter, som att åka till 
San Francisco för att besöka Golden 
Gate-bron och fängelseön Alcatraz, 
och så förstås se all vacker natur 
som finns i Kalifornien.”

Golden Gate-
bron vill Mats 
besöka.



                         Vem plöjer bäst? 
➞ EVERÖD 29–30 september. Många tungor 
kommer att hållas rätt i mun när SM i plöjning 
avgörs på Lyngby Gård i skånska Everöd denna 
helg. Mästerskapet arrangeras av Jordbrukare-
Ungdomens Förbund och man tävlar i tre klas-
ser: hästplöjning, veterantraktorplöjning och 
modern traktorplöjning. Mer info: www.juf.se

LJUSFEST

Stämnings-
fullt i Åmål.
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På gång

Hela länet firar skördefest. 
Träffa bönder och din lokala 

mathantverkare, handla 
jämtländska råvaror och 

hantverk i gårdsbutiker. Mer 
info: www.visitostersund.se

23
SEPTEMBER I JÄMTLAND 

OCH HÄRJEDALEN

”Alltid medvind 
med elcykel”
➞ Hallå där Michael Katona 
på Sportson, hur går för-
säljningen av elcyklar?
– Strålande! Efterfrågan har 
exploderat sedan regeringen 
införde elfordonspremien. 
Med den får man ett bidrag 
på 25 procent av elcykelns 
pris, som mest kan man få 
10 000 kronor.
Var ansöker man?
– Enklast direkt på Natur-
vårdsverkets hemsida:  
www.naturvårdsverket.se
Vad är fördelen med  
elcykel?
– Vi brukar säga att man 
alltid har medvind. Cykeln 
hjälper till i uppförsbackar 
och i motvind. 
Hur fort får man köra? 
– En elcykel gör max 25 kilo-
meter i timmen, men man 
kan förstås cykla snabbare 
om man trampar själv.
Vad kostar en elcykel? 
– De flesta modeller ligger 
i spannet 14 000–30 000 
kronor. Men det finns både 
billigare och dyrare.
Vilka är de mest populära 
modellerna? 
– De med motorn placerad  
i mitten. Lite dyrare, men ger 
en mer naturlig känsla. 
Vad är viktigast när man 
väljer elcykel? 
– Att den passar just dig. Alla 
elcyklar är olika, så se till att 
prova några olika modeller 
innan du slår till. 
Vad är det vanligaste  
misstaget folk gör? 
– Att inte kolla upp att det 
finns reservdelar och service 
för det märke de valt.
Hur cyklar du själv?
– Jag använder min elcykel 
till och från jobbet året runt, 
speciellt när det är dåligt 
väder eller när jag känner 
mig trött. Faktum är att jag 
cyklar mer än jag kör bil. 
Det ger större frihet med 
cykel. ●  

➞ SKÖVDE 15–16 september. Det handlar om friluftsliv i 
alla former under Sweden Outdoor Festival på Billingen i 
Skövde. Prova på-aktiviteter, tävlingar, föredrag och mässa 
med olika utställare står på programmet – samt inte minst 
SM i utomhusmatlagning. Mer info: www.vastsverige.com ●
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SM I PLÖJNING

Festival för 
FRILUFSARE

TEATER

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Skördefest! Inget frystorkat, inga 
pulversoppor, inga 
kompromisser när SM 
i utomhusmatlagning 
avgörs.

Fascinerande väntan
➞ LINKÖPING 21 septem-
ber–1 november. Östgöta-
teatern sätter upp ”I väntan 
på Godot” av Samuel Beck-
ett. Pjäsen handlar om – ja, 
vad handlar den egentligen 
om? Två män, Vladimir och 
Estragon, står vid en väg 
och diskuterar medan de 
väntar på en man vid namn 
Godot. Så mycket mer hän-
der inte. Ändå har publiken 
trollbundits av männens 
dialog och tolkat den på alla 
möjliga sätt sedan urpremi-
ären i Paris 1953. Mer info: 
www.ostgotateatern.se

Gustaf Appelberg  
och Pontus Plænge. 
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Åmål lyser upp 
➞ ÅMÅL 13–15 septem-
ber. Dagarna är kortare, 
men förhoppningsvis 
finns rester av sommar-
värmen kvar när Åmåls 
Ljusfest firar 20-årsjubi-
leum. Ljusfesten bjuder 
på tusentals marschaller, 
dans- och musikunder-
hållning, bildvisning, 
tävlingar, animationer, 
ljusinstallationer och 
stämningsfulla ljus-
promenader. Mer info: 
www.vastsverige.com
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Raka och 
jämna 
fåror är 
det som 
gäller 
under SM 
i plöjning. 



Drömreselotteriet
/Kombispel

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

SVARSKORT

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du 
på kombispel.se/bio eller ring 08-5800 1234 

Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Telefonnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt besked 
om storvinst)

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-11-30 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. Personupp-
gifterna 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 vinst-
plan, kan du läsa om på https://www.kombispel.se/allmanna-villkor. 

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom 7 arbetsdagar får jag en 
bekräftelse och är sedan med i 4 dragningar i en månad. Jag betalar bara 99 kr* för välkomstpaketet och får 2 SF biobiljetter - utan 
extra kostnad. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag 
vill avsluta min möjlighet att vinna drömresan.
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Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

*
Erbjudandets 
totala värde: 

400:-

Beställ NU på kombispel.se/bio
ring 08-5800 1234 eller skicka in svaret via svarskortet

ÄR DU VÅR NÄSTA VINNARE?
Gå med redan idag så får du 2 biobiljetter! 
Snabbast svarar du på kombispel.se/bio 

99:-För 
endast

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

2 st biobiljetter

1 st Drömreselott

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