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Nu ska Dan Lestander få hela fiskevärlden att nappa
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Konstnärens

Så fyndar du  
    på auktion!
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NÄR JAG SKRIVER detta är det juli och vi  
på Kombispel är på väg in i semesterläge.  
Vi håller i gång året runt, men i juli 
månad brukar det vara rätt lugnt även 
på vårt kontor. Men en sak som håller 
oss sysselsatta är planeringen av nästa 
Superjackpottevent. Efter sommaren är 
det dags igen att ge en vinnare chansen 
att snurra fram hela tio miljoner kronor.

MÅNADENS NUMMER bjuder på mycket  
god läsning. Jag uppskattar särskilt  
reportagen om de klassiska doft-
granarna, de svenska Levingitarrerna 
och, givetvis, Dan Lestanders egen-
designade fiskedrag.

Kommer själv ihåg lyckan av att, i en 
järnaffär i Sala, hitta en lätt dammig 
samling med wobbler i den färg som 
tillverkaren oförklarligt nog hade slutat 
tillverka några år tidigare. Jag och min 
kusin var på den tiden rörande eniga 
om att det var det enda drag man 
behövde och många är de gäddor och 
gösar som jag har landat på de wobbler 
som gömdes där i ett undanskymt hörn 
i järnaffären. Så jag förstår Dans jakt 
på det ultimata draget som ska vända 
fiskelyckan till ens fördel.

DET ÄR KANSKE SÅ att sportfiskare och 
lottköpare har en hel del gemensamt.  
I båda fallen drömmer många om stor- 
vinsten och ofta finns 
det olika ritualer blan-
dat med lite skrock 
som man hoppas ska 
påverka utfallet. 

I lotterier finns det 
inga perfekta drag, 
där får vi förlita oss 
helt på turen. Lycka 
till i månadens 
dragningar!

Jakten på det  
ultimata draget

FYNDA PÅ AUKTION
Sommarauktionerna är i 
full gång – och visst går 
det att göra finfina fynd.  

HOPPAS PÅ NAPP
Dan Lestander utmanar 
sportfiskevärlden med 
sitt nyskapande drag. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om doftgranens historia, om en resa på Inlandsbanan och laga mat från Balkan. 
Möt två lyckliga nyblivna lotterimiljonärer – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Nytt mål i  
Medelhavet 

Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 8
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Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder.  

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

Sidan 6

Sidan 19

Sidan 16

Välkommen

Följ med  till Montenegro! 

GITARRKUNGEN
Lär känna Herman 
Carlson Levin och 
hans instrument. 

Kombi
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Lisbeth Lundell
Ålder: 72 år.
Bor: Arvika.
Gör: Pensionär.
Familj: Man, son, dotter 
och fyra barnbarn.
Intressen: Trädgården, 
bakning och ta en tur 
med husvagnen. 

”Maken får en 
robotklippare”

VINNARE 
1 000 000:-

”JAG ÄR VÄLDIGT GLAD och tacksam över att ha vunnit en hög-
vinst. Det är inte klokt egentligen vilken tur jag haft! Till råga 
på allt så fick jag nyss ett meddelande från Kombispel om att 
jag vunnit 200 kronor i den senaste dragningen också. Det blir 
en ny lott förstås.

Min första tanke när jag fick veta att jag vunnit var att nu 
ska jag göra slag i saken och köpa en robotgräsklippare till min 
man. Då kan vi sitta och njuta av sommaren och låta den göra 
jobbet. Vi kan dessutom vara ute med husvagnen lite längre 
utan att känna att vi måste hem till gräsklippningen.

Sedan vore det roligt med en nyare bil såklart. Och kanske  
kan det bli en resa, gärna tillsammans med barnen och deras 
familjer. Om jag får välja så blir det hellre en upplevelseresa av 
något slag än sol och bad. Jag har mina funderingar på resmål 
men vill inte avslöja något ännu. Vi får se vad det blir.

I vilket fall är det härligt att få känna av lite lyx i vardagen.”



Vinn en weekendväska! 
Bland Kombilotteriets 
varuvinster denna månad 
finns bland annat den 
här väskan i slitstark 
polyester med 
detaljer i skinn- 
imitation. Väskan 
har både handtag  
och axelrem och  
gott om utrymme  
– perfekt för en  
längre weekend!
Storlek:  
75x45x25cm.
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Kombinytt

Linus Loqvist jobbar med att 
få Kombispels hemsida  
www.kombispel.se så lätt-
använd, logisk och angenäm 
som möjligt. 

Vad är det du gör egentligen? 
– Jag är ansvarig för UX 
och Grafisk design. UX står 
för User Experience, använ-
darupplevelse. Det handlar om 
att förstå kundernas behov 
och problem och skapa lös-
ningar. Det kan vara att byta 
plats på en knapp eller visa  
saker i rätt ordning på dator-

skärmen eller i mobilen, 
sådant som gör att det blir 
begripligt och lättanvänt.  

Vad är roligast med ditt jobb? 
– Att få lära sig hur männis-
kan tänker och agerar i olika 
situationer, men även att få 
jobba med färg och form 
tillsammans med användar-
upplevelse. Inte bara för digi-
tala ändamål, utan även våra 
skraplotter, tidningsbilagan 
Vinstbladet med mera. 

I det här numret av Kombi 
intervjuas två miljonvinnare. 
Vad skulle du själv göra om 
du vann så mycket pengar? 
– Jag skulle betala av mitt 
studielån, kanske köpa en fin 
cykel och spara resten till fler 
vardagslyxiga angelägenheter 
– som att åka hem till Gotland 
lite oftare.  

Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Jag är en mångsysslare och 
friluftsperson. Och så försöker 
jag ge mig ut och springa flera 
gånger i veckan. 

Fyra frågor till Linus Loqvist, UX-designer

Kombi är en riktig feelgood (må bra) tidning. Fina repor-
tage, bra tips på svenska resmål, god mat, allmänbildande 
notiser med mera. Man får en god känsla i kropp och själ 
när man bläddrar i tidningen.
Med vänlig hälsning
Gunilla

Svar: Hej Gunilla!
Å, vad glada vi blir när vi hör att du mår bra när du  
läser Kombi. Det är precis så vi vill att det ska kännas.  
För att öka din må bra-känsla ännu lite mer skickar vi  
ett skraplottspaket till dig!

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

VINNARE av boken Paul grillar som tävlades ut i Kombi  
nr 6 blev: Bo Dahl, Västervik, Göran Thorén, Simrishamn, 
Margareta Hansen, Gällivare. Grattis! Det rätta svaret: Asado.
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”Roligt att lära sig hur 
människor tänker”

Bilen tipsar om p-plats
Bor du i någon av Sveriges 
storstäder? Händer det att 
du kör bil i centrum? Då vet 
du hur frustrerande svårt 
det kan vara att hitta en 
parkeringsplats. I städer som 
London och Paris ägnar en 
genomsnittlig bilist totalt tre 
dygn per år åt att leta efter 
parkeringsplats, visar en 
undersökning från företaget 
Frost & Sullivan. 

Men på BMW tror man 
sig vara en lösning – eller 
åtminstone lindring – på 
spåren. Systemet ”On-street 

parking information”, OSPI, 
hjälper föraren att lättare 
hitta ledig gatuparkering. 
Detta genom att systemet 
samlar in rörelsedata från 
andra fordon i området och 
räknar ut var det är mest 
sannolikt att hitta lediga 
platser. Informationen visas  
i bilens informationsskärm. 

I Sverige är OSPI än så 
länge bara tillgängligt i 
de centrala delarna av 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö, men ska enligt BMW 
byggas ut successivt.

Motornytt!

Kombis 
favorit!
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Peter Davidsson
Ålder: 59 år.
Bor: Stockholm. 
Gör: Rektor på folkhögskola.
Familj: En tonårsson.
Intressen: Umgås med vänner, gå 
på restaurang, se tv-serier, träna.

” Pengarna ska användas!”

VINNARE 
1 000 000:-

”JAG HAR VARIT MED i Kombilotteriet sedan 
90-talet och vunnit en gång tidigare, då blev 
det 20 000 kronor. Så att vinna en högvinst är 
väldigt speciellt, nästan lite overkligt.

Jag tänkte först att jag inte skulle säga något 
om vinsten, men jag kan ju inte vara tyst så jag 
har redan berättat för flera av mina vänner. 
Det har bara blivit positiva reaktioner. Alla har 
gratulerat och tyckt att det är roligt att jag har 
vunnit. 

Jag kommer inte att köpa fonder eller något 
sådant. De här pengarna ska användas! 

Men jag ska betala in skatt för en lägenhets-
försäljning som jag gjort tidigare och så blir det 
en del renoveringar i min nuvarande lägenhet. 

Jag har också bestämt med min son att vi 
ska åka till New York. Det ska bli kul! Kanske 
ger jag också bort en del till en släkting.

Resten av pengarna blir bra att ha som  
buffert när jag blir pensionär.”
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T
ROTS ATT TEMPERATUREN är 
på väg mot 30 grader har ett 
stort antal människor kommit 
till auktionen i Österbybruk. 

Precis som det brukar vara i stort sett 
varje söndag under hela sommaren. 
Oavsett väder.

De mest hugade är på plats redan en 
timme innan auktionen börjar för att 
söka efter de riktiga fynden bland de 
nästan oräkneliga prylar som bjuds ut. 
Det gäller att rota runt i lådorna, vända 
på vaserna och undersöka upplägg
ningsfat och tallrikar noga så där inte 
är sprickor. 

En av de mer vana auktionsbesö
karna är Alice Bladlund från Alunda i 
Uppland. Hon vet att det kan gömma 
sig riktiga godbitar också bland det 
som andra mest ser som krafs.

– Jag gillar auktioner och är här 
nästan varje söndag. Jag köper ofta 
saker, inte sällan till ett riktigt bra pris. 
Men det gäller att vara utrustad med 

SÅLD PÅ AUKTIONER
Sommartid är auktionstid i hela landet. Kombi reste till Österbybruk 
i Uppland, träffade några riktiga budgivningsrävar bland alla prylar 
– och fick flera riktigt bra tips. 
TEXT OCH FOTO: PER WESTERGÅRD

tålamod och en rejäl matsäck. Väntan 
kan bli lång innan det just jag vill ha 
ropas ut. 

Det är inte i första hand det som är 
trendigt och efterfrågat som lockar 
henne. Snarare sånt som andra ratar. 

– Jag har lätt att se en potential i 
gamla prylar. Det gör att jag ofta kan 
köpa något för ett par tior och sedan 
fixa till det hemma. När jag är klar är 
det många som frågar var jag har hittat 
något så fint.  

JUST I DAG har Alice Bladlund siktat 
in sig på en riktigt ful gammal rotting
hylla. Den ska bli vit och hon vet redan 
att den kommer att bli fin när hon är 
färdig med den. Precis som det blev 
med textilierna hon köpte förra veckan 

och som nu blivit nya gardiner hemma 
i huset. 

Även Kjell Göransson från Skutskär 
gillar att fynda. Ibland för att ha själv 
och ibland för att sälja vidare med lite 
förtjänst. I dag är han mest av allt in
tresserad av en komplett stereoanlägg
ning. Inte bara för att sådana har blivit 
populära igen utan för att hans egen 
har gått sönder. 

– Förhoppningsvis kan jag få den 
för några hundralappar. Skulle jag 
köpa något motsvarande i butik skulle 
det kosta mig mycket mer, säger han 
samtidigt som han rotar runt i en låda 
med smycken på jakt efter ett verk
ligt fynd. Kanske kan det gömma sig 
ett armband i guld bland alla billiga 
bijouterier. 

”Det gäller att vara utrustad med tålamod 
och en rejäl matsäck.”

Första, andra, tredje ... 

Två kruskavlar 
ropas ut till 
högsbjudande. 

Alice Bladlund förvandlar 
sånt som andra ser som 
skräp till något riktigt fint. 
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Under sina 30 år som auktionist har 
Rolf Georgsson i Österbybruk ropat 
ut allt från porslinsdockor och hus-
geråd till mattor och möbler. 
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Bästa tipsen inför 
sommarauktionen
1. Hitta din auktion. På auktionssajten 
www.auktion.se finns uppgifter om 
vilka auktioner som är på gång i hela 
landet. Eller titta i lokaltidningen. 
2. Kom i tid. På de flesta auktioner kan 
man vrida och vända på alla föremål en 
timme innan start. Utnyttja den tiden 
till att hitta fynden, under auktionen 
kan det vara svårt att komma åt att se 
vad som gömmer sig i lådor och på 
borden.
3. Auktion är ett heldagsnöje. Auktio-
ner handlar inte bara om att fynda. Se 
det som en utflykt. Packa ner din bästa 
utflyktsmat, en vilstol och några vän-
ner så blir dagen både trevligare och 
bekvämare. 
4. Ta det lugnt. I början är många på 
hugget och budar, vilket kan trissa upp 
priserna. Ha lite is i magen, föremål 
som bjuds ut senare under dagen 
slumpas ofta bort eftersom många 
besökare har tröttnat eller tappat i 
uppmärksamhet. 
5. Sedlar och mynt är inget krav. I dag 
accepterar de flesta auktioner swish. 
Alternativt kan du registrera dig hos 
auktionsföretaget och få en faktura 
på allt du har handlat i efterskott. Tänk 
bara på att det är lätt att bli fartblind 
när du inte behöver betala direkt. 
6. Håll koll på familjen. Ett av de van-
ligaste misstagen på en auktion är att 
familjemedlemmar står på olika ställen 
och bjuder mot varandra. Bestäm där-
för vem i familjen som ska ropa in vad. 
7. Du har ingen ångerrätt. Hittar du en 
spricka på det fina fatet när du kommer 
hem är det försent. På auktion har du 
en undersökningsplikt och få auktions-
hus tar tillbaka sålda saker. Undantaget 
kan vara elprylar där du ofta får en 
möjlighet att kontrollera funktionen 
när du kommer hem. 

8 

Att det på många auktioner finns 
antikhandlare som köper upp mängder 
av saker är inget som stör honom. 

– De vet vad saker är värda och 
bjuder aldrig mer än att de senare kan 
sälja inköpen med förtjänst. Därför kan 
jag betala lite mer än dem och ändå 
veta att jag gör en bra affär, säger Kjell 
Göransson och erkänner att problemet 
istället kan vara att frakta hem alla 
saker han köper. 

– Ibland önskar jag att jag hade en 
släpkärra. Nu får jag i stället åka hem 
med bilen knökfull med grejor. 

FÖR AUKTIONISTEN Rolf Georgsson är 
det här inget nytt. Han har klättrat upp 
på sin pall och ropat ”första, andra, 
tredje!” i 30 år. Han menar att det fort
farande är fullt möjligt att göra fynd på 
sommarauktioner. Det trots att konkur
rensen om prylarna har blivit större 
med åren, inte minst från näthandeln 
och från loppisar. 

– Vår fördel är att vi som auktionsfir
ma tar in hela dödsbon och därför inte 
behöver göra förtjänst på varje enskild 
pryl. Dessutom tycker många att det är 
roligare att fynda på en riktig auktion 
jämfört med att sitta framför datorn. 

Han har under årens lopp sett 
trender komma och gå. Kopparföremål 
som en gång var hett eftertraktade går i 
dag för några tior. En chiffonjé som för 

bara några år sedan brukade inbringa 
ett antal tusenlappar är numera i det 
närmaste osäljbar. 

– Mitt råd är att strunta i vad som är 
inne, fundera mer på vad du gillar. 

Han skulle gärna se att fler ung
domar, speciellt de som ska sätta bo för 
första gången, besökte auktioner.

– Här skulle de kunna köpa allt de 
behöver för några tusenlappar. Det är 
nog Ingvar Kamprad som har förstört 
marknaden för oss genom att göra det 
så billigt att köpa nytt. Tyvärr tänker 
de unga inte på att den byrå de köper 
på Ikea bara håller några år medan den 
de ropar in här hos oss kan hålla i flera 
generationer. ●

”Mitt råd är att strunta i vad som är inne, 
fundera mer på vad du gillar.”

Varje söndag är det auktion i  
Österbybruks vackra bruksmiljö. 

Kjell Göransson handlar ofta och mycket 
på auktion. Till sig själv, men också för 
att sälja vidare med lite förtjänst.
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 Sverige runt

Radiorebellen
Den lilla baracken i Vagnhärad såg inte mycket ut 
för världen. Men här skrevs svensk mediehistoria 
i början av 1990-talet. 
EN MÄRKLIG scen utspelade sig vid vat-
tentornet i det sörmländska samhället 
Vagnhärad den 9 april 1992. En lastbil 
blockerade ingången till tornet och 
människor hade samlats för att försöka 
stoppa det som var på väg att ske. 

De ovälkomna besökarna kom 
från Televerket och hade skickats till 
Vagnhärad för att stänga av närradio-
sändaren uppe på tornet, 28 meter 
över marken. När de inte lyckades ta 
sig upp klippte de helt enkelt av kabeln 
till sändaren och slutförde därmed sitt 
uppdrag: att tysta Radio Nova. 

Den lilla närradiostationen sände 
från en barack något hundratal meter 
från vattentornet och hade på kort tid 
blivit oerhört populär. Med en mix av 
lättlyssnad musik och lokala nyheter 
lockade Radio Nova fler lyssnare i sitt 
sändningsområde än den gamla vanliga 
lokalradion. Men det var inte de höga 

lyssnarsiffrorna eller dansbands-  
musiken som var orsaken till att männen 
från Televerket klippte av den där ka-
beln. Det var för att Radio Nova sände 
reklam också – och det var olagligt. 

Bakom Radio Nova stod journalisten 
och entreprenören Claes Nydahl. Han 
hade samlat ihop ett dussintal lokala 
föreningar för att skapa en närradio-
station som jobbade mer professio-
nellt och nådde fler lyssnare än andra 
stationer. För att göra det krävdes 
pengar, och det var därför Radio Nova i 
juni 1990 börjat sända reklam. För den 
stridbare Claes Nydahl var det också en 
principiell fråga om yttrandefrihet och 
att bryta Sveriges Radios monopol. 

Några dagar efter händelserna vid 
vattentornet var Radio Nova i gång igen 
med hjälp av lånad teknik, och fortsatte 
sina olagliga sändningar. Claes Nydahl 
anmäldes för brott mot radiolagen.

Vid det här laget var debatten 
om reklamförbudet och det svenska 
radiomonopolet i full gång. Historien 
om Radio Nova fick stor uppmärksam-
het och beskrevs som en David mot 
Goliat-kamp. Claes Nydahl hade stöd 
från tunga publicister och debattörer. 
Men han åtalades ändå och dömdes till 
böter på 2 000 kronor.  

Till sist föll monopolet. 1993 fick 
Sverige en ny lagstiftning som tillät 
reklamfinansierad radio och över hela 
landet växte nya stationer upp. Kanske 
hade utvecklingen blivit densamma 
även utan Radio Nova. Men det är 
ingen tvekan om att radiorebellerna i 
baracken skrev mediehistoria. 

Radio Nova fortsatte sändningarna 
till 1995. I dag hörs stationen Lugna 
Favoriter från Vagnhäradssändaren på 
92,9 megahertz. ●

Den lilla närradiostationen 
Radio Nova i Vagnhärad 

med Claes Nydahl i spetsen 
utmanade Sveriges Radios 

monopol i början av 90-talet. 

Vagnhärad

TEXT: MARTIN ENGQVIST
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Har det hänt något 

spännande där du bor? 

Skriv till Kombi! 
Varje plats har en intressant 

historia – och det behöver 

inte handla om stora nyheter. 

Skriv till  

kombi@kombispel.se eller  

gå in på Kombispels  

Facebooksida och  

berätta!
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Den som åker till Montenegro 
kommer långt bort med en kort 
resa. Ett nytt chartermål och ett 

prisvärt, fridfullt och annorlunda 
land vid Adriatiska havets  

mäktigaste kust. 
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

        Finn friden i 
Montenegro

Montenegro bjuder på spektakulära 
scenerier och dramatisk natur. Här är de 
två småöarna Sveti Djordje och Gospa od 
Škrpjela i den mäktiga Kotorbukten.

Budva

Perast

Cetinje

PodgoricaNjegusi

Kotor-
bukten

Skadarsjön

MONTENEGRO

Sveti 
Stefan
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M
ILDTURKOST VATTEN och 
gröna bergsidor. Små 
ortodoxa kapell som verkar 
vara fastlimmade på de 

lodräta branterna. Enorma klippväggar 
som slutar med en rand längst ner av 
murade hus, sandstränder och palmer.

Jag befinner mig på en båt som forsar 
fram i den fjordliknande Kotorbukten i 
Montenegro. Det är här det Adriatiska 
havet möter Balkanhalvöns berg på 
allra mest dramatiska vis. Det känns 
faktiskt som om man bytt världsdel.  
På det nya chartermålet Monte
negro kommer man långt bort på en 
kort resa. Efter en flight på under tre 

timmar från Sverige landar man i ett 
annorlunda land med storslagen natur 
och många traditioner i behåll.

PÅ BÅTFÄRDEN genom Kotorbukten 
börjar jag prata med en tjej bredvid 
mig som visar sig vara svenska Mikaela 
Hanses från Stockholm. 

– Det är verkligen jättefint här, 
intygar Mikaela. Landskapen är helt 
otroliga. Resmålet är underskattat med 
tanke på hur det ser ut.

Den bästa upplevelsen hittills på 
resan hade hon dagen innan då en 
kompis som bor i Montenegro visade 
Mikaela och hennes syster den lilla 

staden Perast som har ett gyllene läge 
här i Kotorbukten.

– Han bjöd oss till en restaurang vid 
vattnet med god lokal mat som man 
inte hittar på turistkrogarna.

Perast, med anor från antiken, är 
utan tvekan en av höjdpunkterna i 
Kotorbukten. Staden har många histo
riska praktbyggnader, ett par stränder 
och fantastiska vyer ut mot sundet där 
buktens yttre och inre delar möts. 

Utanför Perast ligger dessutom de 
två småöarna Sveti Djordje och Gospa 
od Škrpjela. Båda har varsin kyrka. 
Medan Sveti Djordje är biskopens pri
vata ö håller 
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kusten går till Skadarsjön, den största 
insjön på Balkan, som delas mellan 
Montenegro och Albanien. Storleken 
varierar med hela 150 kvadratkilome
ter beroende på årstid. Längs sjöns 
stränder böljar en naturskön trakt med 
många vingårdar där Montenegros väl
kända druva vranac odlas. Området är 
dessutom en av Europas mest artrika 
fågelmarker.

Den stillastående känslan i inlandet 
står i kontrast mot den mer dynamiska  
stämningen nere vid kusten, där många  
hotell nu byggs. Montenegro vill utveckla 

Gospa od Škrpjela öppet för allmän 
heten och är populär för båttursbesök. 
Ön har skapats genom att troende 
människor i århundraden slängt stenar 
kring en liten klippa där en madonna
bild från början fanns. Till slut fanns 
tillräckligt med land för att bygga 
Gospa od Škrpjelas kyrka och ön fort
sätter att växa än i dag.

MONTENEGRO ÄR fortfarande ett fattigt 
land där tiden tycks ha stått stilla i 
flera avseenden. Vill man få inblick i 
det traditionella bylivet kan man åka 

upp till bergsbyn Njegusi, berömd för 
sin ost och torkade skinka. Vid vägen 
strax innan Njugusis bildsköna dal med 
betande kor ligger Medena Apoteka 
(”Honungs
apoteket”), en 
exemplariskt 
välskött biod
ling som säljer 
en prisbelönt 
honung.

En annan 
rikt belönande 
färd innanför 

Medena Apoteka, 
”Honungsapoteket”.

Den lilla staden Virpazar i vin-
odlarregionen kring Skadar-
sjön har många vattenvägar.

Lunchdags på restaurang 
Olive med Sveti Stefan  

i bakgrunden.

Skymning på stranden 
framför Sveti Stefan.
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3 tips i Montenegro
➞ Sveti Stefan
En liten ö söder om Budva som 
upptas av en by från 1400-talet som 
helt och hållet gjorts om till lyxhotell. 
Sveti  Stefan går att besöka två gånger 
dagligen på guidade visningar. Det 
duger annars gott att sätta sig på den 
utmärkta restaurangen Olive som har 
fin utsikt mot Sveti Stefan.
➞ Den gamla huvudstaden Cetinje
I dag är Podgorica Montenegros  
huvudstad. I början av 1900-talet 
var det Cetinje, en charmig stad vars 
gator är kantade av kaféer med stark 
lokalprägel. I utkanten av staden finns 
Cetinje-klostret där munkar fortfarande 
lever och verkar.
➞ Tararavinen
Tararavinen är åtta mil lång och upp 
till 1 300 meter djup, vilket gör den till 
världens näst största ravin efter Grand 
Canyon i USA. Berömd är den 154 
 meter långa bro som gör ett språng 
över ravinen och Tarafloden. Fors-
ränning (rafting) är något man verk-
ligen bör pröva på här.

Resfakta Montenegro
➞ Montenegro förklarade sig själv-
ständigt från Serbien 2006 men har en 
lång historia som självständig nation 
innan Jugoslaviens bildande.
➞ Landet har ansökt om medlemskap 
i EU sedan självständigheten men har 
ännu inte fått bifall.
➞ Antal invånare i hela landet är  
650 000.
➞ På montenegrinska heter landet 
Crna Gora – svarta berget. Montenegro 
är den italienska översättningen av 
samma namn då området tillhörde 
Venedig länge.
➞ Montenegro har 290 km av obe-
byggd kust.
➞ Resa hit: Reguljärflyg med Nor-
wegian och partners. Prisexempel 
Stockholm–Tivat 3 070 kr t o r. Charter 
med Ving, TUI, Apollo och Solresor. 
Prisexempel: 5 085 kr en vecka i Budva 
per person med Ving, del i dubbelrum.
➞ Bästa tid: Typiskt medelhavsklimat 
med mycket hög solfaktor vid kusten 
vår, sommar och höst. Regn och blåst 
under vintern.
➞ Mer information:
www.visit-montenegro.com
www.alltommontenegro.se

”Det finns en mjukhet och en väldig omsorg 
om gäster här. Folk vill verkligen hjälpa dig 

och visa upp landet.”
sin turism och helst komma med i EU. 
Särskilt kring den anrika hamnstaden 
Budva finns många fina stränder med 
nya hotell.

LINUS PRAETORIUS 
är Thomas Cooks 
destinationsansva
rige i Montenegro. 
Tidigare arbetade 
han i det populära 
grannlandet Kroatien och kan därför 
jämföra de två länderna. 

– Montenegro är framför allt lugnare 
och billigare, säger han.

På frågan vad som är det bästa 
med landet behöver inte Linus någon 
betänketid.

– Jag skulle vilja säga att det är män
niskorna som utmärker Montenegro. 
Det finns en mjukhet och en väldig  
omsorg om gäster här. Folk vill verkli
gen hjälpa dig och visa upp landet.

– De flesta som kommer hit är 
nyfikna. Många har varit i Kroatien 
och vill se mer av Balkan. Jag tror inte 
någon blir besviken faktiskt.

Något som förvånade Linus när han 
kom hit var kvaliteten på infrastrukturen.

– Vägarna är förvånansvärt bra, ofta 
nybyggda. Det finns också gott om 
vägtunnlar i detta bergiga land, vilket 
förkortar restiderna en hel del.

EFTER BÅTFÄRDEN i Kotorbukten tar 
jag mig hem till hotellet i Budva två mil 
därifrån. Lite senare sitter jag på en 
strandservering med ett glas prisvärt 
lokalt vin och njuter av den bilfria 
rofylldheten. Vid strandkanten leker 
några barn i det kristallklara vattnet. 

Jag erinrar mig något jag läst någon
stans; resa ska man göra till platser 
där man känner sig mer levande. 
Montenegro är för mig avgjort en 
sådan plats. ●

Från bergen är utsikten över 
Kotorbukten hänförande. 
 Bukten slingrar sig ut i havet 
till vänster strax utanför bilden.
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Grönsaksrätten Đuveč är en 
av Jovan Radomirs favoriter 
– här serverad med kyckling 

och bagarpotatis. 

Tv-profilen Jovan Radomir har sina rötter på Balkan och växte upp 
med maten därifrån. Nu är han aktuell med boken ”Balkan – mat, 
människor och minnen” – och bjuder Kombis läsare på två recept. 
RECEPT: JOVAN RADOMIR  FOTON UR BOKEN BALKAN – MAT, MÄNNISKOR OCH MINNEN (VOTUM & GULLERS FÖRLAG)

magasinet kombi  8 2018

Hallå där, Jovan Radomir! 
Varför en kokbok med mat 
från Balkan? 
– Jag tycker att Balkan är en 
fascinerande region med så 
mycket gott och spännande att 
erbjuda. Många rätter har även 
smugit sig in i våra svenska 
restauranger. Det är klart att vi 
också ska vara en del av den 
stora svenska kokboksfaunan. 
Hur skulle du kort beskriva 
Balkans matkultur? 
– Maten är smakrik och kraftig. 
Mycket är baserat på kött, men 
det finns även många goda 
pajer och grönsaksbaserade 

Jovans hjärta 
klappar för Balkan 

”Jag växte upp med den här maten”
rätter. Närodlat och färskt. 
Vad lagar du helst själv för 
mat? 
– Jag lagar det mesta, men 
gärna rätter som är kopplade 
till forna Jugoslavien. Sådant 
jag vuxit upp med. 
I det här numret av Kombi 
publicerar vi också ett rese-
reportage från Montenegro. 
Vart reser du helst på Balkan? 
– Jag tycker Montenegro är ett 
oerhört vackert land dit jag rest 
många gånger. Kan verkligen 
rekommendera en resa till 
Kotor eller Budva. Helst reser 
jag till Belgrad, men även till de 

riktiga rötterna i närheten av 
Banja Luka. 
Många känner nog igen dig 
från din tid som programpre-
sentatör på Sveriges Televi-
sion. Vad gör du i dag?  
– Jag är kvar på SVT. Kokböck-
erna har varit ett kärt sido-
projekt. Jag har precis spelat 
in en kort programserie med 
skådespelaren Olle Sarri där vi 
letar efter hans samiska rötter 
i Sápmi. Kommer på SVT i ok-
tober. Jag producerar även en 
musikdokumentär om Sveriges 
enda glamrockband – Tears 
från Katrineholm.
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Fyll din lenja pita med 
äpple eller – som här 

– med körsbär. 
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Vi har tre exemplar av  
”Balkan – mat, människor 
och minnen” som vi lottar 
ut bland dem som svarar 
rätt på frågan: 

Vad kallas den vik av  
Medelhavet som ligger  
mellan Balkan och Italien?  
1. Adriatiska havet
X. Ochotska havet 
2. Berents hav

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

Vinn! 

Ingredienser 
PAJDEG
250 g smör
8 dl vetemjöl
1 dl socker
2 ägg
2 tsk bakpulver
4 tsk vaniljsocker
1 dl gräddfil

FYLLNING
1 kg körsbär eller äpplen
200 g socker
hackade russin (efter smak)
1 tsk kanel

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser till 
degen i en matberedare eller 

4 portioner

Ingredienser 
12 små kycklingklubbor
100 g gul lök
100 g röd paprika
100 g tomater
100 g morötter
100 g haricots verts
50 g ris
3 dl tomatjuice
salt & peppar
1 msk solrosolja

BAGARPOTATIS
600 g potatis
200 g gul lök
1 knippe timjan
salt & peppar
1 msk solrosolja

Gör så här:
1. Finhacka lök, skiva morot  
(ej för tunt) och tärna paprikan.
2. Stek löken hastigt i solros-
oljan tills den blir gyllenbrun. 
Tillsätt morotsskivor och stek 
i ytterligare 2 minuter. Tillsätt 
den tärnade paprikan och 
tomaterna och stek i 2 minuter 
till och lägg sedan i haricots 
vertsen i grönsaksblandningen 
följt av tomatjuicen och riset. 
Rör om och koka på mellan-

Đuveč – med kyckling och bagarpotatis

för hand, men inte för länge. 
Ställ degen i kylen medan du 
förbereder fyllningen.
2. Skala och riv äpplen (körs-
bär) och lägg i en kastrull med 
socker, russin och kanel och 
låt det puttra på svag värme 
i 10 minuter. Kavla ut hälften 
av degen och lägg den på en 
smord plåt med hög kant. 
Lägg ut den varma fyllningen 
jämnt fördelad över hela 
degen. Lägg därefter på den 
andra halvan över fyllningen  
så den täcker hela plåten.  
Ställ in i ugnen på 180 grader  
i 40 minuter.
3. Pudra den färdiga pajen med 
florsocker.

värme i 5–10 minuter, tillsätt 
vatten vid behov. Salta och 
peppra efter smak. 
3. Lägg över rätten i en ugns-
fast form.
Sätt ugnen på 200 grader. 
4. Krydda kycklingklubborna 
med salt och nymalen peppar 
och lägg dem i en annan form.
5. Tillaga kyckling i ugnen i 
30–40 minuter, ställ in formen 
med grönsaksblandningen i 
ugnen efter en stund så att den 
tillagas i 20 min. 

BAGARPOTATIS
1. Skala och skiva potatisen. 
Koka halva koktiden. Låt den 
rinna av och svalna. Skiva löken 
och bryn den försiktigt i olja 
tills den blir gyllenbrun. Salta 
och peppra efter smak.
2. Smörj en gjutjärnsform med 
olja. Lägg sedan ett lager med 
skivad potatis, krydda med fin-
hackad timjan, salt och peppar. 
Sedan följer ett lager av lök 
som varvas med ännu ett lager 
av potatis osv. Det översta  
lagret måste vara ett med 
potatis . Täck sedan allt med 
vatten eller kycklingbuljong.  
Placera i ugnen på 220 grader  
i 20 minuter.

Lenja pita – en lat paj
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– Jag har alltid sökt 
det perfekta draget, 
säger Dan Lestander. 
Till sist fick han  
konstruera det själv. 

Dan Lestander
Ålder: 59 år.
Bor: Luleå.
Familj: Sambo och två nästan 
vuxna barn.
Yrke: Konstnär och uppfinnare. 
Aktuell: Har konstruerat de 
uppmärksammade Headbanger-
fiskedragen som han nu mark-
nadsför och säljer internationellt. 
Bakgrund: Uppvuxen i Arjeplog 
med en lång karriär som konst-
när på meritlistan. Ställde bland 
annat ut på världsutställningen i 
Hannover år 2000. 
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Från början hade Dan 
inga planer på att sälja 
sina drag. Nu lanseras de 
internationellt. 

D
EN HÄR MORGONEN är Dan 
Lestander tillbaka i ateljén 
för första gången på någon 
vecka. Blicken är pigg, men 

han erkänner att han känner av lite 
jetlag. 

Dagen innan kom han tillbaka till 
 Luleå efter en resa till USA. Tillsam
mans med kollegorna i sitt företag 
Headbanger Lures har han testfiskat ett 
nytt drag i Chattanooga i Tennessee. 

– Vi fiskade bass, som man kan be
skriva som en väldigt muskulös abborre. 
En abborre på steroider skulle man 
kunna säga, säger Dan Lestander och 
skrattar.

Han skrattar mycket. Kanske är det 
så när man förverkligar en dröm. 

På bord, hyllor och efter väggarna 
i ateljén trängs verktyg och olika ma
terial med gjutformar och prototyper. 
Det mesta ser ut som det gjorde när 
Dan Lestander arbetade som konstnär. 

DAN LESTANDER, 59 år, har en fin merit
lista i konstens värld. Han har ställt 
ut på världsutställningen i Hannover, 
vunnit OSguld i snöskulptur och varit 

konstnärlig projektledare när Umeå var 
kulturhuvudstad 2014.

I alla år har Dan Lestander också 
varit en entusiastisk sportfiskare. Inte 
konstigt för den som är uppvuxen i 
Arjeplog, en kommun med nästan tre 
sjöar per invånare. Men han har inte 
nöjt sig med att bara fiska. 

– Jag har alltid sökt det perfekta dra
get, men aldrig hittat det, berättar han. 

För en konstnär som jobbat mycket 
med vatten låg det nära till hands att 
börja experimentera med egna drag. 
Dan tyckte att det borde gå att komma 
längre än vad de traditionella fiske
dragen, som rör sig regelbundet i olika 
riktningar, klarar. Han ville ha något 
mer, något som påminde om hur en rik
tig fisk tar sig fram. Mer oregelbundet, 
gärna med plötsliga rörelser åt sidan då 
och då. 

– I alla år har jag haft tankar och 
idéer kring hur man ska få den här spe
ciella ”gången”. Jag har alltid försökt att 
förbättra och förändra befintliga drag, 
säger han. 

För sex år sedan testade han att sätta 
en löst monterad styrsked på ett be

”Jag stod i strömmen och höll i draget och  
tittade. Det var som att det blivit levande.” 

Åh, vilket drag! 

fintligt drag. Han tog med sig spöet och 
det hemmabyggda draget till Gäddviks
strömmen i utkanten av Luleå. 

Den här gången rörde sig draget som 
han ville. 

– Jag stod i strömmen och höll i 
draget och tittade. Det var som att det 
blivit levande, jag snubblade till och 
höll på att ramla i vattnet, så paff blev 
jag. Det var en häftig upplevelse, säger 
Dan. 

DET NYA DRAGET såg inte bara bra ut 
i vattnet. Det lockade till sig fisken 
också. Från början fanns ingen tanke 
på att kommersialisera idén. Dan 
Lestander var helt nöjd med att ha ett 

Dan Lestander var en framgångsrik och respekterad konstnär. 
Då kom drömmen om det perfekta fiskedraget emellan. 
TEXT: JENS KÄRRMAN  FOTO: SIMON ELIASSON

Många timmars 
pilligt arbete 
har det blivit.  
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fiskedrag som betedde sig på det sätt 
som han önskade.

Men tankarna började gro. Kanske 
var draget lite för bra för att förbli en 
privat hemlighet. Parallellt med sitt 
konstnärskap knåpade Dan Lestander 
vidare på sitt drag. Han tog ett patent 
och döpte draget till Headbanger tail. 
Namnet kom sig av att det ser ut som 
att betet, likt en hårdrockare, ”head
bangar” i vattnet. 

– Jag kände att jag kommit en bra bit 
inom konsten, och det här var alldeles 
för intressant för att inte ge det en chans. 

Som konstnär har Dan Lestander 
jobbat en hel del med rörlig bild. Det 
fick han användning för när det första 
draget skulle lanseras. Filmen på 
Headbanger tail blev en succé bland 
sportfiskare och spreds snabbt över 
världen. 

–  Innan vi ens sålt något började 
vi få förfrågningar från butiker i hela 
världen. I stället för att fundera på hur 
vi skulle nå ut, så var det bara att börja 
ta emot beställningar, säger han. 

Det första draget blev en framgång 
bland dem som är ute efter gäddor 
eller dess ilskna amerikanska kusin, 

muskie. Uppföljardraget Headbanger 
shad är lite mindre och funkar även för 
öringsfiske. 

DAN LESTANDERS företag Headbanger 
Lures är en liten men uppmärksam
mad aktör i sportfiskevärlden. Nyligen 
utsågs Headbanger shad till årets bästa 
bete i den amerikanska sporfisketid
ningen Field and Stream. Från den 
stora europeiska fiskemässan Efttex 
i Budapest åkte det lilla bolaget hem 
med ett pris som årets uppstickare. 

Samtidigt som det nya livet som 
företagare ställer nya krav är mycket 
som vanligt för Dan Lestander. Han 
berättar att arbetet med att ta fram nya 
fiskedrag påminner mycket om hans 
konstnärliga metod. 

– Jag är van att behöva uppfinna mina 
egna verktyg och material för att reali
sera mina idéer. Den kreativa processen 
nu är fascinerande nog likadan som när 
jag var konstnär, säger Dan Lestander. 

NÄSTA ÅR LANSERAS det drag som precis 
testades i USA. Men på borden i ateljén 
finns skisser och prototyper för många 
fler drag. För att inte tala om alla idéer 

som finns i Dan Lestanders huvud. 
– Jag använder mitt huvud som en 

simulering. När jag skissar kan jag lik
som ”gå in” i teckningen. Det blir som 
en 3Dfil i huvudet. Utifrån bilderna går 
jag vidare, säger han. 

Och så fiskar han, så mycket han 
kommer åt mellan resorna och passen 
i ateljén. Gärna tillsammans med sin 
far Klas Lestander, som tog OSguld i 
skidskytte 1960. Varje sommar brukar 
de delta i Lapplandsmästerskapen i 
sportfiske. Vem i familjen som är den 
bäste fiskaren brukar avgöras där 
och då, under tre dagars hårt fiske i 
Arjeplog.

– Men min pappa har vunnit svenskt 
mästerskap i havsöringsfiske, så han är 
nog den bäste av oss. ●

”Innan vi ens sålt något började vi få  
förfrågningar från butiker i hela världen.”

I ateljén har Dan Lestander 
tidigare arbetat med sin 

konst. Nu skapar han sina 
fiskedrag här, även de  
konstverk på sitt sätt. 

Redo att lura 
gammel-
gäddan. 



DET VAR NOG inget 
den unge snickaren 
Herman Carlson 
Levin från Åsaka i 
Västergötland hade 
kunnat föreställa 
sig när han reste 
till Amerika för att 
söka lyckan 1887. 

Men i tiotusentals svenska hem finns 
i dag, ett drygt sekel senare, en gitarr 
som bär hans namn. 

Herman fick nämligen jobb i en 
gitarrfabrik och startade efter något 
år egen tillverkning i New York. Under 
ett besök i Sverige 1895 insåg han 
att det fanns en stor efterfrågan på 
musikinstrument men att utbudet var 
litet. Han bestämde sig för att flytta 
hem igen. Med ett kapital på 4 000 
kronor startade han Herman Carlsons 
Instrumentfabrik på Norra Larmgatan 
i Göteborg och började tillsammans 
med två anställda tillverka gitarrer och 
mandoliner. 

Företaget växte snabbt och Levin
gitarrerna blev omtalade långt utanför 
Sveriges gränser för sin klang och 
kvalitet. På 1950talet drog Levin också 
i gång storskalig tillverkning av enklare 
gitarrer för skolor och nybörjare och 
även om dessa fortfarande kan vara 
funktionella musikinstrument är de av 
lägre kvalitet och betingar inga större 
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TEXT: MARTIN ENGQVIST

Akustisk gitarr byggd 
1914. Klubbad för  
2 990 kr. 

Mandolin från 1954. 
Klubbad för 400 kr. 

Halvakusttisk gitarr, 
modell 330, 1950-tal. 
Klubbad för 13 900 kr. 

Orkestergitarr från 
1940-talet (mikrofonen 
monterad senare).  
Klubbad för 5 200 kr. 

Tenorgitarr, 1930-tal. 
I behov av renovering. 
Klubbad för 3 600 kr. 

Hela Sveriges gitarr

Kulturkoll

Levin på auktion

värden. Annat är det med de tidigare 
instrumenten, till exempel orkester 
gitarrerna från 40 och 50talen. 
Fantastiska gitarrer som absolut kan 
mäta sig med amerikanska märken 
som Martin och Gibson, utan att kosta 
tillnärmelsevis lika mycket. 

Levins egen tillverkning upphörde  
på 80talet, men varumärket har levt  
vidare tack vare att lilla Lugnås gitarr
fabrik fortsatt att tillverka en del  
gitarrer under namnet Levin. ●

Här är världens dyraste Levingitarr.  
På bilden syns Duke Ellingtons gitarrist 
Fred Guy med den Levin DeLuxe han 
köpte i Waideles musikaffär i Göteborg 
i samband med ett Sverigebesök 1939.

Sju år senare fotograferades den 
legendariske jazzgitarristen Django 

Reinhardt när han 
lånade Fred Guys gitarr 
under en provspelning. 
Bilden blev ikonisk och 
gitarren en dyrgrip som 
2010 auktionerades ut 
för 250 000 dollar. 
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Den kan få vilken bil som helst att dofta persika, vanilj eller tallbarr. 
I över 60 år har Wunder-baums doftgranar gjort bilresan till en  
aromatisk odyssé. Eller ett kemikalieosande inferno, beroende på 
vem man frågar. Det hela började med ett slumpartat möte mellan 
en kemist och ett mjölkbud. 
TEXT: HENRIK EMILSON

Väldoftande
HJULGRANAR 

D
ET SÄGS ATT man inte ska 
gråta över spilld mjölk. Men 
för den amerikanske kemis-
ten Julius Sämann var det ett 

lyckokast. 1952 träffade han nämligen 
ett mjölkbud i Watertown, USA, som 
beklagade sig över lukten av spilld 
mjölk i sitt fordon. 

Sämann, som hade varit i Kanadas 
tallskogar och forskat om trädens 
aromatiska oljor, fick en idé – som kom 
att förändra utsikten från miljontals 
vindrutor världen över – och skred till 
verket. 

TVÅ ÅR EFTER mötet med mjölkbudet 
sökte Julius Sämann patent på sin 
uppfinning. Där beskrivs ett papper 
impregnerat med ”odörförstörande, 
luftfriskande substanser” omslutet 
av cellofan och med ett litet snöre att 
hänga upp det i. Snöret var viktigt 
eftersom det doftande pappret kunde 
uppfattas som kladdigt. 

I ansökan hade Sämann gjort en 
teckning där det dinglande doftpappret 
hade formen av en bystig pinuppa. Men 
pinuppan byttes snart ut mot en gran. 
Anledningen var framförallt praktisk. 
Genom att avlägsna cellofanet gren för 
gren avger granen lagom mycket doft 
och räcker dessutom längre. 

SÄMANN SKICKADE prover av sin ”Car 
freshner” till lokala bensinstationer.  
Åtgången var rykande och snart kom 
det in beställningar från hela landet. 
Inte minst bland taxichaufförer blev 
granarna populära. Det sågs som en 
service att ha en bil som doftade fräscht. 

Antalet dofter att parfymera sin bil 
med ökade och under 1980-talet kom 
Vanilj, som blivit den bäst säljande 
doftgranen efter originalet Tallbarr. 

I dag finns ett 60-tal produkter med 
allt från klassikerna Skogsfrisk och Ny-
bilsdoft till nyheterna Fizzy Lemonade 
och den spännande Midnight Chic. 

I SVERIGE SKER licenstillverkning av 
doftgranarna i Strömstad sedan 1965. 
Daniel Niklasson är vd för bolaget  
med ett tiotal anställda, ett  
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företag som startades av hans far Yngve 
Niklasson i början på 1960-talet. 

– Min pappa jobbade i sin fars 
Caltex-mack i Strömstad. Han skulle 
egentligen bli präst men ångrade sig 
och läste en importkurs. När han 
bläddrade i de stora importkatalogerna 
bland hartassar och bilmärken så fanns 
där Wunder-baum, berättar Daniel. 

1962 började Yngve Niklasson 
importera doftgranar som sedan såldes 
på macken. Åtgången var rykande 
bland bilister även här – och även 
bland hemmafruar! 

– Pappas kompisar skrattade åt  
honom. ”Vad håller du på med, du  
kan ju inte hålla på med doftgranar!” 
Men då kom Julius Sämann hit till 
Strömstad och pratade med min far. 
Vid ett tillfälle höll han fram tre, fyra 
granar i händerna och tittade min far 
djupt i ögonen och sa: ”Jag lovar dig 
Yngve, satsar du på den här produkten 

så kommer du att kunna försörja dig 
och sedan din familj i framtiden.”. Det 
var den övertygelse han behövde, säger 
Daniel och berättar att tillverkningen 
kom i gång 1965 med Norden som 
marknad. 

”FABRIKEN” BESTOD i början av ett 
tiotal hemmafruar i Strömstad som satt 
hemma vid köksborden och häftade 
nylonsnören i granarna. 1974 byggdes 
den nuvarande fabriken där det i dag 
produceras 35 000 granar om dagen. 
Det är ett familjeföretag där Yngves två 
döttrar Carina och Jeanette också är 
med och driver verksamheten. 

– Tyvärr gick Yngve bort nu i juni. 
Men Julius höll sitt löfte till honom, han 
kunde försörja sin familj och vårt mål 
är att föra det vidare till våra barn. Det 
är honom vi har att tacka för allt.

 Och det där mjölkbudet som bekla-
gade sig över spilld mjölk. ●

Varför heter granen 
Wunder-baum?
➞ Det finns fyra varumärken för 
samma produkt. I USA och resten av 
världen heter de Little Trees eller Car 
freshner. I Italien, Portugal och Frank-
rike heter de Arbre Magique, i övriga 
Europa Wunder-Baum. 
– Julius Sämann startade en fabrik 
i Tyskland i slutet av 1950-talet och 
doftgranarna fick heta Wunder-baum. 
När min far började licenstillverka 
doftgranarna i Norden kunde han ha 
kallat den för Supergranen eller vad 
som helst, men han tyckte att Wunder-
baum låg så bra i munnen, så han valde 
att fortsätta med det namnet, säger 
Daniel Niklasson. 

Mest populära doften
➞ Historiskt sett har Vanilj varit stor-
säljaren i hela världen. 
– Det som var unikt i Skandinavien var 
att vi hade Skogsfrisk som nummer ett 
i närmare 30 år. De var helt chockade 
i USA att vi inte sålde mer av Vanilj. 
Skogsfrisk slog allt. Men på 90-talet 
gjorde vi lite kampanjer och folk fick 
upp ögonen för Vanilj som till slut gick 
om Skogsfrisk, säger Daniel Niklasson. 
Själv gillar han maskulina och friska 
dofter, som Summer Cotton eller den 
senaste granen, City Style, som lanse-
ras i september. 

Här kan du också 
använda doftgranen
➞ Doftgranar fungerar utmärkt att 
använda även i hemmet. Vem skulle 
inte vilja ha lite Citron i städskrubben, 
Äpple under diskbänken, den lavendel-
doftande Pink Lady i garderoben eller 
kanske Black Lady i sängkammaren 
med en ”pikant och spännande doft 
som eggar dina sinnen”?

Caltex-macken i Strömstad.
Här började doftgranarnas 
svenska historia 1962.

Daniel Niklasson, doftgransfabrikör.
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Djupa skogar, gröna ängar och idylliska byar med röda stugor. Vildmark och 
museer. Med Inlandsbanan kan du komponera ditt eget Sverigeäventyr.

Weekend

Naturskön tågluff

Tåget tar dig upp 
till midnattssol 
och fjällvärld.

På friluftsmuseet 
Jamtli ger aktörer 
i tidstypiska kläder 
liv åt historien.

Pakkojokksbron 
var en gång 
Sveriges största 
stenvalvsbro.

OM DU LÄNGTAR efter ett lugnare och 
mer miljövänligt sätt att resa är Inlands-
banan – som går mellan Kristinehamn i 
Värmland och Gällivare i Lappland – ett 
bra alternativ. 

Åker du hela sträckan, 130 mil, når du 
en tredjedel av Sverige. Med ett tågluffar-
kort för 1 995 kronor reser du obegränsat 
under 14 dagar och kliver av och på tåget 
när du vill. 

Här är några av smultronställena du inte 
vill missa.

GRYTHYTTAN
På gångavstånd från stationen ligger Gryt-
hyttans torg med kyrkan och gästgivare-
gården med anor från 1600-talet. Här finns 
också Måltidens hus som årligen tar emot 
50 000 matintresserade besökare. Gå en 
guidad tur eller fördjupa dig i den stora 
boksamlingen i Kokbokens Hus. Lunch 
avnjuts lämpligen i restaurang Hyttblecket.

MORA 
Målgång för Vasaloppet men också hem-
stad för en av Sveriges största konstnärer: 
Anders Zorn. Besök hans, på den tiden, 
omåttligt moderna och överdådiga hem 
där svensk och internationell konstnärs- 
och intellektuell elit samlades, men där 
Zorns, främst hustrun Emma, också gjorde 
mycket för bygden både kulturellt och 
socialt.  

FÅGELSJÖ
På gränsen mellan Hälsingland och 
Dalarna ligger Fågelsjö gammelgård, en 
av sju hälsingegårdar som finns uppförda 
på Unescos världsarvslista. På gården, 
ursprungligen från 1600-talet, har tiden 
stått stilla sedan det välbärgade bonde-
paret Kristina och Mårten Persson låste 
dörren om allt det gamla, inklusive kläder 
och husgeråd, och flyttade in i sitt nya hus. 
Guidade turer varje timme hela sommaren. 

JAMTLI  1
Prisbelönta Jamtli i Östersund består av 
ett friluftsmuseum med historiska hus och 
gårdar, och ett innemuseum med spän-
nande utställningar om allt från forntid och 
vikingar till modern fotokonst. Här möter 
du också historien ”på riktigt” i form av 
aktörer som flyttat in i de gamla miljöerna 
och spelar upp vardagshändelser. Roligt 
för hela familjen.

JOKKMOKK OCH LAPONIA  2
Har du aldrig sett midnattssolen är Jokk-
mokk en bra plats att göra det på. Här kan 
du också smaka på samisk – och pris-
belönt – matkultur. Här fortsätter också 
många fjällvandrare sin färd in i Laponia 
där de fyra nationalparkerna Sarek, Padje-
lanta, Stora Sjöfallet och Muddus ingår. 
Först med buss, sedan till fots.

MER INFO: www.inlandsbanan.se

1

2

TEXT: INGER SUNDELIN 
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       Inspiration

AV: CHRISTINA BILD

 VÄRLDS- 
FÖRBÄTTRARE
Om alla hjälps åt kan en enda liten 

förändring av invanda vardags-
rutiner göra mirakel för Moder  

Jords hälsa och framtid.

Kombis 
favorit!

KÅNKA MILJÖVÄNLIGT
Re-Kånken är tillverkad av 
återvunna plastflaskor och 

infärgad med Spindye-teknik, 
vilket innebär minimal åtgång 
av vatten, energi och kemi-
kalier. Finns i 13 färger och 

kostar 899 kr på fjallraven.se.

FINFILTRERAT
Töm kaffesumpen i soporna 
(eller komposten), skölj ur 

kaffefiltret, låt det torka och 
börja om. Gröna Gläntans 

kaffefilter av ekologisk 
bomull håller i en evig-

het och komposteras när 
evigheten är över, 69 kr på 

Rekoshoppen.se.

TILLTVÅLAT
Ekologisk,  

handgjord tvål 
som doftar  

rosengeranium, 
rosmarin och 
pepparmint. 
Småländska 

Mary Rose Grön 
Lycka säljs på 
ekoshopen.se 

för 69 kr.

VATTENRENARE
Syntettyger släpper 

ifrån sig stora mängder 
mikroplaster vid tvätt 
som sedan förorenar 

vattendragen. Med den 
här tvättpåsen samlas 

föroreningarna i påsen, 
där de enkelt kan 

plockas bort och slängs 
i papperskorgen, 299 kr 

på smartasaker.se

KOMPOSTERBAR TALLRIK
Engångsservisen Amazonica,  

designad av Bernadotte & Kyl-
berg, tillverkas av en restprodukt 
från sockerproduktion och bryts 

ned på några veckor i komposten, 
39 kr/10 st, Shop.duni.se.

FÄRGSÄKER ÅTERVINNARE
Adirondack Eco må se ut som en 
klassisk amerikansk solstol, men 

är tillverkad av extremt färghärdig 
återvunnen plast och tål att stå 
ute året runt. Finns i flera färger 

hos kilamobler.se, 4 490 kr.

LADDA I ALLA LÄGEN
Med solpanelen Nomad 7 plus från Goal 
Zero kan du ladda mobilen när du är på 

språng. Häng den på ryggsäcken, låt solen 
gassa och ladda direkt eller via ett externt 

batteri, 1 100 kr på Adisgladis.se.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in byggnaderna och

lokalerna. De fem överblivna bokstäverna 
ger ytterligare ett ord. Orden hittar du 

både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in byggnaderna och 
lokalerna. De fem överblivna bok-
stäverna 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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FÖLJER 
DECK-

ARE

SATTE
PIFF MED

PUFF
GÅTT

TÄCKT
TABLETT

MANAS
MÅNGEN
MODELL

FORMAT
MED

SIFFRA

ORSAK-
AR INGA 
STORA 
VÅGOR

FORN-
KULTURS 

KUNG

SPÖDAM
HAR MAN 

LITEN O.
MÄTT?

HELT
KORREK-

TA

DEN 
RAKAS 

BORT

LÄGGA
TRÄ PÅ

OXARNA

KAN 
VÄN-
SKAP

LEVER 
PÅ SITT 

GODS

FATTA
BÖR

DIKTARE
EJ VARA

RÖRA 
OMKRING

FIXA MED
NÅGOT

BARA ÄR
UTAN EN

TRÖGA
TOG NILS 
PÅ RYGG-

EN IBLAND

MÅNGA 
I BERGS-

LAGEN

LITEN PÅ 
SKÄRET

ARMADA

ÄR VÄL
EN 

MAMMIG
UNGE?

GRACE 
MED 
DET-

SAMMA

DE ÄR 
INTE 
VÅRA

FÖLKNÖL

JOBBAR
LILLE

SKUTT
SOM

MÅN-
DAMEN

ISTÄLLET
FÖR

EGEN-
DOMLIGA

SLÅR 
FAST

ARTÄR

PÅ GRÖN 
HÄST PÅ 
TORGET

GÅR 
FRÅN 

CIRKELNS 
MITT

RÅTTOR 
I VRÅR

RUBIKS 
ÄR KLURIG

GNISS-
LET

MELLAN
TVÅ

ÅSTRÖM
FINNS 

FÖR 
RÖKVERK

HÖRN
GÖR HIT 
EXTRA 
STOR

UTÖVAS 
VOODOO

I
LARGE

HANDLAR
MAN MED

I PAKI-
STAN

ALLTID 
AKTUELL 

TID

EVENE-
MANG

KAN ÄVEN 
BLICK

UPP-
BLÅST

GÅR 
INTE ALLT

SÅDANT 
LAND 

ÄR VÄL 
STARKT?

ISTÄLLET
FÖR RIVA

ÅLDER-
STIGNE

VITSAR 
I VÄST
FRÅN 

LOMHÖRD

KRÄKLA
BÄR DET

I ALLA
FALL

GULLIGT 
TILLTAL

RING

SOM CYK-
LOPER
VÄXT-

VÄTSKAN

INITIATIV-
LÖS TILL-

VARO

GÖR 
TILL-

FRÅGAD

EN DEL
KALLAS

ÄDLA
FÅGEL

ÄR
DIANA

TILL FAN-
TOMEN

KRAFT-
UTTRYCK
TRIANG-

ELDEL

VAND-
RANDE 

TRÄD

FART-
FYLLD

HA 
NÅGOT 
VISST

KAN
VARA
LAGA

SÄLJER
OLAG-

LIGT
HJÄRTA

BASSET
OCH

WHIPPET

KUNDE
HUSÄGA-

RE HA
SAGT

FART
(LÅNG-
SAM)

INLEDA

SKALLAR
ETT AV 
FLERA I 

ETT VERK

DEN GÖR 
FOLK 

ANDLÖSA

SKIVA

KOMMER
UR TEXT

EDER 
KORT 
SAGT

BLIR NY 
SMULT-

RON-
PLANTA

ÄLDSTA
SYSTERN

I TRE 
SYSTRAR

ÄR
MIRAKU-

LÖST

OM HAN 
GER AX 

LÄR OLOF 
GE KAKA

FRA-
AKTIVI-
TETER

ÄR EJ
IMAGON
KOPPLA 

PÅ CHAR-
MEN?

BÖR VÄL 
BOVAR BLI

GÅR 
SKÖRT 
LÄTT I

FÖRR ETT 
STJÄRN-
FÖRETAG

SAGO-
FIGUR

ÄR EN
VISS

MUNK
FÅR BAND

IBLAND

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

Vinnare Kombikrysset juni 2018:
Ture Olsson, Ed, Ulla Olofsson, Kullavik, Tage 
Gardfjell, Valbo, Karin Wennerqvist, Linköping, 
Anita Nordberg, Fårö.
Efterfrågad lösning juni 2018: BYFOGDE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Sonja Brynolf
Ålder: 68 år. 
Bor: Malmö. 
Familj: En dotter i Malmö, en son med 
familj i USA. 
Gör: ”Jag njuter av friheten som pensionär. 
Tar dagen som den kommer, inga måsten 
förutom en–två timmar daglig promenad 
för välbefinnandet på alla plan.” 
Intressen: Läsning –  ”gärna verklighets-
berättelser”, korsord, lyssna på föredrag 
och klassisk musik. Skriver noveller och 
haikudikter. 

” Det är trevligt att 
låta fantasin flöda”
”JAG SKULLE VILJA säga om jag 
vinner i stället för när jag vinner. 
Chansen till en större vinst är 
säkerligen rätt liten. Men det är 
trevligt att leka med tanken och 
låta fantasin flöda.

I Kombi nummer 4 i år berät-
tade en ung man om sin vinst. Jag 
tyckte han hade en sund inställ-
ning och kallade sin vinstmiljon 
’avslappningspengar’.

I de banorna tänker även jag 
fastän jag varken äger hus eller bil. 
Men en ekonomisk buffert skulle 
vara underbart. Pengarna skulle 
jag använda med sunt förnuft men 
naturligtvis skulle jag unna mig 
och mina kära några guldkorn. 

Ett skulle vara en efterlängtad 
semesterresa. Det är många år 
sedan sist och vore en mycket 
välkommen present! Ett annat 
guldkorn är att använda pengarna 
till ett startkapital i något projekt, 
kanske en ideell förening tillsam-
mans med en kompanjon. Att 
stötta någon verksamhet där barn 
och ungdomar engagerar sig är 
en annan tanke. Det finns många 
olika områden att välja mellan, 
till exempel inom församlingarna, 
men kan också vara ett nystartat 
kafé här i Malmö.

Det är sådant som skulle vara 
spännande att både planera för 
och filosofera över.”

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. 



Tuff tävling i Timrå
➞ TIMRÅ 1 september. 
Tankarna går till ”Gladia-
torerna” och ”Mästarnas 
mästare”. Men Berge-
forsen Obstacle Race är 
inget tv-jippo utan en hinderbanetävling öppen för både 
elit och motionärer. Banan är sju kilometer lång med ett 
30-tal hinder, som repklättring, armgång, balanshinder 
och ett eller annat dopp. Garanterat sevärt för den som 
nöjer sig med att vara publik eller kanske hejaklack.  
Mer info: www.bergeforsenobstaclerace.se
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Ett vykort har en historia att  
berätta också långt efter det att det 

skickades. Även gamla mynt och 
frimärken fascinerar på Samlar-

mässan i Jamtli Excercishall. 
Mer info: www.visitostersund.se
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”Alla äpplen blir 
bra som must”
➞ Hallå där Lars Ångström, 
som driver Äppelfabriken 
på Ekerö där privatpersoner 
kan få sina äpplen mustade. 
Hur fick ni idén?
– Min fru Katharina såg hur 
tonvis med äpplen kastades 
bort varje höst och föreslog 
att vi skulle starta ett musteri 
dit människor kan komma 
med sin frukt. Det är tolv år 
sedan nu.
Hur går mustningen till?
– Kunderna bokar tid och 
kommer hit med sina äpplen. 
Vi mustar, pastöriserar och 
fyller på bag-in-box. Det hela 
tar ungefär en halvtimme. 
Hur länge håller den?
– Oöppnad håller äppel-
musten ett år i rumstem-
peratur, öppnad förvarad i 
kylen i en månad.
Hur många äpplen behövs?
– Minsta mängd vi tar emot 
är 50 kilo äpplen, det är un-
gefär tre fulla papperskassar. 
Men vi har haft kunder som 
mustat 800 kilo äpplen.
Vilka äpplen passar bra att 
musta?
– Jag skulle säga att alla 
äpplen blir bra som must. 
Det blir ofta gott om man 
blandar olika sorter. 
När är rätt tid att musta?
– När äpplena är mogna, 
så det beror på vilken sort 
man har. Omogna eller 
övermogna funkar inte. 
Fallfrukt går bra om den inte 
är möglig. 
Vilken är din favorit när det 
gäller äppelprodukter?
– Must förstås, men jag 
älskar också min frus äppel- 
marmelad med calvados 
och vanilj. ●  

➞ PATER NOSTER m fl platser 19 augusti. 
Fyrar är spännande och kan sätta fantasin i 
rörelse. Vem har inte läst spännande böcker 
eller sett filmer där en fyr är spelplanen för 
historien? Fyrarna är också en unik och 

viktig del av vårt kulturarv, och just denna 
dag – Internationella fyrdagen – öppnar ett 
70-tal fyrar över hela landet för besökare. 
Mer info: www.fyr.org ●
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Pater Noster utanför 
Marstrand i Bohuslän är 
en av alla fyrar som kan 
besökas på Internationella 
fyrdagen.

Kullens fyr utanför Höganäs är Sveriges starkast lysande.  

POPULÄR MÄSSA

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Vackra 
vykort

Camparnas julafton
➞ JÖNKÖPING 5–9 september. Elmia Husvagn 
Husbil är Nordens största mässa för ”det mobila 
livet”. Alla (vågar vi påstå) branschens företag 
ställer ut och besökarna kan ta del av massor 
av kringarrangemang – allt från oktoberfest till 
danskvällar. Naturligtvis har mässan en egen 
campingplats, där 10 000 människor kommer att 
bo under de fem dagarna. Mer info: www.elmia.se

Många avslutar  
camping-
säsongen med 
ett besök på 
Elmia Husvagn 
Husbil. FO
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Vov, en sådan hundfest! 
➞ RONNEBY 23–26 augusti. Hundar, 
hussar och mattar från hela landet  
samlas i Blekinge för en riktig hundfest. 
Här ska Brukshundklubbens 100-årsjubi-
leum firas, men inte minst ska här tävlas 
när SM i fyra grenar avgörs. Tävlingar och 
andra arrangemang sker på olika håll  
i Blekinge, med Ronneby Brunn som  
epicentrum. Mer info: www.sm2018.se

SM FÖR HUNDAR
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Kom igen, kämpa! 



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 2018-10-31 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. 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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