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+ ANTIKA NALLAR / KORSORD OCH PYSSEL
FIXA FÖTTERNA  / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

Kicki och Anders: "En gång 
raggare, alltid raggare"  

Varning på stan! 

SOV GOTT 
OCH GALET
Världens 10 mest 
spektakulära hotell

Smaskens!
  

Kladdkakor

   med extra allt

Innehåller vinstplan för veckorna 44, 45, 46 och 47 samt förra månadens dragningslista.

VINSTBLADET
NR 11 · NOVEMBER 2018

RESMÅL
AZORERNA, PORTUGAL

MÅNADENS TÄVLING

Temat denna månad är Hus & Hem och du

kan vara en av 6 st som vinner en stumplåda

från Ernst (värde cirka 299 kr).

TYCK TILL!
Vad tycker du om nya Vinstbladet?

Skriv till och oss berätta. Mer 

information hittar du på baksidan.
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NÄR VINTERMÖRKRET börjar sänka sig 
över vårt avlånga land kan det vara här-
ligt att drömma sig bort i resebyråernas 
utbud av spännande resmål. Om själva 
boendet är viktigt eller inte beror för 
mig mycket på vilken typ av resa det är. 
När jag var yngre, och det viktigaste var 
priset, inkluderade hotellvistelserna 
utomlands ibland ovälkomna gäster 
som paddor, kackerlackor och råttor. Nu 
för tiden vill jag dock alltid att det ska 
vara odjursfritt, städat och att sängen 
ska vara bekväm. I detta nummer tittar 
vi närmare på några hotell som inte 
bara klarar mina grundkrav utan är en 
upplevelse i sig själva. 

DET HÄFTIGASTE BOENDE jag har upplevt 
var på vår bröllopsresa. Det var en liten 
stuga på träpelare ute i vattnet där 
man kunde se tropiska fiskar och hajar 
(modell mindre) simma runt badstegen. 
Men man behöver inte lämna landet för 
att få bo spektakulärt. En gång fick jag 
i present en vistelse på Tree Hotel, som 
du också kan läsa om i vårt reportage 
på sidorna 16–19. Det ligger i Harads, 
mittemellan Luleå och Jokkmokk, och 
bjuder, utöver fantastiska omgivningar, 
på boende i galna men bekväma träd-
kojor. Så efter en god renskavsmiddag 
tar gästerna sina ficklampor och smyger 
ut i skogen för att klättra upp i sitt egna 
hotellrum bland trädtop-
parna. Höjdpunkten var 
att vakna upp i solupp-
gången till en utsikt med 
fågelperspektiv. 

JAG HOPPAS ATT 
månadens tidning 
ska erbjuda dig både 
inspiration och en 
stunds avkoppling!

Jag somnade 
i en trädtopp 

RAGGARLIV I 50 ÅR
Kicki och Anders älskar fort-
farande amerikanska bilar, 
rock’n’roll och ”stritan”. 

DYRBARA NALLAR
Barndomens gosiga 
favorit har blivit 
samlarobjekt.  

MED ÖGA FÖR ÄVENTYR 
Han blev fotograf av en ren 
slump. I dag arbetar Jesper 
Anhede över hela världen.   

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs historien om ufot som landade i Ängelholm, möt två lyckliga bilvinnare, baka 
en härlig kladdkaka, ta hand om dina fötter – och glöm inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Höjdarhotell
Sidan 16

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 11

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: Stefan Nilsson Tryck: PunaMusta

Sidan 10 Sidan 9Sidan 6

Välkommen

Vad sägs om att bo i en kapsel hängande längs en lodrät 
bergvägg? Eller i ett träd? Kombi listar tio galna hotell. 

Kombi
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Lauri Idebom
Ålder: 78 år.
Bor: Pajala. 
Gör: Pensionär.
Familj: Fru och två vuxna 
bonusbarn med barnbarn 
och barnbarnsbarn.
Intressen: Resa, umgås 
med familjen, fiska och på 
somrarna spelar jag bilbingo 
i byarna här omkring.

VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

”JAG ÄR INGEN direkt vinnare. Har köpt lotter 
tillsammans med min pappa och min syster i  
40 års tid och bara vunnit en enda gång (då inte 
mer än tusen kronor). Men jag hade inte varit 
med i Kombilotteriet så länge innan det blev en 
riktig vinst: en ny bil. Det är väldigt roligt!

Jag valde en Volvo V40 som är den lite 
mindre modellen. Vi har redan en stor bil i 
familjen så det behövdes inte en till. Volvon är 
en bensinare medan den andra är en diesel så 

den tar vi på långfärderna. Men när vi åker till 
vår stuga sex mil utanför Pajala tar vi Volvon i 
alla fall varannan gång. 

Jag berättade om bilvinsten direkt för mina 
syskon. Jag har sju stycken och alla bor söder 
om Dalälven. Däremot väntade jag med att 
berätta för vänner och bekanta tills jag hade 
fått hem bilen. Jag tyckte det skulle vara roligt 
att få komma körandes i min nya Volvo och 
överraska dem.”

”Jag väntade med att  
berätta tills jag fått bilen”
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Afrika är en kontinent med 
fantastisk natur, långa 
stränder och ett djurliv 
som lockat safariresenärer 
i sekler. Vi på Ving har ar-
rangerat resor till Afrika i mer 
än fem decennier, men till 
nästa vinter är utbudet större 
än någonsin. Jag vill slå ett 
slag för Gambia, som bjuder 
både på ett solsäkert klimat, 
en genuin atmosfär och inte 
minst spännande utflykter 
och rundresor där man får 

ta del av såväl den grymma 
slavhistorien som det västaf-
rikanska djurlivet. Dessutom 
öppnar vi Sunprime Tamala 
Beach, ett högklassigt hotell 
för vuxna som reser utan 
barn. Hotellet har snygg 
design och är det första i 
Gambia som kan erbjuda 
rum med egen poolaccess.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 
AFRIKA 
har många ansikten

 Kombinytt

”Varje dag bjuder på utmaningar”
Det ligger mycket arbete 
bakom ett populärt och 
väl fungerande lotteri. 
Fredrik Holdar är en av 
dem som håller i trådarna 
bakom kulisserna på 
Kombispel.  

Du är affärsområdeschef 
på Kombispel. Vad inne-
bär det? 
– Jag är ansvarig för 
Kombilotteriet, Dröm- 
reselotteriet och  
Motorlotteriet, dessutom 
Femman och Glädjelot-
ten. Tillsammans med 
mina kollegor ser jag till 
att försäljningen fungerar 
enligt plan, att alla får 
sina lotter varje månad, 
att dragningar genomförs 
och mycket mer.
Vad har du för bakgrund? 
– Jag har arbetat i olika 
roller inom Kombispel 

sedan 2006. Innan dess 
arbetade jag inom mobil-
telefonbranschen.  
Hur kom det sig att du 
valde den här yrkes-
banan? 
– Jag ville byta bransch 
efter ungefär tio år inom 
mobiltelefonområdet och 
fastnade för en roll på 
Kombispel som kund-
servicechef och på den 
vägen är det.  
Vad är det roligaste med 
ditt jobb? 
– Variationen och ut-
vecklingen. Det är nya 
utmaningar och möjlig-
heter nästan varje dag. 
Sedan är det fantastiska 
gäng jag arbetar med en 
viktig anledning till att jag 
trivs så bra.
Kombispels lotterier ger 
ju störst chans att vinna 
en miljon. Vad skulle du 

själv göra om du vann så 
mycket pengar? 
– Resor med familjen 
skulle det absolut bli – 
och kanske en ny båt.
Vad gör du helst när du 
är ledig? 
– Förutom att vara med 
min familj är det reno-
vering och byggande på 
huset samt matlagning 
som är favoritsysselsätt-
ningarna.

Sex frågor till Fredrik Holdar, affärsområdeschef

Hej Kombi!
Tack för alla trevliga resereportage och tips på semes-
termål, personliga berättelser med mera. Vi har redan, 
fast vi knappt hunnit läsa tidningen ännu, bokat en 
veckas semester i Montenegro i Petrovac vid Budvarivi-
eran. Tände direkt på detta resmål sedan vi läst artikeln 
och sett bilder därifrån. Ibland, som denna gång, går det 
med blixtens hastighet att boka resor. Det ska bli riktigt 
spännande att få uppleva den här regionen och kanske 
även grannliggande länder som Albanien med flera.
Med vänliga hälsningar
Clemens och Anette

Svar: Vad roligt att vår artikel om Montenegro kunde 
inspirera till er resa. Ha det så trevligt – och vem vet, 
kanske kan någon av skraplotterna vi skickar bli ett 
tillskott i reskassan.

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

VINNARE av boken Sallader året runt, som  
vi tävlade ut i nr 9, blev: Lisbeth Sigurd, Åhus, 
Rod Wolmsten, Linköping, Gunvor Isaksson,  
Hällevadsholm. Det rätta svaret: Waldorf Astoria.
Boken Nordens flora, som vi också tävlade ut 
i nr 9, vanns av: Jörgen Brossberg, Borlänge, 
Margit Helmersson, Örebro, Lena Ragnarsson, 
Lund. Det rätta svaret: Vit näckros. Grattis!

Toppbetyg för 
Kombi! 
Nu blir det skryt. 
I samband med ut-
givningen av Kombis 
septembernummer 
passade vi på att göra 
en läsarundersök-
ning. Och resultatet 
gör oss både glada 
och stolta. På en 
skala från 1 till 6 får 
tidningen som helhet ett snittbetyg på 4,8. 
Vi passade också på att fråga vilka artiklar 
i just nummer 9 ni läsare tyckte bäst om – 
och här är resultatet: 
1. ”Kampen för att rädda fjällkon” – om 
bonden Robert Nilsson utanför Boden. 
2. ”Paris i våra hjärtan” – om Börge och Britt 
som hyr lägenhet i Paris. 
3. ”Elbilskungen” – om Elon Musk, mannen 
bakom Tesla.

Vi jobbar hela tiden för att göra tidningen 
ännu bättre. Hör gärna av dig och berätta 
hur vi lyckas! 
Skriv till tidningenkombi@kombispel.se
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Carin Spjuth 
Ålder: 61 år.
Bor: Malmö.
Gör: Arbetar på förskola.
Familj: Man, tre vuxna barn och 
ett barnbarn på väg.
Intressen: Konst och musik. Åker 
gärna och besöker olika gallerier 
och musikevenemang.

VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

”JAG HAR HAFT Kombilotter i många år, men 
bara vunnit småvinster. Tills nu. Faktiskt var 
jag på väg att säga upp min lott, men så be-
stämde jag mig för att ha kvar den ett tag till. 
Och månaden efter vann jag en bil!

Jag säger som alla andra som vunnit: jag 
trodde inte det var sant. Jag loggade in och 
kollade lottnumret minst sju gånger, men inte 
förrän jag fick hem brevet från Kombispel 
blev jag riktigt övertygad. 

Bilvinsten kom riktigt lägligt. Min man och 
jag hade tittat på bil ett tag. Vi hade en rela-
tivt ny bil, men ville gärna ha en med större 

bagageutrymme. Valet föll på en alldeles ny 
Volvo V90. Den är jättefin. Det är en automat, 
det har vi inte haft tidigare, och jag var först 
lite orolig att det skulle vara svårt att köra en 
sådan, men det gick snabbt att ställa om sig. 
En av våra söner har också Volvo, så han har 
visat oss alla finesser bilen har. 

Vi har berättat för vänner och bekanta 
att vi vunnit och har bara mötts av positiva 
reaktioner. Härom dagen sade en bekant att 
han tycker det är roligt att veta att det faktiskt 
finns de som vinner på lotterier. 

Vi har bilen både till nytta och nöje. Jag kör 
till och från jobbet varje dag, totalt sex mil. 
Och nu gör vi utflykter på helgerna. Det är ju 
speciellt roligt nu när vi har en ny bil.”

”Nu gör vi helgutflykter”
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Fokus på äventyr
Det var en ren slump att Jesper Anhede från Hjo blev fotograf.  
I dag har han jobbat i över 80 länder och han tackar nästan aldrig 
nej till ett nytt äventyr. Även om han skulle råka tappa badbrallorna. 
TEXT: EMMA YOUNG  FOTO: JESPER ANHEDE (SAMT PRIVATA)

K
LICK, KLICK, KLICK, klart!? Nej, 
oftast inte riktigt så enkelt. 

”Söderhavet 19 maj 2014. Det 
är mer än 50 mil till närmaste 

land åt alla håll. Havet är 6 000 meter 
djupt och har en djupblå färg som 
jag aldrig sett förut. Jag är naken och 
släpas efter en segelbåt med en tamp 
runt bröstet. Med ena handen håller jag 
en flera kilo tung undervattenskamera. 
Med andra handen försöker jag hålla 

undan min livlina så den inte hamnar i 
bild. Framför mig har jag en 1,5 meter 
lång guldmakrill som slår till både mig 
och kameran gång på gång.”

Så inledde Jesper Anhede, fotograf 
och äventyrare, sitt sommarprat i 
Sveriges Radio P4 Skaraborg i somras 
och det är en del av historien om hur 
bilden han är mest stolt över blev till. 
Innan han hoppade i vattnet hade han 
planerat i detalj hur den skulle tas. En 

så kallad split-surface där halva bilden 
är ovanför vattenytan och halva bilden 
under. Han visste att det skulle bli 
extremt svårt. 

– Många tekniska saker måste klaffa, 
som att ha skärpa på både fisken och 
segelbåten. 

Därtill vågor och kallsupar. Att bad-
byxorna skulle åka av fanns inte med 
i beräkningen men att försöka rädda 
dem i farten var inte ett alternativ. 

Jesper Anhede
Ålder: 41 år.
Bor: Hjo.
Gör: Reklamfotograf och filmare 
med inriktning på äventyr och 
destination.
Intressen: Friluftsliv, paddling, 
vandring, klättring.

Yellowstone National 
Park i USA. På ett lite 
lugnare uppdrag för 
den stora natur-
organisationen The 
Nature Conservancy. 

”Jag är glad och lycklig 
över hur mitt liv ser ut.”
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Jesper hann ta cirka 600 bilder under 
de 45 minuter som den intensiva turen 
varade. Av dem var det en som funkade 
och han kunde pusta ut. 

– Ofta framstår de jag porträtterar som 
hjältar, till exempel surfare eller bergs-
klättrare, men i själva verket är det jag 
som fotograf som gör det svåra jobbet.

NÄR KOMBI PRATAR med Jesper är han 
hemma i Hjo, hans återhämtningsplats. 

– Jag är en högkänslig person och 
behöver mycket tid för reflektion. Det 
är också ett personlighetsdrag som gör 
mig till en duktig fotograf. Jag ser de-
taljer som andra inte ser och reagerar 
snabbare på sådant som kommer att 
hända.  

Det var inte självklart att Jesper 
skulle bli fotograf. Han hade sin egen 
reklambyrå då han 2004 vann en sys-
temkamera. Han tog lite bilder då han 
var på en surfresa och en vän skickade 

Bilden Jesper är mest stolt 
över. Även om badbyxorna 

åkte av i farten så var det värt 
det för att få den perfekta 

bilden – som dessutom  
vunnit flera priser.

Jesper har varit i över 80 länder och 
detta är hans favoritplats. En ranch  
i den amerikanska delstaten Montana  
i morgondimman.
Till höger: En helt oplanerad ögon-
blicksbild i Montana. Inte förrän efteråt, 
efter att ha tittat på den flera gånger, 
insåg Jesper hur bra den är.



magasinet kombi  11 2018

Missa inte!

8 

in en av bilderna till en internationell 
fototävling för surfbilder.

– Jag vann tävlingen och där väcktes 
en idé. Tänk om man kunde få betalt 
för att göra äventyr. 

För att öka sina chanser på markna-
den lärde sig Jesper att både fotografera 
och filma, från land, luften och under 
vatten. Det var ett vinnande koncept 
och i dag har han besökt och arbetat i 
över 80 länder. Och vunnit en hel drös 
internationella priser, bland annat för 
fiskbilden. 

Med intressen som natur, djur, 
surfing, klättring, vandring och dykning 
kan man tänka sig att Jesper lever sitt 
drömliv.

– Jag vet inte riktigt vad ett drömliv 
är men jag är glad och lycklig över hur 
mitt liv ser ut. 

Efter alla år av utlandsäventyr vill 
han nu ha fler jobb på hemmaplan.

– Det är intressant hur ens mål 
förändras. Först ville jag bara lära mig 
fotografera, sedan kunna leva på det 
och få äventyr på köpet. Nu vill jag göra 
mer nytta för världen samtidigt som jag 
får betalt så att jag klarar mig. 

Det är han på gång med genom att 
jobba mer för hjälporganisationer som 
Rädda Barnen och Världens Barn.

– Det är jobbigt på ett annat sätt, att 
behöva se så många utsatta människor, 
men det är så mycket mer givande. Det 
är fint att se vilken skillnad hjälporga-
nisationer gör på plats.

AV ALLA STÄLLEN Jesper varit på så är 
Montana i USA hans favoritplats (efter 
Hjo). Där har han fått förverkliga sin 
barndomsdröm: att vara cowboy.  

Det började med att en kompis ville 
ha med honom på en resa till en ranch 
dit man kunde komma och bo och 
hjälpa till.

– Bryan, som driver ranchen, kollade 
upp oss gäster och såg att jag var foto-
graf och ville anlita mig för att ta bilder. 

Jesper som var trött på beställnings-
foton gjorde en deal: att komma dit 
som gäst och fotografera det han själv 
tyckte var intressant för att se efteråt 
om Bryan ville köpa några bilder. Det 
visade sig vara lyckat. I stället för den 
tänkta veckan blev Jesper kvar en månad. 

– Bryan är i dag en av mina närmaste 
vänner och jag har varit där flera gånger. 

Jesper hade aldrig ridit tidigare men 
kan nu kalla sig självlärd ryttare. 

– Rida föll sig naturligt, det är samma 
rörelsemönster som när man surfar. 

Och när Jesper berättar om sitt 
finaste minne låter han som en full-
fjädrad cowboy.

– En dag när jag red i bergen i Mon-
tana kom ett plötsligt väderomslag. Det 
gick från 30 grader varmt till storm, 
snö, hagel och åska. Jag fick kliva av 
hästen och hålla den om halsen, dels 
för att lugna den, dels för att värma 
mig. Jag hade bara en kortärmad 
skjorta på mig.

ÄR DET NÅGOT som skrämmer Jesper, 
kan man undra. Han erkänner att det 
finns tillfällen som kanske varit lite väl 
spännande. Nära vulkanutbrott, arga 
hajar och bränd av maneter eller när 
han stod öga mot öga med en björn.

– Jag var ouppmärksam i skogen,  
tittade ner på mina bilder i kameran 
utan tanke på vindriktning och det fak-
tum att jag gick i ett björnrikt område. 
Jag vet att man ska gå med vinden och 
gärna låta lite så att man inte över-
raskar en björn. Nu kände jag en lukt, 
tittade upp och såg en björn fem meter 
framför mig. Vi blev lika överraskade 
båda två, men som tur var beslutade 
sig björnen för att gå därifrån. Vid 
sådana tillfällen önskar jag att jag tänkt 
efter före.

Äventyraren Jesper kommer fortsätta 
så länge han orkar, men hans backup-
plan är inte något stillsamt kontorsjobb: 

– Jag kan tänka mig att bli helikop-
terpilot. ● 

”Jag ser detaljer som andra inte ser och reagerar 
snabbare på sådant som kommer att hända.”

Jespers mest spridda bild är denna från 
Manta Resort på Pemba Island i Tanzania. 
Bilden finns på miljontals webbsidor. 

Läs om detta, och flera andra, häftiga 
hotell i vårt resejobb på sidorna 16–19.

Surfing i Seychellerna. Här har fotografen det tuffaste jobbet.  
Jesper ligger precis där vågorna bryts och får gång på gång  
100 kilo vatten över sig. Det är inte lika kul som att surfa, säger han.



DEN TYSKA SÖMMERSKAN Margarete 
Steiff och den amerikanske presidenten 
Theodore Roosevelt har en sak gemen-
samt: båda har skapat leksakshistoria. 
1879 hittade Margarete Steiff en sybe-
skrivning på en nåldyna, utformad som 
en liten vadderad elefant, i en tidning. 
Hon började tillverka dynorna i liten 
skala och som bonus visade de sig även 
bli populära som leksaker. Verksam-
heten växte, fler stoppade djur tillkom 
och 1902 designade Margaretes bror-
son Richard Steiff världens första lek-
saksnalle med ledade armar och ben. 
Succén var omedelbar och 1904 införde 
Steiff öronmärkning på sina leksaker 
för att skilja sig från kopiatörerna. 1907 
tillverkade Steiff 1,7 miljoner leksaks-
djur, varav 973 999 nallar. 

Begreppet teddybjörn har sitt ur-
sprung på andra sidan Atlanten. Under 
en jakt i Mississippi 1902 fångade ett 
jaktlag, där presidenten Theodore 
”Teddy” Roosevelt ingick, en björn och 
presidenten erbjöds att avlossa det 
dödande skottet. Men Teddy vägrade. 
Historien skildrades i en väl spridd 
skämtteckning som gav leksakstillver-
karen Morris Michtom i Brooklyn en 
smart affärsidé. Han skickade en av 
sina nallar till presidenten och bad om 
tillstånd att få döpa den till Teddy bear. 
Roosevelt inte bara godkände idén, 
han gjorde också nallen till sin maskot 
under omvalskampanjen som följde. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD

Steiffnalle, tillverk-
ningsår 1908–1911, 
klubbad för 3 791 kr.

Steiffnalle, tillverk-
ningsår 1906–1935, 
klubbad för 1 500 kr.

Steiffnalle från andra 
delen av 1900-talet, 
klubbad för 350 kr.

Nalle från andra delen 
av 1800-talet, utrop  
1 500 kr.

Steiffs Harlequinnalle, 
tillverkad 1925, gåva till 
en Steiffanställd, klubba-
des 1999 för 673 000 kr.

Nallar – men inte för alla

Kulturkoll

Nallar under auktionsklubban

Visste du att:
Internationella 

nalledagen firas 

27 oktober, på 

Theodore Roosevelts 

födelsedag.

Dyrgripar
Louis Vuitton Bear
Världens dyraste nalle, ett samarbete 
mellan Steiff och Louis Vuitton, såldes 
2000 på en välgörenhetsauktion i 
 Monaco för motsvarande 20 284 900 
kronor i dagens penningvärde. Den finns 
nu på Teddy Bear Museum i Jeju, Korea. 
Diamond Eyes Bear
Till Steiffs 125-årsjubileum gjordes 125 
lyxnallar med nos av guldtråd och ögon 

av smaragder och diamanter. De kos-
tade 482 300 kronor styck och såldes 
bland annat på Harrods i London.
Teddy Girl Bear
En ”vanlig” nalle som klubbades för hela 
1 319 900 kronor, på grund av sin histo-
ria. Bob Henderson fick nallen när han 
föddes 1904 och den följde med under 
hans militärtjänstgöring under andra 
världskriget. Bob Henderson dedikerade 
sedan sitt liv åt nallebjörnar.

För två år sedan klubbades dessa fyra Steiffnallar, tillverkade under 1920–1950-  
talen, för 3 650 kronor hos Bukowskis. En spottstyver jämfört med de två nallar som 
såldes för 34 000 kronor styck på Stockholms Auktionsverk 2002. Tvillingnallarna, 
som ägts av ett tvillingpar, var tillverkade på 1920-talet och i nyskick. De var nämli-
gen alltför sträva för att få någon fysisk kärlek. 
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Relationen 
mellan raggare 
och polisen har 
stundtals varit 
frostig. Som här 
på Kaptensgatan 
i Malmö 1962.

V
8-MOTORN MULLRAR när 
Anders och Kicki glider fram 
i sin Ford Ranchero mitt i 
Stockholm. De vevar ner ru-

torna och svänger upp på Kungsgatan. 
Armen på karmen. Som det ska vara.

Som det var på 1960-talet.
Fast nu är det ingen som blir förban-

nad, eller upprörd som det stod i tid-
ningarna. Då ropade förfasade vänner 
av ordning på polis och myndigheter. 
Det skulle tas i med hårdhandskarna 
mot ”den bilburna ungdomen”.

För se, raggare var ett otyg. Rentav 
ett hot mot samhället. 

När raggarna Anders Bremö, 70, 
och Kicki Hagström, 72, nu rullar på 
”stritan” möts ekipaget av beundrande 
blickar. Lacken på deras amerikanare 
blänker och kromen gnistrar.

– Ja, man vill ju demonstrera lite. 
Visa upp sig, säger Anders. En gång rag-
gare, alltid raggare.

Anders och Kicki stannar till under 
Regeringsgatans bro, och som vore de 
tillbaka på ”platsen för brottet”, säger 
Kicki med ett förstulet leende:

– Stritan … ja, Kungsgatan, alltså. 
Här har det hänt grejer.

Fråga bylingen. Polisen, alltså.

– Jag har sett det mesta, säger kom-
missarie Bäck.

PENSIONERADE kommissarien Kenneth 
Bäck, 72, var fotpatrullerande polis 
på Kungsgatan i slutet av 1960-talet 
när det där med raggare var nytt och 
samhällsfarligt. 

– En sen kväll kom en raggarbil 
körande sakta, sakta från Stureplan och 
upp på Kungsgatan. De riktigt kryp-
körde. När de kom närmare förstod vi 
varför: en tjej och en kille var lite för 
kära där på motorhuven. Ja, de hade 
sex, berättar Kenneth Bäck.

För 50 år sedan ansågs de vara ett hot mot lag, ordning och moral. Men 
allt Anders, Kicki och deras vänner ville var att ha roligt och åka omkring 
i sina stora amerikanska bilar. Ungefär som nu när de blivit pensionärer. 
– En gång raggare, alltid raggare, säger Anders.  
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: STEFAN NILSSON 

Kicki och Anders var 

SKRÄCK
Samhällets
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Kicki och Anders har 
varit raggare sedan 
ungdomsåren, men 

blev ett par först i fjol. 
Här står de på  

Kungsgatan i Stock-
holm vid Anders Ford 

Ranchero från 1957.

Christine ”Kicki” 
Hagström
Ålder: 72 år.
Yrke: Pensionerad kartritare.
Bor: Litet hus i Västerhaninge, 
söder om Stockholm.
Favoritlåt: ”Runaway” med 
Del Shannon.

Anders Bremö
Ålder: 70 år.
Yrke: ”Jag jobbade i byggsvängen 
innan jag blev pensionär. Nu jobbar 
jag lite extra i Veteranpoolen.”
Bor: Lägenhet i Täby, norr om 
Stockholm.
Favoritlåt: ”Great Balls of Fire” med 
Jerry Lee Lewis.

”Stritan … ja, Kungsgatan, alltså.  
Här har det hänt grejer.”
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Kenneth minns att folk på trot-
toarerna var upprörda och krävde 
att konstaplarna omedelbart skulle 
arrestera dem.

– Fast vi hann inte, säger han. När de 
såg oss gjorde chauffören en u-sväng 
och sedan försvann de. I dag kan man 
bara skratta åt det, men då var det ett 
herrans liv på folk.

För själva poängen var att käfta 
emot. Vråla att vuxna inte fattade ett 
dugg. Här kom ett gäng unga killar som 
ville köra amerikanare, festa, lyssna på 
rock’n’roll, vråla och plocka upp tjejer. 
De här ”samhällsfienderna” kallades 
raggare eftersom de raggade tjejer från 
bilarna.

– Vi ville bara köra schysta ameri-
kanska kärror och ha kul, säger Anders. 

Sedan ville vi se tuffa ut. Klart det blev 
bråk ibland. Jag slogs väl en del … ham-
nade i fajt med knuttar, du vet.

Kicki ler, för hon minns också att det 
kunde bli gruff.

– Jag hängde med lite bad boys 
ibland. Mycket festande och sådant 
blev det. Som när vi skulle vräkas från 
vårt ställe Bellmansgården vid Karlberg 
för att Essingeleden skulle byggas. Vi 
tände eld på skiten. Åh, man var med 
på så mycket dumt, säger Kicki.

ANDERS OCH KICKI tillhörde efterkrigs-
generationen som inte bara ville skaffa 
jobb, lägenhet, ungar och dricka några 
groggar på fredagarna. Vuxen kunde 
man bli sedan, men nu gällde det att 
leva farligt.

”Jag gick i flickskola och vi smygrökte på taket.”

Med Wranglerjeansen på, brylkräm 
i håret, uppkammat med stålkammen, 
soppa i tanken på Chevan eller Forden, 
bönan bredvid, en kasse mellanöl och 
så många ”gamlingar” att skrämma slag 
på tog raggarna ett par extravarv innan 
livet blev för allvarligt.

– Min första bil var en Cheva, en 
55:a. Ja, en Chevrolet från 1955 som jag 
och en klasskompis köpte ihop. Då fick 
man en kanonbil för tio lakan, säger 
Anders.

– Så var det. Inga rocksoffor, säger 
Kicki. Alltså, en nedsutten gammal bil.

Kicki, som växte upp på Lidingö, tog 
körkort 1965 och blev snart fyllechaf-
fis. Fick hålla sig nykter där vid ratten 
medan polarna festade i hångelsätena. 
Passagerarsätena, alltså.

– Jag fick vänta rätt länge på mitt 
körkort, säger Anders.

Sedan vänder han bort blicken där 
vi sitter på Solvalla i Stockholm när tu-
sentals raggare samlats för att ”demon-
strera” sina bilar och ladda upp inför 
årets upplaga av Stockholm Cruising 
senare på eftermiddagen.

En ung Kicki Hagström 
med okänd beundrare. 

– Vi ville bara köra 
schysta kärror och 

se tuffa ut, säger 
Anders Bremö.
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Vänta länge?
– Jag kunde inte hålla mig och åkte 

dit när jag körde utan körkort, erkän-
ner Anders. 

– Snuten hade man efter sig hela 
tiden, säger Kicki. De låg ju alltid i 
häcken på en. Strax bakom, alltså. En 
gång hade vi en Chevrolet Malibu, 
en 65:a. Motorn var sprillans ny och 
däcken var jäkligt breda. Det gillade 
inte bylingen som stoppade oss och 
tog fram måttbandet för att se om inte 
däcken var ”för breda”.

KICKI HADE SKINNKJOL, svarta strum-
por och högklackat. Anders hade jeans, 
t-shirt och skinnjacka. Anders hade det 
lite lättare, för det var bara att kamma 
upp luggen och sedan var det klart. 
Kicki, däremot, tuperade upp håret och 
lade ”en massa svart kring ögonen”.

– Jag gick i flickskola och vi smyg-
rökte på taket. Vi sket väl i vad lärarna 
sa, berättar Kicki. På lördagarna, för då 
gick man i skolan, svängde grabbarna 
upp i sina snygga bilar för att hämta 
oss.

Anders, Kicki och alla raggarpolare var 
en gång i tiden så ”samhällsfarliga” att 
riksdagen utredde ”bilburen ungdom”. 

– Äh, det hände väl en del grejer. Vi 
var lite kaxiga, säger Kicki.

Kicki klev in i Anders liv för ett år 
sedan när Anders svarade på hennes 
kontaktannons. Nu kliver hon in i hans 
Ford Ranchero från 1957, där Anders 

satt in i en ny V8-motor och numera 
har 450 hästar under huven. 

– Du vet, det måste låta schyst. Nu 
är det skönare ljud, säger Anders. Vi 
är ju raggare och då ska det vara stora 
kärror.

– Precis, säger Kicki. Stort och tungt. 
Lacken, kromen … hela grejen. Ameri-
kanskt. Annars får det vara. ●

”På lördagarna, för då gick man i skolan, 
svängde grabbarna upp i sina snygga bilar för 

att hämta oss.”

Än lever raggarkulturren. Men i dag väcker raggarna och deras fina bilar mer nyfiken-
het och beundran än ilska och moralpanik. Så här såg det ut på Sveavägen i Stockholm 
vid den årliga ”cruisingen” i augusti. 
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Kladdkakan är en given efterrättssuccé.  
Enkel och snabb att laga – och den går att  
variera i oändlighet!  Receptkreatören och bloggaren  
Frida Skattberg älskar kladdkakor och är aktuell med boken  
”Kladdkakor deluxe”. Här bjuder hon på ett par av sina favoritrecept. 
RECEPT: FRIDA SKATTBERG  FOTO: HELÉN PE  UR BOKEN: KLADDKAKOR DELUXE (BONNIER FAKTA) 
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KLADDIGToch gott!

”Kokos och lime i en kladdkaka är  
barnsligt gott. Denna är en av mina absoluta 
favoriter, den har allt: sött, syrligt, kladdigt 

och så lite fluff på toppen.”
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Vinn! 
Vi har tre exemplar av  
boken ”Kladdkakor 
deluxe” som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt 
på frågan:
Vilken svensk artist har 
skrivit sången ”Far, jag kan 
inte få upp min kokosnöt”?
1. Karl Gerhard
X. Beppe Wolgers
2. Povel Ramel

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

Kokos- och limekaka
Ingredienser: 
KOKOS- OCH LIMEFLUFF
2 dl vispgrädde
1 dl crème fraiche, 34 %
½ dl strösocker
1 dl kokos
1 lime, rivet skal och saft
KLADDKAKA
150 g smör
100 g vit choklad
3 ägg
2 dl strösocker
1 lime, rivet skal och saft 
1 tsk vaniljpulver
1½ dl riven kokos
3 dl vetemjöl

Gör så här:
1. Börja med kokos- och lime-
fluffet. Vispa grädden vit och 
luftig med elvisp i en bunke.
2. Vispa ihop crème fraiche 
och socker till ett fluff med el-
visp i en bunke och vänd sedan 
ner i grädden.
3. Blanda i kokos och rör sedan 
ner skal och saft från limen. Låt 
stå i kylskåpet medan du gör 
kladdkakan.
4. Sätt ugnen på 200° och 
smörj en form med löstagbar 
kant, 20 cm i diameter.
5. Smält smöret i en kastrull på 
låg värme och ta sedan av från 
värmen.
6. Finhacka chokladen och rör 
ner den i smöret. Fortsätt röra 
tills all choklad smält ordentligt.
7. Vispa ihop ägg och socker 
i en bunke och rör sedan ner 
det i smörblandningen.
8. Vänd ner limeskal och -saft, 
vaniljpulver, kokos och mjöl 

Hallå där, Frida Skattberg, varför en kokbok 
om kladdkakor? 
– Det kändes ganska självklart. Många som 
följer mig via sociala kanaler vet att jag älskar 
kladdkakor. Det är en kaka som de flesta 
kan relatera till. Många har 
ett minne av en viss kladd-
kaka, kanske en de har ätit 
på ett kafé, en som mormor 
brukade baka eller en som de 
själva har ett hemligt recept 
till. En kladdkaka går fort att 
baka, är svår att misslyckas 
med och blir ganska ofta 
otroligt god. 

Har du själv något speciellt 
kladdkakeminne? 
– Jag har många. Det mest 
speciella är från lekis, när 
jag var sex år gammal. Jag 
stannade kvar efter skolan 
en dag för att vara på fritids. 
Jag minns att min kompis 
och jag fick lov av fritids-

ledaren att baka denna eftermiddag. Och 
då fick vi göra en kladdkaka. Min allra första 
kladdkaka och jag minns det som i går när 
jag provsmakade den. Det var det godaste jag 
ätit och det var den som liksom väckte mitt 

intresse för bakningen. 

Hur ofta äter du själv kladd-
kaka? 
– Ett par, tre gånger i måna-
den åtminstone. Men när jag 
gjorde recepten till boken 
blev det kladdkaka varje dag  
i ett par veckors tid. 

Vad gör du helst när du inte 
bakar? 
– Jag umgås med mina nära 
och kära så mycket jag bara 
kan. Äter god mat och kollar 
på en film. Tar en långpro-
menad på stranden med 
hundarna, åker ut på picknick 
eller tar en god kopp kaffe på 
stan. Bara vara, helt enkelt.

”Apelsin och saffran är två smaker som många  
förknippar med julen. Men jag tycker att vi ska använda 
dem oftare. Kombinera dem i denna kladdkaka med ett 

täcke av len kola så blir du fast för alltid.”

och rör till en klumpfri smet.
9. Häll smeten i formen och 
grädda kakan mitt i ugnen i 
cirka 20 minuter. Ta ut och låt 
kakan svalna helt i kylskåp.
10. Bred på kokos- och 
limefluffet och toppa eventu-
ellt med lite extra kokos och 
limeskal.

Apelsinkaka med 
saffranskola
Ingredienser: 
APELSINKAKA
150 g smör
2 apelsiner, skal och saft
3 dl strösocker
3 ägg
2 ½ dl vetemjöl
½ tsk vaniljpulver
SAFFRANSKOLA
2 ½ dl vispgrädde
1 ¼ dl ljus sirap
1 ½ dl strösocker
½ g saffran (1 paket)
50 g smör

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175°. Smörj  
en form med löstagbar kant, 
22 cm i diameter.
2. Smält smöret till kakan i en 
kastrull och ta av från värmen.
3. Tillsätt finrivet skal samt 
saften från apelsinerna. Rör ner 
socker, ägg, mjöl och vanilj-
pulver och rör till en klumpfri 
smet.
4. Häll smeten i formen och 
grädda mitt i ugnen i cirka  
30 minuter.
5. Ta ut kakan och låt svalna i 
kylskåp medan du gör saffrans- 
kolan.

6. Koka upp alla ingredienser 
till saffranskolan i en tjock-
bottnad kastrull. Låt koka på 
medelhög värme tills kolan 
nått en temperatur på 126°.
7. Häll kolan direkt på den 
avsvalnade kladdkakan och låt 
stelna i rumstemperatur.

”Min första kladdkaka 
minns jag som i går”
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Ofta får hotellet spela andrafiolen när en resa planeras. Resans mål, 
ekonomi och annat går först. Varför inte vända på steken och låta 
hotellet bli målet? Här är tio magiska, knasiga och innovativa hotell 
för en oförglömlig natt.    

TEXT: CHRISTINA BILD

10
Världens

Utsikten över 
inkaindianernas 

heliga dal är minst 
sagt magnifik.
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HÄFTIGASTE  
HOTELL

Höjdarläge
Den som har anlag för svindel kan för-
modligen inte ens titta på bilderna, medan 
en och annan äventyrare sannolikt skulle 
offra sin högra hand för en natt på Natura 
Vive Skylodge, De tre kapslarna hänger 
längs berget i inkafolkets heliga dal,  
Urubambadalen, och för att komma hit 
måste man klättra 400 meter eller vandra 
och sedan ta zipline. Kapslarna är (förstås) 
väl förankrade i berget och tillverkade av 
flygplansaluminium och extremt hållbar, 
vädertålig plast. Fyra bäddar, matplats och 
torrtoalett finns i varje kapsel och man 
klättrar in via taket. Den som är rädd för 
insyn av grannarna – dalens kondorer – 
kan dra för gardinerna men det vore väl 
synd när man har en panoramautsikt över 
inkaindianernas legendariska dal. 
Sky Lodge Adventure Sutite, Cuzco, Peru
naturavive.com

Frukost med giraffer
På Giraffe Manor bör du hålla hårt i 
frukostmackan. Rätt vad det är kan 
nämligen en giraff sticka in huvudet 
genom fönstret och förse sig; en inter-
aktion mellan människa och djur som 
uppmuntras – och kontrolleras – av 
ägarna som också skänker en procent 
av intäkterna till ett center för giraffer.
Giraffe Manor, Nairobi, Kenya
www.thesafaricollection.com 

1

2
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Från slutet av augusti till 
slutet av april är chansen 
som störst att få se norrsken 
i Kakslauttanen.
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Under norrskenet
Inget ont som inte har något gott med 
sig. Efter en fisketur i nordligaste Finland 
fick Jussi Eiramo bensinstopp och tvinga-
des campa längs vägen. Det blev kärlek 
vid första ögonkastet. Inte med någon 
kvinna, men med naturen i lappländska 
Kakslauttanen, 25 mil norr om polcir-
keln. Sommaren därpå återvände Jussi 
för att campa och året efter byggde han 
en stuga och startade kafé. I dag, 46 år 
senare, driver Jussi med familj ett vild-
markshotell där nattgästerna kan krypa 
ned under täcket och beundra norrskenet 

genom det iglooliknande glastaket. Hit 
åker många för att gifta sig och ännu fler 
för att åka på rensafari, åka hundsläde, 
fiska, åka skidor, bada bastu och njuta 
av naturen. Man kan också övernatta i 
vanliga timmerstugor eller en snögrotta. 
Att utomhustemperaturen kan krypa ned 
mot minus 40 är inget problem. Det blir 
aldrig kallare än minus 6 i snögrottan och 
gästerna utrustas med det som behövs 
för att hålla värmen.
Kakslauttanen, Lappland, Finland
www.kakslauttanen.fi

Kakslauttanens finaste svit 
har både egen bastu och 
utomhusjacuzzi.
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”Galna hotellkoncept 
finns det gott om.”

Bo i en beagle
Galna hotellkoncept finns det gott om, 
med övernattningsalternativ i såväl grottor  
som övergivna flygplan och gamla fängel-
ser. Men något knasigare än en ihålig hund 
får man leta efter. För drygt 20 år sedan 
började byggnadskonstruktören Dennis 
Sullivan snida trähundar på fritiden. Hob-
byn växte både praktiskt och idémässigt 
och när tanken om en gigantisk hund, 
som man kan gå in i, väl hade väckts fanns 
ingen återvändo. Fyra år senare stod Sweet 
Willy klar i utkanten av det lilla samhället 
Cottonwood i Idaho. En svit, bestående av 
två små rum, balkong och badrum ryms 
i jycken som förstås blivit en turistattrak-
tion. Valpen Toby är bara för ögonfägnad 
och inne i butiken kan du köpa Dennis 
handgjorda trähundar. Det lilla bed and 
breakfast- stället drivs av Dennis tillsam-
mans med frun Frances Conklin.
The Dog Bark Park Inn, Idaho, USA
www.dogbarkpark.com

Häcka bland fåglarna
Ett norrländskt stenkast (drygt sju mil) 
från Luleå ligger ett av få svenska hotell 
som ständigt platsar på internationella 
10-i-topp-listor. Med all rätt. Treehotels 
sju unika ”kojor” är byggnadsmässiga 
konstverk uppe i träden, mitt i naturen. Här 
kan du bland annat sussa i ett fågelnäste, 
en spegelkub, ett ufo eller i det senaste 
tillskottet, 7th room, tio meter upp bland 
tallarna med utsikt över Luleälven. 
Kojorna är ritade av kända svenska arki-
tekter och storyn bakom det ger krydda 
åt helheten. En av hotellets grundare, 
Kent Lindvall, anordnar också fiskeresor. 
Under en Rysslandsresa berättade han 
för deltagarna om sitt och hustrun Britta 
Jonsson-Lindvalls pensionat i Harads, som 
också omfattade en trädkoja för uthyr-
ning. Fiskesällskapet, som råkade bestå av 
topparkitekterna Bertil Harström, Thomas 
Sandell och Mårten Cyrén, tände till rejält 
på idén och lovade att rita var sin träd-
stuga. Och så blev det. 
Treehotel, Norrbotten, Sverige 
www.treehotel.se

4

5

900 invånare och 
en gigantisk hund. 
Skaparna av Dog Bark 
Park Inn har gjort 
lilla Cottonwood 
världskänt.
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Mitt i regnskogen 
Montaña Mágica Lodge liknar inget annat. 
Med sin sockertoppsform och rundade 
fönster ser huset snarare ut att vara kol-
lektivboende för Sagan om Ringens hob-
bitar än för turister som tar sig hit till fots. 
Hotellet, som har 13 rum och ligger mitt i 
Patagoniens regnskog, är format som en 
vulkan, täckt med natursten och växtlig-
het, och i stället för lava sprutar vatten 
från toppen. Inredningen slår det mesta 
i kategorin följ-trädets-naturliga-form, 
med detaljer av knotiga, barkade grenar, 
enorma plankor och pelare där trädets 
ursprungsform bevarats. 

Sov i bilen
Nyöppnade V8 Hotel, som ligger jämte 
tvillinghotellet V8 Classic, är inget 
annat än en våt dröm för bilälskare. 
Framför allt är det temarummen som 
lockar. Här kan du krypa ned i en 
 Ferrarrisäng eller checka in i en gam-
mal bensinmack. Det forna flygplats-
området är också späckat med bilhallar 
och samlarfordon.
V8 Hotel, Stuttgart, Tyskland
www.v8hotel.de

Pool med magisk vy
Exotiska lyxhotell finns det gott om, 
men det här slår det mesta, framför allt 
poolen, som utnämnts till världens bästa 
flera gånger. Huvudbyggnaden och ho-
tellets bungalower klättrar på ett berg 
med 45 graders lutning och infinity-
poolen tycks rinna över och bevattna 
den tropiska djungelns trädtoppar. 
Hotel Ubud Hanging Gardens, Bali, 
Indonesien
www.hanginggardensofbali.com

Under 1900-talet var de Valdivianska 
tempererade regnskogarna som omger 
hotellet centrum för träindustrin och 
sågverken låg tätt. Numera tillhör 60 000 
hektar av marken det privata naturreserva-
tet Huilo Huilo Biological Reserve. Utöver 
ekoturism med ett flertal boendealterna-
tiv driver ägarna bevarandeprojekt inom 
flora och fauna, bland annat för att rädda 
den utrotningshotade nationalsymbolen, 
minirådjuret huemulen. 
Huilo Huilo Montaña Mágica Lodge, 
Patagonien, Chile
www.huilohuilo.com
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En konstgjord hotellvulkan 
som sprutar vatten mitt i 
regnskogen. Fullt normalt 
med chilenska mått mätt. 

Siloförvaring
SiloStay marknadsför sig lite uppkäf-
tigt med ”här finns inget att se” och 
uppmanar i stället till en vistelse med 
avkoppling, nedkoppling och efter-
tanke. Det ekovänliga hotellets nio 
”sviter” är inrymda i nio meter höga 
spannmålssilor som utmanar såväl 
 estetiska normer som områdets erup-
tiva naturkrafter.
SiloStay, Little river, Nya Zeeland
www.silostay.kiwi.nz

Vakna i ett akvarium
En egen flytande hotellsvit med 
takaltan för solbad och stjärnskåd-
ning, loungedel i skuggan, matplats 
och badrum låter väl gott nog? Men 
Manta Resorts verkliga höjdpunkt är 
sovrummet under ytan, där du omges 
av korallrevets alla fiskar på andra sidan 
glasrutorna.
Manta Resort, Zanzibar
www.themantaresort.com
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 Sverige runt

Ufokontakt i skogen
Vad har prostatabesvär, den framgångsrika 
ishockeyklubben Rögle och utomjordingar med 
varandra att göra? 
Mer än du kanske anar.
GÖSTA CARLSSON var på väg hem genom 
skogen utanför Ängelholm när rymdfar-
kosten landade i en glänta strax intill vägen 
där han ledde sin cykel. Ur den stora 
farkosten steg ett antal utomjordingar ut. 
De kom från en annan planet, men såg ut 
som människor.  

– Om man tagit av dem flygdräkterna 
skulle vi knappast kunna skilja dem från 
oss själva, berättade Gösta Carlsson i en 
intervju många år senare. 

Han var ensam i skogen den där sena 
majkvällen 1946 och någon kamera hade 
han inte med sig. Andra bevis för att  
händelsen verkligen ägt rum än Gösta 
Carlssons egen berättelse finns inte.  
Fortsättningen på historien är dock all-
deles sann och minst lika fascinerande. 

DET SKULLE DRÖJA många år innan han 
nämnde något om sin upplevelse i skogs-
gläntan. Men den hade påverkat honom 

Så här såg farkosten ut, 
och här landade den, 

enligt Gösta Carlsson som 
lät resa ett minnesmärke 

i skogsgläntan utanför 
Ängelholm. 

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Ängelholm

han hemligheten han burit på i 25 år: det 
var utomjordingarna i skogsgläntan som 
gett honom idén till pollenpreparatet och 
informationen han behövt för att förverk-
liga den. Besökare från en annan planet 
låg alltså bakom både företaget Cernelles 
och hockeylaget Rögles framgångar. 

Föga förvånande blev reaktionerna starka. 
Många undrade om den framgångsrike 
”Pollenkungen” var riktigt klok. Men Gösta 
Carlsson höll fast vid sin historia livet ut 
och det han sade sig ha sett den där dagen 
är en av de mest omtalade observationer-
na i svensk ufohistoria. Carlsson lät också 
uppföra ett minnesmonument på platsen. 
1995 skrev han boken ”Mötet i gläntan” 
tillsammans med Clas Svahn, journalist 
och vice ordförande i föreningen UFO-
Sverige. Svahn lät sig dock inte övertygas 
av  Carlssons historia. 

ÅR 2013 AVLED Gösta Carlsson. Cernelle, 
företaget han startade, har i dag ett 30-
tal anställda, omsätter cirka 60 miljoner 
kronor per år och säljer sina produkter 
i många länder. Rögle spelar i SHL och 
ufomonumentet är en av Ängelholms mer 
udda turistattraktioner. 

Men några utomjordingar lär inte ha 
synts till i kommunen sedan 1946. ● 

på djupet. I slutet av 40-talet lämnade 
naturälskaren Gösta Carlsson sitt jobb på 
SJ och började experimentera med pollen.  
Han startade företaget Cernelle som med 
tiden blev mycket framgångsrikt, inte 
minst tack vare det pollenbaserade  
naturläkemedlet Cernitol, som påstås 
lindra godartade prostatabesvär. Gösta 
Carlsson blev känd som ”Pollenkung” och 
en mycket rik man. 

Stora delar av sin förmögenhet satsade 
han på det lokala hockeylaget Rögle. 1963 
finansierade han Ängelholms första inom-
hushall och senare såg han till att Rögle 
kunde värva världsklasspelare som Ulf  
Sterner och kanadensaren Des Moroney.  
Med finansiären Carlsson i ryggen klättra-
de Rögle genom divisionerna och är i dag 
sedan många år en av landets absoluta 
toppklubbar. 

1971 släppte så Gösta Carlsson Bomben, 
med stort B. I en intervju i Allers avslöjade 

Har det hänt något 

spännande där du bor? 

Skriv till Kombi! 
Varje plats har en intressant 

historia – och det behöver inte 

handla om ufokontakt i skogen. 

Skriv till kombi@kombispel.se 

eller gå in på Kombispels  

Facebooksida och  

berätta!



FOT-
RIKTIGT
Svettiga träningsskor, varma 

vinterkängor och höga klackar. 
Våra fötter får stå ut med mycket 
genom livet – så glöm inte bort  

att ge dem lite extra kärlek  
då och då.
AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

KRÄMA PÅ
Prisvärd fot-
kräm, 49 kr, 
från Åhléns 
serie Skir.

MIRAKELGRANULAT
Något av en mirakelmedicin är 
svenska innovationen BioCool 

FootCare. Ett fotbad med 
granulatet motverkar vårtor, 

nagelsvamp och fotsvamp och 
kan även förebygga hälsprickor 
och fotsvett. 224 kr, Apotea.se

UPPBLÅST
Uppblåsbart fotbad av återvunnen 

vinyl sparar både utrymme och 
naturresurser, 165 kr, Bosign.se.

STARKA BAND
Burt’s Bees nagelbandskräm med 

citronolja stärker och mjukar upp naglar 
och nagelband, 69 kr, Apotea.se.

VÄLSLIPAD
Den roterande skivan på Philips Advanced 

elektriska fotfil innehåller korund, en metall 
som både är effektiv på förhårdnader och 
skonsam mot fötterna, 759 kr, Cdon.com.

INTENSIVKUR
Ansiktsmask har man hört talas om men 

fotmask? Kocostar Camouflage Foot Mask, 
en engångsstrumpa med serum, återfuktar 

torrisar i ett nafs, 49 kr, Ellos.se. 

PÅ TORKEN
Hamamhanddukar 

har extra bra  
absorberingsförmåga. 

Och snygga är de 
också. Badhandduk, 

149 kr, Hemtex.

LÄCKERT LACK
Iduns korallröda 
nagellack piggar 

upp i vintermörkret, 
95 kr, Minfot.se.

GÅ PÅ MOLN
Ulliga, gulliga tofflan 
Johanna sitter bra 
på foten tack vare 

hälremmen, 900 kr, 
Shepherdof- 
sweden.se.
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O E S N O R R E N E D L A O Ä G O L E M A
L A N T I G O N E A T E L P E R E T T Ö R

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in författarna och de 

litterära verken. De fem överblivna bok-
stäverna ger ytterligare ett ord. Orden 

hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 
och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in författarna och de 
litterära verken. De fem överblivna  
bokstäverna ger ytterligare ett ord. 
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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PÅ 
BUDA-
PEST-
BILEN

LÄNGRE 
AV

ÄR OFTA 
UPPÅT

PÅ 
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STAFF-
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HOPP-
SAN

SKREV
MOR

GIFTER
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ÖGONEN

VÄGBOK-
STAV

ÅT TVÅ
HÅLL

KAN BYT-
AS MOT

UPP-
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GRIN

OÄND-
LIGT
KLOK

VÅLLA

DEN KAN
VARA

GROV-
KORNIG

GÖR EN 
DEL PÅ 

TOMTEN

UTTRYCK
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BETÄNK-
SAMHET

VÄRMER 
OCH 

SVALKAR
MITT

KAN MAN
VIN OCH

FISK
NOTERA

INGET
SKJUL,
MEN EN
BARACK

DEN 
SÄGS HA 

STOR 
MAKT
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NÅ UT
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SVAR
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PÅ
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I BAG
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GAV UT 
RÖD 
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1789
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AV DY

SVÅRT 
FÖR SMÅ
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KONTU-
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AV

ÄR FUL I 
MUNNEN

EURO-
PEISK 

HUVUD-
STAD

DET BÖR
MAN EJ

KALLA DE 
ANDRA

NÄTVERK 
FÖR 

KOCK
HANDLA

DE KAN
OROA

PÅ
JOBBET

BÅT MED 
GUDA-
NAMN

FÅNGAT

HA 
NÅGOT 
VISST

DAGAR I 
KORTHET

MAZETTI

FINNER 
VAD 

DIMMA 
DÖLJER

DEN 
HAR
DET 
DÄR

FISK
 ELLER 

SLYNGEL
KÖR I 

STHLM

HAR JUBI-
LAREN 

SKÄL ATT
TRE I 

BÖRJAN

ÄDEL I 
FORSEN
FÖR HÖ 
ELLER 
DANS

FÅ ATT
SLOCKNA
GAMMALT

TIDS-
FÖRDRIV

FÖLJER 
BILAGOR

ENG. 
VÄRDS-

HUS

KOMMER
SOMLIGT

DEN ...
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ENSKAP

KOLLA
DNA

ÄR VALS-
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HELT 
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OR I
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FÖRFALL 

VARA
GROD-
ÄTARE

ÄR EJ
KOREA
ÄR VÄL

POPULÄR
KONSERT

GOD ATT 
SÖKA 

SÅDANT 
FÖR 

NALLE

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

Vinnare Kombikrysset september 2018:
Bengt Engman, Hasselfors, Curt Jönsson, 
Malung, Carola Wallenö, Mölnbo, Per Diurlin, 
Karlshamn, Margareta Åhsberg, Hallstavik.
Efterfrågad lösning september 2018: HÖSTLIG.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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En smal lampskärm 

kräver stort tålamod 

och små, flinka händer. 

Ju vidare skärm,  

desto enklare blir 

jobbet.

Tips!

Ibland kliar det i fingrarna efter ett kul pyssel som 
varken kräver symaskin eller verktygslåda.  
Här är några snabba tips som förvandlar en trasig 
lampskärm, en tråkig tavelram och en drös gamla 
bijouterier till något snyggt och personligt. 
TEXT OCH IDÉ: CHRISTINA BILD  FOTO: CARLA LOMAKKA

Knapphändig  
anslagstavla
Har du en massa fina, udda knappar som 
aldrig kommer till användning? Sätt dem 
på väggen! 
Gör så här: Blanda stora och små knappar 
och fäst med lite kontaktlim. Limma fast 
ena långsidan av tyget på baksidan av ra-
mens kartongdel, spänn tyget och fäst de 
andra sidorna. Om du skippar glaset kan 
din tavla också användas som anslagstavla. 

Skärmtid med  
mysfaktor
Lampskärmar kan ofta bli lite ofräscha 
med tiden, och en ny skärm kostar ofta 
många hundralappar.  
Så varför inte göra något av det du har?
Gör så här: Klipp bort allt tyg med en liten 
sysax. Linda med pappersband (som här), 
garn eller snöre för tidsenlig 50-talsnostalgi. 

gör det själv
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Lätt som en plätt. Höstens 
finaste smycken fixar du 
enkelt på en kväll. 

Textil täckning
Ett bottenskrap i smyckeslådan, några flirt-
kulor, lite stuvbitar och ett presentband.
Mer behövs inte för att skapa personliga 
smycken i härliga höstfärger.

HALSBAND AV FLIRTKULOR
Gör så här: Gör hål genom flirtkulorna 
med en pryl och trä upp på bandet. Klipp 
en tygremsa som är ca 1,5 ggr så lång som 
kulraden och 2 ggr så bred som kulornas 
omkrets. Pressa (med strykjärn) in 1 cm av 
tygremsans ena långsida och 4 cm av ena 
kortsidan, aviga mot aviga. Lägg tygremsan 
som en tunnel runt kulraden, så den råa 
tygkanten täcks. Vira koppartråd 3 cm före 
första kulan och fortsätt sedan att vira tråd 
mellan varje kula tills två kulor återstår.  
Mät av exakt hur mycket tyg som behövs 
för resten av halsbandet. Klipp av kort-
sidan med 4 cm marginal, pressa och  
vik in aviga mot aviga och fäst som  
i början. Vira koppartråd mellan de  
återstående kulorna. Knyt ihop  
bandet med en fin rosett.

BRETT ARMBAND
Gör så här: Klipp remsor i varierad bredd 
men samma längd (som når runt arm-
bandet + 3 cm). Pressa (med strykjärn) ned 
1 cm av ena långsidan och kortsidan på 
alla bitar, aviga mot aviga. Limma fast en 
bit i taget, med början mitt på armbandets 
insida. Låt den pressade kortsidan dölja 
den råa på insidan, fäst med lim. Fortsätt 
med nästa bit. Låt torka med knappnål 
som fixering.

ARMBAND MED GARN
Gör så här: Linda mohairgarn lite glest (om 
du vill att materialet under ska skymta). 
Knyt ihop ändarna och dra in dem med en 
stoppnål på insidan.

SMALT ARMBAND
Gör så här: Klipp en remsa på 4 x 100 cm, 
pressa (med strykjärn) ned en centimeter 
av långsidan aviga mot aviga. Linda hårt 
diagonalt så presskanten döljer den råa 
kanten. Vik in sista kortsidan på insidan av 
armbandet och dutta på lite lim. Låt torka 
med knappnål som fixering.

PSST! 
Titta också på Kombispels 

Facebooksida där vi tipsar 

om fina julpyssel!



Ännu fler vinstchanser 

i december!
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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.

Snart är det jul igen – och vad vore den 
utan en julkalender? På vår hemsida  
www.kombispel.se/julkalender hittar du 
Kombispels egen där du varje dag kan 
tävla om fina vinster. 
I december får du som kombispelskund ännu fler chanser att vinna! 
Från den 1 december fram till julafton hittar du vår digitala julkalender 
på hemsidan www.kombispel.se/julkalender och på vår Facebooksida. 
Bakom var och en av de 24 ”luckorna” döljer sig en ny tävlingsfråga, och 
varje dag är de som svarar rätt med och tävlar om tre fina varuvinster. 

Nedräkningen har börjat  

– snart kan du öppna lucka ett!



Olé! 
➞ YSTAD 15 november. 
Vad gör man i Ystad en 
mörk torsdagskväll i 
november? Njuter av 
flamenco såklart! På 
Svarte bibliotek vankas 
gitarrspel, sång och dans 
– och efter konserten kan 
den som vill själv prova att 
dansa flamenco. Mer info: 
www.visitystad.se.
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På gång

”100 % dans och 100 % teater” utlovas 
när Uppsala stadsteater låter regissören 
Hugo Hansén och koreografen Benke 

Rydman göra scenföreställning av 
Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet”. 

Mer info: www.uppsalastadsteater.se

17
NOVEMBER I UPPSALA

”Jag tröttnar 
inte på skid- 
åkningen” 
➞ Hallå där, Linda Morell, 
PR-chef på Skistar, som 
driver skidanläggningar 
i bland annat Sälen och 
Åre. Vilka är de viktigaste 
förberedelserna ni gjort 
inför vintern? 
– Rekrytering av vår  
säsongspersonal är bland 
det viktigaste. Förutom 
det är det allt praktiskt 
arbete för att kunna starta 
verksamheten på ett bra 
sätt och erbjuda så bra skid-
åkning som möjligt.  
 
Några nyheter i år?
– I december öppnar vi en 
helt ny expresslift i Hund-
fjället i Sälen. Det blir Skan-
dinaviens modernaste sittlift 
med värme i stolarna, snygg 
design och vindskydd. 
Alpina VM i Åre är en av 
vinterns absoluta höjdpunk-
ter, det är tredje gången VM 
går där och det är verkligen 
ett bevis på att Åre erbjuder 
skidåkning i världsklass.  
I Vemdalen, Trysil och  
Hemsedal utvecklar vi barn-
områdena genom nya barn-
liftar och fler barnbackar. 
  
Ser du några trender när 
det gäller vinterturismen?
– Den tydligaste trenden 
är att allt fler söker en aktiv 
semesterform och samtidigt 
avkoppling och då passar 
utförsåkning bra. 
 
Vad gör du själv när du är 
ledig? Tröttnar du inte på 
vintersport?  
– Nej, jag tröttnar inte, jag 
har åkt utför sedan jag var 
fem år och tycker fort-
farande det är lika roligt. 
Det är en stark tradition och 
något speciellt att spendera 
tid på en skidort med nära 
och kära. ●

➞ IDRE 24–25 november. Nu drar skid-
säsongen i gång på allvar. Volkswagen Cup 
hette tidigare nationella seriecupen och 
samlar de svenska elitåkare som inte tävlar 
internationellt. Cupen består av tio deltäv-

lingar som genomförs på fyra olika orter, 
och premiärtävlingen arrangeras alltså 
denna helg på Idre fjälls skidstadion. Övriga 
cuptävlingar går i Östersund, Hudiksvall 
och Kalix. Mer info: www.skidor.com ●
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FLAMENCO

DIKTARTOLKNING

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Premiär! 

Populära poeter
➞ KALMAR 
29 november. 
Triss i stora 
svenska  
poeter blir 
det på Kalmar 
Teater när 
skådespelaren 
Peter Hausen-
kamp tolkar 
Nils Ferlin, 
Lars Forsell 

och Gustaf Fröding. Mer info: 
www.kalmar.com

Gästrikesmaker
➞ SANDVIKEN 17 november. Vågar vi gissa på en ström-
mingsrätt eller två? Tunnbröd? Säkert – men variationen är 
nog större än så under heldagsevenemanget Hur smakar 
Gästrikland? på Kulturcentrum Sandviken. Här kan du lyssna 

på ”prat om mat” 
med bl a stjärn-
kocken Melker 
Andersson, bördig 
från landskapet, 
och naturligtvis 
smaka på mat  
från Gästrikland. 
Mer info:  
www.visitgavle.se

MATFEST

Skidfesten kan börja!

Volkswagen 
Cup samlar den 
svenska eliten 
och avgörs i tio 
deltävlingar. 
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Gästrikland är fina fisken. 



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

18
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Namn:

Gatuadress:

Postnummer: Postort:

Mobil/telnummer:

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

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

TA CHANSEN DU OCKSÅ
– prenumerera på lilla skraplottspaketet

Ditt välkomstpaket

Över 30 miljoner 

   i vinstpott!

ÖVER 30 MILJONER kronor skall delas ut!
Totalt över 1,9 miljoner vinster! 

Högsta vinst är 5 MILJONER kronor!

Du betalar endast 25 kr 
för 2 Glädjelotter och 2 Femman.

50% 
rabatt

Kombispel

SVARSPOST
20076706
162 21 VÄLLINGBY

Erbjudandet gäller befintliga kunder i Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet och längst till  
2019-01-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra 
kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på https://www.kombispel.
se/allmanna-villkor. 

 JA TACK, Jag vill prenumerera på lilla skraplottspaketet och får mina första lotter i mitten 
av nästa månad. Jag får det första lottpaketet för halva priset – för endast 25 kr. Därefter får jag 
2 st Glädjelotten och 2 st Femman i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan 
för endast 50 kr per månad.
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