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Lotta snurrade hem 1,4 miljoner 

på Jackpotthjulet
Där satt den! 
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REDAN DECEMBER?!? Vet inte om det 
bara är jag, men går inte åren lite 
fortare för varje år? Hur som helst, i 
december är det mycket fokus på julen 
och så också i detta nummer. Vi får tips 
på välsmakande julmat från en av lan-
dets mest uppskattade kockar, Niklas 
Ekstedt, och ger dig chansen att vinna 
hans nya kokbok Niklas Jul. Vi åker 
på fjällsemester i Vemdalsfjällen och 
tittar på fjällaktiviteter för stora och 
små. Vi träffar engagerade körsångare 
som gör sig redo för årets julkonserter. 
Jag skulle inte kalla mig kyrklig, men 
till våra jultraditioner hör att gå på en 
julkonsert och då gärna på Lucia. Det 
är en fantastisk upplevelse att från det 
kyliga vintermörkret utanför stiga in i 
en kyrka upplyst av stearinljus, slå sig 
ner på träbänken och under en stilla 
timme lyssna till körens tolkningar av 
gamla och nya julsånger. Tack till alla 
körsångare därute som ger oss möjlig-
het till den sortens upplevelser!

DECEMBER INNEBÄR ÄVEN ett avslut på 
året och starten på ett nytt. För dig som 
gillar bilar bjuder Kombis medarbetare 
Ia Wadendal på några spaningar inför 
motoråret 2019. 

På sidan 26 presenteras några av 
årets nyheter i våra lotterier. Bland 
annat kommer varje lott du har nu att 
ge fyra chanser att vinna 
Superjackpotten. Den 
största nyheten kom-
mer dock senare i vår, 
mer om den då.

Med det passar 
jag på att redan nu 
önska god jul och ett 
gott nytt år! 

Tack, alla  
körsångare! 

ÄNNU GODARE JUL
Kände kocken Niklas Ekstedt 
bjuder på recept på 
uppdaterad julmat.  

FINSMAKARFÅGEL
Vaktel serveras på finkrogar 
och banketter. Karolina 
Wilczynska är uppfödare.   

TOMTEN ÄR SAKEN 
Prydnadstomtar har 
blivit eftertraktade 
samlarobjekt.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om nästa års bilnyheter och Själlands bästa sevärtheter, möt ett dussin glada 
körsångarna i Estuna – och missa inte pysslet och korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Fjäll för stora och små
Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 12
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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: Peter Knutson Tryck: PunaMusta

Sidan 22 Sidan 6Sidan 9

Välkommen

På skidsemester med tre generationer.  

Kombi
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Lotta Mattsson
Ålder: 66 år.
Bor: Skutskär, utanför Gävle.
Gör: Pensionerad efter att ha 
varit lärare i 40 år.
Familj: Maken Hans, tre barn 
och sex barnbarn. 
Intressen: Resa, gå ut och gå, 
läsa och fika.

” Det blir kryssning, 
solpaneler och fika”

VINNARE 
1 400 000:-

DET ÄR EN GLAD Lotta som stiger in i rummet 
där det stora Jackpotthjulet väntar. Maken 
Hans är också med. Ända sedan 1990 har 
Lotta varit med i Kombilotteriet och hittills 
har hon bara vunnit några småvinster. Men 
nu, lagom till pensionärslivet, blev det alltså 
storslam och chans att snurra hem tio mil-
joner kronor – något som inte riktigt sjunkit 
in ännu. 

– Jag blev chockad när Kombispel kom 
och överraskade mig i lilla Skutskär, sådant 
här händer ju bara inte. Jag är så glad redan, 
en miljon är otroligt mycket, säger Lotta 
innan hon snurrar på hjulet. 

En miljon är det hon är garanterad men 
hjulet stannar på 1,4 miljoner och hurrarop 
och guldkonfetti yr i luften. 

När Lotta blivit gratulerad med check och 
blommor och poserat klart för fotografen 
får hon en stor bit tårta och sätta sig ner en 
stund. Hon har redan hunnit fundera på vad 
hon vill göra för pengarna.  

– Det blir en kryssning i Karibien med 
Hasse, säger Lotta som älskar att resa, och så 
ska vi lägga solpaneler på taket på vår stuga. 

– Jag kommer nog också lägga lite mer 
pengar på små enkla saker. Det blir mer fika, 
säger hon och skrattar. 



GRATTIS!
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Kombinytt

De fina bilderna på Karolina 
Wilczynska och hennes vaktlar 
på sidorna 6–8 har tagits av 
fotografen Lars Dareberg. Han 
är sedan många år verksam i 
Malmö – men det var i hem-
staden Västerås allt började. 

Hur kom det sig att du blev 
fotograf? 
– Jag bestämde mig redan 
när jag var tio år. Jag ringde 
den lokala tidningen VLT,  
Vestmanlands Läns Tidning, 
och fick prao när jag var  
14 år. Första dagen åkte vi till 
Stockholm och Sveavägen 
och fotograferade högen med 
blommor som låg där efter 
mordet på Olof Palme.
 
Vad är det roligaste med  
jobbet? 
– Att träffa så mycket olika 
människor mer eller mindre 
varje dag. Det kan vara i sorg, 
glädje och i deras vardag. 
På något sätt har allt samma 
charm.
 
I det här numret har du foto-
graferat vakteluppfödaren 
Karolina Wilczynska i Skånes 
Värsjö. Har du någon egen 
relation till landsbygd och 
lantbruk? 
– Nej, det kan jag nog inte 
säga direkt. Jag har en stark 

respekt för djur – rädsla skulle 
nog någon kunna säga.
 
Vilket är det konstigaste foto-
uppdrag du fått? 
– Jag har jobbat med det här i 
över 30 år och har haft mäng-
der med konstiga uppdrag. Allt 
från att ha fiskat och bastat 
med statsministrar i Finland till 
att jaga prostituerade i Berlin. 
Jag skulle nog kunna fylla den 
här tidningen med anekdoter. 
 
Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Jag har två barn, så mycket 
av min lediga tid går till deras 
sysslor med dans, trummor  
och teater.

Fem frågor till Lars Dareberg, fotograf

En eloge till den som gör kryptokorsordet till tidningen.  
Nu senast fick nästan alla bokstäver vara med, endast Q 
och W uteblev.  
Något udda bokstäver som C, Y och X var med flertalet 
gånger och till och med Z fick plats i en ruta.  
Bra jobbat! 
Hälsningar  
Ditte
 
Svar: Hej Ditte!
Ja, vår kryptokonstruktör Niklas Aurgrunn är verkligen 
skicklig med bokstäverna. Det är du också som löser de 
kluriga uppgifterna. Vi skickar ett skraplottpaket med 
posten!

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

MÅNADENS LÄSARBREV

I Kombi nr 10 tävlade vi ut kokboken Blåbärs-
snår, äppelskrutt och rabarberskugga och det 
rätta svaret var Muscovadosocker. Vinnare 
blev: Christer Brandt, Söderåkra, Lars-Erik 
Gärdin, Gällö, Elsy Pettersson, Gävle. Grattis!

”Jag har stor respekt  
för djur, eller rädsla”

Dagens – och inte minst 
morgondagens – bilar blir i 
allt högre grad uppkopplade 
mot internet. Naturligtvis 
för att förare och passa-
gerare ska kunna använda 
olika webbtjänster, men 
också för att bilen själv ska 
kunna kommunicera med 
sin omgivning. 

Sedan en tid tillbaka ar-
betar Ford tillsammans med 
mobiltelefonoperatören  
Vodafone för att ta fram 

teknologi som automatiskt 
kan varna medtrafikanter 
för olyckor. 

Systemet, som just nu 
testas i Düsseldorf, varnar 
förare för olyckor bara 
några sekunder efter att 
de inträffat. Det ska också 
signalera när utrycknings-
fordon närmar sig och då 
meddela vilken fil föraren 
ska lägga sig i för att öka 
framkomligheten och skapa 
en »akutkorridor«.

Motornytt!

UPPKOPPLAD BIL  
VARNAR FÖR OLYCKOR

Fords och Vodafones system varnar för olyckor och 
hjälper till att skapa fri väg för utryckningsfordon. 

JULSIFFROR
➞ 57% av dem som bor i Sverige 
blir glada av att FÅ julklappar. 

➞ 71% av dem som bor i Sverige 
blir glada av att GE julklappar. 

➞ 40% av dem som bor i Sverige 
tycker att det fortfarande skulle 
vara ”en riktig jul” även om man 
tog bort tomten, men bara 14% 
kan tänka sig att avstå från julmat.

KÄLLA: SVENSK HANDEL
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Maj Mogren
Ålder: 82 år.
Familj: Man, dotter och två 
barnbarn.
Gör: Pensionär.
Bor: Halmstad.
Intressen: Går promenader, 
spelar boule och jobbar på 
en loppis ibland. 

VINNARE 

2014

1 000 000:-
”JAG VANN en miljon kronor i Kombi-
lotteriet för fyra år sedan. Det var 
naturligtvis väldigt roligt att vinna så 
mycket och pengarna var ett välkommet  
tillskott. Men pengar rullar lätt och i 
dag finns inte jättemycket kvar. Vi har 
unnat oss att ha lite trevligt och så har 
vi hjälpt vår dotter när hon skulle bygga 
om huset. Det som är kvar fungerar 
som en buffert om något skulle hända.

Jag kan inte säga att livet blev annor-
lunda efter vinsten, men visst ger det 

en trygghet. Jag har inte berättat för så 
många, bara familjen och nära vänner. 
Jag har inte märkt någon avundsjuka, 
bara fått lyckönskningar.

Det var faktiskt inte första gången 
jag vann en större summa pengar. Min 
man brukar skämtsamt säga att jag är 
en riktig turkärring. Och så brukar han 
lägga till att den högsta vinsten ändå är 
att jag träffade honom. Och det får man 
väl hålla med om. Vi har nu varit gifta i 
över 44 år.” 

”Min man kallar 
mig turkärring”
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Vegetarianen och översättaren Karolina Wilczynska bytte liv 
och blev vakteluppfödare. Sedan dess har hennes och sambon 
Victors vaktelkött och vaktelägg serverats både på Nobelfesten 
och de finaste restaurangerna i Stockholm och Köpenhamn. 
Kombi har besökt parets gård i norra Skåne.
TEXT: IA WADENDAL  FOTO: LARS DAREBERG

A
NKORNA SNATTRAR och 
kvackar när de rör sig i en 
strid ström mellan godsaker-
na på marken. Mellanmålet 

för de fjäderbeklädda tvåfotingarna på 
gården är äpplen, gurkor, melon och 
tomater. Sånt tycks gå hem både hos 
myskankor, magpies och cayugaankor. 
Uppfödarverksamheten inom Rosa 
Skattlådan i Skånes Värsjösom drivs 
av Karolina Wilczynska och hennes 

sambo Victor Carlsson. De har skapat 
ett trivsamt boende för fåglarna. 

Förutom ankor föder paret också upp 
vaktlar, rödhöns, kalkoner och pärlhöns. 
De flesta får röra sig helt fritt, och just 
ankorna travar gärna ner till badsjön 
då och då för att ta sig ett dopp.

– Djur ska ha det bra, vi ser dem som 
individer och vill ge dem ett så bra liv 
vi kan. Välmående och frigående djur 
gynnar både människan och naturen. 

Mår djuren bra under sina liv så blir det 
också god närproducerad mat med hög 
kvalitet av dem sedan, säger Karolina 
Wilczynska. 

GÅRDENS HUVUDVERKSAMHET är 
vakteluppfödning, och startskottet 
kom redan för 13 år sedan då Karolina 
fick några vaktlar av en granne. Hon 
blev alldeles förälskad i de små fluffiga 
fåglarna och vakteltuppens säregna 

Fågelperspektiv

”Djur ska ha det bra”
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Karolina Wilczynska 
Ålder: 37 år.
Familj: maken Victor Carlsson, 36,  
barnen Alice, 8 år och Vidar 6 år. 
Bor: på gården Hästhagen i Skånes 
Värsjö
Gör: driver tillsammans med Victor 
Rosa Skattlådan med bl. a. vaktelupp-
födning och biodling. Försäljning av 
kött och ägg från vaktlar och övriga 
fåglar samt honung, honung i bikaka, 
bipollen och bibröd.
Bakgrund: Karolina har studier i 
engelska, kulturhistoria och svenska 
vid Warszawas universitet bakom sig. 
Arbetade som översättare innan hon 
utbildade sig till yrkesbiodlare. 
Var kommer namnet ifrån? ”Skattlådan 
är den del i bikupan där bina lagrar 
honung i ramar. Det var Alice som fick 
välja färg på den första bikupan, och då 
blev det rosa. Vi har kvar namnet trots 
att fåglarna tagit över vår verksamhet”.
Utmärkelser: Rosa Skattlådans vaktel 
är den enda hittills i Sverige som 
fått utmärkelsen Exceptionell råvara 
(2017). I år fick Skattlådans ankor, 
rödhönor och pärlhönor utmärkelsen 
Utmärkt råvara.

Vaktel- 

kycklingarna 

är inte större 

än så här. 

Det hela började för 13 år 
sedan med att Karolina fick 
några vaktlar av en granne.

Ankorna trivs när de kan ta sig ett dopp.
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Rosa Skattlådan föder  

upp japanska vaktlar. Den 

japanska vakteln är ett 

marklevande djur och tillhör 

familjen fasanfåglar. Vaktlar 

föds upp för äggens och 

köttets skull – det är  

delikatesser i  

västvärlden.

Vaktelfakta

8 

spelande läte, och bestämde sig för att 
börja föda upp dem och sälja äggen. Då 
bodde hon och Victor – som arbetade 
som yrkesjägare – på en arrenderad 
gård norr om Stockholm och Karolina 
hade lämnat översättarverksamheten 
bakom sig. Av en slump träffade hon 
Michelinkrögaren Mathias Dahlgren 
under en sammankomst för småskaliga 
matproducenter, och han beställde 
genast vaktelägg av henne.

– Det blev verkligen intensivt och jag 
fick utöka produktionen. Men det var 
det värt, att sälja ägg till Grand Hotel 
var ju helt fantastiskt. Sedan bytte de 
kock och ändrade meny tyvärr, så jag 
tappade dem som kund.

Men Karolina är inte typen som ger 
upp. Hon skrev till den nyöppnade 
lyxkrogen Gastrologik och erbjöd sina 
vaktelägg – vips hade hon fått en ny 
stor kund. 

Du var vegetarian när du började 
med vakteluppfödningen. Hur kom 
det sig att du började äta kött?

– Jag var vegetarian när jag var mel-
lan 17 och 23. De flesta jag pluggade 
med var det, så det föll sig naturligt. 
Men jag blev ju sambo med en jägare. 
Jag satt där och åt halloumi på mid-
dagarna när de andra åt kött – det blev 
lite konstigt. När äggen jag hade kläck-
tes så blev det för många tuppar, så vi 
fick slakta dem och slänga i skogen. 
Det var jättehemskt. Då bestämde jag 

mig för att börja äta kött, fast bara mitt 
egenproducerade.

Vi hälsar på hos vaktlarna, som håller 
till i sina egna inhägnade gårdar flanke-
rade av små kullhus med värmelampor. 
Vaktlarna är mer rymningsbenägna 
än ankorna och de andra fåglarna på 
gården, så de kan inte gå fritt. Karolina 
plockar upp några av gårdens mest 
eftertraktade varor – vaktelägg. Hon 
pekar på de svarta och bruna fläckarna 
på de små äggen i hennes hand.

– Varje höna har sitt eget mönster, 
man ser vilken av dem som lagt just det 
här ägget.

GENOM ÅREN har framgångarna och 
de nya kunderna kommit slag i slag för 
Rosa Skattlådan. Victor har fått trappa 
ner på viltvården och ägna sig mer åt 
den lönsamma vakteluppfödningen. 

I början av 2016 kom den riktiga 
höjdpunkten – då fick paret besök av 
kocken som ansvarade för Nobelmenyn. 
När han frågade om de kunde leverera 
2 000 vaktlar till Nobelmiddagen sva-
rade Karolina ja utan tvekan – trots att 
gården bara hade 200 små fåglar just då. 
Efter många turer, mycket hemlighets-
makeri och hårt arbete kunde de mycket 
stolta leverera alla de önskade vaktlarna 

till Nobelmiddagen – färska dessutom, 
trots att kockarna trodde att det skulle 
bli frysta fåglar.

– Det var fantastiskt och jag gör 
gärna om det, säger Karolina med ett 
stort leende på läpparna.

I SOMRAS flyttade familjen Wilczynska/
Carlsson till Victors föräldrars gård 
i Skånes Värsjö – arrendet i Stock-
holm hade blivit för litet. Närheten till 
Köpenhamn har snabbt lockat kockar 
därifrån till vakteluppfödningen och 
beställningarna har börjat ticka in.

I en liten hage nära boningshuset går 
några lurviga grisar av rasen Mangalica 
omkring och bökar. De springer genast 
fram när vi närmar oss och vill bli 
klappade på den pälsiga ryggen. Ibland 
får grisarna sällskap av pärlhönsen i 
hagen – det brukar finnas lite godbitar 
på marken att hacka i sig här också.

– Jag har drömt om att ha grisar 
sedan jag var liten. De ska vara våra 
avelsdjur. Det är ett test, precis som 
med rödhönorna. Man måste prova 
nytt hela tiden när man jobbar i liten 
skala. Det är det vi gör, jobbar på våra 
drömmar och utvecklar dem, säger 
Karolina och kliar den stora grisen 
bakom örat. ●

”Jag bestämde mig för att börja äta kött,  
fast bara mitt egenproducerade”

Det går att se på  
ägget vilken höna 
som värpt det.  

I somras flyttade familjen till Victors föräldrars gård  
i Skånes Värsjö. Den förra gården hade blivit för liten.

En fullvuxen vaktel 
väger mellan 150  
och 180 gram.



GAMMALT JULPYNT har blivit hett ville-
bråd på loppisar och auktionssajter – 
och framför allt är det tomtar av olika 
material som skapar köpsuget. Många 
av de mest åtråvärda tomtarna har 
tyskt ursprung, där företag som Goebel, 
Heissner och Griebel – den sistnämnda 
under en period världens enda kom-
munistiska trädgårdstomtefabrik (!) – 
försedde hela världen med tomtar, från 
1870-talet till mitten av 1900-talet. 

De tyska tomtarna var ursprungli-
gen tänkta som trädgårdsdekoration. 
Oftast var de utformade som dvärgar  
och utrustade med gruvverktyg men 
inte helt olika de akvarelltomtar som 
Jenny Nyström målade under samma 
tidsperiod. Jenny Nyström utgick från  
folktrons lilla gråklädda, vresiga gård-
var, men gav pysslingen en vänligare 
uppsyn, långt skägg och röd luva. Bil-
den förädlades senare av Lars Carlsson 
som under andra delen av 1900-talet 
skapade några av våra mest älskade jul-
motiv. Genom åren ritade han mängder 
av julkort, barnböcker och skisser för 
prydnadstomtar, varav flera fortfarande 
tillverkas av Fyrklövern. 

Omåttligt populära Lisa Larson har 
förstås också bidragit till den natio-
nella tomteparaden. 1980 kom hennes 
serie Adventsbarn, med stjärngosse, 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Plåttomte från 1930- 
talet, Gama, 3 500 kr.

Design Lars Carlsson 
för Fyrklövern, 1 100 kr.

Tysk papier maché-
tomte, tidigt 1900-tal, 
5 522 kr.

Keramiktomte, Heissner, 
600 kr.

Tysk 1900-talstomte 
med snusdosa, 87 cm 
hög, 11 025 kr.

Tomteparad

Kulturkoll

Nyklubbade tomtar på nätauktion

Visste du att …
… Sverige har ett alldeles 

eget tomtemuseum? 

Nordiska Tomtemuseet 

hittar du i Dalsland Center 

i Håverud, 1,5 mil  

från Mellerud. Öppet 

dagligen.

Fem småtomtar och en 
ljusstake, design Lisa 
Larson, klubbade för  
2 000 kr på nätauktion.

lucia, tärna och tomte, och det finns 
samlare som betalar nästan lika 
mycket för välbehållna gamla advents-
barn som de nytillverkade. ●
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Ingen åldersgräns

Aktiv fjällsemester för flera generationer i familjen? Javisst! 
Kombis Cenneth Sparby är både morfar och skidentusiast och 
reste till Storhogna i Vemdalen med svärson och barnbarn. 
Och lite extra russin, choklad och tålamod. 
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

Härlig fjällsemester 
för tre generationer

Storhogna och Vemdalsfjällen 
har många väl preparerade spår 

även uppe på fjället, med flera 
våffelstugor inom nära räckhåll.
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S
TORHOGNA LIGGER där vägen 
slutar. En anrik fjälldestination 
vid foten av de mjuka och böl-
jande bergen som inbjuder till 

skidturer i makligt tempo.
Det gamla högfjällshotellet, med sin 

unika vinterträdgård, bjuder dessutom 
på en av fjällvärldens mysigaste spa-
anläggningar.

Visst finns det alpina pister att välja 
mellan, men det är framför allt längd- 
och turskidåkningen som lockar.

Alpina Klövsjö, Vemdalen och Björn-
rike ligger nära. De går även att nå via 
väl preparerade längdspår.

Denna soliga dag är vi en salig bland-
ning av barnfamiljer med pulka och 
skidor, klassiska turåkare och längd- 
entusiaster som är redo för dagens 
utflykt i det vackra vädret.

– Ja, så här ser det ut varje morgon 
under vintern, kommenterar Anders 
Lindros som är sportchef i Storhogna 
och den som hjälper mig att hyra längd- 
och alpinskidor till mitt fyraåriga 
barnbarn, som ivrigt väntar på att få ge 
sig ut på fjället.

JAG ÄR HÄR med svärson och barnbarn 
för att friska upp färdigheterna från 
tidigt 90-tal, då jag som hyfsat nybliven 
småbarnsförälder gjorde mina första 
fjällturer med pulka. Ofta med alltför 
höga tankar om längre utflykter med 
solsken i blick, choklad i termos och 
färd i vilsam takt. Ambitioner som 
emellanåt slutade med att hustrun och 
jag slog läger redan efter ett par hundra 
meter från fjällstationen, då barnen 
vägrade att åka längre.

Nu hyr vi stuga nära Storhogna 
Högfjällshotell och har i förväg bokat 
alpin skidskola för fyraåringen Majken. 
Lillasyster Britta, två år fyllda, får vänta 
med backarna. Det räcker att prova lite 
längd på gårdsplanen för hennes del, 
har pappa klokt bestämt.

I DAG HAR vi Samevistet som mål, en 
mysig våffelstuga mitt ute på fjället. En 
självklar rastplats under den milslånga 
Högfjällsrundan, som börjar och slutar 
vid Storhogna Högfjällshotell.

Med barnen i en hypermodern Thule-
pulka, russin som muta i beredskap och 
vinden i ryggen är vi där på 45 minuter. 
Här är redan flera barnfamiljer i färd 
med att mumsa våfflor och dricka varm 
choklad med vispgrädde ute i solen, 
med renfällar som sittunderlag.

Mums med våffla vid 
Samevistet, tycker 

Britta, två år.

Majken, fyra år, stortrivs i 
Storhogna. Särskilt när det 
vankas gott fika i solen.

I Klövsjö driver familjen Zakrisson mikrobryggeri och restaurang. 
Från vänster i bild farmor Siv, mamma Liselotte, svärsonen Nayar 
Chávez, pappa Jan med barnbarnet Luna och dottern Karolina.

Familjen åker 
utför. Sten 
Hebert passar 
på att åka 
längd. 
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Peter och Carina Hallman har pausat 
en stund vid våffelstugan för energi-
påfyllning, bland annat i form av 
russin till barnbarnet Lily, drygt två år. 
Dottern Emelie står bredvid med lilla 
Lykke i famnen, knappt två månader 
gammal.

– Jag var här första gången för över 
40 år sedan, berättar Carina, så det är 
en hel del nostalgi för mig med Stor-
hogna. Att vi nu är morföräldrar gör 
det ännu roligare att komma tillbaka.

Peter och Carina, som är från  
Haninge söder om Stockholm, har 
alltid hyrt stuga i Vemdalsfjällen under 
vintervistelsen. Ett arv de fört vidare 
till sina tre barn, som alla från tidig 
ålder dragits i pulka på fjället.

– Och nu är det min tur att dra, med 
god hjälp av pappa, säger Emilie med 
ett leende.

Visst åker familjen fortfarande en hel 

del slalom, men med nya småttingar 
blir längdskidåkningen allt viktigare.

– Storhogna är perfekt för en utflykt 
med tre generationer, säger Peter med 
en menande gest ut mot det böljande 
landskapet. Det tar ju inte många 
minuter att skida upp på fjällplatån, 
och det är lätt att anpassa turen efter 
förmågan.

VI PASSAR PÅ att gräva en solgrop, och 
Majken och Britta hjälper till med 
varsin liten spade. Det tar sin goda tid, 
men vad gör det när solen flödar och 
det är vindstilla?

Strax intill sitter Sten Hebert från 
Stockholm, som har fjällstuga i Stor-
hogna. Med åtta barnbarn har han en 
hel del erfarenhet att dela med sig av.

– I februari var jag uppe med två 
av dem under några intensiva dagar. 
Jag såg till att även göra själva resan 

till en upplevelse i sig, genom att ta 
Inlandsbanan och rälsbussen till Rätan. 
Sexåringarna var saliga och fick till och 
med sitta framme hos lokföraren och 
tuta, säger han.

För Sten är variationsrikedomen det 
som får honom att ständigt återvända 
hit för friluftsliv – året runt.

– I dag är resten av familjen och åker 
utför i Björnrikebackarna, så då passar 
jag på att åka längdskidor på egen hand.

HAN BRUKAR för det mesta avsluta 
turen med en fika på hotellet, ofta på 
uppmaning från barnbarnen. Ett säkert 
tips som vi också nappar på.

För åter tillbaka på Storhogna, 
efter att Majken och Britta med högst 
varierat resultat testat längdskidorna 
en kort sträcka på tillbakavägen, väntar 
kaféet i vinterträdgården. Varm chok-
lad och nybakade kanelbullar smakar 

Peter och Carina 
Hallman på fjälltur 
med dottern Emelie 
och barnbarn. 

Ost, 
sylt och 
saft från 
Klövsjö. 

Efter en dag i backar och spår 
är det dags att njuta i poolen 

på Storhogna Högfjällshotell.

Skön paus  
efter skidskolan.  

Nu väntar längdspåren.
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Storhogna – en rofylld 
del av Vemdalsfjällen
➞ Storhogna är en del av Vemdals-
fjällen, på gränsen mellan Jämtland 
och Härjedalen. Ett vidsträckt skid-
område med närmare 60 nedfarter 
och 35 liftar, fördelat på fyra destina-
tioner –Storhogna, Klövsjö, Vemdals-
skalet och Björnrike.
➞ Storhogna passar utmärkt för små-
barnsfamiljer, med ett snällt skid- 
område och lugnt tempo i backar och 
spår. Det finns även en skidlift som le-
der till Klövsjö. Högfjällshotellet lockar 
dessutom med Plupps skidskola för 
barn och en hel del familjeaktiviteter.
➞ Under högsäsong prepareras 
närmare åtta mil sammanhängande 
längdspår i regionen, och du kan åka 
längdskidor mellan de fyra orterna. 
Turåkaren har även 18 mil med vinter-
leder att välja mellan.
www.storhogna.se
www.skistar.com/vemdalen

Utflykt med mersmak
➞ En kvarts bilresa från Högfjälls- 
hotellet finner du vackra Klövsjö by 
med stenugnsbageri och kafé samt 
även ett mikrobryggeri med restau- 
rang. I en gammal lada från mitten av 
1800-talet brygger Jan Zakrisson öl 
med mersmak. Under högsäsong har 
restaurangen på gården öppet flera 
dagar i veckan. Där skapar Jans dotter 
Karolina och svärsonen Nayar Chávez 
smakfulla rätter med lokal prägel.  
Souvascarpaccio och marinerad ugns-
bakad röding är två exempel. 
➞ Nathalie Persson och Erika Dillner 
på stenugnsbageriet gräddar läcker 
pizza på fredagar, med bland annat 
lokala ostar, rökt renkött och Klövsjö-
potatis.
www.klovsjostenugnsbageri.se
www.kgb-bryggeri.se”Det är alltid bra att ha någon att skylla på när 

man ramlar. För då är det ju morfars fel”
mums både för vuxna och barn.

Vinterträdgården bjuder på porlande 
bäck och snudd på tropisk växtlighet,  
i form av höga träd, växter och blom-
mor. Den lilla bäcken lockar med livs 
levande foreller, vilket gör trädgården 
till ett stort äventyr för småttingarna. 
Dessutom finns en riktig träkåta med 
lekrum.

– Det är ju Plupps kåta, utbrister 
Majken glatt.

BRITTA ÄGNAR SIG mer åt att fascinerat 
följa fiskarnas färd i det klara vatten-
flödet.

Trädgården har glastak och genom-
skinlig vägg mot poolen med turkos-

blått vatten. Men badet får vänta 
till senare i veckan, då mamma och 
mormor är på plats.

Nästa morgon är det slalompremiär 
och skidskoledags för Majken, med 
morfar som stöd. Det är alltid bra att 
ha någon att skylla på, när man ramlar. 
För då är det ju morfars fel, hävdar 
Majken bestämt. I synnerhet när vi åker 
lift tillsammans, där jag är tvungen att 
ha bygeln i knävecken. En klar pröv-
ning som efterhand går allt bättre.

Och visst är det en härlig känsla att 
några dagar senare se fyraåringen glida 
utför fjället på egen hand. En presta-
tion som ger mersmak för både Majken 
och morfar. ●

Klövsjö Stenugnsbageri frestar 
med nybakat i mängd.

Majken gillar skidskolan i Storhogna. 
Och visst är det tryggt att åka bredvid en 
skidlärare som kan konsten att svänga.
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I Sverige finns 600 000 körsångare. 15 av dem träffas en gång i veckan 
för att repetera i Estuna församlingshem utanför Norrtälje.
TEXT: ANNIKA TIDEHORN FOTO: THERESIA KÖLIN

och gemenskap

D
ET ÄR JULFINT i Estuna 
församlingshem där kören 
Rediviva övar. Kören har 15 
medlemmar och nästan alla 

är på plats i god tid för att brygga kaffe 
och duka. Margareta Eriksson kommer 
med famnen full av saffranslängder och 
stora halvmjuka pepparkakshjärtan.

– Det är min uppgift att baka, fast 
det är självpåtaget, säger hon och ler. 
Hon är en av veteranerna i gänget och 
för henne var kören från början en 
härlig avkoppling efter arbetet som 
dagmamma.

– Att sjunga är ett sätt att leva, det 
gör så gott för kropp och själ. Inte 
minst bra är det för motoriken och 
minnet och för närvaro i stunden, säger 
Helena Fors som har varit med i 45 år. 
Hon började i barnkören och har även 
sjungit i Norrtälje flickkör. Då hade 
hennes mamma Birgitta Lindgren just 
börjat i vuxenkören, och nu har mor och 
dotter sjungit tillsammans i många år. 

SÅNGKUNSKAPERNA varierar hos kör-
medlemmarna. Men det är högt i tak 
och gott om tålamod, så det finns plats 

för alla. Någon gång om året far också 
hela kören iväg till vackra Undersvik i 
Hälsingland för att träffa andra körer 
och utvecklas.

Bjarne Ilander har lärt sig sjunga på 
äldre dagar.

– Det är jag som är basen, de två 
andra männen är tenorer. Eftersom 
jag inte har sjungit mycket tidigare har 
jag gått på kurs för att lära mig och jag 
har fått hjälp att slipa på detaljer. Man 
behöver inte vara religiöst lagd för att 
sjunga i kyrkokör, säger Bjarne. Barbro 
är en så duktig ledare och jag är med 

Birgitta Lindgren och  
dottern Helena Fors umgås 
mycket genom sången.  
De har sjungit ihop i 45 år.

Bjarne Ilander och  
Mats Eriksson dukar 

fram det goda saffrans-
brödet som Mats fru 
Margareta har bakat.

Att sjunga i kör innebär 
inte bara gemenskap  
i sången, utan även att 
umgås kring ett fint 
dukat kaffebord.

KÖRGLÄDJE
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”Vi tar hand om varandra och 
här kan man vara personlig.”

Kören Rediviva
Rediviva har ett femtontal 
medlemmar och bildades 
när Söderbykarls och Estuna 
kyrkokörer slogs samman. 
Namnet Rediviva är latinskt 
och betyder återkomst.  
Körens hemmakyrka är 
Estuna kyrka, som räknas  
till de äldsta i Uppland.

– Tack, jättefint, den är så go 
och ni gör den så himla bra, kan 
Barbro Strid säga mitt i en sång. 

Hennes intention är att skapa en 
lita-på-gruppen-känsla.
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Här hör du körsång i jul
➞ Julkonsert med Falu kammarkör, 
Stora Kopparbergs kyrka i Falun,  
16 december.
➞ Julkonsert med Domkyrkokören 
och Göteborgsoperans stråkorkester  
i Göteborgs domkyrka, 15 december.
➞ Luciakonsert i Lunds domkyrka,  
15 december.
➞ Julkonsert Änglaljus, Studio Acusti-
cum i Piteå, 15 december.
➞ Zarakören – Änglasång, Immanu-
elskyrkan i Skövde, 15 december.
➞ Julgala med Katarina Pop, Katarina 
kyrka i Stockholm, 15 december.
➞ Luciakonsert med Adolf Fredriks 
musikklasser på Stockholm Waterfront,  
9 december.
➞ Luciakonsert i Uppsala domkyrka,  
9 december.
➞ Jul över stan, Legatokören, Sjö-
strömsalen Fågelsången i Göteborgs 
universitet. 2 och 9 december.
➞ Församlingens julkonsert, Stora 
kyrkan i Östersund, 15 december.
➞ Fritt från jullåtar: Kentkören som 
enbart sjunger Kentlåtar, Brygghuset  
i Stockholm 16 december.

16 

för att det är roligt. Jag har fina vänner 
här och jag blir accepterad för den jag 
är trots att jag svär och domderar.

– Vi tar hand om varandra och här 
kan man vara personlig, säger kör-
ledaren Barbro Strid. Till vardags är 
hon kyrkomusiker i Roslagens östra 
pastorat. 

KÖREN TRÄFFAS en gång i veckan i 
församlingshemmet vid Estuna kyrka, 
som ligger på landet nio kilometer 
norr om Norrtälje. Naturen är påtagligt 
vacker utanför fönstret. 

– Det är just årstidsväxlingarna som 
kören lever med, de följs åt med de 
olika högtiderna. Julen är speciell, då 
medverkar vi i allt från adventskon- 
serter till julkrubba och midnatts-
mässa. Till de konserterna vet vi också 

att många kommer och lyssnar. ”Dotter 
Sion” är en av jullåtarna som vi har 
med genom hela julresan. Och ”Hosi-
anna” sjunger vi förstås med full kraft, 
säger hon. 

EVA FORNSTEDT lämnade Uppsala för 
14 år sedan för att flytta in i den gamla 
skolan inte långt från Estuna där hen-
nes morföräldrar bodde och arbetade 
som lärare på 1930-talet. 

– Jag är körsångare sedan barnsben 
och har sjungit i många körer, bland 
annat i domkyrkokören i Uppsala. Så 
för mig var det naturligt att söka mig till 
Rediviva. Det finns så mycket positivt 
med en kör, inte minst är det läckert 
med lokala sammanhang och att kunna 
samlas kring sin kyrka utan att vara 
särskilt religiös, säger Eva Fornstedt. ●

– Det handlar inte så 
mycket om mig som 
sångare, trots att 
jag gillar att sjunga, 
utan om att få vara 
med i sammanhang 
med andra, säger Eva 
Fornstedt. 

– Uppvärmningen är viktig. Vi börjar med att hitta våra positioner.  
Händerna upp i luften, hitta din privata sfär, säger körledaren Barbro Strid. 

”Julen är speciell, då medverkar vi i allt från 
adventskonserter till julkrubba och midnattsmässa.”

Estuna kyrka vid riksväg 76 
norr om Norrtälje är en av de 
äldsta kyrkorna i Uppland. 
Vissa delar av kyrkan byggdes 
på 1200-talet.



SAMMETS- 
FEBER

Mot vissa virus är motståndskraften 
låg. Med lena ytor, ljuva ädelstens-

färger och inbyggd festkänsla  
däckas vi av vinterns stora 

sammetstrend.
AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

SOM MAN BÄDDAR …
Ett nytt överkast förnyar hela 

sovrummet. Kviltat täcke,  
180 x 240 cm, 1 199 kr, Åhléns.

LYXIG LÅDA
Förvaringsbox som 
platsar i såväl sov-
rum som bokhylla, 

69,90 kr, Clas 
Ohlson.

PURPURFÄRGEN
Lätt, smäcker och läcker 

som ett smycke. Nätt fåtölj, 
1 299 kr, Ellos. GRANT I GRANEN

Sammetslena jul-
kulor i lädersnodd, 
19.90 kr/st, Rusta.

VÄLKLÄDD KNOPP
Praktisk, men också effektfull när den 

inte används. Väggkrok från Cozy 
Living, 169 kr, royaldesign.se.

FESTFIXARE
Skåla in 

nyåret i en 
elegant kavaj 

av silkes-
sammet, 
799 kr,  

Joy Shop.

HÖJDARPJUCK
Den lilla platån gör slejfskon betydligt  

bekvämare än den ser ut, S.Oliver, 649 kr.

RUNDNÄTT
Kramvänliga soffkompisar i 

härliga färger, 199 kr/st, Mio.

KEDJEREAKTION
En röd väska i Chanel-stil gör 

dig festfin på momangen, 
299 kr, Ellos.

RULLANDEBANDET-
PRODUKTION

Presentband, 25 kr för 
3 meter, Lagerhaus.

Kombis 
favorit!
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FRAMTIDEN
äntligen här 
Nästa år laddar bilvärlden för framtiden – på 
allvar. De allra flesta biltillverkare har redan 
presenterat ett antal laddhybrider och elbilar 
med bättre räckvidd än tidigare, men från 2019 
sker den verkliga omställningen om man ska 
tro på löftena från branschen. Kombis motor-
reporter Ia Wadendal har spanat in några av 
nästa års bilnyheter. 
TEXT: IA WADENDAL

2019

AUDI
Många är förstås nyfikna på Audis första 
serietillverkade elbil – den har ju kallats 
en Tesla-utmanare. Audi E-tron är en suv 
med eldriven fyrhjulsdrift, och den utlovade 
räckvidden ligger på 40 mil. Den maximala 
toppeffekten i E-tron ligger på 408 hästkraf-
ter med ett vridmoment på 660 Newton-

meter. En spännande sak med E-tron är att 
den har virtuella sidospeglar – istället för 
att titta ut så ser man vad som händer runt 
bilen i bildskärmar på instrumentbrädan. De 
små sidospeglarna har nämligen kameror, 
och i och med att de är just små förbättras 
luftmotståndet och ger lite extra räckvidd. 
Audis E-tron börjar säljas i Sverige under 
våren 2019 och kostar från 885 000 kronor.

är

Audi E-tron utmanar Tesla. 
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VOLVO
Det är alltid lite hysch-hysch kring Volvos 
nya bilmodeller. Men strax före årsskiftet 
kommer i alla fall nya Volvo V60 Cross 
Country ut på marknaden i Sverige –  
familjekombin som skogsmulle om man så 
vill. Markfrigången är på 18,8 centimeter, 
till skillnad från vanliga V60:s 12,8. Självklart 
är säkerheten i högsta klass, precis som 
det ska vara i en Volvo. Det finns en uppsjö 
av förarassistansprogram, bland annat det 
halvt självkörande Pilot Assist som kan styra, 
bromsa och gasa i upp till 130 kilometer  
i timmen. City Safety med autobroms kan 
spåra det mesta som riskerar att komma  

i vägen för bilen – fotgängare, cyklister och 
djur. Systemet Oncoming Lane Mitigation 
hjälper till med att styra tillbaka bilen om 
mötande trafik skulle utgöra en plötslig 
fara. Nya V60 Cross Country lanseras med 
fyrhjulsdrift och antingen en bensinmotor 
på 250 hästkrafter eller en diesel på 190. 
Priserna börjar på 381 900 kronor, men det 
finns förstås en hoper tillval som snabbt 
kan göra plånboken tunnare om man så 
önskar.

Volvo har också sedan tidigare utlovat att 
alla nya modeller från 2019 ska vara utrus-
tade med en elmotor i kombination med 
förbränningsmotorn. År 2025 ska hälften av 
försäljningen utgöras av rena elbilar.

Självklart är säkerheten i 
högsta klass, precis som 
det ska vara i en Volvo.

Nya Volvo V60 Cross Country 
tål tuffa tag och är fullproppad 
med avancerad teknik. 



TOYOTA
Toyota Corolla har nog alla en relation 
till – det är en av världens mest sålda 
bilmodeller. Nu kommer den i nytappning 
till Europa och ersätter modellen Auris. 
Nya Corolla lanseras i början av 2019 och 
dyker upp både som halvkombi, sedan och 
kombi. Och elektrifieringen är givetvis med 
också i nya Corolla, som kommer med 
hybriddrivlina.
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MERCEDES
Nya EQC är den första helt elektriska bilen 
i Mercedes satsning på elbilar. Det är en 
fyrhjulsdriven suv på 408 hästkrafter och 
en räckvidd på ungefär 45 mil. Fram till 
2022 ska sju elbilsmodeller strömma ut 
från Mercedes, är det tänkt. EQC börjar 
säljas under andra kvartalet 2019.

VOLKSWAGEN
Under våren 2019 lanseras Volkswagens 
minsting i suv-sortimentet, T-Cross. Än 
så länge finns det bara maskerade bilder 
av bilen, och det är en sådan som syns 
här. T-Cross kommer att ha framhjulsdrift 
och upp till 455 liter i lastkapacitet. Den 
erbjuds med bensin- eller dieselmotor. 

Från år 2020 kommer Volkswagen att 
lansera en hel familj av elbilar, bland annat 
en modern variant av den klassiska folka-
bussen – i elbilsfamiljen heter den ID Buzz.

RENAULT
För den som gillar fyrhjulsdrift och off-
road-kapacitet kan nya Kadjar vara ett 
alternativ. Förutom förmågan att ta sig 
fram i besvärlig terräng så är Kadjar fullt 
utrustad med all multimedia man kan 
behöva – spegelfunktion för smart- 
telefonen och kompatibel med både 
Android Auto och Apple Car Play. Favorit-
apparna dyker upp på pekskärmen om 
man så vill. Det finns både bensin- och 
dieselmotorer att välja på.

PEUGEOT
Peugeot lanserar sin senaste version av 
508 Sportwagon. Den har en låg och 
lite sportigare framtoning än sin före-
gångare, och i kupén hittar man både en 
stor pekskärm och en digital head-up- 
display. Förarassistansprogrammen är i 
toppklass, och bilen har bland annat ett 
Night Vision-system som med hjälp av en 
infraröd kamera upptäcker människor och 
djur framför bilen under körning i mörker 
eller dålig sikt. Nya 508 kommer till att 
börja med att erbjudas med bensin- eller 
dieselmotorer, men under hösten 2019 
finns också en laddhybrid tillgänglig.

Peugeot 508 Sportwagon kommer 
som laddhybrid till hösten. 

EQC är Mercedes första elbil. 

Volkswagen T-Cross. Renault Kadjar. 

Nya Toyota Corolla.
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Danmark är så mycket mer än Ströget, Tivoli och Legoland.  
Ta en tur längs Strandvejen mellan Helsingör och Köpenhamn 

och gör avstickare till Själlands bästa sevärdheter.

Weekend

Sköna stopp på Själland

M/S MUSEET FOR SØFART  1
Man behöver inte vara båtintresserad för 
att uppskatta Helsingörs arkitekturprisade  
marinmuseum, inrättat i en gammal torr- 
docka vid Kronborgs slott. Golvet lutar åt 
olika håll och ger, tillsammans med skeva 
vinklar, illusionen av att man är på ett skepp. 
Här penetreras sjöfart ur både historiska 
och nutida perspektiv med modern digital 
utställningsteknik. Nu pågår The Magic 
Box, en utställning om global shopping, där 
besökaren kan testa sina shoppingmönster, 
följa bananens väg till matbordet och titta 
på vad som händer på världens största  
containerterminal, i Shanghai – i realtid.
Mer info: www.mfs.dk

KRONBORGS SLOTT  2
Granne med M/S Museet for Søfart ligger 
Hamlets ”hem”, ursprungligen en fästning 
från 1420, som under 1580-talet förvand-
lades till renässanspalats. En omdaning 
som blev så lyckad att Unesco utnämnt 
Kronborg till världsarv. Mest känt är slottet 
för teaterpjäsen Hamlet, som utspelar sig 
just här. Varje sommar sätts Shakespeare-
pjäser upp och såväl Laurence Olivier som 

Jude Law har stått på scenen. Missa inte 
de ruggiga fängelsehålorna och statyn 
Holger Danske, som enligt sägnen ska  
vakna och resa sig från sin tron om  
Danmark någon gång hotas av fiender.
Mer info: www.kongeligeslotte.dk

KAREN BLIXEN-MUSEET  3
Här föddes hon, här levde hon stora delar 
av sitt liv och här är hon begravd. Karen 
Blixens Rungstedlund låter oss komma rik-
tigt nära Mitt Afrika-författaren. Rummen 
ser ut som på Karens tid, möblerade med 
släktklenoder och saker från åren i Afrika, 
1914–1931. Här finns ett galleri med Karen 
Blixens teckningar och målningar och 
förstås en utställning om hennes liv. 
Mer info: www.blixen.dk

BAKKEN
Mycket mindre och långt ifrån så påkostat  
som Tivoli, men mycket mysigare. Dyre-
havsbakken ligger bara tio minuter från 
Köpenhamn och sägs vara världens äldsta 
nöjespark, etablerad redan 1583. Nu i 
december arrangeras julmarknad och hela 
parken lyser upp av tusentals juleljus. Här 

finns 32 attraktioner, krogar, barer med 
livemusik, spelhallar och Bakkens stolthet: 
den gamla Rutschebanen, en berg-och-
dalbana av trä, invigd 1932. Attraktionerna 
kostar, men entrén är gratis. Under decem-
ber 2018 har Bakken öppet under advents-
helgerna, sedan öppnar man för säsongen 
igen i slutet av mars.
Mer info: www.bakken.dk

LOUISIANA
När Louisiana öppnade 1958 var planen 
att museet skulle fokusera helt på modern 
dansk konst. Men kulturoasen blev snabbt 
en internationell aktör hyllad för sina 
utställningar baserade på grundaren Knud 
W Jensens bastuprincip: en mix av ”heta”, 
etablerade konstnärer och ”kalla” dito, det 
vill säga lite mer svårtillgängliga verk. 
Här kan man tillbringa timmar i museet, 
i den vackra skulpturparken med vy över 
Öresund och i museishoppen som håller 
världsklass. Kul kuriosa: Namnet Louisiana 
skapades av egendomens tidigare ägare 
som var gift tre gånger – alla gånger med 
kvinnor som hette Louise. 
Mer info: www.louisiana.dk

TEXT: CHRISTINA BILD

1
2

3

Interaktivt och 

nytänkande. 

Sjöfartsmuseet i 

Helsingör bjuder 

på en helhets-

upplevelse.

Hamlets hem, 
Kronborgs slott, 

är numera klassat 
som världsarv.

Karen Blixens 
tragiska livsöde 
och storslagna 
romaner lockar 
många till 
hennes hem i 
Rungstedlund.



22 

Ingen helg eller högtid har så stark mat- 
tradition som julen. Kocken Niklas Ekstedt 
vårdar den ömt – men vill också ta den ett 

steg vidare. I sin nya kokbok Niklas jul dukar 
han upp julmat för såväl vegetarianen och 
veganen som den som gillar det klassiska. 

Här bjuder han på tre recept. 
RECEPT: NIKLAS EKSTEDT  FOTO: WOLFGANG KLEINSCHMIDT  UR BOKEN: NIKLAS JUL (TRIUMF FÖRLAG) 
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Vi har tre exemplar av boken  
Niklas jul som vi lottar ut bland  
dem som svarar rätt på frågan:
Kardemumma är en klassisk  
julkrydda i Sverige. Men var har  
den sitt ursprung? 
1. Sri Lanka och Sydindien
X. USA och Kanada
2. Holland och Belgien

Mejla svaret tillsammans med 
ditt namn och adress till  
vinn@kombispel.se och döp 
mejlet till ”Niklas jul”. Eller skicka 
ett vykort till Tidningen Kombi, 
”Niklas jul”, Box 995,  
162 12 Vällingby. Senast den 
14 december vill vi ha ditt svar.

1 tsk mald nejlika
1 tsk mald kardemumma
1 tsk torkad mejram
1 krm svartpeppar
1 dl konjak
1 dl rött vin
2 dl kokta svarta bönor
1 dl mörk sirap
2 dl russin
½ dl rapsolja och smör till  
   stekning
TILL SERVERING
stekta äpplen, lingon och
   persilja

Gör så här:
1. Koka riset i vatten enligt 
förpackningens anvisning, men 
med lite kärna kvar.
2. Skala, kärna ur och riv 
äpplen och rödbetor på grova 
sidan av rivjärnet. Skala och 

Citron- och  
akvavitsill
6 bufféportioner

Ingredienser: 
1 förpackning 5-minuterssill
½ dl ättiksprit, 12 %
1 dl strösocker
1 ½ dl vatten
5  dillkronor (eller dillstjälkar)

till lagen
½ dl akvavit
½ dl hackad dill
1 citron
1 rödlök

Gör så här:
1. Häll av spadet från inlägg-
ningssillen och skär sillen i 
bitar.
2. Blanda ättika, socker och 
vatten i en kastrull. Koka upp 
och rör om tills sockret lösts 
upp. Kyl ned.
3. Skölj krondillen i kallt vatten.
4. Tillsätt krondill, akvavit och 
dill i ättikslagen.
5. Skiva lök och citron och 
blanda dem med lagen.
6. Tillsätt sillen i lagen och låt 
mogna ett dygn i kylen innan 
servering.

Kalvsylta med  
brynt smör
6–8 bufféportioner

Ingredienser: 
ca 1 kg rimmad kalvlägg
3 gula lökar
2 morötter
5 svartpepparkorn

"Traditionell sylta är inte 
längre ett lika populärt 

inslag på julbordet. Den 
här är annorlunda … 

Här har vi uppdaterat 
kalvsyltan och när den 

är färdigkokt drar vi isär 
köttet och ringlar över 

brynt smör vid serve-
ring. En delikatess."

"En osannolikt underbar rätt 
som älskas av alla, oavsett 
om man är vegan eller inte."

finhacka den gula löken.
3. Stek äpple, lök och rödbetor 
i en kastrull. Tillsätt de torra 
kryddorna, konjak och rött vin. 
Stek torrt.
4. Tillsätt bönor, sirap och 
russin och mosa dem med 
baksidan av en slev. Vänd ner 
det kokta avsvalnade grötriset, 
ca 500 g.
5. Sätt ugnen på 160°. Smörj 
en ugnsform med olja. Fördela 
blandningen jämnt och platta 
till den så att den blir väl sam-
manpressad.
6. Tillaga puddingen i ugnen  
i ca 45 minuter. Låt kallna i kyl 
över natten.
7. Skiva och stek som vanlig 
blodpudding i smör i stek- 
panna. Servera med stekta 
äpplen, lingon och persilja.

Vinn! 

3 kryddpepparkorn
2 lagerblad
1 tsk gula senapsfrön
TILL SERVERING
100 g smör
3 schalottenlökar, tunt skivade
ev 2 dl buljong från köttkoket
gärna körvel och tunt skivad
rädisa till garnering

Gör så här:
1. Skölj köttet i 10 minuter i 
kallt vatten. Lägg köttet i en 
gryta och täck med vatten. 
Skala och skär lök och moröt-
ter i grova bitar. Tillsätt pep-
parkorn, lagerblad, senapsfrön, 
lök och morot och koka lägget 
på medelvärme i ca 2 timmar 
eller tills köttet går att riva 
sönder med en gaffel.
2. Bryn smöret gyllene i en 
kastrull. Sila smöret och tillsätt 
löken. Låt den bli mjuk, utan 
att få färg. Finfördela köttet.
3. Blanda den mjuka löken och 
det brynta smöret med köttet.
Häll ev över lite varm buljong 
vid servering och garnera 
gärna med körvel och rädisa.

Vegansk  
”blodpudding”
8 bufféportioner

Ingredienser: 
2 ½ dl grötris
4 stora kokta rödbetor
4 stora röda äpplen
4 gula lökar
1 tsk mald kanel
1 tsk mald ingefära
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in musikinstrumenten. De 
fyra överblivna bokstäverna ger ytterlig-
are ett ord. Orden hittar du både vågrätt, 

lodrätt, diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in musikinstru-
menten. De fyra 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



magasinet kombi  12 2018 25 

3

5

4

2

1

7

6

SOM DET 
KNAST-
RAR OM

RÖVAR-
HISTO-

RIER

VINNER
KLOTETS

BÄSTA

PRO-
BLEMET
I MATTE-

SALEN

VÄL-
FÄRDS-

MÅTT

FÖRE
STUV

PIST-
PRESTA-
TIONEN

KAN SES 
UPPÅT 

VÄGGAR-
NA

SNURRA-
DE

 FORTARE 
ÄN LP

DEN
STICKS

RÅTT
FRÅN
ELAK

FÖR-
SLAG 

TILL FÖR-
ENING

MÅS-
FÅGEL

DEN HAR 
SIN EGEN 

KALEN-
DER

I DEN
ÅKER

SMÅ ÅK

FLAGGA 
OCH ÄTT

LÄNGRE 
AV

BÄTTRE
ÄN

BIRDIE

FICK 
SOLDAT-

EN EFTER 
SLAGET?

FINKA
DEN

LADDAS
NER

VARE GUD 
I HÖJDEN
DEN BÄR
PÅ HUS

HAR
AKTIE

MINDRE
ANKARE

KÖTTBIT
GÖR INTE 

MÄTT 
OM MER

ÄR JU 
FABELN

KOSACK-
FLOD
GRIS-
ANTAL

KORT
FÖR

STRÖM-
STYRKA

BLI 
SPIKLIK
DEN ÄR

FÄRGLÖS

STRÄCKS 
KROPP-

EN 
UT PÅ

TALAS 
DET OM 
I TAKET

GOLADE
BRUKAR
ARRAN-
GÖRER

KALLAS 
IBLAND 
FÖRRA 
MAKEN

SER DET
SKÖNA

ÄR BARA 
MÄN

KAN 
BYTAS 

MOT 
BETE

PRECI-
SERAR
JÄRN

STRÅLA

EKMANS 
HADE 

NÅGOT 
I FICKAN

ÄR DET
KANSKE
BAKOM
KNUTEN

OSÄKER
JA-

PANSKT
NÖJE

EN I 
HJORD-

EN
VET HUR

FULL AV 
FLOTT

"AV ... OCH
OHEJD-

AD VANA"
HAT

HANS O.
GRETA
DEN ÄR
OGIFT

GER 
VAL-

FLÄSK

HÅLLER
KOLL

TVÅ I
ETT

BYTE
HAR 

GOTT OM 
KLÖVER

DE
SPELAS I

TENNIS
BÄR

GAS UTAN 
LUKT

KAN VI 
FARA

GÖR 
SMAL 
SMAL-

ARE

GÖR FART
SNABB

SKICKAR 
MÅNGA

GENAST
DEN FÅR

MAN
TÅLA?

FÅR 
SEGLARE 

VID 
STILTJE

HÅLLS 
PÅ KALAS
MATORD-
NINGEN

FÖRE VI
BÖR

SANNO-
LIKT

KAN 
HAND-

SLAG BE-
KRÄFTA

FEMTE 
UPP-

GÅNGEN

TAS UT
PÅ SJÖN

DEN
FINNS I
ROSA

DEN SLÅS
PÅ

SKINNET
ÄR EJ
UNIKA

KAN VARA
RÖD
GE

BARN-
MAT

FLYTER 
VRAK-
DELAR
PLACE-

RAR

BERGART
KAN 

SIKAR
TILL-

REDAS I

DROG 
FÖRE 

TRAKT-
ORN
HEL

EN I 
BÖRJAN
GJORDE
LASSE-
MAJA

AFRIKA-
METRO-

POL
BILTYP

OCH GUD

GJORDE
DON

QUIJOTE
KAN

VÄGEN AV

KAN TÅ-
LIG EN 

HEL DEL
UPPBLAN-

DADE

UNDER 
TULPAN

”DET VAR
INTE
JAG”

KANAL-
LAND
SINA

VIDGAR
RESANDE

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

Vinnare Kombikrysset oktober 2018:
Anna-Lena Jansson, Sollebrunn, Elver Georgson, 
Aspabruk, Barbro Holmbom, Västervik, Lena 
Paulsson, Vimmerby, Anders Blomgren, Bollnäs.
Efterfrågad lösning oktober 2018: MARINAD.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna



VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ
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Gott nytt år med  
Kombispel!

1

Nytt år, nya vinstchanser!  
Lotteriåret 2019 börjar den 18 januari med den första spelomgången 
i Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet – de svenska 

lotterier som ger dig störst chans att bli miljonär. 

Det här kan du se fram emot under 2019
➞  Vinstnivån 500 kronor höjs till 600 kronor!
➞  Varje lott ger dig 4 lottnummer som är med i 

Superjackpottdragningarna – med chans att 
vinna 10 miljoner kronor! 

➞  Vi lottar ut vinster till ett sammanlagt värde av 
232 670 000 kronor.

➞  Varje fredag kan du bli miljonär.
➞  Varje fredag lottar vi ut 16 315 vinster till ett 

sammanlagt värde av 4 735 000 kronor. Vill du  
öka dina  vinstchanser – komplettera med ännu en 
lott! 



Hitta släkten
➞ SÖDERTÄLJE 13 december. 
Södertäljebor som vill söka 
sina rötter kan börja på Stads-
biblioteket denna torsdag. 
Stadens släktforskarförening 
arrangerar en expertlunch där 
man kan få tips för att komma 
igång, eller komma vidare om man kört fast i sin 
kartläggning. Mer info: www.bibliotek.sodertalje.se
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På gång

”En hyllning till Jämtland” på Gamla 
Teatern i Östersund är en kväll i äkta 

jämtländsk anda. På scen: Ständut Blakk, 
Kingen med band, Andrea Lundqvist och 

Jämtlands president Ewert Ljusberg.  
Mer info: www.gamlateatern.se

14-15
DECEMBER I ÖSTERSUND

”Trend mot 
smala granar”
➞ Hallå där, Gunnar  
Göthner, granodlare i Dege-
berga, hur går affärerna? 
– Bra tack, första gran-
leveransen gick redan 12 
november: En lastbil lastad 
med jättestora kungsgranar 
som skulle till Moskva till 
första advent. Sedan dess 
har jag levererat till Norge, 
Schweiz, Tjeckien, Frankrike 
och så ut i Sverige förstås. 
Under en säsong blir det 
50–60 000 granar.
Vad är årets grantrend? 
– I Norge har man länge  
efterfrågat väldigt smala 
granar, och det är en trend 
som nu sprider sig till vårt 
land. Valet mellan kungs-
gran och vanlig gran varierar. 
I Stockholm vill många ha 
kungsgran, medan de flesta 
i resten av landet föredrar 
vanlig gran. 
Hur lång tid tar det från 
planta till färdig julgran?
– Mellan åtta och tolv 
år beroende på sort. När 
granen nått en meters höjd 
börjar jag klippa den för att 
få rätt form. 
Vad är ditt tips för att få en 
fin och hållbar gran?
– Låt den vänja sig succes-
sivt vid rumsvärmen och 
ge den ett nytt snitt direkt 
innan den sätts i vatten.  
Går det för lång tid så kådar 
porerna igen och då kan 
den inte dricka. Välj en 
julgransfot som rymmer 
mycket vatten – och fyll på 
varje dag. Granar är törstiga.
Hur ser din egen gran-
tradition ut? 
– Vi brukar alltid välja en 
kungsgran och den får inte 
komma in i huset förrän 
23 december. Pyntet är en 
blandning av gammalt och 
nytt. Och på julafton vill 
vi gärna ha levande ljus i 
granen. ●

➞ LINKÖPING 19 december, NORRKÖPING 

20 december. Skådespelaren Christian 
Zell läser ur Charles Dickens klassiker ”En 
julsaga”, historien om den snåle och bittre 
Scrooge som en natt hemsöks av julens 

andar. Berättelsen inramas av Christmas 
Carols och annan engelsk julmusik,  
framförd av Norrköpings Symfoniorkester 
och inte mindre än tre körer. Mer info: 
www.norrkopingssymfoniorkester.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Nollaig Shona!*
➞ HELSINGBORG, STOCKHOLM,  
GÖTEBORG m. fl. platser 2–22 december. 
Göteborgsbandet West of Eden spelar 
folkrock med starka influenser från Irland 
och Skottland och turnerar flitigt både i 
Sverige och internationellt. Nu i decem-
ber är de ute på en ”Celtic Christmas 
Tour”. Mer info: www.westofeden.com
*) ”God jul!” på iriska

Bandyn värnar traditionen
➞ VÄSTERÅS, UPPSALA, BOLLNÄS, VETLANDA  
m. fl. platser 26 december. Annandagsbandy i 
herrarnas elitserie är en tradition lika viktig som 
gran och julskinka. I alla fall nästan och i alla fall på 
sina håll. Seden inleddes under 30- och 40-talen, 
då som vänskaps- och träningsmatcher inför serie-
starten som låg runt nyår. Numera drar elitserien 
igång redan i oktober och annandagsmatcherna 
ligger mitt i säsongen.

JUL I FOLKTON

Julkonsert med Dickens

Christian Zell som  
surgubben Scrooge. 
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Intresset för släkt-
forskning bara ökar. 

West of 
Eden ger 
julkonserter 
med keltiska 
klanger. 

Får spelarna 
i Västerås 

anledning att 
jubla så här på 

annandagen 
då de möter 

Motala? 
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