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VARMT VÄLKOMNA till ett nytt år med 
oss på Kombispel, och nya vinstmöjlig-
heter i lotterierna med störst chans att 
bli miljonär! 

I månadens nummer av Kombi djup-
dyker vi i ämnet släktforskning. Jag har 
förmånen att ha både en pappa och en 
moster som är roade av släktforskning. 
Med gemensamma krafter har de täckt 
in stora delar av mitt och mina föräld-
rars släktträd. I de grenar där de kom 
som längst körde de fast någonstans på 
1700-talet. Jag kan inte stoltsera med 
några kända anfäder eller -mödrar, 
men historien som utspelar sig i kyrko-
böckernas kortfattade noteringar är 
nog så spännande.

Själv tog jag den enkla vägen och be-
ställde ett dna-test på nätet. Genom det 
fick jag nya ledtrådar. Utöver skandina-
viskt, finskt och baltiskt ursprung finns 
det några procent italienare i mig. Vem 
vet, kanske är det därför jag uppskattar 
resorna till Medelhavet så mycket.

I dna-tjänsten ingår även att man 
kan se dem man delar dna med och i 
vilka länder de bor. Det fascinerar mig 
hur vi genom våra förfäders förflytt-
ningar över århundradena och mellan 
länder och kontinenter hänger ihop 
och hur det i nästan alla hörn av värl-
den finns människor som delar några 
procents dna-sträng med just mig.

Förutom släktforsk-
ning tittar vi denna 
månad närmare på 
snöskor, Kap Verde och 
Larry Hagman – just 
det, han som spelade 
JR i åttiotalsklas-
sikern Dallas. 

Mycket nöje och 
lycka till i dragning-
arna!

Jag är italienare 
– i alla fall lite

SLÄKTEN ÄR BÄST
Släktforskaren Ted Rosvall 
ger tips om hur du kommer i 
gång med din familjehistorik.

KAP VERDE VÄLKOMNAR 
Sol, vind och värme – javisst. 
Men öriket utanför Afrikas 
västkust erbjuder mycket mer.    

MÅNGSIDIG MÄSTARE 
Lär känna formgivaren 
och konstnären Vicke 
Lindstrand.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om dagen som Skellefteborna aldrig glömmer, om Krakow och gamla polisbilar, 
laga middag på en enda plåt, möt två lyckliga vinnare – och missa inte korsordet!  

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Sväva fram i skogen
Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 1

2 
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Sidan 6 Sidan 14 Sidan 9

Välkommen

Kombi

Med snöskor på fötterna blir vinter-
promenaden något alldeles extra. 
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Mats Helander
Ålder: 53 år.
Bor: Strömnäs, strax utanför Kramfors.
Gör: Driftar och underhåller vägar.
Familj: Fru och två vuxna döttrar.
Intressen: Resor, skidåkning både 
utför och på längden.

VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

”DET ÄR FANTASTISKT roligt att vinna en ny bil. Jag blev riktigt 
överraskad när jag fick beskedet, det är ju inget man väntar sig 
ska hända. Faktiskt var det så att jag höll vinsten hemlig ända 
tills jag hade fått hem bilen. Jag vågade liksom inte riktigt tro 
att det var sant förrän jag skrivit på papperen och sett bilen på 
bilfirman. 

Det var min svärfar som fick mig att gå med i Kombilotteriet. 
Han har haft sin lott i flera år och brukar ofta vinna småvinster, 
så jag tänkte att det där skulle jag också kunna vara med i. 

När det stod klart att jag vunnit åkte jag hem till svärfar och 
sade: ’Sätt dig ner så ska jag berätta något för dig’. ’Va, vad 
säger du’, sade han, ’har du vunnit en bil?’ sade han och blev 
alldeles förvånad han också. 

Jag valde en Volvo V40 Cross Country. Vi har inte haft någon 
Volvo i familjen förut så jag tyckte det skulle vara roligt att testa 
något nytt.

Vi kör mycket både min fru och jag, jag i jobbet och hon 
pendlar många mil varje dag. Men vi gillar bilresor på fritiden 
också. I somras bilade vi till Lofoten. Så vackert!” 

”Svärfar fick 
mig att gå med” 
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När det är som mörkast är 
det härligt att ha en resa 
att se fram emot. Men det 
måste inte vara en resa 
långt bort till sol och värme. 
Två–tre nätter i Paris, Lon-
don, Berlin eller Barcelona 
med besök på museer,  
mysiga kaféer och lokala 
restauranger kan vara all-
deles tillräckligt. Men det är 
inte så lätt att hitta de verk-
liga guldkornen i det stora 
utbudet. Därför har Ving 

egna citykorrar i sex stor-
städer. Det är personer som 
bor i städerna och känner 
till de bästa kvarterskrogarna, 
vilka utställningar man inte 
ska missa, var man hittar 
den bästa shoppingen och 
mycket, mycket mera. En 
bra hjälp för att maximera 
upplevelserna.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Besök en storstad i vår

 Kombinytt

”Jag blev inlåst i en vinkällare”
Mikael Ljungström är 
fotograf med Skövde 
som hemmabas. I det här 
numret av Kombi har han 
fotograferat släktforska-
ren Ted Rosvall. 

Hur mycket vet du om 
din egen släkt? 
– Jag har träffat släktingar 
som släktforskat och jag 
härstammar från tyska 
bergsmän på ena sidan. 
Andra sidan består av 
bönder som odlat mark 
i Västergötland under 
alla år. Det finns även 
en pikant historia om en 
adelsman vid namn von 
Utfall och en piga.

Vad är det bästa med att 
vara fotograf? 
– Att man träffar fantas-
tiska människor och 
kommer in på platser man 

aldrig skulle göra som 
privatperson.

Var kan man se dina 
bilder? 
– För det mesta i facktid-
ningar, fackliga tidningar 
och tidningar om mat 
och vin. Tidigare jobbade 
jag mest för rikstäckande 
dagstidningar – men 
tidningsläsandet förändras 
snabbt numera.

Berätta om något upp-
drag du aldrig glömmer. 
– Det finns många. En 
gång var jag på en vingård 
i Ungern och var 50 meter 
under marken och plå-
tade. De glömde mig och 
släckte lyset, låste dörren 
och pysslade med annat  … 
Genom att blixtra mig 
fram hittade jag tillbaka 
genom gångarna som var 

fyllda med rör och vin-
tunnor och kunde banka 
på dörren tills någon 
öppnade.

Vad gör du helst när du 
är ledig? 
– Jag älskar att gå runt 
i skogen men reser lika 
gärna till Paris och andra 
storstäder och suger in 
känslan. Fast jag är en usel 
semesterfotograf.

Fem frågor till Mikael Ljungström, fotograf

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

4 st
Arrangeras av  
organisationer i  
Arbetarrörelsen.

Namn:

20 kr i rabatt vid köp av 4 Glädjelotten och 4 Femman.  
Inlöses hos ATG-ombud med ClearOns Onlineclearing tjänst  
i kassaapplikationen. Erbjudandet gäller till den 30 november 
2019. Kupongen inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

80:- 
(Ord. pris 100:-)

8 lotter för endast

4 st

MÅNADENS LÄSARBREV

Synpunkten

FO
T

O
: V

IN
G

VINNARE av boken Kladdkakor Deluxe, som  
vi tävlade ut i nr 11, blev: Anders Ceder, Storå, 
Ann-Mari Svensson, Nässjö, Ingrid Storm,  
Kiruna. Det rätta svaret: Povel Ramel. Grattis!

Färgstarka 
Barcelona.

Ingen olja 
eller gas har 
använts när 

omslags-
plasten 

tillverkades. 

Er tidning är bra – men så länge den är 
inslagen i plast undanber jag mig den.
/Kombispelskund
 
Svar: Den orange plasten som du får 
tidning och lotter i, är tillverkad av så 
kallad grön polyeten. Det betyder att 
den inte är baserad på olja eller gas, 
utan på sockerrör. I framtiden hoppas 
vi att råvaran ska vara svensk skog.  
Plasten ska åter-
vinnas precis 
som vanlig plast 
och sorteras 
som mjukplast.
/Kombispel

”I en värld full av nätkasinon som så lätt drar in 
folk i spelmissbruk känns Kombilotteriet som 
ett bra alternativ! Spelar man inte på något 
har man ju ingen chans att vinna, men man 

behöver ju inte riskera sin ekonomi.”
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Gisela Cavalli-Björkman
Ålder: 71 år.
Bor: Vellinge.
Gör: Pensionär.
Familj: Man, dotter, son och ett tvåårigt 
barnbarn, plus min mans barn och barnbarn.
Intressen: ”Familjen, trädgården, musik och 
så är jag aktiv i föreningslivet här i Vellinge.”

VINNARE
1 0 000:-

”VILKEN ÖVERRASKNING att vinna 10 000 kronor! 
Och så roligt, för jag brukar inte köpa lotter och 
då inte heller vinna. Det var också speciellt att 
brevet om vinsten damp ner i min brevlåda just 
den fjärde i månaden. Siffran fyra dyker upp i 
mitt liv hela tiden, jag har fyror på registrerings-
skylten på min veteranbil och många fyror i mitt 
personnummer. Det är lite lustigt!
     Jag har nog bara vunnit en enda gång tidigare 
och det var när jag spelade på hästar. Valde just 
den hästen för att jag tyckte att den var så fin.

Pengarna kom väl till pass för vår katt Torro 
hade just skadat sig. Han kom hem med ett 
otäckt blödande sår på hakan så vi måste ta 
honom till veterinären. Bara medicinen – som 
han dessutom vägrade att ta – var jättedyr. Men 
nu är han okej igen, och det är vi så glada för.

Min man och jag bor i ett 100 år gammalt hus 
med stor trädgård och har fullt upp med det. 
Genom vinsten kommer vi att kunna göra en 
liten resa i vår, vi har inte riktigt bestämt vart 
ännu men förmodligen blir det någonstans i 
Sverige. Vårt land är ju så vackert.” 

”Jag brukar inte 
köpa lotter”
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Ted Rosvall på sitt kontor hemma 
i Falekvarna. Här genomför han en 
stor del av sina efterforskningar 
och producerar tidskriften Royalty 
Digest Quarterly.
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Släkt-

T
ED ROSVALLS favoritsläkting 
är mormors mormors farfars 
mor, grevinnan Marguerite, 
född af Gyldensteen. Enligt 

Ted en riktig femme fatale som gifte sig 
med sonen till Spaniens ambassadör 
i Danmark, markisen av Monteleone. 
Hennes far tålde inte att hon gifte sig 
med en katolik, hon försköts och fick 
fly till Sverige.

Ted Rosvall
Ålder: 66 år.

Bor: Falekvarna, utanför Falköping.
Gör: Släktforskare, författare, före-

läsare och kyrkomusiker.
Familj: Hustru Margareta, fyra barn 

och sex barnbarn.
Intressen: Förutom släktforskning, all 

sorts historia samt film. Engagerar  
sig starkt för ensamkommande  

flyktingar, bland annat i den egna 
bloggen Teds Tankesmedja.

DETEKTIVEN
Ted Rosvall var tio år när han såg en bok om Gustav VI Adolf och 
upptäckte att kungens dotter var drottning i Danmark. Lille Ted 
tyckte det var spännande och ritade upp kungens släkt på ett papper. 
Så har det fortsatt. I dag är han Sveriges mest kände släktforskare.
TEXT: TOMAS ERIKSSON  FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM 

– Med markisen fick hon två döttrar.  
En av dessa gifte sig med en tysk furste, 
och blev anmoder till hundratals 
kungligheter, däribland de nuvarande 
svenska, spanska och holländska kung-
arna. Senare fick Marguerite tre döttrar 
med en älskare, varav två gifte sig med 
svenska officerare. Därifrån härstammar 
jag, berättar Ted Rosvall.

Vilket också innebär att han upptäckt 

att han är åttmänning med prinsessan 
Sibylla, och att hans barn följaktligen är 
niomänningar med kung Karl XVI.

ETT MER HANDFAST resultat av släkt-
forskningen ser vi när vi besöker hans 
hus i Falekvarna utanför Falköping, 
byggt 1795 av hans morfars farfars far, 
häradsglasmästaren Isak Sandgren. 
Där har han bott i 46 år och här tog 
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Ted har gjort 21 forskningsresor till USA 
och skrivit handboken Emigrantforska 
på nätet, om hur man hittar släktingar 
over there.

TED HAR VARIT MED i runt 50 avsnitt av 
Vem tror du att du är i SVT och det har 
gjort honom till en populär föreläsare. 
Hans släktforskningsblogg på nättid-
ningen Rötter har upp emot tiotusen 
besökare i veckan.

Men varför ska man då släktforska? 
Vad har man för glädje av att veta vad 
ens släktingar hette och var de bodde? 

Ted Rosvall sträcker på sig i fåtöljen.
– Låt mig säga så här: den som inte 

har någon historia har ingen framtid. 
Vi är en kombination av arv och miljö, 
och för att förstå vem man är och vilken 
karriär man fått är det intressant att se 
vad ens förfäder gjorde. Det är också en 
fantastisk hjärngympa och varje släkt-
utredning är en fin gåva till ens barn och 
till hembygden.

Jag vet att mina föräldrar och deras 
föräldrar bodde i Karlskoga. Hur 
kommer jag vidare?

– Gå en nybörjarkurs i släktforskning, 
hos ett studieförbund eller en släktfors-
karförening. Där lär man sig hur kyrk-
böcker är uppbyggda och hur man söker 
i dem. De flesta uppgifter finns digitalt 
och kan nås gratis via Riksarkivet.

Hur långt tillbaka bör man gå? 
– Det beror på vilken ambition man 

har. Det är roligare att veta mera om hur 
människor levde än att bara sikta på 
att komma så långt tillbaka i tiden som 
möjligt. Men man kan vända på det, 
som jag gjorde när jag kom till Isak, han 
som byggde huset vi sitter i. Han hade 
tolv barn, varav sex bildade familj. I dag 
har dessa familjer blivit 3 500 personer, 
varav drygt tusen bor i USA. Jag har 
hittat alla hans ättlingar utom fem, och 
dessa fem gör mig galen. Jag vet att en av 
dem hamnade på Kuba 1860, men där är 
det stopp.

”Den som inte har 
någon historia har 

ingen framtid.”

livet en vändning han inte räknat med, 
när han fick jobbet som kyrkomusiker i 
Falköpings församling.

– Mitt mål var att jobba på ett arkiv, 
museum eller bibliotek och att ha musi-
ken som hobby. Men det blev tvärtom.

Släktforskningen är en brinnande 
passion. Ted har publicerat eller redige-
rat ett 20-tal böcker om släktforskning 
och kungligheter. Europas kungahus är 
ett av hans två specialområden, och han 
beskriver dem i detalj i egna tidskriften 
Royalty Digest Quarterly. Det är ett  
magasin med 500 prenumeranter som 
Ted producerar hemifrån arbetsrummet. 

Specialområde nummer två är den 
stora utvandringen till Nordamerika. 

Familjen Bernadotte är noggrant kartlagd av Ted Rosvall, 
som belönats med Konungens medalj av åttonde storleken 
för sina insatser som genealog och kulturförmedlare.

De europeiska kungahusen är ett av 
Ted Rosvalls specialistområden.

Ted Rosvall är expert på 
emigrantforskning och 
har skrivit en handbok 

om hur man hittar släk-
tingar i Nordamerika.

Gott om plats för böcker 
är ett måste för varje 

driven släkforskare.
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Kommer vi alla att hitta lika spän-
nande historier som du, att vi är släkt 
med kungen eller något annat?

– Nej, tyvärr. Ett bra exempel är Elton 
John. Han kontaktade BBC:s redaktion 
för Who do you think you are och bad 
dem göra ett program om hans släkt. En 
dröm för varje tv-kanal, en timme med 
en världskändis i fokus. Men hans släkts 
historia var så grå och trist att det inte 
gick att göra något program.

TED ROSVALLS bok Bernadotteättlingar, 
med 400 bilder och antavlor till de 
ingifta, kallar han sitt magnum opus. 
Vi undrar förstås om han stött på några 
spännande skandaler.

– Inte så spännande, men vi kan kon-
statera att flera av de tidiga kungarna 
hade familjer vid sidan om. Oskar I hade 
tre erkända barn, varav två med skå-
despelerskan Emilie Högqvist, kallade 
”Prinsarna av Lappland”. Det gick även 
många rykten om hans son Karl XV.

Utöver musik och släktforskning har 
Ted Rosvall de senaste åren ägnat kraft 
åt att kämpa för de ensamkommande 
flyktingbarnen, inte minst på bloggen 
Teds Tankesmedja. En afghansk pojke är 

sedan två år inneboende i hans hus.
– Jag har sett hur många av dem far 

illa. Den pojke som bor hos oss släng-
des ut från sitt boende efter ett och ett 
halvt år, trots att han lärt sig svenska 
och klarat alla ämnen som krävs för att 
komma in på gymnasiet. Nu är han som 
en medlem i vår familj och får stanna 
tack vare den nya gymnasielagen, säger 
släktforskaren Ted och ger därmed ett 
bra bevis på att begreppet familj inte 
nödvändigtvis bygger på blodsband. ●

Svenska kvinnor är en bok med 
kortporträtt och antavlor av  
31 berömda svenska kvinnor.

Teds hus byggdes 
1795 av hans 

morfars farfars far. 
Han fick nys om 

det via släkt-
forskningen som 

20-åring. Började 
med att hyra och 

kunde sedan  
köpa det.

”Jag har hittat alla hans ättlingar utom fem, 
och dessa fem gör mig galen.”

För att det är så fantastiskt 
roligt och spännande – ett 
riktigt detektivarbete som 
kommer att ge dig många 

besvärliga stunder men 
också jublande glädje.

För att hitta dig själv, 
din egen och din släkts 

plats i historien.
Gå en nybörjarkurs.

Inventera och intervjua! 
Gör det nu, den äldre 

generationen kanske inte 
finns kvar om några år. 

Anteckna noga VAR i 
kyrkoböcker och andra 
källor du hittar det som 
intresserar dig, så att du 
lätt kan hitta det igen.

TIPS FÖR  
SLÄKT-

FORSKARE

SKÄL ATT 
SLÄKT-
FORSKA

För att allmänbilda dig – 
släktforskning är så mycket 

mer än bara kyrkoböcker och 
bouppteckningar. Historia, 

rättsväsende, geografi,  
religion, fattigväsen, juridik 

och mycket mer.



VICKE LINDSTRAND (1904-1983) tillhör 
tveklöst skaran av 1900-talets starkast 
lysande formgivare. Från 
debuten som reklammålare 
och karikatyrtecknare för 
Göteborgs-Posten arbetade 
han med keramik, textil 
och framför allt glas i alla 
former. I september 1967 
invigdes hans kanske mest 
kända verk, konstverket 
Prisma i Norrköping. Den 
11,5 meter höga glasskulpturen var då 
världens största, uppbyggd av 3 500 
nästan centimetertjocka ihoplimmade 
glasskivor från Emmaboda glasbruk. 
Den första skulpturen i samma teknik 
stod klar tre år tidigare i Stuttgart och 
1970 slutfördes Grön Eld, de tre gröna 
glaspelare som blivit Umeås signum.

Experimentlusta och teknikutveck-
ling präglade Vicke Lindstrands konst-
närskap överlag. Inte minst utvecklade 
han och Edvin Öhrström arieltekniken 
i slutet av 1930-talet – en avancerad 
metod för konstglas som karaktäriseras 
av olika färgskikt och luftblåsor. Under 
1940-talet var han konstnärlig ledare för 
Upsala-Ekeby och 1950–1973 för Kosta. 
Under Upsala-Ekeby-åren gjorde han 
bland annat några ohemult populära 
produkter som såldes i decennier: en 
elefant som fanns i flera färger och stor-
lekar och två små eskimåfiguriner. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD

Troll av stengods,  
klubbad för 300 kr.

Signerad vas ”Vinter”, 
50-tal för Kosta,  
klubbad för 28 000 kr.

Figurin för Uppsala 
Ekeby, klubbad för  
1 400 kr.

Vas för Kosta, klubbad 
för 6 700 kr.

Tre skålar för Kosta, 
klubbade för 605 kr.

Monumental glaskonstnär

Kulturkoll

Vicke Lindstrand på auktion

Den 16 september 1967 invigdes Prisma som står som ett grönskimrande utrops-
tecken på Olof Palmes plats i Norrköping. Prisma utgör bokstavligen toppen av ett 
betongberg – den sitter stadigt förankrad i en 27 meter lång betongpelare.
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Som att gå på moln

10 

Snöskorna spänns fast med två 
pumpspännen över foten och ett 
klickspänne vid hälen och genom att 
hälen är lös blir det enkelt att gå. Vi får 
också var sitt par reglerbara alumini
umstavar av samma typ som dem som 
används vid stavgång. De är inte till för 
att stakas med, utan ska bara vara lite 
hjälp för balansen.

Det här är en aktivitet som inte 
kräver några speciella kläder, mer än 
att skor och kläder ska vara anpassade 
för vinterbruk. 

SÅ VI SPÄNNER på oss snöskorna och 
börjar gå. Av alla aktiviteter jag varit 
nybörjare i – från ridning och golf till 
skidor och långfärdsskridskor – är 
snöskovandring helt klart det som varit 
lättast att ta till sig. Efter några steg 

Snön ligger meterdjup i skogen och på fälten, men med snöskor på 
fötterna är det inga problem. Enkelt, kul och härligt, konstaterar 
Kombis Inger Sundelin efter en första vandring – som gav mersmak.
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: INGER SUNDELIN OCH PELLE NYBERG

D
ET ÄR EN STRÅLANDE vinter
dag i vackra Järvsö i Hälsing
land med flödande solsken, 
gnistrande snö och susande 

tallar. Som gjort för en skidfärd kan 
man tänka, men så blir det inte. För i 
dag ska vi testa att gå med snöskor för 
första gången. 

Vår guide Pelle Nyberg från Upplev 
Järvsö presenterar utrustningen för oss. 
Och jag inser att moderna snöskor är 
något helt annat än de tennisracketlika 
tingestar fastbundna med snörstumpar 
som jag sett på film. 

Dagens snöskor är superlätta och 
smidiga. Tillverkade av aluminium och 
plast, till formen lite som ett par mini
skidor, men med metalltaggar på un
dersidan så att man kan gå uppför även 
branta backar utan att glida bakåt. 

Snöskorna är lätta att ta 
på och enkla att gå med. 

– Så här djup är snön, säger Pelle Nyberg 
och sticker ner hela staven i det vita.

Först en kort 
genomgång ...
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... sen ger vi oss iväg ut 
i det vita landskapet.
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behärskar jag och de andra vandrarna 
tekniken – det är bara att gå på som 
vanligt och använda stavarna som stöd 
för balansen. Vi får till och med prova 
på att springa en liten bit på snön, bara 
för att känna hur det känns. Också det 
går galant, det gäller bara att ta tillräck
ligt långa steg så man inte trampar på 
sig själv.

Pelle tar med oss på en tur i den 
ståtliga hälsingeskogen över vad som 
visar sig vara meterdjup snö. Han visar 
oss genom att sticka ner hela staven i 
snön utan att nå marken under. Utan 
snöskor hade det inte varit möjligt att 
ta sig fram här. Vi hade varken orkat el
ler velat pulsa fram i snön med snö till 
midjan. Här går vi ovanpå och sjunker 
ner bara någon centimeter i den mjuka 
snön. Det känns lite som jag föreställer 
mig att det skulle vara att gå på moln. 

– Alla kan följa med på en vand
ring med snöskor, oavsett ålder och 

kondition, säger Pelle. Jag anpassar 
terrängen och vandringens längd 
efter gruppen. Vill deltagarna undvika 
uppförslut så håller vi oss till låglänta 
skogsområden närmast byn. Vill de ha 
en tuffare vandring så går vi upp en bit 
på berget.

VI GÅR PÅ LED genom skog och över 
hyggen. Snön är helt orörd och det 
känns som att vi är ute i rena vildmar
ken, fast vi bara är någon kilometer 
från riksvägen. Vi ser spår i snön av ett 
större djur och börjar fantisera om att 
det är en varg som smugit där. Men för
modligen är det bara en räv som hastat 
fram i jakt på en skogsmus.

Vi tar oss uppåt en bit på berget 
och möts av en vidunderlig utsikt över 
Ljusnan och Järvsö, med kyrkan och 
röda hälsingegårdar som dekorativa 
blickpunkter.

Pelle plockar fram kaffe och kakor ur 

ryggsäcken. Vi tar för oss och njuter i 
fulla drag, både av utsikten och kaffet. 

På vägen tillbaka går vi genom 
djupare skog, där solen får leta sig in 
mellan trädstammarna. Vi skrämmer 
upp några fåglar när vi kommer, men i 
övrigt är det tyst i skogen. Ja, förutom 
vårt glada pladder då. Ingen av oss 
hade kunnat tro att det skulle vara så 
enkelt – och så roligt – att gå med snö
skor. Och vi säger alla att det här måste 
vi göra fler gånger och då ta med familj 
och vänner.  ●

”Alla kan följa med på en vandring med snöskor, 
oavsett ålder och kondition.”

Fakta snöskovandring
➞ Snöskovandring erbjuds numera 
på många platser i Sverige beroende 
på snötillgång. Vintern 2018, som var 
ovanligt snörik, var det inte bara på 
skidorter och i fjällvärlden som akti-
viteten fanns utan också i södra och 
mellersta Sverige. 
➞ Upplev Järvsö har erbjudit snösko-
vandringar sedan 2015. Prisexempel: 
Hyra snöskor 250 kr/dag, inkl stavar. 
Guidning 2 timmarstur inklusive fika 
380 kr.

Är det månne en varg 
som gått här?

Ingen snöskotur utan  
en rejäl fikarast.

Det gick snabbt att lära 
sig tekniken. Nu längtar 
vi till nästa gång.



GODA 
FÖRESATSER
Så här års är det många som planerar 

för ett sundare liv: att sluta röka, 
börja motionera eller gå ned i vikt. 

Här är lite motivation och tips  
för att hålla nyårslöftet.

AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

Kombis 
favorit!

Tips!
Värm upp dina 

asiatiska smaklökar 

med en sallad på 

fänkål, rädisor och 

selleri. Mums!

VÄLLUSTIGT VEGANSKT
Kocken Sebastian  Schauermann 

har lånat friskt från asiatiska 
länders snabbmatsstånd för 

kokboken Vegansk snabbmat – 
streetfood för alla. Recepten är 
enkla och smakerna gudomliga, 

Adlibris.com, 188 kr.

HÅLL DIG PÅ MATTAN
Dålig kondition och stela leder? 

Spelar ingen roll, det finns en 
yogaform för alla. Stabil yoga-
matta av naturgummi/kork och 

korkkloss för stöd och avlastning, 
Casall, 999 resp 249 kr.

LÄTTRÄKNAT
Inga finesser = inget krångel. Silva 

Pedometer Steps räknar steg, 
inget annat. 10 000 steg per dag 
sägs göra mirakel för knopp och 

kropp, Intersport, 199 kr.

FÄRDIGRÖKT?
Ett paket cigaretter varje dag i ett år – det 
motsvarar kostnaden för en januarivecka 
för två på Kantary Beach Villas & Suite i 

Khao Lak, Ving, 23 190 kr.

MASTER OF SMOOTHIES
Snabbt, enkelt och hyfsat tyst. 

Kitchenaids blender krossar och 
mixar det du behöver för ditt 
nya, sunda liv. Levereras med 
två kannor, 1,5 resp 0,75 liter, 

Kitchentime.se, 2 999 kr.

STAVA RÄTT
Black Diamond Alpine Z:s 

kolfiberstavar är hopfällbara, 
superstarka och extremt lätta, 

Wiggle.se, 1 135 kr. 

STRETCHA UT 
Full rörlighet och full synlighet 
när man springer och cyklar är 
ett måste. Elastisk reflexsele, 

Gemmas.se, 129 kr. 

ARKIVERA MERA
Har högarna av foton och 

utrivna recept nästan börjat 
mögla? Sätt in dem i ett 

fint album med träomslag, 
Amazon.com, 124 kr.
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risterna bytt från salta bad, kitesurfing, 
segling och dykutflykter till vilsamt 
häng längs någon av strandbarerna. 
Här är det lokalölen Strela som gäller, i 
små flaskor med läcker etikett. Eller en 
caipirinha och ponche gjord på grogue 
– den klassiska sockerrörsspriten som 
tillverkas på Kap Verde.

Den mest populära baren ligger 
granne med piren där fiskarna levere-
rar sin fångst. Här bjuder en trumgrupp 
från Senegal på en dynamisk föreställ-
ning, bara några meter från bordet där 
jag sitter en stund tillsammans med 
öbon och guiden Emanuel Lopes.

Vulkaner och vidsträckta sandstränder. Surfing i 
vinden och lojt badliv i solen såklart. Men Kap Verde 
lockar även med vackra vandringsvägar, vemodig 
musik och rik matkultur. 
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

V
ISST ÄR DET LÄTT att fastna för 
Kap Verde och ön Sal med sitt 
karga, vulkaniska landskap 
– trots att huvudorten Santa 

Maria så här från ovan mest liknar en 
ofärdig samling stenhus utkastade i 
öknen. Sal är en vindpinad ö, kantad av 
vidsträckta sandstränder.

Men väl framme, efter den korta in-
flygningen och transferbussen från flyg-
platsen, öppnar sig en charmig bykärna 
med ett turkosblått hav och guldgul 
sandstrand som närmaste grannar.

Det är sen eftermiddag och längs 
den till synes ändlösa stranden har tu-

– Det här är nog den bästa tiden på 
dagen, när vinden mojnar och hettan 
lägger sig, säger han och tar en sipp på 
sin mangojuice.

– Det speciella med Sal och Santa 
Maria är mångkulturen, fortsätter han. 
Vi är ju en härlig blandning öbor med 
rötter i både Afrika, Europa och Kari-
bien. Det gör oss unika.

TURISTSTRÖMMEN till Kap Verde har 
ökat dramatiskt under de senaste 
fem–sex åren. Från 200 000 år 2012 till 
långt över 600 000 förra året. De flesta 
åker charter och hamnar här på Sal 

Värme och vind 
på Kap Verde

Kap Verde-
öarna

Kanarie-
öarna

AFRIKA
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På charterön Sal kan du 
kombinera lojt strandliv 
med vågad kitesurfing, 

segling och dykning.  
En perfekt kombo!

”Fem timmars surfing, sedan 
vila, middag och lite barhäng. 

Livet kan inte bli bättre.”
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eller grannön Boavista. Många ser nog 
landet som ett sol- och värmesäkrare 
vinteralternativ till Kanarieöarna, och 
flygresan hit tar bara någon timme längre.  

– Men Kap Verde är så mycket mer än 
bara stränder och hav, säger Emanuel 
och berättar livfullt om den tropiska 
grönskan och de svindlande höga 
bergen på vandringsön Santo Antão. 
Han nämner även det rika kulturlivet i 
staden Mindelo på ön São Vicente som 
han själv kommer ifrån.

– Så alla de turister som väljer all 
inclusive-hotell och strandliv under 
semestern går miste om en hel del. 
Och i Santa Maria finns ju dessutom en 
enorm smakrikedom och variation på 
restaurangerna.

Emanuel pratar lyriskt om sina favo-
riter, som kryddstark grillad kyckling, 
lätthalstrad tonfisk, ugnsstekt havs- 
abborre och skaldjur i mängd. Man ska 

inte heller missa arroz de mariscos, 
som är en matig rätt med ris, pin-
färsk fisk och olika slags musslor och 
snäckor.

Nationalrätten cachupa är ett annat 
måste. En bastant gryta med majs, rot-
frukter, bönor, lök och tomat som bas, 
kryddad med antingen kött, kyckling 
eller korv, ibland fisk.

JAG BOR PÅ Morabeza, öns första turist-  
hotell, som startades av ett belgiskt par 
i slutet av 60-talet. En klassiker som 
andas både charm och lagom lyx, där 
de flesta av rummen har terrass ut mot 
havet.

Morabeza betyder också värme, om-
tanke och gästfrihet på kreol, och har 
blivit ett signum för Kap Verde. Något 
man märker även på en turistort som 
Santa Maria.

På restaurang Le Privé, där jag äter 

middag, frestar franske Patrice Fillion 
med finlir i köket. Eller vad sägs om 
läckerheter som gratinerad sjöborre, 
rökt barracuda, grillad hummer och 
tonfisk tataki? Och att inleda middagen 
med husets specialdrink – en cai-
pirinha på passionsfrukt från den egna 
trädgården – känns helt rätt.

TIDIGT NÄSTA MORGON hämtar Ema-
nuel mig för en rundtur. En intensiv 
halvdag där vi börjar med ett besök i 
den lilla staden Palmeira, där det råder 
febril aktivitet i hamnen. Fiskarna har 
just kommit in med sin fångst och 
nu börjar budgivningen för hugade 
spekulanter.

Färden vidare bjuder på havs-
poolerna i Buracona, ökenhägringarna 
allra längst i norr och den väldiga 
vulkankratern i Pedra de Lume. Salt-
bassängerna är en attraktion i sig. 
Saltutvinningen var den enda egentliga 
inkomstkällan här från 1800-talets 
början och långt in på 1900-talet.

Som tillfällig besökare är det läge 
att provbada i en av bassängerna. Här 

”Den bästa tiden på dagen är när vinden 
mojnar och hettan lägger sig.”

Flyt som en kork i Pedra de Lumes 
saltbassänger på ön Sal.

Bergsgetterna är nyfikna 
på oss vandrare.

Kap Verde – färgrikt och varierat – både 
när det gäller natur och klädmönster.

På Santo Antão 
är apelsinerna 
gröna och söta.



17 magasinet kombi  1 2019

Fakta Kap Verde
➞ Kap Verde är en republik som  
består av 15 öar, varav 9 är bebodda. 
Ögruppen ligger ca 50 mil utanför  
Senegal på Afrikas västkust. När por-
tugiserna kom år 1456 var ögruppen 
obebodd, men blev med tiden en 
mellanstation för slavhandeln. De flesta 
av invånarna är ättlingar till portugisiska 
kolonisatörer och afrikanska slavar.
➞ Resa: Det tar drygt sju timmar 
att flyga till Sal och Kap Verde från 
Stockholm. Ving, Apollo och TUI har 
charterflyg till både Sal och Boavista. 
En vecka med flyg och hotell från  
ca 6 000 kr. Enbart flygstol från  
ca 3 500 kr t/r. Flyga inrikes är smidigt, 
men inte billigt. Räkna med en tusen-
lapp för en enkelresa till São Vicente 
eller Santiago. Det behövs visum för 
att besöka Kap Verde. Flyger du charter 
ingår visumet i resan.
➞ Klimat: Stabilt klimat med mycket 
sol och en temperatur på 25–30 gra-
der året om. Räkna dock med att det 
alltid blåser en hel del på öarna.
➞ Mer info: www.cape-verde-islands-
cabo-verde.com
www.gaiatourism.com
www.morabitur.com

”Kap Verde är så mycket mer än bara 
stränder och hav.” 

flyter jag som en kork där jag ligger på 
rygg och njuter av den spektakulära 
kraterkammen. Duschar finns dess-
utom, så att jag kan skölja av mig den 
mer än 30-procentiga salthalten efter 
doppet.

Eftermiddagen tillbringar jag på 
kitestranden vid Costa de Fragata och 
kollar brädfantomernas framfart. De 
färgglada skärmarna står i skarp  
kontrast mot den vita sandstranden 
och den blåa himlen.

Per Eriksson från Stockholm har rest 
hit en vecka för att gå en surfkurs.

– Det passar mig perfekt. Fem tim-
mars surfing, sedan vila, middag och 
lite barhäng. Livet kan inte bli bättre, 
konstaterar han med ett brett leende 
efter avslutat pass.

JAG FÖLJER GUIDEN Emanuels råd och 
ägnar resten av veckan åt öarna São  

Vicente och Santo Antão. Att flyga 
inrikes är smidigt; det tar bara en 
halvtimme från Sal till São Vicente, 
där jag först tillbringar en eftermiddag 
och natt i huvudorten Mindelo innan 
färden över till mäktiga Santo Antão.

Den bullriga hamnstaden har en 
gammal kärna som minner om den 
koloniala tidsepoken. Här bodde och 
verkade Cesária Évora, känd världen 
över för sin ”morna”, den vemodiga stil 
som präglar musiken på Kap Verde. 
Och i Mindelo finner du levande musik 
på i stort sett varje bar och restaurang 
året runt.

Nu väntar ett par dagars vandring 
längs terrasser och levador på Santo 
Antão. En grön och bergig skönhet som 
nås på en timme med morgonfärjan.

Men först en helkväll med mat  
och musik i Mindelos mysiga hamn-
kvarter. ●

Ivan Monteiro är kunnig vandringsguide 
på Santo Antão. Och bergspassen kräver 

en hel del möda och svett.

Ett band från Senegal 
får hamnen i Santa 
Maria att svänga. 

Tonfisk tataki – en 
paradrätt på populära 
krogen Le Privé.
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PÅ EN PLÅT
Gott och grönt

– Ugnen är en fantastisk vardagsräddare, säger matkreatören Julia 
Tuvesson. Hon började laga hela vegetariska måltider i långpanna när 
hon flyttade till en lägenhet utan diskmaskin. Nu har hon samlat sina 
smarta recept i boken Plåtmat – och bjuder Kombis läsare på två av dem. 
RECEPT OCH FOTO: JULIA TUVESSON  UR BOKEN: PLÅTMAT (NORSTEDTS)

Rostad rotselleri med svampkräm, hasselbackspotatis och hasselnötter
Topping
2  dl riven parmesan, eller  

annan lagrad ost
1 dl grovhackad dill
1 citron, i klyftor
ev mâchesallad

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
2. Skär bort skalet från rotsel-
lerin och dela den i medelstora 
bitar. 
3. Skölj och hasselbacka pota-
tisen, dvs skiva den tunt men 
inte helt igenom. 
4. Lägg rotselleri och potatis 
i en långpanna klädd med 
bakplåtspapper och lägg på 
hälften av smöret. 

5. Salta och peppra.
6. Rosta i den nedre delen av 
ugnen i ca 20 minuter, ta ut 
plåten och strö över nötterna. 
7. Lägg på resten av smöret på 
rotfrukterna eller pensla med 
det smör som ligger på plåten.
8. Rosta ytterligare 10–15 
minuter beroende på hur stora 
potatisar och rotselleribitar du 
har. Det är klart när rotfruk-
terna har mjuknat och fått en 
fin, gyllene färg.

Svampkräm:
1. Rensa och finhacka svampen. 
2. Stek svamp, gul lök, vitlök 
och timjan i olja tills vätskan 
från svampen har kokat bort. 

3. Mixa tillsammans med 
crème fraichen och smaka av 
med salt och peppar. 
4. Smaksätt med parmesan 
och soja.

Topping: 
1. Toppa rotselleri och potatis 
med parmesan, salt och  
peppar. 
2. Servera med dill, citron, ev 
mâchesallad och svampkräm.

VEGAN: Uteslut parmesanen 
i svampkrämen och använd 
växtbaserad färskost i stället  
för crème fraîche. Byt till vege-
tabiliskt smör på hasselbacks-
potatisen.

4 portioner. Tid 45 minuter. 

Ingredienser: 
1 rotselleri à 600 g
8–12 medelstora potatisar
75 g smör, tunt hyvlat
1 dl hasselnötter
salt och svartpeppar

Svampkräm
250 g champinjoner
1 liten gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 tsk torkad timjan
rapsolja
2 msk crème fraiche
½ dl finriven parmesan
1 tsk ljus japansk soja
salt och svartpeppar
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Vi har tre exemplar av 
Julia Tuvessons nya bok 
Plåtmat som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt 
på frågan: 
Vilken av följande mat-
råvaror är en rotfrukt?  
1. Durian
X. Litchi
2. Kassava

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

4 portioner. Tid 45 minuter.

Ingredienser: 
ca 1,2 kg valfria rotfrukter,  
    t ex palsternacka, rödbeta,  
   potatis, morot
3 färska gula lökar med blast
olivolja
2 tsk torkad timjan
salt och svartpeppar

Pannbiffar
2 dl rostade cashewnötter
1 förpackning kokta svarta  
   bönor à 400 g, sköljda och  
   avrunna
½ gul lök, riven eller finhackad
2 vitlöksklyftor, pressade
1  msk färskost
2  tsk dijonsenap eller grov- 

  kornig senap

Gräddsås med svamp
10 champinjoner
1 msk smör
2  ½ dl grädde, t ex havre- 

 grädde
2 tsk soja
2 tsk torkad timjan
1 tsk tomatpuré
1 tsk dijonsenap
½ svamp- eller grönsaks- 
   buljongtärning
salt och svartpeppar

Topping och tillbehör
rårörda lingon
persilja, grovhackad
pressgurka

Vinn! 

Hallå där, Julia Tuvesson, 
varför började du laga hela 
rätter på en plåt?
– Jag har alltid älskat mat 
som lagas i ugn – men det 
var först när jag flyttade 
till en ny lägenhet utan 
diskmaskin, och med två 
barn under två år, som jag 
verkligen fick upp ögonen 
för vilken fantastisk var-
dagsräddare ugnsmat kan 
vara. Genom plåtmodel-
len som jag presenterar 
i boken hittade jag ett 
enkelt sätt att laga mat på 
ingredienser jag redan har 
hemma. 

Hur började ditt matintresse? 
– Det fick jag i vuxen ålder, några år efter att 
jag flyttade hemifrån. Under mina studentår 
försökte jag pressa matbudgeten så mycket 
det bara gick och i samma veva slutade jag 
att köpa hem kött. Jag tror jag behövde den 
begränsningen för att kicka i gång kreativite-

ten – för sedan dess är 
mat i princip det enda jag 
tänker på under dygnets 
alla timmar. 
 
Kan du ge ett enkelt tips 
på hur man lyckas med 
sin plåtmat? 
– Det viktiga är att an-
vända sig av råvaror som 
är i säsong, då smakar 
maten som bäst. Tänk på 
olika konsistenser och 
smaker. En perfekt plåt-
måltid innehåller flera olika 
komponenter som något 
salt, något starkt, något 
syrligt, något knaprigt och 
något fett. 

 
Vad gör du helst när du är ledig? 
– Då spenderar jag så mycket tid jag kan med 
min familj och våra vänner. Vi äter väldigt 
mycket ute, testar nya kaféer och restauranger, 
cyklar runt i Malmö, går på bio och hänger på 
lekplatsen. 

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Mixa nötterna till biffarna 
grovt. 
3. Vänd ner bönorna och låt 
dem mixas till en grov smet. 
4. Rör i övriga ingredienser.
5. Låt vila i kylen i 15 minuter. 
6. Forma till biffar.
7. Skala och dela rotfrukterna i 
valfri form och lägg dem på en 
klädd plåt. 
8. Dela löken i kvartar. 
9. Placera ut biffarna runt om 
rotfrukterna. 
10. Ringla över olja, strö över 
timjan, salta och peppra. 
11. Rosta i ugnen i 20 minuter 
tills rotfrukterna har mjuknat 
och biffarna fått färg.

Sås: 
1. Rensa och finhacka cham-
pinjonerna. 
2. Stek dem i smöret i en  
kastrull tills de mjuknat. 
3. Tillsätt övriga ingredienser 
och låt koka upp. 
4. Smaka av med salt och 
peppar.

Topping och tillbehör: 
1. Toppa plåten med lingon 
och persilja. 
2. Servera med pressgurka och 
gräddsås.

VEGAN: Använd vegansk färsk-
ost och vegetabiliskt smör.

Pannbiffar med rostade rotfrukter, 
lingon och gräddsås

”Mat är i princip det 
enda jag tänker på”
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BILAR 
I LAGENS TJÄNST

I 
ÅMÅL LÄR DET inte ha funnits någon 
alls så sent som 1961. Men landets 
allra första polisbil, en Scania-Vabis, 
införskaffades av Stockholmspolisen 

redan 1913 och hade plats för åtta 
alerta konstaplar. 

Med tiden blev polisbilar en allt 
vanligare syn i Sverige och i slutet av 
30-talet revolutionerade radiobilen 
polisarbetet. Nu kunde man kommu-

Vi är många som trollbands av sirener och blinkande utryckningsljus 
som barn. Och handen på hjärtat, visst är polisbilar fortfarande rätt 
spännande? Kombi har valt några favoriter från gångna tider – och 
talat med Göran Johansson som har en egen polisbil.
TEXT: MARTIN ENGQVIST  FOTO: POLISMUSEET, GÖRAN JOHANSSON OCH VOLVO CARS

nicera direkt från bilen och snabbare 
vara på plats när larmet gick. Sedan 
har teknikutvecklingen bara fortsatt. 

Dagens polisbilar är som rullande 
polisstationer med all tänkbar utrust-
ning och teknik. På Volvos Special 
vehicles-avdelning, ett slags ”fabrik 
i fabriken” i Torslanda, tar det en 
vecka för en bilbyggare att förvandla 
en vanlig V90 till en polisbil. Bland 
annat förstärks chassit och bilen får 
kraftigare bromsar, vilket kan behövas 
eftersom en fullutrustad polis-V90 
väger 2,6 ton.  

POLISBILAR FASCINERAR och väcker 
respekt. Göran Johansson i Ystad vet – 
han har nämligen en alldeles egen, och 
han har byggt den själv! 

Historien om 
Görans polisbil 
började för fyra år 
sedan när han köpte 
en Volvo Amazon 
från 1965. Bilen gick 
bra men behövde en 
uppfräschning. 

– Jag fick idén att 
måla den svartvit 

på skoj för att efterlikna en gammal 
polisbil, säger Göran. 

Amazonen fick tidstypiska röda 
utryckningsljus och orange ”saftblan-
dare” på taket och skapade ett enormt 
intresse när Göran var ute och åkte. 
Men också påpekanden från polis- 
bilsnördar om saker på Görans bil som 
inte stämde.

– Då började jakten på rätt detaljer, 
mitt intresse tog fart och ribban höjdes.

Fyra år av spaningsarbete har gett 
resultat. Göran har fått kontakt med 
likasinnade och före detta poliser som 
hjälpt honom att hitta delar och korrekt 
specialutrustning. Men eftersökningar-
na fortsätter. 

– Jag letar till exempel fortfarande 
efter dörrväskorna i läder som ska sitta 
på dörrarnas insidor, säger Göran.

Bilen fortsätter att väcka uppmärk-
samhet – inte minst när Göran sitter 
bakom ratten i polisuniform av korrekt 
årgång. 

– Folk hoppar ut på gatan och stop-
par mig för att fotografera och gamla 
busar kommer fram och berättar om 
hur de blev jagade av polis-Amazoner 
när de körde trimmade mopeder. ●

Snacka om att förverkliga en pojk-
dröm. Göran Johansson i Ystad 
byggde sig en egen polisbil.

De första polisbilarna 
i Sverige började 
rulla i Stockholm för 
drygt 100 år sedan. 
Här en Scania-Vabis. 

Radiobilarna förändrade polis- 
arbetet i grunden. På bilden från 1939 

syns en Volvo med toppmodern  
kommunikationsutrustning, parkerad 

framför polishuset i Stockholm. 



Den nya boken Volvos polisbilar  
av Fredrik Nyblad är 192 sidor ren 
lustläsning för varje nostalgiker och 
bilfantast. Här presenteras Volvobilar  
i polistjänst från 1929 och framåt  
i 17 olika länder, detaljerat beskrivna 
och med mängder av bilder. 

Vi har tre exemplar av Volvos polis-
bilar som vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan:
Vem spelade kommissarie Martin 
Beck i Bo Widerbergs film Mannen  
på taket från 1976? 
1. Peter Haber
X. Carl-Gustaf Lindstedt
2. Gösta Ekman 

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

Volvos polisbilar är utgiven av Trafik-
nostalgiska Förlaget och kan beställas 
direkt från deras hemsida www.tnf.se.
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Vinn! 

Volvo V90 är ett av de senaste till-
skotten i polisens fordonsflotta. 

Volkswagenbubblan i polistappning var 
nog inget fartvidunder till skillnad från de 

sammanlagt 23 polis-Porschar som rull-
lade på vägarna 1965–73 och användes 

för trafikövervakning. Förarna hand-
plockades och fick specialutbildning. 

Saab 900 från åren 1984–89, då polis- 
bilarna var helvita med blågula ränder 
längs sidorna. Den färgsättningen över-
gavs eftersom bilarna syntes för dåligt. 

Klassisk 
polisbil från 
60- och 
70-talen: 
Plymouth 
Valiant, 
även kallad 
”Snutvalle”. 
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Krakow kallas ofta Polens pärla. Det är landets näst största stad med en 
vacker gammal stadskärna som finns med på Unescos lista över världsarv. 

Här är historien aldrig långt borta.

Weekend

Upptäck Krakow

Mariakyrkan, med 

sina karaktäristiska 

torn, och stadens 

duvor – båda 

populära bland 

turisterna.

Färgglada 
paraplyer gör 
det lätt att 
hitta guiderna 
utanför Maria-
kyrkan.

Även om man inte åker med kan man njuta av ljudet av hovarnas klapper mot kullerstensgatorna.

I saltgruvan 
Wieliczka hänger 
magnifika salt-
kristallkronor.

Krakow är en stad full av historia och 
vackra byggnader. Här är lätt att ta sig runt 
till fots och blir man trött kan man hoppa 
på en spårvagn eller ta en tur med häst 
och vagn i den medeltida stadskärnan. 
Klimatet är ungefär som i Sverige med 
vackert grönskande vår. Fördelen med 
ett vinterbesök är att man inte behöver 
trängas eller boka restauranger och  
attraktioner långt i förväg. 

STORTORGET RYNEK GLOWNY  1
Stadens hjärta är det stora torget i den 
gamla stadsdelen. I mitten av det står den 
vackra byggnaden Sukiennice (på svenska 
Tyghallen). I markplan säljs smycken av 
bärnsten och andra hantverk, på övervå-
ningen kan man besöka konstmuseet och 
under marken ligger Rynek Underground, 
en medeltida underjordisk väg för handel. 
Runt det stora torget finns flera sevärd- 

heter, bland annat den ståtliga Mariakyrkan. 
Utanför den står Free Tour-guider redo 
att ta dig på en långpromenad, ett perfekt 
sätt att upptäcka staden. Turen är som 
namnet avslöjar gratis, men man får gärna 
ge dricks.

WAWELKULLEN
På en kulle i södra delen av stadskärnan, 
ner mot floden Wisla, finns mängder av 
intressanta byggnader från olika epoker. 
Några har återuppbyggts efter andra 
världskriget, andra har lämnats kvar som 
ruiner. Här finns det kungliga slottet från 
1500-talet och domkyrkan där kungar och 
andra historiska personer ligger begravda.

OSKAR SCHINDLERS FABRIKSMUSEUM 
Många besöker förintelselägret Auschwitz 
när de är i Krakow. Det är en dagstur och 
om man inte har tid, eller tycker det är 

för överväldigande, är en guidad tur på 
Schindlers fabriksmuseum ett alternativ. 
Industrimannen Oskar Schindler räddade 
mer än 1 200 judar under andra världs-
kriget och i museet berättas den historien 
med hjälp av ljud, filmer, bilder och upp-
byggda miljöer. 

SALTGRUVAN WIELICZKA  2
En halvtimmes busstur bort ligger saltgru-
van Wieliczka, ett av Unescos världsarv. Av 
30 mil (!) gruvgångar är en procent öppna 
för allmänheten. Det är fascinerande att se 
alla de statyer och 3D-tavlor gjorda av salt 
från 1400–1900-talen. Här finns underjor-
diska sjöar och kapell där även de pampiga 
kristallkronorna är gjorda av salt. 

MER INFO:
www.krakowpolen.se
www.reseguiden.se/krakow

TEXT OCH FOTO: EMMA YOUNG

2

1
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 Sverige runt

I väntan på Larry
En av de mest oförglömliga dagarna i stadens historia var 
dagen då Larry Hagman, JR i Dallas, inte kom till Skellefteå.
DET BOR DRYGT 30 000 människor i 
Skellefteå. En julilördag 1987 stod 20 000 
på torget mitt i staden och väntade. 
Evenemanget ”Skelleftesnurren” skulle nå 
sin kulmen och på scenen i torgets ena 
ände hade mer eller mindre kända artister 
avlöst varandra. Nu väntade alla på dagens 
höjdpunkt: ett framträdande av ingen 
mindre än Larry Hagman, mer känd som 
JR i tv-serien Dallas. 

JR? Till Skellefteå? Var det verkligen  
sant? Evenemangets arrangör, den 
28-årige lokale entreprenören Lars  
Koverberg, hade uttryckt sig vagt men  
som vanligt entusiastiskt i lokaltidningen 
Norra Västerbotten när han svarat på en 
ung och minst lika entusiastisk reporters 
frågor. Om Koverberg varit lite svävande 
var tidningen desto tydligare: ”Dallas- 
stjärna till Skellefteå – i kväll kan du se ’JR’ 
på torget”, slog man fast på löpsedlarna. 

Det var inte bara Skelleftebor bland de 
20 000 på torget. Folk hade kommit från 

Torget i Skellefteå den 11 juli 1987. 
20 000 har kommit för att få en 

glimt av Larry Hagman. 

Larry Hagman spelade 
JR i Dallas i 356 avsnitt 

1978–1991.

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Skellefteå

på torget beskedet att det inte skulle bli 
något framträdande av Larry Hagman. Det 
blev knäpptyst. Besvikelsen gick nästan 
att ta på. Ilskan också. På måndagen var 
tidningsrubrikerna inte nådiga och kritiken 
mot arrangören Lars Koverberg stenhård: 
”Han lurade hela stan!”. 

HISTORIEN BERÄTTAS i tv-dokumentären 
I väntan på Larry från 2014, där Lars  
Koverberg (fortfarande entreprenör  
i Skellefteå), Ted Åström och flera andra 
ger sina bilder av den där dagen för snart 
32 år sedan. Versionerna spretar lite. Hur 
kunde det bli så tokigt? Hade drömmaren 
Koverberg medvetet ljugit – eller bara 
pratat på, låtit sig missförstås och till sist 
hamnat i ett läge som inte gick att ta sig 
ur? Än i dag är det lite oklart. 

Helt klart är att bluffen, om man kan 
kalla det en bluff, gav tusentals människor 
ett minne för livet – ett minne av något 
som aldrig hände. ●

hela norra Sverige för att få en glimt av 
Larry Hagman. Vid den här tiden var Dallas 
omåttligt populärt, Sverige hade bara två 
tv-kanaler och varje avsnitt av serien sågs 
av uppemot fyra miljoner människor. 

Larry Hagman själv hade en svensk 
hustru, Maj, och det hände att de besökte 
Sverige på somrarna. Så nog skulle man 
väl kunna tänka sig att han faktiskt var på 
väg till Skellefteå? Eller?  

EN SOM VERKLIGEN var inbokad och 
på väg till torget var skådespelaren Ted 
Åström, som brukade imitera Hagman. 
När han såg löpsedlarna och insåg att 
både folket som väntat på flygplatsen när 
han landade, de 20 000 på torget och 
personalen på hotellet där han checkade 
in trodde att den riktige JR skulle komma 
blev han tvärförbannad och vägrade gå 
upp på scenen. Fullt förståeligt, får man 
väl säga. 

Nu sprack bubblan. Till sist fick publiken 

Har det hänt något 

spännande där du bor? 

Skriv till Kombi! 
kombi@kombispel.se  

eller gå in på Kombispels  

Facebooksida och  

berätta!
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Svår

S T O L
         1          2          3          4          5          6          7         7          8          9

        10         11        12          9          5         13        14          2  15

        13          4          8        14        16          1          2          3        17        18  19

         5          8         20         17          8         17          8        14          9        14

       10          8        14        19        10          9          9

        21          3          1         22           3        15        15          8          5         19

        16         23         24          2          2         12

        25         11          1  8         24          6          2          8        14          2          9          4          4

        18          9          4          3         25          4          8          2          1         22           9          1  8

        23        26          8         11          2          8         19          5          3          7          9         20          1         26

R O P M U R T S S L L U M O B T

A
B
L
A

Y N E S I R A S T R I Ä E L A T
A T A A T T Ä H N O E V R B G E

H I H A T T M H A K C A P L A L Z R F O S
U K L F O M O C H A R M E U S E A A O T R
V A A R E M Y T S O K S N A M Ö J S L C O
A K F T R Ä N I N G S O V E R A L L E B K

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden från klädernas 

värld. De fyra överblivna bokstäverna ger 
ytterligare ett ord. Orden hittar du både 

vågrätt, lodrätt, diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden från  
klädernas värld. 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
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VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 4 st Femman 
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet 
från de gula  rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 31 jan. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss jan, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset november 2018:
Henry Berg, Hässleholm, Astrid Djus, Kumla, 
Ethel Dahlblom, Nyköping, Gunlis Johansson, 
Skutskär, Britt-Mari Lindell, Hölö.
Efterfrågad lösning november 2018: VARELSE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna



DU VET VÄL ATT DU ÄR MED I
SUPERJACKPOTTEN?
Du som är med i Kombi-, Drömrese- eller 
Motorlotteriet har chans att vinna Super-
jackpotten. Varje lott du haft i spel under 

föregående kvartal ger fyra lottnummer till 
den stora dragningen. Ju �er lotter du har 

– desto större vinstchans.

Den 12 april är det dags!



Filmfest i väst
➞ GÖTEBORG 25 januari– 
4 februari. Göteborg Film 
Festival är Nordens största 
och går i år av stapeln för 
42:a gången. Här visas runt 
450 filmer från ett 80-tal 
länder och arrangörerna 
räknar med att sälja ungefär 130 000 biljetter. 
Mer info: www.goteborgfilmfestival.se 
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På gång

Förnuft och känsla är temat för årets 
Kulturnatt i Växjö. Arrangörerna utlovar 
ett digert program med det bästa och 

mest spännande ur Växjös kulturliv. 
Mer info: www.vaxjo-co.se

26
JANUARI I VÄXJÖ

”Många pärlor 
på scen 2019”
➞ Hallå där Dritëro Kasapi, 
ny teaterchef för Riks-
teatern som står inför ett 
nytt spelår med ett 30-tal 
föreställningar. Hur går 
det till när ni sätter ihop en 
repertoar? 
– Det är som att sätta ihop 
ett pussel, samtidigt som 
man balanserar på lina, 
sjunger i kör med hundra-
tals människor och försöker 
skapa harmonier och dis-
sonanser som ska dra till sig 
publikens uppmärksamhet. 
Och allt detta ska genomsy-
ras av berättelser som roar, 
oroar och väcker tankar. 
Kan du välja några produk-
tioner som du är speciellt 
nöjd med att ha med? 
– Nu är det ju så att jag inte 
kan ta åt mig äran av att 
ha lagt den här repertoa-
ren. Men det är en mycket 
genomtänkt repertoar 
med massor av pärlor som 
man längtar efter att se. 
Jag kan nämna 24 timmar 
svart kvinna – baserad på 
Fanna Ndow 
Norrbys bok 
Svart kvinna, 
Elin Wägners 
Väckarklocka 
– om kvinnlig 
rösträtt, mor- 
och dotter-
dramat Jag är 
en annan nu 
och mycket 
mer. Svårt 
att välja då 
jag tycker att 
vi verkligen 
har en stark 
uppställning. 
Vad ser du mest fram emot 
med att vara teaterchef? 
– Att få vara med och leda 
arbetet med att bygga upp 
världens modernaste, mest 
relevanta scenkonsthus: 
Riksteatern! ●

➞ JOKKMOKK 7–9 februari. Här kan vi tala 
om tradition. Jokkmokks marknad instif-
tades 1605 (!) och är en av världens äldsta 
årligen återkommande marknader. Mark-
naden, som öppnar traditionsenligt första 
torsdagen i februari, är årets viktigaste hän-
delse för de kulturella och kreativa näring-

arna på Nordkalotten och har en särställ-
ning som samisk mötesplats. Utöver själva 
marknadshandeln arrangeras bland annat 
utställningar, föreläsningar och konserter. 
Men glöm inte långkalsongerna. Tempera-
turen kan krypa ner mot 40 minusgrader. 
Mer info: www.jokkmokksmarknad.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH HENRIK EMILSSON

Kultur!

BÅTTUR

414-årig tradition

Jokkmokks marknad – folkfest i 40 minus. 
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Camilo Ge Bresky i 
Rocky Horror Show på 
Östgötateatern. 

Fram till 1997 var 
Söderarms fyrplats bemannad. 

Vinteräventyr i skärgården 
➞ SÖDERARM 2 februari. På Torskär, vid  
yttersta havsbandet i Stockholms norra skärgård, 
ligger fyren Söderarm, ett åretruntöppet boende 
och konferensanläggning. Just denna februari-
dag arrangeras ett vinteräventyr med färd i 
isgående båt från Kapellskär utanför Norrtälje 
till Torskär. Där väntar lunch och guidat besök  
i det gamla fyrtornet. Med lite tur siktas både 
säl och havsörn. Mer info: www.roslagen.se 

MUSIKAL

Skräck och skratt
➞ NORRKÖPING 2 februari–3 mars, 
 LINKÖPING 29 mars–12 maj. Östgötatea-
tern inleder scenåret med kultmusikalen 
Rocky Horror Show som beskrivs som ”en 
parodisk, komisk och smått bisarr skräck-
musikal inspirerad av kultförklarade skräck-
filmer som Dracula och Frankenstein”. 
Rocky Horror Show hade urpremiär i London 
1973 och har satts upp några gånger tidigare 
i Sverige, den första var i Göteborg 1981.  
Mer info: www.ostgotateatern.se 



Exklusivt erbjudande 

SVARSKORT Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/skruvdragare

Motorlotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

3	MOTORLOTT (värde 200 kr) med hela 
 4 chanser till bil- och miljonvinst! 

+ PREMIE vid svar inom 7 dagar:
3	Skruvdragare från Black & Decker 
 (värde 450 kr) 

UNDER 2019 GER VI DIG ÄNNU FLER MÖJLIGHETER
– över 232 MILJONER skall lottas ut

69 kr*
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

till dig!

1901MAKOM

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-03-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. 
Din premie får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara. 
Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och 
regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor 
samt vinstplan, kan du läsa om på www.kombispel.se/allmanna-villkor. 

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

Underskrift:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Motorlotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en 
bekräftelse och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr* för välkomstpaketet och får 
dessutom premien 1 st kvalitetsskruvdragare från Black & Decker (värde 450 kr) – utan extra kostnad. Därefter får jag 
varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr*. Prenumerationen har ingen 
bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster. 
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