
Vinn! 
Unika bilder

Så har du aldrig 
sett Beatles & Co

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 2  FEB 2019

+ KONSTEN – EN SKRÄLL I TUNNELBANAN 
KLASSISKA KAFÉER / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

Kombivinnaren Rolf valde en Volvo XC40

"En fantastisk bil" 

HÄLSOSAM 
HISTORIA 
Följ med till  
Tjeckiens kurorter

  

Fiskelycka!
Mästerkockens 

   nya kokbok
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ROCK’N’ROLL i Kombi, det var på 
tiden! I månadens nummer träffar vi 
Larsåke Thuresson som fotograferade 
60- och 70-talens rockstjärnor när de 
var i Sverige. Med rötterna i bland an-
nat country och rhythm’n’blues kom 
ju rocken att vända upp och ned på 
musikindustrin och lägga grunden för 
50- och 60-talens framväxande tonårs-
kultur. Om det tidiga slaget om fansen 
(åtminstone i Sverige) stod mellan Elvis 
Presley och Tommy Steele så handlade 
60-talets senare hälft om Beatles eller 
Rolling Stones. Så här i efterhand tror 
jag de flesta kan enas om att Elvis var 
större än Steele, men Beatles eller 
Stones känns fortfarande som något av 
en vattendelare. 

I mitt barndomshem rådde det i alla 
fall ingen tvekan om att Rolling Stones 
var vinnarna i den striden. Något som 
sannolikt är förklaringen till att även 
jag anser att deras skivor från perioden 
68–72, från Beggars Banquet till Exile 
on Main St., hör till något av det bästa 
som har spelats in på skiva, någonsin. 
Oavsett tycke och smak tror jag att du 
kommer att uppskatta Larsåkes bilder 
längre fram i tidningen.

UTÖVER ROCK’N’ROLL bjuder vi i 
detta nummer på besök på tjeckiska 
kurorter, t-banekonst och provkörning 
av Volvos nya XC40 i 
händerna på en glad 
bilvinnare. Är du själv 
sugen på extra chanser 
att vinna en bil finns det 
ett bra erbjudande 
från Motorlotte-
riet på sista sidan. 
Mycket nöje och 
lycka till i månadens 
dragningar!

Föredrar du Beat-
les eller Stones?

DET NYA SVARTA
Färglöst? Nej, inte alls. 
Svart finns i mängder 
av nyanser. 

STJÄRNFOTOGRAF 
På 60- och 70-talen fotade 
Larsåke Thuresson de allra 
största popikonerna.  

STAN ÄR FULL AV VATTEN
Följ med till Tjeckiens kur- 
orter, där man druckit varmt 
källvatten i hundratals år.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om Hälsingborgsutställningen 1955 och om bilvinnaren Rolfs första tur i nya 
Volvon, laga fantastisk fisk efter stjärnkockens recept – och glöm inte korsordet! 

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Grottmålningar  
i Stockholm 
Sidan 8

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 2

2 

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

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

Sidan 11 Sidan 16 Sidan 12

Välkommen

Kombi

Ta en tur i tunnelbanan och njut av det som 
kallats världens längsta konstutställning. 
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Margareta Andersson
Ålder: 82 år.
Bor: Örebro.
Gör: Pensionär.
Familj: Änka sedan tre år. ”Nu är min 
hund Molly min bästa vän.”
Intressen: Resor, hundar, hundsport.

VINNARE RESA VÄRDE
30 000:-

”JAG HÖLL PÅ ATT smälla av när jag 
såg att jag vunnit. Vilken överrask-
ning! Jag är så glad! 

Jag brukar inte vinna på lotterier, 
men faktiskt så vann jag 13 000 kro-
nor i somras. De pengarna köpte 
jag en ny gräsklippare för. Och 
så nu, en vinst på 30 000 kronor i 
Kombilotteriet. Det verkar som att 
jag har flyt nu, det kanske blir en 
ännu högre vinst nästa gång, haha.

I dag har jag varit och hämtat 
ut två resecheckar à 15 000 kronor. 
Visst, jag kunde ha köpt ett nytt 
kylskåp, men nej, jag vill resa.  
Jag älskar att resa, men har inte  
bestämt resmål ännu. En tanke är 
att åka till Sri Lanka, där jag har  
varit två gånger tidigare, för många 
år sedan. Men jag är gammal och 
vill inte att det ska vara för an-
strängande med värme och sådant. 
Så jag vet inte riktigt.

Men min förhoppning är att 
pengarna ska räcka till mer än en 
resa. Jag behöver inte ha något 
lyxhotell eller så. För mig är det 
viktiga att få komma ut i världen 
och se nya saker.”

”Det verkar som 
att jag har flyt nu”



GRATTIS!
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Kombinytt

Per Westergård utbildade sig 
till fotograf, men har med åren 
även blivit frilansskribent. I det 
här numret av Kombi tar han 
oss med både till Tjeckien och 
träffar en lycklig bilvinnare. 

Du både skriver och fotogra-
ferar. Hur kommer det sig?
– Med åren har skrivandet blivit 
allt viktigare för mig. Bäst av allt 
är att få göra både och.

Har du något specialområde?
– Jag skriver om det mesta 
men genom åren har jag gjort 
massor av jobb om miljöfrågor.

Vad gillar du bäst i ditt jobb?
– Det bästa är att jag har träffat 
så många människor och kom-
mit till platser jag inte hade fått 
besöka annars.

I det här numret skriver du 
bland annat om Tjeckien. Vad 
är din relation till landet?
– Jag gick på en fotoskola i 

Prag i mitten av 1980-talet, då 
var det ett kommunistiskt land 
och inte helt enkelt att bo i. 
Under de senaste åren har jag 
rest dit regelbundet, och över-
raskas ofta av hur mycket det 
finns att se. Dessutom har jag 
funnit kärleken där, och då inte 
bara till landet. 

Var kan vi annars se dina  
texter och foton?
– Jag jobbar bland annat för 
olika företags- och kundtid-
ningar och Sveriges televisions 
interntidning. Jag är också 
redaktör för ett nyhetsbrev 
inom miljöområdet.

Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag reser gärna, jag gillar att 
spela golf, plocka svamp och 
umgås med vänner. 

Sex frågor till Per Westergård, fotograf och skribent

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

Bädda 
vackert

I Kombi nr 12 tävlade vi ut kokboken Niklas 
Jul och det rätta svaret var Sri Lanka. 
Vinnare blev: Monia Simula, Vrena, Frank 
Hermansson, Uddevalla och Siw Edström, 
Sollefteå. Grattis till er!

”Jag fann kärleken i Tjeckien” 

Lilla Fiat 500 är en av 
bilhistoriens milstolpar. 
Liksom Volkswagenbubb-
lan i Tyskland och Citroën 
2CV i Frankrike blev Fiat 
500 folkbilen nummer 1 i 
efterkrigstidens Italien och 
en symbol för modernism 
och spirande välstånd. Och 
precis som de andra två 
hade 500 kompakta mått, 
enkel konstruktion, lågt pris 
och en design som kom att 
bli klassisk, närmast ikonisk.

Faktiskt så klassisk att 
The Museum of Modern 
Art, MoMA, i New York 

häromåret köpte in en Fiat 
500 i originalskick till sina 
samlingar. När utställningen 
The Value of Good Design 
öppnar nu i februari har 
bilen en självklar plats 
som exempel på hur god 
industridesign följer och 
underordnar sig funktion.

Ursprungsmodellen av 
Fiat 500 tillverkades mel-
lan 1957 och 1975 och 
såldes i miljontals exemplar. 
MoMA:s utställning The 
 Value of Good Design öpp-
nar 10 februari och pågår till 
27 maj.

Motornytt!

KLASSISK 
FIAT PÅ 
KONST-
MUSEUM Konstmuseet MoMA:s Fiat 500 är  

i originalskick och tillverkad 1968.

Det här fina påslakan setet 
”Lauderdale” i 100 procent 
BCI-certifierad bomull med 
EU Ecolabel är varuvinst 
under våren. 
Bra för dig som vill ha fler 
bäddset av samma mönster 
och kvalitet.  
Mått: påslakan 150x210 cm, 
örngott 50x60 cm.
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Rolf Sindmark
Ålder: 72 år.
Bor: Västerås.
Gör: Pensionär.
Familj: Änkling, en vuxen dotter.
Intressen: Musik, och då är det 
country som gäller. Favoriten är 
Hank Williams.

VINNARE 

BIL VÄRDE

300 000:-

ROLF SINDMARK ser lite osäker ut 
där han står framför den bil som 
han vunnit och nu ska hämta ut. 
Kombis fotograf knorrar lite och 
ber om ett leende. 

– Jag jublar inombords, ursäk-
tar sig Rolf.

Uthämtningen av bilen här 
på Bilia i Solna är slutet på en 
historia som började med att 
Rolf valde en ny lott i stället för 
glas eller bestick när han vann en 
200-kronorsvinst vid en tidigare 
dragning i Kombilotteriet. Ett 
perfekt val visade det sig. Nästa 

gång hans lottnummer drogs 
blev vinsten 300 000 kronor som 
kunde omvandlas till en bil, båt 
eller husvagn. För Rolf var valet 
enkelt: pengarna skulle gå till en 
bil och nu får hans gamla Citroën 
lämna plats för en ny Volvo XC40.

När han, efter att ha fyllt i lite 
papper och fått en noggrann 
genomgång av bilens alla finesser, 
äntligen får sätta sig i sin nya 
kärra behöver fotografen inte 
längre be om leenden. Nu poserar 
han glatt med stolt hållning och 
ett lysande ansikte.

”Jag jublar inombords”

Följ med på Rolfs 

    premiärtur …
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PREMIÄR 
Bilvinnaren Rolf Sindmark  
är lite orolig när han rullar iväg med sin splitternya Volvo XC40. 
Bilen är inte bara glänsande utan också sprängfylld med ny teknik, 
och Rolf funderar på hur han ska lära sig allt. Men snart känner han 
sig säkrare och konstaterar att det här är en bil som är lätt att gilla. 
TEXT: PER WESTERGÅRD  FOTO: PETER KNUTSON

med mersmak

N
ÄR ROLF SINDMARK skulle 
välja vinstbil var säkerhe-
ten avgörande. Inte minst 
eftersom han tidigare under 

många år vårdat sin hustru, som ska-
dats i en trafikolycka. 

– Därför känns det bra att nu få köra 
omkring i en bil som har fått högsta 
betyget i alla krocktester, säger Rolf. 

Den bil han rattat under de senaste 
åren var en klassik hantverkarbil om-
byggd för att kunna rulla in en rullstol i. 
Perfekt för Rolfs tidigare behov om än 
inte så spännande.

Skillnaden mellan den nya och 
gamla bilen blir snabbt uppenbar när 
Rolf för första gången rullar ut på tra-
fikleden utanför bilhallen. 

– Vilken komfort, och så tyst bilen är. 
Här kommer jag att trivas. 

Att han skulle välja just en Volvo 

”Intrycket hittills är att 
det är en fantastisk bil.”

Täckelsen faller och 
Rolf får se sin nya bil 
för första gången. 

Varje knapp  
i menysystemet 
gicks igenom. 

Första turen med bilen, med ett leende på läpparna.

Rolf fick en 
grundlig genom-

gång av bilen.
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Volvo XC40
Motoralternativ: Bensin eller diesel. En hybridversion 
kommer inom kort.  
Växellåda: Sexväxlad manuell eller åttastegad automat.
Effekt: Från 150 till 249 hästkrafter beroende på motor.
Prestanda: 0–100 km/h på 9,9 sek.
Toppfart: 200 km/h.
CO

2
-utsläpp: 131 g/km.

Bränsleförbrukning: 5 l/100 km.
Säkerhetsutrustning: Massor med säkerhetslösningar, 
bästa tänkbara betyg i Euro NCAP:s tester.
Pris från: 314 900 kr.

XC40 var självklart. Inte bara för säker-
heten, bilen är enligt Rolf en skönhet 
sprängfylld med tekniska lösningar.

– Det finns ju hur många funktioner  
som helst, allt från automatisk ned-
bländning av helljuset till adaptiv 
farthållare. Men menysystemet är så 
avancerat att jag inte vet om jag kom-
mer att kunna lära mig allt. Får jag bara 
koll på det viktigaste är jag nöjd.  

HAN ÄR INTE ENSAM om att gilla bilen. 
I tuffast tänkbara konkurrens blev nya 
Volvo XC40 utsedd till Årets bil i Europa 
2018. Dessutom har den kompakta 
suven fått toppbetyg i Euro NCAP, 
det mest omfattande och krävande 
säkerhetstestet i världen när det gäller 
krocksäkerhet.

Bilköpare över hela världen tycker 
om bilen, så till den grad att leverans-
tiderna blivit långa. Kunderna har fått 
vänta upp till åtta månader på att få sin 
beställda bil. 

– Jag hade tur, eftersom jag hade 
vunnit hos Kombilotteriet kunde 

jag hämta ut den redan efter ett par 
månader, säger Rolf samtidigt som han 
elegant rattar bilen igenom den första 
rondellen.

– Den största skillnaden hittills är 
nog ändå ljudet, en så här tyst bil har 
jag aldrig kört tidigare. Nu längtar jag 
efter att få komma ut på motorvägen 
för att känna hur den känns att köra i 
lite högre fart. 

KOMBI RINGER UPP Rolf dagen efter för 
att höra hur det gick på vägen hem till 
Västerås. Då är han ute och kör igen.

– Jag måste ju testa och lära mig hur 
allt fungerar. Just nu försöker jag förstå 
mig på farthållaren men det verkar inte 
vara så svårt. Intrycket hittills är att det 
är en fantastisk bil, mest imponerande 
är väghållningen och komforten. 

Bland det som både oroar och intres-
serar Rolf är alla smarta appar som 
finns till bilen. 

– Smart att kunna sätta på dieselvär-
maren med telefonen. Och ha koll på 
var jag parkerade. 

För att göra den första tiden lite 
lättare fick Rolf en utförlig lektion av 
personalen på Bilia då han fick lära sig 
sådant som att kolla oljenivån utan 
att lyfta på motorhuven och hur man 
reglerar värmen i kupén. Han fick även 
hjälp att koppla ihop telefonen med 
bilens informationssystem. Så nu kan 
han ringa utan att släppa ratten och 
få meddelanden i telefonen när det är 
dags att lämna in bilen på service. Lik-
som att telefonen automatiskt skickar 
meddelande till larmcentralen om 
krockkudden löser ut. Allt för att skapa 
maximal trygghet. 

Allt sådant imponerar på Rolf som 
också uppskattar detaljer som den lilla 
men distinkta växelspaken och att han 
har tillgång till bilens manual i både 
telefonen och på den stora displayen på 
instrumentbrädan.

– Det enda som jag kommer att sak-
na från min tidigare handikappanpas-
sade bil är att jag inte längre kan rulla 
in tunga saker via rullstolsrampen. Nu 
måste jag lyfta, men det ska nog gå bra. 
Utrymmet verkar vara riktigt bra trots 
att bilen egentligen inte är så stor. Det 
verkar som om ingenjörerna har tänkt 
på varje detalj när de har planerat hur 
den ska se ut och fungera. ●

”Smart att kunna sätta på dieselvärmaren med 
telefonen. Och ha koll på var jag parkerade.”

– Bilen är inte bara snygg, 
den är bekväm också, 

konstaterar Rolf. 
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10 mil 
KONST- 
ÅKNING

8 

Världens längsta konstutställning brukar 
den kallas, Stockholms tunnelbana.  
Dessutom är den helt gratis. Allt du behöver 
är en färdbiljett och ett öppet sinne.
TEXT: CHRISTINA BILD  FOTO: SAMTLIGA TUNNELBANEBILDER, HANS EKESTANG
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När blå linjen flyttade in i T-Centralen 1975 fick Per Olof Ultvedt ansvaret att utforma 
hela grottstationen, vilket bland annat resulterade i den intensiva blå färgen med 
stiliserade blomrankor.

Station Högdalen öppnade 
redan 1954, men först 2002 
kom Birgitta Muhrs konstverk 
”Uppväxter” på plats, bestå-
ende av tre stycken 2,5 meter 
höga bronstulpaner.

E
N ENORM GROTTA i vibrerande 
tomatrött och klargrönt, en vägg 
med noterna till Marseljäsen 
och en manshög bronspingvin. 

Det är bara några av de hundratals 
konstverk som möter närmare en mil-
jon t-baneresenärer i Stockholm varje 
dag. Hur många som verkligen ser dem 
är en annan fråga. Många pendlare 
slutar efter ett tag att reflektera över 
konsten och försjunker hellre i mobilen. 
Det vill säga tills man tappat begreppet 
om tiden, tittar upp och upptäcker en 
rumshög tulpan. ”Hjälp, Högdalen! Nu 
har jag åkt för långt!” 

– En anledning till att konsten 
varieras så mycket är just identifiering. 
Om man slumrat till och vaknar så 
ska man veta var man är, förklarar Eva 
 Palmqvist medan hon guidar en vinter-
blek besöksgrupp i nya pendeltågssta-
tionen Stockholm City. 

UNDER EN DRYG TIMME visar Eva bland 
annat ett innertak av Karin Lindh, 
inspirerad av Marilyn Monroes fladd-
rande kjol i filmen Flickan ovanpå, och 
Åsa Lindströms barnbokssöta kakel-
skog med djur i ögonhöjd för stora och 
små. Vid Peter Svedbergs folkmyllrande 
fotocollage är det svårt att slita sig. Här 
ligger kända Stockholmsbyggnader i 
vinterskrud huller om buller bakom ett 
reliefglas som förvränger perspektiven 
ytterligare.

Både Åsa Lindströms och Peter 
 Svedbergs verk uppfyller med råge ett 
av kriterierna för konsten inom kollek-
tivtrafiken; att även den som passerar 

dagligen ska finna konsten intressant 
över tid. Ett annat krav är att den ska 
vara fysiskt hållbar och inte väcka an-
stöt. Och det sistnämnda är inte alltid 
lätt att förutse. När Liv Strömquists 
flickteckningar kom upp på Slussens 
väggar hösten 2017 gick nättrollen  
man ur huse. Anledningen var att 
konstnären ville avdramatisera mens i 
svartvita bilder med små röda fläckar.

– Vi hade aldrig trott att det skulle 
uppfattas så kontroversiellt, men det 
blev en fullständig 
hatstorm, säger 
Marie Andersson 
med uppriktig 
förvåning.

Konstvetaren 
Marie Andersson 
kallar sig – med 
all rätt – världens 
främsta expert på t-banekonsten. Hon 
har gett ut boken En guide till konsten 
i tunnelbanan och i den övriga SL-tra-
fiken, guidat i underjorden i 18 år och 
ansvarar för bemanningen av konst-
åkningarna som de guidade turerna 
kallas. En konståkning omfattar ofta 
en handfull stationer och tanken är att 
den som åker alla turer under ett år ska 
hinna se samtliga 94 t-banestationer 
som har konst.

”Om man slumrat till 
och vaknar så ska man 

veta var man är.”

Vi har tre exemplar av Marie 
Anderssons bok En guide till 
konsten i tunnelbanan och i 
den övriga SL-trafiken som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan:
En tunnelbanestation strax 
söder om centrala Stockholm 
har samma namn som det 
skogvaktarboställe som fanns 
på platsen vid 1700-talets 
slut. Vad heter stationen? 
1. Andas in
X. Håll andan
2. Blåsut 

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se
Döp mejlet till ”Tunnelbanan”.
Eller skicka ett vykort till Tid-
ningen Kombi, ”Tunnelbanan”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. 
Senast den 28 februari vill vi 
ha ditt svar.

Vinn! 
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Maries 3 favoritstationer
➞ Stockholm City/Odenplan: ”Som 
en modern gallerirunda med mängder 
av fantastisk konst.”
➞ Kungsträdgården: ”Kungsträdgår-
den har allt – humor, historia om både 
sådant som funnits i området och finns 
i dag, och fantastisk konst överallt, från 
biljetthallen ned till plattformen.” 
➞ Ängbyplan: ”Som en orientalisk 
kakelornamentik på håll men tittar man 
närmare är mönstren fulla av över-
raskningar.”

Konsten i tunnelbanan
➞ SL:s konststationer: 94 av 100 t-
banestationer, 22 pendeltågsstationer.
➞ Framtiden: Tio nya stationer ska 
byggas fram till 2026. Konstnärerna 
som ska gestalta dem är redan utsedda. 
➞ Konståkning: Guidade konstturer 
görs 2 ggr/vecka höst och vår, 3 ggr/
vecka sommartid. 
➞ Konstväxling: På stationerna 
Fridhemsplan, Gärdet, Mariatorget, 
Slussen, Skanstull och Zinkensdamm 
byts verken ut ofta. Konsten består av 
foto, teckningar och tekniker som inte 
klarar den hårda miljön under lång tid. 
På Odenplan visar nykläckta konstnärer 
verk i montern på plattformen.
➞ Slkonst.se: Här hittar du mer info 
och tider för konståkningarna.

I DAG TAR VI för givet att det ska finnas 
något intressant eller oväntat att vila 
ögonen på i tunnelbanan men så har 
det inte alltid varit. 1950, när den första 
linjen öppnade mellan Slussen och 
Hökarängen, fanns ingen konst och 
50-talets ”badrumsstationer” – klädda 
i vitt, ljusgult eller ljusblått kakel – bjöd 
enbart på handmålade reklamskyltar 
som ögonfägnad. Efter påtryckningar 
från svenska konstnärer tänkte politi-
kerna om inför bygget av stationerna 
T-Centralen och Gamla stan och ut-
lyste en konsttävling. I slutänden lades 
allt krut på T-Centralen som öppnade 
1957 och fick hela tio konstverk, bland 
annat en 145 meter lång väggkeramik 
av  Anders Österlin och Signe Persson-
Melin. 

Under 1960-talet, när Röda linjen 
byggdes, fick vissa stationer konst från 
start, där Östermalmstorg med Siri 
Derkerts citat och fredssymboler kanske 
är den mest kända. Men det var inte för-
rän Blå linjen byggdes på 70-talet som 
konsten var självklar redan vid bygget. 

ATT TUNNELBANEKONSTEN håller hög 
nivå har bekräftats många gånger 
genom åren, senast hösten 2018 när 
New York Post listade Solna centrum 
och T-Centralen som två av världens 
tio vackraste t-banestationer. Stationer 
som även tillhör Marie Anderssons 
favoriter:

– Solna speglar många typiska 
70-talsfrågor som gröna vågen och 

miljöförstöring. Den är också ett bra 
exempel på hur man jobbade med 
grottstationerna, när konstnärerna 
var med från start och skapade miljöer 
snarare än enstaka konstverk.

Alla stationer längs Blå linjen, 
förutom Kista, brukar kallas grottsta-
tioner – helt enkelt för att de ser ut som 
grottor. De underjordiska stationerna 
fick behålla sin naturliga form efter 
sprängningarna, något som hade varit 
helt otänkbart på 50-talet, inte bara av 
tekniska skäl. 

– Från början trodde man att rese-
närerna skulle bli skrämda om de såg 
berget och blev påminda om att de var i 
underjorden. Men det visade sig snabbt 
att rädslan var obefogad, förklarar Eva 
Palmqvist.

Under tunnelbanans 70 år har tekni-
ken, arkitekturen och konsten speglat 
sin tids trender och framsteg. Och den 
som orkar lyfta blicken från mobilen 
kommer att se tak, väggar, golv, pelare 
och bänkar med helt nya ögon. Det gäl-
ler bara att öppna ögonen – och ibland 
öronen. 

– Mitt råd är att man följer med 
på en konståkning i alla fall en gång. 
Då får man upp medvetandet för allt 
fantastiskt som finns där ute. Konsten 
i tunnelbanan måste upplevas på plats, 
den är så fysisk, man måste vara där 
för att förstå storleken och få känslan i 
kroppen, säger Marie Andersson.

Med andra ord, för att citera Ingemar 
Stenmark: ”Hä ä ba å åk.”. ●

”Konsten i tunnelbanan måste upplevas på plats.”

Till vänster: Maria Miesenbergers skulptur kom på plats 2014. Sedan dess står den, fångad mitt i språnget, ovanför resenärernas 
huvuden på Enskede gård. Till höger: Solna Centrum listas ofta som en av världens vackraste t-banestationer. Grottstationen 
gestaltades 1975 av Karl-Olov Björk och Anders Åberg, som annars mest är känd för sitt livsverk Mannaminne utanför Nordingrå.

Kungsträdgården, gestaltad av Ulrik 
Samuelson, är som ett minimuseum 
över Stockholms historia.



SVART 
MAGI

Ingen färg framhäver former och 
ytor bättre än svart. Med svärta 

och djärv design adderar du  
i ett nafs ett uns humor, lite 

rock’n’roll eller en air av  
elegans i hemmet.

AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

SKARPLADDAD
Knivblock för åtta 
knivar, Eva Solo, 

899 kr.

VINKELRÄTT
Kocken Tareq Taylor 

har skapat en rad 
produkter för Hemtex. 

Ljusstake, 199 kr.

GÅNGBART
Handvävd lädermatta av spillbitar från mode-

industrin, Royaldesign.se, 825 kr.

BRÄNSLEFÖRVARING
Lika snygg som praktisk 
är vedtunnan av läder 
från danska Örskov, 

Royaldesign,se, 1 550 kr.

SLINGERBULT
Philippe Starcks 
stapelbara stol 

har inspirerats av 
tre klassiker: Arne 
Jacobsens ”Sjuan”, 

Eero Saarinens 
”Tulip Chair” och 
Charles Eames 
”Eiffel Chair”.  

Kartell, 2 120 kr.

KLOCKRENT
Uppkäftig uppstickare 

i bokhyllan. Bords-
klocka av hårdpapp, 
vaggur.se, 449 kr.

SIRLIGT
Sigurjón Pálssons smäckra fåglar för 
Normann Copenhagen är moderna 

klassiker. Finns bland annat på  
Designonline.se, 309 kr.

SVÄVARE
En hatt, ett rymdskepp 

eller en skulptur? 
Taklampan Galileo är 

som ett litet konstverk, 
Globen Lighting,  

4 307 kr. 

HUVUDSAK
Aluminiumkruka, 

Ellos, 649 kr.

Kombis 
favorit!
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Några dagar på någon av de klassiska tjeckiska 
kurorterna är verkligen avkopplande för både 
kropp och själ. I hundratals år har människor 
kommit hit för att dricka det varma källvattnet 
som sägs bota och lindra allehanda krämpor. 
Men särskilt gott är det inte.    

TEXT OCH FOTO: PER WESTERGÅRD

I Mariánské Lázně finns 16 hälsobrunnar.  
Alla har sina speciella mineralsammansätt-
ningar och med det olika effekter på kroppen. 

V
I TAR ALLT från början och 
förflyttar oss till mitten av 
1300-talet, till en dag när den 
tysk-romerska kejsaren Karl 

IV gav sig ut på jakt. Tyvärr slutade det 
tragiskt, åtminstone för hans hund som 
drunknade i en tidigare okänd källa 
med hett vatten. Eller så var det hästen 
som snubblade på en sten, vilket fick 
källan att öppna sig. 

Vilken av legenderna som är den 
rätta vet vi inte, men det spelar kanske 
mindre roll. Oomtvistat är att källan 
finns och att den har blivit centrum för 
världens kanske mest mytomspunna 
kurorter. Hit har besökare sökt sig un-
der århundraden för att få bot och lind-
ring mot allehanda sjukdomar – allt 
från allmän nedstämdhet och reuma-

VATTEN

tisk värk till dålig mage. Det gäller dock 
att se upp med vilken källa man väljer, 
den som har astma ska dricka från en 
annan källa än den som har njurbesvär. 
I alla fall enligt traditionen. 

UNDER TRE DAGAR besöker vi lika 
många klassiska tjeckiska kurorter: 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně och 
Františkovy Lázně. Alla tre bjuder på 
mineralrikt källvatten och ett stort ut-
bud av spabehandlingar. Vilken ort som 
är bäst beror helt på vad du är ute efter. 

Vill du kombinera brunnsbesöket 
med ett pulserande stadsliv väljer du 
den större orten Karlovy Vary. Här 
finns allt – restauranger, eleganta hotell 
och inte minst möjligheten att shoppa 
exklusiva varumärken. Den lilla staden 

är nämligen, och har nästan alltid varit, 
en magnet för det rika folket. 

Tidigare var det den europeiska 
politik- och kultureliten som sökte 
sig hit. I dag är det framförallt nyrika 
ryssar som kommer. Det betyder inte 
att alla vi med mer normalstor plånbok 
behöver känna oss bortkomna. Staden 
har en charm som är oberoende av 
betalningsförmåga och vill man så går 
det att komma billigt undan. 

VILL MAN BARA ha det lugnt och skönt 
rekommenderas Mariánské Lázně. En 
vacker liten stad med många parker 
att ströva i. Här finns även fantastiska 
byggnader från de senaste århundra-
dena att njuta av. Missa inte den sjung-
ande fontänen. 

TYSKLAND

TJECKIEN

POLEN

ÖSTERRIKE SLOVAKIEN

Prag

Karlovy 
Vary

Mariánské 
Lázně

Františkovy 
Lázně

Välgörande



13 magasinet kombi  2 2019

”Tidigare var det den europeiska politik-  
och kultureliten som sökte sig hit.”

Den sjungande fontänen 
och den stora kolonnaden 
Maxim Gorky är ett måste 
för alla som besöker  
Mariánské Lázně.

egenskaper, både när det gäller mine-
ralsammansättning och hur varma de 
är. För att vi besökare ska kunna hålla 
reda på dem har var och en ett namn 
och ett nummer. Den varmaste, och 
minst välsmakande, håller en tempe-
ratur på 73 grader. Vår favorit, Ormens 
källa, har en vattentemperatur på 30 
grader.

KÄLLORNA FINNS på olika platser runt 
om på de tre orterna. Ofta i vackra 
kolonnader, byggnader med sirliga de-
taljer och ståtliga pelare. Den historiska 
miljön gör det lätt att föreställa sig hur 

Den minsta kurorten Františkovy 
Lázně skulle kunna beskrivas som lite 
sömnig. Brunnsvattnet här påstås vara 
bra för olika kvinnosjukdomar. Här 
finns även en staty av František, en na-
ken pojke med en fisk i sin famn. Enligt 
traditionen ska den som vill få barn 
vidröra en speciell kroppsdel. Utan att 
gå in på detaljer kan vi säga att den 
ärgade statyn har en del som glänser 
mer än de andra. 

ÅTER TILL SJÄLVA källorna, det var ju 
dem vi kom för. Enbart i Karlovy Vary 
finns 15 olika källor. Alla har olika 

Hälso- 
brunnarnas  
vatten smakar 
ofta illa. Men 
vattnet i 
 Ormens källa 
är faktiskt  
nästan gott.



Resfakta 
➞ Historia: Tjeckien har en mycket 
rik historia. På en rundresa hittar man 
slott, borgar och gamla städer nästan 
överallt.
➞ Befolkning: Drygt 10 miljoner.
➞ Huvudstad: Prag.
➞ Valuta: En koruna är värd ungefär 
40 öre. 
➞ Prisnivå: Billigt även om det i  
turistområden kan vara lite dyrare,  
men sällan hutlöst.
➞ Resa dit: Flyg till Prag från både 
Stockholm och Göteborg. Priserna är 
ofta låga, framförallt om du kan resa 
andra dagar än fredag och söndagar. 
Från Prag är det enkelt att åka vidare 
till Karlovy Vary, Mariánské Lázně och 
Františkovy Lázně. En bussbiljett kostar 
från 50 kronor. Restid från Prag är cirka 
2 timmar. 
➞ Boende: Det finns massor av hotell  
på de tre kurorterna. Att hitta ett 
dubbel rum på ett bra spahotell för lite 
drygt 500 kronor per natt är inte svårt, 
och en middag kostar oftast mindre än  
100 kronor. 

Tjeckiska kurorter
➞ Totalt finns ett 30-tal kurorter i 
Tjeckien men de tre mest kända är 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně och 
Františkovy Lázně.
➞ Karlovy Vary är den största och 
mest kända. Hette tidigare Karlsbad. 
Totalt finns 15 olika källor i stadens sju 
olika kolonnader, 22 olika vandrings-
vägar i närområdet. Stort utbud av 
spabehandlingar.
 ➞ Mariánské Lázně är en betydligt 
yngre kurort än Karlovy Vary med anor 
blott från 1800-talet. Här kan man 
varva stilla promenader, inspirerade av 
historiska personer som har bott och 
verkat i staden, med spabehandlingar. 
➞ Františkovy Lázně är den minsta 
kurorten av de tre, och den klart  
lugnaste. Söker du stillhet är det här 
rätt ställe.
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det var för forna tiders besökare när 
de strövade omkring här hela dagarna 
för att få i sig de upp till tio liter som 
dåtidens läkare ofta ordinerade. 

Om det var vattnet eller den storslag-
na miljön som lockade är oklart men 
listan över de celebriteter som genom 
historien har besökt de tjeckiska kur-
orterna är lång. Några av dem var den 
engelske kungen Edvard VII, Rysslands 
tsar Peter den store, pianisten Chopin, 
psykoanalysens fader Sigmund Freud 
och kommunismens förgrundsgestalt 
Karl Marx. 

Många var entusiastiska och åter-
kom ofta. Rejält missnöjd var dock den 
giktdrabbade författaren Mark Twain. 
Att stiga upp klockan fem för att dricka 
vatten och få lerinpackningar var helt 
enkelt inte hans grej. Han tyckte att 
det var så illa att han undrade om det 
inte var bättre att ha gikt än att tvingas 
genomleva detta. 

I DAG TAR de flesta lite lättare på drick-
andet, det är mer en rolig sysselsätt-
ning att testa olika källor. Och inte 
minst förfasa sig över smaken. Vi upp-
levde mest av allt en känsla av glädje 
när vi hade gått i sakta mak och bara 
fått njuta av att vara, att få uppleva de 
fantastiskt, nästan Disneyaktigt, vackra 
platserna och av att se andra som lika 
stilla njuter av sin dag. 

Om man tröttnar på att vandra runt 
bland källorna finns mer att göra som 
att ta en medicinsk eller bara rent 
allmänt behaglig spabehandling.

Vi testar massage med varma stenar 
– mycket behagligt. Mer udda är att 
krypa ner i en plastsäck som sedan 
snörs åt och fylls med koldioxid. En 
behandling som minskar värk och 
förbättrar blodcirkulationen, enligt 
personalen. 

VI PASSAR OCKSÅ PÅ att ta bergbanan 
till en av topparna runt Karlovy Vary. 
Efter att vi njutit av en fantastisk utsikt 
väntar en skön promenad tillbaka till 
staden. 

På vägen ner träffar vi svenske Matti-
as Asplund som har bott i Prag i många 
år. Nu är hans mamma från Varberg på 
besök och därför har han tagit hela sin 
familj på en dagstur till Karlovy Vary. 

Mamma Monica Johansson är mer 
än hänförd.

– Vilken fantastiskt vacker stad. Och 
så kul att testa de olika källorna, Några 
var okej men andra smakade värre än 
värst. ● 

”Om det var vattnet eller den storslagna 
miljön som lockade är oklart.”

Att vattnet är mineralrikt syns tydligt på 
de tjocka avlagringar som skapas där det 
hela tiden rinner fram.

Att pilla på ett 
visst ställe på 
Františekstatyn 
gör enligt 
sägnen kvinnor 
mer fertila. 

Mattias Asplund och mamma Monica 
Johansson trivs i  Karlovy Vary.



SÄG H55 till en designnörd och du 
kan räkna med att få en timslång, 
kärleksfull monolog om Svenska 
slöjdföreningens boutställning 1955. 
Hälsingborgsutställningen 1955, som 
den egentligen hette, var en manifesta-
tion över det bästa i Formgivarsverige 
inom arkitektur, bostad och konstin-
dustridesign. Till skillnad från Stock-
holmsutställningen 1930 var inte syftet 
att presentera en ny, revolutionerande 
stil. På H55 skulle det nya välfärdssam-
hället visas upp – ett folkhem som växt 
fram efter andra världskriget, där bra 
boende och formgivna vardagsföremål 
var tillgängligt för alla. Dagens Nyheter 
visade vad de tyckte med rubriken  
”En chockfri nutidsexpo”, men för 
de 1,2 miljoner besökarna var det 
tillräckligt spännande. I utställningsvil-
lor och lägenheter visades allrum med 
öppen planlösning och ett embryo till 
70-talssuccén gillestuga, inredningar 
med lätta, nätta möbler, flexibla String-
hyllor, Kobratelefoner, klara färger och 
expressiva mönster. 

Mycket, men långt ifrån allt, var 
sprillans nytt för tillfället. Stig Lindberg 
(som också designade H55-souvenirer 
i form av askfat och cigarettbägare) lan-
serade designklassiker som Domino-
serien, randiga servisen Spisa Ribb och 
eldfasta Terma, Marianne Westman 
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TEXT: CHRISTINA BILD

50-talets stora designfest

Kulturkoll

premiärvisade sin Picknick-serie och 
Signe Persson-Melin slog igenom på 
allvar med sina kryddburkar. 

Utställningen var också en folkfest 
under den rekordvarma sommaren 
med scenunderhållning och modevis-
ningar. Barnen fick prova nymodig-
heter som mjölk i pyramidformade 
tetrapack och djupfrysta fiskpinnar. ●

FLEXIBLA HEM
Lätta möbler, som Bengt Rudas Trivafåtöljer, 
var framtidens melodi enligt H55.

ERICOFON
Ericofonen, eller 
”Kobran”, blev 
en symbol för 

det moderna 
hemmalivet. 
Tillverkades i 
2,5 miljoner 
exemplar 
fram till 
1982.

PICKNICK
Marianne Westmans lekfulla Rörstrands-
serie Picknick tillverkades 1956–1969 och 
är populär på loppisar och auktioner.

PYTHAGORAS
Sven Markelius 
grafiska mönster 
skapades 1952 för 
FN-byggnaden 
i New York och 
visades på H55. Nu 
finns det bland an-
nat på linne för 
1  725 kr/m på 
 Textilgallerian.se

EN STARK LOGOTYP
Logotypen för H55 ritades av reklam-
legendaren Anders Beckman som till-
sammans med Göta Trägårdh grundade 
Beckmans Designhögskola.
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Strömmingen lever i 
Östersjön och är i stort 
sett samma art som sill 
men kallas strömming 
norr om Kalmarsund. 
Här med pepparrot 

och gurka. 

Han har kallats Stockholms fiskkung och driver tillsammans med 
sin bror ett tiotal fiskbutiker och dubbelt så många restauranger 
i huvudstaden. Men Nils Molinder är inte minst kock och aktuell 
med kokboken Fisk – en riktig bibel för fisk- och skaldjursälskare. 
Här bjuder han på tre härliga recept. 
RECEPT: NILS MOLINDER  FOTO: CHARLOTTE GAWELL  UR BOKEN: FISK (BOKFÖRLAGET ARENA) 
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Fina fisken



Stuvad abborre  
i egen gryta
4 portioner 

Ingredienser: 
600 g abborrfiléer
100 g smör
2 ½ dl fiskfond (se recept här  
   intill, kan kokas av abborr- 
   skroven)
2 ½ dl vitt vin
15 cm purjolök, den ljusgröna  
   och vita delen, sköljd och  
   strimlad
1 knippe dill, grovskuren
5 dl vispgrädde
salt
GARNITYR
dill, hackad
TILL SERVERING
kokt potatis

Gör så här:
1. Smöra en kastrullbotten 
rikligt.
2. Vik ihop filéerna till knyten 
så att fisken blir så tjock som 
möjligt. Placera fisken i den 
smorda kastrullen och salta 
ordentligt. Häll på fond och 
vin. Strö över den strimlade 
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Abborre är en underbar 
matfisk som passar väldigt 

bra att steka men även  
att koka eller, som här,  

att stuva.
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purjolöken. Låt sjuda på svag 
värme i 5–7 minuter under 
lock. Sila försiktigt över fond 
och vin i en annan kastrull.  
Låt fisken vila under lock.
3. Koka ner fonden till hälften  
på hög värme. Tillsätt visp-
grädde och koka ihop till 
önskad konsistens. Slå tillbaka 
såsen i fiskkastrullen. Gör ett 
uppkok och garnera med 
dillen.
4. Servera direkt ur kastrullen  
med kokt potatis, gärna till-
sammans med ett väl kylt vitt 
vin eller vatten.

Fiskfond
Ingredienser: 
1 kg fiskben
1 gul lök
¼ rotselleri
20 cm purjolök
1 kvist timjan
några vitpepparkorn
olja till stekning

Gör så här:
1. Dela grönsakerna i mindre 
bitar, ca 2x2 cm. 
2. Skölj benen i kallt vatten 

och se noga till att allt blod 
försvinner, annars kan fon-
den bli grå. 
3. Fräs grönsaker och kryd-
dor i olja i en kastrull utan 
att de tar färg. Lägg i fiskbe-
nen. Täck med vatten. Koka 
upp tills det kokar kraftigt 
och låt koka i 5 minuter, 
skumma om det behövs. 
Ställ kastrullen åt sidan 
och låt fonden vila i 15–30 
minuter. 
4. Sila fonden genom en 
silduk eller fin sil.

Pepparrotsströmming  
med gurka och  
pepparrotsmos
4 portioner 

Ingredienser: 
500 g strömmingsfilé
2 dl rågsikt
100 g gurka, tärnad
1 dl smör, smält
2 dl gräddmjölk
3 msk pepparrot, riven
1 knippe dill, grovt hackad
smör till stekning
MARINAD TILL STRÖMMING
3 dl gräddfil
1 msk dijonsenap
2 msk pepparrot, finriven
1 äggula
TILL SERVERING
riven pepparot
potatispuré 

Gör så här:
1. Blanda ingredienserna till 
marinaden. Låt strömmingen 
marinera i minst ett dygn i 
kylen.
2. Torka av fisken från över-
flödig marinad. Salta köttsidan 
och gör flundror av två eller vik 
dem på mitten om de är stora. 
Panera i grovt rågmjöl och stek 
i smör i en stekpanna.
3. Koka gräddmjölk med pep-
parrot och använd i potatis-
purén som smaksättare. 
Smörslunga (blanda med smält 
smör) gurkan, pepparroten och 
den grovt hackade dillen.
4. Servera fisken med smör-
slungad gurka, riven pepparrot 
och potatispuré.

”Jag rekommenderar att göra fiskfond på abborre, sjötunga, 
piggvar, kolja, lake, bergtunga och marulk. Fonden går jätte-
bra att göra på fiskskrov. Skrov kan också sparas i frysen till 
framtida behov.”
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Vi har tre exemplar av Nils 
Molinders bok Fisk som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
En av dessa rätter är en 
klassisk sydfransk fisk- och 
skaldjurssoppa. Vilken?  
1. Boeuf bourguignon 
X. Bouillabaisse 
2. Bacalhau 

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. 
Döp mejlet till ”Fisk”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Fisk”, 
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 28 februari  vill 
vi ha ditt svar.

Vinn! 
Hallå där, Nils Molinder, du har 
jobbat med fisk och skaldjur 
i nästan hela ditt liv. Hur bör-
jade alltihop? 
– Jag började som 13-årig 
pryo i en fiskaffär i Östermalms- 
hallen i Stockholm. I och med 
det blev det extrajobb på hel-
ger och kvällar. Sedan dess har 
jag jobbat med fisk i hela mitt 
nu 50-åriga liv …

Varför en kokbok om fisk? 
Rejäl är den också, mer än  
280 sidor. 
– Min styrka är just mitt 
breda kunnande om fisk, så 
det kändes som att det är inom 
detta område jag verkligen kan 
tillföra något. Jag ville få med 
så mycket information som 
möjligt om arter, hantering, 
förvaring och säsong, så boken 
blev ganska rejäl.

”Fjärsing smakar underbart!”

Avokadosoppa  
med räkor
4 portioner

Ingredienser: 
400 g räkor
2 mogna avokador
½ citron
2 dl vispgrädde
1 krm curry
4 dl hönsbuljong
salt och peppar
GARNITYR
ev. löjrom
ev. pepparrotsgrädde

Gör så här:
1. Skala räkorna och ställ åt 
sidan. 
2. Dela och gröp ur avokador-
na i en bunke. Pressa över den 
halva citronen. Tillsätt grädde 
och curry. Mixa i en matbe-
redare eller mixer till en slät 
massa. Späd med hönsbuljong 
(varm eller kall) till önskad 
konsistens. Smaka av med salt 
och peppar.
3. Garnera soppan med räkor-
na och eventuellt lite löjrom 
och pepparrotsgrädde.
4. Servera den kall om somma-
ren eller varm på vintern.
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Avokadosoppa – lika god 
kall som varm. 

Vilken är Sveriges mest under-
skattade fisk? 
– Fjärsing! En underbart god 
fisk att steka i lite smör, lite av 
en blandning av sjötunga och 
abborre.

Finns det någon fiskmåltid du 
aldrig glömmer? 
– Jag minns så väl när jag som 
ung kock gick till Wedholms 
Fisk i Stockholm och för första 
gången åt Sjötunga meunière,  
fiskrätternas Rolls-Royce, 
tillsammans med ett glas 
Montrachet. Bättre än så blir 
det inte.

Om du snabbt och enkelt  
ska laga mat för två personer  
– vad blir det då? 
– Det finns nästan inget  
godare än att vända ett par  
abborrfiléer i mjöl, steka dem  

i smör och servera med ny-
stekt svamp, typ svart trumpet 
eller kantarell, och nykokt fin 
potatis.
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Att fika har blivit en trendsport, där kedjor med triljoner kaffesorter och 
pizzastora kakor slåss mot baristor som ritar ditt porträtt med skummad mjölk. 

Men inget slår nybryggt kaffe och pinfärskt sötebröd i en mysig miljö. 

Weekend

Eufori på konditori

STUREKATTEN, Riddargatan 4, Stockholm
Den smala, nötta stentrappan ringlar brant 
från gränden via brödboden och bageriet 
till de två kaféplanen, inredda med virkade 
dukar, oljemålningar och ett mischmasch 
av inredning från 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Här tycks tiden ha stått stilla sedan 
Anna och Hildegard Skog bodde här, och 
drev kafé, på 1940-talet. Beställ bryggkaffe 
med Gempfer, leta dig fram genom rum-
men och slå dig ned bland Östermalms-
seniorer, turister och gymnasieelever.

NYA KONDITORIET, Kungsgatan 57,  
Umeå 1
På Nya Konditoriet har tradition och inno-
vation alltid gått hand i hand, och trots flera 
renoveringar sedan 1927 har själen aldrig 
gått förlorad. På övervåningen finns stora 
delar av 40–50-talsinredningen kvar och 
vid den senaste ombyggnationen fick gamla 
takplattor från butiken nytt liv som vägg 
bakom serveringsdisken. Tradition hittar 
man också i bröddisken, i form av klassikern 

Linnéas pepparkaka. Hetaste rekommenda-
tionen är dock att testa något nytt, signerat 
chefskonditorn  Jessica  Sandberg, som är 
medlem i Svenska  Konditorlandslaget.

EBBAS FIK, Bruksgatan 20, Helsingborg 2
Hos Ebba Jarnhag och Henrik Jönsson 
råder ingen tvekan om var den välsma-
kande och estetiska inspirationen kommer 
ifrån. Här kliver du rakt in i 1950-talet och 
i princip allt, inklusive jukeboxen, är hand-
plockat av ägarna. Självklart finns tidens 
klassiker också på menyn, som radiokaka 
och dammsugare (med sladd!) men de 
flesta och bästa recepten är egna. Ebbas 
rallykaka, färgteveruta och polkamaränger 
lämnar ingen besviken.  

GÜNTHERSKA HOVKONDITORI & 
SCHWEIZERI, Östra Ågatan 31, Uppsala 3
I fem generationer har familjen Landing 
levererat bakverk av yppersta klass till Upp-
salaborna. Den smakfulla historien börjar 
redan 1887, när Alfred Andersson startar 

Anderssons konditori och dam(!)café, fort-
sätter genom namnbyte till Landings och 
gör en loop när familjeföretaget säljs efter 
101 år. 2008 startar Claes Landing om med 
köp av Forsa Hembageri och övertagande 
av Güntherska. Klirrande kristallkronor 
i nostalgisk miljö, surdegsbröd av rang, 
oslagbara blåbärsbullar och den hemgjorda 
glassen gör att köerna ständigt ringlar och 
ugnarna går varma. 

TANT GRÖN OCH HELA HÄRLIGHETEN, 
Fårahagen 320, Vintrosa 4
Det började med två odlingsentusiaster 
och ett växthus. Och så blev det en han-
delsträdgård. Och en butik och kafé och 
bageri ...  Numera är Tant Grön en grön-
skande, myllrande besöksdestination som 
satt Vintrosa, 1,5 mil väster om Örebro, på 
kartan. Tajma in en Afternoon cheese med 
ostbuffé på fredagar eller Kafferep med 
tårtfest på tisdagar. Eller avnjut en guda-
god slabangbakelse med banan, choklad, 
marsipan och grädde närsomhelst. 

TEXT: CHRISTINA BILD

Nya Konditoriets 

chefskonditor Jessica 

Sandberg är också 

medlem i Svenska 

Konditorlandslaget.

Slabangen är  
storsäljare hos 
Tant Grön och 
hela härligheten.

50-talsnostalgi i kubik:  

Flygande tefat på Ebbas fik.

Güntherska i Uppsala 
bullar upp med besked.

1

2

3

4
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in fortskaffningsmedlen.

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

både vågrätt, lodrätt, diagonalt, framlän-
ges och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in fortskaffnings-
medlen. De fyra överblivna bok-
stäverna 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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RÅD
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SIN TID

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

Vinnare Kombikrysset december 2018:
Mats Hagberg, Vällingby, Sven-Åke Karlsson, 
Kristinehamn, Anette Funcke, Donsö, Lars Claes-
son, Horred, Birgitta Karlsson, Kungshamn.
Efterfrågad lösning december 2018: TOMATER.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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När jag vinner …

Berätta om din dröm  
– och få extra vinstchanser!

Vad skulle du göra om du vann riktigt mycket pengar? 
Skriv till Kombi och berätta! 

Om vi publicerar just din berättelse i tidningen får du ett 
skraplottspaket från Kombispel värt 200 kronor. 

Mejla till tidningenkombi@kombispel.se eller gå in på 
Kombispels Facebooksida och skriv om din dröm där. 

”Cecilia har alltid drömt 
om att resa till Skottland”

”NÄR JAG VINNER ska jag bjuda min 
älskade tjej Cecilia på en resa till 
Skottland. Hon har alltid drömt 
om att resa dit. Vi skulle resa runt i 
landet, titta på kloster, borgar och 
andra gamla byggnader – och på 
naturen förstås. 

Sen skulle jag köpa oss ett litet 
torp med en fin trädgård där vi kan 
tillbringa resten av våra liv.”

Ett av Skottlands 
mest kända slott, 
Eilean Donan 
Castle, kan bli ett 
av utflyktsmålen 
för Alexander 
och Cecilia.

Alexander Lindberg
Ålder: 36 år.
Bor: Ellös på Orust.
Gör: Förtidspensionerad.
Familj: Särbo Cecilia och hennes 
dotter Moa.
Intressen: Spela på trav, lösa 
korsord.
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På gång

Denna torsdag är det midvinterfest 
och på Stora Torget serverar restau-
ranger, matproducenter, kaféer och 

föreningar sörmländsk mat och dryck. 
Mer info: www.nykopingsguiden.se

28
FEBRUARI I NYKÖPING

”Tonåringarna 
sitter tysta”
➞ Hallå där, Janne Olsson, 
busschaufför på Fjäll- 
expressen. Hur många år 
har du kört folk till fjällen?
– Ja du, det börjar närma 
sig 14. För Fjällexpressen 
har jag kört i fem år, och då 
mellan Göteborg och Sälen, 
Idre och Trysil.
Hur många turer blir det 
per säsong? 
– Minst åtta eller tio, och 
ibland många fler. Det beror 
på arbetsschemat.
Hur ser den vanlige rese-
nären ut? 
– Det finns alla typer och 
åldrar. Medelålders, ton-
åringar, par, ensamresande 
och barnfamiljer. 
Tonåringar, det låter som 
det kan bli röjigt? 
– Jo, så tänkte jag också. 
Men så är det inte, de sitter 
tysta med hörlurar på och 
kan ibland fråga lite försynt 
om en soppåse så de kan 
slänga skräp. Överhuvud-
taget är folk väldigt trevliga.
Har du några stammisar på 
bussen? 
– Ja, bland annat ett par 
som ofta åker med mig. Vi 
brukar alltid småprata lite.
Och är det barn som åker 
ensamma brukar jag ta lite 
extra hand om dem.
Vad har förändrats under 
det här åren? 
– Det är mer sällan folk har 
skidor med sig, överhuvud-
taget har de mindre pack-
ning med sig nu. 
Vad är det dråpligaste du 
varit med om? 
– Jag hade en resenär som 
hoppade på fel buss. Hon 
skulle till Stockholm, men 
somnade och vaknade upp 
när vi kom till Trollhättan. 
Hur tillbringar du dina  
vintersemestrar? 
– Jag åker till värmen. Jag 
har faktiskt aldrig stått på ett 
par skidor. ●

➞ ÖSTERSUND 7–17 mars. Torsdag den 7 
mars smäller det i Östersund – både bildligt 
och bokstavligt. Skidskytte-VM avgörs 
på Östersunds skidstadion strax utanför 
staden och hela världseliten är på plats. Det 

blir en riktig folkfest som börjar redan den 
6 mars med en spektakulär invigningsshow, 
och under hela VM fylls centrala Östersund 
med spännande och roliga aktiviteter. 
Mer info: www.2019ostersund.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Mums! 

LINDEMAN M FL

Laddat för folkfest

Hasse & Tage hyllas
➞ UPPSALA 6 mars–4 maj. Föreställningen En kväll med 
Hasse & Tage gjorde succé på Reginateatern i Uppsala i 
höstas och nu vankas nypremiär. Bakom denna hyllning 
till Hasse Alfredson och Tage Danielsson står underhål-
laren Jacke Sjödin, som står på scenen tillsammans med 
Meta Roos, Per Wickström och Mikael Skoglund trio. 
Enligt egen 
utsago plockar 
de ”några russin 
ur den enorma 
kaka som 
utgjorde parets 
produktion 
under nästan 30 
år i toppen av 
svenskt nöjesliv”. 
Mer info: www.
reginateatern.se

KALLA KÅRAR

En ryslig kväll
➞ GÖTEBORG 9 mars m fl datum. 
Göteborg är läskigare än man skulle 
kunna tro. Den som vågar kan gå 
en spökvandring genom staden 
och möta avlidna kungar, aktriser, 
avrättade fattighjon och andra vål-
nader, alla gestaltade av professio-
nella skådespelare. Kvällen inleds 
med middag på Café Kronhuset. 
Mer info: www.sommarteater.nu FO
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Korvkalas
➞ STALLARHOLMEN 9 mars.  
Gatuköks- och picknickklassikern  
korv med bröd hedras med en egen  
festival utanför Strängnäs. Korv- &  
Brödfestivalen är en hyllning till hant- 
verksmat, friluftsliv och vinternjutningar.  
Arrangeras av föreningen Sörmlands Matkluster och 
flera av företagen i Gula Industrihuset i Stallarholmen. 
Mer info: www.visitsormland.com

Full fart under 
Skidskytte-VM. 

Inga goa gubbar. 

Per Wickström och Jacke Sjödin 
framför material  
ur Hasse & 
Tages digra 
produktion.



Exklusivt erbjudande 

SVARSKORT

1902MAKOM

*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-04-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. 
Din premie får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara. 
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. 

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

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

Underskrift:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

till dig!

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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