
 Jackpott-vinnaren 
Gun-Britt tog hem 

1,3 MILJONER

Guld i garaget 
Glömda veteranbilar 

värda miljoner 

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 3  MARS 2019

+ RECEPT: MATBRÖD / GULDFYND I SKÖVDE 
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

BUSS OCH 
KRAM! 
Ensam resenär får 
varmt välkomnande

Kombi

Kungliga stövlar
Mark         i Målilla tillverkar skor som 

man gjorde dem på 1800-talet 
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REDAN MARS! Dagarna blir allt ljusare 
och mellan köldknäpparna finns det 
hopp om våren. Vårdagjämningen 
känns som ett viktigt kvitto på att vi går 
in i det ljusa sommarhalvåret. Våren 
brukar också vara en bra tid för att rensa 
i skåp och lådor och en känd svensk 
köp och sälj-sajt brukar ju från tid till 
annan lyfta fram hur stora värden som 
göms i våra förråd och uthus. 

JAG TROR INTE att de då räknar med de 
rariteter till bilar som vi lyfter fram på 
sidorna 20–22. Förstå känslan när man 
inser att det gamla ”bilvraket” längst 
in i ladan är hett eftertraktat bland 
samlare världen över och värderat till 
hundratusentals kronor. Det handlas 
även internationellt med originaldelar 
till gamla bilar för stora summor. Så 
det kan räcka med att hitta en kromad 
lykta eller ett gammalt emblem för att 
göra sig en hacka på garagerensningen. 

EN SKATT mer enligt den klassiska defi-
nitionen är Tiboholmsskatten, Nordens 
största bevarade guldskatt. Läs artikeln  
om hur sju kilo romerskt guld av en 
slump hittades på Västgötaslätten. 

Vill man gräva guld på annat sätt 
är det bra att hålla koll på sina Super-
jackpottchanser. Varje lott du har haft 
i januari, februari och mars ger dig fyra 
chanser att vinna upp 
till tio miljoner kronor. 
Den som hade jackpott-
turen på sin sida förra 
kvartalet var Gun-Britt 
från Helsinborg. Här 
intill kan du läsa 
mer om henne och 
den spännande 
dragningen.

Är det din tur att 
hitta guld i vår?

MINNS DU MODET? 
Kombi gör en nostalgisk 
djupdykning i minnenas 
svenska garderob.   

BILFYND VÄRDA MILJONER 
Glömda eller gömda i lador och 
garage hittas då och då bilar 
värda astronomiska summor.  

TÄNK PÅ FIGUREN
Läs den fascinerande 
historien om figurinerna 
från Hummel.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om Sveriges största guldskatt, möt punkaren som blev drottningens stövelmakare, 
skäm bort hunden och katten med lyxprylar – och glöm inte pysslet och korsordet! 

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Buss på! 

Sidan 14

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 3

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: Curt-Robert Lindqvist Tryck: PunaMusta

Sidan 6 Sidan 20 Sidan 17

Välkommen

Kombi

Kombis utsända utmanade sina fördomar och åkte på 
bussresa till Tyskland med vilt främmande människor. 

Hur kul som helst, visade det sig.  
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Gun-Britt Persson
Ålder: 79 år.
Bor: Helsingborg.
Gör: Pensionär.
Familj: Maken Sven, döttrarna 
Monika och Lena.
Intressen: Påta i trädgården 
och läsa skönlitteratur.

” Det går inte att ta in, 
det är så omvälvande”

VINNARE 
1 300 000:-

I DAG ÄR DET DAGS. Gun-Britt Persson 
från Helsingborg ska snurra på Kombi-
spels Superjackpotthjul och med det 
ha chans att vinna upp till 10 miljoner 
kronor. Inte underligt att det pirrar 
ordentligt i magen på henne när hon 
kommer in i lokalen där dragningen 
ska ske. 

Maken Sven och döttrarna Lena och 
Monika har följt med till Stockholm. 
Och de är nog minst lika pirriga. 

– Det här är sådant som händer 
andra. Jag trodde aldrig jag skulle få 

vara med om något sådant här, säger 
Gun-Britt. 

Så går hjulet i gång. Gun-Britt drar 
ett djupt andetag och trycker på 
stoppknappen. Hjulet snurrar saktare 
och saktare och stannar till sist på 
1,3 miljoner. Jublet bryter lös, det blir 
applåder och grattisrop. Och vinnaren 
själv blir så glad att hon nästan tappar 
andan.

– Jag har alltid undrat hur det 
skulle kännas att vinna en stor summa 
pengar. Nu vet jag, det går inte att ta 

in, det är så omvälvande.
Det första hon ska göra för vinst-

pengarna är att köpa ett nytt arm-
bandsur och lite nya leksaker till 
cockerspanieln Raffe. Det är han värd.

– Sedan ska vi nog piffa till vårt 
sommarhus i Skälderviken, och så 
kommer vi förstås att dela med oss 
till våra döttrar, säger Gun-Britt. Och 
så tror jag att Sven och jag ska åka till 
Köpenhamn och äta och dricka gott. 
Det här kommer verkligen att ge oss 
guldkant på livet.



Allt fler väljer ett koncept-
hotell på resan. Ett hotell 
som är anpassat för de 
behov och önskemål man 
har. Ving öppnade företa-
gets första, Sunwing Resort, 
redan 1967 och har sedan 
dess utvecklat koncepten. I 
dag har Ving sju hotellkon-
cept i utbudet. För att möta 
efterfrågan på designhotell 
öppnades för två år sedan 
det första Casa Cook- 
hotellet. Det bohemhica 
och prisade designkoncep-
tet finns i dag på Rhodos 
och Kos och riktar sig där 
till en vuxen publik. I maj 
öppnas det första familje-
vänliga Casa Cook-hotellet, 

i Chania på Kreta. Ett helt 
nytt koncept är Cook’s Club 
och det första hotellet öpp-
nade på Kreta sommaren 
2018. Konceptet ska, med 
sin urbana och avslappnade 
atmosfär, design samt fokus 
på mat och musik locka en 
ny generation resenärer. 
Till sommaren fortsätter 
expansionen och redan 
nu finns det Cook’s Club 
att boka i Playa de Palma 
på Mallorca, två i Turkiet, i 
Alanya och Marmaris, samt 
ett i Rhodos stad.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

NU ÄR DET KONCEPT-
HOTELL SOM GÄLLER
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 Kombinytt

”De flesta blir väldigt 
chockade när jag ringer”
Moa Eriksson jobbar med 
administrativ kundservice på 
Kombispel och har kontorets 
kanske allra roligaste arbets-
uppgift ...  

Berätta om ditt jobb. 
– Förutom att jag besvarar våra 
kunders mejl utbildar jag nya 
medarbetare, deltar i projekt 
och sköter kundservices dag-
liga administrativa uppgifter. 
Nu har jag också fått äran att 
ringa upp våra miljonärer varje 
fredag, det är såklart jätteroligt!
Hur brukar de reagera? 
– De flesta blir väldigt chocka-
de vilket man kan förstå, sedan 
går det självklart över till ren 
glädje.
Finns det något speciellt vin-
narsamtal du minns? 
– Jag minns särskilt mitt första 
miljonärssamtal eftersom 
jag var så nervös. Jag kände 
ett stort ansvar och ville att 
vinnaren skulle få en sådan 
bra upplevelse som möjligt. 
Mitt samtal var ju förmodligen 
något kunden kommer att 
minnas resten av livet. Det gick 
såklart jättebra, jag ringde ju 
med väldigt goda nyheter.
Har du själv vunnit på lotteri 
någon gång? 

– Förutom småvinster skulle 
jag en gång hjälpa min svärmor 
att skrapa hennes lotter. Då 
skrapade jag fram 50 000!
Kombispels lotterier ger ju 
störst chans att vinna en 
miljon. Vad skulle du själv 
göra om du vann så mycket 
pengar?  
– Jag skulle försöka vara lite 
förnuftig och betala av lite på 
mitt bostadslån och sedan 
skulle jag resa, resa, resa.
 Vad gör du helst när du är 
ledig?
– Jag gillar att gå på yoga, vara 
med min sambo, gå ut med 
vänner och umgås med min 
familj.

Sex frågor till Moa Eriksson på kundservice

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

Nutid, dåtid, inspiration, resor, reportage, mat, Sverige, 
utomlands, kultur, hjärngympa och mycket mer. 
I Kombi finns något för alla. Det är en populär och bra 
tidning att ha som förströelse för gäster och familj som 
kommer på besök.
Gunilla

Svar: Hej Gunilla! Roligt att du uppskattar bredden i 
Kombi. Det är just det som är tanken med tidningen, 
att där ska finnas något för alla! Det är det som gör 
tidningen så rolig att arbeta med för oss i redaktionen 
också. Ett skraplottspaket kommer med posten!

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

MÅNADENS LÄSARBREV

GRATTIS!
I Kombi nr 1 tävlade vi ut kok-
boken Plåtmat och det rätta 
svaret var Kassava. Vinnare blev 
Lotta Andersson, Linköping, Maj 
Vestman, Örnsköldsvik och Fredrik Kaj, Göteborg.
Vi tävlade även ut boken Volvos polisbilar och rätt svar var Carl-
Gustaf Lindstedt. Vinnare blev Ann-Marie Andrén, Karlskrona, 
John Forsberg, Sundbyberg och Sten Petersson, Drottningskär.
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Siv Hammarberg
Ålder: 87 år.
Bor: Vallentuna.
Gör: Pensionär.
Familj: Man, son, tre barnbarn 
och två barnbarnsbarn.
Intressen: Resa, läsa, lösa 
korsord och sudoku.

VINNARE 
10 000:-

”JAG HADE EN himla otur på min och min mans 
resa till Gran Canaria i höstas. Vi fick en sämre 
planerad lägenhet än vi hade beställt och där 
ramlade jag och bröt foten. Det var inte roligt, jag 
fick lägga ner alla planer på bad och promenader 
och mest sitta på balkongen. 

När jag kom hem och gick igenom drivorna av 
post som samlats under veckorna vi varit borta 
hittade jag ett vitt kuvert från Kombispel. Jag 
öppnade det och såg till min förvåning att jag 
hade vunnit 10 000 kronor. Jag vågade inte riktigt 
tro att det var sant, så jag ringde och kollade om 
det stämde. Och det gjorde det. Jag blev förstås 
jätteglad och med ens kändes allt lite bättre. 

Nu är foten nästan läkt och vi ska snart åka 
tillbaka till San Augustin på Gran Canaria. Min 
man är synskadad och genom att vi alltid bor på 
samma hotell blir det lättare för honom att ta sig 
fram. 

Den här gången har vi extra fickpengar med 
oss. Det är härligt, speciellt för nån som jag som 
aldrig brukar ha tur i lotterier.”

”Vinsten gjorde 
mig glad igen”
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Det fanns en tid när svenskt mode var just svenskt, från ax till limpa, 
och symaskinerna gick varma i den västgötska knallebygden. Kombi 
gjorde en tidsresa till fornstora modedagar och fann framgångssagor 
och världskända designnamn. 
TEXT: CHRISTINA BILD

Från Ripsakjol  
till unisexoverall 
– svenskt mode vi minns

EBBA VON ECKERMANN:

Den vävande  
grevinnan
DE FÄRGSTARKA KOLLEKTIONERNA från 
Ripsa gjorde succé på 50-talet, och inte 
bara i Sverige. Ebba von Eckermanns 
kläder såldes i USA, Kanada, Frankrike 
och England och självaste Christian 
Dior blev så imponerad att han tog in 
Ripsakjolar och Ripsajackor till sina 
Parisbutiker.

Det hade hon aldrig kunnat förestäl-
la sig när hon var ung och fortfarande 
hette Ebba von Schwerin.  Hennes 
mamma Marg hade grundat och drev 
Märthaskolans ateljé och sömnadssko-
la, men Ebba ville ägna sig åt lantbruk 
och kom att gifta sig med en godsägare, 
Erik von Eckermann.

Paret slår ned bopålarna i sörmländ-
ska Ripsa och Ebba ser en skriande 
brist på arbetstillfällen, inte minst 
bland traktens kvinnor. Hon får en idé. 
Som en del av sin lantbrukarutbildning 
har hon lärt sig väva, vilket också blivit 
ett stort intresse. Grevinnan börjar 
formge textilier, engagerar byborna för 
hemväveri och från starten 1950 och 
några år framåt går skyttlarna i racer-
fart i stugorna. 

Under 1960-talet sjunker lönsamhe-
ten och från 1967 säljer Ebba enbart 
direkt till kunderna. 1978 blir även det 
olönsamt och restlagret sys upp för att 
säljas i USA. I dag är Ripsaplaggen hett 
eftertraktade vintageobjekt.

Ebba von Eckermann 
i typisk Ripsakjol.
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Ripsa-modeller, 
förevigade för 

eftervärlden den 
10 juni 1961.

Ripsatillverkning 
i miniformat, 
utställning 1953 
med Ebba von 
Eckermann vid 
vävstolen. 

Ebba von Eckermanns mönster var ur-
sprungligen tänkta för filtar, men ganska 

snart utökades kollektionen till främst 
kjolar och jackor men också kappor, som 

i 70-talskappan Mockingbird.

”Handvävda ylletyger 
i starka färger var 

Ripsas signum.”
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WAHLS:

Tvätta och häng
UNDER 1960- OCH 70-TALEN står kvin-
nans frigörelse högt på den politiska 
agendan. Och självklart påverkas modet. 
Även om man förväntas klä sig formellt 
på kontor och bank ska plaggen vara 
sköna, lättskötta och helst färgglada – 
något som bland andra Wahls vet att slå 
mynt av. Under 70-talet designar Lena 
Kvarnström koordinerade garderober av 
moderna syntetmaterial: jerseykavajer 
med matchande byxor och kjolar och 
mönstrade blusar som bärs med mönst-
rade slipovrar och tröjor. 

– Allt färgades in i våra egna färger. 
Och det var inga försiktiga färger. En 
säsong kunde det vara ärtgrönt och lila, 
nästa knallblått och illrött. Svart var 
marginellt i yrkeskvinnans garderob på 
den tiden, minns Lena Kvarnström.

Allt, från skiss till tillverkning, sker i 
Sverige och företaget har en egen fabrik 
i Ulricehamn. Hela 70 procent går på ex-
port till främst Japan, England och USA.

Wahls, som etablerats redan 1934, 
vågar också satsa på nya, unga design-
talanger. När Lena börjar 1969 efter-
träder hon Gudrun Sjödén och dess-
förinnan Kerstin Lokrantz och Gunilla 
Pontén. Även marknadsföringen är ung 
och djärv. Under 70-talet engageras illus-
tratören Jane Bark som annonstecknare 
och hennes levnadsglada illustrationer 
säger lika mycket om tiden som plaggen.  

NÄR TONÅRINGEN BLIR en kon-
sument att räkna med blir det 

bråda dagar för 50-talets kon-
fektionsföretag. Tonårstjejen 
ligger på golvet och ”spisar 
plattor”, åker vespa och vill 
för allt i världen inte klä 
sig som sin mamma. Och 
ingen förstår dem bättre 
än Margareta Westberg. 
Efter en gedigen utbildning 

i design, sömnad och tillskär-
ning startar hon Tonnie-

Modeller tillsammans 
med Tore Marklund, 1953. 
Premiärvisningen sker på 
restaurang Riche i Stock-
holm där en ung Gunilla 

Revolutio-
nerande 

tonårsmode, 
signerat 

Margareta 
Westberg.

Vem minns inte Jane Barks livsbejakande 70-talsillustrationer för Wahls? 
Nu driver hennes barn Molly och Johan det digitala museet mogarts.se 

som också säljer många av bilderna.

Pontén modellar i vida frasande kjolar 
och getingmidja. NK:s inköpare blir 
mäkta imponerade och köper in direkt. 

Tonnie-Modeller blir oerhört popu-
lärt och snart tas steget ut i världen och 
till varuhus som Macy’s i New York och 
Harrods i London. Margareta och Tore 
tar stora risker, säljer in mer än de kan 
leverera och en dag brister bubblan. 
1974 går företaget i konkurs. Margareta 
börjar skapa skinnkläder under varu-
märket Tonnie Design, och fortsätter 
till 90-talet. Hon går bort 2003, bara  
71 år gammal. De sista åren jobbar hon 
som lärare på Beckmans och lär mode-
eleverna att vara vågade i sin design, 
marknadsföra sig – och hålla koll på 
pengarna. 

TONNIE-MODELLER:

Tonårsmode på export

Tonnie-klänning, 
använd av Kerstin 
Hall som jobbade 
som sömmerska för 
Tonnie–Modeller 
1965–1972.FO
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MED 40 LÅNADE KRONOR, ett sparkapi-
tal på 3,50 och en sällan skådad säljta-
lang lägger Algot Johansson grunden 
till ett av landets största klädföretag, 
Algots. Han börjar som kringresande 
knalle men försörjer snart sig och hela 
familjen på att sy blåblusar och byxor 
som Algot säljer. Hemsömnaden blir 
en fabrik, fabriken växer och 1931 inför 

SIGHSTEN HERRGÅRD: 

Unisexmodets 
frontfigur
TUR, TALANG, TAJMING – och dessutom 
ett vackert ansikte och en modellkropp. 
Sighsten Herrgård hade allt. Redan som 
15-åring vinner Brommasonen en de-
signtävling i Bildjournalen, får blodad 
tand och söker till Beckmans skola. 
Hans modevision börjar ta form: att 
skapa kläder för alla, oavsett kön och 
ålder, och klä män i moderna, mjuka 
material, färg och mönster. 

1966 vinner Sighsten ännu en tävling 
med en nytänkande unisexkollektion 
av lättskött crimplene. Anrika Worth i 
London imponeras så mycket att den 
unge svensken får rita modehusets allra 
första herrkollektion, och Sighstens 
overaller och maxirockar till knähöga 
stövlar gör honom till en världskändis.

1969 tjänar Sighsten Herrgård 
hisnande två miljoner dollar bara i 
USA, lever jetsetliv och listas som en 
av världens tio bäst klädda män. Året 
därpå krisar samarbetet med hans 
amerikanska agent och Sighsten blir 
bankrutt – men tar nya tag. Under 
70-talet startar han modellagenturen 
Stockholmsgruppen och blir Sveriges 
första kändisfestfixare. 1987 offentlig-
gör Sighsten Herrgård att han lider av 
aids, och ägnar sina två kvarvarande år 
åt att informera om sjukdomen.

Unisexoverallen 
blev en symbol 
för det jämställda,  
frigjorda 60-talet, 
och ingen bar 
upp den bättre  
än Sighsten  
Herrgård själv.

Algots var 
tidigt smarta 
marknads-
förare, här 
en racer-pin 
för coola 
småkillar.

Reklam från 50-talet, pussel från 
Kungliga Hovleverantören Algots.

Produkt-
informationen 
var minst sagt 

tydlig med 
dagens mått 

mätt. Annons 
från 1956.

Algots löpandebandproduktion, vilket 
ökar lönsamheten rejält, men också tar 
knäcken på många anställda.

I slutet av 1940-talet är den svenska 
ekonomin stark och folk får både tid 
och pengar över för sport och fritid. 
Algots är som alltid på alerten och 
producerar vad kunderna vill ha: cykel-
jackor, elastabyxor, dufflar och jeans, ja, 

alla 50-talets stapelvaror. 
1967 slås produktionsrekord 

med fyra miljoner tillverkade 
plagg. Personalbrist tycks vara 
Algots enda problem och balter, 
finnar, jugoslaver och greker 
rekryteras till löpandebandet 
i Borås. Med löften om stora 
statsbidrag beslutar Algots 
1972 att etablera fabriker 
även i Skellefteå, Lycksele och 
Norsjö. Men sedan går allt fel. 
Ekonomiska oegentligheter av-
slöjas och någon plan för den 
växande konkurrensen från 

billig import finns inte. 1977 går Algots 
i graven, 70 år från starten. 

ALGOTS:

Kläder på löpande band
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Mark Beabey i sin verkstad. 
Det tar honom 40–50 timmar 

att tillverka ett par stövlar. 

MÄSTAREN I MÅLILLA 
Drottning Elizabeths stövelmakare har sin verkstad i Målilla.
Mark Beabey är engelsmannen och före detta punkaren som 
började tillverka historiska skor – och hamnade i Småland. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST

M
ITT ÖVER VÄGEN från det 
gamla lungsanatoriet i 
Målilla, och strax intill 
speedwaylaget Dackarnas 

hemmaplan GB Arena, garvar, skär och 
syr Mark Beabey fram historien i läder. 

– Känsla, säger han. Känslan av his-
torien i fingertopparna när jag arbetar 
med lädret. Det är ett tufft material och 

det handlar om att … ja, tämja det. Få 
det dit jag vill.

Mark Beabey, 55, är stövelmakare 
och har vid det här laget tillverkat 
70 par stövlar till Royal Household 
Cavalry, drottning Elizabeths ridande 
livvaktsstyrka.

– Stövlarna kallas Jack Boots, berät-
tar han. De är likadana som de Royal 

Household Cavalry använde vid slaget 
vid Waterloo 1815. Kraftiga, tåliga 
läderstövlar som går över knäna.

Ja, ni hör: Mark Beabey kan inte 
prata om minsta läderbit utan att pla-
cera den i historien. Men så är det hans 
jobb också.

– Jag berättar historien genom att 
återskapa saker folk använde. Sådant 

Mark Beabey
Ålder: 55 år.
Yrke: Stövelmakare och lärare.
Familj: Fru Joolz, 55, döttrarna 
Rosie, 25 och Molly, 20 år. 
Bor: Hus i byn Gårdveda, strax intill 
Målilla.
Favoritlåt: ”These boots are made 
for walkin’” med Nancy Sinatra.



magasinet kombi  3 2019 11 

MÄSTAREN I MÅLILLA 
de använde varje dag. Känna hur det 
var genom lädret.

Han sitter i sin verkstad i Gårdveda 
i utkanten av Målilla. Mark bjuder på 
fika och läderhistoria medan bondkat-
ten Eddie smyger omkring på arbets-
bänken. Doften av kaffe blandas med 
den av garvat läder. Mark är rockfreak 
och som den Yorkshire-lad han är 
spelar han Bradfordbandet New Model 
Army i högtalarna.

– DET ÄR HÄR DET HÄNDER, säger han 
och plockar bland verktygen på bänken.

De ser antika ut, och mycket riktigt: 

– En del är jäkligt gamla. Många har 
jag ropat in på auktioner i England. Nya 
sådana verktyg går inte att få tag på i dag.

När han säger att: ”Det är här det 
händer”, kan man ju undra hur det kom 
sig att han hamnade i Målilla.

– Long story, säger Mark. Jag gav 
kurser i Sverige. Min fru fick höra att 
de sökte en lärare med engelska som 
förstraspråk i Hultsfred och då … ja, 
vi kände för en förändring. Vi kom till 
Målilla 2003.

Han har blivit vid sin läst men på en 
annan plats än där det började, och det 
där med Yorkshire är väl om inte en 

lögn så i alla fall halvsant. Mark Beabey 
kommer från södra England men kom 
till Wakefield när han var lite över tjugo 
med punkrock i hjärtat och livet i sikte. 

– Jag läste ekonomi på universitet 
och tog examen i business studies.

DET ÄR LITE SVÅRT att se honom som 
slipsåtdragen ekonom där han sitter 
och kollar in en stövel med håret på 
ända, grått skägg, sliten tröja och läder-
förkläde märkt av allt slit i verkstaden.

– Nej, det skulle inte ha fungerat. Jag 
har alltid varit historieintresserad och 
fascinerad av läderhantverk. Jag var 

”Det är ett tufft material och det 
handlar om att … ja, tämja det.”

Klart stövelmakaren 
har en mästerkatt. 

Eddie heter den. 

Klassisk design. Stövelmodellen 
kallas Jack Boot och användes 
av de brittiska styrkorna i slaget 
vid Waterloo 1815. 
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med i en historieförening och fick frå-
gan om jag kunde tillverka vikingaskor. 
Okej, sade jag.

Hans talang är nedärvd. Marks farfar 
var sadelmakare.

– Det blev en del misstag i början. 
Men så fick jag till det och skorna bör-
jade sälja bra. Fast efter 40 par blev det 
tjatigt att bara göra vikingaskor.

På en mässa träffade Mark en Mr 
Hargreaves från Ministry of Defence, 
alltså försvarsdepartementet. Mr Har-
greaves undrade om Mark kunde tänka 
sig att utföra läderarbeten åt självaste 
Her Majestys speciella vaktstyrka.

– Processen innan jag fick beställ-
ningen tog ett år. Det är omständligt 
det där med Ministry of Defence. Jag 
fick skriva på ett sekretessavtal. Mycket 
hysch-hysch.

MARK SATTE I GÅNG. 70 par blev det, 
vart och ett av dem tog 40–50 timmar 
att tillverka.

Priset?

– Well, 2 500 pund paret. Alltså 
28 000 kronor lite drygt.

Med sina Jack Boots, som med 
alla stövlar, börjar Mark inifrån: med 
hälkappan och tåkappan, där mönster-
bitar skärs ut, läggs i blöt, formas och 
tänjs ut.

– Jag formar genom att stretcha ut 
lädret på speciella träbitar, berättar han.

Det allra tuffaste momentet är att 
lästa stöveln och passa mönsterbitarna 
med varandra.

– Speciellt vid tån, säger Mark. 
Överlädrets rand passas med sulan och 
sys ihop. 

Det är då Mark andas ut och sedan 
finputsar stöveln.

MARK HAR NATURLIGTVIS sett Royal 
Household Cavalry, som i dag bara har 
ceremionella uppgifter, iförda hans 
Jack Boots.

– Mäktig känsla när jag såg dem i 
London, säger han. Vilken ära, jag är 
väldigt stolt.

Han har utsetts till ”Master crafts-
man in leather” av drottning Elizabeth 
och träffade henne vid en tillställning 
i Leeds.

– En trevlig dam som betyder mycket 
för oss engelsmän. Men du, vad liten 
hon är.

Kopplingen mellan Mark Beabey 
och historiska kungliga skodon har 
fortsatt här i Sverige. Livrustkammaren 
beställde 30 par stövlar till Kunglig 
Majestäts drabanter, kung Carl Gustafs 
ceremoniella livvakter.

Sakta, sakta, från lästen och uppåt, 
växer en stövel fram i verkstaden i 
Målilla. Precis som den såg ut 1523 när 
Gustav Vasa blev kung och gjorde sin 
livvaktsstyrka till drabanter. ●

”Jag berättar historien 
genom att återskapa 
saker folk använde.”

Mark Beabey läste ekonomi 
på universitetet men hans 
historieintresse tog över-
handen. Sedan gav det ena 
det andra och han började 
tillverka stövlar. 

Inte en dator  
så långt ögat når. 

Stora delar av utrustningen 
och många av verktygen  
i Marks verkstad är antika. 



FÖR HUND  
OCH KATT

Något roande, lärande, praktiskt 
eller oemotståndligt lyxigt? Här är 

några begärliga saker för din  
bästa vän (och dig).

AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

Favoriter  

KELVÄNLIG
Sockersöt hundleksak från 
Doggi.se, 119 kr/2-pack.

KUNGLIG KOJ
Luxuös rottingsäng i 1700-talsstil 

för husets härskare, Arthur  
Royal/doggie.se, 3 890 kr. 

KOPPLAD OCH COOL
Collar of Sweden gör 

färgglada, snygga 
hundhalsband och 

koppel. Modell  
Flamingo, Collarof-
sweden.se, 320 kr.

GÖR DET SJÄLV-KAKTUS
Mysiga kaktuskojan virkar du själv.  

Foxalope Fiber Co har gjort beskrivningen 
som säljs på Etsy.com, 93 kr.

VAGN FÖR VOVVEN 
Ont i tassen? Med Pro.tecs 

djurvagn kan alla hänga med 
på löprundan. Finns bland 

annat på ebay, 614 kr.

PASSA TASSARNA! 
Snö, is, vassa stenar och vägsalt sliter på  

tassarna. Hundskor med reflex och gummi-
sula från Globus/Djurmaxi.se, från 149 kr.

TÄNK INTE UTANFÖR BOXEN
Alla katter älskar lådor. Tack vare 

fyra olika ”dörrar” funkar Cozy 
and Dozys kartonghus både som 

myskoja och transportbur,  
Etsy.com, 138 kr.

Vinn! 
Gilla Kombispel  
på Facebook  
och tävla om ett 
snyggt halsband till 
din hund. Tävlingen 
hittar du i flödet.

HYGIENISKT 
MUSBUS

Perfekt för 
missar som 
vill träna sin 
backhand, 

Petworld.se, 
95 kr.
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A
LLSÅNGEN ÄR I full gång när 
jag kliver in i bussen utanför 
Elite Hotel i Malmö. Förhopp-
ningen om ett eget, självvalt 

dubbelsäte grusas omedelbart. En enda 
plats tycks gapa tom, längst bak, där 
den stora, kvinnliga ”Ja-må-hon-leva-
kören” är koncentrerad. 

– Sitt här med oss du, vi ska ta hand 
om dig, hojtar en av dem på bredaste 
småländska och bagar och ryggsäckar 
stuvas om för att göra plats. 

Men, nehej, nu blandar sig fler rese-
närer i platsfrågan. Jag ska sitta längst 
fram, och har, som alla andra, tilldelats 
en plats med namnlapp. 

– Sätt dig längst fram så får du guida, 
det blir jättebra, skrattar körledaren.

Alla småler när jag baxar mig till-
baka genom gången. Tonen för resan 

är satt – och den är varm och välkom-
nande. Och det är ju väl. Under sex 
dagar ska vi nämligen avverka drygt 
två hundra mil tillsammans, glida 
fram i flodbåt, äta sauerkraut, strosa i 
Heidelberg och lära oss allt om Rehn- 
och Moseldalens vinodlingar. Och inte 
minst – vi ska åka buss.

– Det är det enda tråkiga med buss-
resor, att åka buss, säger vår guide Mo-
nica Scharn när vi några dagar senare 
festar loss på zwiebelkuchen (lökkaka) 
och det federwiesser, ett färskvin med 
låg alkoholhalt, i idylliska Bernkastel.

OCH VISST HAR hon rätt. Transport-
sträckorna är långa, bitvis med vackra 
vyer, men också oändliga själsdödande 
motorvägar kantade av åkrar och vind-
kraftverk. Varje dag flyttas (nästan) alla 

Sex dagar i en buss 
med människor du 
aldrig träffat förr. Hur 
låter det? Kombis 
Christina Bild antog 
utmaningen och kom 
hem med raserade 
fördomar, guldkanta-
de reseminnen och en 
påminnelse om vad 
som är viktigt i livet.    

TEXT OCH FOTO: CHRISTINA BILD

BUSSIG RESA

Reseledaren  
Monica Scharns  
tre bästa tips! 

1. Ta inte för givet att du kan  

betala med kort överallt. 

2. Läs på om resmålet innan du 

bokar. Medeltida städer med  

kullersten är kanske inte det  

bästa om du har svårt att gå. 

3. Nej, det finns inte  

wifi överallt.

Allt handlar om 
vin i Mosel- och 
Ahrdalen.

Vetlandagänget och Monica 
Scharn laddar för traktorguidning.

Från Neckars flodbåtar ser man 
Heidelberg i nytt perspektiv.

Idylliska 
Bernkastel-
Kues lockar 

många 
turister. 
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”Det är det enda  
tråkiga med bussresor, 

att åka buss.”
gäng och gifta par. Den missuppfatt-
ningen faller på skam redan första 
dagen.

– Nu undrar ni väl när det äntligen 
blir bussfika, frågar vår guide Monica 
när hon äntrar bussen i Puttgarten. 

Hon möts av ett rungande jaaaaa 
och Monica rabblar upp menyn med 
självkostnadspriser: kaffe, vatten, ka-
kor, vin, öl och kaffe med musik. ”Kaffe 
med musik”? Tydligen vet alla utom jag 
vad det är, för aviseringen följs av skratt 
och spontanapplåd. Väl framme på en 
totalt ocharmig motorvägsparkering 
dukar Monica och busschauffören 
Ulf Lorangson upp godsakerna på ett 
campingbord. Den gråhövdade grup-
pen förvandlas till fnissiga tonåringar 
och köar snällt medan Monica och Ulf 

med en skål. Monica, som jobbat som 
bussguide i över 25 år, har aldrig varit 
med om ett så stort sällskap på samma 
resa och hon är bitvis väldigt bestämd 
för att både små och stora sällskap ska 
trivas. Sånglärkorna, som tillhör logen 
Prisman i Vetlanda, blir snabbt döpta 
till Vetlandagänget av övriga resenä-
rer och jag adderar Vinprovarna, Fem 
damer, Bröderna, Bärodlarparet och 
Fotografen och Hans fru till min inof-
ficiella deltagarlista. 

Alla utom jag och en äldre man reser 
med partner eller vänner. Och för de 
flesta är just resesällskapet A och O. 

– Jag kom iväg tack vare att min son 
tjatade på mig. Jag reste ganska mycket 
med min fru tidigare, men sedan hon 
gick bort för tre år sedan har det inte 
blivit av, förklarar Rune Gustafsson, 
gruppens andra soloresenär.

INNAN AVRESAN var jag övertygad om 
att jag som ensam kvinna inte så lätt 
skulle accepteras bland tajta kompis-

runt i bussen. Det innebär inte bara att 
åtråvärda platser fördelas rättvist, det 
bjuder också in till samtal med andra 
än det egna resesällskapet. Då och då 
brister damerna längst bak – som på 
grund av sällskapets storlek får behålla 
sina platser – ut i sång och avslutar 

Hisnande branta sluttningar där druvorna 
handplockas under tidspress. Busskamraterna 
imponeras över den styrka, balans  
och uthållighet som krävs.

Glada ”Vinprovarna” 
från Norrköping: 
Majvor och Tommy 
Samuelsson, Hans och 
Annika Bjurbäck och 
Ros-Mari och Lennart 
Gustafsson.

Resrutten är utstakad men 
rekordmånga vägarbeten gör att 

Monica och Ulf ständigt måste 
hitta alternativa vägval. Efter 

många år i Tyskland har de koll 
på varenda skogsväg.

Hamburg

Malmö

Heidelberg

Hannover

Bremen

SVERIGE
DANMARK

TYSKLAND

Cochem



Resefakta 
➞ Kombi reste med Rolfs Flyg och 
Buss på 6-dagarsresan ”Tyska vinvägar”. 
Från Malmö kostade resan 7 100 kronor 
inkl enkelrumstillägg, 5 hotellnätter 
med frukost, 5 middagar, 4 vinprov-
ningar med mera.  
➞ 2018 reste cirka 110 000 resenärer 
med Rolfs Flyg och Buss till 350 desti-
nationer över hela världen. Populärast 
är resor med teman inom mat och 
dryck, gärna till Italien.
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levererar ”rockkaffe” (pulverkaffe med 
whisky och sprejgrädde) och ”dans-
bandskaffe” (pulverkaffe med Baileys), 
på löpande band. 

EFTERMIDDAGSSOL och musikkaffe har 
värmt upp oss och ljudnivån och stäm-
ningen stiger. När det är dags att kliva 
på bussen har jag småpratat med flera 
medresenärer och vid nästa sociala 
utmaning, middagsplacering, hinner 
jag inte ens fundera över om jag ska 
smyga in i ett hörn eller tränga mig på. 
Jag blir direkt inbjuden att dela bord 
med några av Vinprovarna och på den 
vägen fortsätter det. Både jag och Rune 
blir varmt välkomnade av såväl par 
som sällskap. Det blir snabbt uppen-
bart att just den här gruppen inte bara 
är vinkunnig utan också allmänbildad 
och lika nyfiken på sina medresenärer 
som den tyska kultur och historia som 
den mänskliga uppslagsboken Monica 
delar med sig av. 

Efter bara någon dag känns umgäng-
et med flera medresenärer otvunget 
och samtalen blir allt personligare. 
Rune berättar om saknaden efter sin 
fru och när han badade i Panama-
kanalen, ovetande om att det fanns 
krokodiler, instängda av tidvattnet. 
De Fem damerna pratar minnen från 
bilsemestrar i 60-talets Frankrike men 
också om sorgen över att en kamrat i 
gänget för första gången inte är med på 
grund av en tilltagande demens. 

DEN FJÄRDE DAGEN blir resans höjd-
punkt på flera sätt. I traktordragna 
kärror rullar vi ut i kurorten Bad 
Dürkheims vinodlingar, provsmakar 
vin mellan rankorna och avslutar med 
en tysk buffé – toppad av vildsvin och 
knödel hemma hos vinbonden Dirk 
Renzelmann och hans familj.

Under middagen hamnar jag vid 
samma bord som bland annat Fotogra-
fen och Hans fru och samtalet vindlar 
vilt och organiskt mellan skilsmässor 
och politik. När vi ska lämna Weingut 
Zumstein lägger Fotografens fru, som 
heter Ingrid Rosberg, handen på min 
arm och lutar sig fram.

– Vin eller inte vin, det är ju för det 
här man åker. Jag vill verkligen tacka 
för din historia, den har berikat mig. 
Och om vi inte hade åkt på just den 
här resan hade inte just vi fört de här 
samtalen om allt mellan himmel och 
jord. Tack. ● 

”Nu undrar ni väl  
när det äntligen blir 

bussfika?”

”Varje resa har 
sitt äventyr”
Vad är bäst med bussresor?
– Om du åker i egen regi ska du själv 
hitta alla sevärdheter och förboka, här 
får man allt serverat, det är så bekvämt. 
Sedan har varje resa sitt äventyr och 
det måste inte vara långt, en kortare 
resa kan vara lika bra, jag åker ofta till 
Tyskland.

Hur är det att resa ensam?
– Det är alltid någon som kommer 
fram och tar kontakt, och jag föredrar 
det, jag brukar inte tränga mig på. Jag 
sätter mig gärna först vid ett bord så 
får andra fylla på. Sedan hamnar man 
alltid framför eller bakom någon i bus-
sen som är trevlig, bjuder på en whisky 
och börjar prata. En gång satt jag på 
Landvetter i samband med en resa 
och började prata med en kille och allt 
stämde så bra, vi tyckte så lika. Sedan 
dess har vi rest lite tillsammans.

Finns det en typisk bussresenär?
– Största delen är par, och en del 
kvinnor vars gubbar inte vill åka eller 
inte längre är här på jorden. Och det är 
alltid hyggligt folk. Såklart kan det fin-
nas de som är sura men dem kan man 
alltid undvika. 

Ingvar Bjerrefors
Bor: I Göteborg.
Gör: Pensionerad polis.
Reser: 7–8 gånger per år. 
Har gjort 115 bussresor med 
Rolfs buss.

Ingrid och 
Svante Rosberg 
provsmakar 
Ahrdalens 
druvor.

Dags för bussfika. Monica Scharn  
fixar en ”rockkaffe” till Rune Gustafsson.

Klostret Marienthal har idkat 
vinodling i hundratals år.



I dag säljs de handmålade  
barnen, som krävde 

hundratals arbets-
timmar, på svenska 
auktioner för några 

hundralappar. Skier, 
formgiven 1935, värde-
rades till 1 800 kr men 
återkallades, högsta 

bud var bara 360 kr. 
I USA är priserna 
betydligt högre.

BING & GRÖNDAHL, Lladro och Rosen-
tahl är inte fy skam när det gäller exklu-
siva porslinsfiguriner – men ingen har 
blivit lika ryktbar som Maria Innocen-
tia Hummel. Berta Hummel, som hon 
egentligen hette, var inte bara extremt 
konstnärlig, hon var också väldigt be-
stämd med vad hon ville. Efter examen 
från konstakademin i München 1931 
beslöt hon att gå i kloster, bytte namn 
till Maria Innocentia och inrättade sitt 
liv som nunna och lärare. Men konsten 
gav hon inte upp och helst målade 
hon idylliska barnporträtt, baserade 
på traktens ungar. Porslinstillverkaren 
Franz Goebel upptäckte hennes talang 
och lanserade 1935 de första porslins-
figurinerna baserade på hennes teck-
ningar. De blev en omedelbar succé 
och ett kontrakt skrevs där Goebel gav 
klostret en konstnärlig kontroll för all 
framtid.

Efter en dipp under andra världskri-
get kom affärerna åter i gång i slutet av 
40-talet, framför allt tack vare ameri-
kanska soldater som var stationerade i 
Tyskland. De små, lätta figurinerna var 
perfekta souvenirer och presenter till 
nära och kära på andra sidan Atlanten. 
Hummelfigurerna blev samlarobjekt 
och ända in på 80-talet rådde Hummel-
feber i USA, där M.I. Hummel Club än i 
dag har över 100 000 medlemmar. Det 
är också till USA man ska bege sig om 
man vill se världens största Hummel-
samling, närmare bestämt till Rose-
mont i Illinois, där stadens tidigare 
borgmästare har skapat ett museum 
med mer än 1 000 figuriner. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD

Bedårande barn av sin tid

Kulturkoll

Here’s my heart, nytillverkad  
på 2000-talet, klubbades på 
auktion 2017 för 1 300 kr.  
Det mest åtråvärda motivet,  
Adventure bound, kan kosta 
allt från 10 000 till 40 000 på 
den internationella marknaden.

Hummelfigurinerna har spelat biroller i 
en lång rad kända tv-serier från Seinfeld, 
Glee och The Mentalist till Simpsons och 
South Park (som till och med döpte ett 
avsnitt till ”Hummels & Heroin”).

I Breaking Bad stjäl kleptomanen Marie 
en Hummel-figur och i Better call Saul 
– som skapats av samma producent – 
tjänar den skrupelfria advokaten Jimmy 
McGill storkovan på en stulen Hummel. 

Umbrella girl formgavs 
1949, tre år efter att 
Maria Innocentia gick 
bort, bara 37 år gammal. 
Denna såldes på auktion 
för 1 500 kr.

Den omtalade tyska perfektionismen gör det lätt att 
avgöra värdet på Hummelfigurerna. Stämplarna visar 
produktionsår och ibland även annan information. 
Kören klubbades på nätauktion för 1 800 kr.

Hummel på tv
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DAGS FÖR 
HEMBAKAT!

Linda Andersson är journalist och bakboksförfattare 

och driver Sveriges största bakblogg. Nu är hon  

aktuell med boken Lindas bröd & kakor och ur den  

bjuder hon på tre härliga matbrödsrecept. 

RECEPT OCH FOTO: LINDA ANDERSSON  UR BOKEN: LINDAS BRÖD & KAKOR (BOKFÖRLAGET SEMIC)

”Jag älskar filmjölkslimpor.  
De blir otroligt saftiga och är  
så enkla att baka. I det här  
receptet blandade jag i aprikoser 
och valnötter i degen och det 
blev jättegott!”
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Vi har tre signerade exem-
plar av Linda Anderssons 
bok Lindas bröd & kakor 
som vi lottar ut bland dem 
som svarar rätt på frågan: 
Från Ligurien i Italien  
kommer ett klassiskt  
matbröd. Vad heter det?  
1. Focaccia
X. Firenze
2. Fresca

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Lindas bröd”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, "Lindas 
bröd”, Box 995, 162 12 Väl-
lingby. Senast den 31 mars 
vill vi ha ditt svar.

Vinn! 

”Min 18-årige son tycker 
att detta är ett av de 
saftigaste och godaste 
bröden han någonsin 
ätit. Och han har ändå 
hunnit med att smaka 
på en hel del …”

Hallå där Linda Andersson, 
var kommer ditt bakintresse 
ifrån?
– Jag hade det redan som 
barn och bakade nästan varje 
dag när jag kom hem från 
skolan. Det blev en hel del 
sockerkakor, chokladbollar 
och kanelbullar. Recepten 
hittade jag i Vår kokbok. Den 
har jag kvar fortfarande och 
sidorna som jag använde 
mest är alldeles kladdiga.

Hur började du blogga? 
– Jag jobbade på tidningen 
Hembakat i många år och 

bloggen var först en del av 
tidningens digitala satsning. 
Jag visade hur man gör olika 
kakor och bröd steg för steg. 
Bloggen fick snabbt många 
följare och i dag har den en 
miljon besökare per månad. 

Hur får du inspiration?
– Många idéer bara dyker 
upp i mitt huvud när jag 
är ute och går eller står i 
duschen. Jag brukar sms:a 
till mig själv när jag kommer 
på något.

Vilka ingredienser ska man 
alltid ha hemma?
– Vetemjöl, salt, jäst, vatten 
och rapsolja. Då kan man 
göra hur många olika bröd 
som helst, bara att smak-
sätta, till exempel med rivna 
morötter eller sesamfrön.  

Vilket är ditt bästa bak-
minne?
– När jag i 20-årsåldern fick 
kläm på hur det här med jäs-
ning fungerar och i och med 
det kunde baka en massa 
härliga matbröd. Det var 
verkligen en aha-upplevelse.

”Jag sms:ar idéer 
till mig själv”

Aprikos- och valnöts-
filmjölkslimpa
1 limpa

Ingredienser: 
4 dl vetemjöl
2 dl grahamsmjöl
2 tsk bikarbonat
1 tsk salt
4 ½ dl filmjölk
1 dl ljus sirap
150 g aprikoser
100 g valnötter

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. 
Blanda alla torra ingredienser  
i en bunke.
2. Tillsätt filmjölk och sirap.  
Rör ihop allt till en kladdig deg.
3. Dela aprikoserna på mitten. 
Rör ner aprikoser och valnötter 
i degen.
4. Klicka ner degen i en limp-
form, ca 1 ½ liter, klädd med 
bakplåtspapper. Släta till och
strö lite vetemjöl på ytan.
5. Grädda limpan längst ner  
i ugnen i ca 50 minuter. Lägg 
över ugnsfolie i slutet av
gräddningen om den blir för 
brun på ytan. Låt limpan svalna 
inlindad i en handduk. Vänta 
tills den kallnat innan du skär 
den i skivor.

Grötbullar 
ca 25 bullar

Ingredienser: 
GRÖT
2 dl havregryn
3 ½ dl vatten, kallt
50 g smör, rumsvarmt
DEG
25 g jäst
2 dl mjölk, fingervarm
1 ½ tsk salt
2 msk ljus sirap
ca 8 dl vetemjöl
GARNERING
Havregryn

Gör så här:
1. Koka ihop havregryn och 
vatten till en gröt i en kastrull. 
Lägg i smöret och låt det 
smälta ihop med gröten. Låt 
gröten svalna.

2. Smula ner jästen i en bunke. 
Tillsätt mjölken och blanda tills 
jästen lösts upp.
3. Blanda ner gröten, salt och 
sirap i bunken. Tillsätt mjölet, 
lite i taget, och rör ihop allt till 
en kladdig deg. Strö över lite 
vetemjöl.
4. Låt degen jäsa under bakduk 
i ca 45 minuter.
5. Mjöla händerna och dela 
degen i ca 25 bitar. Forma dem 
till runda bollar och lägg dem 
på en plåt med bakplåtspapper. 
Platta till dem lite.
6. Pensla bröden med vatten 
och strö över lite havregryn.
7. Låt dem jäsa under bakduk 
i ca 30 minuter. Sätt ugnen på 
230 grader.
8. Grädda bröden mitt i ugnen 
i 12–14 minuter. Låt dem svalna 
på ett galler under bakduk.
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Det kan löna sig att spana i gamla skjul och lador. Kanske döljer sig en 
riktig guldskatt under bråte och presenningar. Här är några rariteter 
som nyligen sett dagens ljus efter att i årtionden gömts undan eller 
glömts bort av sina ägare. 
TEXT: MARTIN ENGQVIST

Såld för 18 000 000:-
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Unikt skitig, men inte 
nog med det. Den här 
Ferrari Daytonan är 
den enda som finns 
med  aluminiumkaross. 
Därav priset. 

Den här fick man i alla fall 
för under miljonen. Dodge 
Charger Daytona från 1969.

Racingraritet blev råttbo
Ännu en klassisk bil med Daytona i 
modellnamnet, efter den legendariska 
racingbanan i Daytona Beach i Florida. 
Just denna modell av Dodge Charger 
Daytona byggdes bara 1969 i inte 
mer än 503 exemplar och är mycket 
eftertraktad bland samlare. Bilen på 
bilderna hittades för några år sedan i 
en lada i Alabama, där den stått sedan 
1974 och råttor haft god tid på sig att 
äta upp stora delar av inredningen. 
Den såldes 2016 på auktion för drygt 
800 000 kronor. 

Mytomspunnen Ferrari
Många av världens bilsamlare hade 
hört talas om den. Men vart hade 
den helt unika Ferrari Daytonan tagit 
vägen? Sist någon sett skymten av den 
var i Japan på 70-talet. 
Ferrari tillverkade drygt 1 200 bilar av 
Daytonamodellen, som egentligen 
hette 365 GTB/4, under åren 1968–
1973. Sex av dem gjordes med kaross 
helt i aluminium och fem av dessa för 
banracing. Ett enda exemplar med 
aluminiumkaross byggdes för vanlig 
trafik och levererades till en bilhandlare 
i Bologna hösten 1969. Efter några år 
och ägarbyten hamnade bilen i Japan. 
1980 köptes den av Makoto Takai, som 
parkerade bilen i garaget – och lät den 
stå där. Ett fåtal av världens Ferrari-
experter kände till bilens existens. Några 
ville köpa den, men Takai sade envist 
nej. Ända tills 2017, då Ferrarin lades 
ut till försäljning och visades offentligt 
för första gången på nästan 40 år. Den 
var oerhört smutsig, täckt av fågelskit 
men komplett, i princip orörd och med 
3 639 mil på mätaren. Bilen såldes av 
auktionsfirman RM Sotheby’s för drygt 
18 miljoner kronor. I befintligt skick. 

Såld för 800 000:-
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Det finns alltid plats för 
ännu en Citroën 
Var och en för sig var bilarna inte så 
uppseendeväckande. Men som helhet 
var samlingen som såldes i Holland 
förra året desto märkligare. Någon 
– vem offentliggjordes inte – hade 
under årens lopp skaffat sig totalt 148 
stycken Citroën CX och ställt dem 
huller om buller i en lada. Bilarna var 
av årsmodellerna 1975–1990 och i 
mycket varierande skick. Den dyraste 
såldes för 85 000 kronor, de billigaste 
för någon tusenlapp.

Djurvännens Jaguar 
En Jaguar XK140 från 1955 är en klas-
siker i sig och var en exklusiv sportbil 
på sin tid. Vilket inte hindrade att en 
handfull XK140:or byggdes om och 
fick nya karosser av den italienske 
bildesignern Giovanni Michelotti. En 
belgisk bilentusiast och samlare vid 
namn Schepens köpte en av dessa 
bilar 1999 för runt 250 000 kronor, 
körde den under några år och påbör-
jade sedan en renovering – som aldrig 
avslutades. Herr Schepens dog 2016 
och Michelotti-Jaguaren såldes på 
auktion för 4,1 miljoner. I enlighet med 
Schepens testamente gick överskot-
tet till en djurrättsorganisation i hans 
hemstad Gent. 

Doktorns dyrgrip
Läkaren Harold Carr i Newcastle köpte 
sin Bugatti 1955. Bilen var en Type 57S 
Atalante av 1937 års modell och tillver-
kad i bara 17 exemplar, alltså en raritet 
redan då och säkert inte billig. 
Tyvärr led doktor Carr av tvångssyn-
drom och en samlarmani som blev allt 
värre med åren. Han isolerade sig från 
omvärlden, ställde undan Bugattin i 
ett garage 1960 och körde den aldrig 
mer. När släktingar gick igenom Harold 
Carrs ägodelar efter hans bortgång 
2007 hittade de den dammiga men 
intakta bilen, som senare klubbades på 
auktion för nätta 34,3 miljoner kronor.  

Cabb nästan utan pristak
”För den händige”, kunde auktions-
firman Bonhams ha skrivit i annonsen 
när denna Aston Martin DB4 Conver-
tible från 1963 skulle säljas för åtta år 
sedan. Bilen, en av de endast 70 
DB4-cabrioleter som tillverkades, 
hade stått undanställd och i princip 
orörd sedan 1980. Den första ägaren 
var en professor Blackman – och hans 
parkeringstillstånd från universitetet 
i Oxford satt kvar på insidan av vind-
rutan när bilen såldes i befintligt skick 
för 3,5 miljoner kronor. Renoverad till 
utställningsskick kan bilen värderas till 
10 miljoner kronor. 

Efter drygt 30 år i ett 
garage kunde skicket varit 

värre. Aston Martin DB4 
Conventional från 1963.

En av 148 Citroën 

CX som någon 

samlat på sig.

Lite fix bara så är 
Michelotti-Jaguaren 

som ny igen.

Har du en Bugatti från 1937 
i garaget? Grattis!

Såld för 3 500 000:-

Såld för 34 300 000:-

Såld för 4 100 000:-
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 Sverige runt

En glimrande historia
Alla vägar bär till Rom, 
sägs det. Men några 
verkar faktiskt ha lett åt 
andra hållet – från 
romarriket ända till 
Skövde. Det här är 
historien om Sveriges 
största guldskatt.
DRÄNGARNA CARL Wernlund och Per 
Rythén hade en novemberdag 1904 fått i 
uppgift att jämna ut en jordkulle på Timbo- 
holms ägor öster om Skövde. Marken 
skulle göras om till åker. 

Men kullen bestod inte bara av jord. På 
knappt en meters djup hittade Wernlund 
och Rythén en skimrande guldkedja. De 
fortsatte att gräva och dagen därpå hittade 
de ytterligare en kedja, två guldtackor, två 
släta massiva guldringar och sexton spiral-

Troligen har föremålen  
i skatten tillverkats av  
guld från romerska mynt.

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Skövde

alls konstigt att romerskt guld hamnade i 
Västergötland. 

Vem som grävde ner guldet i Timbo-
holm, och varför, vet man inte. Skattens 
storlek indikerar att den tillhört en eller 
flera mycket mäktiga personer, men den 
skulle också kunna ha ägts gemensamt av 
ett större kollektiv. Föremålen anses vara 
råmaterial, tänkt att senare smältas ner 
och smidas om till medaljer, fingerringar 
och andra smycken. Men guldet skulle 
också kunna ha grävts ner som offer till 
högre makter. 

I DAG FINNS Timboholmsskatten i Guld-
rummet på Historiska museet i Stockholm 
och en kopia visas på Stadsmuseet i 
Skövde. Timboholm är inte längre lands-
bygd utan ett av stadens industriområden 
och hemadress för bland annat Volvo 
Personvagnars motorfabrik och Skövdes 
värmeverk. 

Men visst vårdas här minnet av dräng-
arnas fynd för mer än ett sekel sedan. En 
skulptur inspirerad av guldskatten står mitt 
i den stora Timboholmsrondellen. ●

ringar. Sammanlagt drygt sju kilo guld, 
vilket gör fyndet till den största bevarade 
guldskatt som hittats i Norden (den så 
kallade Tureholmsskatten, som hittades 
i Sörmland på 1700-talet, var större men 
delades upp). 

TIMBOHOLMSSKATTEN är daterad till 
400–500-talen, en period som kallas 
folkvandringstid och även yngre romersk 
järnålder. 

Guldet föremålen är gjorda av är mycket 
rent, 23–24 karat, vilket skvallrar om att 
det troligen är romerska guldmynt, solidi, 
som smälts ner och omformats till tackor 
och ringar. I så fall har det gått åt drygt 
1 500 mynt – en stor förmögenhet med 
tanke på att en menig romersk soldat hade 
en årslön på 5 solidi.

Under den här tiden präglades Europa 
av en gåvokultur. Guldmynt och guldföre-
mål användes för att stärka vänskapsband 
och maktallianser, och som betalning 
för varor och tjänster. Föremålen gavs 
ofta bort i flera led och kom på så sätt att 
färdas långt. Ur det perspektivet är det inte 

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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Timboholmsskatten hittades 1904.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in datortermerna. De fem 

överblivna bokstäverna ger ytterligare ett 
ord. Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in datortermerna. 
De fem överblivna bokstäverna ger 
ytterligare ett ord. Orden hittar du 
både vågrätt, lodrätt, diagonalt 
och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

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

Vinnare Kombikrysset januari 2019:
Ann-Britt Borling, Järfälla, Lars Ivarsson, Örebro, 
Kjell Jonasson, Enköping, Lars Gamborn, Lerum, 
Margareta Genberg, Örebro.
Efterfrågad lösning januari 2019: VÅGSPEL.

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. 

” Maken och jag ska leva livet”
”NÄR JAG VINNER riktigt mycket pengar 
ska jag flytta till Tampa i Florida och bli 
en gråhårig tant! 

Jag skulle bjuda dit familj och vänner 
och ordna en fest för dem som är både 
glamorös och extravagant. Sedan skulle 
jag njuta av det varma vädret och dricka 

mitt morgonkaffe medan delfinerna 
hälsade på mig vid min brygga. 

Maken och jag ska leva livet och både 
barn och barnbarn är välkomna när 
de vill så vi får skämma bort dem extra 
mycket. Åh, vad härligt det vore för oss 
att få vara ekonomiskt trygga.”

Gunilla Egelstad
Ålder: 50 år.
Bor: Vega i Haninge, söder om 
Stockholm.
Gör: Transportledare på åkeri.
Familj: Man, barn och barnbarn.
Intressen: Umgås med barn och 
barnbarn, och att resa med maken.
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På gång

Sveriges alpinmetropol nummer 1 är 
i dag också känd för sin mat. Under 

temaveckan Åre Gastronomy erbjuder 
Åres restauranger och mat- och  

dryckproducenter, specialmenyer, 
gästspel och provningar.  

Mer info: www.aregastronomy.se

18-24
MARS I ÅRE

”Viktigt med 
digitala folk-
bildningen”
➞ Hallå där Ann-Helen 
Johansson, bibliotekschef 
på Värmdö kommun, som 
nu laddar för fullt inför All 
Digital Week 25–31 mars. 
Vad är det?
 – Det är en europeisk 
kampanjvecka där alla som 
arbetar för ökad digital del-
aktighet kan delta. I Sverige 
är vi många folkbibliotek 
som deltar och har gjort i 
många år. I vårt uppdrag 
ingår att ”nå alla” och arbeta 
läsfrämjande och demokrati-
utvecklande och i dag är 
den digitala folkbildningen 
speciellt viktig.
Blir det många besökare? 
– Ja, vi förväntar oss att 
många vill komma och 
lära sig mer om de digitala 
tjänster som Värmdö biblio-
tek erbjuder. Våra besökare 
kan vara varsomhelst i  
världen när de besöker oss 
digitalt via vår hemsida  
www.varmdo.se/bibliotek. 
Vad står på programmet?
– Vi har många digitala 
tjänster som vi lyfter fram 
extra mycket under veckan. 
Det blir en workshop om 
Makerspace, som är ett 
slags testverkstad med it 
som verktyg där människor 
kan mötas och dela erfa-
renheter. SeniorNet Värmdö 
kommer och håller kurser, 
och det blir också någon 
intressant föreläsning. 
Vad har lockat folk tidigare?
– Förra årets föreläsningar 
om digitaliseringen och 
den digitala valutan bitcoin 
väckte stort intresse.
Vad ser du själv mest fram- 
emot under veckan?
– Vår nya satsning med 
Makerspace. Under våren 
öppnar vi ett nyinrett rum 
för skapande i Runda huset, 
Gustavsbergs bibliotek. ●

➞ MÖRRUM 23 mars. I Mörrumsån i Blekinge har 
det fiskats lax och havsöring åtminstone sedan 
1200-talet. Det kommersiella fisket är numera ned-
lagt. Mörrum är i stället känt som en av Europas 
allra finaste sportfiskedestinationer, och just denna 
dag inleds årets säsong med den traditionella Lax-
premiären. Mer info: www.morrum.com ●
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OCH INGER SUNDELIN

RIDSPORT

Laxdags!

Årets stora hästfest
➞ GÖTEBORG 3–7 april. ”En fullspäckad vecka 
med fantastisk ridsport” lovar arrangörerna när 
Gothenburg Horse Show drar i gång för 43:e året i 
rad. Det är en av världens ledande inomhustävlingar i 
ridsport och här möts ekipage från hela världen i olika 
klasser. Bland annat kommer publiken i Scandinavium 
få bevittna två världscupfinaler. Förutom tävlingar 
bjuds också på showridningsinslag och annan under-
hållning. Mer info: www.gothenburghorseshow.com

VINTERSPORT

Full action i vårsolen 
➞ KIRUNA 15–16 mars. I Kiruna är 
vintern lång och mörk – men nu är det 
vår! Våryran är ett tvådagarsevene-
mang i och vid Luossavaarabacken och 
här kommer det att showas och tävlas 
i olika grenar på skoter, skidor och 
med slädhundar. Garanterat fartfyllt! 
Mer info: www.kirunalapland.se

Urpremiär i Örebro 
➞ ÖREBRO 23 mars. Denna lördag 
i Örebro blir en högtidsdag för 
teaterälskare. På Örebro Teater 
är det urpremiär för ”100 sånger”, 
specialskriven för länsteatern av 
den prisbelönte tyske dramatikern 
Roland Schimmelpfennig. Så här 
beskrivs pjäsens handling: ”En grupp 
människor 
står framför 
oss. De för-
söker berätta 
om vad som 
egentligen 
hände på 
tågstationen 
klockan 8.55. 
Men inför 
det oerhörda 
tvekar de, 
och berättar istället om allt det andra. 
Med värme, poesi och skärpa berättar 
’100 sånger’ om livet, om allt som 
blev och allt som hade kunnat bli.”. 
Mer info: www.orebrolansteater.se

I Mörrumsån är laxar 
på uppemot 20 kilo 
ingen ovanlighet.

Dags igen för det svenska ridårets 
höjdpunkt: Gothenburg Horse Show.

Se upp i backen! 
Kiruna har drabbats 

av våryra. 



Exklusivt erbjudande 

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

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

till dig!

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).

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

3  1 st Kombilott med fyra miljonchanser (värde 200 kr)

3  2 st påslakanset Ebury från 
 VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr)

3  2 st Femmanlotter 
 med chans att skrapa fram 
 en halv miljon direkt 
 (värde 10 kr) Värde 798 kr

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet 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 2 st 
påslakanset Ebury från VINGA OF SWEDEN (värde 798 kr) samt 2 st Femmanlotter (värde 10 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.

3

 *Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-05-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige.  
Din premie får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara. Personupp-
gifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. Kombispel i 
Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) 
och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på  
www.kombispel.se/allmanna-villkor.

SVARSKORT

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

1903KAKOM

Kombispel/
Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

2 st påslakanset 
(ingår 2 påslakan & 2 örngott) 

Storlek: 150x210 cm (påslakan), 
50x60 cm (örngott)

Erbjudandets 
totala värde:

1008 kr

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/mars

69 kr*
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

1903KAKOM_200x280_Kombitidningen.indd   1 2019-02-01   14:43


	KOM3_19_1_Omslag CA
	KOM3_19_2_Innehåll CA
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