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Kombi

David Gunnarsson målar masker  
till mästermålvakterna

Håll masken!

Vinn stjärnkockens 
nya kokbok!  

Klassiker 
på två hjul 
Husqvarna byggde
världens bästa motorcyklar  

Fridfulla 
Frankrike 
I hyrd kanalbåt 
hinner du njuta

Vilda
  smaker
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APRIL OCH VÅR i luften i stora delar av 
vårt avlånga land. Redan på tidningens 
kappa, det ”extra omslaget”, kunde 
du se vår stora nyhet denna månad: 
Extralotteriet. En Extralott kostar inte 
mer än 50 kronor (25 om du nappar på 
vårt premiärerbjudande!) och innebär 
att du är med i fyra dragningar per spel-
omgång med chans att vinna upp till 
250 000 kronor. Mer om Extralotteriet 
hittar du på sidan 26. 

MÅNADENS TIDNING bjuder på ett 
riktigt smörgåsbord av reportage. Vi 
tar dig med hela vägen till Kina så att 
du får se hur det kan gå till när vi väljer 
ut varuvinsterna till lotterierna. Det är 
mycket fokus på miljö och arbetsför-
hållanden. I reportaget möter vi Sören 
som är den som har den inte helt lätta 
uppgiften att varje vecka hitta nya  
vinster från både när och fjärran som 
ska tilltala alla sorters vinnare.

FÖR DEN SOM reser på semester istället 
för i jobbet tipsar vi om möjligheten 
att hyra en kanalbåt i Frankrike. Att 
under dagen stilla flyta nedför en kanal 
i det bördiga landskapet och på kvällen 
förtöja och duka upp en festmåltid 
med franska delikatesser och nybakat 
bröd låter som en väldigt avslappnande 
semester. Har du istället vägarna förbi 
Stockholm tipsar vi om 
Stadsmuseets visnings-
lägenheter. Fyra dolda 
pärlor som låter oss 
återuppleva hur det såg 
ut i svenska hem un-
der svunna epoker.

 Jag önskar dig 
mycket läsnöje och 
tur i månadens  
dragningar!

Vårkänslor i  
när och fjärran

KYLVÄSKANS VÄG 
Kombi reste till Kina och 
följde tillblivelsen av kylväskan 
du kan vinna nu i april.

MASKER FÖR MÄSTARE  
Hockeymålvakternas 
favoritmålare sitter i en 
gammal lada utanför Sävsjö.  

COOLA KRUKOR
Glöm de tråkiga terra- 
kottapottorna. Dina 
växter förtjänar bättre.  

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om motorcyklarna från Husqvarna, fyra historiska Stockholmshem att besöka 
och Reijmyre glasbruk, möt ett par lyckliga vinnare – och glöm inte korsordet! 

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Rofylld resa Sidan 10

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 4

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 14 Sidan 6 Sidan 13

Välkommen

Kombi

I tre knops fart, normal promenadhastighet, 
glider den hyrda båten fram. En vecka på kanal 
i Frankrike är en underbart långsam njutning. 
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VINNARE 
30 000:-

”Man kan vinna 
på många olika sätt”
”JAG SADE UPP en av mina två lotter i 
Postkodlotteriet. Det får räcka med en 
lott, tänkte jag. Men samma dag damp 
det ner ett brev i min brevlåda. Det 
kom från Kombilotteriet och innehöll 
ett lotterbjudande. Först tänkte jag 
kasta det, men så slogs jag av tanken 
att det kanske fanns en mening med att 

det kom just då. Så jag tackade ja till 
lottprenumerationen – och tur var väl 
det. För en tid senare vann jag 30 000 
kronor. 

Hade jag varit yngre hade jag nog 
lagt vinstpengarna på en resa, men nu 
blir det nog en ny dator, och kanske 
också en ny mobiltelefon. 

Det känns förstås jättebra att vinna 
så mycket pengar, men jag tänker att 
man kan vinna på många olika sätt. Jag 
hade till exempel tur som överlevde en 
aortabristning när jag var ute på älgjakt 
för några år sedan. Och så träffade jag 
min fru redan i unga år. Det är också en 
riktig högvinst!”

Karl-Erik Hermansson
Ålder: 75 år.
Bor: Frösön.
Gör: Pensionär.
Familj: Fru, två vuxna barn, två barnbarn.
Intressen: ”Familjen och våra barnbarn 
Liv och Sigrid, jag är aktiv i föreningen 
Östersund HjärtLung. Min fru är ord-
förande och jag vice ordförande.”



Förra månaden lottade vi ut ett snyggt hundhalsband bland 
dem som lade upp bilder på sin fyrfota vän på Kombispels 
Facebooksida. Bland de tävlande finns 
Aylas matte Malin Svensson Björck 
och Labans matte Åsa Emnerud. 

Vinnarna av halsbandet från 
Collar of Sweden presenteras 
på Facebook och i nästa 
nummer av Kombi.

GRATTIS BOKVINNARE!
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Kombinytt

Banfa Jawla är 25 år gammal 
och utsågs i fjol till ”Årets 
rookie” av Pressfotografernas 
Klubb i Stockholm. I det här 
numret har han fotograferat 
Kombivinnaren Pia på sidan 
här intill.  

Du utbildar dig just nu på 
Nordens Fotoskola. Hur 
kommer det sig? 
– Jag fick upp ögonen för 
fotografi så sent som för fem 
år sedan, när jag fyllde 20. 
Tanken var inte från början 
att arbeta som fotograf. Men 
jag gick in för det stenhårt, ut-
vecklades och till sist var det 
svårt att stå emot. Det doku-
mentära tilltalar mig mest och 
därför sökte jag till Nordens 
Fotoskola. 
 Vad har du gjort tidigare? 
– Jag spelade mycket fotboll. 
Jag gick ur gymnasiet 2012. 
Spelade ännu mer fotboll, 
reste en del, läste inrednings-
design ett år i Örebro och 
bodde sedan ett år i London, 
där det blev väldigt mycket 
modefotografi. 

Vad kännetecknar en riktigt 
bra bild? 
– För mig är ljuset allt. En 
jättedålig bild kan bli helt 
underbar i rätt ljus. En helt 
underbar bild kan bli ännu 
bättre i rätt ljus.
 Vad gör du helst när du inte 
fotograferar? 
– Jag tycker om att lyssna på 
musik, vara med vänner och 
familj, se på Arsenal och helt 
enkelt bara njuta av tillvaron. 
Jag har på senare år insett hur 
bra jag mår av att få vistas i 
naturen. 

Fyra frågor till Banfa Jawla, fotograf

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

I Kombi nr 2 tävlade vi ut kokboken Fisk och det rätta svaret 
var Bouillabaisse. Vinnare blev: Leila Lassila, Nacka, Kjell 
Silver, Malung och Erik Ersson, Fårö. Vi tävlade även ut 
boken En guide till konsten i tunnelbanan där det rätta svaret 
var Blåsut. Vinnare blev: Solveig Perfect, Järna, Sven-Olov 
Finström, Västerås och Roger Lundborg, Sävedalen. 

”För mig är ljuset allt” 

Toyota Corolla såg dagens 
ljus 1966. Sedan dess har mer 
än 45 miljoner exemplar till-
verkats, vilket gör Corollan till 
världens mest sålda bilmodell. 
Nu har det naturligtvis hänt 
en del på 53 år och under 
våren har den trettonde 
generationen Toyota Corolla 
börjat säljas i Sverige. 

Den nya modellen har inte 
mycket gemensamt med den 

mycket enkla och pyttelilla 
bil som rullade ut ur fabriken 
1966. 2019 års Corolla är 
byggd på en helt ny platt-
form och fullproppad med 
ny teknik och avancerade 
säkerhetssystem som aktiv 
farthållare med autobroms, 
intelligent körfilsassistans och 
vägskyltsigenkänning.

Nya Corolla finns att få 
med vanlig bensinmotor. 
Men allt talar för att hybrid-
varianterna – som kombi-
nerar el- och bensinmotor 
– är de som kommer att 
locka flest köpare. Två olika 
drivlinor erbjuds, en på 122 
och en på 180 hästkrafter, 

och köparna kan välja mellan 
en femdörrars kombikupé 
eller en rymlig kombi kallad 
Touring Sports.

Nya Toyota Corolla kostar 
från 184 900–335 400 
kronor beroende på modell, 
motor alternativ och utrust-
ningsnivå.

Motornytt!
GAMMALT NAMN, HELT NY BIL
1966

2019

Den snygga 
vattenflaskan i 
rostfritt stål från 
Sagaform är 
veckans vinst i 
Motorlotteriet  
den 26 april och 
10 maj. Håller 
dryck iskall i upp 
till 24 timmar 
eller varm i upp 
till 12 timmar tack 
vare den avan-
cerade vakuum-
konstruktionen av 
dubbla stålväggar 
och kopparhölje. 
Flaskan rymmer 50 centi-
liter och väger 0,32 kilo.

Släck törsten 
med stil

Vovvar som vill vinna!

Ayla

Laban



5 magasinet kombi  4 2019

B
E

R
Ä

T
TA

T
 F

Ö
R

: I
N

G
E

R
 S

U
N

D
E

LI
N

  F
O

T
O

: B
A

N
FA

 J
A

W
L

A

VINNARE

Pia Ecke
Ålder: 49 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Arbetar som personlig 
assistent.
Familj: Singel.
Intressen: Musik, främst 
opera och rock’n’roll. 
Historiska romaner om 
medeltiden, inredning och 
skridskoåkning. 

”Jag har haft turen 
att vinna 16 gånger”
”JAG GICK MED i Kombilotteriet för ett 
och ett halvt år sedan, och ganska snart 
fick jag min första varuvinst. Sedan dess 
har jag vunnit 16 gånger! Det har blivit 
två ljuslyktor, ett knivset i tre delar, två 
weekendväskor, en ullpläd och en stek-
panna. Alla vinster är av god kvalitet. 

När det inte funnits någon varuvinst 
som passat mig har jag tagit en ny lott, 
och med det har jag fått ännu flera 
vinstchanser.

Det är ju olika hur man vinner och 

hur man har det med turen. Jag hade 
sällan någon framgång med mina 
trisslotter, så i jämförelse med dem har 
det varit väldigt lyckosamt att vara med 
i Kombilotteriet.

Visst skulle det vara härligt att någon 
gång vinna en miljon kronor eller en ny 
bil, men jag har min lott i första hand 
för att det är trevligt. Och jag gläder 
mig varje gång mitt lottnummer kom-
mer upp i dragningslistan. Så allt som 
allt är jag en mycket nöjd kund.”

200:-



magasinet kombi  4 20196 

David Gunnarsson 
Ålder: 42 år.
Familj: Fru Louise, 39, barnen Ellen, 
17, Lowe, 12 och Charlie, 8 år.
Bor: I byn Norra Ljunga utanför 
Sävsjö i Småland.
Yrke: Målar hockeyvärldens stora 
målvakters masker.

David målar 
mästarnas masker
När världens bästa ishockeymålvakter vill ha personligt utformade 
masker ringer de till Sävsjö i Småland. Där sitter David Gunnarsson 
i sin morfars gamla lada och skapar något som inte kan beskrivas 
som annat än ren konst. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST

David Gunnarsson 
med två masker 
färdiga för leverans: 
den vänstra till Peter 
Budaj i Los Angeles 
Kings, den högra till 
Anders Nilsson  
i Ottawa Senators.
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”Det här är pojkdrömmen som gick i uppfyllelse”.

S
LUTSEKUNDER i Madison Square 
Garden i New York. Ett stenhårt 
slagskott i 150 kilometer i tim-
men från blå linjen träffar rakt 

på Henrik ”Henke” Lundqvists mål-
vaktsmask.

Den livsviktiga skyddande masken är 
också ett konstverk, skapat i en liten by 
på småländska höglandet. 

– Jag berättar en historia på mas-
kerna, säger David Gunnarsson.

David, 42 år, tar en fikapaus i verk-

staden som ligger i hans morfars 
gamla lada, mitt över vägen från där 
han och familjen bor i Norra Ljunga 
utanför Sävsjö. Han ska precis börja 
berätta historien om hur det gick till 
när han själv blev stjärna i NHL när 
det knackar på dörren.

FedEx, det amerikanska fraktfö-
retaget, hämtar ytterligare ett paket 

med en mask som ska transporteras 
över Atlanten.

Mannen från FedEx lär komma till-
baka om en dag eller två för att hämta 
ytterligare en mask till en puckmotande 
NHL-stjärna.

– Just nu målar jag en mask till  Robin 
Lehner i New York Islanders, säger 
 David och hugger in på en köttbulle-
macka från Melins konditori i Sävsjö.

VI SITTER DÄR ROSA, Stjärna och de 
andra kossorna förr stod och mumsade 
på hö eller blev mjölkade, och pratar 
om drömmar.

– Det här är pojkdrömmen som gick 
i uppfyllelse, säger David. Ända sedan 
jag var liten grabb har jag älskat hockey 
och att teckna och måla.

David Gunnarsson är lite blyg och 
försiktig med orden för att inte ”för-
häva” sig. När han berättar historien 
om den legendariske NHL-målvakten 
Ed Belfour är det knappt han tror det 
själv.

– En stor idol, säger David. Jag var 
14 –15 år och hade en plansch på Ed 
Belfour på väggen. Flera år senare fick 
jag höra att han ville ha kontakt med 

mig. Jag höll på att smälla av. Plötsligt 
satt jag där med Eds telefonnummer i 
näven. Ed Belfour … det var ju inte klokt.

David designade en mask till Ed, 
som gick under smeknamnet ”Eddie 
The Eagle”, eftersom han alltid hade 
den vithövdade amerikanska örnen på 
masken.

– Sedan har jag designat och målat 
masker till Dominik Hasek, tjecken som 
gjorde 16 säsonger i NHL, och Arturs 
Irbe med 13 säsonger i NHL och som 
stod i mål både för Sovjet och sedan 
Lettland, berättar David.

MEN DET BÖRJADE med Davids första 
svenska idol. Det var 1996 och Bosse Ahl 
i Davids favoritlag HV71 hörde av sig.

– Han hade sett mina teckningar 
i HV:s programblad och ville ha ett 
schyst motiv på sin mask. HV hade bör-
jat kalla sig Blue Bulls och jag målade 
en tjur som bröt sig loss.

På tal om HV71 fick David också 
måla Stefan Livs masker, den folkkäre 
målvakten som omkom i en flygolycka i 
december 2011.

Arbete pågår. Tre omålade 
masker, en som ska till Vegas 
Golden Knights, en till Samuel 
Ersson i Västerås och en till 
Peter Budaj, Ottawa Senators.

Tröjan med häls-
ning från Henrik 
Lundqvist vårdas 
ömt av David. 

Som en kul grej har David gjort egna  
etiketter till flaskorna med airbrushfärger. 
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– Vi blev vänner och hans död tog 
mig väldigt hårt, säger David. Det 
känns fantastiskt att jag nu designat 
masker till hans söner Herman och 
Harry.

2001 gjorde Johan Hedberg stor 
succé i Pittsburg Penguins och fick 
smeknamnet ”The Moose” eftersom 
han hade älgar på sin mask.

Publiken, journalisterna och tv-
kanalerna undrade hur han fått till den 
där masken. ”Det sitter en snubbe i 
Sverige och målar dem”, var det någon 
som sade och ansedda magasinet 
Sports Illustrated hörde av sig.

– MITT FÖRSTA BREAK i USA, berättar 
David. När Henke Lundqvist började 
i New York Rangers och bara använde 
mina masker drog det i gång på allvar.

David, som vid det här laget har 

gjort ett 40-tal masker till Henke 
Lundqvist, blev NHL-målvakternas 
”go-to-man”. I dag gör David masker 
till runt 60 procent av NHL:s målvakter 
och till varenda målis i SHL, Svenska 
Hockeyligan. 

David, som aldrig själv spelat hockey, 
har blivit superstjärna I USA, och flera 
gånger varit intervjuad i tv-kanalen 
NHL Network.

– Henke har gjort en tv-serie som 
heter ”The Mask” där olika sportstjär-
nor får en mask designad av mig, bland 
andra John McEnroe. De flyger in ett 
tv-team till Sverige och filmar här i 
morfars gamla lada.

Davids företag DaveArt är en succé-
historia och David är nu också ”The 
 official artist” för Bauer, världens  ledande 
tillverkare av hockeyutrustning.

– Ja … jo … hmm. Ibland får jag 
skriva autografer när jag är i USA, säger 
David.

PROCESSEN BÖRJAR MED att David och 
målvakten spånar idéer. Oftast har mål-
vakten en tanke om hur han vill berätta 
sin egen historia på masken, som är ett 
slags kombination av mask och hjälm. 

– Jag får ständigt nya idéer, säger  
David. Men ibland får jag gå och 
grunna en stund.

När målvakten och hans klubb 
godkänt skissen sätter David i gång. 
Han använder nästan alltid airbrush-
tekniken, men också vanliga penslar 
och tuschpennor. Sedan lägger han på 
klarlack.

– I snitt gör jag runt 200 masker om 
året. Sommaren är mest intensiv, då 
ska alla målvakter ha nya masker för 
kommande säsong.

– Vi har aldrig sommarsemester, 
säger Davids fru Louise som sköter 
ekonomin i företaget.

David har förstås svårt att välja en 
favorit bland alla de masker han målat, 
men en mask han gjorde till Robin 
 Lehner betyder mycket för honom. 
Lehner lade in sig på rehab sommaren 
2018 för sitt alkoholmissbruk.

– Då spelade han för Buffalo Sabres. 
Efter rehab fick han kontrakt med New 
York Islanders och ville ha en mask 
som berättade vilken resa han gjort. 
Då gjorde jag en mask med demoner 
däruppe och en uppstigande sol längre 
ner, berättar David. ●

”De flyger in ett tv-team till Sverige och filmar 
här i morfars gamla lada.”

Den här masken 
är till en målvakt 

i Finland. 

Varje mask berättar 
något om målvakten 

som bär den. David 
skissar i datorn. 



TROTS OÄNDLIGA ägarbyten och 
mängder av konkurser – senast i de-
cember 2018 – har Reijmyre glasbruk 
aldrig gett upp. Som fågeln Fenix har 
glashyttan, som ligger 4 mil norr om 
Norrköping, inte bara rest sig ur askan, 
utan också varit föregångare på många 
plan. Reijmyre var bland annat först i 
Sverige med att tillverka pressglas på 
1830-talet och först med att anställa 
kvinnliga formgivare, flera decennier 
före konkurrenterna. 

Redan 1901–02 anlitades den första 
kvinnan, Betzy Ählström, som fick be-
talt per levererad teckning. 1902 skickar 
bruket henne ”Kr 72 för de senast 
erhållna 92 st teckningarna, vilka alla 
voro charmant vackra”. Betzy Ählströms 
mönstrade konstglas visades på konst-
hantverksutställningen i Turin 1902 och 
lovordades av den internationella press-
sen. I dag finns bara 10–15 kända objekt 
kvar, bland annat på Nationalmuseum. 

Reijmyres mest kända formgivare var 
också en kvinna, Monica Bratt. Under 
åren 1937–1950 skapade hon mängder 
av bruksglas, mestadels i starka färger 
som rubinrött, klargrönt och blått, och 
hennes högresta karaffer, stilrena skålar 
och enkla dricksglas är lika populära nu 
som då. 

Sedan starten 1810 har bruket tillver-
kat alltifrån fönsterglas och glödlampor 
till buteljer, karaffer, vinglas, bläckhorn, 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Paul Kedelvs graciösa, 
slanka linjer är typiska 
för 1950–60-talen. 
Dessa vaser klubbades 
för 900 kr.

Rött glas var ett signum 
för Monica Bratt, utrop 
1 500 kr.

Karaff av Björn  
Trägårdh, klubbad  
för 1 100 kr.

Fyllehundar, även  
kallade brännvinshun-
dar, har tillverkats sedan 
1500-talet, denna  
klubbades för 300 kr.

Vas av Axel Enoch  
Boman, anställd på bru-
ket 1902–1916,  
utrop 6 000 kr.

Reijmyre – en glasklar föregångare

Kulturkoll

Reijmyre på auktion

smöraskar, ljusstakar och pottor (!) – ja, 
till och med leksaker i början av 1800-ta-
let. I dag är bland annat föremål gjorda 

på uppdrag av Svenskt Tenn och vinglas 
designade av champagneexperten 
 Richard Juhlin några av storsäljarna. ●

Den 1700-talsinspirerade serien Antik har tillverkats i Reijmyre i 60 år och görs på 
samma sätt som under 1700-talet, med så kallad drivteknik. Metoden innebär att 
glasblåsaren formar glaset med sin hand vilket efterlämnar ett puntelmärke, efter 
puntelverktyget, på undersidan. Allt görs för hand och inget glas blir helt identiskt 
med ett annat. Antik säljs bland annat på Cervera, där ett rödvinsglas kostar 749 kr. 
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Första kanalresan gjorde de i Vene-
digbukten. Den gav mersmak, och i sep-
tember förra året var det dags för en lite 
längre tur, den här gången längs Canal 
Latéral à la Garonne i södra Frankrike. 
En väl vald tidpunkt, i september är det 
fortfarande varmt men inte så turisttätt 
som under högsommaren.

Ann-Charlotte och Peringvar  
hämtade sin hyrbåt i Castelsarrasin 
i närheten av Toulouse och lämnade 

Visst är det ett äventyr, även om det går i sakta mak. Att hyra 
båt och glida fram längs en kanal i tre knop är ett perfekt 
sätt att uppleva det småskaliga Frankrike, med gott om tid 
för sightseeing och kulinariska upplevelser. 
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: PRIVATA

F
ÖR NÅGRA ÅR SEDAN sålde 
 Ann-Charlotte och Peringvar 
Östblom sin båt. Det blev mest 
samma kobbe de åkte till och det 

var mycket jobb med båten i förhål-
lande till den tid den användes.

Men lusten till båtliv och vatten 
fanns kvar, och efter att ha läst en 
inspirerande tidningsartikel om några 
som hyrt kanalbåt i Europa bestämde 
de sig för att prova själva.

tillbaka den en vecka senare i Le Mas- 
d’Agenais inte så långt från Bordeaux.

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN på kanalen  
är drygt 3 knop, ungefär 6 kilometer i 
timmen, så det går inte att ha bråttom. 
På sju dagar körde de cirka 10 mil, en all- 
deles lagom sträcka för att kunna ta del av 
alla sevärdheter längs vägen.

Charmen med att åka kanalbåt är 
just att man kan stanna när och var 

Långsamhetens lov

Dags för slussning och 
besättningen är redo.

Bordeaux

Le Mas-d’Agenais

Toulouse

FRANKRIKE
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Ann-Charlotte och 
Peringvar Östblom
Ålder: ”70+/-”.  
Bor: Stockholm.
Gör: Aktiva pensionärer.
Familj: Barn och barnbarn.
Intressen: Kultur och resor.

Stopp i Nérac för lunch 
och sightseeing. 

Peringvar och 
Ann-Charlotte 

har stor nytta 
av guideboken, 
både innan och 

under resan.

Klostret L’Abbaye St Pierre i 
Moissac i fin eftermiddagssol.

Malause,  
en av resans 
35 slussar. 

I Agen finns många låga 
broar. Men inte lägre än 
att båten kan passera.

Tre tips! 
1. ”Det är bra om minst  

en person i ressällskapet har  

båtvana. Speciellt om det är 

många slussar som ska passeras.”

2. ”Prata igenom innan vad ni vill 

se och göra under resan. Lägg 

upp en rutt redan på hemmaplan 

och håller er till den.”

3. ”Låt resan ta tid och ha  

inte bråttom.”
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Fakta
➞ Kanaler i Frankrike: Frankrike har 
ett stort nät av kanaler som löper i an-
slutning till de stora floderna. Tidigare 
var de viktiga transportvägar. I dag, 
när lastbilar, tåg och flyg tagit över 
godstransporterna, har kanalerna blivit 
en viktig del av turistnäringen. Varje år 
tar tusentals turister chansen att i sakta 
mak få glida fram längs de vackra vat-
tenvägarna kantade av skuggande träd 
och blommande buskar.
➞ Bästa tiden: Sensommar eller tidig 
höst.
➞ Resa dit: Flyg t o r Toulouse. 
Prisexempel SAS 3 003 kr. Tåg till 
starthamn och från sluthamn. Pris cirka 
3 000 kr t o r.
 ➞ Båthyra: En vecka inklusive driv-
medel och slussavgifter 24 000 kr, 
oavsett antal passagerare. Hamnavgift 
(200-400 kr/natt) tillkommer.
 ➞ Hyra kanalbåt: www.leboat.com,
www.seatravel.se, www.classicworld.se,
www.poseidontravel.se
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man vill. Det är bara att lägga till vid 
kajen och kliva i land.

– En tidig morgon gick vi på mark-
nad och köpte med oss en massa god-
saker till lunchen, säger Ann-Charlotte. 
En annan dag gick vi på upptäcktsfärd i 
Moissac som har ett berömt medeltida 
kloster.

Frukost och lunch lagade de på 
båten, medan middagarna med fördel 
avnjöts på restaurang i någon av de 
små städerna de passerade.

 – Vi brukade fråga hamnkaptenen 

där vi lade till för natten om tips på 
bra matställen – och vi blev aldrig 
besvikna, säger Peringvar. Överhu-
vudtaget blev vi väldigt väl bemötta i 
gästhamnarna, av både personal och 
andra båtgäster.

BÅTEN VAR MODERN och välutrustad. 
Tre bekväma hytter, kök med allt som 
behövs för matlagning, trevligt var-
dagsrum – och inte minst ett generöst 
soldäck.

– Där på soldäck tillbringade vi den 
mesta tiden, säger Ann-Charlotte. Det 
var härligt att sitta i solen, se ut över 
landskapet och alla människor som 
cyklade, joggade eller promenerade på 
stigarna vid sidan av kanalen.

Ann-Charlotte och Peringvars goda 
vänner Agneta Sandström och Olle 
Hådell, som de känt sedan ungdoms-
åren, var med på resan. De fyra har 
gjort en båtresa tillsammans tidigare 
och vet att de kan samarbeta bra. En 
inte oviktig detalj speciellt när man, 
som i det här fallet, ska passera 35 stora 
slussar längs vägen.

 – Då måste alla hjälpa till och veta 
exakt vad de ska göra. Då finns det 
inte tid för några diskussioner, säger 
Peringvar. ●

Tre smultronställen
➞ Moissac, medeltidsstad med klost-
ret L’Abbaye Saint Pierre från 600-talet, 
smala gränder och vackra byggnader.
➞ Nérac, charmerande liten by där man 
kan lägga till vid kajen mitt i centrum.
➞ Buzet-sur-Baïse, ”här åt vi den 
bästa middagen på hela resan. Hamn-
kaptenen tipsade och hjälpte oss att 
boka bord.”

”Där på soldäck  
tillbringade vi den 

mesta tiden.”

En stunds avkoppling 
på soldäck efter  

ankomst till Moissac.

Gångstråken längs 
kanalen ramas in av 

vackra lövträd.



PÅ GRÖN 
KVIST

Glöm strama betongkrukor, monstera, 
aralia och yviga, pinnstammade palmer. 

Våren 2019 vill vi ha tåliga växter med 
rödskimrande blad och ytterfoder  

av spännande material  
som papper, läder och ull.

AV: CHRISTINA BILD
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       Inspiration

Gilla Kombispel  
på Facebook  
och tävla om en  
snygg kruka till vårens 
växter. Tävlingen hittar 
du i Facebookflödet.

Vinn! 

KORALLFORMATION
Fantasifull fasad från 

Hemtex, 399 kr.

FILTAD FINESS
Krukan av tovad ull är gummerad 

på insidan för att hålla tätt,  
Aveva-design.se, 199 kr.

70-TALSNOSTALGI
Björn Wiinblads vas Eva släpps nu 

i ny version, en 70-talsklassiker 
som funkar lika bra som kruka. 

Royaldesign.se, 349 kr.

GLASYR PÅ GLID
Tre tecken i tiden: 
rinnande glasyr, 

krackelering 
och metallglans. 
Bloomingville, 

165 kr.

SKULPTURALT
Snirkliga art déco-vibbar 

och karaktär som ett 
konstverk. Ärggrön kruka, 

ByOn, 1 399 kr.

VÄLHÄNGD 
ELEGANS

Amplar har fått 
en renässans. 

Stilren är denna 
av keramik och 
läder, Hübsch, 

280 kr.

UPP PÅ TÅ
I vår ses många krukor på fötter, låga stativ 

eller minipiedestaler. Marmorerad kruka 
från Nordal/Confidentliving, 184 kr.

TILLKNÄPPT
Naturgarvat läder åldras med stil 
och personlighet. Ytterkruka från 

visionofhome.se, 475 kr.

FRÅN PAPPSLÖJDEN
Vattentätt i kombination med 
papier-maché låter orimligt, 
men icke. Pappkrukan från 
DBKD kostar 199 kr/299 kr 

beroende på storlek. Kombis 
favorit!
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Bakom 
   kulisserna:
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En snygg och praktisk kylväska är månadens 
nyhet bland Kombispels varuvinster. 
Inköparen Sören Björding berättar om  
väskornas väg till de lyckliga vinnarna,  
en resa som började i Kina. 
TEXT: INGER SUNDELIN

R
EDAN FÖRRA SOMMAREN börja-
de Sören Björding, inköpare på 
Kombispel, fundera på vad som 
skulle passa bra som varuvinst 

till våren 2019. Idéerna var många, 
men till sist blev hans val en snygg och 
slitstark kylväska. 

I oktober 2018 reste Sören tillsam-
mans med Mia Marecek från Kombi-
spels leverantör Vinga of Sweden till 
Kina för att besöka Canton Fair – Kinas 
största import- och exportmässa med 

Att välja material och färg är inte det lättaste. 
Det finns nästan hur mycket som helst att välja 
mellan. Till sist föll valet på en slitstark polyester 
i klassiskt grått.

– från idé till leverans på tre månader

Väskornas 
väg till 
vinnarna 
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”Det är en bra mässa, men det gäller att vi är 
ute i god tid om vi ska få det vi vill ha.”

25 000 utställare inom heminredning, 
hushållsvaror och leksaker. Här har 
Sören hittat fina Kombispelsvinster 
och duktiga leverantörer många gånger 
tidigare.

– Det är en bra mässa, men det gäller 
att vi är ute i god tid om vi ska få det vi 

vill ha. Produktionstiden för en produkt 
är uppåt tre månader från det att vi 
skriver kontrakt tills varorna finns på 
vårt lager. 

TILLSAMMANS MED Vingas kinesiska 
personal, som hjälper till med språk 

och kontakter, vandrade Sören och Mia 
runt bland mässmontrarna för att hitta 
inspiration och idéer till den produkt 
Sören ville ta fram. Till sist bestämde 
de sig för en kylväska i slitstark polyes-
ter. En order på 8 000 kylväskor lades 
hos en fabrik som Vinga har ett nära 
och långvarigt samarbete med.

– Det är viktigt att hela väskan 
består av schysta material, och att även 
detaljer som dragkedjor och spännen 
har hög kvalitet, säger Sören.

Canton Fair
➞ Canton Fair är Kinas största import- 
och exportmässa för heminredning, 
hushållvaror och leksaker. 
➞ 25 000 utställare visar sina pro-
dukter på en yta av cirka 1,2 miljoner 
kvadratmeter, motsvarande ungefär 
170 fotbollsplaner. 
➞ Mässan hålls varje år i provinsen 
Guangdongs huvudstad Guangzhou.
➞ Den första mässan hölls 1957 och 
den första besökaren var en svensk 
inköpare.

Det är viktigt att alla detaljer, även 
dragkedjor och spännen, håller hög 
kvalitet. Carl Dahlin, vd för Vinga of 
Sweden, Sören från Kombispel  och 

Flora från Kinakontoret fick gå igenom 
många kylväskor innan de hittade rätt.
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Innan den stora produktionen star-
tar skickar fabriken ett första prov till 
Vingas kontor för kvalitetskontroll och 
godkännande. Ibland får fabriken  
bakläxa och måste göra om och för-
bättra produkten ända tills kunden är 
helt nöjd. 

– Det blev några svängar mellan fa-
brik och Vinga innan det blev rätt, men 
i januari kunde produktionen sätta i 
gång, fortsätter han. 

FABRIKEN ARBETAR utifrån organisatio-
nen Amfori BSCI:s uppförandekod som 
är en standard för att kontinuerligt 
förbättra arbetsförhållanden i produk-
tionen. Under hela produktionstiden 
gör personal från Vingas Kinakontor 
besök på fabriken för att säkerställa att 
reglerna efterlevs. 

– Jag själv har också besökt fabriken. 
Det är bra att ha sett allt med egna 
ögon, fortsätter Sören.

Den 20 januari lastades väskorna 
ombord på ett lastfartyg med desti-

nation Sverige och sju veckor senare 
anlände de till Göteborgs hamn. Efter 
tulldeklareringen kördes de med lastbil 
till Kombispels lager i Västberga i 
Stockholm. 

– Där tar Kombispels medarbetare 
Mikael Skoogh och Ann-Sofie Jakobs-
son emot kylväskorna och skickar ut 
dem till de lyckliga vinnarna. Och för 
mig är det dags att börja arbetet med 
att hitta nästa varuvinst, säger Sören 
Björding. ●

”Jag själv har också besökt fabriken. Det är bra 
att ha sett allt med egna ögon.”

Det är kanske inte någonting man tänker på till vardags 
– men en väska består av många olika komponenter.

Mia Marecek, miljöansvarig på Vinga of Sweden, går igenom 
kravlistan med Bella på Kinakontoret för att säkerställa att 
man kontrollerar rätt saker vid besök i fabriken.

Här sys banden, som 
ska bli bärhandtag, 
på själva väsktyget.

Materialet ska 
passera ett antal 
stationer innan 
det har blivit en 
färdig kylväska.

Bakom 
   kulisserna!
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”Schysta material 
och bra arbetsmiljö 
är ett krav”  
➞ Hallå där Sören Björding, inkö-
pare på Kombispel. Hur väljer du ut 
varuvinsterna?
– Jag hittar mycket på Canton Fair i 
Kina, men också på Formex och andra 
mässor i Sverige. Vi tar hem prover på 
det vi gillar och sedan fattar en panel 
bestående av mig, medarbetare från 
inköp, lager, kundservice och kampanj 
beslut om vad som ska köpas in.
Ungefär hur många olika produkter 
köper ni in på ett år?
– Cirka 40 olika produkter för Kombi-, 
Drömrese- och Motorlotteriet. Totalt 
bli det uppemot 400 000 varuvinster 
per år. 
Vad är viktigt när ni väljer leverantör?
– Att leverantören är ansvarstagande, 
pålitlig, levererar i tid och har produk-
ter som håller förväntad kvalitet. Att 
gällande lagar och regler följs, till ex-
empel REACH som är en EU-lag med 
syfte att öka säkerheten för människors 
hälsa och miljö när det gäller kemi-
kalier. Leverantören ska också aktivt 
arbeta för att förbättra arbetsmiljön i 
fabriker man jobbar med utanför Sve-
rige. Vår leverantör Vinga är medlem 
i Amfori BSCI så på ”deras” fabrik görs 
årligen en revision utifrån organisatio-
nens uppförandekod. 
Vilka är fördelarna med att producera 
i Kina?
– Det är inte priset för produkten, 
vilket många tror. Ofta är det i Kina 
man hittar fabrikerna som har den 
kunskap och arbetskraft som krävs för 
att producera det vi efterfrågar. Många 
kinesiska producenter har insett vikten 
av att ligga i framkant när det gäller 
schysta material och en bra arbets-
miljö för de anställda. Producenten 
som tagit fram kylväskan åt oss har vår 
leverantör Vinga haft ett långt sam-
arbete med.
Vilka varuvinster har Kombispels 
kunder gillat bäst hittills?
– Våra påslakanset är alltid väldigt 
populära som vinst. Produkter som 
kan användas i köket uppskattas också 
mycket av våra vinnare. ●

Här, vid den sista stationen, 
går man igenom varje väska 

för hand och sorterar bort 
dem som inte blir godkända.

I juni kan du välja 

kylväskan i 

reportaget som 

vinst. 

Missa inte!

Flora, Michelle och Bella är de 
som på plats ser till att allt blir 
rätt. Det är också de som besöker 
fabrikerna för stickkontroller.

Den långa resan är snart över. 
Från lagret i Västberga skickar 
Mikael Skoogh kylväskorna till 

lyckliga vinnare. 
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Helt vilt!
När allt fler efterfrågar ekologisk och närproducerad mat 

känns viltkött som ett självklart alternativ, säger Michael Björklund. 

Han är prisbelönt kock och kokboksförfattare och driver 

restaurangen Smakbyn hemma på Åland. 

Här bjuder han på några recept ur sin nya bok Mickes vilda. 

RECEPT: MICHAEL BJÖRKLUND  FOTO: LINUS LINDHOLM  UR BOKEN: MICKES VILDA (FÖRLAGET M)

”Jag fullkomligen 
älskar denna klassiska 

italienska rätt där tomat, 
vitlök och rosmarin ger 
grytan en mustig smak. 

Med åländsk vitsvanshjort 
höjs ossobucon 
ytterligare ett 

snäpp.”

Ingredienser: 
1 kilo Rådjurslägg eller sågade 
älglägg (cirka 6 cm tjocka) 
1 dl vetemjöl
salt
peppar
smör
2 gula lökar
2 morötter
1 liter tomatkross
3 vitlöksklyftor

2 msk citronzest
5 dl vitt vin
2 knippen timjan
4 salviablad
4 lagerblad
7 dl buljong 

Till servering:
½ dl bladpersilja
2 vitlöksklyftor
1 msk citronzest

Gör så här:
1. Skala och hacka löken och 
vitlöken. Skala moroten och 
skär den i grova slantar. Vänd 
köttet i vetemjöl, salta och 
peppra. 
2. Bryn köttet i en stekpanna 
och lägg det sedan i en ugns-
form tillsammans med resten 
av ingredienserna. Buljongen 
får gärna täcka köttet.  

3. Täck formen med alumini-
umfolie och baka i 170 grader 
i 1 ½–2 timmar eller tills köttet 
är så mört att det nästan loss-
nar från benet.
4. Strimla bladpersiljan och 
hacka vitlöksklyftorna. 
5. Tvätta citronen noggrant 
och riv fint, använd endast den 
yttersta gula delen av skalet. 
6. Strö över och servera.

Vild ossobuco 4 portioner
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Vi har tre exemplar av  
Michael Björklunds kok-
bok Mickes vilda som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Av allt kött som äts i 
Sverige är fyra procent 
viltkött. Vilket viltkött äter 
vi mest av? 
1. Rådjur 
X. Älg 
2. Vildsvin 

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

Vinn! 

Hjortytterfilé  
med gremolata
4 portioner

Ingredienser: 
1 ytterfilé av hjort
½ vitlök
smör till stekning
salt och peppar

Gör så här: 
1. Gnid in köttet med salt och 
peppar. 
2. Smält smöret i en stekpanna 
och lägg i vitlökshalvan. 
3. Bryn köttet i stekpannan 
tillsammans med vitlöken. 
4. Baka filén i ugnen i 90 gra-
der tills innertemperaturen är 
56 grader.  
(Älg- och rådjursfiléer steks på 
samma sätt.)

GREMOLATA
Ingredienser: 
2 msk hackad persilja
1 msk hackad färsk timjan
3 vitlöksklyftor
1 msk citronzest
1 dl olja salt och peppar

Gör så här: 
1. Hacka persilja, timjan och 
vitlöksklyftor. 
2. Tvätta citronen noggrant 
och riv den fint, använd endast 
den yttre gula delen av skalet.
3. Lägg alla ingredienser i en 
bunke och mixa ihop allt med 
hjälp av en stavmixer.

Hallå där Michael Björklund, 
var kommer intresset för det 
vilda ifrån?
– Jag är uppvuxen med natur 
och jakt så det har alltid funnits 
där. Och i dag när vi talar så 
mycket om närproducerat och 
ekologiskt känns det än mer 
som ett självklart val.
Ökar intresset för viltkött?  
– Ja, utan tvekan. Jag märker 
det här på Smakbyn, min 
restaurang, att gästerna vill 
ha vilt och gärna vill veta mer 
om historien bakom köttet,  
som var djuret är skjutet och 
vem jägaren är. 
Jagar du själv?
– Nej, min roll är att ta vara på 
köttet efter jakten.
Hur får man tag i viltkött om 
man själv inte jagar?
– Det kan vara lite knepigt 
förstås, men det kan finnas 
i saluhallar och välsorterade 

livsmedelsbutiker, speciellt när 
det är säsong. 
Är det svårt att tillaga viltkött?
– Nej, det tycker jag inte. Det 
är ett mört kött och tillagas 
som ett sådant. Ofta är det 
ganska magert så man får till-
sätta lite fett för att få det bra. 
När jag gör älgfärsbullar  
brukar jag blanda med 
hälften fläskfärs. 
Vad är din favorit?
–  Jag tycker väldigt 
mycket om hare. 
Köttet har en fin 
struktur och passar 
bra i grytor.
Vad är vårens spe-
cialitet på menyn?
–  Skarv. Den får 
jagas här på Åland, och jag 
tycker man ska ta tillvara 
det man skjuter. Skarv till-
lagas på samma sätt som 
annan matfågel.

”Jag tycker 
att viltkött ska vara  

åtminstone genomstekt. 
Då är strukturen fast och 
viltsmaken tydligare. Ifall 
temperaturen är för hög 

stressas köttet och  
den goda kvaliteten 

förstörs.”

Nässelpesto
4 portioner

Ingredienser: 
1 liter nyplockade nässlor
1 dl pinjenötter
2 vitlöksklyftor
1 dl riven parmesanost
½ dl olja 
salt och peppar

Gör så här: 
1. Hacka vitlöken och riv par-
mesanosten.  
2. Ge nässelbladen ett snabbt 
uppkok i rikligt med lättsaltat 
vatten.  
3. Häll bort vattnet genom 
en sil.
4. Kör de uppkokta nässlorna 
i en matberedare tillsammans 
med pinjenötter, vitlök, salt 
och peppar. 
5. I slutskedet tillsätter du 
parmesanosten, häller på oljan 
och vips är peston klar!

”Vilt känns som ett självklart val”

”Späda  
nässelblad är 

fantastiska som 
smaksättare i 

en pesto."
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LEGEND
Tvåhjulig

20 

Svensk fordonshistoria handlar inte bara om Volvo och Saab. 
Under större delen av 1900-talet tillverkades världens  

kanske allra bästa motorcyklar i Huskvarna. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: STEFAN NILSSON

Håkan ”Carla” 
Carlqvist flanke-
rad av Husqvarna 
Motorcycklars vd 
Leif Johansson 
(senare vd för 
Volvo) och chefs-
konstruktören 
Ruben Helmin.

Håkan ”Carla” Carlqvists 
världsmästarcykel från 
1979 har en hedersplats 
på  Husqvarna Museum. 

Modellen Silverpilen till-
verkades 1955–1965.
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H
ADE DET INTE varit för Magnus 
Johansson och hans farsa 
hade inte Steve McQueen 
haft lika kul.

För Magnus, pappa Birger och de an-
dra på fabriken byggde motorcyklarna 
den coole filmikonen älskade.

Steve McQueen körde nämligen 
Husqvarna.

– Husqvarna slog igenom stort i USA 
på 1960-talet tack vare alla segrar i  
motocross, säger Magnus Johansson.

Helt plötsligt ville alla ha en Hus-
qvarna, en ”Husky”, som amerikanerna 
sade. Ett stycke gediget svenskt industri-
hantverk som höll för stenhårda tag.

Husqvarnamotorcykeln är kult i dag. 
Vintage-exemplar, från 1960- eller tidigt 
1970-tal, i perfekt skick går för dyra 
pengar. För inte så länge sedan såldes 
Steve McQueens 400 Cross från 1971 
för över två miljoner kronor på auktion.

– Här är han på just den bågen, säger 
Magnus Johansson och spelar upp ett 
klipp från kultrullen ”On Any Sunday”, 
som går att se på Youtube.

MAGNUS JOHANSSON står mitt i his-
torien om Husqvarna Motorcyklar för 
han står mitt i Husqvarna Museum, 
som ligger strax intill fabriken i  
Huskvarna, där runt 100 motorcyklar 

”Sätt på mig ögonbindel och låt några 
motorcyklar åka förbi. Jag hör direkt vilken 

som är Husqvarna”
är utställda. Här finns alltifrån en 
HVA-FN, fabrikens första motorcykel 
som kom 1903, till klassikerna Silver-
pilen från 1955, Guldpilen från 1957, 
och terränggående modell 256 som 
försvaret använde.

– Jag har själv två 256:or från 1968, 
säger Magnus Johansson. Sedan äger 
jag en 50 TV från 1929 som jag köpte av 
min farbror. 

Motorcykelnörd, skulle kanske 
någon säga om Magnus. Han är Hus-
qvarna motorcyklar rakt igenom. Som 
vore han född intill en cylinder och sov 
middag i sidovagnen.

Det är nästan sant.
– DNA, du vet, säger Magnus.
Magnus Johansson, 66, började på 

”Bolaget”, som man sade förr, 1968 och 
det var liksom förutbestämt. Det gick 

Magnus Johansson
Ålder: 66 år.
Yrke: Mekaniker. ”Jag är ju pensionär 
egentligen, men det är fortfarande så 
kul att jobba på Husqvarna.” 
Familj: Särbo och fem bonusbarnbarn.
Bor: Villa i Huskvarna.
Hobby: Samla Husqvarnamotorcyklar. 
Magnus har två militärcyklar och en 
klenod från 1929.

Drömhoj anno 1958: En Husqvarna Guld-
pilen med motor på 200 kubikcentimeter.  

Bensin i blodet. Magnus 
Johansson har egentligen 
gått i pension, men... 
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Husqvarnafakta
➞ Husqvarna är världens mest lång-
livade motorcykelmärke. Produktionen 
har aldrig avbrutits som för till exempel 
Triumph och Royal Enfield. Husqvarna 
började sin tillverkning 1903 och  
Harley Davidson först 1904.
➞ Husqvarnas första motorcykel var 
HVA-FN med en belgisk encylindrig 
motor på 1 ¼ hästkrafter. ”Hastigheten 
kan på jemn väg uppdrifvas till 4 à 5 mil 
i timmen”, stod det i instruktionsboken.
➞ 270 000 motorcyklar tillverkades 
i Husqvarna fram till 1986 då märket 
såldes. Nu ägs Husqvarna MC av öster-
rikiska KTM.
➞ Husqvarna var från början, 1649, ett 
gevärsfaktori. På fabriken i Huskvarna 
tillverkas i dag motorsågar, röjsågar, 
grästrimrar, motorkapar, häcksaxar, 
betonghålsågar och skärutrustning till 
motorsågar.
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i arv: här arbetade hans pappa Birger 
mellan 1943 och 1978.

– Han var verkmästare på experi-
mentverkstaden och var med om att 
utveckla en hel rad modeller, berättar 
Magnus.

1978 HAMNADE Magnus på tävlings-
verkstaden. På den tiden servade 
Husqvarna förarna i sitt motocross- 
stall på fabriken i Huskvarna. Husqvarna 
tillverkade, enligt experterna, världens 
bästa motocrosscyklar och ni som 
 gillade smått dödsföraktande män som 
flög ut från backarna och sedan drog 
på så leran sprutade minns legendarer 
som Rolf Tibblin, Bill Nilsson, Torsten 
Hallman och Bengt Åberg. 

Sammanlagt tog Husqvarnastallet 
tretton individuella VM-guld.

– Jag körde bromsbänk i tävlings-
verkstaden. Ja, alltså vässade moto-
rerna för att få den bästa effekten, säger 
Magnus.

Som den försiktige smålänning han 
är vill Magnus inte skryta, men faktum 
är att han vässade Håkan ”Carla” Carl-
qvists motor under VM-säsongen 1979. 

– Ja, han vann sitt första VM-guld 
då, säger Magnus. Vi servade ”Carla” i 
veckorna och så var det bara att kolla 
”Sportspegeln” på tv på söndagarna 
för att se hur det gått. Om det gick åt 
helsicke för ”Carla” visste vi att det blev 
mycket jobb i veckan.

”Carla” Carlqvist körde en special-
byggd 250-kubikare och VM-guldcykeln 
från 1979 är utställd på Husqvarna 
Museum. Magnus Johansson närmar 
sig den nästan i andakt när han visar 
runt på museet den här dagen.

– Det var en fantastisk tid, säger 
han. Så mycket roligt vi hade. ”Carla” 
var ofta i tävlingsverkstaden och han 
var en kul kille. Lite speciell, men det 
måste man ju vara om man ska lyckas i 
motocross. 

Tiden när motorcyklar tillverkades 
på fabriken nedanför Huskvarnafallen, 
som Huskvarnaån bildar, är för länge 
sedan över. Första motorcykeln rullade 
ut 1903 och 1970 flyttades monteringen 
till Ödeshög, men avdelningarna för ut-
veckling och konstruktion blev kvar till 
1983. I dag ägs Husqvarna Motorcycles 
av österrikiska KTM.

SOM SAGT, det här med motorcykel-
tillverkning i Huskvarna tillhör en 
svunnen tid, men Magnus Johansson 
känner fortfarande lukten av den.

– R-olja. Ja, racingolja, som egentli-
gen är ricinolja, säger han. Det satte sig 
i kläderna, ja, i allt.

När han öppnar dörren till museets 
mc-verkstad lockar oljelukten fram 
minnen från motorcykelns fornstora 
dagar. Han rättar till en gammal  
reklamskylt med en racingåkande  
Husqvarnaförare och pratar om ljudet.

– Sätt på mig ögonbindel och låt  
några motorcyklar åka förbi. Jag hör 
direkt vilken som är Husqvarna. 

Hur låter det då? 
– Husqvarna skramlar. Det beror på 

racerspelet. Glappen mellan de olika 
delarna i motorn, till exempel mellan 
kolv och cylinder. Då nyper den inte 
fast lika lätt, alltså skär ihop. ●

Maskinerna var vackrare 
förr. Här en Husqvarna 
modell 35 TV från 1932  
i museets verkstad. 
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Blockmakarens hus, Stuckatörens våning, en 30-talslägenhet och 
en trea i miljonprogrammet. Tack vare Stadsmuseet i Stockholm 

kan du hälsa på i fyra hem där tiden har stannat.

Weekend

Kliv in i historien

STUCKATÖRENS HUS 1
Ett stenkast från Stureplan ligger Stucka-
törens hus, byggt 1882–83 av Axel Notini. 
Hela huset är en manifestation över Axels 
yrkeskunskap med rikt dekorerad fasad 
och mängder av stuckaturer inomhus – 
allt för att han skulle kunna visa sin kom-
petens under kundmöten i hemmet. Axel 
bodde här med sin fru till sin död 1910, 
därefter var våningen uthyrd under många 
år, tidvis med rivningskontrakt. Trots det 
har den klarat sig från ovarsamma renove-
ringar och de fem rummen med kök och 
pigkammare ser åter ut som ett luxuöst 
borgarhem under sent 1800-tal.

BARNRIKEHUSET 2
Långt in på 1900-talet var många stock-
holmare extremt trångbodda, inte minst 
fattiga barnfamiljer. Dessutom var de inte 
populära hos hyresvärdarna då barnen 
ansågs ”slita” på bostaden, och hyrorna 
sattes därefter. Under 30-talet beslöt 
staten att rycka in och 1935–1948 byggdes 
12 100 lägenheter i så kallade Barnrikehus, 

öronmärkta för fattiga familjer. För fyra-
barnsfamiljen Jonasson, som flyttade in på 
Stickelbärsvägen 7 på Norra Djurgården, 
var lyxen ofattbar: rinnande varmt och 
kallt vatten, badrum, två rum, kök och hela 
42 kvadrat. Lägenheten är rekonstruerad 
som den såg ut 1937 med hjälp av en av 
sönerna. 

TENSTA 1969 3
I januari 1969 lämnar trebarnsfamiljen 
Artursson arbetslöshet och två rum och kök 
i Jönköping för nytt jobb och en modern 
trea i miljonprogrammets Mecka, Tensta. 
Trots flera års byggkaos trivs de bra och blir 
kvar i huset i nio år. Lägenheten är rekon-
struerad med hjälp av mamma Iréne och 
inredningen är en kombination av färgglatt 
70-tal och äldre saker, liknande de som 
familjen hade med sig när de flyttade in.

BLOCKHUSMAKARENS HUS 4
I Blockhusmakarens hus går kylan aldrig ur 
väggarna och så ska det vara. När Stads-
museet tog över 1700-talshuset på Söder 

togs både telefon och elvärme bort, allt  
för att återskapa hemmet som det var 
1917–1923, när blockmakare Andersson, 
som svarvade trissor och block i sin hemma- 
verkstad, bodde här med fru och tre söner.  
Dessutom bodde Emilia Gustavsson med 
sina fem barn under några år i gårds-
huset och senare på undervåningen. 
Museipersonalen som förvandlade huset 
till museum hann faktiskt träffa Emilia, 
som bodde här till sin död 1975. Tack vare 
henne vet Stadsmuseet ovanligt mycket 
om vardagslivet på Stigbergsgatan 21.

– Även de tuffaste tonåringar blir be-
rörda när vi visar foton och berättar hur de  
levde, samtidigt som man känner hur kallt 
och mörkt det är inne, även sommartid. 
Det blir så konkret, säger antikvarien  
Anna Seidevall-Byström, som ansvarar för 
museivåningarna.
 
Lägenheterna visas cirka en gång per må-
nad. Man kan också boka privata grupp-
visningar.
Mer info: www.stadsmuseet.stockholm.se

TEXT: CHRISTINA BILD

Ståtligt och 
storstilat i 
Stuckatörens 
våning.

Blockhus- 
makarens 
kök på 
Södermalm.

1

2

3
4

Färgglatt 
1960-tal  
i miljon- 

programmets 
Tensta.

Eget badrum, 
en obeskrivlig 

lyx i 1930-talets 
barnrikehus.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
idrottens värld. De fem överblivna bok-
stäverna ger ytterligare ett ord. Orden 

hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 
och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från idrottens värld. De fem över-
blivna bokstäverna ger ytterligare ett 
ord. Orden hittar du både vågrätt, 
lodrätt, diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

du på kombispel.se/kombi



magasinet kombi  4 2019 25 

5

3

1

6

4 2

7

RESI-
STANS

STÖVEL-
LANDET
ENLIGT

ISO

KLASS-
EN

I MJÖLK 
OCH 
KÄRL

FEMTE 
UPP-

GÅNGEN

GJORDE
NOG 
DEN

NYFIKNE

KAN MAN 
PLAN 
OCH 
BLAD

GÅR
VISST

ALDRIG
BAMSE I

KAN STÅ
FÖR TVÅ

TILLSAM-
MANS

BRUKAR 
EN DEL 

SMÖRJA

FÖRST I 
TÅG-
ORD-

NINGEN

LÄR 
KATT 

KUNNA

KAN 
SLUTA 
PÅ EN 
KROK

NÄRING
GJORDE
MAN PÅ

REP

GJORDE
PHILEAS 

FOGG 
MED FART

FORNE 
HOCKEY-
LIRAREN

STERNER

HÄR 
BLIR 

DET AV

SCHAFF-
ER

HÅL I 
TÄCKET

DEN TAS 
TAG I
MITT I

PÅSKEN

TURKISK 
NATIO-

NAL-
DRYCK

MOLAR
HAR BARN

SOM
RASAT

SINGEL
PÅ VÄG
VÄXER
LÄNGE

PETIGA
PERSO-

NER
SOM ETT

BRUKAR 
PIKAR
FAST

GÄNG

MUS-
IKALISK 

ÖPPNING

BRUKAR
TORPED

GICK DEN 
SOM VAR 
TRÖTT PÅ 
PARTIET?

PARTY-
ANLED-

NING
RARA

SÅGS
PAPP-
HAM-
MAR

DONAT-
ORN

MODELL-
STÄLL-

NINGAR
MUSIK

TÄCKER
TACKA

ÅDALEN
31-ORT

NED-
SMUT-
SADE

DE MÖTS
I LIGAN

DANSAS 
DET PÅ

SNURRA-
DE

 FORTARE 
ÄN LP

GÖRA 
GRIPAN-

DE IN-
GRIPANDE

MYCKET
BEHAG-

LIG
DANS

GALEN-
PANNOR
FLYGER 
I LUFTEN

I PUB-
UTBUDET

DOPAS
MED

AGERA
MYNDIGT
MED EN
SEDEL

EN 
GETING
(ELLER

EN KATT)

STÖTT-
ORNA

GLAD
PÅSK!

BERTIL
BLUES

SES
TJURAR I
PAMPLO-

NA

TRÖST

GÅR I
FLOCK

DISKU-
TERADE

KORT
DE ÄR
TÄTT-

INGAR

SPISAS 
OFTA 

MÖGLIG

I STOR-
STADS-

TRA-
FIKEN

I STÖRRE 
MÄNGD

DEN DÄR
BAMBI

FILM-
BURTON

ÖPP-
NINGS-

ORD

DET VAR 
DET BORT 

I VÄGEN 
(FRÖDING)

GÅ FRÅN
TEORI

TILL
PRAKTIK

HAR
KANSKE
DRAGEN

REBECCA 
& FIONA
NÅGOT 

ATT VISA 
UPP

YTTRAS 
MED EN 

AXEL-
RYCK-
NING

BESTÄM-
DE SIG 

FÖR
STRÖ 

LOVORD

MIRAK-
LET

HUNDRAS
MED MA-
LAMUTE

KAN BYX-
BEN VARA

FÖRE 
SLUT-
KLÄM

MUSIKAL-
MAMMA

TJEJ OCH 
MALMÖ-

KLUBB

BRINGA-
DE I SÄK-

ERHET
HAR MTV

VISAT

DE HÖRS
I P1

GJORDE
VILD-

HUSSEN
LINDE,

HANDELS-
MINIST-

ER
SPEL

SOLIG 
GUDOM

PÅ-
DYVLAS 

DIVOR

ÄGOR
KAN

CIRKEL
SYSSLA

MED

KOXAR
GÅ FÖRBI

O. KAN
MAN TO-
MATER

FINNS 
TVÅ FÖR 

KEX
DEN INTAS

BITVIS

VILL POSÖ-
REN BLI

ENG. 
VÄRDS-

HUS

RENSAT
BOTTEN

ORD FÖR
BAKÅT-
BLICK

VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 4 st Femman 
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet 
från de gula  rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 30 april. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss april, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset februari 2019:
Rolf Ljung, Lysekil, Kerstin Rosholm, Bollebygd, 
Peter Ekendahl, Eskilstuna, Catharina Angelöf, 
Linköping, Dick Åsberg, Borlänge.
Efterfrågad lösning februari 2019: FRUKOST.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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” Vi tror att kunderna 
kommer att gilla 
Extralotteriet”

26 magasinet kombi  4 2019

➞ Hallå där, Kombispels vd Jonas  
Lindholm, varför har ni tagit fram  
Extralotteriet?
– Många kunder har efterlyst fler möjlig-
heter till kontantvinster. Och så vill vi kunna 
erbjuda en möjlighet att öka sina vinst-
chanser även till den som kanske inte vill 
gå hela vägen och köpa ännu en Kombi-, 
Drömrese- eller Motorlott. Extralotten 
kostar bara 50 kronor och för att kunna 
köpa en Extralott man måste ha en lott i 
antingen Kombi-, Drömrese- eller Motor-
lotteriet, eller prenumerera på vårt stora 
Skraplottspaket med tio Gläjdelotter.

Vad är det för vinster?
– En Extralott kostar en fjärdedel så 
mycket som de andra lotterierna och 
vinstsumman är därför också en fjärdedel, 
alltså upp till 250 000 kronor. Skillnaden är 
att vinsterna är i kontanter, på alla nivåer 
utom lägsta vinsten, 50 kronor. Där vinner 
man 50 kronor varannan vecka, och en ny 
lott varannan vecka.

Har man lika stor chans på Super- 
jackpotten med denna lott?
– För varje lott man har haft i Extralotteriet 
under ett kvartal får man ett lottnummer  

i Superjackpotten, jämfört med fyra 
lottnummer för varje lott i Kombi-, 
Drömrese- och Motorlotteriet. Man har 
alltså en fjärdedel så stor chans att vinna 
Superjackpotten. Men om man väl vinner 
och får komma och snurra på hjulet vinner 
man hela beloppet på hjulet – upp till tio 
miljoner kronor! 

Hur ofta är det dragning i Extralotteriet?
– En lott i Extralotteriet är med i fyra drag-
ningar per spelomgång, precis som våra 
andra prenumerationslotter. Och så får 
man alltså ett lottnummer till Superjack-
pottdragningen varje kvartal.

Vad tror ni kunderna tycker om det här?
– Vi har gjort ett antal så kallade djup- 
intervjuer och mottagandet har varit 
mycket positivt, faktiskt kunde alla som var 
med tänka sig att köpa en Extralott. Alla 
var överens om att priset är bra, de upp-
skattade att man fick en lott i Superjack-
potten och tyckte om vinstplanen – alltså 
att man vinner kontanter. Flera intervjuade 
hade gärna velat kunna välja en ny lott, i 
stället för en kontantvinst, på 50-kronors-
nivån. Det är möjligt att vi utvecklar den 
funktionen längre fram.

Nytt lotteri!
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På gång

Våren är här och med den massor 
av marknader över hela landet. En 

arrangeras i blekingska Lyckeby, med 
marknadsknallar, nöjesfält, lotterier, 
underhållning och annat. Mer info: 

www.lyckebygille.blogspot.com

13
APRIL I LYCKEBY

”Alla fåglar vi 
ser räknas”
➞ Hallå där Bengt Larsson, 
ordförande i Strängnäs-
ornitologerna. Vad händer 
hos er på Fågelskådning-
ens dag den 4 maj?
– Vi är som vanligt med 
i Fågeltornskampen där 
fågelskådare från Sverige, 
Finland och Danmark tävlar 
om att upptäcka så många 
arter som möjligt. Och 
genom att det är fågelskåd-
ningens dag berättar vi om 
klubbens verksamhet och 
om fåglar, samt bjuder på 
kaffe. De flesta klubbar i 
Sverige utformar sina egna 
aktiviteter den här dagen. 
Vad går kampen ut på?
– Att registrera så många 
arter som möjligt under da-
gen, från klockan 05 till 13. 
Alla fåglar man ser räknas, 
men det måste vara minst 
två personer som ser eller 
hör varje art. 
Hur många fåglar blir det?
– Förra året fick vi ihop  
60 arter, men den svenska 
delen av kampen vinns 
nästan alltid av klubben på 
Ölands södra udde. De bru-
kar se över hundra arter. 
Hur är intresset för fågel-
skådning i dag?
– Det har ökat på senare år, 
speciellt bland kvinnor. Det 
var min fru som fick mig att 
gå med i klubben. Det är 
vanligt att man återupptar 
eller börjar med det när 
man närmar sig pensions-
åldern.
Vad är tjusningen?
– Fågel skådning är ett 
helhets intresse. Man 
tittar på fåglar, får vara 
ute i skog och mark 
och träffar folk. 
Har du sett någon 
riktig ovanlig fågel?
– Ett år hade vi en 
lappuggla i området. 
Det var min fru som 
upptäckte den. ●

➞ UPPSALA 30 april. Valborg, Skvalborg, 
Kvalborg, Finalborg eller kort och gott sista 
april. I Uppsala har kärt firande många 
namn. För studenterna på universitetet 
är det läsårets absoluta höjdpunkt, men 
faktum är att hela staden drabbas av karne-

valsyra den här dagen – i alla fall om vädret 
inte är för dåligt. Forsränning i Fyrisån, 
picknick i Ekonomikumparken, mösspå-
tagning i Carolinabacken och vårsång vid 
Gunillaklockan är några av traditionerna. 
Mer info: www.destinationuppsala.se ●
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MOUNTAINBIKE

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Marknad! 

KONSERT

Våryra i full fart

Argentina kommer till Norrbotten
➞ TORNEÅ, 11 april, PITEÅ, 12 april, LULEÅ,  
13 april. Quilombo är spanska och betyder 
ungefär kalabalik. Det är också namnet på 
ett konsertprogram där 
Norrbotten Big Band 
gästas av den svensk-
argentinske trumpetaren 
Gustavo Bergalli och 
Mikael Augustsson, som 
spelar bandoneon, en 
sorts dragspel som 
används mycket 
inom den 
argentinska 
tangon. Mer 
info: www.
norrbottens-
musiken.se 

BIL- OCH MC-SHOW

Spektakulära bilbyggen
➞ JÖNKÖPING 19–21 april. Bilsport 
Performance & Custom Motor Show är 
Skandinaviens största bil- och mc-show. 
Under påskhelgen fylls Elmias mässhallar 
med allt ifrån specialbyggda motorcyklar 
och bilar till moderna gatbilar, motorhisto-
riska fordon och de senaste biltrenderna. 
Mer info: www.custommotorshow.se
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Tufft för trampare
➞ SÄTER 27 april. Mountainbike-
tävlingen Klippingracet arrange-
ras av Cykelklubben Natén. Tävlar 
gör såväl nybörjare som Sverige-
eliten. Eliten trampar sig runt en 
stenhård femkilometersbana med 
stora nivåskillnader och svåra 
hinder. Nybörjarna kör en kortare 
bana på lättrampade stigar. 
Mer info: www.cknaten.com

Forsränning i 
Fyrisån är inget 
för fegisar. 

Det räcker inte att 
hålla tungan rätt i 
mun. Fort ska det 
gå också. 
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Mikael Augustsson, bäst 
i Sverige på bandoneon. 



För bara 50 kr för en hel spelomgång har du chans 
att vinna 250 000 kr varje fredag. Dessutom har du 

chans på Superjackpotten varje kvartal.

Premiär för 

Vinsterna i Extralotteriet är kontantvinster och dras samtidigt som dina andra lotter. 
Extralotten kan endast köpas som tillägg till Kombi-, Drömrese- eller Motorlotter.

50 kr för en 
månad, chans på 

250 000 kr
varje fredag.

Extralotteriet!




