
Estland 
med guldkant 

Prisvärd flärd 
i Pärnu och 

Haapsalu

 Världens 
bästa sportbil 

PORSCHE 

Bjud på   
 buffé!

Goda smårätter 
till vårfesten

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 5  MAJ 2019

+ BRÖDERNA ANDERSSONS MÖBELKLASSIKER  
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

TITANIC 
Historien som aldrig 
slutat fascinera

Vann du i spelomgång 3?

Här ser du i så fall vad du vunnit. Sista utlämningsdag för vinster denna spelomgång är 4 juli 2019. Med reservation för eventuella tryckfel.

Tävling – Vinn en knivslip!
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600 kr (150 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger varuvinst eller kontanter.

600 kr (150 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger varuvinst eller kontanter.

600 kr (150 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger varuvinst eller kontanter.

600 kr (150 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger varuvinst eller kontanter.

5000 kr (1250 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

5000 kr (1250 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

5000 kr (1250 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

5000 kr (1250 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

10000 kr (2500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

10000 kr (2500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

10000 kr (2500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

10000 kr (2500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

30000 kr (7500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger presentkort.

30000 kr (7500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger presentkort.

30000 kr (7500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger presentkort.

30000 kr (7500 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger presentkort.

300000 kr (75000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer i Kombilotteriet eller Motorlotteriet ger bil/

båt. Vinnande nummer i Drömreselotteriet ger kontanter och Ving 

presentkort med 100 000 kr.

300000 kr (75000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer i Kombilotteriet eller Motorlotteriet ger bil/

båt. Vinnande nummer i Drömreselotteriet ger kontanter och Ving 

presentkort med 100 000 kr.

300000 kr (75000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer i Kombilotteriet eller Motorlotteriet ger bil/

båt. Vinnande nummer i Drömreselotteriet ger kontanter och Ving 

presentkort med 100 000 kr.

300000 kr (75000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer i Kombilotteriet eller Motorlotteriet ger bil/

båt. Vinnande nummer i Drömreselotteriet ger kontanter och Ving 

presentkort med 100 000 kr.

1000000 kr (250000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

1000000 kr (250000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

1000000 kr (250000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

1000000 kr (250000 kr i Extralotteriet) 

Vinnande nummer ger kontanter.

FRE 15/3

FRE 15/3

FRE 15/3

FRE 15/3

200 kr (50 kr i Extralotteriet) 

Dina sista tre slutsiffror ger varuvinst (totalt 16 200 st).

200 kr (50 kr i Extralotteriet) 

Dina sista tre slutsiffror ger varuvinst (totalt 16 200 st).

200 kr (50 kr i Extralotteriet) 

Dina sista tre slutsiffror ger varuvinst (totalt 16 200 st).

200 kr (50 kr i Extralotteriet) 

Dina sista tre slutsiffror ger varuvinst (totalt 16 200 st).

Innehåller dragningslista för spelomgång 4 samt vinstplan för spelomgång 5.

VINSTBLADET
NR 5 · MAJ 2019

Längtar du till sommaren? Då kanske du njuter lite extra av att titta 

på bilderna här nedan – och samtidigt hittar alla 14 olikheter. Hittar 

du alla och skickar svaret till oss kan du bli 1 av 8 som vinner en 

elektrisk knivslip från OBH Nordica.     

 
Skicka svaren tillsammans med ditt namn och din adress till:   

Kombispel, Box 995, 162 12 Vällingby eller mejla till  

 vinn@kombispel.se – märk brevet med “Knivslip”.   

 
Ditt svar behöver vara oss tillhanda senast 30 april.   

 
Lycka till!

8 VINNER
EN KNIVSLIP

VÄRDE CA 399 KR

Resmål
KRAKÓW, POLEN

Varje kvartal lottar vi ut Superjackpotten – en rejäl storvinst där du har chans att vinna hela 10 000 000 kronor.

Tävla & vinn

Fina tårtfat från Mon Amie lo
tta

s u

t.

Kombi

Tokiga i tulpaner
Carolina och Hans    gjorde det omöjliga 

– startade odling i Norrland
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OJ, VILKA POSITIVA reaktioner vi har 
fått i samband med lanseringen av 
Extralotteriet! Härligt! Det märks att 
ni är många som har saknat chansen 
att välja till en lite mindre lott ibland. 
”Mindre” är väl en sanning med modi-
fikation eftersom Extralotten ger dig 
ytterligare en vinstchans i Superjack-
potten. Har du synpunkter eller förslag 
kring lotteriet eller kanske det nya lott-
utskicket – tveka inte att höra av dig.

VI ÄR NU i mitten av maj, högsäsong för  
såväl trädgårdsentusiaster som båtägare.  
Häng med Kombi till världens kanske 
nordligaste tulpanlöksodling. Sannolikt 
krävs en spontan holländska för att 
komma på idén att odla tulpaner i stor 
skala i Sollefteå. Reportaget visar än 
en gång vad man kan åstadkomma om 
man bara ger sig den på det.

JAG HAR SJÄLV ingen trädgård att prata 
om och numera bara en aluminiumeka  
som jag själv kan dra upp med hand-
kraft på hösten och knuffa i på våren 
– och däremellan skrapa bort en och 
annan havstulpan. Men jag minns med 
glädje (numera) alla bestyr med båtupp-
tagning och sjösättning av lite större 
båtar. Har man bara tur med båt och 
väder är sjösättningen en av årets höjd-
punkter, men som många av er säkert 
har egen erfarenhet av 
kan sjösättningen också 
innebära prövningar. 
Den jag minns bäst inne-
höll både hällregn och 
en trilskande motor 
och slutade med 
bogsering och ösning 
av ruffen med hink. 
Må solen lysa på er i 
rabatter och flytetyg!

Ny vår med nya 
höjdpunkter

SKÅL, DET ÄR SERVERAT 
Många gäster? Bjud på 
flera smårätter och 
servera i snygga skålar. 

”OMÖJLIGA” TULPANER  
Jodå, visst går det att odla 
tulpaner i Norrland. Följ 
med till Backsjön.

TITANIC FASCINERAR  
Inte många vet mer om 
fartygskatastrofen än 
Claes-Göran Wetterholm.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om två badorter i Estland, Porsches historia, bröderna Anderssons möbelfabrik 
och om jakten på Bildsköne Bengtsson – och glöm inte pysslet och korsordet! 

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Snittar med snits

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 5

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: Anna Thors Tryck: PunaMusta

Sidan 14 Sidan 10 Sidan 6

Välkommen

Kombi

Tv-kocken Maud Onnermark bjuder på några 
recept på plockmat, perfekt för vårfesten. 
Sidan 18



3 magasinet kombi  5 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
JÖ

R
N

 D
A

H
LG

R
E

N

VINNARE 
1 000 000:-

”JAG FICK JUST ett telefonsamtal från 
Kombispel om att jag har vunnit en 
miljon kronor. Hur det känns? Jo, bra 
förstås men också helt oväntat. Visst 
hoppas jag varje gång det är dragning 
att det ska bli en storvinst, men jag har 
nog aldrig på allvar trott att jag skulle 
vinna. Sånt händer inte, brukar jag 
tänka. Men det gjorde det ju som sagt.

Jag har haft min lott i Motorlotteriet 
i flera månader och det här är faktiskt 
första gången det blir någon vinst över 
huvud taget.

Allt är så nytt så just nu har jag ingen 
aning om vad jag ska göra för pengarna. 
Men det ordnar sig nog, vi har ju barn 
och barnbarn som kanske vill vara med 
och dela.

Jag kommer nog inte berätta för så 
många om vinsten. I vilket fall vill jag 
vara helt säker på att pengarna finns på 
kontot innan jag säger något till någon.”

Jan-Erik Svensson
Ålder: 81 år.
Bor: Bräkne-Hoby.
Gör: Pensionär, men fortsätter 
att driva min elinstallationsfirma 
i liten skala.
Familj: Fru, två barn och två 
barnbarn.
Intressen: Firman får mig att 
hålla i gång, och så har vi segel-
båt. Vi bor ju i skärgården.

”Sånt händer inte, 
tänkte jag”



Vi vill rekommendera ett 
besök i ett relativt nytt 
semesterland, nämligen 
Albanien. Med god mat, 
spännande historia, vacker 
natur och långa stränder 
utmed det klara vattnet i 
den joniska delen av Medel-
havet, lockar landet allt fler 
turister. Ving erbjuder resor 
till Saranda, en stad som 
sträcker sig utmed en bukt 
och längs den går den kilo-
meterlånga strandprome-
naden. På ena sidan ligger 
stränderna och på andra 
sidan väntar restauranger 

och barer. Prova på färsk 
fisk och skaldjur, sallad eller 
pasta. Utbudet är stort och 
dessutom till de kanske läg-
sta priserna i hela Medel-
havsområdet. Det finns 
även många utflyktsmöj-
ligheter både till historiska 
platser, gamla städer och 
natursköna områden. De 
som vill bo lite extra bra ska 
ta en titt på hotell Andon 
Lapa I.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Albanien – sommarens 
kanske hetaste nyhet
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GRATTIS TILL VÅRA 
TÄVLINGSVINNARE!

 Kombinytt

”Plötsligt var jag  
skivomslagsfotograf”
Björn Dahlgren är fotograf 
med bas i Nyköping. I det här 
numret har han fotograferat  
miljonvinnaren Jan-Erik 
Svensson. 

Vad skulle du själv göra om du 
vann en miljon kronor? 
– Jag skulle först och främst 
lösa mitt bostadslån. Det som 
skulle bli över skänker jag till 
Diabetesförbundet eftersom 
jag haft sjukdomen sedan 1992.
Hur kom det sig att du blev 
fotograf? 
– Karriären tog skruv för ganska 
många år sedan när jag tog 
över pappas kamera och hit-
tade ett sätt att uttrycka mig på. 
Vad är bäst med ditt jobb? 
– Att det tar mig till olika 
platser och möten med andra 
människor. Det är stor bredd 
på uppdragen och det är just 
det som är roligast med yrket. 
Berätta om ett uppdrag du 
aldrig glömmer. 
– Det var en gång 2004 
och det var egentligen inget 
uppdrag, utan jag tog med 
kameran för min egen skull 
och dokumenterade en 
konsert med Lars Winner-
bäck i Linköping. Svartvit film 

i kameran och jag hade tio 
minuter på mig. Hörde av mig 
till Lars Winnerbäck senare, 
han gillade bilderna – och helt 
plötsligt hade jag fotograferat 
mitt första skivomslag. 
Något drömuppdrag? 
– Det varierar med årstiderna, 
men att få dokumentera eld-
själar och personligheter är vad 
jag alltid längtar efter. 
Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Jag är mest ute vid vattnet, 
och umgås med min flickvän 
och familj. Det är skönt att 
kunna hämta energi från nära 
och kära. 

Sex frågor till Björn Dahlgren, 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

Här är vinnarna av boken Lindas  
bröd & kakor, som vi lottade ut i nr 3:  
Astrid Björk, Ljusdal, Ulf Lundin, 
Järfälla och Pia Linder, Ösmo.  
Rätt svar i tävlingen: Focaccia. 
Hundhalsbandet, som vi tävlade ut 
på Facebook i mars, vanns av Anette 
Nises i Skutskär.

Hej redaktionen för Kombi!
Jag är så glad och tacksam för att ni INTE i Kombi låter 
trycka med vit text på färger som ljusgult eller ljusblått. 
Det tycks vara inne att göra så i många magasin och det 
är omöjligt för mig att läsa sådan text. Mörk text på ljus 
bakgrund är perfekt för de intressanta reportage ni ger  
oss läsare.

I Kombi nummer 3 slog ni alla rekord! Svenskt mode,  
stövelmakare, Hummelfigurer med mera. Tack, tack, tack!
Anri

Svar: Tack, tack, tack ska du ha Anri för allt beröm och 
feedback. Vi tänker mycket på att läsbarheten ska vara 
bra för alla, så det är roligt att det märks. Ett skraplotts-
paket 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
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VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

”JAG HADE TÄNKT säga upp min lott i 
Motorlotteriet som jag haft i några år, 
men när jag ringde för att avsluta prenu-
merationen tyckte personen jag pratade 
med att jag skulle vara med ett tag till. 

Som tur var lyssnade jag på det. Två 
månader senare vann jag en bil! Jag 
trodde knappt det var sant när siffrorna 
i min lott rullades upp en efter en. Jag 
ringde faktiskt till kundservice igen och 
frågade om det var sant att jag vunnit. 

Om jag har kvar min lott? Ja, det är 
klart. Det är roligt och spännande med 
dragningarna varje vecka, och vem vet  
– jag kanske vinner snart igen.

Vi hade redan två bilar, så jag valde 
att sälja bilen. En del av pengarna har 
gått till att betala av på lånen. Resten 
kommer vi att lägga på resor och annat 
trevligt.

Vi har redan gjort en weekendresa 
till Kiel och min fru har handlat kläder 
och annat som hon tycker om. Och mer 
sådant ska det bli. 

Vi vill njuta av livet!”

Kjell Stenberg
Ålder: 62 år.
Bor. Uddevalla.
Gör: Halvtidspensionär och 
uthyrare på mobilkranföretag.
Familj: Fru, två söner sedan 
tidigare.
Intressen: ”Hundar. Nu har vi 
en liten chihuahua, tidigare 
hade vi en stor leonberger.”

”Om jag har kvar min 
lott? Ja, det är klart.”
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TULPANER
Kärlek

6 

Carolina Visser från Holland köpte hus utanför Sollefteå, träffade 
kärleken och började odla tulpaner. I dag driver hon och maken 

Hans världens troligen nordligaste tulpanlöksodling.
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: ANNA THORS OCH PRIVAT

&

I maj månad är 
tulpanprakten 
som bäst. Här är 
det vackra Grand 
Perfection som 
blommar.
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RÅN SLUTET AV maj till mitten av 
juni är det Tulpanfestival i lilla 
Backsjön utanför Sollefteå. Då 
kommer busslast på busslast 

med människor som vill beundra de 
blommande ängarna och lyssna på 
föredrag om hur man lyckas med tulpa-
ner i norrländskt klimat. 

Bakom arrangemanget står det äkta 
paret Carolina Visser och Hans Sjölund 
som sedan tio år framgångsrikt driver 
Farm Backsjön med tulpanodling som 
specialitet.  

Det hela började med att Carolina, 
som då bodde i Tyskland, började 

titta på en tv-serie som utspelade sig 
i Sverige. Efter ett tag började tanken 
på ett fritidshus i norra Sverige ta form 
och när hon kom till Höga kusten fick 
hon kontakt med en mäklare som tog 
henne med inåt landet.

– DET ANDRA HUSET jag såg var det 
här i Backsjön. Byggnaden var inte 
så speciell, men omgivningarna var 
fantastiskt fina. Så jag slog till, berättar 
Carolina. 

I samband med kontraktsskrivning-
en träffade hon Hans, som är son till 
den tidigare ägaren. Det blev kärlek vid 

Carolinas 
favorittulpaner 

➞ Alla Darwinhybrider, 

vackra och lättskötta 

nybörjartulpaner.

➞ Monsella, en dubbel-

bladig tålig tulpan med 

härlig doft.

Hans och Carolina 
tar emot tusentals 
besökare varje år.

En kavalkad av färger och former.
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5 odlingstips
1. Plantera lökarna sent på hösten i 
väldränerad jord och på vindskyddad 
plats. Nära en husvägg brukar vara bra.
2. Ge tulpanlökarna lite extra näring i 
form av gödsel och benmjöl.
3. När tulpanerna blommat klart, klipp 
av blomkorgarna. Låt inte kronbladen 
ligga på jorden, det kan bli bakterie-
angrepp.
4. Låt bladen och stjälken vissna ner, 
det ger näring till tulpanlöken.
5. Gräv upp tulpanlökarna i slutet av 
sommaren, klipp bort de vissna delarna. 
Dela på lökarna och när senhösten 
kommer är det dags att plantera dem 
igen.

8 

första ögonkastet. Carolina åkte hem, 
sa upp sig från jobbet och snart flyttade 
hon och Hans in i huset i Backsjön.

Carolina, som är uppvuxen i en tul-
panodlande familj, föreslog efter en tid 
att de skulle börja odla tulpaner. 

– Folk runt omkring och min familj 
hemma i Holland sa att det inte skulle 
gå, men vi lyssnade inte på dem som 
tur är, säger hon. 

De började med att sätta 1 000 röda 
och gula tulpanlökar och det var inga 
problem att få dem att trivas. Tvärtom, 
när våren kom stod varenda lök i full 
blom. 

– Året därpå satte vi 7 000 lökar och 
sedan dess har vi utökat successivt. I 
höstas satte vi 150 000 tulpanlökar. 

ODLINGEN SKER helt utan kemika-
lier, något som är unikt för dagens 
tulpanodlingar. Carolina och Hans 
har tagit fram en egen tulpansort 
– norrlandstulpanen – som är vacker 

”Folk sade att det inte 
skulle gå, men vi  

lyssnade inte på dem.”

och tålig och speciellt anpassad för 
klimatet i norr. 

I dag driver Carolina och Hans inte 
bara tulpanodling och försäljning av 
tulpanlökar på gården och på internet. 
De har byggt ut sin verksamhet med ett 
kafé, vinteraktiviteter som hundspanns- 
körning och har även en butik inne i 
Sollefteå. Carolina håller också före-
läsningar om tulplanodling och entre-
prenörskap ”Gör som havet: våga”. ●

Det började med 1 000 tulplanlökar. I höstas 
satte Carolina och Hans 150 000 lökar.

Norrlands tulpaner 
har blivit ett begrepp.



DE SYNS SÄLLAN i inredningsreportage, 
har aldrig gjort någon ”folkmöbel” i 
miljoner exemplar och brukar inte  
förekomma på listor över 1900-talets 
möbelhistoria. Bröderna Andersson 
har förblivit märkligt anonyma, trots 
att de tillverkat kvalitetsmöbler – ofta 
märkta med den karaktäristiska metall-
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TEXT: CHRISTINA BILD

Sammetssoffa, klubbad på 
nätauktion för 3 300 kr.

Fåtölj i modell Kuba, 
klubbad på nätauktion 
för 2 642 kr.

Fåtölj med fotpall, 
klubbad för 6 000 kr 
på nätauktion.

Småländska soffliggare

Kulturkoll

Bröderna Andersson på auktion

plaketten – i över 100 år. Märkningen 
kan numera vara även i textil eller läder.

Historien börjar 1912 när Gottfrid  
och Jenny Andersson köper två kvarnar,  
såg, stickhyvel och vattenrätten vid 
Ekenässjön utanför Vetlanda. Från 
början tillverkas möbler på beställning 
till byborna i närheten men 1946 övertar 
de tre sönerna verksamheten, seriepro-
duktion introduceras och stoppmöbler 
blir företagets signum. Under samma tid 
skapas också flera klassiker – som den 
fårskinnsklädda böjträfåtöljen Torparen 
som fortfarande är en storsäljare.

Genom åren har Bröderna Anders-
son varken fallit för frestelsen att lägga 
tillverkningen i låglöneländer eller, 
som många andra möbelföretag, ropa 
på uppmärksamhet med spektakulära 
designsamarbeten. Något som rimmar 
med företagets designfilosofi: ”God 
design är ärlig och grundlig in i minsta 
detalj, innovativ, men inte högljudd och 
påflugen.”.   

– Vi har två egna formgivare och 
det är så vi vill jobba, förklarar vd Jan 
Andersson som tillsammans med sina 
två kusiner utgör tredje generationen i 
familjeföretaget.

Ritningarna till alla möbler som 
tillverkats finns kvar i arkiven, vilket 
innebär att soffor och fåtöljer oavsett 
ålder kan lämnas in för omklädning 
när tygen gjort sitt. Något som är bra 
för både miljön och plånboken menar 
Jan Andersson.

– Stomkonstruktionen håller ju hur 
länge som helst eftersom vi bara använ-
der massiv furu. Spånplatta är som att 
svära i kyrkan hos oss! ●

En ny Claire kommer till liv i händerna på 
en av företagets 70 anställda. Som alla 
andra möbler görs den på beställning 
där kunden själv väljer tyg och ben. 
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Gottfrid Anderssons 
söner Sven, Inge 
och Max Andersson 
utanför fabriken på 
1960-talet.

Banansoffan Claire har tillverkats i 
minst 40 år och är väldigt komplicerad 

att göra, säger vd Jan Andersson.



magasinet kombi  5 201910 

Claes-Göran 
 Wetterholms lägen-

het är proppfull med 
fartygshistoria. Det 

mesta handlar om 
Titanic, men inte allt. 

Claes-Göran Wetterholm
Ålder: 66 år.
Familj: Sambon Bo.
Bor: Lägenhet i centrala Stockholm.
Yrke: Titanic-expert, etnolog och författare.
Dröm: ”Jag vill komma ner till vraket. Jag står 
på väntelistan för första nedstigningen med 
en specialbyggd ubåt. Dyrt? Ja, en miljon 
kronor. Men jag har blivit…ja, sponsrad”.
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TITANIC 
blev hans liv
Historien om Titanic har fascinerat världen 
sedan fartyget förliste för 107 år sedan.  
Somliga fascineras lite mer än andra.  
Som Claes-Göran Wetterholm, en av världens 
ledande Titanicexperter. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: BANFA JAWLA

D
ET SITTER EN liten pojke fram-
för tv-apparaten hemma i 
vardagsrummet hos mamma 
och pappa i Gyttorp. Klockan 

är halv nio på kvällen den 21 oktober 
1960 och tv-hallåan annonserar en 
dokumentärfilm från BBC.

Claes-Göran Wetterholm är åtta år 
och ögonen blir stora som tefat när han 
ser historien om fartyget som kör på ett 
isberg och går till botten.

– Jag är totalt fascinerad. Jag ber pappa 
berätta mer så han läser högt för mig ur 
Nordisk Familjebok, säger Claes-Göran 
Wetterholm som i dag hunnit bli 66 år.

Han inte bara såg historien om  
Titanic och dess öde; han blev upp-
slukad av den. Det som började som 
en omskakning på nedre våningen i 
föräldrahemmet blev hans liv.

Claes-Göran Wetterholm är i dag 
en av världens ledande experter på 
Titanic. Sedan 23 år arbetar han heltid 
med historien om och kring katastro-
fen. Han är ansvarig för utställningen 
Titanic The Exhibition som nu visas i 
Uppsala fram till 25 augusti. Han är 
också utställningens historiker.

Inte undra på.

CLAES-GÖRAN KAN allt, precis allt, om 
Titanic. Om kvällen den 14 april 1912, 
då Titanic med 2 208 personer ombord 
klockan tjugo i tolv kolliderade med ett 
isberg, och natten mot den 15 april då 
fartyget gick till botten 80 mil sydost 
om Newfoundland, Kanada. Då bara 
712 människor överlevde.

– Jag är historiker men också etnolog 
och som etnolog är jag naturligtvis 

mycket intresserad av vad som hände 
med de överlevande, säger Claes-Göran.

Alltså de som inte drogs ner i det 
iskalla vattnet under den där natten 
som blivit en av den moderna tidens 
största händelser, och som fortsätter 
att fascinera en hel värld.

– Nyss slog jag in sökordet ”Titanic” 
på Google och fick 116 miljoner träffar, 
säger Claes-Göran när han bjuder på 
kaffe hemma i lägenheten i Stockholm.

DET ÄR BÖCKER från golv till tak. Där 
finns alla möjliga föremål med anknyt-
ning till Titanic, där de viktigaste själv-
klart är föremålen från fartyget.

– Hur många jag har? Jag vet inte 
riktigt. Men jag vet att jag har 3 000 
böcker om Titanic.

Claes-Göran Wetterholm, som själv 
skrivit flera böcker om Titanic, visar en 
bit kol från fartyget. Sedan berättar han 
om juvelerna i den stora samlingen och 
ögonen lyser lika mycket som de säkert 
gjorde den där fredagskvällen 1960.

– Jag har några brev som skrevs  
ombord. Dessutom har jag ett bords-
placeringskort från tredje klass. Det 
finns bara tre i hela världen.

Han häller upp påtår i koppen när 
telefonen ringer.

”Okej då, ja, jag skriver på certifi-
katet, ja, vi hörs sedan”, tjuvlyssnar vi 
och Claes-Göran berättar att det var en 
samlare i andra änden.

Övre bilden: RMS Titanic stävar ut från 
kajen i Southampton den 10 april 1912.
Nedre bilden: Titanic och systerfartyget 
Olympic byggdes i Belfast i Nordirland.

Mugg från tredje klass har rederiet 
White Star Lines logotyp. 

En natt att minnas av Walter Lord är en av 
Claes-Görans favoritböcker om Titanic. 
Sagoskeppet har han skrivit själv. 

”Jag har träffat 
många som överlevde.”
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Claes-Göran har samlat sedan han 
var 13 år. Efter omskakningen i Gyttorp 
med BBC-dokumentären läste han allt 
han kunde komma över och skrev till 
Harland & Wolff, varvet i Belfast som 
byggde Titanic.

– Jag fick några fotografier och 
sedan, ja, det har blivit en del prylar, 
säger Claes-Göran och plockar ner en 
av sina favoritböcker om Titanic som 
han självklart har ett par exemplar av.

Det är En natt att minnas av Walter 
Lord, som kom ut 1955.

– Fast den allra bästa är Sjöförkla-
ringen som består av protokoll från 
sjöförhören av många överlevande och 
ansvariga, säger han och tar fram en tre 
tegelstenar tjock bok med vartenda ord 
som sades i det efterspelet.

– På 1980-talet ”bodde” jag på Riks-
arkivet. Jag borde haft en sovsäck med 
mig. Jag gick igenom allt som fanns om 
Titanic. Sedan var jag med om att ordna 
en utställning på Sjöhistoriska museet.

Nu är han alltså kapten för Titanic 
The Exhibition.

– KATASTROFEN ÄR först och främst en 
historia om människor, säger han. Jag 
har träffat många som överlevde och 
en del har aldrig tidigare pratat om det 
som hände.

Han talar om så kallad överlevande-
skuld: hur en del män inte klarade av 
ett vanligt liv, då de drabbades av djupa 
depressioner. Flera söp ihjäl sig. De för-
tärdes av skuld för att de överlevde när 
så många kvinnor och barn drunknade. 
”Kvinnor och barn först”, säger man ju.

– En djupt tragisk historia är den 
om engelskan Kate Phillips. Hon var 
19 år och älskarinna till Henry Morley, 
som var 47. Han förlöpte fru, barn och 
sitt företag och köpte andraklassbiljet-
ter till sig och sin moatjé under falska 
namn, berättar Claes-Göran.

Henry Morley drogs ner till botten. 
Kate Phillips överlevde. Hon hade blivit 
gravid under färden och födde sedan 
dottern Ellen. Kate hämtade sig aldrig 
och tillbringade perioder av sitt liv på 
mentalsjukhus. Hon dog 1964.

– Historien om Henry och Kate in-
spirerade James Cameron som regisse-
rade storfilmen Titanic med Leonardo 
DiCaprio och Kate Winslet. Kate fick 
ett enkelt smycke av Henry och det är 
historien som blev smycket ”Heart of 
the ocean” i filmen, säger Claes-Göran.

– Det är den bästa Titanicfilmen nå-
gonsin om det som inte hände. När jag 
träffade James Cameron hamnade jag 
i en diskussion med honom. I filmen 
bryts aktern av. ”Bullshit”, sade jag till 
Cameron.

CLAES-GÖRAN LEVER med Titanic. Med 
historien. Böckerna. Berättelserna och 
artefakterna. Själv har han varit ute 
vid katastrofplatsen, där på vattenytan 
3 810 meter ovanför vraket, fyra gånger. 

– Jag kände mig som allra närmast 
Titanic en natt 1994. Det var stilla 

Fakta
➞ RMS Titanic byggdes av varvet 
Harland & Wolff i Belfast och sjösattes 
31 maj 1911. Rederiet hette White Star 
Line.
➞ Vikt: 46 328 bruttoton. 
➞ Längd: 269,08 meter. 
➞ Bredd: 28,19 meter. 
➞ Höjd: 53,33 meter.
➞ Titanic kolliderade med ett isberg 
klockan 23.40 (båtens tid) 14 april 1912. 
På natten 15 april sjönk hon. Bara 712 
av 2 208 personer överlevde.
➞ Undsattes av RMS Carpathia.
➞ Proviant för jungfrufärden:  
40 oxar, 130 svin, 150 kalkoner, 35 000 
ägg, 10 000 ostron, 5 ton grönsaker, 
20 bananstockar, 12 000 flaskor mine-
ralvatten, 15 000 flaskor öl och porter, 
2 000 flaskor vin och champagne, 800 
flaskor starksprit och 5 sköldpaddor.

Den turnerande utställningen Titanic  
The Exhibition visas i Uppsala från
17 maj–25 augusti. 

Claes-Göran Wetterholm 
har fler än 3 000 böcker i 
sitt Titanicbibliotek. 

och alldeles stjärnklart. Jag lade ner 
en krans från en kvinna vars morfar 
Mauritz Ådahl drunknade där. Jag läste 
en text och precis när jag var klar gick 
visslan på vårt fartyg.

Claes-Göran Wetterholm har tårar i 
ögonen. ●
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       Inspiration

Gilla Kombispel på Facebook 
och tävla om en snygg  
förvaringsväska. Tävlingen  
hittar du i Facebookflödet.

ALLT PÅ 
BORDET

Äter middagsgästerna specialkost? 
Satsa på ”bowl eating”. Fyll bordet 
med fräscha råvaror, röror och såser 

– och låt gästerna fylla sina 
skålar efter egen smak.

AV: CHRISTINA BILD

RUSTIKT
Keramik och stengods 
med handgjord känsla 
är hetare än hett just 
nu. Skålar, 180 kr/st, 

101cph.com.

SJÄLVPLOCK
Fiffig förvaring för bestick, 

ätpinnar och servetter, 
539 kr, Cervera.

TVÅFÄRGAD
Serveringsskålar får man aldrig nog av, 

särskilt om de är lika snygga utan innehåll. 
549 kr, Bagarenochkocken.se.

SKIMRANDE
Fantasifulla former gör 

dukningen lekfull. Upplägg-
ningsfat, 2-pack, 298 kr, 
Bloomingville/Ellos.se. 

STAPELBAR
Eleganta 50-tals- 
klassikern Stub är  

tillbaka. Denna 
storlek, 21 cl, kostar 
549 kr för 4-pack, 

Holmegaard- 
design.se.

FRANSKANTAD
Bordstablett – eller varför inte 

servett? 49 kr/st hos Mio.

Skåltrend x 2
Miniskålar med smårätter  

som är större än en kanapé och 

mindre än en förrätt har blivit 

en populär mingeltrend. Bowl 

eating ger också nytändning  

i hemmaköken, med rätter  

som ofta har asiatisk eller  

hawaiiansk inspiration,  

serverad i skål i stället  

för på tallrik.

Vinn! 

PASTELLFÄRGAD
Samma kvalitets-
kvarn som alltid, 

men i vårpigg kulör. 
Zazzenhaus  
pepparkvarn,  

404 kr,  
royaldesign.se

LÅNGBÄNK
Perfekt för baguette 

eller som värme-
skydd för småskålar. 
Skärbräda, 349 kr, 

On Interior.

KVADRATISKA
Snygga på bordet och praktiska 
i kylen, 249 kr/2-pack, Åhléns.

Kombis 
favorit!
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Pärnubuktens långa 
sandstrand erbjuder 
ett avspänt badliv. 

V
ARSÅGOD, HOPPAS det sma-
kar!

Servitrisen serverar älgfilén 
på äkta porslin i en matsal där 

inte ett dammkorn tycks ha fallit sedan 
1905. Väggarna är målade i original-
mönster och utanför de stora fönstren 
lyser gräsmattorna klargröna i den 
omgivande palatsträdgården.

Att äta lunch på Villa Ammende i 
Pärnu är som att åka i en tidsmaskin. 
Restaurangen ligger i ett grandiost Art 
Nouveau-palats som förklarats som 
estländskt nationalmonument. Huset 
hyser även ett femstjärnigt hotell där 
man på ett maximalt romantiskt vis kan 
sova i ett av de restaurerade tornen.

Villa Ammende byggdes av förmögen 
rysk adel och rymmer inomhusmiljöer 

De estländska sommarstäderna Pärnu och 
Haapsalu är två prisvärda idyller på kort  
avstånd från Sverige. Här väntar det goda livet 
– för betydligt mindre pengar än hemma. 
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

Det goda livet i 

ESTLAND

som är tidstypiska in i minsta detalj. 
I entréhallen bidrar en rad uppstop-
pade djur, som lo, älg, örn och hjort, till 
den speciella stämningen. Sommartid 
arrangeras regelbundet konserter i den 
stora trädgården. 

DEN ESTLÄNDSKA sommarstaden 
Pärnu ligger nära Sverige och man 
kan faktiskt undra varför inte fler 
svenskar kommer hit. Måhända dröjer 
sig ett gammalt öststatsrykte kvar om 
Estland, en förmodan om ett begränsat 
utbud och en lägre kvalitet. Något som 
definitivt inte stämmer längre.

Tvärtom. Vad gäller standard på mat 
och boende har landet tagit stora kliv 
och kan jämföras med de flesta väst-
europeiska länder, inklusive Sverige. 

En älgfilé, varsågod! I Villa Ammendes 
matsal äter du lyxigt, gott – men inte 
galet dyrt.



magasinet kombi  5 2019 15 

I Villa Ammendes 
pampiga entré 
känns det som 
att tiden stått 
stilla sedan förra 
sekelskiftet.  

En gång i tiden var 
det ett sommar- 
paradis för rysk 

adel. I dag är 
Villa Ammende 

ett lyxhotell med 
restaurang. 

Pärnu är helt enkelt en strålande plats 
för att leva det goda livet, bara betydligt 
billigare än hemma.

Till exempel kan nämnas att fem-
stjärniga Ammende tar 1 200 kronor 
för ett dubbelrum innan högsäsong och 
hotell med fyra stjärnor kan fås under 
samma tid för 600 kronor.

Pärnu i södra Estland är en små-
stadsidyll där de flesta hus är av trä  
och ofta etthundra eller tvåhundra år 
gamla. De äldsta byggnaderna har anor 

”Vad gäller standard 
på mat och boende har 
landet tagit stora kliv.”
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från medeltiden och delar av den gamla 
svenska stadsmuren står kvar.

Efter lunchen på Ammende vandrar 
jag nerför avenyn Supeluse där nästan 
varje trävilla har ett litet utekafé i sin 
trädgård. Avenyn slutar nere vid Pärnu-
buktens enorma och barnvänliga sand-
strand, stranden som gör Pärnu till 
Estlands mest populära sommarstad.

PÄRNU ÄR OMTALAT för sina spa-
anläggningar och även vad gäller dessa 
märks den snabba utvecklingen i lan-
det. Den gamla sanatoriekänslan i äldre 
estländska span är borta. Nuförtiden är 
alla span i Pärnu mer fashionabla och 
med en hög internationell standard. 

De senaste åren har Pärnu klivit fram 
även som kulturstad, vilket inte minst 
det nybyggda konserthuset vittnar om. 
Under mitt besök pågår Pärnus opera-
festival och det känns fint att avrunda 
en dag på stranden med en färgstark 
opera av Rossini framförd live. 

Något annat som växer explosions-

artat i Estland är förekomsten av små 
kvalitetsmedvetna mat- och dryckes-
producenter. Jag åker ut till Jaani Hanso, 
en cidergård utanför Pärnu som star-
tades för några år sedan av Alvar och 
Viktoria Roosimaa. Det är ett riktigt 
fint utflyktsmål då det ligger vackert i 
ett landskap med gamla bondgårdar 
och storkbon på telefonstolpar. Här 
finns också en butik och en bar för 
provsmakning.

– Det började faktiskt med att vi inte 
visste vad vi skulle göra av alla äpplen, 
berättar Alvar Roosimaa då han visar 
mig runt på gården. 

I Estland är äpplen något som finns 
i överflöd på hösten och mycket frukt 
blir liggande på marken. Alvar be-
stämde sig för att gå en kurs i England 
och lära sig hur man gör den bästa 
tänkbara cidern.

– Vi kunde snart lansera vår första 
cideretikett. Numera har vi ett bredare 
sortiment där även lagrad cider och 
vårt eget Eau de Vie ingår.

Alvar är en lågmäld och ödmjuk 
person, men detaljerna i produktionen 
skvallrar om höga ambitioner. Han har 
bland annat inskaffat tekniska lösning-
ar för att ständigt vända ciderflaskorna 
i olika vinklar precis som man gör med 
champagne.

BARA EN TIMME från Tallinn och åtta 
mil norrut från Pärnu ligger en annan  
estländsk sommarstad – det lika  
idylliska Haapsalu. Stadens pittoreska 
träbebyggelse samlar sig kring ett  
medeltida slott och sträcker sig vidare 
ut på två långsmala näs, omgiven av 
vatten från alla håll. 

Redan på 1800-talet var Haapsalu 
kurort och omtyckt sommarnöje för 

”Massor av svensk  
anknytning finns kvar  
i nordvästra Estland.”

Det nybyggda 
konserthuset  

i Pärnu.

Tågstationen i Haapsalu är 
anrik och välbevarad. 

Pärnu ståtar 
också med 

en relativt ny 
golfbana, Pärnu  

Bay Golf Links.



Vid strandpromenaden i 
Pärnu ligger Rannahotell, 

i klassisk art déco-stil. 
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den ryska aristokratin, vilket förkla-
rar de många praktbyggnaderna som 
dignar av snickarglädje. 

Haapsalu ligger dessutom mitt i 
gamla svenskbygder. Massor av svensk 
anknytning finns kvar i nordvästra 
Estland. Det svensk-estniska museet 
Rannarootsi Muuseum speglar den 
svensktalande befolkningens långa 
historia i trakten. 

– Det är en vanlig missuppfattning 
att det svenska inflytandet i Estland 
enbart kommer från stormaktstiden 
runt 1600-talet, berättar Bosse Ahlnäs, 
en historiker från Åland som arbetar på 
museet under sommaren.

DET SVENSKA INSLAGET är betydligt 
äldre. Redan på järnåldern påbörjades 
en kraftig invandring av svenskar till 
Estland. På medeltiden räknar man 
med att minst 10 procent av landets  
befolkning var svensk. I Reval, nuvaran-
de Tallinn, var andelen 25 procent.

Jag lämnar Rannarootsi Muuseum 

och njuter av att gå runt bland trä-
kåkarna i Haapsalu. Den som tycker 
att staden påminner om Bullerbyn 
i Astrid Lindgren-böckerna är helt 
rätt ute. Härifrån kommer nämligen 
illustratören Ilon Wikland som ska-
pade miljöerna till Astrid Lindgrens 
böcker. 

Numera finns ett Ilon Wikland-
museum i Haapsalu – Ilons Sagoland. 
Museet har en lekträdgård och är för-
träffligt att besöka med barn. Ännu 
en av många anledningar till att resa 
till Estland i sommar. ●

Alvar Roosimaa driver en 
cidergård utanför Pärnu. 

Helsingfors

Tallinn

Pärnu

Rigabukten

Finska viken

Haapsalu

FINLAND

ESTLAND

LETTLAND

Rannahotells 
restaurang håller 
toppklass. 

Estland är ett grannland väl värt att 
upptäcka. En färjebiljett tur och retur 

från Stockholm kostar från 190 kronor. 

Resfakta Estland 
➞ Resa hit: Enklaste vägen till Estland 
är med färja med Tallink, tur och retur 
Stockholm – Tallinn från 190 kr per 
person, eller flyg från Stockholm, Göte-
borg och Köpenhamn. Prisexempel 
från Stockholm: 979 kr tur och retur, 
med Finnair. 
Pärnu och Haapsalu nås sedan med 
tåg, buss eller hyrbil. Prisexempel tåg: 
80 kronor, enkel resa till Pärnu. Pris-
exempel buss: 60 kr med LuxExpress 
enkel resa till Pärnu.  
www.luxexpress.eu. 
➞ Bästa tid: Klimatet är snarlikt det 
svenska och högsäsongen är lika kort 
som hos oss, det vill säga juni–augusti. 
Självklart kan månader som maj och 
september vara värda en resa då det är 
mindre folk och lägre priser.
➞ Prisnivå: Även om Pärnu och Haap-
salu är turistorter med högre prisnivå 
än Estland i övrigt håller sig priserna 
betydligt lägre än i Sverige. Ibland är 
det halva priset men ofta lite högre, 
60–70 procent av svenska priser.
➞ Mer info: www.visitestonia.com. 

Smultronställen 
➞ Villa Ammende, Pärnu
I en jugendvilla förklarad som national-
monument erbjuds femstjärnigt 
boende i ett begränsat antal rum.
www.ammende.ee. 
➞ Rannahotell, Pärnu
Betyder ”Strandhotellet” och är en stilig 
funkisbyggnad från 1937. Fantastisk 
restaurang och cirka 20 meter från 
stranden. 
www.rannahotell.ee 
➞ Pärnu Bay Golf Links
En ny och läckert designad 18-hålig 
golfbana intill Pärnubukten. Eagle 
Restaurant håller hög profil. 
www.parnubaygolf.com
➞ Spa i Pärnu
Enligt Pärnubon Merit Miller är följande 
span de bästa: Estonia Spa, Hedon Spa, 
Viiking Spa och Tervise Paradiis.
www.spaestonia.ee
www.hedonspa.ee
www.viiking.ee
www.terviseparadiis.ee
➞ Jaani Hanso Cidergård, Pärnu
Estlands bästa cider? Gården ligger på 
landsbygden utanför Pärnu. Butik och 
provsmakning i baren. 
www.jaanihanso.ee
➞ Villa Wesset, Pärnu
Prisvärd kvalitet på både hotell och 
restaurang i ett fint läge mellan stran-
den och stadskärnan.
www.wesset.ee
➞ Hapsal Dietrich, Haapsalu
Klassiskt kafé och ett av många ställen 
som gör riktigt bra lunch i Haapsalu. 
Missa inte pistaschkakan efteråt!
www.dietrich.ee
➞ Rannarootsi Muuseum, Hapsalu
Ett litet men faktaspäckat museum om 
estlandssvenskarnas historia.
www.aiboland.ee
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Vi har tre exemplar av 
Maud Onnermarks bok 
”Lättlagade bufféer för 
hela året” som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt 
på frågan: 
Gravad lax är en buffé-
klassiker. Två ingredienser 
används alltid när man 
gravar fisk eller kött. Vilka? 
1. Socker och mjölk 
X. Peppar och salt 
2. Socker och salt 

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

En buffé med plockmat är alltid festligt. Men visst 
passar det extra bra till vårens och sommarens 
mingel och bjudningar. Här bjuder Maud Onnermark, 
chefredaktör för Matmagasinet och känd tv-kock,  
på några recept ur sin nya kokbok Lättlagade  
bufféer för hela året. 
RECEPT: MAUD ONNERMARK  UR BOKEN: LÄTTLAGADE BUFFÉER FÖR HELA ÅRET (SEMIC)

”Finska rågchips  
formade som miniskålar 
finns att köpa färdiga från 
finska Linkosuo och passar 
utmärkt till gravlaxfyll-
ningen. I annat fall kan du 
ta bitar av surdgegsknäcke 
eller danskt rågbröd.”

BUFFÉER
FÖR HELA ÅRET

MAUD ONNERMARK
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Det ska vara lätt att bjuda på fest!

Här har Maud Onnermark samlat sina bästa 

bufféer och festrätter. Mat som kan förberedas  

i god tid och passar att bjuda på när man  

är många – så att man faktiskt har tid  

att umgås med sina gäster! 

Recepten är väl beprövade, enkla att följa, 

snabba att laga och garanterat goda. Här finner 

du bland annat en italiensk och en vegetarisk 

buffé, en grillbuffé, en soppbuffé och en smart 

variant som du kan förbereda flera veckor  

i förväg och ha redo i frysen. Boken ger förslag 

på färdiga menyer, men du  

kan förstås välja fritt bland alla rätter och 

komponera dina egna härliga bufféer! 

MAUD ONNERMARK ÄR CHEFREDAKTÖR  

FÖR MATMAGASINET OCH  

SEDAN MÅNGA ÅR UPPSKATTAD KOCK I TV. 

MAGASINET

Lättlagade

MAGASINET

ISBN 978-91-552-6612-7

9 7 8 9 1 5 5 2 6 6 1 2 7

Lättlagade_bufféer_cover.indd   1

2018-12-17   16:41

Vinn! 
Ingredienser: 
12 ark vårrulledeg, 10x10 cm
450 g bladspenat, fryst
1 gul lök
2 msk olivolja
3 ägg
150 g riven Västerbottensost

2 krm salt
lite nymald svartpeppar
2 msk smör

Tillbehör:
300 g skivad kallrökt lax
pepparrotskräm, se recept 

Gör så här:
1. Tina vårrulledegen i förpack-
ningen och tina även spenaten.
2. Sätt ugnen på 200°.
3. Finhacka löken och fräs den 
mjuk i olivolja. Krama ur  
spenaten och låt den fräsa 
med tills all vätska kokat bort.
Låt svalna något och blanda 
sedan ner äggen och osten 
och smaka av med salt och 
peppar.
4. Smält smöret och pensla 
små formar typ mazarinformar, 
ca 4 cm i diameter, eller  
muffinsplåt eller kokottformar. 
5. Lossa degarken och pensla 
den ena sidan och lägg ner
arken i formarna med den 
penslade sidan upp. Fyll på 
med spenatfyllningen.
6. Ställ formarna på plåt och 
grädda 12–15 minuter tills de-
gen fått fin färg och fyllningen 
stannat. Hit kan förberedas. 
Värm dem 5–10 minuter i 
ugnen vid 200° om de hunnit 
kallna.

Pepparrotskräm
8 portioner på buffé

Ingredienser: 
2 dl crème fraiche
ca 1 msk finriven pepparrot

Gör så här:
1. Vispa crème fraichen med 
elvisp tills den blir fast och 
fluffig.
2. Skala och finriv pepparroten 
och tillsätt den.

”Jag föredrar vårrulledeg 
framför filodeg. Den är 
lätt att jobba med och går 
inte sönder lika lätt som 
filodeg. Det är lättast att 
hitta vårrulledeg i asiatiska 
matbutiker. Om du inte 
har någon sådan där du 
bor kanske du kan fråga på 
närmaste kinakrog om du 
kan få köpa.”

Minipajer med spenat      
12 små eller 8 något större

Se till att de över-

blivna degarken inte 

torkar. De kan frysas 

igen om de packas 

väl i plast så att de 

inte torkar.

Tips!
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Hallå där, Maud Onnermark, 
som skrivit boken ”Lättlagade 
buffér för hela året”. Kan du 
ge tre bra tips till den som 
tänker bjuda på buffé? 
– Planera allt i god tid och se 
till att det finns plats i kylar. 
Det kan vara bra att låna kylut-
rymme hos en granne, det är 
ju inte bara mat som ska kylas 
utan även dryck. Dryck kan 
också kylas med is som du 
köper i stora påsar. 
– Gör inte alltför många rätter 
och tänk på att det ska finnas 
alternativ för vegetarianer 
och allergiker. Märk gärna 
med skyltar vad de innehåller. 
Om det är många gäster, se 
till att det finns fler ingångar 
eller ”stationer” till buffén, så 
undviker man alltför mycket 
köande.
Vilka plockmats- eller buffé-
ingredienser har du alltid 
hemma? 
– Tomater, get- eller fetaost 
och färdiga crostini. Det kan 
lätt bli små tilltugg. Dessutom 

har jag alltid ägg, parmesan  
och spenat eller rucola hemma 
och kan enkelt göra en god 
frittata, en italiensk grönsaks-
omelett. Perfekt på en buffé 
och även god att äta kall.
Vad vill du själv helst bli  
bjuden på i vår och sommar?
– Jag gillar det mesta och 
uppskattar alltid när jag blir 
bjuden på buffé. Men på våren 
och sommaren är det extra 
gott och fräscht med sallader 
och gröna rätter med säsong-
ens primörer. 

”Numera finns små  
mördegsformar som kallas  
krustader. De är krispiga och fina.  
Tomaterna finns att köpa färdiga på 
burk och är otroligt söta och goda.”

”Sötman i päronet passar fint till 
den smakrika osten. Passar även på 
pumpernickel eller i krustaderna.”

”Låna plats  
i grannens kyl” 

Gravlaxsnittar
12–15 st

Ingredienser: 
15 finska rågchips eller bitar  
  av tunt knäckebröd
200 g gravad lax, utan skinn 
  och ben
2 tsk dijonsenap
1 msk söt och grov svensk 
  senap
2 msk finhackad dill + några 
  vippor till garnering
1 msk små kapris
nymald vitpeppar

Gör så här:
1. Hacka laxen mycket fint. 
Blanda ner senapssorterna, dill 
och kapris. Smaka av med lite 
nymald vitpeppar och blanda 
väl. Hit kan förberedas.
2. Fördela fyllningen i bröden 
strax före serveringen. Garnera 
med dill.

Getostsnittar med 
tomat och basilika
Ca 12 st 

Ingredienser: 
12–15 krustader eller 
  mördegsformar
125 g getost utan kanter
2–3 msk crème fraiche
12–15 körsbärstomater, 
  lättorkade
12–15 små basilikablad

Gör så här:
1. Mosa getosten med en 
gaffel tillsammans med 2 msk 
crème fraiche. Om du tycker 
att det blir för fast, tillsätt lite 
mer crème fraiche. Hit kan 
förberedas.
2. Spritsa eller klicka krämen i 
krustaderna och toppa med en 
avrunnen tomat och ett litet 
basilikablad.

Ädelostsnittar  
med päron
Ca 15 st

Ingredienser: 
15 finska rågkrisp
4 msk strösocker 
1 dl vatten
1 msk pressad citron
1 litet päron
125 g grönmögelost
2–3 msk crème fraiche

Gör så här:
1. Koka upp socker, vatten och 
citron. Skala päronet och tärna 
det fint. Låt bitarna sjuda i 
lagen 5–10 minuter tills de blir 
mjuka. Låt svalna i lagen.
2. Mosa osten med 2 msk 
crème fraiche. Blir den för fast, 
tillsätt mer crème fraiche. Hit 
kan förberedas. 
3. Spritsa eller klicka fyllningen 
i rågkrispen. 
4. Toppa med päronbitar.
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Den hippielackade 356:an 
har tillhört Janis Joplin. 

Den var spartansk, 
trång, motorsvag, 
svårkörd, opraktisk 
och dyr. Och den  
blev världens mest 
framgångsrika och 
långlivade sportbil. 
TEXT: MARTIN ENGQVIST FOTO: PORSCHE M FL

E
FTERNAMNET KANSKE låter 
bekant. Ferdinand Porsche 
var geniet bakom Volkswagen 
typ 1 – ”Bubblan”, som han 

konstruerat på 30-talet med entusi-
astiskt stöd från Adolf Hitler. Bara en 
handfull exemplar hann tillverkas före 
krigsutbrottet och produktionen av det 
som kom att bli en av världens mest 

PORSCHE

sålda bilar kom i gång på allvar först 
efter 1945. På Porsches eget företag 
jobbade man efter kriget bland annat 
med konstruktion, reparation och till-
verkning av jordbruksmaskiner. En av 
medarbetarna var Ferdinand Porsches 
son Ferry (som egentligen också hette 
Ferdinand). Han ville att företaget 
skulle börja bygga egna bilar och hade 
tillsammans med sin far skissat på en 
sportbil. Det fanns inte mycket pengar 
till projektet och för att hålla kostna-
derna nere skulle bilen till stora delar 
byggas med Volkswagenkomponenter. 
Liksom ”Bubblan” skulle den 
ha en luftkyld boxermotor 
placerad tillsammans 
med växellådan i 
bilens bakdel. 

Den första Porschen 
fick modellnamnet 356, 

började tillverkas 1948 och presentera-
des året därpå på bilsalongen i Genève. 
Bilen väckte stort intresse och försälj-
ningen ökade successivt. 

Framgången för Porsche 356 var en 
paradox. Bilen var liten, spartansk, 
motorsvag, dyr och rätt svårkörd. Men 
den vägde inte mycket och med rätt 
person bakom ratten gick den att köra 
mycket snabbt. Motorns placering 
bakom bakaxeln gav bilen en väldigt 
ojämn viktfördelning, vilket resulterade 

i bra väggrepp – men 
också lömska 

köregenskaper. 

– Sportbilarnas 
        sportbil

Porsche 356 tillverkades mellan 
1948 och 1965. Visst anar man 
släktskapet med Folkabubblan? 
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Det har blivit några timmar i 
garaget för Joakim Adolfsson 

och hans Porsche 356.

Ferdinand Porsche i en tidig skapelse 
– faktiskt en elhybridbil! ”Det är med lite skräckblandad förtjusning 

man kör en äldre Porsche.”
En bakhjulssladd var inte att leka med 
och resulterade lätt i att föraren fann 
sig sittande med ryggen mot färdrikt-
ningen och helt utan kontroll över 
bilen. En Porsche var helt enkelt inget 
för nybörjare och söndagsbilister. Just 
utmaningen att bemästra bilen och 
kunna köra den fort på slingrig väg 
eller bana lockade många bilentusias-
ter att köpa en Porsche och företaget 
arrangerade – och arrangerar än i dag 
– förarutbildningar. 

– JA, DET ÄR MED lite skräckblandad 
förtjusning man kör en äldre Porsche, 
säger Joakim Adolfsson, Porscheägare 

i Göteborg. Det är inte som moderna 
bilar med en massa elektronik och sys-
tem som parerar misstag från föraren.

Joakim är Porschefantast sedan 
födseln. Bokstavligen. 

– Pappa körde alltid Porsche och 
jag hämtades från BB i hans 356, säger 
Joakim som hunnit fylla 49 och köpte 
sin första Porsche när han just tagit 
körkort. 

I dag har han tre stycken – en 356 
från 1957 och två 911:or, en från 1972 
och en från 1988.

– Jag är glad att jag köpte mina bilar 
i tid, priserna har dragit iväg och i dag 
hade jag aldrig haft råd. 

Dagens arvtagare 
till ur-Porschen, 
en 911 Carrera S av 
2019 års modell. 

Under bakluckan: 
den klassiska 
boxermotorn. 
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Joakim säger att det är svårt att 
förklara vad som gör en Porsche så 
speciell. 

– Det handlar inte om hastighet. 
Men det är något med kraften man 
känner från boxersexan bakom sig när 
man trycker på gaspedalen. Och ljudet!

EFTER ATT HA utvecklat och förbättrat 
356:an kontinuerligt under nästan två 
decennier var det 1963 dags att presen-
tera en efterträdare: Porsche 901, som 
fick modellnamnet 911 när produktio-
nen kom i gång året därpå. Släktskapet 
med föregångaren var tydligt, både när 
det gällde utseendet och grundkon-
struktionen med den luftkylda boxer-
motorn i aktern. Men 911:an var en helt 
ny bil, större och bekvämare. 

På 70-talet började direktörerna 
på Porsche oroa sig för att företagets 
svansmotorbilar var på väg att bli 
omoderna. Nya modeller med front-
monterade motorer togs fram, som den 
maffiga 928 med V8-motor, och den bil-
ligare och klenare 924. Tanken var att 

så sakteliga fasa ut Porsche 911. Den 
baktunga bilen hade ju för jösse namn 
anor från 30-talet. 

I dag vet vi hur det gick med den 
utfasningen. Porsche 928 försvann 
ur modellprogrammet 1995, 924:an 
redan 1988. Men 56 år efter premiä-
ren står 911:an i centrum av Porsches 
modellprogram. Det är naturligtvis en 
hypermodern sportbil, men fortfarande 
med en bakmonterad boxermotor och 
med tydliga drag av sin förfader från 
1948, Porsche 356.

Och om du tittar på den framifrån – 
visst påminner den lite om en folka-
bubbla? ●

Mytomspunnet bilvrak
➞ Porschen som filmstjärnan James 
Dean dödskrachade med 1955 är ett av 
historiens mest kända bilvrak. Och kan-
ske det mest mytomspunna. Det påstås 
ha vilat en förbannelse över det som 
återstod av Deans Porsche 550 Spyder 
efter kraschen och att de som befattade 
sig med delarna drabbades av olyckor 
och till och med ond bråd död. Delar 
från vraket såldes och användes i en an-
nan sportbil, som senare var inblandad i 
en dödsolycka. Deans Porsches demo-
lerade kaross transporterades runt i USA 
under några år och visades upp i sam-
band med informationsutställningar om 
trafiksäkerhet. Ett par lastbilschaufförer 
ska ha skadats när de lastade av vraket 
och en byggnad där det förvarades sägs 
ha brunnit ner. Och sedan 1960 tycks 

ingen veta var resterna 
av James Deans 

Porsche finns.

James 
Dean 
blev bara 
24 år. 

Resterna av James 
Deans Porsche. 

Porsche 924, överst, och 928 togs fram på 70-talet för att stegvis ersätta 
svansmotorbilarna. Det gick inte riktigt som företagsledningen tänkt sig. 

Fyra generationer av Porsche 911.

Mer om Porsche 
➞ De klassiska Porschebilarna hade, 
och flera av dagens modeller har, 
boxermotorer. I en boxermotor är cy-
lindrarna placerade parvis horisontellt 
mittemot varandra, i stället för stående 
på rad (rak motor) eller i vinkel mot 
varandra (V-motor). Förutom Porsche 
är Subaru den enda större tillverkare  
som i dag producerar bilar med  
boxermotor. Volkswagenbubblan och  
Citroën 2CV är två historiska bilmodel-
ler med boxermotor.  
➞ Två tredjedelar av alla Porschar som 
någonsin tillverkats rullar fortfarande.
➞ Den ”billigaste” Porschen i dag, 718 
Cayman, kostar drygt 500 000 kronor. 
Priset för den enklaste versionen av 
Porsche 911 är 1,2 miljoner kronor. 
➞ Företaget Porsche Konstruktions-
büro für Motoren-Fahrzeug-Luftfahr-
zeug und Wasserfahrzeug startades 
1931 i Stuttgart av Ferdinand Porsche. 
➞ Porsche ägs i dag till största delen 
av ett bolag som i sin tur ägs av famil-
jerna Piëch och Porsche, ättlingar till 
Ferdinand Porsche. Familjerna är också 
via olika bolag största ägare i bland 
annat Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, 
Bentley, Lamborghini, Bugatti, Scania 
och MAN. 
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 Sverige runt

Jakten på 
Bildsköne 
Bengtsson
Tidningsläsare i hela Sverige följde den spännande jakten på  
bovarna Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson. Men  
när polisen upptäckte gömstället i Göinge var deras dagar på fri fot räknade.
VÄGGARNA VAR KLÄDDA med blommig 
plysch, på golvet låg en äkta matta, i en 
hylla fanns en batteridriven radio och på 
ett bord stod en oljelampa. På de tolv  
kvadratmetrarna rymdes också två sov-
platser, prydnadssaker, mat, dynamit och 
en hembränningsapparat.

Nej, det var ingen vanlig koja som upp-
täcktes alldeles intill Filkesjön i Göinge i 
nordöstra Skåne en oktoberdag 1934.

Men så var de som bodde här inte vilka 
som helst heller. Den väl kamouflerade 
kojan hade under ett drygt år varit de 
efterspanade tjuvarna och kassaskåps-
sprängarna Bildsköne Bengtsson och 
Tatuerade Johanssons högkvarter och 
bostad. 

MAN SKA EGENTLIGEN inte romantisera 
kriminalitet och kriminella. Då som nu 
handlade de verkliga berättelserna om 
socialt utanförskap, trasiga familjer, miss-
bruk och inte minst ett ofta stort lidande 

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Göinge

bördas till fosterlandet och kumpanerna 
kunde fortsätta sin brottodyssé. 

Tidningarna skrev spaltkilometer om de 
bådas framfart och varje vecka publice-
rades nya spektakulära detaljer. Bildsköne 
Bengtsson och Tatuerade Johansson fick 
nästan Robin Hood-status och det ver-
kade som att de ständigt lyckades lura och 
undkomma polisen. 

MELLAN STÖLDRÄDERNA gömde de sig i 
kojan vid Filkesjön. Men när polisen kom 
dit efter tips från en skogsarbetare som 
råkat upptäcka den dolda ingången hade 
de hunnit smita. De flydde österut, greps 
efter en vecka strax utanför Göteborg och 
dömdes senare till långa fängelsestraff. 
Efter avtjänat straff fortsatte Johansson sin 
kriminella bana, men Bengtsson började 
jobba som skräddare, först i Markaryd och 
därefter i Göteborg. 

Harald Bengtsson avled 1966 och Folke 
Johansson 1984. ●

för brottsoffren. Men historien om Harald 
”Bildsköne” Bengtsson och Folke ”Tatu-
erade” Johansson, deras landsomfattande 
stöldturné 1932–1934 och polisens jakt 
på dem fascinerar i dag och gjorde det än 
mer när det begav sig. 

HARALD BENGTSSON, som inlett sin 
brottsbana i unga år, var en välformulerad 
och stilig man vilket gett honom smeknam-
net Bildsköne Bengtsson. Han lärde känna 
den rikligt tatuerade Folke Johansson när 
de båda satt i fängelse. Sommaren 1932 
frigavs de och satte omedelbart i gång 
att begå brott tillsammans. De började 
med att åka till Norge, där de hade oturen 
att hamna på sjukhus efter att ha kört av 
vägen i en stulen bil. Efter avslutad vård 
utvisades de ur landet och eskorterades 
till den svenska gränsen, där de möttes 
av – ingen alls! Av någon anledning hade 
svensk polis inte nåtts av beskedet att 
Bengtsson och Johansson skulle åter-
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Harald ”Bildsköne” Bengtsson på 
tidningen Se:s omslag 1946.

Kojan i Göinge-
skogen var 
Bengtssons 
och Johans-
sons hemliga 
högkvarter. 

Har det hänt något spännande där du bor? Skriv till Kombi! kombi@kombispel.se  eller gå in på Kombispels  Facebooksida och  berätta!

Två års jakt är över. Bildsköne 
Bengtsson och Tatuerade  
Johansson visas upp av polisen.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in däggdjuren. 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 däggdjuren. 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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UTSLAG

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

Vinnare Kombikrysset mars 2019:
Britt Eriksson, Lerum, Berit Rantzow, Nordingrå, 
Bengt Engman, Hasselfors, Carina Bergström, 
Göteborg, Rolf Gladh, Virsbo.
Efterfrågad lösning mars 2019: BLOMVAS.

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. 

”Jag vill visa Lycka  
 Niagarafallen”

”NÄR JAG VINNER vill jag resa. Även 
om jag fyllde 77 i februari är drömmen 
om att resa levande. Och reser gör jag 
med min hemlighet, kalla henne Lycka, 
det kan kanske kallas bröllopsresa. 
Resmålet är Niagarafallen från både 

USA och Kanada. Det skönaste är att se 
fallen från Kanada där det nästan krävs 
heltäckande regnkläder. Jag var där 
med min första hustru 1972, men för 
Lycka blir det något att minnas med våt 
glädje – vårt glada paraplyminne!”

Lennart Sandberg
Ålder: 77 år.
Bor: Trollhättan.
Gör: Pensionär.
Familj: Särbo med Lycka.
Intressen: Sjunga i kör, vandra 
och lösa korsord. Äta rätt mat 
i lagom portioner. 
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På gång

Kulturernas karneval är en tvådagars 
färgsprakande folkfest. Engelska 

parken i Uppsala kommer att sjuda av 
musik, dans, teater och mycket mer. 

Mer info: www.kulturernaskarneval.se

25-26
MAJ I UPPSALA

”En dag för 
demokratin”
➞ Hallå där Ivar Kirkeby, 
ordförande för 17-maj-
kommittén, är allt klart för 
det norska nationaldags-
firandet i Stockholm?
– Ja, nu är det mesta på 
plats, tack och lov. 
Vad händer i år?
– Vi samlas som vanligt vid 
Raoul Wallenbergs plats 
i city och paraderar till 
Skansen. Där blir det tal av 
Ebba Busch Thor som ju är 
halvnorsk. Vi vill hylla vår 
demokrati och förmånen 
att som vi få 
leva i ett fritt 
land.
Hur många 
brukar delta 
i firandet?
– Det beror lite på vädret 
och om 17 maj infaller på 
en vardag eller en helg, 
Norges nationaldag är ju 
ingen helgdag i Sverige.  
I snitt skulle jag säga att vi 
är cirka 4 000 som går i 
paraden. Rekordet är 9 000 
personer.
Sker det 17-majfirande  
i fler svenska städer?
– Ja, bland annat i Göteborg 
och Lund men Stockholm 
har det största firandet. Vi 
är tacksamma för det fina 
stödet vi får från Skansen 
och Stockholms stad – som 
stänger av Strandvägen så vi 
kan paradera där.  
Vi svenskar kan nog vara 
lite avundsjuka på er 
norrmän som har ett så 
självklart förhållande till 
er nationaldag. Vad är 
receptet?
– Vår historia, inte minst 
med den tyska ockupatio-
nen, gör att vi värderar vår 
självständighet högt. Den 
17 maj firar vi självständig-
hetsdagen men också 
demokratin. För barnen är 
det också ett tillfälle att få 
äta massor av glass. ●

➞ TROSA 30 maj. I dag är idylliska Trosa en 
stad som lever upp så här års. Annat var 
det förr. När strömmingsfisket drog i gång 
på försommaren flyttade Trosafiskarna – 
skärborgarna – ut i skärgården och staden 
lämnades i det närmaste folktom. Nu gör 
man tvärtom och bjuder in till Trosa Ström-

mingsfestival. Kockar och köksmästare 
från stadens hotell, restauranger och kaféer 
serverar strömming på både traditionellt 
och nytt vis. Besökarna får känna historiens 
vingslag och lära sig hur man kan äta fisk 
på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Mer info: 
www.trosastrommingsfestival.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Folkfest!

Fiskfest!

Hästfest! 
➞ STRÖMSHOLM 6–9 juni. Västmanländska 
Strömsholm är klassisk mark för svensk ridsport 
och nu vankas en av årets verkliga höjdpunkter: 
Strömsholmsdagarna. Landets bästa ryttare tävlar 
i grenar som hoppning, dressyr och fälttävlan. Det 
blir också hovslagartävlingar, shower, uppvisningar 
och mycket mer. Mer info: www.stromsholm.com 
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Saabfest!
➞ TROLLHÄTTAN  
7–9 juni. Som bil- 
tillverkare gick  
Saab i graven 2011.  
Men bilarna finns kvar  
och många av dem ägs och körs 
av entusiastiska Saabägare. De 
allra mest hängivna lär dyka upp 
i Trollhättan denna helg när Saab 
Car Museum Festival arrangeras. 
Mer info: www.saabcarmuseum.se
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Strömmingen – havets 
silver – firas med en 
egen festival i Trosa. 

Saab 92 var 
Saabs första 
personbil. 
Just den här 
är av 1950 års 
modell. 

Snöfest! 
➞ RIKSGRÄNSEN 16–19 maj. Med bara 
en dryg månad till midsommar är det 
dags för en av årets höjdpunkter för 
snowboardälskare. Riksgränsen Banked 
Slalom är Sveriges största snowboard-
tävling och lockar hundratals åkare i alla 
åldrar. Mer info: www.riksgransen.se

Johan Lytz var en av  
fjolårets deltagare i  
Riksgränsen Banked Slalom.Strömsholmsdagarna bjuder på ridsport 

i alla dess former. Här shettisgalopp. 
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Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

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

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

3  1 Extralott 
      Du får 1 lott i Extralotteriet som är med i 4 dragningar.  

3  Chans i Superjackpotten 
    Du får en lott i Superjackpotten – där kan du     
      vinna hela 10 000 000 kronor. 
3  Kontantvinster 
   I Extralotteriet vinner du kontanter. Varje fredag har 
     du chans att vinna upp till 250 000 kronor!

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Extralotteriet för att öka mina vinstchanser och är med i 4 dragningar 
under en månad. Jag betalar endast 25 kr (halva priset) för första lotten. Därefter får jag varje månad en ny lott 
i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 50 kr. Prenumerationen har ingen bindningstid 
och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till kontantvinster. Extralotten kan endast tecknas om du 
har en aktiv lott i Kombi-, Dröm- eller Motorlotteriet (eller ett skraplottspaket för 200 kr). 

3

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-06-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Personupp-
gifterna du lämnar härkommer 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 för snabbt 
besked vid storvinst)

1905EXKOM

 
Extralotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/nyhet

25 kr
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

EXKLUSIVT ERBJUDANDE

TILL DIG SOM KUND! 
ÖKA DINA VINSTCHANSER– JUST NU FÖR 

HALVA PRISET FÖRSTA MÅNADEN


