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Björn snurrade hem

BILSEMESTER

1,5 miljoner!
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KULTBILEN DELOREAN / AFFISCHKLASSIKER
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

Välkommen
Gärna en tidsresa
men nuet är bäst!

Innehåll Kombi nr 6

SOMMAREN ÄR PÅ INTÅG och juni
brukar kunna bli hektiskt både när det
gäller jobb och privatliv. Mycket ska avslutas i tid till semestern och samtidigt
är det skolavslutningar, sommarkalas
och mycket annat roligt på agendan.
Det mest fantastiska för mig är ändå
de långa ljusa kvällarna. De är sällan
så varma som man vill minnas dem,
men att få sitta ute med en extra tröja
på och höra hur det nästan knakar av
växtvärk i naturen, det är magiskt.
I DET HÄR NUMRET besöker vi Christina
och hennes imponerande parfymsamling, tar en tur längs Vildmarksvägen
och tittar närmare på en väldigt
speciell bil: DeLorean DMC-12, eller i
folkmun Tillbaka-till-framtiden-bilen.
Jag var tio–elva år när filmen om Marty
McFly och hans resa till 50-talet och
tillbaka till framtiden gick upp på
bio. Det finns ett antal filmer från den
perioden som jag minns än i dag och
Tillbaka till framtiden hörde definitivt
till favoriterna.
TANKEN PÅ ATT KUNNA RESA bakåt i
tiden har ju länge fascinerat och det
finns många historiska händelser som
vore spännande att uppleva. Ett villkor
för mig skulle vara att som Marty McFly
kunna återvända till nutiden, för hur
nostalgisk man än kan
bli går utvecklingen
nästan alltid mot det
bättre.
MEDAN DU funderar
på vilken svunnen
epok du skulle vilja
besöka passar jag på
att önska en riktigt
glad midsommar!

Grilldags!
Matprofilen Jessica Frej bjuder på recept ur sin nya bok.
Sidan 18

LYCKAT FIASKO
DeLorean är en riktig
80-talsklassiker, och en bil
med en dramatisk historia.
Sidan 6

BILÄVENTYR I NORR
Vildmarksvägen är en av
Sveriges vackraste rutter
för den som bilsemestrar.
Sidan 14

FIFFIGT!
Vi tipsar om
smarta prylar för
sommarpackningen.
Sidan 23

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om Christina som samlar på parfymflaskor, om affischer med antikvärde och om
fantastiska fjärilar i din trädgård, möt två lyckliga vinnare – och glöm inte korsordet!

Kombi
Jonas Lindholm
lotteriföreståndare
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”Nu blir det en
Australienresa”
BJÖRN JOHANSSON från Nyköping är superglad. Han har

RE

1 500 000:-

Björn Johansson
Ålder: 71 år.
Bor: Nyköping.
Gör: Pensionär.
Familj: Sambo, dotter med
man och två barnbarn.
Intressen: Resor, fågelskådning.

TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: PETER KNUTSON

just vunnit 1,5 miljoner kronor i Kombispels Superjackpottdragning. Och vilken dragning det blev!
Hjulet stannade på en guldstjärna. Det betyder att Björn
Johansson får snurra en gång till, och har chans att vinna
upp till tio miljoner kronor. På plats på Hotel Kungsträdgården i Stockholm finns förutom Björn och hans sambo
Elisabeth representanter från Kombispel samt en kontrollant från Spelinspektionen som ser till att allt går rätt till.
Alla håller andan när hjulet snurrar igång för andra
gången. Efter vad som känns som en evighet stannar det på
1,5 miljoner kronor. Jublet bryter loss.
– Nu blir det en Australienresa för mig och min sambo,
säger Björn, som har haft sin lott i säkert 25 år men hittills
bara vunnit några 200-kronorsvinster nu och då.
– Så det känns riktigt bra att få vinna en storvinst nu.
Förutom resan till Australien, som Björn och Elisabeth
länge drömt om, blir det nya vitvaror till köket. Vad resten
av pengarna ska gå till är inte bestämt ännu.
Men dagens festligheter är inte
över. I vinsten ingår också en god
middag och övernattning på
hotellet. Extra trevligt
blir att Björn och
Elisabeths dotter och
hennes två barn är
med och firar.

VINNA
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Kombinytt
Sju frågor till Ida Hörne, kampanjansvarig

– Vi har aldrig fått så många foton till en
Facebooktävling som när vi bad om bilder
på era hundar. Och odlingstävlingen är vår
populäraste tävling på Facebook hittills. Nu har vi över
4 000 gillare, säger Emelie Bolldén, sociala medieransvarig
på Kombispel.
Vinnare av hundtävlingen blev Anette Nises och odlingstävlingen vann Karin Wettby-Sundström. Grattis!

MÅNADENS LÄSARBREV
Tack för en bra tidning! Jag uppskattar särskilt alla spännande resereportage till lite udda platser. Men vi är många
som vill ta tåget nästa gång vi ska ut och resa så det vore
roligt att få läsa om annorlunda tågresor, både i Europa
och på andra håll i världen. Gärna även få tips om hur man
bokar biljetter.
Vänliga hälsningar
Chatrine Andersson
Hej Chatrine och tack för beröm!
Det är många i dag som av klimatskäl gärna väljer tåg när
de ska ut och resa. Den utvecklingen har vi på redaktionen uppmärksammat. Det kommer bland annat ett
reportage om tågresor i Europa lite längre fram.
Så länge skickar vi ett skraplottspaket till dig!

Skriv till Kombi!

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

Vinnare kokbok

ast
8 lotter för end

80:(Ord. pris 100:-)

4 st

4 st

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.
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Har du sett någon annons
eller något utskick som
berättar om Kombispels
lotterier? Då har Ida Hörne
förmodligen varit inblandad.
Du är ansvarig för kampanjproduktionen på Kombispel.
Vad innebär det?
– Jag ansvarar för strategi,
planering, budgetering,
genomförande, uppföljning,
analys och dokumentation
av ny- och merförsäljning i
fysiska kanaler, exempelvis via
bilagekampanjer och
annonser.
Vilka är de bästa argumenten
för att få kunderna att välja
en lott från just Kombispel?
– Att man har störst chans att
bli miljonär!
Vad är roligast med ditt jobb?
– Varierande arbetsuppgifter
och trevliga kollegor.
Hur kommer det sig att du
jobbar på Kombispel, vad har
du för bakgrund?
– Jag har jobbat med direktmarknadsföring sedan 2001
och har tidigare jobbat på leverantörssidan. Kombispel var

min kund så jag var välbekant
med företaget sedan innan.
Har du själv vunnit på lotteri
någon gång?
– Ja, men bara småvinster än
så länge.
Vad skulle du göra om du
vann Superjackpotten på tio
miljoner kronor?
– Då skulle jag uppgradera
från lägenhet till hus och resa
med familjen.
Vad gör du helst när du är
ledig?
– Umgås med min familj,
träffar vänner, går ut och äter,
tränar, går på konsert och reser.

Motornytt!

I Kombi nr 4 tävlade vi ut kokboken Mickes
vilda och det rätta svaret var Älg. Vinnare
blev: Karolina Jönsson, Bålsta, Bo Mattsson,
Tyresö och Kjell Persson, Sandviken.

Arrangeras av
organisationer i
Arbetarrörelsen.

”Miljonchansen är
vårt bästa argument”

FOTO: ERNST HENRY

Vilket gensvar!

Elektriska
nyheter
från Opel
Opel firar 120 år som biltillverkare i år och passar
på att ta ett par ordentliga
steg in på plug-inhybridoch elbilsmarknaden.
Plug-inhybridversionen av
SUV-modellen Grandland X
släpps redan i år och det
gäller också den nya generationen av Opels småbil
Corsa som kommer att byggas i en helelektrisk version.
Från Opel lovar man att
el-Corsan ska få ett mycket
konkurrenskraftigt pris –
”en elbil för folket”, enligt
företaget.
Under 2020 släpper Opel
helt elektriska versioner av
skåpbilen Vivaro och mini-

Opel Grandland

X.

Opel Ampera-e.

suven Mokka X. Företaget
har tidigare berättat att det
2024 ska finnas elektrifierade varianter av samtliga
Opelmodeller.
Redan för några år sedan
lanserades helelektriska
Opel Ampera-e, en europeisk version av Chevrolet
Bolt, vilken dock aldrig sålts
i Sverige.
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”Det vore roligt med
ett andra hem i solen”

VINNA

RE

1 000 000:-

”ATT VINNA SÅ här mycket pengar är en mycket glad

Maija Liisa Ojala
Ålder: 66 år.
Bor: Kungsäter i Västergötland.
Gör: Pensionär.
Familj: Syskon, syskonbarn
med flera.
Intressen: ”Jag älskar att måla,
renovera och snickra.”

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: PATRIK OLSSON

överraskning i livet – det känns också väldigt overkligt.
Jag har länge haft en dröm om ett andra hem i solen,
gärna i södra Frankrike, och nu kanske det blir av att
jag åker dit och börjar titta lite på objekt.
Vinsten blir också ett välkommet tillskott till renoveringen av mitt hus här på landet, ett gammalt mejeri
från 1940-talet som jag köpte för fem år sedan. Jag
grejade rätt mycket de första åren men det är många
saker kvar som det skulle vara roligt att göra. Jag tror
nog att det kan bli en slant över till trädgården också,
den verkar ju aldrig bli färdig, det finns alltid något
mer som man önskar sig där.”

magasinet kombi

6 2019

5

s
n
e
i
r
o
t
s
i
h
l
i
B
e
t
s
a
l
o
co

FIASKO

John DeLoreans dröm om ett sportbilsimperium slutade med
knarkskandal och konkurs. På vägen hann han sätta sprätt på
bortåt en miljard kronor han fått av brittiska skattebetalare
– och skapa en av bilhistoriens milstolpar: DeLorean DMC-12.
Henrik Berglund är lycklig ägare till en.
TEXT: MARTIN ENGQVIST FOTO: JAMES HOLM

J
NELL)
FOTO: TT (AP PHOTO/JACK THOR

OHN DELOREAN hade tillräck-
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1977 presenterade John
DeLorean den första prototypen för sin rostfria sportbil.

ligt med problem. De blev
inte direkt mindre när polisen
störtade in på hotellrummet i
Los Angeles där han satt med en resväska fylld med 27 kilo kokain framför
sig. Det var den 19 oktober 1982 och
hans livsverk, bilföretaget som bar
hans namn, var redan på väg att gå
under. Fabriken som bara varit i gång
i ett drygt år hade i praktiken stängt
igen några månader tidigare och innan
året var slut skulle företaget försättas i konkurs. Drygt 9 000 bilar hade
magasinet kombi
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Henrik Berglund
Ålder: 51 år.
Yrke: Digital utvecklare.
Bor: Hässelby i Stockholm.
Familj: Frun Åsa och tonårsbarnen Elsa och Allan.
Intressen: ”Jag älskar att bygga
saker. Har bland annat byggt
en bil, en storformatskamera,
flera cyklar och möbler.”

Henrik Berglund har
haft sin DeLorean i
ungefär 20 år.

”Jag får högre puls
när jag kör den”
byggts. 3 000 av dem stod osålda hos
återförsäljare och i långa rader utanför
DeLoreanfabriken i Belfast i Nordirland.
Men vilka bilar det var! Och är. Den
här dagen står en av dem vid Mälaren i
Hässelby i Stockholm.
– JAG HAR HAFT den i ungefär 20 år,

säger Henrik Berglund. Köpte den av
en kompis i Bollnäs som jobbat som
bilmekaniker i Los Angeles och tog den
med sig när han flyttade hem.
Henriks bil är från 1981 och han har
tagit väl hand om den.
magasinet kombi
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– Jag har gjort det mesta, känns det
som – bytt alla slangar, en massa packningar, koppling och så vidare. Bilen
har fått lite vassare kamaxlar också, så
effekten ligger runt 200 hästkrafter.
Inför sommaren har den också fått
ny luftkonditionering. Ett måste eftersom bara en liten del av sidorutorna
går att öppna.
– Måsvingedörrarna är en detalj jag
både älskar och hatar. De är ju en del
av allt som gör DeLorean så speciell –
samtidigt skulle det ibland vara skönt
om det gick att veva ner fönstret helt.

Ett annat av bilens kännetecken är
den extremt låga – 114 centimeter! –
karossen.
– Jag älskar att den är så låg, även
om det kanske inte är så roligt när man
möter en långtradare en mörk kväll i augusti. Jag får högre puls när jag kör den.
DET FANNS PLANER för andra modeller

men DMC-12 blev den enda bil
DeLorean kom att tillverka. Många
känner igen den från filmen Tillbaka till
framtiden från 1985 där Michael J. Fox
rollfigur reser till 50-talet i en DeLorean
7

– Den är förvånansvärt
lättkörd, men den är ju
sjukt låg och sikten är
kanske inte den bästa,
säger Henrik Berglund.

Många känner igen DeLorean DMC-12
från filmen Tillbaka till framtiden med
Michael J. Fox från 1985.

8

som hans uppfinnarvän Doc byggt om
till tidsmaskin.
Den sanna berättelsen om DeLorean
är minst lika fantastisk.
John DeLorean hade gjort kometkarriär i den amerikanska bilindustrin
och i början av 70-talet trodde många
att han skulle bli nästa vd för General
Motors. I stället startade han eget. Han
drömde om att hans namn skulle få
samma klang som Enzo Ferraris och
Ferdinand Porsches och hans vision var
att lansera en modern, rostfri, miljövänlig sportbil. 1977 kunde han visa
upp en första prototyp.
Tack vare sitt stora kontaktnät drog
John DeLorean in 40 miljoner dollar i
startkapital från bilhandlare över hela
USA och från andra investerare. Artisten Sammy Davis Jr var en av dem som
trodde på honom och satsade pengar.
Men var skulle bilen byggas? Den
sluge John DeLorean spanade ut i världen efter ett land med hög arbetslöshet

och möjlighet till statliga subventioner.
Valet föll på Nordirland, vid den här
tiden plågat av väpnad konflikt, terror
och en ekonomi i förfall. Med brittiska
skattepengar och statliga garantier i
ryggen sågs den stilige amerikanske
bildirektören som en frälsare när han
började anställa arbetare.
PÅ BARA 24 MÅNADER byggdes
 eLoreanfabriken upp utanför Belfast
D
– parallellt med att bilen konstruerades. Tillverkningen kom i gång i början
av 1981. Problem dök upp hela tiden,
men John DeLorean tycktes alltid ha
en lösning och nya pengar i bakfickan.
Han pratade om börsintroduktion och
att öka produktionen till 100 bilar per
dag. Belfastborna jublade.
I USA, där de skulle säljas, var
intresset för DeLoreanbilarna enormt.
Många av de första som skeppades
över från Nordirland såldes vidare för
överpriser av folk som köat och lyckats
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”Måsvingedörrarna
är en detalj jag både
älskar och hatar”

DeLorean DMC-12 hånades när den lanserades. Bilen ansågs vara slö och ful med sin
relativt svaga Volvomotor och den rostfria karossen som påminner lite om en diskbänk.

plaren som levererades fick byggas om.
Karossdelarna passade inte ihop och
kvaliteten var allmänt usel. Bilen fick
rykte om sig att vara slö. Många tyckte
att den var ful. I dag ses DeLorean som
en designikon.
– Det blir inte mer 80-tal än så här,
säger Henrik Berglund.

lägga vantarna på en bil.
Men snart stod det klart att
DeLorean hade stora problem. Ingen
av de drygt 2 000 anställda hade någon
tidigare erfarenhet av att bygga bilar
– och det märktes. De 400 första exem-

MARGARET THATCHER kanske också
kan kallas 80-talsikon. Under hennes ledning hade Storbritannien fått
en ny regering med en betydligt mer
restriktiv syn på statligt industristöd
än den tidigare. De 85 miljoner pund
skattebetalarna bidragit med var mer
än tillräckligt, tyckte Thatcher och nu
var det stopp. Den 31 maj 1982 stängde
DeLoreanfabriken.

Kokainet då? Den alltmer desperate
John DeLorean borde naturligtvis inte
ens ha tänkt tanken, men när han blev
kontaktad av en person som sade sig ha
en smugglingsuppgörelse på gång som
skulle ge DeLorean många miljoner
dollar tackade han ja till ett möte på
ett hotell i Los Angeles. Men mötet var
en fälla, gillrad av FBI efter tips från
någon som ville komma åt DeLorean.
Han greps och åtalades för narkotikasmuggling. Någon månad senare gick
DeLorean Motor Company i konkurs.
Allt var över.
I augusti 1984 friades John DeLorean
från alla anklagelser, men hans rykte
var redan förstört. Han fick frågan om
han ville ge sig in i bilbranschen igen,
och svarade:
– Skulle du köpa en begagnad bil av
mig?
John DeLorean avled 2005. ●

Fakta DeLorean DMC-12
FOTO: TT (AP PHOTO/WALLY FONG

)

➞ Nypris 1981: 25 200 dollar.
➞ Värde i dag: ”Svårt att säga”,

magasinet kombi

John DeLorean med hustrun
Cristina utanför rättssalen i
samband med rättegången 1982
.
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säger Henrik Berglund. ”Kanske runt
300 000–350 000 kronor för en bil i
bra skick.”
➞ Motor: 2,8 liters V6:a, den sk PRVmotorn som också satt i bl a Volvo 264
och 760.
➞ Effekt: 132 hästkrafter i original.
Henriks bil har ca 200 hästkrafter.
➞ Toppfart: 209 km/h i original.
➞ Acceleration 0–100 km/h:
9 sekunder.
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Trädgårdens

ÖGONGODIS

De är som flygande blommor med sina vackra former och färger, men
fjärilarna har också en viktig uppgift som pollinatörer och är viktiga
för vår flora. I Sverige finns ungefär 2 700 arter. Här presenterar vi sju
av våra vanligaste fjärilar och tipsar om hur du kan ta hand om dem.
TEXT: HENRIK EMILSON

MAKAONFJÄRIL
(Papilio machaon)
Den största av våra fjärilar som
är praktfull med sin klara gula
färg och mönstrade vingar.
Den har ett vingspann på sex
till nio centimeter. Som larv
gillar den flockblomstriga
växter som kärrslilja.

10
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NÄSSELFJÄRIL
(Aglais urticae)
Det här brukar vara den första
fjärilen man ser på våren, eftersom den övervintrar i Sverige.
Som larv gillar den brännässlor,
som namnet antyder.

Bra värdväxter för
dagfjärilars larver

➞ Ärtväxter: getväppling, käringtand,
vickerarter, gulvial, klöverarter, gökärt,
blålusern och humlelusern.
➞ Flockblomstriga växter: kärrslilja,
strätta och strandkvanne.
➞ Korsblommiga växter: ängsbräsma,
löktrav, senap och krassing.
➞ Kransblommiga växter: backtimjan
och kungsmynta.
➞ Nävor: skogsnäva, blodnäva och
skatnäva.
➞ Violer: åkerviol, ängsviol och styvmorsviol.
➞ Fler arter: brännässlor, vit fetknopp,
kärleksört, smultron, solvända, bergsyra och ängssyra.
➞ Träd: asp, ask, ek och alm.
➞ Buskar: sälg och andra videarter,
brakved, getapel, slån och hagtorn.
➞ Ris: ljung, blåbär, odon, lingon och
rosling.
➞ Gräs: flera olika arter.

PUKTÖRNEBLÅVINGE
(Celastrina argiolus)
Den vanligaste arten blåvingar.
Den lever av olika ärtväxter
särskilt käringtand.

PÅFÅGELÖGA
(Inachis io)
Om påfågelögat känner sig hotad
kan den ge ifrån sig ett trummande
ljud. Precis som nässelfjärilen
övervintrar den i Sverige och gillar
brännässlor som larv.

magasinet kombi
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JÄRILAR ÄR INTE BARA vackra att

se på, de har också en viktig uppgift som pollinatörer. Men precis
som bin och andra insekter har
fjärilarna minskat i antal. Främst beroende på förändrat skogs- och jordbruk
och för att ängsmarker som
tidigare betades av boskap
har vuxit igen. Klimatförändringar med mildare
vintrar påverkar också, de
fjärilar som tidigare lämnat
kalla Norden på vintern stannar
nu kvar. De som övervintrar vaknar
också tidigare ur sin dvala – risken
då är att det inte finns tillräckligt med
utslagna blommor, vilket gör att de
svälter. Nästan 250 arter är hotade.
Fjärilar har en fascinerande livscykel.
De är beroende av sin värdväxt där de
kläcks ur ett ägg som lagts där. Här blir
de till larver och lever av sin värdväxt.
Sedan spinner de en puppa kring sig
11

och beroende på art kläcks de samma
sommar, eller nästföljande, som en
fjäril. Nu kan de finna en partner, para
sig, lägga ägg och sedan dö. Citronfjärilen lever längst av alla arter,
mellan 9 och 10 månader.
I en vanlig villaträdgård
med nektarväxter kan du hitta
uppåt 25 olika fjärilsarter. De flyger
från blomma till blomma och suger i sig
nektar med sina långa sugsnablar. På
dessa sidor kan du se och läsa lite om
sju av de vanligaste dagfjärilarna. ●

AMIRAL

FOTO: JOHAN SAMUELSSON

(Vanessa atalanta)
Amiralen gör som flyttfåglar
och lämnar Sverige för södra
Europa och Nordafrika. Gillar
som fjäril även fallfrukt och
som larv äter den framför allt
brännässla.

3 frågor till …
CITRONFJÄRIL
(Gonepteryx rhamni)
Citronfjärilen är en ganska stor
fjäril som vaknar tidigt på våren,
redan i mars om det är varmt.
Hanen är citrongul, honan är
mer ljusbeige. Som larv gillar den
brakved och getapel.

TISTELFJÄRIL
(Vanessa cardui)
Tistelfjärilen är en av världens
vanligaste dagfjärilar. Den uppskattar inte kalla vintrar utan
flyger då till Nordafrika. Som
larv äter den gärna tistlar.
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… Karin Ahrné, Organismgruppsansvarig fjärilar på ArtDatabanken,
Sveriges lantbruksuniversitet.
Hur får jag fjärilar att trivas i min
trädgård?
– Vuxna fjärilar är oftast inte så kräsna
och födosöker på många olika nektarrika växter, även trädgårdsväxter. En
del hämtar också gärna näring från
fallfrukt, som sorgmantel och amiral.
Hur funkar en fjärilsholk?
– Fjärilsholkar är framförallt till för
fjärilar som övervintrar som vuxna
fjärilar, såsom påfågelöga, nässelfjäril,
citronfjäril och sorgmantel och sitter
då gärna i smala skrymslen där de är
skyddade från kyla, väder och vind. Det
är också därför man ser dem flyga så
tidigt på våren och sedan återigen på
hösten innan övervintring. En fjärilsholk påminner om en fågelholk, men i
stället för ett runt hål på framsidan har
de smala lodräta ingångar där fjärilen
kan tränga sig in. Jag skulle rekommendera att sätta den på en skyddad
plats där det är lagom varmt,
inte mitt i solen.
Vilken är Sveriges mest
ovanliga fjäril?
– En av de mest ovanliga
dagfjärilsarterna i landet
är kronärtsblåvinge, Plebejus argyrognomon. Den är
bedömd som starkt hotad på rödlistan
och är nu förmodligen nära utdöende,
trots åtgärder för att gynna den. Kronärtsblåvingens larver lever på sötvedel
och den samspelar liksom flera andra
arter bland blåvingarna med myror.

magasinet kombi

6 2019

Kulturkoll

TEXT: HENRIK EMILSON
FOTO: BANFA JAWLA

Rariteter uppåt väggarna
– DET SPECIELLA med affischer är att de
sällan har tillverkats för att sparas en
längre tid. De flesta slängs, säger Emil
Fredholm som driver butik Vintageaffischer på Södermalm i Stockholm dit en
del av de affischer som trots allt sparats
hittar till slut. Om de har rätt ålder.
– Gränsen för vad som är vintage
flyttas ju hela tiden. Jag har ett fokus på
1960- och 70-talen, men nu börjar även
1980-talet bli intressant.
Intresset för affischerna är stort och
Emil tror att det, liksom med intresset
för vinylskivor, kan bero på att pappersaffischer är en motpol till det digitala.
– Många uppskattar också att ha något som inte alla andra har. För somliga
handlar det om en särskild artist eller
formgivare som gjort affischen medan
andra vill ha ett motiv i en färgskala
som matchar soffan hemma.
Emil började sälja affischer på nätet
för att nästan tio år senare öppna en fy-
sisk butik i sommarhuset i Borrby, som
redan hade en gammal butikslokal.
2017 öppnade han butiken i Stockholm.
Fortfarande har han ”sommaröppet” när
verksamheten flyttar ner till Österlen.
Värdet på affischerna ligger från
några hundralappar till flera tusen.
Priset beror inte alltid på skicket.
– Proveniensen kan också vara
viktig, att affischen har en spårbar his-

JIMI HENDRIX
En cirka 50 år gammal
affisch från företaget
Uppsala Konstgalleri.
1 800 kr.
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Emil Fredholm har fint
sällskap i sin butik.

toria. Med vissa affischer gör det inte
så mycket om de är skadade, många är
ju förbrukningsvaror som suttit uppe
på stan. Om det till exempel gäller en
Jimi Hendrix-affisch från Konserthuset
1968 är inte skicket avgörande.
– Men såklart, ju finare skick, desto
bättre, säger Emil och tipsar om att
helst förvara affischer i rör eller allra
helst plant.
– Häng dem inte heller i direkt solljus, då kan de blekna, och tejpa inte
upp dem. ●

HAIR
Från en föreställning på
Kungliga Tennishallen i
augusti 1971. 2 200 kr.

2001: ETT RYMDÄVENTYR
Fransk filmaffisch från
1968 i jätteformatet
120x160 cm. 1 800 kr.

SAMMETSAFFISCHER
I butiken finns flera sammetsaffischer
i grälla färger och med olika motiv.
Affischerna var populära på 1970-talet.
Given i gillestugan och din för 400 kr.

KATTFLICKAN
Emil kände tecknaren
Hans Arnold som gjorde
denna affisch på 70-talet.
800 kr.

NIXON – SIGNERAD
Vietnamprotest signerad
av konstnären Kjartan
Slettemark. 25 000 kr.
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FOTO: CENNETH SPARBY
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Stekenjokkplatån. Här kan du fjällvandra
direkt från parkeringen.

Vildmarksvägen bjuder

m fjällmiljö.

på maffiga vyer i sällsa

Stekenjokk
Klimpfjäll

Saxnäs

FOTO: CENNETH SPA
RBY

Jormvattnet
Vilhelmina

NO

RG
E

Gäddede

VILDMARKSVÄGEN

Trappstegsforsen öst
er om fjällbyn Saxnäs
.
En av många fina rastpl
atser.
Strömsund
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Vilda vägval i norr
En bilresa längs en av de klassiska Norrlandsvägarna är ett
både vilsamt och äventyrligt sätt att upptäcka fjällvärlden.
Kombis Cenneth Sparby kör den spektakulära Vildmarksvägen
och kryddar färden med kajak, cykel och vandring.
TEXT: CENNETH SPARBY

Att paddla i Bjurälvens naturreservat
är ett riktigt vildmarksäventyr.
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Kultsjön med vy över Marsfjället.

FOTO: CENNETH SPARBY

FOTO: VILSELEDAREN

I området finns alltifrån
karga fjäll till böljande
skogsland. Perfekt för
vilsam vandring.

Grottkrypning är en av
flera aktiviteter som Kattis
och August arrangerar.

M

IL LÄGGS till mil. Skogsland

blir till öppet myrlandskap,
med mjuk fjällsilhuett vid
horisonten. Asfalt följs av
grusväg, som leder in i evigheten. Åtminstone känns det så. Jag följer en av
många Norrlandsvägar med rik historia
och eget namn. Det är molnfritt och
inte en krusning på sjön när jag rullar
längs Vildmarksvägen från Vilhelmina
in mot lappländska Saxnäs.
Jag kör på en av Sveriges högst belägna vägar och den går över den närmare
tusen meter höga Stekenjokkplatån
mellan Lappland och Jämtland, och
slutar i Strömsund, där Inlandsvägen
tar vid.
FJÄLLBYN SAXNÄS ligger vid Kultsjöns

strand med det väldiga Marsfjällsmassivet i fonden.
I dag är den gamla 1800-talsbyn en
tummelplats för äventyrare med fiske,
mountainbike, vandring och paddling
i sikte.
Den folkkäre författaren Bernard
Nordh var den som gjorde Saxnäs
och Marsfjället riksbekant med sina
romaner om det hårda nybyggarlivet i
Kultsjödalens vildmark. Byn domineras
av Saxnäsgården, ursprungligen ett
16

”Det finns oändliga möjligheter till varierad
vildmarksridning i gränslandet mot Norge”
gammalt gästgiveri men numera både
vandrarhem och hotell med gedigen
restaurang.
Vid lunchtid hyr jag en mountainbike, hivar in den i bagageutrymmet
och kör mot Stekenjokkplatån, på gränsen till Jämtland och Norge. Vill man
uppleva fjällvärlden från cykelsadeln
finns här några av landets bästa fjällcykelleder, med över 30 mil trampbara
stigar och grusvägar.
JAG PARKERAR i Klimpfjäll och börjar
cykla västerut till det gamla gruvområdet uppe på fjällplatån, där det bröts
kopparmalm från mitten av 70-talet
fram till 1988. Den här delen av Vildmarksvägen är bara öppen sommartid,
vägen kan vara täckt av flera meter snö
långt in i maj.
På platån finns flera gamla gruvvägar och -stigar, perfekta för cykling.
Vägen mellan Stekenjokk och Klimpfjäll – 18 kilometer över kalfjället – är
den ultimata belöningen för den som
vill njuta av vyerna. Som högst kommer

man drygt tusen meter över havet. Det
här är en bilfri led som passar både för
den relative nybörjaren och den mer
erfarne stigcyklisten. Många väljer
också att vandra leden.
DET BLIR EN välbehövlig vätskepaus

uppe på toppen av Tjallinge, 1 122
meter över havet, och sent på eftermiddagen är jag tillbaka i Klimpfjäll
och Norgefarargården. Det här var en
gång i tiden den sista hållpunkten för
svenska bönders handelsresor med
häst till Norge,
en sträcka som
nu kallas Norgefararleden.
Ewa Hed
driver gårdskafé i det gamla
värdshuset, högt uppe på höjden
med utsikt mot Kultsjön, Marsfjället
och berget Autjoklimpen. Här finns
också ett museum och en gårdsbutik.
– Jag har haft kaféet sedan mitten av
80-talet, säger hon och bjuder på tunnmagasinet kombi
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Historiska Norgefarargården i Klimpfjäll
lockar med kafé sommartid.

bröd med västerbottenpesto, nybakade
tunnbrödkakor och varmrökt röding.
Tidigt nästa morgon är det dags för
kajakpaddling på Kultsjön som har
flera stränder med finkornig guldgul
sand. Vore det inte för fjälltopparna
vid horisonten skulle man lätt kunna
tro att det handlar om klart sydligare
breddgrader.
BILRESAN FORTSÄTTER. Över Steken-

jokkplatån, från Lappland in i Jämtland
och mot underjorden. För färdas man
längs Vildmarksvägen kan det vara läge
att besöka Korallgrottan, nära Jormvattnet. Den omskrivna grottan bjuder
på över sex kilometer gångar, vilket gör
systemet till Sveriges längsta. Kattis
Amundsson och August Alvtegen är
hängivna friluftsfantaster och biologer
som genom sitt friluftsföretag Vilse

FOTO: CENNETH SPARBY

I Jormvattnet är det läge att ge sig
ut på ridtur med Ola Sundqvist.
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FOTO: ANNICA HED

FOTO: CENNETH SPARBY

Vildmarksliv i Jormlien.

ledaren guidar turister genom grottgångarna. En populär aktivitet för familjer.
Korallgrottan gränsar till Bjurälvens
naturreservat i norr. Ett område som
bjuder på en delvis underjordisk älv,
sällsamma stenformationer, små sjöar,
grottor som rasat ihop och kraterliknande gropar. Här ordnar Kattis och
August paddel- och vandringsturer
under sommarmånaderna.
– Vi har även turer till Hällingsåfallet
utanför Gäddede, där vattenmassorna
störtar utför ett drygt 40 meter högt
fall, ned i Sveriges längsta kanjon. En
häftig upplevelse, säger August.
LÄNGRE SÖDERUT, vid vilda Jormvatt-

net, bor Ola Sundqvist och Elin Eriksson. De har under många år lockat
ridintresserade att upptäcka naturen
med islandshäst. Dessutom erbjuder de
spektakulärt boende i Korpens Öga, en
kopia av ett gammalt isländskt långhus
med tydlig vikingakänsla.
Paret har fått flera priser för sin
ekoturismbaserade verksamhet, bland
annat utmärkelsen ”Naturens bästa” av
Svenska ekoturismföreningen.
– Det finns oändliga möjligheter till
varierad vildmarksridning i gränslandet mot Norge, berättar Ola.
Nu väntar behaglig vila i Korpens
Öga. Ola och Elin serverar vildmarksmiddag med öring och renfilé,
tillsammans med skummande veteöl
från det egna gårdsbryggeriet. En nog
så god anledning att övernatta innan
färden längs Vildmarksvägen går vidare
mot Gäddede och Strömsund.
Där tar Inlandsvägen vid som är värd
en berättelse i sig. ●

Fakta

➞ Den mer än 50 mil långa Vildmarksvägen är en av Sveriges högst belägna
vägar och leder över Stekenjokkplatån
mellan Lappland och Jämtland. I söder
börjar vägen vid E45 i Strömsund och
går vidare över fjällen till Vilhelmina.
➞ Stekenjokk är en av få platser i
Sverige med en asfalterad väg över
kalfjället. Den byggdes 1969 främst för
transporter till och från koppargruvan,
och är öppen från början av juni och
fram till mitten av oktober.
➞ Mer information:
www.vildmarksvagen.se
www.southlapland.com/vildmarksvagen/
www.stekenjokk.se
➞ Tre andra klassiska vackra Norrlandsvägar är Sagavägen mellan Höga
kusten och norska Helgelandskysten,
Konstvägen sju älvar från Umeå till
Borgafjäll och ångermanländska
Bävervägen, som börjar i Långsele norr
om Sundsvall för att leta sig in i vackra
Tåsjödalen via Hoting.
Och så kanske den mest kända
Inlandsvägen vars norra del börjar i
Östersund och med slut i Jokkmokk.
Strömsund, Dorotea och Vilhelmina är
fina hållpunkter längs vägen.
➞ Mer information:
www.konstvagen.se
www.sagavegen.com
www.inlandsvagarna.se

Tips!

➞ Fatmomakke, nära Saxnäs, har varit
en samisk kyrkby sedan 1700-talet.
Här finns ett 80-tal kåtor, 20 timrade
kyrkstugor och en kyrka från 1884.
God utgångspunkt för vandring upp på
Marsfjället. Dessutom hålls här traditionellt midsommarfirande.
➞ Ricklundgården i Saxnäs. En
medelhavsinspirerad vitrappad villa
som var konstnärsparet Emma och
Folke Ricklunds hem. Ett stycke konstoch arkitekturhistoria, som är museum
under sommarmånaderna.
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FLÄSK OCH FISK
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Jerkkryddad
fläskkotlett
4 portioner
Ingredienser:
4 fläskkotletter
1 tsk salt
1 msk kryddpeppar
2 tsk cayennepeppar
1 tsk svartpeppar
1 tsk timjan
2 tsk salvia
1 msk lökpulver
1 msk socker
1 tsk ingefära
1/2 tsk kanel
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Gör så här:
1. Blanda ihop alla kryddor och
massera sedan in kryddblandningen i fläskkotletterna.
2. Låt gärna vila i kylskåp några
timmar om tiden finns.
3. Grilla på direkt värme så att
kotletterna får bra yta, vänd
sällan för bästa stekyta.
4. Lägg sedan över på indirekt
värme och grilla tills kotletterna
är genomstekta, ca 10 minuter,
lite beroende på tjocklek och
värme.
Servera med kokosris eller
potatis och mangosalsa.

)
RPERCOLLINS NORDIC
LÄTT SOM HELST (HA

Mangosalsa
4 portioner
Ingredienser:
1 liten rödlök
1 vitlöksklyfta
1 kruka koriander
250 g skalad och tärnad
mango (färsk eller fryst)
1 lime, saft och zest
Gör så här:
1. Finhacka lök, vitlök och
koriander.
2. Blanda det med mango,
limejuice och limezest.

”För många år sedan hade jag
förmånen att få laga mat en hel dag
med Marcus Samuelsson, en av Sveriges
mest berömda kockar. Gissa om det var
nervöst. Men Marcus var genomsnäll.
En rätt jag aldrig glömmer är denna!
Låt dig inte avskräckas av alla kryddor,
många har du säkert redan hemma.”
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Allt-i-ett-knyte
4 portioner
Ingredienser:
600 g fisk i kuber, t ex lax och
torsk
800 g kokt färskpotatis
2 msk olivolja
8 bitar soltorkade tomater
2 dl urkärnade svarta oliver
1 paket fetaost, à 150 g
1 kruka basilika
1 dl pinjenötter
1 tsk nymald svartpeppar
1/2 tsk salt
1 citron
4 ark aluminiumfolie

”Superbra om man vill
förbereda middagen och ha
den i kylen. Eller när man ska
ta med mat och grilla hos
vänner eller på stranden. Då
kan man bara plocka med
en kylväska med de redan
färdiga knytena.”

Gör så här:
1. Lägg ut 4 folieark.
2. Ringla lite olivolja i mitten
på varje ark.
3. Dela potatisen i halvor.
4. Fördela fisk och potatis
i varje ark.
5. Strimla och lägg på soltorkade tomater.
6. Häll på oliverna.
7. Smula över fetaosten.
8. Fördela basilikabladen och
pinjenötterna.
9. Strö över peppar och salt.
10. Stäng paketen och grilla
under lock på indirekt värme
ca 15 minuter.
11. Öppna och pressa ner lite
färsk citron i varje knyte.
100

favoritrecept!
GRÖNT, FISK,
FÅGEL OCH
MITTEMELLAN

Grilla
HUR LÄTT SOM

HELST

Vinn!

Vi har tre exemplar av
Jessica Frejs bok Grilla –
hur lätt som helst som vi
lottar ut bland dem som
svarar rätt på frågan:
Vad kallas metoden där
man använder den indirekta värmen från grillen
– eller en speciell så kallad
smoker – för att långsamt
tillaga råvaran, oftast
kött men även fisk eller
grönsaker?
1. Bourbon
X. Barbecue
2. Brioche
Mejla svaret tillsammans
med ditt namn och adress
till vinn@kombispel.se. Döp
mejlet till ”Grilla”.
Eller skicka ett vykort till
Tidningen Kombi, ”Grilla”,
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 28 juni vill vi ha
ditt svar.
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”Allt blir godare på grillen!”
Hallå där, Jessica Frej som
skrivit boken Grilla – hur lätt
som helst, vad grillar du helst
själv?
– Allt möjligt, det är roligt att
bara gå på magkänsla i gårdsbutikerna på sommaren, åka
hem, tända grillen och köra på
känsla. Grönsaker, fisk, fågel,
allt blir godare på grillen!
Vilket är ditt bästa tips för ett
lyckat grillresultat?
– Det finns egentligen bara en
grej man behöver ha koll på
och det är direkt och indirekt
värme. Man häller bara kol eller
briketter i halva grillen och låter
andra halvan vara tom så man
har en het yta och en sval. Då
bränner man inte maten och
kan smidigt flytta runt den tills
den är perfekt tillagad.
Berätta om en grillkväll du
aldrig glömmer.

– Första gången jag grillade
var sommaren mellan sexan
och sjuan. Telefonen ringde,
det var pappa som satt fast i en
bilkö. Han bad mig börja med
maten eftersom det skulle bli
försent att tända grillen när han
kom hem. Pappa guidade mig
genom telefonen och jag fick
snabbt fyr på grillen. När han
kom hem var jag i full färd med
att grilla kycklingfiléerna som
legat i marinad, potatisen puttrade på spisen och jag kände
mig stoltare än någonsin.
Vad gör du när du inte grillar
och skriver kokböcker?
– Är jag ledig så hänger jag
helst med min pojkvän och
hans son, allra helst vid havet.
Och så lagar jag mat eller bakar
utan att skriva upp recepten,
det är att vara helt ledig för
mig.
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En klassiker från
1900-talet som
många svenskar
har en relation
till, kanske som
mammas eller
mormors
parfym – en
”4711”.

Christina Lindvall-Nordin
Ålder: 79 år.
Yrke: Konsthistoriker.
Familj: Maken Staffan, 76, barnen Anna,
48, Emma, 45 och Olof, 42. Åtta barnbarn
i åldern 3–17 år.
Bor: Ballinge gård, Våxtorp i Halland.
Aktuell: Utställning på Kulturkvarteret
Pedagogien i Hjo från 7 juni till
15 september.

Det finns parfymflaskor i form av bilar,
pistoler och jultomtar. Bara fantasin
sätter gränserna. Den här lilla parfymflaskan ligger inne i ett mässingsfodral
format som en patron.
Svenska parfymflaskor med
etiketterna
kvar är svåra
att få tag i.
Här en från
Hylin & Co i
Stockholm.

Papegojflaskan
från Avon är
från 1970.

En kvinnas dofter

Sedan hon var ung har konsthistorikern och kosmetologen
Christina Lindvall-Nordin samlat på parfymflaskor. Hennes intresse
har lett till både en bok och en utställning. En av rariteterna
i samlingen är en 4 000 år gammal parfymflaska från Egypten.
TEXT: PER-OLA OHLSSON FOTO: STEFAN LINDBLOM

P

Å ÖVERVÅNINGEN hemma hos
Christina Lindvall-Nordin, 79,
på Ballinge gård i de natursköna gränstrakterna mellan
Halland och Skåne, står ett glasskåp
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som är proppfullt med flaskor i alla
tänkbara färger och former.
Det är här hon har sin exklusiva
samling parfymflaskor, en samling som
sträcker sig från ett par tusen år före

Kristus fram till våra dagar. Tyngdpunkten ligger dock på parfymer från
de senaste 150 åren.
– Jag vet faktiskt inte exakt hur många
jag har, men det bör vara runt 600.
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Christina med parfymernas
parfym – en Shalimar från
franska Guerlain som är ett av
världens äldsta parfymhus.

”Då hamnade jag på löpsedlarna som världens
första sminkdoktor”
Trots att jag har en bakgrund som
museiintendent är jag dålig på att katalogisera, säger hon med ett skratt.
Dessutom utökas samlingen nästan
varje vecka. Ett av Christinas senaste
fynd är två små fiskformade glasflaskor
som en gång i tiden innehållit parfymer
från Ystadföretaget YvY.
– Företaget var mest känt för sin
tvål, men de sålde även parfymer, säger
Christina och tillägger att hon bara är
intresserad av flaskorna, eller flakongerna, och inte innehållet.
magasinet kombi
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– Det jag framförallt samlar på numera är svenska flaskor med originaletikett från mitten av 1800-talet fram till
1940-talet. De är svåra att hitta eftersom de flesta slängts och förstörts, men
det sporrar mig bara i mitt samlande.
INTRESSET FÖR PARFYMER väcktes när

Christina läste latin på gymnasiet i
Eslöv. Skolans rektor var själv mycket
intresserad av romersk kultur och hans
engagemang i hur de gamla romarna
levde smittade av sig på henne.

– Det var speciellt en bok av Ovidius
som beskrev hur kvinnorna sminkade
sig på den tiden som fascinerade mig.
Bland annat ryckte man benen av
flugor och använde dem som lösögonfransar.
Christina åkte efter studenten till
Florens i Italien där hon utbildade sig
till kosmetolog. När hon kom tillbaka
till Sverige började hon arbeta i sin
mamma Birgits parfymaffär i Lund.
Samtidigt började hon läsa konsthistoria vid universitetet och det resulterade
1970 i en avhandling om sminkningens
historia i Sverige.
– Då hamnade jag på löpsedlarna
som ’Världens första sminkdoktor’,
berättar Christina.
21

Tyska Dralles ”fyrtorn” från början av
1900-talet. Parfymflaskan av kristall
låg i ett svarvat träfodral.

Doften av hundratals blommor slår
emot besökaren
när Christina
öppnar dörrarna
till skåpet med
sin samling.

Efter mammans död 1972 lades
parfymbutiken i Lund ner och alla de
fina flaskor som stått i skyltfönstret, så
kallade factiser och som inte innehåller
parfym utan färgad sprit, hamnade i
Christinas gömmor.
– De innehåller sprit eftersom riktig
parfym inte kan sparas hur länge som
helst. Den oxideras och blir dålig.
Framför allt om den står i ett skyltfönster och exponeras för starkt ljus.
CHRISTINA GJORDE därefter karriär
som konsthistoriker, bland annat arbetade hon i många år som antikvarie på
Kulturen i Lund och som museiintendent i Ängelholm, och födde tre barn.
Samlarintresset tog en paus på över tre
decennier.
Men så en dag för sju, åtta år sedan
väcktes det på nytt.

FOTO: STAFFAN NORDIN

En över 4 000 år
gammal parfymflaska
i brons från Egypten
sätter i gång fantasin.
Har den använts av
någon drottning?
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”Jag och min äldsta dotter var uppe på vinden
när hon hittade parfymflaskorna”
– Jag och min äldsta dotter var uppe
på vinden när hon hittade parfymflaskorna i en gammal allmogekista och
undrade vad det var för något. Hon
hade aldrig sett dem förr och tyckte det
var synd att jag hade dem nedpackade.
Då fanns det runt hundra i samlingen. Nu har hon alltså fem gånger så
många. Christinas parfymflaskor har
visats på utställningar och resulterat
i boken Design för doft – flaskor för
flytande flärd.
– Ingen annan i Sverige har behandlat parfymer vetenskapligt. Men jag
hade aldrig vågat skriva boken om jag
inte även varit utbildad kosmetolog
och om jag inte stått så mycket i min
mors affär när jag var ung, säger hon.
EN GENOMGÅNG AV parfymflaskorna i
Christinas samling är som en historielektion och en djupdykning i berättelsen om svensk kemisk industris
utveckling – och för många som en
vandring längs minnenas allé.
– Ta bara den här, ”4711”. Det var en
eau de cologne som var en storsäljare
under hela 1900-talet och den har de
flesta en relation till, säger Christina.
Flaskorna kan se ut hur som helst.
Här finns flaskor i form av figurer som
jultomten, en ballerina eller till och
med som gatlykta.
– Det finns parfymflaskor som ser
ut som vanliga flaskor och så finns det
porslinsflaskor och figurflaskor. Den
äldsta i min samling, den egyptiska, är
gjord i brons.

I Christinas samling finns flaskor
från de stora kända märkena som
Avon, Bulgari, Chanel, Dior, Lanvin,
Lancôme och många fler. Men det
hon själv tycker är roligast är svenska
tillverkare.
I Stockholm fanns bland annat Barn
ängen och Hylin & Co, i Malmö Zadig,
Uppsala hade Gahns och i Jönköping
fanns Pauli.
I Gävle låg Parfymeri Svea,
Westerbergs och Flora, samt under en
kort tid även Fru Ahlgrens parfymeri
fabrik (hustrun till konfektyrjätten med
Läkerol och Ahlgrens bilar).
– Hon ville också ha något att syssla
med och då blev det en parfymfabrik,
berättar Christina.
De flesta objekt som Christina ropar
in på auktioner eller hittar på Tradera
och loppmarknader betalar hon inte
mer än några hundralappar för.
– Det mesta jag har gett är tusen kronor. Det är bara svenska flaskor med
etikett som jag kan tänka mig att betala
lite mer för.
Om man ska prata om parfymernas
dofter är ”La Vie est Belles” från Lancôme Christinas favorit.
– Det är den jag själv helst använder,
säger hon. ●
Christinas kosmetologutbildning
och unika samling
parfymflaskor har
resulterat i en bok.
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Inspiration
PÅ TORKEN
Den väger mindre, torkar
snabbare och ihopvikt är
resehandduken av mikrofiber bara en tredjedel så
stor som en vanlig handduk.
Resalatt.nu, 169 kr.

STÖD I LIVET
Travel Pillow är
inte bara en skön
nackkudde. Den
kan dessutom
användas som stöd
för läsplatta på ett
bord eller i knät,
Smartasaker.se,
295 kr.

Kombiits!
favor

PACKA LÄTT
OCH RÄTT

SYNBAR FÖRBÄTTRING
Slipp växla mellan läsglasögon
och solglasögon med dessa
solglasögon som har läsruta
i nederkant. Finns i sex olika
styrkor, Smartasaker.se, 179 kr.

Här är några fiffiga finesser
som gör resan säkrare, väskan
lättare och sommarsemestern bekvämare.
AV: CHRISTINA BILD

LÄTT OCH LYXIGT
Fjäderlätt morgonrock i unisexmodell
och ögonmask av mullbärssilke,
Sidenselma.se, 980 resp 150 kr.

LADDAD FÖR
ÄVENTYR
Extrabatteri för
mobiler och teknik
med usb-ingång.
Liten och ätt att ta
med. Vinga Home,
580 kr.

VATTENTÄT PLAN
Med Vagaborns mobilpåse
skyddas telefonen mot vatten
och sand, samtidigt som touchfunktionen funkar som vanligt,
Coolstuff.se, 99 kr.

magasinet kombi
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STILSÄKER KLASSIKER
Lätt och rymlig. Weekendväskan i slitstark polyester
är ”Veckans vinst” i
Motorlotteriet vecka 25
och vecka 27.
FÄRGAT VAL
I en värld full av svart – satsa
på orange! Expanderbar
kabinväska med dubbla hjul
och kombinationslås,
Ellos.se, 1 099 kr.

VIKTVÄKTARE
Många flygbolag
har skärpt bagagekontrollen och
priset på övervikt
är högt. En digital
bagagevåg håller
nerverna i schack,
Partykungen.se,
99 kr.
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HÄLS- NYA KAN
NING
STÄLLA
UNDER GAMLA PÅ
ANTIKEN HUVUDET
HÅLGÖRARE
BLIR FÖRVÅNADE?
ÄR JU
SYRRANS
POJKE
VÄTE

KURGÖRA
SKÄR
PÅ
JOBBET

VILTVÄSEN

AR

2

TAKGRÄS
GÖRS DET
UNDER
FÖRSTA
MAJ

KRONDELEN
ANATOMISK
KRÖK

KORT I BOSTADSANNONS

ÄR
INGEN
KASTLÖS
I
AV
GÖKTYP
I MAJ
BRUKAR
ALARM

HAR BOK
SIN
FÖRANKRING I

LÄTT
ATT
BLÅSA

ÄR ALLA
PÅ VÄG
TILL
FOTS PÅ

GRUNDADES
1948
KLOGÖMMA

6

FRÖDINGES GODINGAR
DEN
BETTLAR

VARA I
PRESENS

BOKSTAV
MITT I
ALFABETET

TRYCKT
MEDDELANDE
UPPREPA
SIG

MYCKET
MÖDA
O. STORT
BESVÄR
BÅTLIK

LIPAR PÅ
BESTÄLLNING
FREDRIK
I VISA

GJORDE
TALARE
TYSTNAD?

LÖN FÖR
AMATÖR
KAN
TROTSIG
TREÅRING

PARKERA
SKUTAN
KAN
VÄCKAS

TÄVLAR
I DISTANSRITT

BRUKAR
BRUKAS
TA
SKRUV?

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

Vinn!
FRÅGAR
HÖVLIGT
FLYDDA
ÄR FÖRBI

5

Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset april 2019:

OFFRADES
TILL
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STÖRRE
TTKOLLEGA

SIADE I
DELFI

GJORDE
TJALLARE
SOM F
FÖRR

HÄNGSTÄLLET

RENGJORDE
REJÄLT

TAKTLÖSA
KRAFTKUNSKAP

VAR
VAKEN
I VISA
HÅLLIGÅNG

BLEV EJ
FÅGELJÄGAREN?
LIGGER
KIVIK I

IBLAND
AV VETE
PÅ HAAGBILEN

1

KAN
INLEDA
FÖRKLARING
BLYGA

SES
MED
SPOTT

BETALAR
EJ I
ONÖDAN
GNET

BLIXEN
ELLER
HOARNA

4

VINSTER

KAN
RÄDDA
BARNEN
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ALLTID
BRA ATT
KOMMA
ÖVER...
GRUND

SKÄMDE
BORT
KAN MAN
EN OLJA

EN ÄR
SINGULÄR

AKTRISEN
BOYSEN

FINSK
KONCERN

7

BERTIL
BLUES

KAN DU
DET
JOHANNA?
ANLÄNDE KAN ORO
O. KVARN
VAR JAGO
I OTHELLO

SKYDDAR MOT
POLARVINDAR
FÅR FÅR
SER MAN
LÄTT
IGENOM

NUMMER
FEM

SOM ETT
LÖV
HÖRS
TENNISSPELARE

HAR
NOG
CHARK

MILT
SOM
SJUTTON

BOHAG KOMMER
TYP AV FÖRST
I SAOL
VED

TRÄD
NÅGOT
FÖR
SAMEBOENDE

RENAR VAR MAN
GRANN- SOM
EN
MUREN

VAR
ÄR OFTA I SKRIVKAN
JUDAS
ANDE
FÖR
SILVER- VARA EN
SOPRAN STUND PENNING- MASK

LARGE
LEDER
MINISTRAR

3

MITT I
PÅSKEN

LÖSNING
Hitta ordet
i de gula
rutorna

SES I
RUTOR
MED
SPARA

Göran Nordström, Falun, Iris Halvarsson, Sveg,
Gunlis Johansson, Skutskär, Anders Altmark,
Lund, Ulf Abramsson, Frösön.
Efterfrågad lösning april 2019: VEDSPIS.
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Hej alla husdjursvänner – delta i vår fototävling med
temat HUSDJUR och du har chansen att få din bild
publicerad i Kombispels almanacka 2020. Skicka ditt
foto och en kort beskrivning (husdjurets namn, ålder
och djurslag/ras) till kombi@kombispel.se och ange
HUSDJUR i ämnesraden. Lycka till!
Inga människor på bild, bara djur.
Fotot måste vara högupplöst (3508 x 2480 px).
Alla husdjur får delta, katter som kor.

Vi behöver ha ditt bidrag senast 15 augusti, 2019.

r
Alla husdju
får delta!

Tävlingen är öppen för kunder i Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet till och med 2019-08-15 (för personer som fyllt 18 år) med adress i Sverige.
Vinnarens namn och bostadsort kommer, tillsammans med insänd bild och uppgift om husdjuret, att publiceras i Kombispels almanacka 2020 samt på kombispel.se.
Juryn består av anställda på Kombispel och juryns beslut kan ej överklagas. För fullständiga villkor se www.kombispel.se/almanacka.

3

Konsert!

JULI I RÄTTVIK
James Newell Osterberg, mer
känd som Iggy Pop, har hunnit
fylla 72 år men är still going strong.
Den här onsdagen står han på
scen i spektakulära Dalhalla.
Mer info: www.dalhalla.se

LÅNGLOPP I LAG

Norsk-svensk stafett
➞ TRONDHEIM–ÖSTERSUND 26–29 juni. Den
34 mil långa landsvägsstafetten St Olavsloppet
byter riktning varje år och i 2019 års upplaga sker starten
i Trondheim och målgången i Östersund. Stafetten har
ett trettiotal delsträckor som avverkas på fyra dagar.
Elitlöpare deltar, men St Olavsloppet är framför allt ett
motionslopp för förenings-, företags-, kompis- och
byalag. Mer info: www.st-olavsloppet.com

FOTO: JÖRGEN NILSSON

På gång

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH INGER SUNDELIN

”Svinmålla är
min favorit”

Dolda gröna rum

➞ Hallå där Inger Ingman-

FOTO: JOAKIM LENELL

Blomstrande
bakgård i
blekingska
Karlshamn.

GUTNISK IDROTT

finaste oaserna under de guidade stadsvandringarna ”Bakgårdars charm i Södra
kvarteren”.
Mer info: www.visitkarlshamn.se ●
FOLKFEST

Väldigt gotländska spel

Sommarfest i hamnen

➞ STÅNGA 10–14 juli. Ännu har inte pärk,

➞ LULEÅ 10–13 juli. Mat, musik, mångfald
och familj är honnörsorden för Luleå Hamnfestival, som varje sommar brukar locka runt
130 000 besökare. Aktiviteter pågår i hela
staden och många restauranger flyttar ut på
gator och torg. På stora scenen framträder
bland annat Peg Parnevik och Louise Hoffsten.
Mer info: www.luleahamnfestival.se

varpa, stångstörtning och rövkrok blivit olympiska grenar, så man får även i fortsättningen
betrakta Stångaspelen som världens största
och mest prestigeVarpa är en precisionsfyllda tävlingar
sport.
i gutnisk idrott.
Under fyra dagars
folkfest tävlas
det i dessa och
ytterligare några
mycket gotländska
sportgrenar. Drygt
2 000 personer
brukar delta i tävlingarna, betydligt
fler kommer till
Stånga för att titta.
Mer info: www.
gotland.com
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Luleå sjuder under
hamnfestivalen.

FOTO: SNOWGARDEN

➞ KARLSHAMN 17 juni–1 juli. Karlshamn
kallades förr för staden med de vackra
bakgårdarna. I sommar har nyfikna
chansen att utforska några av de allra

son, biolog och författare.
Var kommer intresset för
vilda ätbara växter ifrån?
– Det är en trend i dag
att använda vilda växter i
maten, titta bara på restaurangerna. Många tror att allt
som växer i naturen är hälsosamt, men så är det inte.
Vissa växter är direkt giftiga
och andra bara är oätliga.
Din bok Kan man äta sånt?
är en riktig succé.
– Ja, den säljer fortfarande
efter 41 år. Nu på print-ondemand. Det är roligt!
Hur fick du inspiration?
– Jag har alltid varit intresserad av matlagning, som
biolog och kemist kunde jag
kombinera det med intresset för växter. När jag gjorde
research till boken letade
jag bland annat i gamla
recept från krigs- och
kristider. Då tog människor
reda på allt som gick att äta,
speciellt det som innehåller
kolhydrater och ger energi.
De kokade till exempel
vassrötter och åt.
Kan man äta allt?
– Definitivt inte alla vilda
växter. Mitt råd är att bara
plocka sådant som man vet
vad det är. Chansa aldrig.
Vad rekommenderar du?
– Ogräs, det finns i massor
och smakar gott. Prova till
exempel att göra örtsmör av
löktrav eller pesto på kirskål.
Ett annat tips är knopparna
på sommargyllen. De ser
ut som minibroccoli och
passar bra i omeletter eller i
wokpannan.
Vad är din egen favorit?
– Svinmålla. Den är släkt
med spenat och används
precis som det. Jag brukar
göra en paj med svinmålla,
valnötter och ost. Underbart
gott! ●
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ÖKA DINA VINSTCHANSER DIREKT HEM I BREVLÅDAN!

PRENUMERERA PÅ VÅRA
POPULÄRA SKRAPLOTTER!
VILKET PAKET VÄLJER DU?

MELLAN
STORA

JUST NU!

70:-

+ 2 Femman på köpet!

(Ord pris 100:-)

JUST NU!

140:-

LILLA

JUST NU!

+ 2 Femman på köpet

+ 2 Femman på köpet!

(Ord pris 200:-)

35:(Ord pris 50:-)

Arrangeras av organisationer i Arbetarrörelsen.

SVARSKORT

Skicka in kortet eller svara enkelt via kombispel.se/skrapkampanj

JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på skraplotter och får mina miljonchanser direkt hem i brevlådan.

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Jag får 30% rabatt på första paketet och får dessutom 2 extra Femmanlotter på köpet.
Lottpaket STOR
10 Glädjelotten
140:- ord pris 200:-

Lottpaket MELLAN
4 Glädjelotten + 4 Femman
70:- ord pris 100:-

Lottpaket LITEN
2 Glädjelotten + 2 Femman
35:- ord pris 50:-

1906SAKOML

1906SAKOMM

1906SAKOMS

Jag får ett nytt lottpaket varje månad i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan tillsammans med en faktura.
Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

2 extra Femman
på köpet
V G TEXTA TYDLIGT

NAMN:
ADRESS:
POSTNR:
E-POST:

ORT:
TEL:

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-08-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för
att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgifts-ansvarig 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.

SVARSPOST
20076706
162 21 Vällingby

