
EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 7  JULI 2019

+ BARBIE / PÅ FOLKHEMSSAFARI I VÄSTERÅS 
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

Karparna i dammen skapar harmoni  
i Curt-Roberts och Lindas trädgård

FISKELYCKA

Kombi

Full fart i  
Roslagsloppet 

Veteranen Hasse sätter 
ungtupparna på plats 

TA TÅGET 
UT I EUROPA 
Inte så krångligt 
som du tror 

Mannerströms 
nya kokbok! 

Vinn! 
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I MÅNADENS NUMMER av Kombi sätter 
vi fokus på ett nygammalt sätt att resa 
– med tåg. Vi berättar om hur man 
kan göra om man vill resa ut i Europa 
med Interrailkortet. En av mina längre 
tågresor gick för många år sedan i en 
sittvagnskupé mellan Sevilla och Barce-
lona. Tolv timmar genom den spanska 
natten kunde ha blivit en seg historia 
om det inte hade varit för alla omtänk-
samma medresenärer. När det gick 
upp för mina kupégrannar att jag hade 
klivit på tåget utan en full matsäck blev 
de väldigt bekymrade. Under natten 
bjöds jag på både en veritabel buffé av 
spanska godsaker från deras samlade 
picknickväskor och ett minne för livet. 
Jag tror inte det skett om jag hade haft 
pengar till flyget den gången.

ÄNNU MER STILLSAMT än ett gammalt 
kusttåg i Spanien är tillvaron vid en 
karpdamm. Curt-Robert och Linda 
bjuder med oss hem till sin trädgård 
och berättar om hur man anlägger en 
damm. Den största fördelen, skulle jag 
säga, är att trädgården blir myggfri. 

Vi har också ett lite annorlunda  
vinnarporträtt där vi får träffa Evert – 
en riktig turgubbe som lyckades vinna 
hela 1,7 miljoner kronor – och inte på 
Kombilotteriet utan på vår populära 
skraplott Glädjelotten. 

PS. Du har väl inte 
missat en efterlängtad 
återkomst? Veckans 
dragningslista hittar du 
numera varje fredag i 
Aftonbladet, smidigt 
för dig som inte vill 
eller har möjlighet 
att rätta lotten på 
nätet. 

Tågnatten blev 
ett minne för livet

LEIFS LÄCKRASTE 
Härliga sommarrecept 
från mästerkocken Leif 
Mannerströms berså. 

RACINGVETERAN 
Racerbåtsföraren Hasse 
Strandman är redo för sitt 
53:e Roslagslopp.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om hur du anlägger en fiskdamm i trädgården och om Frank Sinatras besök i 
Finspång, spana in rottingtrenden, möt två glada vinnare – och glöm inte korsordet! 

Jonas Lindholm
lotteriföreståndare

Dags för tågluff igen

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 7

2 

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

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

Sidan 18 Sidan 20 Sidan 17

Välkommen

Kombi

Tågluffade du som ung? Gör det igen! Ett Interrailkort 
är det perfekta sättet att resa på räls i Europa.  

Sidan 8

EVIGT UNG 
Som 60-åring upplever 
Barbie en ny vår. Inte 
minst i samlarkretsar. 
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VINNARE 
1 700 000:-

Glädjelotten 
är en skraplott utgiven 

av Kombispel. Lotten 

kostar 20 kr och säljs  

i butik eller via  

prenumeration med 

levererans hem  

i brevlådan.

EVERT NILSSON FRÅN ESLÖV är i Stockholm  
för att vara med om Glädjelottens högvinst-
dragning. Med sig har han sin fru Kerstin och 
goda vännerna Kaj och Ingrid Embrand. 

Dragningen går till så att han får dra ett  
kuvert ur en stor hög med totalt 100 kuvert. 
Där finns vinster från 750 000 kronor till  
5 miljoner. 

Han hade redan från början bestämt sig för 
kuvert nummer nio. Så han sträcker fram han-
den och drar ut det nionde kuvertet i 
högen, öppnar det och konstaterar 
sedan glädjestrålande att han 
vunnit 1,7 miljoner kronor. 
Den tredje högsta vinsten!

– Jag kommer att dela vinsten med min  
vän Kaj. Jag ska köpa en ny bil, en Volvo XC60 
eller en Volkswagen Tiguan. Kanske det blir en 
ny bil till min fru också. Sedan får våra barn och 
barnbarn en slant. Det är de väl värda. 

Det är inte första gången Evert har tur i spel. 
För någon månad sedan gick stryktipssystemet 
han har tillsammans med några vänner in.

– Och nu har jag dessutom vunnit en ny lott 
på min nya Glädjelott. Jag är nog en turgubbe,   

   skämtar han.
Nu väntar en festmiddag och  
hotellövernattning för hela 

gänget. 1,7 miljoner är väl värt 
att fira. 

Evert Nilsson
Ålder: 80 år.
Bor: Eslöv.
Gör: Pensionär.
Familj: Fru, två döttrar, fyra 
barnbarn och ett barnbarnsbarn.
Intressen: Spelar på stryktipset, 
dansar allt från foxtrot till line-
dance och folkdans.

”Jag är nog en turgubbe”



Theresia Köhlin har jobbat 
som fotograf i mer än 30 år.  
I det här numret har hon  
tagit bilder till reportaget om 
”folkhemsbussen” i Västerås. 

Du växte upp på 60- och 
70-talet. Hur minns du den 
tidens Sverige? 
– Jag växte upp rätt stökigt, i 
ett kollektivhus där det bodde  
många personligheter, från 
höga politiker till balett-
Cullbergarna och Ingmar 
Bergmans första fru. Livet var 
både tryggt, otryggt och  
spännande. Palmetiden minns  
jag tydligt och den har präglat  
mig både politiskt och socialt. 
På gott, tror jag. Jag saknar det 
kollektivistiska och att känna 
att vi tar ansvar för varandra. 
Hur kom det sig att du blev 
fotograf? 
– Jag drömde om det redan 
när jag var tolv år. Alla i min 
omgivning sade att det var 
omöjligt. Helst ville jag bli 
krigsfotograf. 
Vad är bäst med ditt jobb? 
– Kanske att få ta del av  
människors liv på ett sätt där 

jag släpps in i deras vardag. 
Det känns väldigt vackert.  
Du har fotograferat mycket 
för vecko- och månads-
tidningar som Året Runt 
och Amelia. Det verkar lite 
glamoröst. Berätta om något 
spännande kändismöte! 
– Det var roligt att träffa 
Drottning Silvia för Året Runt 
för ett antal år sedan. Hon 
berättade öppenhjärtigt om 
sitt och familjens liv.  
Vad gör du när du är ledig? 
– Jag målar gärna, tävlings-
bowlar och promenerar. Det 
är bra för huvudet.

Grekland erbjuder många olika resmål 
både på öarna och på fastlandet. En nyhet 
i sommar är den långsträckta ön Karpathos 
som ligger mitt emellan Kreta och Rhodos. 
Ön lockar med vackra byar, 20 mil strän-
der, dramatisk natur och kristallklart vatten. 
Karpathos är den näst största av de dode-
kanesiska öarna, och Ving erbjuder tre 
resmål på ön. Karpathos stad, eller Pigadia 
som den också kallas, är öns huvudstad, 
och utan tvekan öns livligaste resmål. Både 
i Amopi, strax söder om Karpathos stad, 
och i Lefkos som ligger mitt på västkusten, 
är det betydligt lugnare. Ett femtontal  
boendealternativ finns i programmet, allt  
från lite enklare lägenheter till högklassiga  
hotell. Till Karpathos kan du flyga från 
Stockholm och Köpenhamn ända fram till 
slutet av september.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Förläng sommaren
I GREKLAND
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 Kombinytt

”Jag släpps in i  
människors vardag”

Fem frågor till Theresia Köhlin, fotograf

VINNARE av boken Lättlagade bufféer som 
tävlades ut i Kombi nr 5 blev: 

Berit Österhag, Nacka, Leena Evelind, Göteborg, Annica 
Fritzson, Mullsjö. Grattis! Det rätta svaret: Socker och Salt.

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

Karpathos stad.

Då och då gör vi undersökningar för att 
ta reda på vad ni läsare tycker om Kombi. 
Vi som jobbar med tidningen är stolta 

och glada över de genomgående 
höga betyg innehållet får. Men vi 
lovar, vi anstränger oss hela tiden 
för att göra tidningen ännu bättre.  
Här är några läsarkommentarer 
från den senaste undersökningen.  

”Jag tycker tidningen är trevlig och 
önskar varje gång att jag hade hört 
till de glada vinnarna!”

”Jag tycker att denna påkostade publikation är onödig.”

”Kul att läsa om vanliga personer, vad de har gjort med sin 
vinst. Även bra med antik-/retro-artiklar och husdjur. Kort 
sagt, egentligen allt det man hittar i en veckotidning, fast i 
komprimerat format.”

”Meningslöst slöseri på papper. Ge ut en e-version och nöj er 
med det.”
(Svar: Du kan välja att få hela ditt lottutskick digitalt. Se vidare 
sidan 26. Inget mer papper i brevlådan!)  

”Vill absolut inte läsa tidningen digitalt ...”

”TACK för att jag får bläddra i en vanlig papperstidning.” 

”Korsordet är bra. Inte helt lätt. Man får klura lite på det. Lite 
hjärngymnastik.”

Läsarna tycker till om Kombi 
EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 4  APRIL 2019

+ REIJMYRE GLASBRUK / HISTORISKA HEM
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi

David Gunnarsson målar masker  
till mästermålvakterna

Håll masken!

Vinn stjärnkockens 
nya kokbok!  

Klassiker 
på två hjul 
Husqvarna byggde
världens bästa motorcyklar  

Fridfulla 
Frankrike 
I hyrd kanalbåt 
hinner du njuta

Vilda
  smaker

Magisk vandring

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

+SLÄKTFORSKAREN TED ROSVALL / KORSORD  

MÖT TVÅ VINNARE / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi
Grönt och gott i ugnen

HELA MIDDAGEN 

PÅ EN PLÅT   

Blåljus
från förr  
Polisbilarna vi  

(kanske) minns

Med snöskor 

går du som på moln

NR 1  JAN 2019

Följ med till solsäkra

Kap Verdei  paradisetVinter

 Jackpott-vinnaren 
Gun-Britt tog hem 

1,3 MILJONER

Guld i garaget 
Glömda veteranbilar 

värda miljoner 

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL
NR 3  MARS 2019

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

BUSS OCH 
KRAM! 
Ensam resenär får 
varmt välkomnande

Kombi

Kungliga stövlar
Mark         i Målilla tillverkar skor som 

man gjorde dem på 1800-talet 

Kolla dragningslistan 
i Aftonbladet 
Har du sett att vi har återinfört 
dragningslistan i Aftonbladet?  
Varje fredag publicerar vi 
veckans vinnare i Kombispels 
annons i tidningen.

Nyhet!

Vad tycker du – har läsarna i 
undersökningen rätt eller fel?
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VINNARE 
10 000:-

”JAG HAR TOTALT tre lotter och genom åren har de 
gett mig ganska många vinster. Nu i april vann jag 
10 000 kronor, 2015 vann jag också 10 000 kronor och 
året innan dess blev det så många som 16 varuvinster. 
Dessutom har jag vunnit flera nya lotter. Det får man 
väl säga är bra utdelning.

Vinstpengarna den här gången ska gå till en tågresa 
hem till Stockholm. Jag brukar säga ’hem’ fastän jag 
har bott här i Älvsbyn sedan 70-talet. Det ska bli så 
trevligt att få träffa släkt och vänner igen, strosa i 
Gamla stan, ta en fika någonstans och känna stadens 
puls. Det var länge sedan sist.” 

Britt Marie Söderlund
Ålder: 74 år.
Bor: Älvsbyn.
Gör: Pensionär.
Familj: Fyra barn, sex barnbarn och tre 
barnbarnsbarn.
Intressen: ”Jag är engagerad i PRO. Vi är 
några som träffas två gånger i veckan och 
motionerar. En gång i månaden ses vi och 
äter god mat och dricker lite vin. Vi har 
även fjällvandrat i Abisko tillsammans”.

” Det blir en resa  
hem till Stockholm”
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Intresset för tågresor bara ökar. Varför inte prova att tågluffa? 
Ett Interrailkort är ett smidigt och inte särskilt krångligt sätt 
att upptäcka Europa. Och prisvärt, inte minst för barnfamiljer, 
ungdomar och 60-plussare. 
TEXT: CENNETH SPARBY  

Tid för avgång! 

West Highland Line mellan Glasgow 
och Mallaig i Skottland anses vara en 
av världens vackraste tågsträckor. 
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Första tågbytet för många 

Europaresenärer:  

Köpenhamns centralstation. 
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Paris var ett av stoppen 

på familjen Rauséus-
Skiölds tågluff. 
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Gunnar och Lisa ville också att det 
inte skulle bli hela dagar på tåget.

– Vi stannade till och hann se flera 
storstäder på vägen hem. Eftersom de 
är knutpunkter för tågresorna blev det 
dessutom tidseffektiva stopp, berättar 
Gunnar.

Tågbiljetterna ordnade Centralens 
resebyrå i Kalmar, som kan det mesta 
om tåg i Europa.

– Vi använde appen Trainline EU för 
att planera rutten. Boendet fixade vi 
via Airbnb, säger Gunnar och berättar 
att de hämtat inspiration till resan från 
Facebookgruppen Tågsemester:

– Där har vi även förstått att det inte 
behöver vara så svårt att boka resa själv.

DET ÖKADE INTRESSET för tåg märks 
tydligt hos SJ, konstaterar Dan Olofs-
son, chef för upphandlad trafik. Han är 
också en driven tågluffarveteran som 
kuskat runt med tåg i över 70 länder.

– Jag älskar sättet att resa. Det ska-
par en frihetskänsla och färden är ett 
mål i sig.

T
ÅGLUFFANDET ÄR tillbaka, och 
nu för alla åldrar. Förra året 
såldes 17 000 Interrailkort. En 
ökning med drygt 60 procent 

jämfört med 2017. Prognosen för i år 
pekar mot än högre siffror.

En familj som hakat på trenden att 
ta tåget är Gunnar Rauséus och Lisa 
Skiöld från Vattholma utanför Uppsala 
och deras tre barn som är tolv, tio och 
sju år gamla. De kom nyligen hem från 
en åtta dagar lång tågluff.

Det blev en resa med både storstad 
och landsbygd i fokus. Hamburg, Paris, 
Normandie, Bryssel och Köpenhamn.

– Idén att tågluffa har funnits i 
familjen i flera år. Känslan av att kunna 
besöka flera platser under samma resa 
och att resan i sig blir en stor del av 
upplevelsen lockade, berättar Gunnar.

Klimatfrågan har också varit en 
viktig faktor.

– Vi vill gärna resa och uppleva nya 
miljöer, men inte på bekostnad av 
klimatet och kommande generationers 
hälsa, säger Lisa. Vi hade många idéer, 
barnen röstade för storstad och Eiffel-
torn, vi föräldrar ville ha mer småstad 
och landsbygd. Vi fick till en bra bland-
ning, och besöket i Normandie och 
Saint-Malo blev en höjdare för oss alla.

”Det blir troligen fler tågresor ut på kontinenten 
framöver. Nu vet vi att det går”

Även i Sverige finns fantastiskt vackra tågsträckor. 
Varför inte prova Inlandsbanan? Här passerar tåget 
Russfjärden i norra Jämtland. 
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Börja med en lättare Skandinavien-

luff, från Sverige till Oslo och  

Trondheim, för vidare färd till Åre 

och Östersund. Byt till Inlandsbanan 

och res söderut till Mora eller norrut 

mot Gällivare. En spännande  

kombination. Och längs Inlands- 

banan finns tillfällen till många  

goda stopp.

www.inlandsbanan.se

Tips för 
tveksam nybörjare

Ett gott skäl att välja Interrail är att 
man sparar mycket tid på att slippa 
planera och köpa biljetter, betonar Dan 
Olofsson.

Han konstaterar att tågluffandet inte 
bara är för ungdomar, som när Interrail 
introducerades 1972. Nu kommer barn-
familjer och pensionärer på bred front. 
60-plussarna har ofta gott om tid och 
reser gärna till storstäder för kulturen, 
och till solen vid Medelhavet.

FÖR FEM ÅR SEDAN lade SJ ner sin 
utlandsbokning på grund av minskad 
lönsamhet och låg efterfrågan. Nu när 
intresset ökat igen har SJ i sommar 
lanserat en digital reseplanerare med 
möjlighet att boka biljetter för tågresor 
i Europa. SJ sommarsatsar dessutom 
på snabbtåget X2000 mellan Göteborg 
och Köpenhamn. Det gör det möjligt 
att stiga på tåget i Göteborg strax före 
lunch och vara framme i Hamburg 
redan klockan åtta på kvällen. Därifrån 
kan man ta nattåget vidare till en rad 
andra destinationer. ●
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Hamburg Hauptbahnhof. Härifrån 
går fjärrtåg till flera europeiska 
länder och storstäder. 

1. Från storstad 
till storstad
Ta tåget till Malmö, och vidare till Berlin 
med nattåg via Trelleborg–Sassnitz under 
säsong. Från Berlin når man smidigt 
spännande städer som Brno, Bratislava 
och Budapest. Från Budapest kan man 
fortsätta österut med nattåget till Bukarest, 
söderut till Belgrad eller sydväst till Zagreb, 
Ljubljana och Venedig. Det österrikiska 
snabbtåget Railjet tar annars drygt två tim-
mar från Budapest till Wien och vidare till 
München på fyra timmar. En komfortabel, 
spännande och tidseffektiv tågluff.

2. Brittisk mångfald
Ta DSB:s tåg från Köpenhamn till Ham-
burg. Övernatta i Hamburg, en trevlig 
metropol. Därifrån går ett tåg i timmen 
eller oftare till London med byte i Köln och 
Bryssel, där man kliver på Eurostar som går 
under Engelska kanalen. Ett alternativ är 
vägen via Amsterdam.

Väl i London rekommenderar Dan en 
tur till Skottland och tillbaka. Börja med 
nattåget Caledonian Sleeper från London 
Euston. Två avgångar varje kväll.

I Skottland finns det mycket att se och 
göra – såväl vild natur och historiska 
städer som sjöodjur. Passa på att åka West 
Highland Line och sträckan Glasgow–Fort 
William–Mallaig som av många anses vara 
Storbritanniens vackraste. 

Dans favorit är Storbritanniens mest 
avlägsna järnväg, The Far North Line, från 
Inverness till Wick. Res gärna tillbaka till 

Interrail – så funkar det 
➞ Interrailkortet är en tågbiljett som 
gäller på nästan alla tåg i hela Europa. 
Du får tillgång till 37 järnvägs- och 
färjebolag i 31 länder. 
➞ Interrail Global Pass finns i tio olika 
varianter. Man kan välja mellan tre, fem 
eller sju resdagar inom en månad samt 
tio eller 15 resdagar inom två månader. 
Det går även att köpa kort för 15 och 
22 dagar i följd.
➞ Prisexempel: Familjen Rauséus-
Skiöld valde att köpa Interrail med sju 
valfria resdagar inom en månad. Ett 
sådant kort kostar i andra klass 2 910 kr  
för 12–27 år, 3 720 kr för 28–59 år och 
3 380 kr för seniorer över 60 år. Varje 
vuxen kan dessutom ta med två barn 
under 12 år gratis.
Tre dagar inom en månad kostar i an-
dra klass 2 490 kr för vuxen, 2 260 kr  
för senior och 1 970 för ungdom.  
15 dagar i sträck kostar för vuxen  
4 860 kr, senior 4 390 kr samt 3 790 kr 
för ungdom.
➞ Du kan vara helt flexibel, men ska 
du ha sittplats och sov-/liggbädd är det 
klokt att boka i förväg.
➞ Platsbokning kan göras på  
europarunt.se och resebutik.se. Du 
kan också boka direkt på tågstationer 
i respektive land. Krävs det inte plats-
biljetter är det bara att kliva på med 
Interrailkortet i handen.
➞ Mer info: www.resebutik.se samt  
www.europarunt.se

Tåghjälp på nätet
➞ www.resebutik.se 
Vill du ha hjälp med ruttförslag är Cen-
tralens resebutik i Kalmar det självklara 
valet. Ivar Karlsson kan det mesta om 
Europas tågnät.
➞ www.tagsemester.nu 
En sajt startad av tågentusiaster. 
Ursprunget är Facebookgruppen 
Tågsemester, med närmare 90 000 
medlemmar.
➞ www.seat61.com 
Handfasta tips på resvägar, hur man 
bokar, hur tågen ser ut och logitips.
➞ www.sj.se – klicka på ”Reseinfo”, 
därefter ”Tåg utomlands”. En hel del 
godis för den som planerar en resa 
utomlands.
➞ www.snalltaget.se 
Svenska Snälltåget har utökat sin  
sommartrafik Malmö–Berlin via Trelle-
borg–Sassnitz med fler avgångar.
➞ www.interrail.eu 
Mer om Interrailkortet, med priser och 
bokning.

Resmål på räls
Här är tre tågsemestertips från Dan Olofsson. Med Interrail 
är det lätt att boka avgångar, och även improvisera.

London på dagtid. Hela sträckan Inver-
ness–London tar åtta timmar och det finns 
mycket att se längs vägen.

3. Längtan till Italien
Från Hamburg går det nattåg till Wien, 
Innsbruck och Zürich. Alla tre avgångar 
ger en fantastisk resa på dagtid genom 
Alperna, och redan samma eftermiddag 
kan du ligga på stranden i Rimini eller sitta 
i en gondol i Venedig. Italien är mycket 
populärt på sommaren, men det finns gott 
om tågavgångar att välja mellan. Så länge 
du har säkrat plats på nattågen från och till 
Hamburg löser det sig. 

Dans personliga favorit är att sedan 
följa östra kusten ner mot den italienska 
”klacken”. Det finns mängder av små och 
större badorter längs vägen och järnvägs-
spåret följer till stor del havet och kusten. 
Östkusten är också den smidigaste vägen 
till Grekland, med nattfärja från Bari till 
Patras.



ger frid
Fiskar
Dammen med färgsprakande koikarpar har 
gett nytt liv i Curt-Robert och Linda Lindqvists 
vackra trädgård. Och ny harmoni. 
– Spänningen i axlarna släpper och pulsen går 
ner när jag tittar på karparna, säger Curt-Robert.
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST
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Det började med ett par trätunnor 
för sex år sedan. Det ena gav det 
andra och nu har Curt-Robert och 
Linda en fantastisk fiskdamm. 

Trädgården 
strax utanför 

Oskarshamn är 
som en oas. 

En koikarp kan 
kosta allt från 500 
till 100 000 kronor. H

AN GÅR NER på huk vid dam-
men i sin trädgård utanför 
Oskarshamn och killar en 
fisk under hakan.

– Det här är Elmer, säger Curt-
Robert Lindqvist och gullar med den 
kopparfärgade fisken.

Elmer ser ut att njuta när han 
smackar med munnen och skäggtöm-
marna svävar vid vattenytan. 

För karpen går till i Curt-Roberts 
trädgård. Elmer är en koikarp, denna 
”prydnadsfisk” som ursprungligen 
odlades fram i Kina. Den har sedan 
blivit ett slags konstart, för att inte säga 
religion, i Japan, där man lyckats odla 
fram koikarpar i 80 olika färger.

– Elmer är en Kujaku. Den är 
guldbrun. Eller rättare sagt, metallic 
guldbrun, säger Curt-Robert.

Han slänger i en näve foderpellets i 
dammen, och ett hungrigt stim koikarpar  
i alla möjliga spektakulära färger fajtas 
om godsakerna vid vattenytan. Här 
finns vita med en stor röd prick på 
huvudet, vita med stora rödorange 
partier, sådana som är svarta, röda och 
vita, och några enfärgade. 

I EN SPECIALBYGGD damm på ett litet 
berg i Curt-Roberts och hustrun Lindas 
trädgård finns Kohaku, Sanke och 
Asagi, som är några av de japanska 
färgbeteckningarna på de olika koi-
karparna.

– Jag vill ha en Showa, en koi på runt 
80 centimeter som är röd, vit och svart. 
Men det kan jag ju bara drömma om, 
i Japan får man räkna med att hosta 
upp 100 000 för en perfekt Showa, säger 
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Curt-Robert 
och Linda Lindqvist
Ålder: Curt-Robert 54 år, Linda 46 år. 
Familj: Barnen Alex, 19, Tora, 17, 
Vincent, 15, Didrik, 13, Hjalmar, 13, 
Fidelie, 11 och Hillevi, 10 år. 
Bor: Hus strax utanför Oskarshamn.
Yrke: Fotograf respektive trädgårds-
arkitekt. 

Curt-Robert. Där sorterar man ynglen 
sju–åtta gånger för att hitta den per-
fekta koikarpen. Det blir bara en hand-
full kvar av flera tusen. När man köper 
en speciellt framodlad koi får man ett 
certifikat och självklart en stamtavla.

– Koikarpar är väldigt sociala djur, 
säger han. Nästan som delfiner. Kom 
med här på en promenad runt dammen 
så får du se.

HELA STIMMET AV vackra fiskar är som 
en böljande färgexplosion som följer 
oss hela vägen runt. Nyfiket och kanske 
lite oroligt, eftersom de inte känner 

igen stegen och ljuden från den  
gästande reportern.

– Alla koikarpar har olika kynne, ja, 
temperament. Men Elmer är speciell. 
Jag har haft honom i tre år och när jag 
sätter mig ner vid dammen kommer 
han alltid och hälsar. En skön fisk-
snubbe, helt enkelt, säger Curt-Robert.
Snackar du med honom, som med 
andra husdjur?

– Näe … jag vet inte, säger han. 
– Jo, det gör du visst, säger Linda 

som kommit upp på det lilla berget 
med koidammen.

När inte Curt-Robert Lindqvist 

konverserar med Elmer och de andra i 
hans koistim arbetar han som fotograf, 
bland annat för Kombi. En tillvaro som 
kan bli nog så stressig.

– Tänk dig en sommarkväll och jag 
kommer hem efter en hektisk dag. Det 
är sådär skönt ljummet. Jag sätter mig 
ner på en träbänk med ett glas vin och 
tittar på Elmer och hans kompisar i 
dammen. Spänningen i axlarna släpper 
och pulsen går ner. Himla rofyllt.

DU SOM TROR att koikarpar bara är en 
vacker accessoar i en perfekt trädgård 
får tänka om. Förutom att fungera 
som stresshanterare i den Lindqvist-
ska trädgården har den också andra 
funktioner.

– Det blir ett helt annat liv här i träd-
gården. Vi får ett bättre klimat, säger 

”Det bästa är att vi aldrig har mygg här.  
Koifiskarna tar dem när de flyger vid vattenytan”
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Dammsugen? Här är 
mer fakta om koikarpar 
och dammbygge
➞ Karpfisken kommer ursprungligen 
från Iran. För runt 300 år sedan började 
den odlas i Japan för att få fram fiskar i 
olika färger.
➞ Koikarpar finns i ett 80-tal färger. 
Den kan bli över en meter lång och 
100 år gammal.
➞ Ett gott råd är att köpa koikarpar 
av en och samma handlare. Undvik 
zooaffärer. Den billigaste koikarpen får 
du för 500 kronor. Den dyraste kan gå 
loss på 100 000 kronor.
➞ När du bygger en damm i träd- 
gården mäter du ut platsen och 
använder en vattenslang som kontur. 
Den bör vara minst 90 centimeter djup 
för att fiskarna ska kunna övervintra. 
Dammen ska rymma mellan sju och tio 
kubikmeter vatten.
➞ Utrusta dammen med dränkbar 
pump, ett filter med UV-ljus och en 
luftpump med en syresten som håller 
en liten vak öppen under vintern.
➞ Räkna med en kostnad på minst 
10 000 kronor för en mindre damm.
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Linda, som arbetar som trädgårdsarki-
tekt. Våra koifiskar har faktiskt skapat 
ett eget ekosystem i trädgården med 
växter, fåglar och insekter.

– Det bästa är att vi aldrig har mygg 
här, säger Curt-Robert. Koifiskarna tar 
dem när de flyger vid vattenytan.

Curt-Robert och Linda hade inte en 
tanke på att skaffa koikarpar när de 
besökte en trädgårdsmässa i Stock-
holm 2013.

De köpte några vackra trätunnor, 
men när Linda sa att de bara skulle ha 
vatten i dem, tyckte Curt-Robert att de 
väl kunde ha några fiskar i dem också.

– Jag köpte tio koi som jag först hade 
i ett akvarium inomhus. Sedan be-
stämde jag mig för att bygga en damm, 
berättar han.

HAN GRÄVDE FÖRST en damm för  
hand på sex gånger åtta meter och  
70 centimeter djup. Men ganska snart 
upptäckte Curt-Robert att den var för 
grund. Då lät han göra den 1,20 meter 
på djupaste stället. Nu med hjälp av 
grävmaskin. Dammen rymmer mellan 
25 och 30 kubikmeter.

– En damm måste ha ett visst djup 
för att koi ska kunna övervintra, säger 
han.

Koikarpar går nämligen i dvala från 
oktober till april. När temperaturen 
sjunker till tre grader ställer de sig på 
det djupaste stället i dammen.

– Jag slutar mata dem vid sju–åtta 
grader. Man märker på dem när det är 
dags. De blir slöare, säger Curt-Robert. 
Skulle jag mata dem när de gått i dvala 
skulle de dö.

NÄR TEMPERATUREN går upp på våren, i 
april någon gång, börjar han mata dem. 

– Jodå, de har magrat lite under  
vinterdvalan, men de äter upp sig rätt 
fort.

Koikarpar kräver hög kvalitet på 

vattnet i dammen. Här i Lindqvists 
trädgård får de brunnsvatten med högt 
pH-värde. En pump syresätter vattnet, 
som renas med UV-filter. Syre får också 
fiskarna från växterna i dammen.

– När det är dags för vinterdvala läg-
ger jag en frigolitplatta på vattenytan 
och fäster en så kallad syresten under 
den. Om dammen fryser finns där en 
öppning som ventilerar dammen, till 
exempel från sumpgaser som bildas vid 
nedbrytning av växter.

Curt-Robert Lindqvist går iväg mot 
sin älskade träbänk vid ena änden av 
dammen. Fiskarna, som ni vet, följer 
med i vattnet. Han ställer sig på huk 
och kör ner handen i vattnet.

– Elmer är rätt tam, säger han och 
lyfter upp honom.  ●

”Koikarpar är väldigt 
sociala djur. Nästan 

som delfiner”

Dammen har gett nytt liv till familjen Lindqvists vackra trädgård. 

– Koikarparna 
är sociala djur, 
nästan som 
delfiner, säger 
Curt-Robert. 

Dammen i trädgården rymmer mellan 
25 och 35 kubikmeter vatten. 
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Inspiration

NATUR-
KRAFT

Rotting och bambu, sjögräs, bast 
och flätade hampasnören. Aldrig 

har vi sett så många naturliga 
och miljövänliga material som 

sommaren 2019.
AV: CHRISTINA BILD

Vinn! 

Gilla Kombispel på Facebook så är du 
med och tävlar om den fina lampan. 
Tävlingen hittar du i Facebookflödet.

UPPHÖJD
Piedestaler har 

varit hopplöst ute i 
många år, men nu 
är de i ropet igen. 

Åhléns, 499 kr.

STILSÄKER
Korg- och rotting-
möbler har fått en 

rejäl designrenässans. 
Fåtölj från Blooming-

ville, 1 549 kr.

OBORSTAD
Pricken över i för 
den som dröm-
mer om tropisk 
värme. Parasoll, 
Ellos, 1 839 kr.

LÄTTPLACERAD
Pall eller sidobord – Granits 

rottingpall fyller flera  
funktioner, 599 kr. 

LJUSSPRIDARE
Taklampan av filippinsk 

lampakanay (kaveldun) ger 
spännande ljuseffekter. 
Homeroom.se, 799 kr.

GÅNGBAR
Matta av sjögräs 
funkar lika bra 
ute som inne. 
Ikea, 299 kr.

EXOTISM
Med utemöbler av bambu blir din 
altan en exotisk oas. Dessutom  

är bambu miljövänligare och  
snyggare än plast. Solsäng,  

Jysk, 1 500 kr.

SOLSKYDDSFAKTOR
Bästa solskyddet är skugga. 

Solhatt, KappAhl, 299 kr.

SOMMARKÄNSLA
Till stranden, jobbet 

eller mataffären. 
Korgväskan från 

Lindex gör jobbet och 
står stadigt, 299 kr.
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Med buss till
FOLKHEMMET

14 

Industrialiseringen och tanken om folkhemmet förändrade Sverige 
i grunden på några decennier under 1900-talet. Ett bra exempel är 
Västerås, där två engagerade historiker i dag arrangerar guidade 
bussturer genom stadens moderna historia. Kombi steg ombord 
och fick vara med om en hänförande tidsresa. 
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: TERESIA KÖHLIN

D
ET BÖRJAR MED retrofika och 
filmvisning. Rebecca Svens-
son, historiker och en av 
eldsjälarna bakom Folkhems-

turen i Västerås, bjuder på sirapslimp-
smörgåsar med prickig korv och port 
salut, osten med brandgula kanter.

– För att vi ska komma i stämning 
för vår tidsresa, säger hon. 

Vi är ett trettiotal personer som sam-
lats i det som en gång var industrihjärtat 
i Västerås och nu är stadens kulturcen-
trum. I dag ska vi vara med på en åter-
blick i folkhemmet med Rebecca och 
kollegan Niklas Ulfvebrand, som också 
är industrihistoriker, som ciceroner. 

– Min mormor sa alltid att det var 
bättre förr, trots att hon var uppvuxen 

i fattigkvarteren i Uppsala, berättar 
Niklas. Det hon då tänkte på var ögon-
blicket då familjen på 40-talet flyttade 
från trångboddhet och smuts till en ny 
HSB-lägenhet med badkar och kylskåp. 

Han målar upp det Sverige som en 
dryg miljon svenskar – en femtedel av 
befolkningen – valde att lämna för att 
söka sig en bättre framtid i USA. En ut-

Peter Sjunnefelt har varit chaufför på 
Folkhemsturen sedan starten 2013.

Varuhuset 
Punkt stod 
klart 1968.

Vi är många som är intresserade av hur det moderna Västerås har vuxit fram.
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”Det är spännande att få uppleva staden 
på det här sättet”

vandringsvåg som politikerna insåg att 
de måste få stopp på, och där lösningen 
var modernisering och utveckling i 
form av bostäder, demokrati, utbild-
ning och hälsovård för alla. 

NÄR MACKORNA ÄR uppätna tar vi plats 
i bussen, en något bedagad skönhet 
som tjänat som SJ-buss i många år,  
och numera ägs av Svenska Omnibus- 
föreningen. 

Vi åker förbi platsen där kommunen 
tillsammans med Asea på 1910-talet 

byggde bostäder så att alla inflyttande 
arbetare som behövdes till det snabbt 
växande företaget skulle ha någonstans 
att bo. 

Första stoppet sker vid det som en 
gång var Aseas huvudkontor. Niklas tar 
oss igenom de olika tidsepokerna som 
byggnaderna representerar. Fabriken 
från 1916 som förebådar funkisstilen, 
huvudkontoret med lökkupol i koppar 
från 1919 – byggd för att imponera – 
och så det nya kontorshuset från 1960 
som egentligen skulle bli en skyskrapa  

à la Manhattan men där byggnads- 
styrelsen satte stopp vid tio våningar. 

Bosse Olofsson, uppvuxen i Västerås 
och numera bosatt i Uppsala, känner 
igen mycket av det som berättas.

– Det är spännande att få uppleva 
staden på det här sättet, speciellt de-
larna om Asea. Det är mycket jag inte 
visste, säger han. 

PÅ VÄG TILL nästa stopp åker vi igenom 
centrala Västerås och förbi varuhuset 
Punkt från 1968. I dag förfasas vi över 
60-talets rivningshysteri, där vackra 
trähus fick ge plats för Domusvaruhus 
och parkeringshus.

– De blev ”furt” som vi säger här i 
Västerås, skojar Niklas och ger sedan en 

Bosse Olofsson tycker att han 
fått veta mycket nytt om Aseas 

del i samhällsplaneringen. 

Torghandel utanför 
det nya varuhuset.

Rebecca och Niklas
är eldsjälarna  

bakom Folkhemsturen.

En gång Aseas 
första verkstad. 
I dag Västerås 
kulturcentrum.

Historisk tur i historisk buss.
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Succé från starten
Historikerna Rebecca Svensson och 
Niklas Ulfvebrand startade Folkhems-
turen 2013. Konceptet blev en succé 
och nominerades till Stora turistpriset. 
Under årens lopp har verksamheten 
vuxit och numera leder de 50 turer per 
år, både bokade och öppna turer. 
– Det finns ett stort intresse för folk-
hemmet och vad det står för. Det är 
först nu när vi fått lite distans till den 
här perioden som den går att betrakta 
utifrån, säger Rebecca.
– Vi skulle gärna se fler deltagare från 
förvaltningar och kommuner, säger 
Niklas. Det här är kunskaper som de 
måste ha för att förstå det som varit 
och kunna planera för framtiden.

Fem milstolpar  
i folkhemmet:
➞ Elektrifieringen med vattenkrafts-
utbyggnaden 1910–1915, startskottet 
och förutsättningen för industrialise-
ringen i Sverige. 
➞ Per Albin Hanssons folkhemstal 
1928 om att samhället ska vara som 
ett hem för hela folket och präglas av 
samförstånd och jämlikhet.
➞ Stockholmsutställningen 1930 – 
genombrottet för funktionalismen i 
Sverige.
➞ Bostadssociala utredningen 
1933–1945 som lade grunden för 
innovationer som allmännyttan, barn-
rikehus, Bostadsstyrelsen och statliga 
lånebidrag.
➞ Saltsjöbadsavtalet 1938 som 
tecknades mellan LO och SAF och såg 
till att arbetsmarknadens parter kom 
överens utan lagstiftning. 
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mer nyanserad bild av varför svenska 
stadskärnor ser ut som de gör. 

– Städerna måste anpassas till den 
nya tiden: bilismen, den växande  
befolkningen och inte minst säkerhets- 
politiken. Under många Domus-
kolosser finns stora skyddsrum för ett 
hotande atomkrig.

Nästa stopp är stadsdelen Hammar-
by där Myrdalska smalhus samsas med 
egnahemsvillor och Västerås första 
HSB-kvarter. Rebecca berättar om tan-
karna bakom smalhusen – att de skulle 
ge växande barn och arbetande vuxna 
dagsljus från två håll i bostaden och att 
köken planerades efter vetenskapliga 
studier av hur många steg en husmor 
behöver för att tillreda en måltid.

– Bostaden skulle bli den perfekta 
gjutformen för den nya människan: 
den goda medborgaren. Det blev en 
stor förbättring för det stora flertalet, 
men det fanns en baksida av myntet 
också, säger Rebecca och påminner om 
tvångssteriliseringarna på 30-talet och 
framåt. 

FÖR DET UNGA paret Johanna och Jonas 
Meier från Uppsala blir turen i folkhem-
met en aha-upplevelse.

– Det är intressant att se att det inte 
bara var politikerna som var engage-
rade i samhällsplaneringen, utan också 
industrin, säger Jonas. 

Rebecca och Niklas avslutar med att 
berätta att det var i det här området 
som de första arbetskraftsinvandrarna 
från Italien bosatte sig. Asea byggde 
inte bara deras bostäder, utan såg även 
till att bygga Sveriges första pizzaugn 
och importerade vin och pasta för att 
de skulle känna sig hemma. 

Västeråsbon Karin Elving minns 
mycket väl tiden när de stiliga italie-
narna kom till stan.

– De cyklade runt och visslade på 
oss flickor. Det var många kvinnor här 
i Västerås som gifte sig med italienska 
män, skrattar hon. ●

”Under många Domuskolosser finns stora 
skyddsrum för ett hotande atomkrig”

Jonas och Johanna Meier 
fick en aha-upplevelse.

Skiftbyte på Asea. Syftet med lök-
kupolen på Aseas 
huvudkontor var 
att imponera. 

Karin Elving minns 
när de stiliga 

italienska männen 
kom till Västerås.



FÅ LEKSAKER HAR fått utstå så mycket 
spott och spe som Barbie. Ända sedan 
sin debut, den 9 maj 1959, har hon 
beskyllts för att orsaka anorexi och 
förmedla usla kvinnoideal – långt ifrån 
vad hennes skapare, Ruth Handler och 
leksaksföretaget Mattel, hade avsett. 
Till skillnad från vanliga bebisdockor, 
som leder leken till omvårdnad, skulle 
Barbie uppmuntra till självständighet 
och karriär. Genom åren har hon också 
hängt med sin tid och haft över 200 
yrken, från astronaut 1965 till pilot och 
biodlare 2018. 

Idén till den kurviga dockan fick Ruth 
Handler när hon såg att hennes dotter 
Barbara hellre lekte med pappersdock-
or, föreställande vuxna kvinnor med 
vackra kläder, än med vanliga dockor. 
Under en resa till Schweiz upptäckte 
Ruth en docka helt i hennes smak. Lilli 
var ursprungligen en lätt ekivok serie-
figur i Bild Zeitung och den fysiska 
Lilli-dockan var tänkt som en pinuppa, 
inte en leksak. Likheten mellan Barbie 
och Lilli (som sägs haft Marlene  
Dietrich som förebild) har Ruth  
Handler aldrig velat erkänna, men  
1964 köpte Mattel rättigheterna till  
Lilli och lade ned tillverkningen.

Genom åren har Barbie tillverkats  
i 45 olika nationaliteter, etniciteter och 
nu även olika kroppstyper. En miljard 
dockor har sålts och därtill oräkneliga 
designerkläder, garderober, hus och 
bilar – förutom böcker, tidningar och 
filmer. Den 3 juni 2019 fick Barbie, som 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Barbie fyller 60 år!

Kulturkoll

första fiktiva figur, den amerikanska 
modebranschens, CFDA:s, hederspris 
för sin betydande roll för modeindu-
strin. ● Visste du att …

… Barbara Millicent Roberts, som 
Barbie egentligen heter, fick sitt namn 
efter Ruths dotter. Barbies pojkvän, 
Ken, döptes efter sonen. 
… den socialdemokratiska politikern 
Mona Sahlin startade den första  
Barbieklubben i Sverige.
… den dyraste original-Barbien som 
sålts på auktion klubbades för  
286 000 kronor. 1959 kostade den  
31 kronor. 
… Mattel år 2000 stämde popgruppen 
Aquas skivbolag för låten Barbie girl  
– och förlorade.
… Barbies första bil, 1962, var en  
persikofärgad Austin Healey 3000.

Sex dockor, bland annat Barbies 
lillasyster Skipper. Utrop på 
Bukowskis, 3 000 kr.

Lilli tillverkades  
i 130 000 ex  

från 1955 till 1964. 
Denna klubbades 

för 17 000 kr på 
Auktionsverket 

Engelholm.

Sprillans ny, 
lyxig och rikt 
illustrerad.  
Barbie: Sixty 
years in fashion, 
säljs på www.
assouline.com.

Barbie kröner karriären 
som presidentkandidat 
2016. 

Serietidning från 1963. 
Klubbad på Bukowskis 
för 3 288 kr.
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T

O
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E

L

Barbie från 1962 
i originalkartong. 
Utrop på  
Bukowskis,  
2 000 kr.
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MANNERSTRÖMS 
SOMMARMAT

Vi har tre exemplar av bo-
ken Mannerströms berså 
som vi lottar ut bland dem 
som svarar rätt på frågan: 
Matjessill är typisk svensk 
sommarmat. Men varifrån 
kommer matjessillen 
ursprungligen?  
1. Nederländerna  
X. Norge 
2. Polen  

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

Vad gör en stjärnkock på semestern? Lagar mat så klart! 

I sin nya kokbok Mannerströms berså tar Leif Mannerström 

med oss till sitt älskade sommarställe utanför Ulricehamn 

och bjuder på härliga recept för sköna lata dagar. 

RECEPT: LEIF MANNERSTRÖM  FOTO: CHARLOTTE GAWELL  UR BOKEN: MANNERSTRÖMS BERSÅ (NORSTEDTS)

Vinn! 

”Tips! Smörspadet 
som torsken bakas 

i är en utmärkt 
grund till en sås 

eller soppa. Sila och 
spara i kylen!"
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Hallå där, Leif Mannerström, 
beskriv en perfekt sommar-
måltid!  
– En vällagrad och mogen 
matjessill med syrad grädde 
och gräslök. Till den serveras 
nykokt svensk färskpotatis. 
Och den ska vara kokad med 
mycket dillstjälkar och dillfrön.
Är det något som aldrig sak-
nas på ditt sommarmatbord?  
– Våra hemodlade grönsaker 
och bär.

Har du någon favoritråvara 
som växer i din egen träd-
gård? 
– Jordgubbarna, som vi 
plockar i ståhöjd.   
Vad äter du helst när du är 
helt ledig en sommardag 
och inte behöver laga maten 
själv? 
– Min son Sibbes rosa grillade 
hamburgare med hans läckra 
tillbehör.
Vad skulle du servera en 

utländsk besökare som är på 
sin första sommarsemester i 
Sverige? 
– Egenrimmad lax med 
dillstuvad färskpotatis. Gärna 
svalt vitt vin gjort på Sauvignon 
Blanc i glasen.
Om du tar semester i sommar, 
vad gör du då?
– Ägnar mig åt min hobby – 
att laga mat i mitt underbara 
utekök och umgås med våra 
vänner.

”Laga mat i uteköket är 
min sommarhobby”

”Ett perfekt  
tilltugg innan mid-
dagen. Musslorna 
kan förberedas för 

att sedan gratineras 
när gästerna väl 

kommer.”

Bakad torsk med 
primörer och skirat 
dillsmör 
4 portioner eller 
6 förrättsportioner

Ingredienser:
600 g färsk torskrygg i bit
1 tsk salt
1 citron, skal
Dillsmör:
400 g smör
1 liten bunt färsk dill
½ citron, saft
Primörer:
1 knippe färska rödbetor
1 knippe små morötter
Salt till kokning
Till servering:
Några kvistar färsk dill
1 bit pepparrot
1 burk forellrom

Gör så här:
1. Lägg torskryggen på ett fat 
och gnid in den med saltet. 
Ställ den kallt ett par timmar, 
eller helst över natten, så att 
den får rimmas.
2. Sätt ugnen på 100 grader.
3. Ta upp torsken och torka 
av den med lite papper. Lägg 
den med köttsidan uppåt i en 
ugnsfast form. 
4. Smält smöret i en kastrull 
och låt vasslen sjunka till bot-
ten. Skeda upp hälften av det 
skirade smöret i en ny kastrull. 
Häll resterande smör med 
vasslen över torsken.
5. Tvätta och skala citronen, 
lägg skalen i formen. 
6. Bryt loss dillstjälkarna och 
lägg dem i formen tillsammans 
med fisken. 
7. Ugnsbaka torsken tills den 
börjar falla isär, 42 grader inner- 
temperatur är lagom. Låt fisken 
vila i smöret fram till servering.
8. Tvätta primörerna och dra av 
blasten, koka dem var för sig 
(så att rödbetorna inte färgar 
av sig) i lättsaltat vatten tills de 
är mjuka men fortfarande har 
tuggmotstånd. 

Gratinerade  
blåmusslor
6–8 tilltuggsportioner 
eller 4–6 förrättsportioner

Ingredienser:
1 nät blåmusslor
1 liten morot
2 schalottenlökar
3 vitlöksklyftor
Några persiljestjälkar
2 ½ dl torrt vitt vin
Olivolja
Örtsmör:
120 g smör
2 vitlöksklyftor
1 citron, skal och saft
1 liten bunt persilja
1 dl ströbröd
Salt och peppar
Till gratinering:
Grovsalt

Gör så här:
1. Skrubba musslorna och ryck 
bort skäggen. Släng musslor 
som är trasiga. 
2. Skala och finhacka morot, 
schalottenlök och vitlök, hacka 
persiljestjälkarna.
3. Hetta upp en kastrull med 
olivolja och fräs grönsakerna 
utan att de tar färg.
4. Lägg i musslorna och slå 
på vinet, koka ett par minuter 
under lock till musslorna har 
öppnat sig. 
5. Ta upp musslorna med en 

9. Häll av kokvattnet från pri-
mörerna, dra av skalet för hand. 
Spola rödbetorna i kallt vatten 
så går de lättare att skala. Dela 
dem om de är för stora.
10. Finhacka dillen och lägg 
den i det skirade smöret, 
smaksätt med citronsaft. 
11. Skala och riv pepparroten 
på den fina delen av rivjärnet.
12. Dra isär torsken i skivor och 
lägg dem på ett uppläggnings-
fat, fördela primörerna över. 
Ringla på dillsmöret och toppa 
med riven pepparrot. Dekorera 
med forellrom och färsk dill.

hålslev och lägg dem i en skål. 
Sila och spara spadet till en sås 
eller soppa.
6. Skala vitlöksklyftorna och 
mixa alla ingredienser till 
örtsmöret i en matberedare 
tills du har ett slätt och grönt 
örtsmör.
7. Sätt ugnen på 230 grader 
med grillvärme.

8. Bryt loss den ena skalhalvan 
när musslorna har svalnat. 
Lägg dem på en bädd av grov-
salt i ett ugnsfast fat. 
9. Skeda eller spritsa örtsmöret  
på musslorna och fördela strö-
brödet över.
10. Gratinera dem till de har fin 
färg och ströbrödet är krispigt, 
cirka 10 minuter.
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53 år med
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Kepsen sitter på en riktig 
vinnarskalle – Hasse 
Strandmans. 

Hasse Strandman
Ålder: 76 år.
Familj: Särbo, sonen Martin, 30, 
och dottern Maria, 27.
Bor: Riala, norr om Stockholm.
Yrke: Pensionär och båtbyggare.

Roslagsloppet är en fartfest på vattnet där båtarna flyger fram i en bra 
bit över 100 kilometer i timmen. Snart är det dags igen och bland de 
startande finns Hasse Strandman. För 53:e året i rad. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: BANFA JAWLA OCH BENGT NYMAN 

GASEN I BOTTEN

”Jag kommer  
att köra så länge 
kroppen håller”
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I täten, jagad av konkurrenterna. 
Där trivs Hasse Strandman bäst. 
Här tillsammans med sin  
navigatör Christer Ek.

S
PEEDWAYGUDEN Tony Rickards-
son var så säker på att vinna 
kändisklassen i Roslagsloppet 
att han stoppade in en svindyr 

kubansk cigarr innanför flytvästen 
strax innan start.

Men då räknade han inte med Hasse 
Strandman.

– Ja, det där ja. 2009 var det väl. Jag 
drog ifrån honom och vann. Men Tony 
var inte sur utan gav mig sin seger-
cigarr. Den smakade jäkligt gott på  
banketten, ska du veta, säger Hasse.

Men så är Hasse Strandman, 76, en 
legendar som 3 augusti kör Roslags-
loppet för 53:e gången.

Okej, bara så att ni greppar den här 
mannen: han är närmare åttio än sjut-
tio, drar iväg på havet och mellan öarna 

i Roslagens skärgård i 62–63 knop, 
alltså närmare 120 kilometer i timmen.

– Skönt, säger Hasse. Det är mäktigt 
när allting fungerar och jag har full-
ständig kontroll. Bästa känslan.

Han skjuter upp baseballkepsen med 
ett stort rött ”R” på i pannan. Firma-
kepsen för Roslagsbåtar AB där sonen 
Martin, 30, jobbar. Fast Hasse kan inte 
hålla sig därifrån och är inne på firman 
varje dag.

– Jag gillar när det går undan, säger 

han och drar av ett varggrin. I kändis-
klassen i Roslagsloppet ska de alltid slå 
gubben, du vet. Som Tony Rickardsson. 
Men då får jag horn i pannan. Man 
måste ju visa ungtupparna hur det går 
till …

HANS SKRATT ÄR sådär farbroraktigt 
skrockande, men sinnet för humor och 
attityden är som hos en 14-årig grabb 
som just trimmat moppen så den går 
i 70. 

– Köra offshore är den bästa båt-
kicken, säger han.

Det går väldigt fort i offshore, den 
form av båtracing som körs en lång 
sträcka på öppet hav. I många tävlingar 
kör båtar från olika klasser samtidigt, 
där C 200 hk är den största klassen. 

”Man måste ju visa 
ungtupparna hur det 

går till”

Bara Hasse har ett 
sådant här diplom. 

Öregrunds flata stenhällar är första parkett 
för publiken under Roslagsloppet. 
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Roslagsloppet
➞ Arrangeras sedan 1962 av Öregrunds 
Racerklubb. 
➞ Avslutar folkfesten Båtveckan i 
Öregrund, där målgången alltid sker. 
Startplatserna har varierat under årens 
lopp. 
➞ 2018 deltog ca 70 båtar i loppet. 
➞ Snabbaste båt hittills i Roslags- 
loppet är Claes Westerlund och Joakim 
Kumlin som segrade 2012 med snitt-
farten 84,9 knop, eller 157,2 kilometer 
i timmen.

22 

Så körs också Roslagsloppet, täv-
lingen som startade 1962 och där målet 
alltid är Öregrund. Starten i år går vid 
Gräddö.

– Jag är på plats igen och jag kom-
mer att köra så länge kroppen håller. 
Än så länge är jag frisk. Men man vet ju 
aldrig, jag kanske snubblar på tröskeln 
och slår i som fan.

Han säger så, Hasse. Som om det 
inte skulle vara riskfyllt alls att studsa 
fram på havet i en flatbottnad båt med 
150 hästkrafter i Mercury-motorn.

– Klart jag slagit runt några gånger, 
men det är sådant som händer. Fast jag 
har slagit runt med bilar och ramlat av 
hästar också.

ATT FRÅGA Hasse Strandman om han 
någonsin är skraj där i Roslagsloppet 
är väl ungefär som att fråga Djingis 
khan om han darrade på svärdet innan 
invasionen av Persien. Men vi slår blygt 
ner blicken och undrar i alla fall.

– Inte mycket, hörrudu. Någon gång 
har det väl hänt, men då är det mer att 
jag är fundersam över konkurrenterna 
så där strax innan start. Nu går jag så 
mycket på rutin. Jag har ju varit med 
ett tag.

Sannerligen. 
Det började tidigt. Hasse, född och 

uppvuxen i Åkersberga norr om Stock-
holm, hade en liten roddbåt när han 

var parvel, och det bestämde hans liv. 
Båtar skulle det bli. 

1965 jobbade han på Österskärs- 
varvet och Sven Tumba ville ha hjälp 
att ordna till sin båt inför Roslagsloppet. 
Det där verkade kul, tyckte Hasse.

– Så 1966 gjöt jag en flatbottnad båt. 
Jag förlängde den med 30 centimeter 
och tryckte ner kölen till en V-formad 
botten. Jag hängde på en Archimedes-
motor på 43 hästar och blev fyra i DT-
klassen det året, berättar han.

Sedan dess har det blivit 52 lopp,  
20 klassegrar och tre totalsegrar. Första 
totalsegern tog han 1971. 

SNACKA OM legendarstatus. Hasse 
är Roslagsloppet i själ och hjärta. 
Den kändaste i kändisklassen, även 
om allsköns celebriteter som Robert 
Aschberg, Steffo Törnquist, Mikael 
Persbrandt, Hasse Aro, Niclas Wahl-
gren, Gry Forssell och, som sagt, Tony 
Rickardsson kört på senare år.

3 augusti är det dags igen. För 53:e 
gången ställer han sig vid starten vid 
Gräddö, drar fullt mot Flottskär, där 

det är paus, och drar ännu mer fullt 
mot målet i Öregrund.

Som så många år tidigare har han 
Christer Ek som navigatör, och radar-
paret siktar förstås på seger i kändis-
klassen. Precis som förra året.

– Klart jag vill vinna, det är därför 
man ställer upp, säger Hasse. Fast  
vinnarinstinkten är inte riktigt lika 
stark som förr. Nu går jag på rutin.

Men om en ”ungtupp” kaxar upp sig 
blir det som det brukar: en man med 
horn i pannan blåser förbi konkurren-
terna så hela havet stormar.

– Kicken, serru. När motorn är 
perfekt, vädret är perfekt och de andra 
jagar mig. När de ska försöka trycka till 
mig. Det är drömläget. Lägga av? Går 
inte. Jag måste få kicken. ●

”Klart jag slagit runt 
några gånger, men det 
är sådant som händer”

Farter uppemot 80 knop 
är inga konstigheter i 
Roslagsloppet. Det vill 
säga nära 150 kilometer 
i timmen. 

Full fart i Roslagens famn. 

Hasse har jobbat som  
båtbyggare i hela sitt liv. 
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 Sverige runt

I Finspång vände 
det för Sinatra
Mindre än ett år senare skulle han ta emot en Oscar inför 
en jublande Hollywoodpublik. Men i maj 1953 var Frank 
Sinatras karriär i botten och han själv i Finspång. 
EN PLANKA i scengolvet gick sönder 
när han klev på den och det var glest i 
bänkraderna i Finspångs Folkets park. 
537 personer hade köpt biljett, den lägsta 
publiksiffran på hela turnén. 

Det var den 30 maj 1953 och Frank  
Sinatra hade sannerligen sett bättre dagar.  
Efter genombrottet under mitten av 
40-talet hade han haft stora framgångar, 
men nu hade det varit rejält trögt rätt 
länge. Sinatra hade inte haft en låt på 
tio-i-topp på två år och när tidningarna 
skrev om honom handlade det mest om 
kopplingar till maffian och det stormiga 
äktenskapet med filmstjärnan Ava Gardner.

MEN ÄVEN EN sångare på dekis måste 
försörja sig. Skivbolaget Capitol, som för-
barmat sig över Sinatra och skrivit kontrakt 
med honom, skickade över honom till 
Europa för en lågbudgetturné. 

Och nu befann han sig alltså i Finspång. 
Den vid den här tiden före detta super-

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Finspång

som uteslutande usla recensioner. Publik-
mässigt var framträdandet i Finspång 
lågvattenmärket, även om det i efterhand 
beskrivits som ett ännu större fiasko än det 
egentligen var. Och konserten på Skansen 
i Stockholm lockade 25 000 personer. 

SINATRA HADE dragit på sig en kraftig  
förkylning som blivit allt värre i det svala  
svenska försommarvädret, och efter 
Skansenkonserten avbröt han turnén och 
lämnade landet. Förmodligen med en 
lättnadens suck. 

Sedan vände det snabbt, och med 
besked. Före Europaturnén hade Frank 
Sinatra tjatat till sig en roll i filmen Härifrån 
till evigheten, som hade sin premiär bara 
några månader efter besöket i Sverige. 
Filmen blev en omedelbar succé och han 
fick en Oscar för bästa manliga biroll. 
Karriären tog fart och Sinatra blev en av 
1900-talets allra största artister. Men  
Finspång glömde han nog aldrig. ●

stjärnan var inte på topphumör när han 
gick upp på den fallfärdiga scenen. Ändå 
var det inte samma katastrof som de iskalla 
utomhuskonserterna i Malmö och Hel-
singborg tidigare under turnén. I Finspång 
fungerade åtminstone högtalarna och 
det inhyrda kompbandet med de danska 
fylltrattarna hade i all hast bytts ut. 

EFTER DEN KORTA showen gav sig Sinatra 
iväg till kvällens andra framträdande, i 
Norrköping. Publiken väntade i Folkets 
park, som för en förstagångsbesökare  
i staden var lätt att blanda ihop med 
Folkparken – och det var till den senare 
Sinatras chaufför först körde i kvälls-
mörkret. Till sist stod han på rätt scen, i 
Folkets park, en halvtimme försenad och 
ordentligt sur. 

Nej, Sverigeturnén var ingen höjdare. 
Frank Sinatra var genomgående butter och 
avvisande mot pressen, vilket resulterade i 
negativa skriverier och bidrog till så gott  
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Har det hänt något spännande där du bor? Mejla till Kombi! tidningenkombi@kombispel.se  eller gå in på Kombispels  Facebooksida och  berätta!

Frank Sinatra får blommor 
efter konserten i Finspång 
och ler artigt. Men särskilt 
kul lär han inte ha haft. 
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HITTA ORDEN!
Nu handlar det om USA. Sök och ringa in 

orden och namnen. De fem överblivna bok-
stäverna ger ytterligare ett ord. Orden 

hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 
och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Nu handlar det om USA. Sök och 
ringa in orden och namnen. 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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PÅ FILM

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

Vinnare Kombikrysset maj 2019:
Anette Nilsson, Överhörnäs, Paul Engström, 
Överkalix, Bertil Johansson, Boden, Lennart 
Sandberg, Trollhättan, Anita Johansson, Vedum.
Efterfrågad lösning maj 2019: PLANTAGE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Dragning varje fredag.  
Varje spelomgång 

löper över fyra veckor. Varje 
fredag är det dragning.  
Vi har garanterad vinst- 
bevakning – du missar 
aldrig en vinst.

Superjackpotten.  
Varje kvartal är det 

dragning i Superjackpotten.  
Den fredagen är det inga 
andra dragningar i lotteriet.  
Varje lott du har under en  
spelomgång i Kombi-, 
Drömrese- eller Motorlotte-
riet ger dig fyra lottnummer 
till Superjackpotten. Varje 
lott i Extralotteriet ger dig 
ett lottnummer. I Superjack-
potten är högsta vinsten 
10 miljoner kr.

Att välja vinst. När du 
vinner Veckans vinst 

(värd 200 eller 600 kr) kan 
du byta vinsten, om du gör 
det senast tisdagen efter 
vinstdagen. Det gör du på 
Min sida på kombispel.se 
eller genom att kontakta 
kundservice. 

Tidning i brevlådan 
eller inte? Om du inte 

vill ha tidningen i brevlådan 
kan du välja att i stället  
få ditt lottutskick via mejl.  
Det gör du under Mina  
uppgifter på kombispel.se  
eller genom att kontakta 
kundservice. 

Förvald vinst. Om du 
inte vill vinna varu- 

vinster värda 200 kr kan du 
välja en så kallad Förvald 
vinst. Då behöver du inte 
välja, utan får alltid en ny 
lott eller ett skraplottspaket 
när du vinner på den nivån.

Välj betalsätt. Dina 
lotter kan du betala 

med Autogiro, e-faktura 
eller via inbetalningskort/
faktura. Om du väljer att 
betala med e-faktura får du 
automatiskt ditt lottutskick 
via mejl (med en länk där 
du kan läsa tidningen 
digitalt).

i korta drag

Nog med papper i brevlådan?
Om du inte vill ha ditt lottutskick i brevlådan kan du välja att få det 
via mejl. Då får du dina lotter och din faktura digitalt, tillsammans 
med en länk till tidningen Kombi så du kan läsa den på datorn.

Gör så här:

Vill du ha hjälp? Ring vår kundservice: 08-453 54 00, mån–fre 8–16.

1. Gå in på vår hemsida, www.kombispel.se, klicka på ”Min sida” och logga in. 

2. Klicka på fliken ”Mina uppgifter”.

3. Skrolla ner till rubriken ”Välj hur vi ska leverera dina lotter”. 
Klicka i rutan Ja tack, jag vill ha mitt lottutskick digitalt.

4. Glöm inte att spara dina ändringar längst ned på sidan!

Nu är det klart. Håll utkik i din mejlbox. Ditt digitala lottutskick 
kommer på tisdagen samma vecka som en ny spelomgång startar. 

Observera att du  

enkelt kan byta mellan 

postalt och digitalt utskick 

månad för månad. Undvik 

post i brevlådan när du är 

bortrest, slå på utskicket  

och tidningen när du  

kommer hem!



Mozartopera blir hotelldrama
➞ ESKILSTUNA 10 augusti. Med nysatsningen 
Eskilstuna sommaropera hoppas föreningen 
Moderna Operan sätta staden på operakartan. 
Från den 10 augusti ges Mozarts Così fan tutte 
med idel proffssångare i Tandla kulturhus. 
Regissören Per-Erik Öhrn, tidigare vid Drott-
ningholms slottsteater och Norrlandsoperan, 
placerar kärleks-
karusellen på ett 
badhotell. Det 
svettas i bastun 
och händer saker i 
parken ... Mer info: 
www.moderna-
operan.se
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På gång

Det är dags igen för en av  
sommarens höjdpunkter i norra 

Sverige: stadsfestivalen Piteå  
Dansar & Ler. Bland årets artister 

finns Samir och Viktor och Kapten 
Röd. Det blir även en prideparad  

– och som vanligt är det fritt 
inträde. Mer info: www.pdol.se

24-28
JULI I PITEÅ

”Tar vara på 
lokal historia” 
➞ Hallå där Jan Nordwall,  
generalsekreterare för  
Sveriges Hembygdsförbund,  
vad händer på Hembygds-
gårdarnas dag 4 augusti?
– De lokala hembygds-
föreningarna svarar själva  
för programmet, men många 
brukar ha guidade visningar 
av sin hembygdsgård. Det 
kan också vara musikupp-
trädande, utställning av 
veteranbilar eller kaffe-
servering. Se vår hemsida 
hembygd.se för mer info.
Hur många hembygds- 
gårdar finns det i Sverige?
– Exakt hur många är svårt 
att säga, men vi har 2 039 
föreningar i förbundet, och 
över 420 000 medlemmar. 
Hur startade hembygds- 
rörelsen?
– Den uppstod i början av 
1900-talet som en reaktion 
på industrialiseringen, flyt-
ten från landsbygden och 
emigrationen till Amerika. 
Man ville slå vakt om den 
lokala identiteten och 
bevara kunskapen om tra-
ditioner. När kommunerna 
slogs samman till storkom-
muner på 50- och 70-talen 
bildades också många 
föreningar.
Hur är intresset för hem-
bygden i dag?
– Även om medlemsantalet 
minskat de senaste åren 
startas det hela tiden nya 
föreningar. Digitalisering 
och sociala medier har 
dessutom inneburit att 
föreningarna lättare kan nå 
ut med sina samlingar och 
sin kunskap. 
Hur ser hembygdsrörelsen 
ut i andra länder?
– Jag skulle säga att intres-
set för den lokala historien 
finns i väldigt många länder. 
Det som är unikt för Norden 
är kopplingen till vår starka 
folkrörelsetradition. ●

➞ VISBY 4–11 augusti. Medeltidsveckan på 
Gotland är ett av de största arrangemangen 
i sitt slag i Sverige. I år beräknas 40 000 
besöka festivalen, som i huvudsak pågår 
i Visby – men också på andra platser på 

Gotland. Tornerspel, medeltidsmarknad, 
artistuppträdanden, sagoföreställningar, 
historiska stadsvandringar och medeltida 
dans är några av veckans runt 500 evene-
mang. Mer info: www.medeltidsveckan.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Festival!

OPERA

Tillbaka till medeltiden

Delsbo hyllar sin stinta
➞ DELSBO 10 augusti. Författaren, be-
rättaren och vissångerskan Ida Gawell- 
Blumenthal föddes i Hälsingland 1869 
och blev känd i hela Sverige som Delsbo- 
stintan. Som en hyllning till henne  
arrangeras denna lördag Delsbostintans  
dag på Delsbo torg, där det vankas 
underhållning i olika former, lokal mat- 
och hantverksmarknad och mycket mer. 
Mer info: www.visitgladahudik.se

Full action 
i Visby. 

FINA BILAR

Klassiska klenoder i parken
➞ HJO 3 augusti. Den vackra stadsparken 
i Hjo fylls denna förhoppningsvis soliga 
lördag av klassiska bilar med ett gemensamt 
ursprungsland. Vid British Motor Meet kan 
besökarna beskåda klenoder av brittiska 
märken som Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, 
Morgan, MG och många fler. Förutom själva 
utställningen ordnas flera kringarrangemang. 
Mer info: www.britishmotormeet.se

Sopranen Andrea 
Hagman gör en av 

huvudrollerna. 



VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

ÖKA DINA VINSTCHANSER 
– KÖP EN LOTT TILL

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

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

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

✓  2 st påslakanset Windsor från
VINGA OF SWEDEN (värde 1099 kr)

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

Värde 798 kr

SVARSKORT

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst) Kombispel/

Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

2 st påslakanset 
(ingår 2 påslakan & 2 örngott) 

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

Erbjudandets 
totala värde:

1309 kr

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/juli

69kr
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse 
och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr för välkomstpaketet och får dessutom premien 
2 st påslakanset Windsor från VINGA OF SWEDEN (värde 1099 kr) samt 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan extra kostnad. Därefter 
får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr. Prenumerationen har ingen 
bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

✓

1907KAKOM

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-08-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Din premie
får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara.
Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för
att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på www.kombispel.se/allmanna-villkor.
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