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Kolla in
Kalabrien!
Italien när det
är som bäst

Baka
utan ugn

Fiffigt till fikat

Katarina och
Tor byggde

EN EGEN
DRÖMBY

Pippi
på brevduvor
Naofals fantastiska fåglar hittar alltid hem

+

DENITA, 58, TAR MC-KORT / SYLTA & SAFTA
KORSORD & PYSSEL / BILAGA: VINSTBLADET

Välkommen
Låt din dröm
bli verklighet
VISST ÄR DE fantastiska, alla de som gör

verklighet av sina drömmar? Det spelar
ingen roll om drömmen är stor eller
liten. Med uthållighet, målmedvetenhet
och lite jäklar anamma går mycket
faktiskt att förverkliga. Fysik och hälsa
kan givetvis hindra eller sätta stopp för
planerna, men det är nog generellt en
bra idé att försöka leva ut sina drömmar
även i vardagen och inte bara i ett diffust
”senare”. Vilken är din dröm just nu?
Inspiration hittar du i detta nummer,
där vi träffar Denita som efter många
år bakpå bönpallen fick möjlighet att
skaffa sig ett eget motorcykelkörkort.
Motorcykel är inte min dröm, men jag
kan absolut förstå charmen med att
cruisa fram på slingriga landsvägar
genom ett solvarmt semestersverige.

Innehåll Kombi nr 8

Kalabrien

Upptäck italienarnas egen favoritdestination.
Sidan 10

JAG HAR MÅNGA gånger promenerat
och sprungit förbi Svenska Brevduveförbundets tjärdoftande byggnad i
Bellevueparken i Stockholm, men
förutom skylten är det inte mycket som
skvallrar om vad som pågår därinne.
I reportaget om ”duvgubben” Naofal
får vi insyn i hur brevduvesporten
går till. För er som hittar till denna
undangömda kulle vid Roslagstull bjuds
det sommartid även på kaffe i bersån
på Paschs malmgård och fantastiska
skulpturer på Carl Eldhs Ateljémuseum.
Ett tips är att kontrollera
öppettiderna i förväg.
PS. Missa inte vår
husdjurstävling. Vi
efterlyser bilder på
mer udda husdjur.
Se sidan 26 för mer
information.

MC-DRÖM BLIR SANN
Denita har väntat länge
nog. Nu är det dags att
ta motorcykelkörkort.
Sidan 6

SNACKA OM FRITIDSBY
Det är inget litet hobbyprojekt de har, Tor och Katarina:
En hel by har de byggt.
Sidan 14

SAFTIGA TIPS
Vi tipsar om prylarna du
har nytta av när årets
skörd ska tas om hand.
Sidan 17

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om designskolan som förändrade världen, om brevduvor och om Trollstigen
– Norges vackraste väg, möt två glada vinnare – och glöm inte korsordet!

Kombi
Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare
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Susanne Larnebo
Ålder: 60 år.
Bor: Västerås.
Gör: Arbetar på en ekonomiavdelning.
Familj: Man, två vuxna döttrar
och fem barnbarn.
Intressen: Träning, barnbarnen
och vår husvagn på Åland.

VINNA

RE

1 000 000:-

”Min man frågade
om jag ljög”

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: MATS ERLANDSSON

”JAG VAR HOS it-avdelningen med min
trasiga dator när telefonen ringde. Jag
gick ut i korridoren och svarade – och
när jag kom tillbaka till mina kollegor
igen var jag miljonär!
Det var nog det ovanligaste telefonsamtal jag fått i hela mitt liv, jag får gåshud när jag tänker på det. Även om jag
alltid har drömt om en storvinst känns
det overkligt när det verkligen händer.
Faktum är att jag inte riktigt vågade
tro på att jag vunnit, så jag ringde
tillbaka till Kombispel och kontrollerade om det stämde. Och det gjorde
det. Sedan ringde jag min man. Han
blev först helt tyst, sedan frågade han
om jag ljög.
Pengarna kommer att komma väl till
nytta. Det finns många hål att stoppa
i, och för mig som inte har så många
år kvar till pensionen känns det fint att
veta att jag kommer att kunna unna
mig lite nu och då också i framtiden.
Självklart ska vi göra något trevligt tillsammans med våra barn och barnbarn
också.
Och vet du, när jag kom hem väntade
champagne och rosor från min man.”
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Kombinytt
Motornytt!

MÅNADENS LÄSARBREV
Jag brukar inte köpa lotter, jag har ”kastat ut” lite pengar
ibland men aldrig vunnit. Nu tog jag chansen, tack vare det
fina erbjudandet med påslakanseten.
Kombilotteriet verkar seriöst. Personalen på kundservice
är kunnig och vänlig. Bra att man kan ringa och tala med
en levande människa och att det går att skicka brev med
gammaldags post. Jag har självvalt digitalt utanförskap.
Mycket trevlig och läsvärd tidning!
Anne
Hej Anne! Välkommen till Kombilotteriet! Såväl vi som
arbetar på Kombiredaktionen som medarbetarna på
kundservice tackar för fint beröm.
Ett skraplottspaket är på väg 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.

100

favoritrecept!
GRÖNT, FISK,
FÅGEL OCH
MITTEMELLAN

Grilla

HUR LÄTT SOM HELST

Vinnare kokbok

I Kombi nr 6 tävlade vi ut kokboken Grilla – hur
lätt som helst och det rätta svaret var Barbecue.
Vinnare blev: Olle Carlström, Hallen, Elisabeth
Heinrich, Ystad, Evy Stenström, Piteå. Grattis!

➞ Det finns 618 arter av kräftor. Tre vanliga

matkräftor är flodkräfta, signalkräfta och
röd sumpkräfta, även kallad louisianakräfta.
➞ Kräftor har fångats och ätits åtminstone
sedan medeltiden.
➞ En kräfta kan bli uppemot 20 år gammal.
➞ Uttrycket ”kräftgång” bygger på en
missuppfattning. Kräftor går inte baklänges.
Däremot kan de simma baklänges.
➞ Den största uppmätta signalkräftan var
20 cm lång och vägde cirka 300 gram.
➞ Kräftskivor är en relativt ny svensk tradition som började i överklassen och fick en
bredare spridning under 1960-talet.

(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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Sju frågor till Mats Erlandsson, fotograf

Mats Erlandsson är fotograf
i Västerås. Han drömmer i
bilder – och om ett alldeles
speciellt byggprojekt.
I det här numret har han
fotograferat miljonvinnaren
Susanne Larnebo.

ast
8 lotter för end

80:-

Två sinsemellan rätt olika biltillverkare kommer med nyheter
på elbilsfronten: Skoda och Ferrari. I höst börjar Skoda tillverka en helt eldriven version av sin lilla stadsbil Citigo. Nya
Citigo e iV får en räckvidd på 26,5 mil och motoreffekten är
61 kW. Det motsvarar lite drygt 80 hästkrafter, och räcker
för att 0 till 100 kilometer i timmen ska gå på 7,6 sekunder.
Toppfarten ligger på 130 kilometer i timmen. Priset väntas
landa på lite drygt 200 000 kronor.
Den som har mer bråttom, och väldigt mycket mer pengar,
kan spana in nya Ferrari SF90 Stradale, företagets första
laddhybridbil. Den mittmonterade V8:n med dubbelturbo
levererar tillsammans med tre elmotorer nätta 1 000 hästkrafter, och 0 till 100 kilometer i timmen går på 2,5 sekunder.
Toppfarten anges till 340 kilometer i timmen. Kör man bara
på el går bilen i max 130 och har en räckvidd på 2,5 mil.
Ferrari räknar med att leverera de första bilarna i början av
2020. Något pris är inte fastställt, men spekulanter får räkna
med att hosta upp åtminstone 8 miljoner kronor.

”Jag glömmer
aldrig Elton John”

Visste du detta om kräftor?

Arrangeras av
organisationer i
Arbetarrörelsen.

Elbilar för olika plånböcker

Hallå där Mats, vad skulle du
själv göra om du vann en
miljon kronor?
– Jag skulle köpa tio hektar
skog eller bygga ett runt högt
torn på mitt hus, högre än
de högsta träden. På toppen
skulle jag sätta en liten spira.
Hur kom det sig att du blev
fotograf?
– Jag upptäckte i tidig ålder
att jag tycker mycket om ljus
och former. Tycker om att
skapa, drömma i bilder.
Vad är det bästa med ditt
jobb?
– För tillfället att jag kan
disponera min egen tid och
bygga huset, mitt eget slott.
Och att det är ett jobb som
passar mig.
Var kan man annars se dina
bilder?

– På min antika hemsida
matsbild.se och i mitt huvud.
Berätta om något uppdrag
du aldrig glömmer.
– Jag skulle som fjäderspänd
yngling fotografera Elton
John, stor stad, varm sommar,
det kan jag inte glömma.
Något drömuppdrag?
– Modefoto i bergslagsskog
med mörka sjöar och ljusa
kvällar.
Vad gör du när du är ledig?
– Filosoferar och dricker te
högst upp i mitt torn.
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”Det blev en ny bil
och ett nytt tak”
”EN MILJON KRONOR! Fastän det är

Så redan dagen efter vinstbeskedet
gick jag in till vår bilhandlare och
beställde en helt ny Volvo V60.
Det kommer också bli ett nytt tak
på sommarstugan; det gamla har
gjort sitt. Dessutom ska sonen och
barnbarnen få en slant. Känns bra att
kunna dela med sig.
I höst blir det en resa till Turkiet
för hela familjen. Vi hade redan bokat den här resan, men nu kommer
jag att bjuda hela gänget på resa och
uppehälle.”

RE

1 000 000:-

Bob Andersson
Ålder: 65 år.
Bor: Uppsala.
Gör: Jobbar på kontor.
Familj: Fru, son och två
barnbarn.
Intressen: Bilar, båtar och
motorcyklar – både att
köra och meka med.

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: PATRIK LUNDIN

flera dagar sedan jag fick telefonsamtalet från Kombispel känns det
fortfarande lite pirrigt att jag har
vunnit en högvinst. Det är sådant
man drömmer om, men som bara
händer andra. Men tydligen var det
min tur nu.
Jag vet redan nu hur pengarna ska
användas. Först och främst blir det
en ny bil. Vi hade planerat att byta bil
till sommaren, och nu kunde vi välja
en lite lyxigare bil än planerat.

VINNA
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Denita Landegren
Ålder: 58 år.
Bor: Sundbyberg.
Gör: Jobbar med min fotbollsklubb och med administration
på Sundbybergs IK:s kansli.
Familj: Tre söner, 32, 28 och
24 år plus ett barnbarn.
Intressen: Motorcyklar, fotboll
och mina vänner.

Med mc-kort i blick.
Nedan: Christer Strömbom,
Denitas lärare, kollar att
kommunikationen i hjälmen
fungerar som den ska.

Denita ser fram emot
att ge sig ut på vägarna
för egen maskin.

Mogen för

MOTORCYKEL
F

– Äntligen! Det är en
dröm som blir sann,
säger Denita Landegren som vid 58 år
fyllda ska ta körkort
för motorcykel.
TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: STEFAN NILSSON
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ÖRMIDDAG PÅ Gillinge trafik-

säkerhetscenter i Vallentuna norr
om Stockholm. Denita Landegren
tar på sig motorcykelhjälmen
och gör sig klar för sin fjärde körlektion.
Den här gången är det start, broms och
krypkörning som står på schemat.
Christer Strömbom, som är lärare
vid Tule trafikskola, guidar Denita via
kommunikationsradion i hjälmen när
hon i låg hastighet kör varv på varv på
träningsbanan.

Det är viktigt att grundtekniken
sitter, och att inbromsning och
acceleration sker mjukt och kontrollerat.
Först när den är på plats får hon ge sig
ut i riktiga trafiken. Kanske blir det
redan vid nästa körlektion.
ATT HA MC-ELEVER som är 50-plus är

inte så ovanligt, inte heller att de är
kvinnor enligt Christer Strömbom.
– Jag har haft många äldre elever.
Det brukar gå jättebra för dem, säger
magasinet kombi
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Det går inte att ta miste
på att Denita trivs med
att köra motorcykel.
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I början handlar lektionerna
mycket om att lära sig
manövrera motorcykeln.

han. De eleverna är kanske lite mer
försiktiga – de har ju ett mer utvecklat
konsekvenstänkande än tjugoåringar
– så det brukar krävas att de tar fler
lektioner kring manövreringen innan
de har körkortet i handen.
Denita har åkt mycket motorcykel
genom åren, men hittills bara bakpå.
Det har varken funnits tid eller pengar
till att ta ett eget mc-kort. Inte förrän nu.
BAKGRUNDEN TILL mc-kortet är en rik-

tig solskenshistoria. När Denitas yngste
son, som har Downs syndrom, var åtta
år ville han börja spela fotboll, men
ingen klubb kunde ta emot honom. Då
tog Denita saken i egna händer och
startade fotbollslaget Sumpan Allstars
för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I dag, femton år senare,
har verksamheten vuxit ordentligt och
är en del av Sundbybergs IK:s parasportsektion. Spelarna kommer från
hela Stockholmsområdet och är i alla
åldrar. Den yngsta är 6, den äldsta 58.
I Denitas klubb får alla som vill vara
med. Är ett lag fullt så startar hon bara
ett till.
– Ledordet är spelglädje och vi blir
lika glada oavsett vem som gör mål.
Jag minns en gång när vi förlorade med
8

”Det är det här jag vill
och ingen ska
bestämma över mig”
3–2. Då var alla jättestolta ändå, för
det var ju vi som hade gjort alla målen,
skrattar Denita.
Denitas arbete uppmärksammades
stort förra året när hon prisades som
Årets sporthjälte på Aftonbladets
Svenska hjältar-gala. Förutom blommor och statyett – utdelat av Janne
Andersson, herrlandslagets förbundskapten – fick hon ett presentkort på
mc-utbildning.
Arbetet med Sumpan Allstars och
innebandylaget Sumpan United tar nästan all hennes tid, men det är det värt.
– Jag ser hur mycket det betyder för
alla spelarna. Jag själv får också väldigt
mycket tillbaka. Och utan det hade jag
ju aldrig stått här i dag med ett mc-kort
inom räckhåll.
DET SOM LOCKAR allra mest med att

köra mc är friheten. Att ge sig ut på
tur, känna vinden mot kroppen och
dofterna från skog och mark.

Favoritsträckan är en liten väg i
Vallentuna som bjuder på mjuka
kurvor, hisnande utförsbackar och strålande vacker natur. Den vägen ser hon
fram emot att snart få åka igen, och då
själv sitta bakom styret.
Jodå, det händer ibland att hon får
kommentarer från vänner och bekanta
om att det är farligt att köra motorcykel
och att hon vid sin ålder kanske borde
låta bli.
– Mamma är värst, skrattar Denita.
Visst kan jag förstå att hon är orolig,
men det är det här jag vill och ingen
ska bestämma över mig. ●

Fakta: körkortsutbildning motorcykel

➞ På det stora hela är utbildningen för
mc-körkort och B-körkort (personbil)
densamma, inte minst vad gäller teori
och riskbedömning.

➞ Den stora skillnaden ligger förstås
i själva fordonen. MC-eleverna måste
lära sig hur en motorcykel på två hjul
fungerar, till exempel beter sig i kurvor
eller bromsas på ett säkert sätt. Därför
dröjer det ett tag innan de får lämna
träningsområdet och ge sig ut i trafiken
på riktigt.
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Kulturkoll

TEXT: CHRISTINA BILD

Design für alle: Bauhaus

Moderna, frigjorda och
modiga. I den rikt illustrerade Bauhausmädels
av Patrick Rössler lyfter
man fram 87 kvinnliga
konstnärer och konsthantverkare från skolan,
bland dem Marianne
Brandt, vars design säljs
av Alessi än i dag.

Loungestolen
Barcelona designades av Mies
van der Rohe 1929–31. Nypris
69 790 kr på Nordiska Galleriet.

NÄR DET GÄLLER modern arkitektur och

design finns en glasklar skiljelinje: före
och efter Bauhaus, den banbrytande
skolan som startades i Weimar 1919
av arkitekten Walter Gropius. Bauhaus
stod för ett helt nytt tänk med fokus på
funktion, och föremålen skulle kunna
produceras industriellt för den stora
massan. Till sin hjälp fick eleverna
tidens skickligaste konstnärer, arkitekter och formgivare som lärare och en
utbildning där teori och praktik, konst,
konsthantverk, skulptur, arkitektur och
design korsbefruktades. Skolan erbjöd

Satsbord av trä/glas
av Josef Albers,
designade 1926–27.

verkstäder för bland annat snickeri,
metall, keramik, glas, vävning och foto,
där eleverna tog fram prototyper för
hus, möbler, reklamaffischer, textilier,
tapeter, leksaker – allt. Den kreativa
bredden var stor, men i efterhand är
det främst strama linjer, stålrör, klara
färger och det minimalistiska formspråket som etsat sig fast, som i Marcel
Breuers stålrörsstolar, Mies van der
Rohes Barcelona-fåtölj och Peter Kelers
Kandinskyinspirerade vagga.
Skolan startade ur ruinerna efter
första världskriget, en omtumlande

tid när unga omvärderade livet och
sociala normer. Man experimenterade
med sexualitet och könsidentitet och
grubblade över andlighet. Den sociala
och politiska medvetenheten var stor.
Radikala idéer blomstrade på den
kreativa skolan men rimmade illa med
nazismens ideal. 1925 hårdnade klimatet i Weimar och skolan flyttade till
Dessau (där ett stort Bauhaus-museum
öppnar i september). 1933 stängdes
Bauhaus och skolans lärare och elever,
av 29 olika nationaliteter, spreds över
världen. ●

Bauhaus på auktion

Teservis, design Walter Gropius,
dekor av Herbert Bayer. Klubbad
på nätauktion för 4 000 kr.
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Marcel Breuers Cesca-stol,
designad 1928, del av set om
sex. 6 500 kr på nätauktion.

Kvartslampa av plåt och
bakelit, utrop 3 000 kr på
Bukowskis.

Tekanna, troligen av Marianne
Brandt, klubbad på nätauktion för 7 000 kr.
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Italiens hemlighet
Missa inte Kalabrien. En nästan tropisk del av Italien som ger
mersmak och då inte bara på specialiteter som chili och lakrits.
Förbisedda Kalabrien har landskap och stränder som får besökaren
att häpna över att regionen lyckats gömma sig så länge.
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

Kalabrien är berömt

10

för sin chili som odlas

i många varianter.

J

AG VANDRAR LÄNGS stranden
nedanför syditalienska staden
Tropea. Med kisande ögon
registrerar jag det djupgröna
hos bananbladen vid strandbaren, det
lysande turkosa i vattenbrynet och
de ockragula klipporna som reser sig
ovanför stranden. Färgerna i Kalabrien
är starka.
Framför mig på stranden sitter och
ligger italienska familjer som byggt upp

temporära vardagsrum med parasoller,
filtar, solbritsar, kylväskor och leksaker.
Det hörs eftermiddagslugnt mummel,
klirr från vinglas och barnskratt.
Ovanför palmkronorna skymtar
Tropeas stadskärna klättrande på det
branta klintberget. Staden har funnits
där sedan antiken. Nedanför står den
ensamma klippa på vars topp 600-talskyrkan Iglesia Santa Maria tronar
mellan stad och hav. Hur är det möjligt

att jag inte hört talas om en så speciell
plats som Tropea förrän nu?
KALABRIEN, TÅN PÅ den italienska stö-

veln, är den kanske mest underskattade
regionen i Italien sett till vad den faktiskt
har att erbjuda. Visst börjar turisterna
komma hit i allt större skaror, men de utgör fortfarande små rännilar jämfört med
Kalabriens mer kända konkurrenter:
Amalfikusten i norr och Sicilien i söder.

Santa Maria-kyrkan i Tropea
byggdes på 600-talet i sin
första version. Den omges av
två badstränder mitt i staden.
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Staden Tropea ligger på
en klippa vid havet och
nedanför löper sköna
stränder åt bägge håll.

Lokal läckerhet –
glassefterrätten
Tartufo, här med
pistaschsmak,
uppfanns nära
Tropea.

Dags för provsmakning av
den berömda
olivoljan från
gården Frantoio
Mafrica.
Apelsiner på
ett kafé vid
utsiktsplatsen
Cabo Vaticano.

Fortfarande har Kalabrien något
undangömt och förbisett över sig.
Klimatet är nästan tropiskt, både sett
till värme och grönska. De brunbrända
kullar jag hade förväntat mig lyser med
sin frånvaro. Kalabrien är bördigt och
täckt med fruktodlingar.
Om man inte sett bilder på denna
ganska okända del av Italien blir man
förvånad över landskapen. Dagen
innan besökte jag exempelvis Capo di
Vaticano strax söder om Tropea, en
udde där man kan blicka ut över en
dramatisk kust med stupande berg som
reser sig från mjuka stränder. Ett nästan drömlikt scenario som ibland får
utmärkelser i italienska resemagasin.
MEN TILLBAKA TILL Tropea, regionens
mest populära turistmål. När jag vill
upp i staden från stranden väntar
branta trappor men det är mödan värt.
Väl uppe på Tropeas terrasser möter
härliga vyer över kusten och vulkanön
Stromboli vid horisonten. Dessutom
kan jag med gott samvete belöna mig
med en Tartufo, den mäktiga och kaloristinna glassbakelse som uppfanns
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”Mycket av livet här handlar om maten”
i Tropeas grannstad Pizzo och som i
denna trakt förekommer i mängder av
varianter.
Något som utmärker Kalabrien är
dess smaker. Utanför var och varannan
butik i Tropea hänger klasar av rödlök
och knippen av chilifrukter. Man är
mycket stolt över båda dessa produkter, som återkommer i otaliga maträtter. Här finns också lakrits i massor

Ellen Björkdal, Solresor, har arbetat
i Kalabrien under två säsonger.

av former, som likör och marmelad.
Kalabresisk lakritsrot brukar räknas
som världens främsta.
– Mycket av livet här handlar om
maten, säger svenska Ellen Björndal
när vi träffas samma eftermiddag på en
uteservering i Tropea.
Ellen är reseledare på Solresor i Kalabrien och har arbetat kring Tropea under
två säsonger. Att hon fastnat för Kalabrien beror mycket på vad hon uppfattar
som regionens genuina prägel.
– Här måste turismen anpassa sig till
samhället, inte tvärtom, menar Ellen.
Kalabrien ger en känsla av ett äkta
Italien.
Hur märker man det?
– Du ser det på hur människorna
här värderar vad som är viktigt i livet.
Kalabreserna arbetar för att leva, inte
tvärtom. Folk är väldigt upplevelseinriktade.
Kalabrien har heller ingen lång
tradition som turistmål, berättar Ellen.
Egentligen är det bara fem–tio år som
magasinet kombi
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Byn Buonvicino klänger vid en
bergssida i norra Kalabrien.

Resfakta Kalabrien

➞ Kalabrien är en region i Italien och

”Här måste turismen anpassa sig till
samhället, inte tvärtom. Kalabrien ger
en känsla av ett äkta Italien”.

Kalabrien varit en lite större turistdestination.
– Främst är det norditalienare som
kommer hit och då särskilt under
landets populäraste semestermånad
augusti.

Varje kväll sedan antikens dagar fylls
torgen i Tropea med människor.

Ellen Björndals favoritplatser i Kalabrien
➞ Tropea

DET KÄNNS SVÅRT att lämna Tropea

men ett par dagar senare åker jag tåg
norrut längs kusten för att upptäcka
mer av Kalabrien. Tåget rusar förbi
skummande grönska och glest befolkade stränder. Den branta klintkust
som finns i södra Kalabrien sjunker
och blir mer slättlik. Inåt land höjer sig
i gengäld höga berg med toppar på
2 000 meter och landskapet framstår
som nästan ännu mer storslaget här.
Jag kliver av tåget i den lilla kuststaden Diamante, känt för sina många
väggmålningar och den chiliheta pastarätten Pasta Diamantese. Framför allt
är Diamante en avkopplande plats med
ett par sköna stränder och några fina
lokala restauranger, som Lo Spuntino.
Diamante visar sig fungera utmärkt
som bas om man vill utforska trakten.
Nästgårds på en kulle ligger den
magasinet kombi
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en 30 mil lång halvö som utgör tån
på den italienska stöveln. Huvudorten
heter Catanzaro, även om regionens
största stad är den gamla huvudorten
Reggio Calabria.
➞ Resa hit: Kalabrien har två internationella flygplatser, Lamezia och
Reggio Calabria. Enda svenska arrangör som flyger direkt till Kalabrien
är Solresor, avresa från Stockholm
och Göteborg. Prisexempel: 6 350 kr
Stockholm–Tropea, del i dubbelrum
en vecka.
Reguljärt är Ryan Air bästa alternativ
från både Stockholm och Köpenhamn, med priser kring 2 300 kr, byte i
Warszawa.
Med tåg når man Kalabrien enkelt från
Rom och Neapel, men det går också
att åka hela vägen från Sverige.
➞ Resa runt: Kalabrien har bra tågförbindelser längs västkusten, men i övrigt
en bristfällig lokaltrafik. För att bekvämt
nå mindre orter inåt landet krävs i regel
hyrbil eller att man delar på en taxi. Om
du hyr bil, se till att den har GPS. På
vissa ställen är det synnerligen trassligt
att veta vilken väg som är den rätta.
➞ Bästa tid: Lång säsong, havet är
ofta badbart till början av november.
Övervägande soligt väder under hela
sommarhalvåret. Undvik augusti som
alltid är hårt bokat av italienarna själva.
I januari–februari faller mycket nederbörd och i bergstrakterna förekommer
ofta snö.
➞ Mer information:
www.turiscalabria.it

fascinerande ruinstaden Cirella, byggd
under medeltiden och övergiven sedan
Napoleon-krigen.
I de mäktiga bergen ovanför Diamante
breder nationalparken Parco Nazionale
del Pollino ut sig. Här hittar man små
bildsköna bergsbyar som Buonvicino
och Papasidero, där ett traditionellt
Italien dröjer kvar ännu mer än vid
kusten.
Till Kalabrien vill jag genast tillbaka. ●

Kalabriens största turistmål. Härliga
stränder och en intressant historisk
stadskärna med bra krogar högt uppe
på en klippa.
➞ Gerace
Utsökt liten by med uråldrig historia
och flera medeltida kyrkor. Med på
”I Borghi più belli d’Italia”, listan som
samlar Italiens vackraste byar.
➞ Pizzo
Kuststad med smala gränder och charmig bebyggelse. Här föddes chokladtryffelglassen Tartufo. Också känd för
Piedigrotta, kyrka med ett skulpturgalleri uthuggen direkt ur berget.
➞ Scilla
Bildskön kuststad som klättrar på
sidorna av en brant klippa. Härliga
stränder runtom med utsikt mot Sicilien.
➞ Pentedatillo
Övergiven bergsby med ett spektakulärt läge. Ger magisk känsla i solnedgången.
➞ Zambrone
Ibland kallad Italiens vackraste strand.
Man hittar den norr om Tropea.
Zambrone är relativt oexploaterad och
utmärks av sin kritvita sand och sitt
klara vatten.
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Kvarn, härbre
och bagarstuga
från 1800-talet.
Sugen på film med Sickan Carlsson?
Se den här på Flurbion.

Dags för
morgonsamling
i skolsalen.

Mitt i skogen ligger Fluren.
Byn är liten till antalet boende
med rymmer en lång historia.

HEM TILL BYN

I byn Fluren i Hälsingland finns kvarn, smedja, bagarstuga, bensinmack,
handelsbod, skola och biograf. Allt skapat av Katarina och Tor Wådell.
TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: STÉFAN ESTASSY

V

I SVÄNGER AV riksväg 84

en bit norr om Bollnäs, kör
förbi några bondgårdar och
sedan bär det uppför rakt
in i skogen, mil efter mil. Vi är på väg
till Fluren i Undersvik för att besöka
Katarina och Tor Wådell. De är två
eldsjälar med ett fritidsintresse av det
mer ovanliga slaget. Under drygt 30 års
tid har de steg för steg byggt upp den
gamla byn på nytt. Gamla byggnader
har renoverats och nya har byggts eller
flyttats hit.
På ena sidan vägen finns byn från
1800-talet representerad med kvarn,
smedja, härbre och bagarstuga. Och ja,
allt är fullt fungerande.
På andra sidan vägen råder 30- och
40-tal, med handelsbod, järnhandel,
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bensinmack, skola och – hör och
häpna – biograf. Det är inte bara
husens skyltar som talar om vilken
verksamhet det handlar om, utan
också inredningen. I macken finns
oljekannor och bilbatterier, i handelsboden burkar, flaskor och en imponerande kassaapparat. Här finns till
och med en stor burk med 50 år gamla
karameller. Smaka på dem den som
vågar!
I BIOSALONGEN MED 36 sittplatser

kan man välja bland Sveriges största
samling av pilsnerfilmer och många
gamla SF-journalfilmer. Alla på dvd och
sevärda i ordets alla bemärkelser.
– Det här är inget museum, vi har
byggt byn för vår egen skull. Inte heller

handlar det om att återskapa. Jag skulle
mer säga att vi inreder med historien
som inspiration, säger Katarina Wådell
när hon visar runt på området.
Fluren har varit bebott åtminstone
sedan mitten av 1600-talet. Här har under årens lopp funnits både gästgiveri,
kvarn och sågverk. Under glansdagarna
bodde 80 personer i byn, i dag är Tors
och Katarinas son med familj de enda
åretruntboende. Resten av familjen
– barn, barnbarn och barnbarnsbarn –
tillbringar sommarmånaderna här.
För Wådellklanens del började det
med att Tors pappa köpte byns sågverk
1925 och drev det i 20 år. När det lades
ner avfolkades Fluren, åkrar och ängar
växte igen och hus förföll.
Vändningen kom på 1990-talet när
magasinet kombi
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För Katarina och Tor Wådell är
arbetet med byn ett sätt att leva.

”Det här är inget
museum, vi har byggt
byn för vår egen skull”

Katarina och Tor Wådell
Ålder: 75 och 81.
Bor: Stockholm.
Gör: Fortfarande fullt verksamma som
entreprenörer och företagare.
Familj: 3 barn, 9 barnbarn med respektive
och 4 barnbarnsbarn.
Intressen: Förutom Fluren ett spännande
liv som just företagare och entreprenörer
inom olika branscher.

magasinet kombi
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– Varje sak är vald
med omsorg, säger
Katarina Wådell.

I garaget
finns bland
annat en
Packard
från 1938.

Byskolan invigdes 2017.

Får det lov att
vara en burk kakao
från 50-talet?

Tor och Katarina började renovera
boningshusen. Flera nya hus kom till,
uppförda med de gamla byggnaderna
som förlaga och med dåtidens material. Tor har ritat husen och Katarina
inrett dem, och till sin hjälp har de haft
lokala hantverkare väl förtrogna med
gamla tiders metoder.

Ryktet spred sig om Katarina och
Tors intresse för bygden och snart
började människor höra av sig för att
fråga om de kunde ta hand om hus och
saker. Någon hade en delvis raserad
kvarn från 1800-talet på sin mark, en
annan en hel läskfabrik från 40-talet
nedpackad i sin källare.
Andra saker har Katarina och Tor
köpt själva. Och för varje år har en ny
byggnad tillkommit på ägorna. Den
senaste – och sista, säger de själva –
är folkskolan som invigdes 2017 och
bland annat innefattar skolsal och
lärarinnans rum.
– I skolans bibliotek förvarar vi ett
tidningsarkiv från gamla Hälsingetidningar. De skulle slängas men vi tog
hand om dem, säger Katarina.

Kassaapparaten
är vacker som
ett konstverk.

”Alla bilarna är
körbara, men så
reparerar vi dem också
hela tiden”
reparerar vi dem också hela tiden,
säger Tor.
Fluren är som sagt inget museum.
Men eftersom många delar Katarinas
och Tors intresse för forna tider och
gamla saker anordnar de en dag om
året, när sommaren är som finast,
Skogens dag och öppnar hela området
för besökare. I fjol kom det över 2 000
personer. ●

GARAGET ÄR TORS ögonsten och

Televerksbilen från 1966 har tidigare
stått på Tekniska museet i Stockholm.
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innehåller åtta veteranbilar, fyra av
dem från tiden före andra världskriget.
Några bilar är sådana som har funnits på Fluren tidigare, andra har han
skaffat mer på kul – som den brandgula
Televerksbilen från 1966.
– Alla bilarna är körbara, men så

Besöka Fluren

➞ Fluren är öppet för besökare under
Skogens dag, måndagen i vecka 29.

➞ Katarina Wådell tar även i begränsad
omfattning emot förbokade grupper.
Se www.fluren.se
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Inspiration
HANDFAST HJÄLPREDA
Bärplockare, Biltema,
69,90 kr.

SEPARATIONSPROCESS
Bärrensare, Jula,
49,90 kr.

SAFTIGT
En saftmaja är ett måste för
storkokaren. Denna, på 7,8 liter,
passar alla spisar och hällar.
Bagarenochkocken.se, 669 kr.

Hallonsaft 2019

SKÖRDETID
Frukt, bär, svamp och lite grönt
från täppan. Vad kan vara mer
hälsosamt och miljövänligt än
att ta reda på vad naturen ger?
Traditionalist eller modernist –
här är prylarna du behöver.

FERMENTERA MERA
Intresset för jästa grönsaker
har blivit enormt och det
är inte alls svårt att göra
egen surkål, kimchi eller
pickles. Fermenteringsset
med recept, kitchenlab.se,
479 kr.

AV: CHRISTINA BILD

VETT OCH ETIKETT
Fina etiketter hittar du
gratis på dansukker.se.
Fyll bara i önskad text
och printa ut.

KLASSIKER
Ultralätt spånkorg
för svampjakten,
Granngården,
79,90 kr.

HANDPRESSAT
Klassiker i modern tappning.
Pressa den kokta frukten eller
bären mot passervaggans
perforerade botten så stannar
kärnor och skal på ovansidan.
Bagarenochkocken.se, 139 kr.

Är äppelskörden större än behovet av äppelmos?
Lämna in dina äpplen på ett musteri, där de tappas
upp på bag-in-box medan du väntar. Räkna med
ca 30 kr/liter för jobbet, att musteriet kräver
minimumkvantitet och inte minst – att boka tid!
FÄLLBAR FINESS
Svampkniv med böjt blad, tandad baksida av bladet
för grovrensning och borste av vildsvinshår.
Från Opinel/Naturkompaniet, 299 kr.

Gilla Kombispel på Facebook så är du med
och tävlar om den praktiska svampkniven.
Tävlingen hittar du i Facebookflödet.
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Vinn!

PÅ TORKEN
Ont om plats och gott om färsk svamp
och örter? Stebas frukt- och svamptork
har elektronisk temperaturkontroll och
timer. Extra plus för att man ser statusen
på det som torkas. Kitchentime.se, 629 kr.
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”Smyg in vår klassiska chokladboll
i finrummet genom att servera
den i form av en bakelse med
fyllig chokladbollssmet och syrlig
och fräsch hallonpannacotta. Lite
vispad grädde och hallon på det,
och ingen kan stoppa dig från att
äta chokladbollar på finfikat.”

ca 12 bakelser

Ingredienser:
BOTTEN
225 g rumsvarmt smör
2 dl strösocker
1 1/5 dl kakao
2 tsk vaniljsocker
8 dl havregryn
1/2 dl starkt avsvalnat bryggkaffe
HALLONPANNACOTTA
150 g frysta hallon
saften från 1 citron (ca 1/5 dl)
4 dl vispgrädde
1/2 tsk agar agar-pulver*
1 1/2 dl strösocker
DEKORATION
vispad grädde
färska hallon
Gör så här:
1. Fodra en form, cirka 25 × 35
cm, med bakplåtspapper.
2. Mixa ihop alla ingredienserna till bottnen i en matberedare.
3. Tryck ut smeten jämnt i formen. Ställ in formen i kylskåpet.
4. Blanda hallon och citronsaft
till pannacottan i en kastrull,
och koka ihop till ett mos.
5. Passera moset genom en
finmaskig sil, så att du får en
puré utan kärnor.
6. Blanda vispgrädde och agar
agar-pulver i en kastrull.
7. Låt koka i 2 minuter under
omrörning, och rör sedan ner
hallonpuré och socker.
8. Koka blandningen i ytterligare någon minut och häll den
sedan i formen.
9. Låt formen stå i kylskåpet
tills pannacottan har stelnat
helt, det tar 1–2 timmar. Skär
sedan kakan i bitar. Använd
gärna en vass kniv och torka av
den mellan varje drag.
10. Toppa varje bakelse med
vispad grädde och färska hallon precis före servering.
*Agar agar-pulver är ett växtbaserat alternativ till gelatin.
Säljs i större livsmedelsbutiker
samt på apotea.se

18

magasinet kombi

8 2019

Radiokaka
ca 15 bitar
Ingredienser:
KAKA
300 g mörk choklad, minst 55 %
3 dl vispgrädde
12 savoiardikex
DEKORATION
250 g valfria färska bär
10 st toffifee
Chokladknappar eller annat
valfritt godis

”Radiokaka är en äkta fikaklassiker som har bakats i de svenska
hemmen i många decennier. Jag vill gärna lära mig de olika
bakverkens historia, och hur man bakar originalen, innan jag
börjar experimentera med nya varianter. Jag har en stor portion
nyfikenhet och internet till min hjälp. Och här har ni den – min
tolkning av radiokakan! En somrig historia med vispgrädde och
savoiardikex i stället för originalets ischoklad och mariekex,
och med massor av färska bär och kolagodis på toppen.”

Gör så här:
1. Fodra en brödform, cirka
1 ½ liter, med bakplåtspapper.
2. Grovhacka chokladen och
lägg den i en skål. Häll grädden
i en kastrull och värm upp den
precis till kokpunkten.
3. Häll ner grädden i skålen
och rör om till en jämn och
klumpfri ganache.
4. Häll chokladsmeten i formen och fördela kexen i den.
Tryck ner kexen lite så att de
täcks av chokladen.
5. Låt formen stå i kylskåpet
tills kakan börjar stelna, minst
2 timmar. Dekorera och servera.

Hallongrottor
Ca 24 kakor
Ingredienser:
DEG
200 g smör
1 dl ljus sirap
1 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
4 dl mandelmjöl
4 dl vetemjöl
HALLONKOMPOTT
125 g frysta hallon
1/2 dl strösocker
saften från 1 citron (ca 1/2 dl)
1/4 dl vatten
1/2 tsk agar agar-pulver*
Gör så här:
1. Smält smöret till degen i en
kastrull tillsammans med sirap,
socker och vaniljsocker.
2. Tillsätt mandelmjöl och
vetemjöl och rör om under
fortsatt uppvärmning tills du
får en formbar deg.
3. Ta bort kastrullen från
värmen och fördela degen i
minimuffinsplåten. Tryck till
med tummen så att det bildas
en liten grop i varje kaka, och
låt sedan plåten stå i kylskåpet
för att degen ska svalna.
4. Lägg alla ingredienser till
hallonkompotten i en kastrull
och koka på medelvärme tills
sockerkristallerna har lösts
upp. Rör om hela tiden.
5. Häll ner kompotten i en skål
och låt stå i kylskåpet för att
svalna.
6. Fyll varje hallongrotta med
kompott och låt stå i kylskåpet
tills kompotten har stelnat.
7. Lossa kakorna från formen
och servera dem direkt eller
förvara dem i en lufttät burk i
rumstemperatur.
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Vinn!
”Mjukspröd småkaka
med vaniljsmak och en
fräsch hallonfyllning.
Den smälter i munnen,
och sylten piggar upp
smaklökarna. Man
kan lätt få i sig flera
stycken på raken. De
är ju så små ...”

Vi har två exemplar av
Camilla Hamids bok Baka
utan ugn som vi lottar ut
bland dem som svarar rätt
på frågan:
Viket av följande länder
är världens största kakaoproducent?
1. Dominikanska republiken
X. Elfenbenskusten
2. Kamerun
Mejla svaret tillsammans
med ditt namn och adress
till vinn@kombispel.se. Döp
mejlet till ”Utan ugn”. Eller
skicka ett vykort till Tidningen Kombi, ”Utan ugn”,
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 31 juli vill vi ha
ditt svar.
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Naofals duvor

HITTAR HEM

Forskarna vet fortfarande inte riktigt hur det går till. Men
brevduvor hittar alltid hem. Naofal Dorhmi har drygt hundra
stycken och deras hem är hans duvslag i centrala Stockholm.
TEXT: STEFAN JOHANSSON FOTO: BANFA JAWLA

Naofal Dorhmi
Ålder: 37 år.
Familj: Sambo och två söner,
17 och 16 år.
Bor: Vid Gullmarsplan i Stockholm.
Yrke: Gruppchef Vård och omsorg
i Nykvarns kommun.
Meriter: Vinnare av Nationalmästerskapet Norr 2017, Ungduvemästerskapet med mera. Naofal är
”landslagsduvgubbe”.
”Min sambo har satt stopp nu: inga
fler pokaler i lägenheten”.
Dröm: ”Att tävla i Barcelona International. 90 000 duvor släpps vid
starten – vilken upplevelse”.

U

PPE PÅ EN kulle mitt i Stock-

holm står en man med en duva
i handen som kuttrar när han
kliar henne under näbben.
– Det här är Washma. Min bästa
duva, säger Naofal Dorhmi. Washma är
min drottning.
Farbror Abdelilah hemma i Rabat i
Marocko skulle också ha varit stolt om
han fått se henne så magiskt flyga hem
till duvslaget.
För om det inte varit för älskade
farbror Abdelilah hade Naofal, 37,
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aldrig blivit en brevduvesportare, eller
duvgubbe som det heter till vardags. Då
hade Naofal inte suttit vid de rangliga
byggnaderna med ståltrådsnät och sagt
att det här är magi.
Naofal tittar upp mot himlen över
Bellevueparken mitt i Stockholm, som
är disig av alla avgaser från Sveavägen
och Norrtull, och tänker på när han var
grabb.
– Hemma i Marocko är det väldigt
många som har brevduvor. Sporten
är kanonstor i alla arabländer. På min

gata fanns det minst tio duvslag. Min
farbror hade duvslag på taket, jag var
tio år och grymt fascinerad, säger Naofal.
SÅ FORT NAOFAL kom hem från skolan
slängde han av sig skolväskan och
sprang till farbror Abdelilah.
– Jag tjatade på honom om att få
några egna brevduvor. Jag ville ju vara
lika tuff som grabbarna på 14–15 år
som hade brevduvor. Men jag fick
vänta tills farbror Abdelilah lärt mig
grunderna.
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Naofal har lärt sig allt om
brevduvor av sin farbror
hemma i Marocco.

Svenska Brevduveförbundet har omkring
300 medlemmar.

Det finns ett väldigt
speciellt band mellan
Naofal och hans
brevduvor.

”Jag har familj och jobb och så, men jag är här
minst tre timmar om dagen”
Naofal reser sig från plaststolen för
att ge sina avelsduvor lite extra foder
med mycket majskorn. Han pratar med
dem och det är som om de förstår vad
han säger.
– Kanske de gör det. Vem vet? Duvor
är magi, precis som farbror Abdelilah
sade.
magasinet kombi
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Det var som om brevduvorna tog
Naofal under sina vingars beskydd, för
livet vid duvslaget och vid tävlingarna,
där Naofal nästan alltid vinner, är ett liv
som känns ända in i hjärtat.
– Jag har familj och jobb och så, men
jag är här minst tre timmar om dagen.
Jag jobbar som enhetschef i kommu-

nen, men jag förhandlar aldrig om höjd
lön. Jag förhandlar om mer frihet under
ansvar så jag kan sitta här och jobba,
säger han.
NAOFAL KISAR UPP mot taket på sky-

skrapan Wenner-Gren Center och säger
att han måste vänta en stund innan
han släpper ut några av sina mer än
hundra brevduvor.
– Ser du? Där, precis till höger. Det
sitter en duvhök där som tror att han
snart kan fixa middagen. Då släpper jag
21

Ofta är det någon av
Naofals över hundra
brevduvor som vinner
de svenska tävlingarna.

Forskare tror att
brevduvor har ett
”inbyggt” karta-ochkompass-system.

”Man vet inte till hundra procent varför
brevduvan alltid hittar hem. Magi, vet du”
inte ut mina duvor, men för det mesta
brukar de ”finta bort” en duvhök, de flyger liksom i sicksack om de är jagade.
Sådant där visste kineserna redan
för 3 000 år sedan, då de gjorde en
sport av sitt snabbaste sätt att kommunicera. Brevduvor flyger alltid hem
till duvslagen och redan då kunde
två personer ”brevväxla”, genom att
den ena placerade sina duvor hos den
andra och tvärtom. En annan teknik
var att placera brevduvans mat hos
mottagaren.
Djingis Khan älskade brevduvor nästan lika mycket som att hugga huvudet
av folk, och i mer modern tid använde
Paul Reuter, som startade nyhetsbyrån
Reuters, brevduvor för den då snabbaste rapporteringen.
Den första luftpostlinjen i världen
gick mellan Auckland i Nya Zeeland
och Stora Barriärrevet i Australien och
sköttes med brevduvor.
HISTORIENS VINGSLAG hörs i Bellevue-

parken och brevduvorna navigerar på
samma sätt som de alltid har gjort:
med karta och kompass. Forskare tror
att brevduvor har ett slags ”inbyggt”
karta-och-kompass-system. Kartan
är brevduvans förmåga att känna av
jordens magnetfält tack vare små
järnpartiklar på ovansidan av näbben.
Dessa partiklar blir också brevduvans
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kompass, som precis som våra kompasser, alltid utgår från norr.
– Det är nog så det fungerar, säger
Naofal. De flesta tycks vara överens
om det. Men man vet inte till hundra
procent varför brevduvan alltid hittar
hem. Magi, vet du.
Brevduvorna verkar bestämma sig för
att det här är hemma: var de än släpps
hittar de till sitt duvslag. Som Naofals
duva nummer 1017 som 2017 släpptes
i Hannover och flög de 110 milen till
Bellevueparken på runt ett dygn.
– Det går inte att flytta ett duvslag.
Skulle jag flytta mitt 30 mil bort
skulle duvorna ända flyga hit, säger
Naofal.
BREVDUVANS FÖRMÅGA att orientera

sig var livsviktig i ett av historiens mest
avgörande ögonblick. Paddy var en
av de många duvor som togs med vid
invasionen av Normandie på D-dagen
tisdagen den 6 juni 1944.
Total radiotystnad rådde under
överfarten och i det inledande skedet
av invasionen.
När de första soldaterna landstigit
på Omaha Beach satte man ett meddelande i en liten tub på duvorna och
släppte dem.
Paddy, brevduva för ”special operations” i US First Army, var den första av
flera hundra duvor att nå England med

meddelandet att de första trupperna
gått i land. Han flög de 37 milen på
fyra timmar och femtio minuter och
tilldelades några månader senare, på
order från Winston Churchill, Dickinmedaljen, en djurens motsvarighet till
Victoriakorset.
– Paddy var en hjälte som fått den
rätta motivationen, säger Naofal Dorhmi.
För med brevduvor handlar det om
motivation, träning och bra mat.
Naofal stryker sin drottning Washma
mycket kärleksfullt utmed bröstet,
tittar upp mot himlen och säger:
– Fast mest handlar det om magi. ●

Mer om brevduvor

➞ Brevduvor är en speciellt framavlad
variant av klippduva (Columba livia).

➞ I Sverige finns runt 300 brevduvesportare, alla medlemmar i Svenska
Brevduveförbundet som bildades 1917.
➞ SM arrangeras varje år, där en
slutsegrare koras efter sex så kallade
Nationaltävlingar. Duvan med högsta
genomsnittshastighet vinner. Hastigheten fås fram tack vare en ring på
duvans ben som anger när duvan är
hemma vid duvslaget.
➞ Brevduvesporten är en stor internationell sport, speciellt i arabländerna.
I Europa är den som störst i Tyskland,
Frankrike, Belgien och Storbritannien.
Största tävlingen i Europa är Barcelona
International, där mellan 80 000 och
90 000 duvor släpps vid starten.
➞ Brevduvesport är big business:
i mars 2019 såldes belgiska duvan
Armando för 13 miljoner kronor på en
nätauktion. Köparen var en kinesisk
brevduvestallägare.
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TEXT: CHRISTINA BILD

Weekend
Hisnande utsikt över
Geirangerfjorden.

Det gäller att ha is i magen och
bra bromsar i hårnålskurvorna.

Norges vackraste väg
Elva slingrande hårnålkurvor är själva essensen på Trollstigen,
den drygt 10 mil långa norska turistvägen. Varje år söker sig över
500 000 besökare hit för att beundra utsikten.
ETT MANDOMSPROV för en husvagnsförare, en önskedröm för alla MC-ägare
och en mardröm för den som är höjdrädd.
Norska Trollstigen har sedan invigningen
1936 lockat turister från hela världen tack
vare sina natursköna vyer och hisnande
bergsvägar.
Den 106 kilometer långa turistvägen
sträcker sig längs Fylkesvei 63 från Åndalsnes i norr till lilla fjällsjön Langevatnet i
söder via Trollstigen, Valldal, Ørnevegen,
Geirangerfjorden och utsiktsplatsen Dalsnibba, mellan kilometerhöga berg, djupa
fjordar och bördiga dalar.
Den allra kurvigaste biten, som de flesta
förknippar med Trollstigen, kallas Ørnevegen och slingrar sig med elva, tätt förlagda hårnålskurvor, och en lutning på upp
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till nio procent, från Geiranger till Korsmyra, 620 meter över havet, och Eidsdal.
Här, vid den elfte hårnålskurvan, hittar du
en av ruttens finaste utsiktspunkter,
Ørnesvingen, med en vy över vattenfallet
De syv søstrene och Geirangerfjorden.
Den 15 kilometer långa, smala fjorden
trafikeras av både stora kryssningsfartyg
och mindre turistbåtar, och en kortare eller
längre tur på fjorden är ett måste på resan.
Man kan också planera in sträckan Valldal–
Geiranger med färja som en del av turen.
LÅNGA STRÄCKOR längs Trollstigen är
ödemark och vild natur med undantag
för utsiktspunkter väl värda ett stopp, inte
minst för den som kör. Den här vägen
kräver full koncentration vid ratten eller

styret. Från Gudbrandsjuvet bjuds en imponerande vy över Valldølaån som forsar
nerför en bergsklyfta och via avstickaren
Nibbevägen, upp till berget Dalsnibba, är
utsikten mot Geirangerfjorden i norr och
de omgivande fjällen magnifik. Missa inte
heller Trollveggen Visitor Centre, en mil
sydöst om Ådalsnes längs väg E136, där du
kan se Europas högsta vertikala bergsvägg.
Normalt sett är Trollstigen öppen från
mitten av maj till november, men räkna
med att vädret kan vara opålitligt. Snö i juni
är inte ovanligt. Var också beredd på tät
trafik och ladda med tålamod inför möten
i hårnålskurvorna. Minst 500 000 besökare
söker sig hit varje år och oavsett om du
har cykel, bil eller MC gäller det att ha is i
magen och vältrimmade bromsar.
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HITTA ORDEN!
HITTA ORDEN

Sök och ringa in orden och namnen från

Sök och ringa in orden och namnen
vintersportens värld. De sex överblivna
från vintersportens värld. De sex
bokstäverna ger ytterligare ett ord.
överblivna bokstäverna ger ytterligare
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt,
ett ord. Orden hittar du både vågrätt,
diagonalt och baklänges.
lodrätt, diagonalt och baklänges.
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SILVER
I SYSTEMET

LÖSNING
Hitta ordet
i de gula
rutorna

SNUSA

TRAMPAR
PÅ
JOBBET
FEL
LITTERÄRT
PRISNAMN

GER
KRAFT
I FALL

SLÄKT
SOM
VON
ROSEN

FEMTIO
FÖR
TRAJANUS

INLEDER
TILLÄGG
INKONSEKVENT

BAKPLATS
YNKA
TRANSTRÖMER
GÄRNA
BÖJT

KOLLA
LÄGET
KAN
KLOR

LUFTPREFIX
DET ÄR
EN ÅSNA

ÄR FARTYG
SOM
SLUP
DE
MÖTS
I LIGAN
RONALD

DET GILLAR NOG
KISSE
DIALEKT
FÖLJER
OFTA PÅ
JÖSSES
MAN PÅ
JAMAICA

OVANLIGT
GULLIGA
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GUBBE
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POLARE
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FRÖKEN
JULIE

EN BLIR
INGEN
MATTA

KORT
FÖR DEN
ÄLDRE
BÖR
KOMEDIN

3

KRING
SYDLIG
KÄLLA
MAMMAS
ÄR KÄND

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

SÅ SKA
DET I TV
KAN MAN
IN BILD

TÄVLAS I
50 FÅR
MAN
INGET
FÖR

VINSTER
MATTERHORN
STJÄRNAS
KRYPIN

2

BREV
INTE
ROSA
MEN
SKÄRA

DELAR
AGDAS
DAG
SKÄLLER
MOR PÅ

BLIR
EN DEL
ALDRIG
KÖPSLÅ

ÄR
MURUROA
GJORDE
FOGG
MED FART

NAMN O.
VÄXTER
FRED PÅ
JORDEN?

KAPITEL
FÖR
IMAM
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GÅTT UPP
MEN
EJ PÅ
VINDEN
BESKOW

ÄR NÄRA
NOG
SKYGGA
KATTER

MELLAN
CAROLINE OCH
UGGLAS

6

4

KAN ÄVEN
KONKURRENS
VARA

TRÖTTER
MED
SÖMN

TVÅ I
TRESTEG

STAMCIRKEL
DEN
TILLHÖR
C. KALLA

HAR
SMAK- GJORDE VISSA
SATT
HAN I
STICKOR
NACL POOLEN? I TILLTAL
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TILL DE
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RIDDARE I

FÅGEL
FÖLJER
AVTRYCK
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EN KLEN
GÖR INGEN GLAD
KLAVTON
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DÖRREN

HAR
JORD I
LUFTEN

TRIST
ATT AV
TIDEN

KORT
NEKANDE

BERTIL
BLUES

FÖRBANNELSEPENDANG

KAN MAN
RÄTT
SES SIG
TILLGJORD

Vinn!
Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset juni 2019:
Lisbeth Bergquist, Ervalla, Kerstin Enström,
Östersund, Pia Wester, Lidköping, Ulla Nilsson,
Hässleholm, Åke Stalnert, Surahammar.
Efterfrågad lösning juni 2019: BARNDOM.
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Hej alla med ovanliga husdjur – delta i vår fototävling
med temat HUSDJUR och du har chansen att få din
bild publicerad i Kombispels almanacka 2020.
Skicka bilden tillsammans med en kort beskrivning
(namn, ålder och ras) till kombi@kombispel.se och
ange HUSDJUR i ämnesraden. Lycka till!
Inga människor på bild, bara djur.
Fotot måste vara högupplöst och helst horisontellt.
Alla husdjur får delta, katter som kor.

Vi behöver ha ditt bidrag senast 30 augusti, 2019.

Alla husdjur
får deltanli!ga.
Men gärna ova

Tävlingen är öppen för kunder i Kombilotteriet, Drömreselotteriet och Motorlotteriet till och med 2019-08-30 (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.

På gång

Släktkalas!

24-25

AUGUSTI I BORÅS
Under Släktforskardagarna
arrangeras mängder av
spännande föreläsningar om
allt från dna-analyser till
forskning i tyska kyrkböcker.
Mer info: www.sfd2019.se

FJÄLLMARATON

Tuff terräng, vackra vyer.

Naturskön utmaning
➞ IDRE 24 augusti. Det är
allas rätt att någon gång få
känna sig oslagbar, inte i
förhållande till någon annan,
utan till sig själv, slår arrangörerna av Idre Fjällmaraton fast. Och den som tar sig runt den
45 kilometer långa banan i fjällnatur (det finns ett par kortare
också) känner sig nog just oslagbar. Naturupplevelsen får
man på köpet. Mer info: www.idrefjallmaraton.se
Små producenter i stort tält.

FOTO: NISSE SCHMIDT

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH INGER SUNDELIN

”Lysnatta har
finska rötter”

FOTO: HANS RUNESSON

➞ Hallå där Christina

Mat i kvadrat

FOTO: MARTIN WALLBERG

➞ VÄXJÖ 13–14 september. Arrangemanget
heter kort och gott Mat, och under denna
helg i Växjö är närproducerat, hållbart och
småskaligt i fokus. Förutom en rad seminarier ordnas också en matmarknad som
verkligen inte är småskalig. Tvärtom är den

Sveriges största i sitt slag med fler än 100
matproducenter och mathantverkare från
framförallt Småland, men även övriga landet, samlade i ett 2 400 kvadratmeter stort
tält på Stortorget. 50 000 besökare räknar
man med. Mer info: www.matsmaland.se ●

Eldshowen är en av höjdpunkterna
under Söderköpings Gästabud.

FESTIVAL

Regnbågsfest
➞ JÖNKÖPING 19–25 augusti. Pridefestivalen i Stockholm må vara landets
största, men långt ifrån den enda. Under
pridefestivalen Jönköping ”Qom ut”
lyser staden upp av regnbågsfärger när
mångfald och respekt för människors
olikheter, lika värde och lika rättigheter
hyllas. Härom året gick 10 000 personer
i festivalparaden – blir det ännu fler i år?
Mer info: www.qomut.se

GÄSTABUD

Känn historiens hetta
➞ SÖDERKÖPING 30 augusti–1 september. Under
den senare delen av medeltiden, 1200–1300-talet,
var Söderköping i Östergötland ett maktcentrum,
jämförbart med Stockholm. Delar av den tiden
väcks till liv under Söderköpings Gästabud då
staden fylls av riddare, gycklare, musik, magi, mat
och mycket mer. Mer info: www.gastabud.se
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Mångfald och
olikhet hyllas på
pridefestivalen
”Qom ut”.

Mattsson, folklorist och
författare. Det tänds eldar
och marschaller runt om i
landet sista helgen i augusti,
vad handlar det om?
– Lysnatta eller stugsista är
en tradition längs Norrlandskusten där man tänder
marschaller och eldar ute på
sommarstället sista lördagskvällen i augusti. Traditionen
sprids nu söderut. Ibland kan
det bli ett helt pärlband av
eldar i augustimörkret.
Varifrån kommer den här
traditionen?
– Från svenskbygderna i
finska Österbotten, där man
talar om ”villaavslutning”.
Ibland bränner man också
av fyrverkerier.
När kom lysnatta till
Sverige?
– Initiativet togs 1967 av
Västerbottens-Kuriren, som
ordnade en namntävling
för sista kvällen man eldar
innan sommarstugan bommas igen. Stugsista segrade.
Så längs övre delen av
Norrlandskusten kallas det
stugsista istället för lyskväll,
men man firar på samma
sätt. Den finlandssvenska
ljusfesten förekom redan
i början av 1880-talet och
blev särskilt populär i Jakobstad och Karleby. Ursprunget
är en fest i Venedig som
firats ända sedan 1500-talet
till minnena av offren för en
pestepidemi.
Vad krävs egentligen för att
en ny företeelse ska börja
kallas tradition?
– Den måste accepteras,
upprepas och återkomma.
Firar du själv lyskvällen?
– Nej, framför allt beroende
på att vårt fritidshus ligger
i inlandet. Det finns inget
rinnande vattendrag i direkt
anslutning, som är en viktig
förutsättning för firandet. ●
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25 kr första å
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0 kr
250 00
fredag.
varje

PASSA PÅ!
Köp en lott i
Extralotteriet!
För bara 25 kr för en hel spelomgång (ordinarie pris
50 kr) har du chans att vinna 250 000 kr varje fredag.
Dessutom får du ett lottnummer till Superjackpotten
i oktober. Använd kupongen på tidningen.
Vinsterna i Extralotteriet är kontantvinster och dras samtidigt som dina andra lotter.
Extralotten kan endast köpas som tillägg till Kombi-, Drömrese- eller Motorlotter.

