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Jill Johnsons 

grekiska favoritrecept

Harmoni och rörelseglädje är det viktigaste  
i aikido – sporten där ingen vinner

BALLONGPILOTEN 
Eva, 64, bjuder på en flygtur

Visst minns du 
TJORVEN? 
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KAMPSPORT SOM motionsform för 
såväl gammal som ung? Ja, traditionell 
kampsport har ju vuxit fram under 
hundratals år och i olika länder vilket 
har resulterat i massor av olika stilar. 
Från explosiva former som muaythai 
och kung fu till den betydligt still-
sammare tai chin kan steget tyckas 
långt, men grunden är densamma – att 
träna kroppen och sinnet för att kunna 
försvara sig. I det här numret tittar vi 
närmare på aikido, som fokuserar både 
på att försvara sig och på att inte skada 
motståndaren. 

Att kampsport är en välintegrerad 
del av vårt samhälle fick jag ett tydligt 
kvitto på när vi var ute och reste i 
somras. I den gamla sekelskiftesskolan 
utanför Karlskrona som gjorts om till en 
romantiskt bed and breakfast rymdes 
även en dojo, en träningshall för ägarens 
jujutsuklubb, i den gamla lektionssalen.

NI HAR VÄL inte missat vår serie Kultur-
koll där vi i varje nummer lyfter fram 
olika konststilar, formgivare, tillverkare 
och liknande. Den här gången har turen 
kommit till Alvar Aalto, den finske  
arkitekten och designern som kanske 
är mest känd för sin ikoniska tulpanvas. 
Hans renodlade, funktionella stil är lite 
för stram för min personliga smak, men 
han är onekligen en av de riktigt stora 
nordiska formgivarna.

Jag vill även slå ett 
slag för Extralotteriet, 
vår mycket prisvärda 
50-kronorslott. I detta 
nummer möter vi 
Esko som var en av 
de första att vinna 
75 000 kronor på sin  
Extralott. Mycket 
nöje!

Asiatisk kamp blev  
en del av Sverige

FRIDFULL FLYGTUR 
Vi ser Dalsland från ovan 
när ballongpiloten Eva 
Olsson bjuder på en tur. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om den fredliga kampkonsten aikido, designkungen Alvar Aalto och en speciell 
Greta Garbostaty, möt två vinnare och tävla om Jill Johnsons grekiska kokbok! 

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

Ökänt lugn

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 9

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  
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Sidan 6 Sidan 20

Välkommen

Kombi

Sidan 14

På den grekiska ön Karpathos, mellan 
Kreta och Rhodos, är tempot behagligt 
och besökarna något färre. 

Sidan 13

RULE, BRITANNIA! 
Britterna håller stilen 
i vått och torrt. 

JIMI ÄLSKAR TJORVEN 
Minns du brevbärarbilen 
Tjorven? Jimi Essén 
har 47 stycken.
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Missa inte  
nya Extralotteriet!  

Esko Pakarinen är en av 

de första som kammat 

hem en storvinst på nya 

Extralotteriet. Läs mer  

på sista sidan  

i tidningen!

VINNAREEXTRALOTTERIET 

75 000:-

”NÄR JAG FÖRST läste brevet från 
Kombilotteriet tyckte jag det stod att 
jag vunnit 7 500 kronor på Kombispels 
nya lotteri Extralotteriet. Det var ju 
bra, tänkte jag, för min katt skulle till 
veterinären samma dag och då skulle 
pengarna komma väl till pass. 

Sedan läste jag en gång till och såg 
att jag missat en nolla. Det stod ju 
75 000 kronor i brevet. Tjoho! Hyfsat 
glad blev jag, och överraskad. Det här 
är ju något jag drömt om men inte trott 
jag skulle få uppleva.

Jag har inte funderat så mycket på 
vad jag ska göra med pengarna, det är 
så nytt alltsammans. Men jag går ju i 
pension nästa år, det har varit bestämt 
sedan länge, och vinsten gör att jag 
kan få en liten guldkant på tillvaron. 
Och så ska jag bygga en ny ’pensio-
närskuvös’ på mitt hus. Den gamla har 
gjort sitt. Dessutom är det bra att ha 
en buffert om min katt envisas med att 
fortsätta slåss och med det hamna hos 
veterinären titt som tätt.”

Esko Pakarinen
Ålder: Snart 61 år.
Bor: Iggesund.
Gör: Jobbar på Iggesunds 
bruk sedan 43 år.
Familj: Katten ”Katten”.
Intressen: Tränar på 
Friskis & Svettis, spelar 
schack och sportfiskar.

” Det blir 
en liten 
guldkant”



Det finns många anled-
ningar att resa till Turkiet. 
Den goda maten, de många 
och långa stränderna, det 
klara vattnet, de historiska 
sevärdheterna och servicen 
på hotellen och resmålen. 
Dessutom är hotellstandar-
den hög och alla Vings olika 
hotellkoncept finns i Turkiet, 
där våra Cook’s Club i Mar-
maris och Alanya är de allra 
senaste tillskotten. 

Säsongen är lång och ända 
in i november kan man njuta 

av sol, värme och sköna bad 
i Medelhavet. Jämfört med 
förra sommaren har den 
svenska kronan dessutom 
stärkts med 15 procent mot 
den turkiska liran, vilket gör 
att man får väldigt mycket 
för pengarna på plats. 

Ving har resor till 11 resmål 
i Turkiet och avresor från  
17 flygplatser i Sverige.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Lång säsong och mycket 
för pengarna i Turkiet
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 Kombinytt

”Kunden ska få en positiv känsla av kontakten” 
Hallå där, Patric Fridell. Du är 
kundservicechef på Kombi-
spel. Vad innebär det? 
– Jag ansvarar för att vi håller 
en hög servicenivå i våra kon-
takter med kunderna och att 
du som kund alltid ska ha en 
positiv känsla efter din kontakt 
med oss.
Vad är det bästa med ditt 
jobb? 
– Alla våra trevliga kunder och 
den stora variationen av arbets-
uppgifter. I en kundservice 
händer det alltid mycket och få 
dagar är de andra lika.
Hur många kunder är ni i  
kontakt med en vanlig dag? 

– Det varierar kraftigt under 
månaden, flest samtal får vi i 
mitten av månaden i samband 
med att vi skickar ut månadens 
lotter. Under en månad är det 
runt 20 000 samtal. Tycker du 
som jag att det är tråkigt att 
sitta i telefonköer är mitt bästa 
tips att ringa senare i månaden, 
efter den 20:e.
Vilka är de roligaste kund-
samtalen ni får? 
– Det är så klart när någon har 
vunnit en högvinst och inte vet 
om det ännu, utan kontaktar 
oss av någon annan anledning 
och vi får chansen att berätta 
den fantastiska nyheten. 

Har du själv vunnit på lotteri 
någon gång? 
– Många gånger, det har alltid 
varit mindre vinster… än så 
länge! 
Vad skulle du göra om du 
vann en miljon kronor? 
– Betala av lån på lägenheten. 
Sedan hade det varit härligt 
med ett par veckors extra 
semester runt Medelhavet ihop 
med min sambo Lisa. 
Vad gör du helst på fritiden? 
– Jag tycker mycket om sport 
och ägnar alldeles för många 
timmar åt att titta på olika 
sporter. Själv spelar jag inne-
bandy på amatörnivå.

Sju frågor till Patric Fridell, kundservicechef

4 st
Arrangeras av  
organisationer i  
Arbetarrörelsen.

Namn:

20 kr i rabatt vid köp av 4 Glädjelotten och 4 Femman.  
Inlöses hos ATG-ombud med ClearOns Onlineclearing tjänst  
i kassaapplikationen. Erbjudandet gäller till den 30 november 
2019. Kupongen inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

80:- 
(Ord. pris 100:-)

8 lotter för endast

4 st

VINNARE av kokboken Mannerströms 
berså som tävlades ut i Kombi nr 7 blev: 
Nils Hjalmarson, Borås, Berit Aasheim, 
Göteborg Börje Hågebro, Upplands Väsby. 
Grattis! Det rätta svaret: Nederländerna.

Hej! Jag tycker det är skandal att reklam skickas med i  
försändelsen – i detta utskick från Yves Rocher – och till 
råga på allt, inplastat! Jag vill varken ha reklam eller miljö-
skadande plast medskickat.
”ANONYM”

Svar: Hej Anonym och tack för ditt mejl!
Plasten vi använder i våra utskick består av biologiska  
råvaror, varken gas eller olja har använts i tillverknings-
processen. Den går dessutom bra att återvinna som  
mjukplast. (Att använda kuvert hade sannolikt inte varit 
mer miljövänligt, då kuvert inte går att återvinna alls utan 
ska sorteras som brännbart.) Då och då lägger vi med  
erbjudanden i lottutskicket, som ett mervärde förutom  
alla vinstchanser, och många kunder uppskattar dem.  
Vi har därför gjort bedömningen att de är attraktiva.
Ett skraplottspaket är på väg till dig  
med posten.

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

MÅNADENS LÄSARBREV
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VINNARE 
10 000:-

Yvonne Norén
Ålder: 59 år.
Bor: Värmdö.
Gör: Vd-assistent och 
kontorsansvarig.
Familj: Man, bonusbarn, 
bonusbarnbarn och två 
katter.
Intressen: Träning, skog, 
hav och båten. 

” Det blir infravärme 
och lite snygga kläder”
”NÄR JAG KOM HEM från jobbet frågade jag min 
man om det kommit någon post. Bara reklam 
och lokaltidningen, svarade han. Men när jag 
senare gick igenom högen hittade jag också ett 
handskrivet kuvert från Kombilotteriet. Det 
kittlade till ordentligt i magen, nu har jag nog 
vunnit något mer än en ny lott, tänkte jag. 

Jag öppnade kuvertet och såg att jag hade 
vunnit 10 000 kronor. Tio tusen!!! Jag som aldrig 
vunnit några pengar i hela mitt liv.

Jag blev helt överlycklig. Till och med nu 
efteråt blir jag tårögd bara jag tänker på det.

På kvällen firade vi, min man och jag, med 
ett glas vin fast det bara var en vanlig tisdag. Vi 
tyckte vi var värda det. 

Jag vet redan nu vad jag ska använda vinst-
pengarna till: infravärme till altanen och lite 
snygga kläder. Jag är väldigt modeintresserad, 
och jag har redan slagit till på en fin blus och en 
klänning.”
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Eva Olsson, 64, utbildades till ballongflygare av sin son. 
Nu har hon flugit över 300 gånger. En vacker sommarkväll 
bjöd hon på en tur över ett strålande vackert Dalsland. 
TEXT: TOMAS ERIKSSON (MARKGREVE AV BÄRBY)  FOTO: OLA KJELBYE (MARKGREVE AV BÄRBY)

A
TT KOMBIS UTSÄNDA numera 
tituleras markgrevar av Bärby 
är förstås något tidningen vill 
skryta med.

Men vi måste börja i Högsäter i 
Dalsland. Eva Olsson släpper i väg en 
liten röd heliumballong från Dalslands 
ballongklubbs samlingsplats. Ett tiotal 
klubbmedlemmar kan se hur den en bit 
upp i luften viker av svagt mot norr. En 
karta läggs på marken och snart är ett 
beslut taget.

– Vi startar i Färgelanda, en mil 
söderut, och siktar på att landa här i 
Högsäter, konstaterar Eva Olsson.

I Färgelanda uppvisas ett impo-
nerande lagarbete så fort bilarna 
parkerats. Brännare och ballongens 
linor fästs i korgen, sedan läggs den 
ner. En fläkt blåser in luft i själva bal-
longen. När den är uppblåst får den 
några duschar eld från brännaren. 
Den varma luften får ballogen att resa 
sig. Korgen ställs upp och alla hop-
par i. Nya eldkvastar från brännaren 
värmer luften inne i ballongen så att 

Dalslands ballongklubb har två ballonger. 
Den här dagen flyger nio personer mellan 

Färgelanda och Högsäter.

Upp i det blå

”Vi kollar ständigt vädersajter, flaggor och rök 
från skorstenar. Jag vill flyga så ofta det går”

den stiger lodrätt. På några minuter 
är den uppe på 500 meters höjd. Där 
puffar vinden milt ekipaget norrut, i en 
fart av nio knop. Rektanglar av prima 
svensk jordbruksmark breder ut sig i 
gröna nyanser, länsväg 172 skär genom 
landskapet i riktning mot Bengtsfors.  
Valboån ringlar ut mot havet. I öster 
anas Vänern.

Två bilar med släpkärror syns också. 
Där sitter de klubbmedlemmar som 
fick på sin lott att vara chaufförer för de 
två ballonger som flyger i dag.

– Det ingår i konceptet att man 
hjälps åt. Dessutom är det roligt på 
backen också, framförallt att räkna ut 
var ballongen ska landa och varna för 
luftledningar, djur och annat, säger Eva 
Olsson.

EVA OCH HENNES MAN Kenneth Olsson 
fick sin första ballongtur år 2000, på 
deras 25-åriga bröllopsdag. Sonen Pe-
ter var pilot, och han har utbildat dem 
båda till ballongpiloter och lär vara den 
enda i världen som utbildat båda sina 

föräldrar till piloter. Några år senare, 
2003, bjöd Peter Olsson Högsäterborna 
på uppvisningsflygning. När folk till och 
med lämnade älgjakten(!) för att flyga 
eller se på förstod Eva att hon var något 
på spåren. Dalslands ballongklubb 
bildades och året därpå arrangerade 
klubben SM i ballongflygning.

Ballongflygandet tar en stor del av 
Evas och Kenneths tid och tankar. 

– Vi kollar ständigt vädersajter, 
flaggor och rök från skorstenar. Jag vill 
flyga så ofta det går, jag skulle kunna 
flyga varje dag, berättar Eva.

Vädret är den viktigaste faktorn vid 
ballongflygning. Reglerna föreskriver 
att man ska se ett oupplyst mål på åtta 
kilometer. Det ska vara lugna vindar, 
helst inte mer än tre meter per sekund 
vid marken. Regn i sig är inget farligt.

– Men regn är ett tecken på oroligt 
väder. Vi flyger aldrig om en kallfront är 
på väg mot oss, säger Eva Olsson.

Eva Olsson spanar 
efter landningsplats.
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Eva Olsson ger en värmedusch in i ballong-
höljet. Snart lyfter det, lyftkraften kommer 

från temperaturskillnaden mellan luften 
inne i ballongen och den utanför.

Eva Olsson
Ålder: 64 år.
Yrke: Administratör på familje-
företaget PK Data som tillverkar 
mjukvara för elritningsprogram.
Favoritflygare: ”Salomon August 
Andrée, för hans äventyrslystnad.”   
Bästa hobby på marken: Dans, 
orientering och jakt.
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Flygande fakta
➞ Dalslands ballongklubb: Har runt 
300 medlemmar. Nästan hälften är  
kvinnor, vilket är ovanligt i den mans-
dominerade flygarvärlden.
➞ Varmluftballong (montgolfière): 
Lyfts av temperaturskillnaderna mellan 
luften inne i ballongen och utanför. 
Flyghöjd regleras med brännare. 
➞ Gasballong (charlière): Lyfts av 
viktskillnaden mellan gasen (i dag 
främst helium, tidigare även lysgas och 
vätgas) och luften utanför. Regleras 
med ballast. Flyger högre och snabbare 
än varmluftsballonger. 
➞ Första bemannade ballongflyg-
ningen: 1783 i franska Annonay under 
ledning av bröderna Montgolfier.
➞ Första svenska bemannade  
ballongflygningen: 1806 i Stockholm 
av Étienne Robertson som efter fyra 
minuter i luften landade i Humlegården.
➞ Markgreve: De modiga män som 
vågade sig ut på den första beman-
nande flygningen utsågs av den franske 
kungen Ludvig XVI till grevar över den 
mark där de landade, till förtret för de 
bönder som tidigare ägde marken. 
Sen dess utses förstagångsflygare till 
markgrevar eller markgrevinnor av den 
plats de landat på.

vind som tar ballongen tillbaka i den 
riktning den kom från. Där finns ännu 
en plätt slagen åker. Med ett par lätta 
dunsar, mildrade med hjälp av duttande 
eld från brännaren, tar ballongen mark. 

Passagerarna hoppar ur och Eva 
lyfter ballongen till ett par decimeters 
höjd så att den kan knuffas fram till 
vägen där en följebil väntar.

EFTER EN NY LYSANDE laginsats läggs 
korgen på ett släp medan själva bal-
longen viks ihop i sin väska. Snart är 
bilarna på väg till Högsäter.

Där väntar en överraskning. Klockan 
är närmare elva på kvällen när Kombis 
reportageteam, tillsammans med nio-
årige Oscar som också gjort sin första 
flygtur, kommenderas ner på knä. En 
skvätt bubbel hälls över våra huvuden 
och vi dubbas till markgrevar av platsen 
för vårt livs första ballonglandning, 
Bärby. Därefter dricker vi kaffe och 
äter hembakt innan kvällen övergår till  
sommarnatt. 

EVA SER FRAM  emot nya spännande 
äventyr.

– Folk sade att jag var galen när jag 
började flyga ballong. Det sade de när 
jag började med älgjakt och vinterbad 
också. Men man har inte roligare än 
man gör sig. ●

EVA NAVIGERAR MED hjälp av ett na-
vigeringsprogram på en datorplatta, 
en gps och en höjdmätare. I höjd med 
Högsäter tar hon sikte på ett gärde 
som tillhör en markägare som ballong-
flygarna har goda kontakter med. Hon 
ringer honom och frågar om han har 
hästar eller kor ute. 

– Hästar kan bli jätterädda. De kan 
inte titta uppåt, och ljudet från brän-
naren lär likna hästarna egna ljud när 
de varnar för fara. Men vi anstränger 
oss för att inte landa i grödor eller 
skrämma djur.

Allt är lugnt. Korna är ute, men de 
bryr sig inte, enligt markägaren. Men så 
händer det som är ballongflygningens 
tjusning, men ibland dess förbannelse. 
Nära marken tar vinden en ny, västlig 
riktning, och eftersom det inte går att 
styra ballongen så hamnar den vid 
sidan av den tänkta landningsplatsen. 
Nu gäller det att agera.

Brännaren dras på. Ballongen stiger 
och några ljusgröna och därmed slagna 
åkerlappar visar sig framöver. De utses 
till nya landningsplatser.

Ballongen följer vinden norrut och 
sänks snart igen, men blåser österut när 
den närmar sig marken, och hamnar 
över grödor.

Ballongen får en ny värmedusch från 
brännaren. En bit upp hittar Eva en 

”Det är roligt på backen också, framförallt  
att räkna ut var ballongen ska landa”

Ballongen läggs på marken inför 
start och en vanligt fläkt används 
för att blåsa upp den. När ballongen 
är tillräckligt stor får den varmluft 
från brännaren.

Eva gratulerar barnbarnet Oscar som dub-
bats till markgreve efter sin första flygtur.

Efter landningen hjälper 
alla till med att packa 
ihop ballongen. 

Eva Olsson 
planerar 

dagens 
flygtur.



EN TREBENT PALL, ljusa limträmöbler 
och en vågformad vas. Det är förmod-
ligen vad de flesta associerar med finsk 
designs grand old man, Alvar Aalto. 
Men möbler och inredningsföremål 
utgjorde bara en del av hans digra pro-
duktion. Från sin examen vid Helsing-
fors tekniska högskola 1921 till sin död 
1976 ritade Alvar Aalto allt från stads-
planer och bostadsområden till fabriker, 
kyrkor, kulturhus och privatbostäder i 
Finland och utomlands. Under 1920- 
och 1930-talet var han starkt influerad 
av den strama funktionalismen men 
därefter blev linjerna mjukare och 
omgivande landskap fick styra husens 
form och material. 

1932 invigdes Pemars sanatorium i 
Åbo, en av Aaltos mest kända byggna-
der. Tillsammans med sin fru Aino, som 
också var arkitekt, ritade han huset, 
och dessutom alla möbler, utifrån en 
modern vision att miljön skulle bidra 
till de tuberkulossjukas tillfrisknande. 
Bland annat skapades solbalkonger 
där patienterna kunde rullas ut i sina 
sängar. 

Alvar Aaltos ljusa stilrena 
trämöbler har med tiden bli-
vit en symbol för finsk design 
och han förstod tidigt vikten 
av att skydda sina idéer. Det 
L-formade benet, som bland 
annat finns på den trebenta 

pallen, skapades ursprungligen för 
Viborgs bibliotek 1933 och patentera-
des snabbt. 1935 startade paret Aalto 
inredningsföretaget Artek för att sälja 
sina möbler, textilier och inrednings-
artiklar men också uppmärksamma 
modern kultur i och utanför Finland. 

2010 slogs Helsingfors handels-
högskola, Konstindustriella skolan 

och Tekniska högskolan 
samman under namnet 
Aalto-universitet. En 
större eloge kan en arki-
tekt knappast få. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD

Alvar Aaltos arv

Kulturkoll

Alvar Aalto på auktion
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Matgrupp, klubbad på 
nätauktion för 3 900 kr.

Tevagnen med kakelplattor 
premiärvisades på världs-
utställningen i Paris 1937. 
Kostar 31 375 kr på Nordiska 
Galleriet, med lite tur en fjär-
dedel så mycket på auktion.

Stolen Paimia konstruerad för 
att underlätta andningen för 
tuberkulossjuka. Utrop 6 000 kr. 

Alvar och Ainos hem i Helsingfors, 
uppfört 1935–36, är numera museum.

Alvar 
Aalto.

1936 vann Alvar Aalto en 
designtävling för Iittala med 
vasen Savoy, en storsäljare 
som kostar 1 599 kr i butik.

Arteks trebenta Stool 60 har 
sålt i miljonupplaga, 2 190 kr 
hos Svenssons i Lammhult.
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AIKIDO
Alla vinner i

10 

Aikido handlar inte 
bara om kamp och 

fysisk aktivitet, utan 
också om harmoni 

och fokus. 

Även om rötterna finns i de japanska samura-
jernas stridsteknik är aikido ingen kampsport 
– utan en kampkonst. Här handlar det om 
fokusering, smidighet och inre harmoni och 
utövare i alla åldrar tränar sida vid sida. Men 
tävlar gör man aldrig. 
TEXT: CENNETH SPARBY  FOTO: BANFA JAWLA

S
KRATT OCH STÖN blandas med 
dova dunsar av kroppar som 
smidigt faller i mattan. Slag 
möts med mjuka undanmanöv-

rer. Träsvärd möter trästav i följsam 
fäktning.

Det är en helt vanlig träningskväll 
på KFUM:s Budohus i Uppsala. Trä-
ningsintensiteten skapar svett i glada, 
förväntansfyllda ansikten.

Ett 20-tal utövare av den japanska 
kampkonsten aikido, klädda i vita dräk-
ter och svarta byxkjolar, virvlar runt i 
något som ser ut som mjuk dans, med 
inslag av höga fall och fasthållningar. 
Liten, stor, ung, gammal, kvinna och 
man. Här tränar alla tillsammans – och 
på lika villkor.

En kort handklappning ljuder. Rörel-
serna avbryts och alla sätter sig ner på 

– Varför jag började är en lite fånig 
historia, säger Cecilia. Jag hade sett fil-
men Den sista samurajen och tyckte att 
det såg läckert ut när de stod på fälten 
och övade svärdstekniker. Då bestämde 
jag mig för att börja med aikido, och vi 
tränar ju både med och utan svärd.

Sofia Lundgren Gholiha, Carolina 
Heiter och Ingrid Skäremo är, tillsam-
mans med Cecilia, goda exempel på 
åldersspridningen när det gäller vuxen-
träningen. Från 16 till 68 år. De yngsta 
barnen som börjar är i förskoleålder.

– Det är det som gör aikido så speci-
ellt. Jag trodde inte det var möjligt att 
börja träna kampkonst vid 58 års ålder, 
men blev så peppad när jag besökte 

”Det handlar om rörelseglädje och samarbete.”

mattan för att ta del av tränaren Sven 
Lundqvists vidare instruktioner.

– Sträva efter att finna flödet i rörel-
sen. Harmoni och balans är nyckelor-
den, manar Sven och visar samtidigt 
en balansbrytningsteknik på Cecilia 
Ralfe-Stelander, en av landets mest me-
riterade aikidoutövare. Hon har svart 
bälte med graden 6:e dan och är en av 
klubbens huvudtränare.

– Aikido handlar mycket om rörel-
seglädje och samarbete, säger Cecilia 
under en kort paus.

FÖR ETT PAR år sedan fyllde klubben  
50 år och Cecilia har varit medlem 
sedan 1969.
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Rörelseglädje är nyckelordet. Här är det 
instruktören Sven Lundqvist som visar en 

teknik tillsammans med Carolina Heiter.

Sofia Gholiha och 
Ingrid Skäremo tränar 
så ofta de kan.

Budohuset för två år sedan. Det har 
jag definitivt inte ångrat, konstaterar 
Ingrid.

INOM AIKIDO förekommer inga täv-
lingar. Här tränar var och en utifrån 
sina förutsättningar.

Visst finns det graderingar med möj-
ligheten att erövra allt högre bältesgra-
der, men de är mer som kunskapstest 
för den egna utvecklingen.

Carolina började träna som nybliven 
tonåring och har nyligen graderat till 
3:e kyu, som innebär att hon numera 
bär en svart byxkjol. Dessutom är hon 
assisterande instruktör på ungdoms-
träningen.

– Det roliga med aikido är att jag i 
ena stunden får möjligheten att öva 
tekniker med någon som hållit på i över 
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Aikido – ung kampkonst 
med urgamla rötter
➞ Aikido är en japansk kampkonst 
som utvecklades under 1900-talet av 
Morihei Ueshiba (1883-1969), som i 
unga år började träna flera av de japan-
ska traditionella stridskonsterna.
➞ Andemeningen är att tillägna sig ett 
effektivt ”självskydd”, inre balans och 
smidighet. Även om aikido har sina 
rötter i samurajernas kampträning är 
syftet aldrig att besegra en motstån-
dare, utan att istället uppnå harmoni. 
Ett möte utan konflikt. Den man tränar 
med kallas partner – inte motståndare. 
➞ För den som vill prova på aikido för 
första gången funkar det med vanlig 
träningsoverall, även om den vita aikido-
dräkten är mer tålig och passande.
➞ Mer information om aikido och om 
var klubbar finns: www.svenskaikido.se

12 

30 år, för att i nästa moment göra det 
med en nybörjare.

Sofia håller med. Hon var drygt 30 år  
gammal när hon började för tio år se-
dan och kände direkt att aikido var den 
rätta träningen för henne.

– Aikido är utmanande för både 
kroppen och hjärnan, och ger samtidigt 
ett lugn i själen.

Alla fyra är rörande överens om att 
det är rörelseglädjen och gemenskapen 
som gör det så roligt att träna.

ORD SOM ”närvaro i stunden”, ”sinn-
ligt”, ”balans”, ”samspel”, ”många 
dimensioner” och ”tävlingsfri zon” 
dyker upp.

Cecilia nämner även den goda käns-
lan att aldrig bli fullärd och att kunna 
fortsätta med träningen även när man 
närmar sig 70.

– Efter några år med ganska få 
kvinnor i klubben har det nu blivit ett 

klart uppsving, bland annat i form av 
fler kvinnliga instruktörer med högre 
grader.

Det är nu dags att ta fram träsvär-
den, för att träna än mer fokuserat. 
För aikido bygger till viss del på den 
traditionella japanska fäktkonsten. När 
en samuraj förlorade sitt svärd i strid 
försvarade han sig själv med samma 
principer som när han hade svärdet i 
sin hand.

Och strax ljuder det av svärdshugg 
och kraftfulla skrik som på japanska 
kallas ”kiai”.

– Skriket är en förstärkning av din 
egen livsenergi och syftar till att ge dig 
än mer kraft, förklarar Sofia.

Efter 15 minuter med svärden 
rundas träningspasset av med avslapp-
ning och meditation. Alla bugar sedan 
hövligt mot varandra.

Nu är det dags för de avancerade 
aikidoutövarna att vika hakaman – den 

”Jag trodde inte det var möjligt att börja träna 
kampkonst vid 58 års ålder.”

byxkjol som är ett första tydligt steg 
på att man börjat förstå och kunna 
tillämpa aikidons mer avancerade 
principer.

Och sedan hjälps alla åt med att 
dammsuga och tvätta träningsmattan 
– ett nog så viktigt inslag i träningen. ●

Svart byxkjol och 
bälte i samma färg 
– ett tecken på 
många års träning.

I aikido finns många 
kast- och falltekniker.

Utövarna använder även träsvärd. 
Ännu en dimension i aikido.

Uppvärmningen är viktig, med fall-
övningar som ett viktigt moment.
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Inspiration

BRITTISK 
BRAVUR

Tweed, tartanrutor och 
tebjudningar. I mörka Brexittider 

lyser brittiska klassiker och 
traditioner starkare än  

någonsin.
AV: CHRISTINA BILD

Missa inte!
Till och med den 29 mars visar 

Nordiska museet utställningen 

British så in i Norden, där 

brittiska influenser på svenskt 

mode från medeltiden till i dag 

lyfts fram. Plaggen på bilden 

bars av den legendariska  

journalisten Jolo, Jan  

Olof Olsson.

Gilla Kombispel på Facebook 
så är du med och tävlar om 
termosen och ett paket 
lösbladste av finaste kvalitet. 
Tävlingen hittar du i Face-
bookflödet.
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Vinn! 

50-TALSINSPIRERAD
Rostfri termos,  

Lagerhaus, 99 kr.

UNIONSSAMARBETE
Irländskt mönster, brittisk ull och 

tillverkad i Storbritannien. Herrtröja, 
bombinate.com, 1 200 kr.

KAPITAL- 
INVESTERING

Plånbok av  
Harris tweed 

och läder, 
scottish.se, 

340 kr. A NICE CUP OF TEA
Inspirerad av företagets 260-åriga 

historia; tekopp med fat,  
wedgwood.co.uk, 740 kr.

RÄTTA RUTORNA
Gångvänlig sandal, 

Sköna Marie,  
600 kr.

VATTENTÄT
Gummerad magväska, 
Ilse Jacobsen, 625 kr.

BLÅ DUNSTER
Gummistövlar 
i damstorlekar, 

KappAhl,  
299 kr.

UPPHOTTAD KLASSIKER
Från andra världskrigets ”Monty” 
till filmen ”Tredje mannen” och 
60-talsmods – duffeln har satt 

spår i historien. Damduffel, 
Newhouse, 4 299 kr.

FÖR SÖTSUGNA
En fin present 

tillsammans med 
lösviktste är kakorna 

från englishtea- 
store.com, 50 kr.

Kombis 
favorit!
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Tidig morgon i Pigadias 
lilla hamn.

En gång Karpathos, alltid Karpathos. Många besökare återvänder 
till den grekiska ön med de rika traditionerna och den dramatiska 
naturen. På Karpathos, mitt emellan Kreta och Rhodos, väntar det 
stora lugnet redan när man kliver av färjan eller flyget. 
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

N
ÄR JAG ANLÄNDER med 
Anek-linjens dagliga färja till 
hamnen i Pigadia, huvud-
orten på Karpathos, får jag 

genast en känsla av att ha kommit hem. 

Det stora lugnets ö

I den lilla hamnen kajkar några enstaka 
fiske-båtar och längs kajen finns en rad 
kaféer och tavernor, inte för många och 
inte för få. På sluttningarna ovanför 
klättrar Pigadias charmiga blandning 

av gamla och nyare hus med citronträd 
och bougainvillea på terrasserna.

– Börja med en kaffe hos mig, ropar 
en av kajens kaféägare med ett leende i 
mungipan.

Sköna nyanser. Befolkningen på 
Karpathos tycks gilla att kombinera 
färger på hus och växter.

Pigadia, även kallad Karpathos 
Town, har ett spektakulärt läge 
på Karpathos sydkust.

Karpathos
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Begravningsplatsen utanför Pigadia 
kan vara en av Europas vackraste.

Ett annat 
mode. I byn 
Olympos klär 
sig de flesta 
kvinnorna  
traditionellt.

Sättet servitörerna bjuder in på är 
otvunget och avslappnat. På Karpathos 
finns det tid för att vara vänlig mot alla 
nykomlingar och se varje besökare som 
en individ.

Karpathos ligger mitt emellan Kreta 
och Rhodos. Till skillnad från sina 
grannar har de stora turistmassorna 
ännu inte hittat hit. Istället är Karpat-
hos en plats för den som verkligen vill 
ta det lugnt och lära känna ett mer 
traditionellt Grekland.

STEG FÖR STEG upptäcker jag ön. Jag 
börjar med en promenad i Pigadias 
omgivningar. Utanför staden finns en 
av de vackraste begravningsplatser jag 
sett i Europa, där alla gravar har vyer ut 
mot den mäktiga bukten. 

Det är behagligt att vandra på Kar-
pathos. Vinden som kallas Meltemi av  

lokalbefolkningen mildrar den värsta 
hettan mitt i sommarn och håller myggen 
borta. Efter promenaden belönar jag 
mig med ett glas krispigt vitt vin i ham-
nen, ihop med Tirokeftedes (ostbollar) 
och den lokala pastarätten Makarounes. 
Vad mer behöver man? Jag minns att jag 
hade bekymmer innan jag kom hit, men 
inte längre vad de bestod av.



magasinet kombi  9 201916 

Med Pigadia som enda stad och 
endast tio byar på ön känns Karpathos 
överskådligt. En av byarna, Menetes, 
ser ut att hänga på ett berg inom syn-
håll från Pigadia. På västkusten finns 
fler kustbyar med ett nästan stillastå-
ende lugn och stränder med glasklart 
vatten och de rätta turkosa tonerna. 
Diakoftis Beach nära sydspetsen på 
ön och Achata Beach på östkusten 
är annars de mest instagram-vänliga 
badplatserna.

Karpathos bjuder på en imponerande 
variationsrikedom. Lika avkopplande 
som stämningen är i byarna, lika 
dramatiska är naturscenerierna med 
stupande kustklippor och bergstoppar 
som reser sig till 1 200 meter trots öns 
långsmala form.

EFTER FYRA DAGAR på ön träffar jag 
Patricia Lundblad, destinationsan-
svarig på reseföretaget Apollo. Det är 
tredje året hon arbetar på Karpathos. 
Hon trivs verkligen på ön i likhet med 
många besökare, varav en stor del är 
ständiga återvändare.

– En gång Karpathos, alltid Karpat-
hos är något jag får höra från många 
gäster som kommer hit.

Ön har hamnat lite i skymundan 
jämfört med andra mer kända öar på ett 
oförtjänt sätt, menar Patricia. Befolk-
ningen är en anledning i sig till varför 
man enligt henne bör välja Karpathos.

– Människorna här är underbara. De 
är så måna om alla som kommer till ön. 
För mig blir det lätt att jobba när folk 
här har en sån servicekänsla.

Jag håller med om att gästfriheten 
på Karpathos ofta är något extra. Hela 
tiden möter jag ovanligt vänliga och 
hjälpsamma öbor. När jag till exempel 
checkar ut från hotellet Sound of the 
sea insisterar personalen på att jag ska 
komma tillbaka på gratis buffé samma 
eftermiddag. 

– Du har ju bott här hos oss. Klart att 
du måste komma över och äta. Ingen 
diskussion. Vi helsteker ett lamm nu!

ATT TRADITIONERNA lever kvar på 
Karpathos råder det ingen tvekan om. 
Särskilt på norra Karpathos. Det finns 
fog för att påstå att avlånga Karpathos 
består av två helt olika öar, en i söder 
och en i norr. På den södra delen, dit 
nästan alla besökare kommer, råder 
det trots allt 2000-tal och en känsla av 
närhet till vår moderna värld. 

Vyerna från byn Olympos många tak-
serveringar går att beundra länge.

Byn Olympos klättrar på 
en brant bergsrygg.
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Patricia Lundblads 
tre favoritställen på 
Karpathos:
➞ Lefkos 
”Skön fiskeby på västsidan där man 
tar det riktigt lugnt, bara dricker något 
kallt i skuggan och tar sig ett dopp vid 
stränderna.”
➞ Mesochori 
”Liten speciell bergsby norr om Lefkos 
som är väldigt genuin och väl värd ett 
besök.”
➞ Pera Ammos Beach 
”En fin strand med ett grekiskt-ortodoxt 
kapell på en udde några minuter med 
bil från huvudorten Pigadia. Runtom 
finns flera härliga tavernor.”

Fakta Karpathos
➞ Karpathos är en långsmal ö som 
tillhör ögruppen Dodekaneserna, be-
lägen mitt emellan Rhodos och Kreta. 
Huvudort är Pigadia, även kallad Kar-
pathos Town. Ön har 5 400 invånare.  
Karpathos var känt under antiken som 
en av de öar som ställde upp på Athens 
sida och förlorade mot Sparta. Senare 
blev ön en viktig hamn för i tur och 
ordning romare, araber och venetianare. 
Efter andra världskriget drabbades 
Karpathos av hungersnöd vilket ledde 
till att en stor del av befolkningen  
emigrerade till USA. Många har åter-
vänt på senare år.

Resfakta
➞ Resa hit: Flera bolag flyger charter 
direkt från Skandinavien. Prisexempel 
med Apollo: 4 198 kr för en vecka, 
Stockholm–Karpathos. Det går också 
att flyga grekiskt inrikesflyg hit eller ta 
färjan från både Rhodos och Kreta.
➞ Att resa runt: Hyrbil eller skoter ger 
mest frihet. Taxi är ett bra alternativ 
kortare sträckor. Under sommarhalv-
året går lokalbussar runt ön och även 
båtar upp till Diafani och därifrån buss 
till Olympos. 
➞ Bästa tid: Hela sommarhalvåret 
med start i slutet av april till och med 
mitten av oktober. Andra halvan av 
juli och början av augusti har flest 
besökare.
➞ Mer info: karpathosinfo.com.   
www.karpathosgrekland.se

”Människorna här är underbara. De är så måna 
om alla som kommer till ön” 

Vilken tideräkning som gäller i den 
isolerade norra delen är svårare att 
säga. Här ligger byn Olympos, slående 
bildskön på en brant bergsrygg med 
havet på ena sidan och en grönskande 
dal på den andra. Denna mycket ålder-
domliga by lär vara den sista i Grekland 
där i stort sett alla kvinnor och några 
av männen går klädda i traditionella 
kläder.

NÄR MAN VANDRAR genom Olympos 
trånga gränder är det lätt att bli yr 
av upplevelsen av att ständigt möta 
invånare i färggranna folkdräkter och 
handgjorda stövlar. Är detta på riktigt? 
Man kan förstås invända att invånarna 
i byn numera har ekonomiska skäl till 
att hålla fast vid sina traditioner. Det 
lockar turister som ger inkomster. 

Men Olympos är inget Skansen, 
om någon trodde det. Byn är genuint 
rotad i sin historia. Den som tvivlar bör 
besöka byn annandag påsk och får då 
uppleva en färgsprakande fest.

Att sova över i Olympos rekommen-
deras varmt. Då lär man känna byn  
på ett närmare sätt. Ägaren till lilla 
Hotel Aphrodite i Olympos heter Nikos 
Filippakis. Han är född i byn och har 
flyttat hem efter många år utomlands. 
Jag frågar honom om byn är annor-
lunda i dag.

– Självklart. När jag var barn fanns 
inte ens elektricitet här och ingen 
telefon. Vi använde inte pengar. Men 
fortfarande är jag mycket stolt över 
vår by. I grund och botten är det 
faktiskt samma by som jag en gång 
lämnade. ●

Pera Ammos Beach har ett litet
ortodoxt kapell och flera fina 
tavernor i sina omgivningar.

Maten som serveras 
på Karpathos är oftast 
producerad på ön.

Extra finklätt. Runt påsk
klär kvinnorna i byn
Olympos upp sig.

Grekland Turkiet

Kreta

Rhodos
Karpathos
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Smaker från Kreta
Artisten Jill Johnson och musikentreprenören Maria Molin 

Ljunggren delar passionen för musiken – och för Kreta.  

Tillsammans har de skrivit kokboken Jill & Marias Taverna 

och bjuder Kombiläsarna på några av sina favoritrecept. 

RECEPT: JILL JOHNSON OCH MARIA MOLIN LJUNGGREN FOTO: ULRIKA EKBLOM  UR BOKEN: JILL & MARIAS TAVERNA (TUKAN FÖRLAG)

Hallå där, Jill Johnson och 
Maria Molin Ljunggren, varför 
en grekisk, eller kretensisk, 
kokbok?  
– Min svärmor Hara kom från 
Kreta och jag kom till ön för 
första gången för 26 år sedan, 
säger Maria. Under åren har 
vi mött så många härliga 
människor och ätit så mycket 
fantastisk mat. Det tillsammans 
med att Jill och jag ville fira vår 
långa vänskap – 25 år – gjorde 
att vi ville göra den här boken 
ihop.
– Många av mina och Marias 

mest kreativa möten sker på 
Kreta och så har det varit i 
drygt tio år, säger Jill. Under 
den tiden har jag förälskat mig 
i det grekiska köket – och inte 
minst i samtalen kring maten, 
som får mig att må bra!
Vad ska man inte missa att äta 
när man besöker den grekiska 
övärlden?
– Fetaosten i alla dess former, 
ärtröran fava, apelsinerna, to-
materna, ja grönsakerna i stort, 
säger Maria.
– Och så ska man slösa med 
olivolja! tillägger Jill.

Berätta om en måltid på 
Kreta ni aldrig glömmer. 
– 2006 var mitt första år 
på Kreta, berättar Jill. Maria 
och hennes man Bobby 
tog med mig och hela 
familjen till en liten by i 
området Pervolia. På busstor-
get drog man fram bord efter 
bord efter bord – vi var säkert 
20 personer – och sedan kom 
det mat från alla håll. Stora fat 
med grillat, röror, grönsaker 
och bröd. Vi satt där mitt bland 
bilar och bussar och maten 
bara kom. Det var så häftigt!

– Jag har så otroligt många 
matminnen, inte minst från det 
ställe Jill nämner, säger Maria. 
Det finns också en restaurang 
som heter Frosini Garden i en 
by i närheten. Där har vi ätit 
fantastiska måltider, alla råvaror 
kommer från den egna gården 
och tillagas över öppen eld.

”Man ska slösa med olivolja!”

”En grekisk klassiker 
och poppis gatumat. 
Souvlaki betyder kött 
på spett. Perfekt grill-
mat med andra ord.”
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Vi har tre exemplar av  
Jill Johnsons och Maria 
Molin Ljunggrens bok  
Jill & Marias Taverna som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Enligt grekisk mytologi 
hade de högsta gudarna 
sin boning på ett berg.  
Vad hette berget? 
1. Peloponnesos
X. Knossos 
2. Olympos  

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

Vinn! 

Souvlaki med  
tzatziki och pitabröd 
4 portioner

Ingredienser: 
800 g fläskkarré eller fläskfilé
8 grillspett
8 pitabröd
1 sats tzatziki, se recept nedan
1 citron, (saften)
2 tomater, tärnade
1 rödlök, tunt skivad
1 dl grovhackad bladpersilja 
1/2 dl grovhackad mynta 
ev. späda salladsblad
MARINAD 
3 msk hackad färsk mynta
1 msk torkad oregano
1 citron, skal och saft
1 dl olivolja
3 vitlöksklyftor, rivna
2 tsk paprikapulver, gärna rökt 
1 msk rödvinsvinäger
salt och nymalen svartpeppar

Gör så här: 
1. Ansa och skär köttet i kuber.
2. Lägg grillspetten i blöt om 
du använder träspett och ska 
lägga dem på grillen.
3. Blanda samtliga ingredien-
ser till marinaden i en bunke. 
Lägg ner köttet och massera 
in marinaden ordentligt med 
händerna. Täck med plastfolie 
och ställ in i kylen i minst  
1 timme, gärna över natten.
4. Torka av köttbitarna och trä 
upp dem på grillspetten.
5. Se till att grillen är riktigt het, 
alternativt använd en grillpanna 
eller grillelementet i ugnen. 
6. Värm pitabröden i ugnen  
enligt anvisningarna på för-
packningen.
7. Grilla spetten i cirka 8–10 
minuter, vänd dem då och då 
så att de får färg runtom.
8. Häll en klick tzatziki på varje 
bröd, lägg på spettet, dra av 
köttet och pressa över citron-
saft. Fördela grönsaker och 
örter över och kläm ihop.

Tzatziki på vårt vis 
4–6 portioner

Ingredienser: 
1/2 gurka
salt
5 dl grekisk yoghurt 
1–3 vitlöksklyftor, rivna 
1 msk olivolja
1 tsk vitvinsvinäger
1 knippa dill, hackad

Gör så här: 
1. Skala och riv gurkan grovt. 
Strö över salt och låt stå i  
20 minuter. Skölj och krama 
noga ur all vätska.
2. Blanda yoghurt, vitlök, oliv-
olja och vinäger. 
3. Rör ner gurkan och dillen 
och smaka av om det behövs 
mer salt. Låt stå en stund och 
samla smak.

Ingredienser: 
1 rödlök, tunt skivad
olivolja
1 msk strösocker
1 msk balsamvinäger + extra
3–4 päron, gärna Conference
1/2 citron
12–15 torkade fikon (lägg i blöt 
i hett vatten i 30 minuter om 
de är hårda)
ev. 2 färska fikon om det är 
säsong 
cirka 1 dl pekan- eller valnötter
1 påse ruccola, cirka 60 g
1 påse blandsallad, cirka 60 g  
200 g mjuk getost 
flingsalt och nymalen svart-
peppar

Gör så här: 
1. Mjukstek löken långsamt på 
medelvärme i olivolja utan att 
den tar färg, cirka 15 minuter. 
Strö över sockret när löken 
blivit riktigt mjuk. Låt det 
karamelliseras i några minuter, 

”Jag är smått besatt av 
päron. Här använder jag 
mina egna favoritpäron, 
Conference. Men ta dem du 
själv gillar bäst. Se bara till 
att de är riktigt saftiga.”

tillsätt sedan balsamvinäger 
och låt det koka in. Ställ åt 
sidan.
2. Skär päronen i klyftor och 
avlägsna kärnhusen. Pressa 
över lite citron så att de inte 
blir bruna. 
3. Skiva de torkade fikonen 
ganska tunt eller hacka dem. 
(Skiva färska fikon om du 
använder det.) 
4. Rosta nötterna i torr stek-
panna tills de fått lite färg och 
börjar dofta.
5. Blanda de båda sallads-
sorterna på ett stort fat eller i 
en skål. Fördela päron, nötter 
och fikon ovanpå och blanda 
försiktigt. 
6. Bryt eller klicka över osten 
och strö över den karamellise-
rade rödlöken. 
7. Salta och peppra. 
8. Ringla över generöst 
med olivolja och lite extra 
balsamvinäger.

Jills päron- och fikonsallad 4 portioner
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S
TRAX INTILL den gamla fot-
bollsplanen i Rockneby, knappt 
två mil norr om Kalmar, finns 
Tjorven.

Nej, inte den truliga ungen som 
frågade ”Varför badar du alltid med 
kläderna på, farbror Melker?”.

Den gula brevbärarbilen Tjorven var en vanlig syn i svenska bostads-
områden på 70-talet. I dag ser man inte många. Om man inte råkar ha 
vägarna förbi Rockneby. Där bor Jimi Essén – och han har 47 stycken. 
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST

Tokig i Tjorven
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Bilen.
– En underskattad bil, säger Jimi  

Essén och öppnar dörrarna till en stor, 
gul fabriksbyggnad.

Välkommen till Tjorven-museet.
Här har den lilla bilen, som vi känner  

igen som den där gula bilen som brev-

bärarna körde, blivit museiföremål. För 
här bor Jimi Essén, 46, som älskat de 
trubbnästa bilarna sedan han var grabb.

– Jag var väl elva–tolv år, säger han. 
Vi hade en Tjorven och den drog jag 
omkring med på vägarna. Småvägarna, 
alltså. Sedan, på 1980-talet, köpte farsan 

Jimi Essén är deltidsbrandman, 
på riktigt. Tjorven-brandbilen 
byggde han på skämt. 

Byggd för brevbärare. 1 500  Tjorven levererades till Postverket. 
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– För fyra år sedan hittade jag en 
ljusblå Tjorven i Kil. Det visade sig vara 
världens äldsta Tjorven.

Jimis ögon lyser av ren och oförfals-
kad glädje. 

DET SÄGS ATT det finns saker som gör 
att en vuxen man kan bli tretton, fjor-
ton, sådär, på bråkdelen av en sekund. 
Sådant som liksom finns i bakhuvudet 
och som vid behov blixtsnabbt plockas 
fram.

Sådant som att samla på annor- 
lunda, för att inte säga konstiga, bilar. 
För Jimis del började det för sex år 
sedan då han hittade en post-Tjorven 
i Bergkvara. Strax efter köpte han en 
samling på fem bilar i Sporsjö, inte 
långt från Rockneby.

– Nu har jag 47 Tjorven, säger Jimi 
stolt. 19 här inne på museet och resten 
utanför.

INNE PÅ MUSEET, som egentligen heter 
Tjorven Café & Museum, finns de 
mer presentabla bilarna: de som Jimi 
renoverat, byggt om eller … ja, skapat, 
faktiskt.

Här står till exempel en illröd Tjorven-
brandbil och en Tjorven-polisbil.

– Jag är ju deltidsbrandman här i 
Rockneby, så jag tänkte att det kunde 
vara kul med en Tjorven-brandbil. Jag 
gjorde den som ett aprilskämt för grab-
barna på stationen, säger Jimi.

Jimis Tjorven-brandbil har stege på 
taket, slangar och rökdykarutrustning. 
Polisbilen, som står strax intill, har 

och min farbror rättigheterna till Tjorven, 
men projektet tog slut efter ett par proto-
typer, två högst modifierade Tjorven.

JIMI ESSÉNS KÄRLEK till Tjorven tog 
dock inte slut. Den har bara blivit star-
kare med åren, och gränsar väl i dag till 
någon slags besatthet.

– Jag är väl galen, men jag älskar den 
här lilla farkosten. Häromdagen köpte 
jag förresten en till, en som stått i en 
lada på norra Öland i en massa år. Den 
är i bedrövligt skick, men den har ett 
serienummer under hundra. Nu har jag 
fem Tjorven med serienummer under 
hundringen. 

Som om det inte skulle räcka berättar 
Jimi om den riktiga klenoden i samling-
en, Tjorvenbilarnas heliga graal:

Jimi Essén
”När jag skulle döpas ville 
morsan hitta ett coolt namn. 
Hon letade i skivbacken och 
fick upp en Jimi Hendrix-
skiva.”
Ålder: 46 år.
Familj: Sambon Åsa Petersson, 
45, barnen Filippa, 19, Tova, 
17, och Erik 17 år.
Bor: Hus i Rockneby, norr om 
Kalmar. 
Yrke: Kyltekniker med egen 
firma och deltidsbrandman.

Alla Tjorven gick inte som brev-
bärarbilar. Den här har tillhört 
stockholmskonditoriet Hurtigs.

Tjorven hade motor  
och växellåda från holländska 
DAF, men byggdes i Kalmar. 

”Jag tänkte att det kunde vara kul med en Tjorven-
brandbil. Jag gjorde den som ett aprilskämt”
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Tjorven-fakta
➞ Tjorven-projektet inleddes 1963. 
Kalmar Verkstad fick en DAF Pickup 
från Postverket för att kunna bygga en 
prototyp. Tio väldigt fyrkantiga bilar 
byggdes och testades av brevbärare.
➞ 1967 beställde Postverket 1 000 
bilar, nu med en design av Rune Monö, 
där karossen var av glasfiberarmerad 
plast monterad på en svetsad och  
galvaniserad lådbalkram. 
➞ Motorn var en luftkyld, tvåcylindrig 
DAF-motor på 40 hästkrafter. Topp-
farten var 100 kilometer i timmen.  
KVD 440/441, som var Tjorvens rätta 
namn, hade en Variomatic-transmission 
med steglös utväxling.
➞ Kalmar Verkstad utvecklade tre 
andra Tjorven-modeller: en kombi, en 
pickup och den som kallades Invalid-
Tjorven. Ja, man sade så då runt 1970. 
Den designades av en läkare och ägs i 
dag av Kalmar-Ölands fordonshistoriker.
➞ 2 300 bilar producerades varav 
1 500 gick till Postverket. En Tjorven-bil 
kostade strax över 12 000 kronor.
➞ I dag rullar bara åtta Tjorven på 
vägarna, enligt bilregistret. 

22 

kravallhjälm med visir, batong, en riktig 
traffipaxkamera av den gamla sorten 
och en läderhållare med ett par gam-
maldags handklovar.

– Blocket, vet du, säger Jimi. Där 
hittar man det mesta. Haha, jag är 
väl något av en Blocket-missbrukare. 
Hänger där för jämnan.

LITE LÄNGRE BORT står en Tjorven med 
hippiesymboler och en tysk Auto-Camp 
på taket, som snabbt blir ett tält för 
två personer. Strax intill står en ljuslila 
skönhet som det står ”Hurtigs” på. Den 
använde klassiska stockholmskon-
ditoriet Hurtigs för att leverera sina 
bakverk. Jimi renoverade och tryckte 
dit emblemet ”Kunglig Hovleverantör” 
på dörrarna.

Han är en detaljernas man.
– Ska det göras, ska det göras ordent-

ligt, säger han.
Som det här med kaféet, för att ta 

ytterligare ett exempel: alla kaffekoppar 
är olika, och självklart retro, och hans 
fru Åsa bakar allt kaffebröd.

– Hon är väl lika galen som jag, fast 
med bakning, säger Jimi.

GALET VAR DET väl några som tyckte att 
det var när Kalmar Verkstad i sam-
arbete med holländska DAF skapade 
Tjorven, eller KVD 440/441 som model-
lerna egentligen hette. Postverket ville 

ha en bil till sina brevbärare och när en 
av dem provkörde en prototyp tyckte 
han den verkade ”trulig, ungefär som 
Tjorven” och så var smeknamnet klart.

Bilen var högerstyrd. Brevbärarna 
behövde inte kliva ur den för att stoppa 
räkningarna och reklamen i brev- 
lådorna i villaområdena.

Cirka 2 300 bilar byggdes innan  
produktionen upphörde 1972, 1 500 av 
dem till Postverket.

Karossen av glasfiber, som monterades 
på stålram, stod inte emot regn, rusk 
och snö speciellt bra. Brevbärarna frös.

– Den hade mycket barnsjukdomar, 
säger Jimi Essén. Som sagt, det var 
väldigt dragigt. Motorn var för svag och 
högvarvig. Bromsarna för klena. 

MEN TJORVEN-KONNÄSSÖR Essén 
tycker alltså att Tjorven är en synner-
ligen underskattad bil.

– De hade för bråttom med att släppa 
ut den. Man skulle gett den lite tid och 
isolerat bättre och fixat en bättre,  
vattenkyld motor. Men transmissionen, 
en steglös Variomatic med vakuum 

och drivrem, är genialisk. Jag har aldrig 
behövt laga en Variomatic.

Sedan, med trettonårige grabbens 
ohejdade glädje och entusiasm, öppnar 
Jimi dörren och pekar ut mot gårdsplan.

– Ser du den där vita med röd vänster-
framskärm? Den ska jag bygga om till 
bärgningsbil. ●

”Jag är väl galen, men 
jag älskar den här 

lilla farkosten”

I Rockneby  
finns alltid plats 
för en Tjorven till. 

Jimi köpte sin  
första Tjorven för 
bara sex år sedan. 

Det har blivit 46 till. 

Att bygga en bärgningsbil är Jimi Esséns nästa projekt. 

Egentligen heter bilen KVD 440/441.  
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 Sverige runt

Här får Garbo vara i fred
I Härjedalen finns en 
staty av Greta Garbo som 
är nästan omöjlig att 
hitta. Det är precis det 
som är poängen.

TEXT: MARTIN ENGQVIST
FOTO: FOTOGRAFISKA 
OCH JÓN LEIFSSON

Lillhärdal

Det var inte helt okomplicerat att få 
statyn på plats. 

– Första delen av resan från Skåne 
skedde med min hästtrailer. Den sista biten 
lyftes hon över myrar och trädtoppar med 
helikopter. Det var häftigt att se henne 
landa, berättar Jón.

Nu får Greta Garbo faktiskt inte vara helt 
i fred ens där i skogen. Statyn har blivit 
en lite udda turistattraktion i Härjedalens 
kommun och i dag finns en upptrampad 
stig som leder till den från grusvägen.

Greta själv tycks ändå ta den relativt 
begränsade uppståndelsen med ro. Hon 
sitter där på en sten. Det ser ut som att 
hon mediterar. Och hon vill helst inte bli 
störd. ●

MITT I SKOGEN, en dryg mils färd på 
grusväg från det lilla samhället Lillhärdal 
i Härjedalen, ligger en plats som heter 
Stockholm. Här finns bara träd och myrar. 
En och annan fågel. Och en staty som 
föreställer Greta Garbo. 

– Hon ville ju vara i fred, så det är en 
lämplig plats för en Garbostaty. Hon hade 
inte gillat att stå på ett torg i någon stad 
med en massa människor som trängs, 
säger konstnären och skulptören Jón 
Leifsson, som skapat statyn. 

HISTORIEN OM Sveriges kanske mest otill-
gängliga och svårhittade konstverk började 
2016. Greta Garbo skulle året dessförinnan 
ha fyllt 100 år och Fotografiska museet i 
Stockholm hedrade hennes minne med 
utställningen ”Bilden av Garbo”. Men 
arrangörerna ville göra något mer, och 
idén om en staty föddes. Eftersom Greta 
Garbo var en mycket skygg person sökte 
man efter en plats dit så få som möjligt 
skulle komma och störa henne. Valet föll 
på den lilla gläntan i Härjedalsskogen och 
uppdraget att skapa själva statyn gick alltså 
till Jón Leifsson. Han har sin ateljé och 
verkstad i Lövestad i Skåne och det var där 
konstverket tog form, först som skiss och 
modell och så småningom som betong-
staty i naturlig storlek. 

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

Med hjälp av helikopter 
kom Garbo till väglöst land. 

Känd för sin 
skygghet. 

Jón Leifsson 
och hans 
skulptur. 
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
Italien. De fyra överblivna bokstäverna
ger ytterligare ett ord. Orden hittar du 

både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

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

Vinnare Kombikrysset juli 2019:
Kerstin Revelj, Hägersten, Erland Dahlin, Umeå,  
Monica Hall Westin, Uppsala, Solveig Perfect, 
Järna, Bertil Bruno, Svängsta.
Efterfrågad lösning juli 2019: BOMÄRKE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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Nu är det klart!

Har du nog med prylar?
Du vet väl att när du vinner på 200 kr-nivån kan du alltid välja 
en ny lott, eller ett skraplottspaket istället för varuvinst. 

Gör så här:

Har du inte tillgång till internet, men vill ändå ha en förvald vinst?
Ring vår kundservice så får du hjälp: 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 fältet ”Välj förvald vinst”.

4. Välj vilken vinst du vill ha under rullgardinsmenyn.

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

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



Fruktstund de luxe
➞ HUSKVARNA 21 september. Det är svårt att  
tänka sig en bättre plats att fira Fruktens dag än 
Brunnstorps gård i Huskvarna. Gårdens fruktträd  
är ett klonarkiv med ungefär 130 sorters äpplen,  
30 sorters päron och ett 20-tal sorters körsbär.  
Den här dagen kan du – utöver att smaka på delikat 
frukt – få dina medhavda äpplen artbestämda, se 
svamputställningen och handla lokalproducerade 
godsaker. Med mera. Mer info: www.jkpg.com
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På gång

Borlänge Science Festival 
är en fyra dagars hyllning 

till vetenskapen. Barn, unga 
och vuxna kan ta del av 

roliga, spännande och lärorika 
aktiviteter, experiment och 

föreläsningar. Mer info: 
www.borlangesciencefestival.se

26-29
SEPTEMBER I BORLÄNGE

”Geologi är  
grunden för allt”
➞ Hallå där Nelly Aroka, 
projektledare för Geologins 
dag, den 14 september. 
Varför behöver geologin en 
egen dag?
– Jag brukar säga att 
geologi är grunden för allt 
i vårt samhälle; hus, vägar, 
tekniska hjälpmedel och för 
vårt grundvatten 
När startade detta?
– För tjugo år sedan på  
initiativ från Svenska  
nationalkommittén för 
geologi som sökte ett nytt 
sätt att föra ut kunskap om 
geologi till allmänheten. 
Inspirationen kom från  
Kanelbullens dag. Kan den 
ha en egen dag så kan  
geologin också ha det.
Var firas Geologins dag?
– Runt om i landet. Det 
brukar vara uppåt 70 olika  
arrangemang, från grott-
krypning och guldvaskning  
till föreläsningar och utställ-
ningar. På många platser kan 
besökarna ta med stenar 
och få veta vilka mineraler 
stenen innehåller. Läs mer 
på www.geologinsdag.nu.
Vilka vänder ni er till?
– Alla! Våra besökare är allt 
från barnfamiljer till pen-
sionärer och många väljer 
aktiviteter efter väder. Är 
det fint så är exkursionerna 
extra populära.  
Vad har du för bakgrund?
– Jag är kvartärgeolog och 
har studerat den yngsta 
perioden i jordens historia.  
Vad blir din aktivitet i år?
– Jag har inte bestämt 
ännu, men på invigningen 
dagen innan kommer jag 
att vara i 1700-talsgruvan i 
Los i Hälsingland. Där hit-
tade man nickel för första 
gången och där har brutits 
kobolt, ett ämne som i dag 
är väldigt eftertraktat, inte 
minst av mobiltelefontill- 
verkarna. ●

➞ HELSINGBORG 4 oktober. Det har gått  
50 år sedan den legendariska Woodstock-
festivalen arrangerades, med artister som 
Jimi Hendrix, Janis Joplin och Creedence 
Clearwater Revival. Och Woodstock 50 år  

är kort och gott namnet på den hyllnings-
turné som Mikael Rickfors, Dan Hylander 
och Py Bäckman ger sig ut på med start i  
Helsingborg denna fredag.  
Mer info: www.woodstock50.se ●
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Heja vetenskapen!

SMAKRIKEDOM

Tillbaka till Woodstock

Brunstvrål och trerätters 
➞ KARLSHAMN 14 september. Eriksberg 
Vilt & Natur strax utanför Karlshamn är 
Nordens största safaripark. I det 925 hektar 
stora hägnet finns cirka 1 600 vilda djur, 
bland annat kronhjortar, dovhjortar, 
vildsvin, visenter och mufflonfår. Denna 
septemberlördag kan besökarna uppleva 
inte bara en trerätters middag och en god 
natts sömn utan också kronhjortarnas 
brunstvrål under en guidad tur i parken. 
Mäktigt! Mer info: www.eriksberg.nu

HANTVERKSMÄSSA

Färgstark festival 
➞ UMEÅ 11–13 oktober. Turnerande 
Sy- och hantverksfestivalen är landets 
största mässa i sitt slag och nu kommer 
den till Umeå. Under tre dagar fylls 

Noliamässan 
av besökare 
och utställare 
som älskar 
sömnad, 
handarbete, 
smyckes-
tillverkning 
och eget 
skapande. 
Fynda hant-

verksmaterial, delta i workshops och låt 
dig inspireras i största allmänhet. 
Mer info: www.visitumea.se
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Conny Bloom, Claes Yngström, Dan 
Hylander, Mikael Rickfors, LaGaylia 
Frazier, Mats Ronander, Py Bäckman 
och Janne Åström firar Wood- 
stockfestivalens 50-årsdag. 

Det är brunst- 
säsong i Blekinge. 
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Brunnstorps gård är 
ett fruktparadis. 



 

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

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

1 Extralott 
      Du får 1 lott i Extralotteriet som ger dig  
      4 vinstchanser. 

Chans i Superjackpotten  
Du får 1 lottnummer till Superjackpotten 
– där du kan vinna hela 10 miljoner kronor.

 

Kontantvinster 
Extralotteriet ger dig kontantvinster, upp till 

      250 000 kr varje fredag.

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

 Motorlotteriet (eller ett skraplottspaket för 200 kr).
 

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-10-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Personuppgifterna du lämnar här
kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sveri-
ge AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på  
www.kombispel.se/allmanna-villkor.

SVARSKORT

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

1909EXKOM

 

SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/extra

25 kr*
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

EXKLUSIVT ERBJUDANDE

TILL DIG SOM KUND! 
ÖKA DINA CHANSER TILL MILJONERNA 

 FÖR HALVA PRISET FÖRSTA MÅNADEN

 
Extralotteriet

Frankeras ej
Mottagaren 
betalar portot


