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Kombi

Ännu en 
  miljonär! 

Glädjeyra när Margareta 

snurrade på Jackpotthjulet

13:e generationen  
i manegen

VILKEN 
CIRKUS!  

UPPTÄCK 
BANGKOK 

På korvkurs
Matnyttigt 
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OKTOBER OCH VINTERN står för dörren. 
Då är det många som drömmer sig bort 
till varmare breddgrader. I månadens 
nummer tar vi dig med till Thailands 
huvudstad Bangkok. Det finns nog 
inget som kan förbereda förstagångs-
besökaren på de stora städerna i Asien. 
Värmen, ljudnivån, dofterna och pulsen 
under de flesta av dygnets timmar 
liknar ingenting som vi har i Sverige. 
Samtidigt finns det massor att se och 
uppleva. Något som är viktigt för mig 
när jag reser är maten, och Bangkok 
är verkligen en matstad i världsklass. 
Det går att hitta fantastisk mat i allt 
från enkla gatustånd till skyskrapornas 
restauranger. Så våga prova nya smaker 
och rätter när du får möjlighet att 
besöka Asiens städer!

NÅGOT SOM JAG inte har provat, men 
gärna skulle göra, är att stoppa egen 
korv. Vi hälsar på hos Kristoffer  
Franzén i Örsundsbro och får en 
introduktion i korvstoppningens konst. 
Kristoffer tipsar också om två av sina 
favoritrecept. Jag tänker att en fänkåls-
salsicca, men på vildsvin, borde kunna 
vara något för mig. Håll tummarna för 
att jag lyckas hålla fjälstren i skinnet.

PS. Visste du förresten att Bangkok 
är ett smeknamn. Stadens fullstän-
diga namn är det längsta 
stadsnamnet i världen. 
Skriver inte ut alla 168 
bokstäver, för då räcker 
spaltutrymmet inte till. 
Den nyfikne får slå 
upp det. 

Mat som passar 
alla smaker

KORVHANTVERK 
Det blir inte mer närprodu-
cerat än att tillverka maten 
själv. Häng med på korvkurs! 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Möt två lyckliga nyblivna miljonärer, läs om pizzans svenska histora, om livet 
med elbil och om den omdiskuterade formgivaren Gunnar Nylund. 

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

Han för 
traditionen 
vidare

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 10
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Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder. 

Förmånstagare: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) och 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
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 16 Sidan 12

Välkommen

Kombi

Sidan 6

Trolle Rhodin III leder 
cirkusen hans farfars far 
startade för 120 år sedan. 

Sidan 23

BANGKOK FASCINERAR 
På väg till Thailand i vinter? 
Missa inte Bangkok, en stad 
som ständigt överraskar. 

ÅH, ZOO FINT!  
Inred med 
inspiration från 
djurens värld. 
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VINNARE 
1 000 000:-”JAG SATT I BILEN när det plingade till i 

mobilen. Jag öppnade mejlet från Kombi-
lotteriet och läste att jag hade vunnit en 
miljon kronor. Jag blev ju överraskad  
förstås, men mest av allt kändes det väl-
digt bra. Gött, som man säger. 

Det roliga är att jag vann en bil på den 
här lotten för några år sedan – och så  
kommer det en miljonvinst nu! Det låter 
ju helt osannolikt men sådant händer 

tydligen. Pengarna kommer att ge mig 
möjlighet att göra det jag har längtat efter: 
lämna över mitt företag och flytta till  
Spanien där jag har en lägenhet. Efter  
att ha jobbat så hårt i många år kan jag  
äntligen ta det lugnt. 

Jag ska faktiskt inte göra något speciellt 
med pengarna. De kommer att få sitta på 
kontot till dess jag kommer på något roligt 
jag vill göra.”

”Det känns gött”

Lars Sonnerfjord Niklasson
Ålder: 64 år.
Bor: Surte.
Gör: Pensionär sedan något år men har 
fortsatt driva mitt företag. Tills nu.
Familj: Två döttrar och två barnbarn.
Intressen: Tittar gärna på sport i alla former. 



Vad gör en fotograf på se-
mestern? Frågar man Oskar 
Omne är svaret självklart: 
Fotograferar! Han och hans 
kamera är i det närmaste 
oskiljaktiga. 

I det här numret av Kombi har 
du fotograferat cirkusdirek-
tören Trolle Rhodin III. Hur är 
din egen relation till cirkus? 
– Som liten var jag på cirkus 
många gånger, men fram till 
besöket hos Trolle hade jag 
inte varit i ett cirkustält i vuxen 
ålder. Det var en mycket spän-
nande miljö att få fotografera i!
Hur kom det sig att du blev 
fotograf? 
– Jag köpte en systemkamera 
med pengar från ett sommar-
jobb och hade med mig den 
överallt, efter det gick det inte 

att göra något annat. 
Vad är det roligaste med 
jobbet? 
– Att få träffa så många olika 
och spännande människor 
och under en ganska kort tid 
få porträttera dem och få fram 
ett eget uttryck. 
Hur ska en bra bild vara? 
– Den ska ha fint ljus och en 
tydlig och direkt estetik.
Var kan man se dina bilder?
– DI Weekend, Företagaren, 
Göteborgs-Posten, Finans-
liv och Chef är några av de 
tidningar jag jobbar för. 
Vilket är det konstigaste foto-
uppdrag du fått? 
– Att fotografera ett vitt ägg 
mot en vit bakgrund. 
Någon bild du drömmer om 
att ta? 
– Att få till de sista bilderna i 

ett personligt projekt jag jobbat 
med i flera års tid.
Vad gör du helst när du är 
ledig?
– Fotograferar med någon 
typ av gammal analog kamera 
helst på vandring i fjällen.

Åtta frågor till Oskar Omne, fotograf

”Ägget var en utmaning”
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Kombinytt

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

MÅNADENS LÄSARBREV

Grattis! I Kombi nr 8 tävlade vi ut 
boken Baka utan ugn och det rätta svaret var 
Elfenbenskusten. Vinnare blev: Kjell Jernberg, 
Uppsala, Annika Johansson, Gusselby.

Minin – Hundkojan – fyller 
60 år i år och har tillverkats i 
10 miljoner exemplar, vilket 
firades i somras med ett re-
jält kalas i Bristol. Miniägare 
och fans från hela världen 
hade tagit sig till den engel-
ska hamnstaden för att hylla 
den ikoniska lilla bilen. 

Minin revolutionerade bil-
världen när den såg dagens 
ljus 1959. Med kompakta 
mått, tvärställd motor, fram-
hjulsdrift och ett hjul i varje 
hörn satte konstruktören 
Alec Issigonis en standard för 
småbilar som gäller än i dag. 

Det mest spektakulära 

inslaget under 60-årsfirandet 
i Bristol var kortegen med en 
Mini från varje tillverkningsår 
och med det allra första 
exemplaret från 1959 i täten. 
Den klassiska och riktigt lilla 
hundkojan slutade tillverkas 
2000 för att lämna plats för 
första generationen av den 
något större moderna Minin, 
också den en stor succé. 

Nästa stora händelse för 
Mini, i dag ägt av BMW, är 
lanseringen av den helek-
triska Mini Cooper SE, ett 
litet krutpaket på 184 häst-
krafter som börjar tillverkas  
i Oxford i november.

Motornytt!

Stor fest för liten bil

HURRA!
HURRA!

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

Hej! Jag tycker tidningen är väldigt trevlig och att det är 
ett nöje att läsa den. Jättebra artiklar om allt möjligt som 
ger mig tips, idéer, inspiration och intressant information. 
Härligt med en bra papperstidning i vår digitala värld!
Katarina

Hej Katarina!
Vad roligt att du gillar Kombi och precis som vi tycker 
om tidningar på papper. Vi skickar ett skraplottspaket 
som tack för din insändare.

Vi är stolta över att kunna 
meddela att tidningen 

Kombi är nominerad till 
Publishingpriset. 

Det är en jurybedömd 
tävling för bland annat 

tidningar, tidskrifter och 
böcker.
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Margareta Eng
Ålder: 73 år.
Bor: Växjö och Oskarshamn.
Gör: Pensionär sedan 7 år 
efter cirka 40 år som lärare, 
varav två år som utländsk 
lektor i Narva, Estland. 
Familj: Man, två barn och fyra 
barnbarn mellan 6 och 17 år.
Intressen: Läsa, väva, sy och 
vara i naturen – gärna i fjällen.

VINNARE 
1 100 000:-

” Vi ska renovera klart”
DET ÄR EN glad Margareta som kliver in 
i rummet på Hotell Kungsträdgården 
i Stockholm där Jackpotthjulet väntar. 
Hon har med sig sin man Leif, två sys-
kon med respektive och ett barnbarn. 
Rummet är fyllt av människor från 
Kombilotteriet och Spelinspektionen 
så där är ett stort sorl. 

Efter cirka 40 år som lärare säger 
Margareta att det nästan känns som 
examen och för att dämpa sorlet säger 
hon att nu får det vara tyst i klassen. 

De närvarande skrattar till innan 

Margareta inlevelsefullt börjar berätta 
om när hon fick veta att hon vunnit. 
Varken dottern, som då var i Frankrike, 
eller sonen, som var hemma i Göte-
borg, svarade när hon ringde för att 
meddela nyheten. Hon skickade sms 
om att ringa snarast. De trodde att 
något förfärligt hade hänt, men så var 
ju inte fallet utan enbart stor glädje. 

– Min tanke i dag är att jag är glad 
om det blir en miljon i vinst för jag 
hade ingenting innan. Jag hetsar inte 
upp mig, jag är som jag brukar vara.  

Margareta verkar lugn när hjulet 
snurrar och till slut stannar på  
1 100 000 kronor. Det är 100 000 kronor 
mer än vad hon redan vunnit. 

– Först och främst vill jag göra klart 
renoveringarna av vårt 110 år gamla 
hus och vår fjällstuga. Jag kommer att 
betala en del skulder relaterade till 
detta, berättar Margareta.  

– Jag vill ge barnbarnen en liten 
slant var och bjuda barn och barnbarn 
på julbord. Om det blir pengar över 
kanske det blir en resa i framtiden.
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Han har cirkusen i blodet och är så gott som född i manegen. 
Hans farfars far grundade Cirkus Brazil Jack för 120 år sedan 
och i dag för Trolle Rhodin III arvet vidare. Men i modern form, 
utan djur och med endast vegangodis. 
TEXT: HENRIK EMILSON  FOTO: OSKAR OMNE

H
AN ÄTER 10 ÄGGVITOR till  
frukost! Han talar nio språk 
och spelar 15 instrument! 
Han gör 150 föreställningar 

om året landet runt! Han driver 
världens äldsta cirkus och är världens 
yngsta cirkusdirektör – välkommen in  
i manegen: TROLLE RHODIN III!!!!

SÅ SKULLE DET kunna låta om Trolle 
Rhodin III blev introducerad en kväll i 
cirkusmanegen, men nu är det faktiskt 
hans uppgift som cirkusdirektör att 
presentera akterna under föreställ-
ningen. Man kan lugnt säga att han 
har yrket i blodet. Mamma Carmen 

Hans liv är en cirkus

”Jag lekte inte med leksaker under uppväxten, 
utan i tältet. I dag jobbar jag med min lekstuga”

Lupascu Rhodin är tidigare lindansare 
och tolfte generationens cirkusartist. 
Pappa Trolle Rhodin Jr är sonson till 
cirkusens grundare Carl Rhodin – mer 
känd Brazil Jack. 

–  Ja, jag fick cirkusen serverad med 
modersmjölken, säger Trolle III. 

SEDAN STARTEN 1899 har familjen 
Rhodin verkat inom cirkusen i olika 
former. Trolle Rhodin Sr (alltså, det 
finns tre Trolle: Trolle Sr, Trolle Jr och 
Trolle III) drev den internationella 
storcirkusen Zoo Cirkus med tre ma-
neger och världsturnéer. 1964 fick han 
erbjudande om att bli artistchef på den 

amerikanska cirkusen Ringling Bros. 
And Barnum & Bailey: The Greatest 
Show on Earth, där han verkade fram 
till 1982. När han återvände till Sverige 
startade han åter upp Brazil Jack med 
sina tre söner – nu med undertiteln 
”Cirkus som på farfars tid”. Sex år  
senare, 1988, föddes den tredje Trolle 
och det var liksom aldrig någon tvekan 
om vad han ville göra. 

– Jag har velat jobba med cirkus 
sedan jag föddes, ända sedan jag såg 
min farfar i frack i manegen. Det var en 
självklarhet, säger Trolle III. 

CIRKUSDIREKTÖREN RÖR SIG raskt 
mellan vagnarna och tältet, som flyttas 
till en ny spelplats varje dag, förutom 
på helgerna, och visar oss in i den vagn 
hans farfar lät bygga och som en gång i 
tiden fraktades med tåg. Det är kontoret 

Att resa tältet och göra hela 
cirkusen spelklar tar tre timmar. 

Det tar 45 minuter att riva allt. 
”Vi kan vara iväg på en timme 

efter föreställningen.”
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Förra året slog Brazil 
Jack publikrekord. 
”1,6 procent av 
Sveriges befolkning 
besökte oss.” 

Trolle Rhodin III
Ålder: 31 år.
Familj: Pappa Trolle Jr, tidigare 
cirkusdirektör för Brazil Jack, 
mamma Carmen Lupascu 
Rhodin, lindansös och jonglör. 
Yrke: Världens yngsta cirkus-
direktör. Regissör, designer av 
tält, musiker. 

Cirkusartisten Brazil Jack (Carl Rhodin) och hans hustru Iris Rhodin, tidigt 1920-tal.
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krävs med alla artisterna, nio språk 
totalt. 

– Jag lekte inte med leksaker under 
uppväxten, utan i tältet. I dag jobbar 
jag med min lekstuga. 

SOM 22-ÅRING tog han över cirkusen, 
som den yngsta cirkusdirektören i  
världen. Då var cirkusbranschen i 

och här sitter mamma Carmen och 
sköter bokningarna. Här är Trolle III 
uppvuxen och han beskriver det som 
en lärorik uppväxt, han fascinerades 
av scenteknik, ljud, ljus, kostym och 
regi. Språken kom på köpet, han pratar 
rumänska med mamma, svenska med 
pappa, föräldrarna pratar tyska med 
varandra och sedan talar han det som 

Vagnen byggdes en gång 
av Trolle Sr och fraktades 
på tåg. Nu är det kontor 
och här sköter mamma 
Carmen bokningarna av 
föreställningarna. 

Skorna putsas, 
håret sprejas och 
sminket sminkas. 

Showtime!

Popcorn 
fungerar bra på 

den moderna 
cirkusen.

något av en svacka, med ganska sjaviga 
små cirkusar, trötta akter, svikande 
besökssiffror och inte minst en djur-
hållning som publik och aktivister 
reagerade mot. 

– Jag hade som vision och mål att vi 
ska vara framtidens cirkus. Vi måste 
anpassa oss och förnya oss. De flesta 
går ju inte på bio för att se samma film 

På manegegolvet finns symbolen för  
resandefolket, samma symbol som cirkus-
direktören har tatuerad på armen. 
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Cirkus Brazil Jack 
➞ Grundades som Cirkus Brazil Jack år 
1899 av Carl Rhodin (Brazil Jack) som 
en enmansföreställning.
➞ Sonen Olof Trollheimen (Trolle) tog 
över som direktör 1941 och turnerade 
runt i Norden, Asien och Östeuropa 
under nya namnet Zoo Cirkus, som 
hade 6 000 sittplatser och tre maneger, 
varav en var vatten och en is. 
➞ Zoo Cirkus var den första väst- 
cirkus som besökte Sovjetunionen och 
lämnade efter sig spår som fortfarande 
finns att skåda i rysk cirkuskonst.
➞ Efter några år som cirkusdirektör vid 
världens största cirkus Ringling bros. 
and Barnum & Bailey i USA, återvände 
Trolle till Sverige 1982 och startade 
Cirkus Brazil Jack med sina tre barn. 
➞ Cirkus Brazil Jack var inspelnings-
plats för Helena Bergströms film Vilken 
jävla cirkus 2017. Trolle III spelar en 
eldslukare i filmen.
➞ 2018 blev cirkusen djurfri.
➞ Senast cirkusen besökte Gotland 
krävdes fyra turer med färjan för att få 
över allt.
➞ Under 2019 har Brazil Jacks cirkus-
tält använts som spelplats för Dolly- 
styles turné The Circus Tour.
➞ Musiken komponeras av Trolle III:s 
kusin Robin Rhodin. 
➞ Cirkusen ger 150 föreställningar om 
året, från Ystad till Kiruna. 

”Vi har en själ, samma slags själ som  
Operan och Dramaten har”

Brazil Jack har 50 anställda från tolv 
olika länder och fyra kontinenter. 

om och om igen. Samma med cirkus, 
därför har vi en ny show varje år. Nya 
artister, ny regi, musik och ljusdesign. 
Det tar fem månader att arbeta fram en 
föreställning, säger Trolle III och berät-
tar att han reser själv och letar akter 
och får 100–200 ansökningar skickade 
till sig – i veckan. 

SEDAN 2018 ÄR Brazil Jack helt djurfri. 
– Vi ville inte bli förknippade med 

vad andra cirkusar bidragit till för att 
sänka cirkusens status. Att ta bort  
djuren ur föreställningen gick från en 
dag till en annan och det var inget  
konstigt och inget vi saknade. Nu  
känner folk att de kan gå på cirkus igen 
och att det känns okej – och roligt. 

Trolle III beskriver Brazil Jack som 
en modern cirkus i klassisk inramning, 
anpassad för nutiden. Exempelvis säljs 
bara veganskt godis i cirkuskiosken. 
Konceptet går hem, förra året satte de 
publikrekord. 

– Det finns ingen större turnerande 
scenkonstapparat än vår i Sverige. Vi 

ger 150 föreställningar om året från 
Ystad till Kiruna. Man kan säga att jag 
har sett Sverige några gånger …

TURNÉRANDET HANDLAR OM ett slags 
ansvar, menar Trolle III: att ta under-
hållningen ut till publiken. 

– Det är något speciellt med Brazil 
Jack, vi har en själ. Samma slags själ 
som Operan och Dramaten har, insti-
tutioner som också funnits i mer än 
100 år. Vi tar den här själen ut till folket 
och de får ta del av den i två timmar 
och sedan ha den med sig långt efter 
föreställningen. 

På vintern är cirkusen stationerad på 
en gård i Malmö och Trolle III arbetar 
som regissör på teatrar och cirkusar. 
Han slipar även på nästa års föreställ-
ning. Men om han blickar ännu längre 
fram, hur ska han föra cirkusarvet 
vidare?

– Det kommer, jag kommer att bilda 
familj framöver, säger 31-åringen lugnt. 

Han har med andra ord sin största 
föreställning framför sig. ●
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EFTERVÄRLDENS BESKRIVNING AV 
Gunnar Nylund (1904-1997) är minst 
sagt spretig. En pionjär inom stengods, 
tycker många. Medioker formgivare av 
massproducerade föremål, tycker andra. 
Filosof, uppfinnarjocke, engagerad 
medborgare och konstnärlig multi-
talang, säger någon. 

Oavsett experttyckanden sålde 
Nylunds vaser med harpälsglasyr,  
karaktärsfulla djurskulpturer och ser-
viser i enorma upplagor från 1930-talet 
och decennier framåt. Och liksom den 
stora kundskaran var han fullt över-
tygad om sin egen storhet. Under åren 
som konstnärlig ledare för Rörstrands 
stengods styrde han fabriken i Lid-
köping med djärva idéer, divalater och 
järnhand. Han hade åsikter om allt 
från hur fabriken sköttes till traktens 
lokalpolitik och föreningsliv. 

När Nylund började på Rörstrand 
1931 hade han redan gjort sig ett namn 
genom det matta fältspatsglaserade 
stengods som han utvecklat för egna 

företaget Saxbo. 1932 kom det stora 
genombrottet med en kaosartad  
Rörstrandsutställning i Stockholm,  
där polis tillkallades för att hålla koll 
på köerna. Nylunds rena former till 
moderata priser var något av en  
designrevolution.

Från 1950-talet blev den kontro-
versielle kreatörens roll otydligare på 
Rörstrand men samarbetet fortsatte 
och hans sista säljsuccé blev de blåvita 
jultallrikar som producerades 1968–1999. 
Gunnar Nylund gjorde även offentliga 
verk och ritade allt från silver, glas och 
kylskåp till sanitetsporslin för IFÖ. ●

TEXT: CHRISTINA BILD

Divig stengodspionjär

Kulturkoll

Gunnar Nylund i urval på nätauktion
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Vas, Flambé, utrop 
1 500 kr.

Sex små fat/askkop-
par av chamotte, 
klubbade för 534 kr.

Igelkottsvas av chamotte 
ursprungligen skapad 
1937. Utrop 3 000 kr.

Typisk Nylund-kanna 
för Rörstrand, utrop 
1 500 kr.

Väggplakett, troligen 
1960-tal, utrop 1 500 kr.

Gunnar Nylund vid sitt konstverk 
Havsbotten på Hotell Lysekils fasad.

Nyfiken på Nylund?   
Vi har två exemplar av boken Gunnar  
Nylund: konstnär och industriform-
givare av Petter Eklund som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt på frågan: 
Gunnar Nylund var i många år konst-
närlig ledare för Rörstrand i Lidköping, 
dit företagets tillverkning flyttades 
under 1930-talet. Men var låg den 
ursprungliga Rörstrandsfabriken?   
1. Halmstad 
X. Malmö  
2. Stockholm   

Mejla svaret tillsammans med ditt namn 
och adress till vinn@kombispel.se. Döp 

mejlet till ”Nylund”. Eller skicka ett  
vykort till Tidningen Kombi, ”Nylund”, 
Box 995, 162 12 Vällingby. Senast 
den 31 oktober vill vi ha ditt svar.

Vinn! 

Intresset för djur fick Gunnar 
Nylund från sin pappa, skulptören 
Felix Nylund, som ofta skissade  
av djur på zoo tillsammans med  
sonen. Från 1930-talet till 1981 
tillverkades hans populära 
Rörstrandsdjur i såväl exklusiva, 
unika objekt som serietillverkade 
statyetter i obegränsad upplaga. 
Pingvin med unge för Rörstrand, 
signerad R GN Sweden, ropades 
nyligen ut för 4 000 kronor. 
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Tidseffektiva morgonlärkor hinner avverka en handfull sevärdheter 
runt Mälaren på en enda dag. Men varför inte avsätta en långhelg 

för kultur, shopping och gamla spökslott? 

Weekend

Mälardalens pärlor

I Eskilstuna får gamla 
prylar nytt liv.

Mässingsglans i Skultuna.

OMRÅDET RUNT MÄLAREN tillhör de mest 
historiespäckade i Sverige. Här finns Birka 
och landets äldsta stad Sigtuna, hällrist-
ningar i Boglösa och imponerande bygg-
nader som Skokloster, världens kanske 
bäst bevarade barockslott. 

Varje augusti samlas 20 000 motor-
cyklister för att köra slingan Stockholm–
Strängnäs–Västerås, men det går självklart 
att ta sig runt med bil, tåg och buss. Eller 
att ta ångbåt från Stockholm till Mariefred. 
Här är några guldkorn längs de drygt  
25 milen:

TAXINGE SLOTTS KAKBUFFÉ  1
Hit vallfärdar stockholmarna för att andas 
ut i slottsparken och njuta av Europas 
största kakbuffé, med minst 65 sorters 
bakverk, från bondkakor till saffranskolapaj. 
Taxinge är också en populär destination 
i jultid. Under årets julmarknad, 14–17 
och 21–24 november, frestar drygt 130 
företag med hantverk och juldelikatesser 

som hemystad ost, sylta och bröd. Mysiga 
Mariefred och populära Gripsholms slott 
ligger nästgårds och är väl värda ett besök. 

MILITÄRHISTORISKA VINGSLAG  2
Bandvagnar, soldattorp och tennleksaker: 
Arsenalen, Skandinaviens största museum 
i sitt slag, visar militärhistoria ur många 
perspektiv. Ett 70-tal fordon från 1920- 
talet och framåt är det stora dragplåstret, 
tillsammans med det gamla soldattorpet, 
där du kan se hur en soldatfamilj levde förr 
och läsa om familjerna som bott i huset. 
Nytt för i år är den interaktiva utställningen 
Djur & Krig, som belyser hur djur hjälpt till i 
krig genom åren, med allt från minröjande 
råttor och bombhundar till ubåtsjagande 
sälar. 

SKULTUNAS MÄSSINGGLANS  3
I hela 415 år har Skultuna Messingsbruk 
legat på samma ställe, vid Svartån norr om 
Västerås. Bruket finns kvar, med ett litet 

museum med produkter och maskiner 
från århundranden tillbaka. Men Skultuna 
är numera främst en shoppingdestination, 
tack vare den fina, egna fabriksbutiken och 
andra butiker som säljer utgående varor 
och andrahandssortering av märken som 
Iittala, Ekelunds och Ernst.

Vill man fördjupa sig i traktens gruv- 
historia finns det paketresor med guidad 
tur i Sala Silvergruva, lunch på värdshuset 
och shopping och museibesök i Skultuna.

UNIK ÅTERBRUKSGALLERIA  4
Ryktet om ReTuna har spridits över hela 
världen sedan starten för fyra år sedan. 
Gallerian består av 14 butiker och ligger vid 
ReTuna Återvinningscentral i Eskilstuna, där 
också många av prylarna hämtas. Här säljs 
kläder, möbler, byggmaterial, tekniska  
prylar och sportartiklar, i både begagnat 
skick och förädlade till något helt nytt. 
Kaféet erbjuder ekologiskt producerade 
Fairtrade- och Krav-märkta godsaker.

TEXT: CHRISTINA BILD

1 2

3

4

Arsenalen visar svensk militärhistoria.Kak- och tårteldorado på Taxinge slott.
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Bangkok liknar ett sönderslaget 
pussel där de mest intressanta bitarna 
finns utspridda över hela staden. Här 
väntar en enorm rikedom av kultur, 
historia, gastronomi och speciell shop-
ping, om man vet var man ska spana. 

Chinatown och Old Town är två 
historiska distrikt många besökare 

Värme, sol och paradisiska stränder lockar många till Thailand. Men 
den som är på väg dit bör stanna några dagar i Bangkok, en pulserande 
storstad i ständig förändring. Vi har tittat närmare på några av de  
senaste årens nyheter – allt från mat till shopping och kultur. 
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

D
ET ÄR LÄTT att missuppfatta 
Bangkok. Den som kommer 
hit första gången möter ett 
trögrörligt trafikkaos och en  

bebyggelse med skogar av skyskrapor.  
Men Bangkok måste man ge tid. Bortom 
de första intrycken finns massor att 
uppleva. 

missar. Ett annat är Thonburi, på västra 
flodstranden där de äldsta delarna av 
Bangkok finns. Stadsdelen är känd för 
sina flytande marknader och kanaler 
samt Wat Arun, Gryningens tempel, 
som är täckt av sönderslaget kinesiskt 
porslin och Bangkoks kanske vackraste 
byggnad. 

BANGKOK
– överraskningarnas stad

I historiska distriktet Kudeejeen 
finns en promenadväg intill floden.

Entréplanet på nya gallerian IconSiam 
ser ut som en flytande marknad.

Elegant rätt på Michelin-
krogen L’Atelier de Joël
Robuchon.

Man måste pröva att åka
Tuk-tuk (mc-taxi) minst
en gång i Bangkok.
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”Här väntar en enorm rikedom av kultur,  
historia, gastronomi och speciell shopping”

5 heta Bangkoktips
1. Nya shoppinggallerior
Stadens senaste shoppinggallerior 
hävdar sig väl i konkurrensen. Praktfulla 
Central Embassy och lika eleganta 
EmQuartier tävlar i hejdlös lyx och bra 
restauranger. Terminal 21 har många 
lokala butiker och ett lite mer oväntat 
utbud. Omtalade IconSiam skiner verk-
ligen och gör sitt bästa av läget alldeles 
intill floden.

2. Mängder av stjärnkrogar
Hela 24 restauranger har Michelin-
stjärnor, vilket befäster Bangkoks rykte 
som förstklassig matstad. Missa inte 
indiska Gaggan, tyska Sühring, franska 
L’Atelier de Joël Robuchon samt 
Michelinsensationen Jai Fai, en enkel 
thailändsk budgetkrog.

3. Spännande marknader
Berömda Chatuchak Weekend Market i 
all ära, men Bangkok har fler spännande 
marknader. Nya Rot Fai Train Night 
Market är lättare att hitta i och har även 
många trevliga barer. Popup-marknaden 
Artbox har nu hittat ett hem på centrala 
Sukhumvit 10. Man slipper de vanliga 
souvenirerna, det är bara designers 
som säljer egna produkter här.

4. ChangChui Creative Village
Ett annorlunda Bangkok väntar  
15 minuter med taxi från city. Denna 
”kreativa by”, hyllad av Time magazine, 
har drömlika jätteskulpturer och unika 
och personliga butiker, restauranger 
och musikklubbar. Mitt i byn står ett 
passagerarflygplan där du kan äta 
finmiddag under kristallkronor och åka 
rutschkana till marken efteråt.

5. Gingerbread House
Nytt  kafé i Old Town som känns ori-
ginellt. I ett trähus från 1800-talet fullt 
av snickarglädje serveras superläckra 
versioner av thailändska efterrätter. 
Om Pippi Långstrump varit thailändska 
skulle hon nog ha bott i det här huset.

I det lågmälda Thonburi händer det 
mycket just nu. Inte minst byggs en ny 
Skytrain-linje här, vilket kommer att 
binda samman Thonburi med övriga 
Bangkok. När jag pratar med Bangkok-
bor om det allra senaste nämner de  
flesta den nya extravaganta shopping-
gallerian IconSiam, också den i Thonburi. 

– IconSiam imponerar med sin 
design. Gallerian ligger precis vid 

floden och de nya avgiftsfria IconSiam-
båtarna avgår var femte minut, berättar 
Malee Banlengchit, som jobbar på 
hotellet Mode Sathorn.

THONBURI HAR FLERA hemligheter. 
Ta bara Kudeejeen, en unik plats i 
staden. När den thailändske kungen 
Thaksin grundade Bangkok just här 
1767 erbjöd han två allierade grupper 

Gallerian EmQuartier.

MahaNakhon – Bangkoks nya 
314 meter höga landmärke.

ChangChui Creative Village.
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Fakta Bangkok
➞ Bangkok är Thailands huvudstad 
och ett av världens största turistmål 
med 21 miljoner besök från utlandet 
det senaste året. Staden grundades 
1767 av Kung Thaksin. Staden har ca 
8,3 miljoner invånare och är belägen 
vid floden Chao Phrayas strand, 40 kilo-
meter norr om Siambukten. Floden är  
i Bangkok ungefär 400 meter bred.

Resfakta
➞ Resa hit: Många flygbolag flyger 
mellan Bangkok och de nordiska  
huvudstäderna. 
➞ Prisexempel: 6 333 kr med Thai 
Airways, Stockholm–Bangkok och  
6 804 kr med Thai Airways Köpen-
hamn–Bangkok.
➞ Klimatpåverkan: Genomsnittligt 
koldioxidutsläpp vid flyg, enligt ICAO: 
Direkt Stockholm–Bangkok 711 kg/
person eller Köpenhamn–Bangkok  
742 kg/person, tur och retur.
➞ Bästa tiden: November–mars 
räknas som den lite svalare och torrare 
perioden i Bangkok.
➞ Prisnivå: På dyrare ställen är pris-
skillnaden Thailand–Västeuropa numera 
betydligt mindre än man vant sig vid. 
Att Bangkok förenar ett utbud från 
yttersta lyx till enklaste budget är fort-
farande en av stadens stora lockelser.
➞ Ta dig runt: Vid rusningstid med 
Bangkoks berömda köer måste man ha 
gott om tid om man väljer taxi. Då kan 
skytrain vara ett bättre val. Snabbast 
går motorcykeltaxi vilket kan kännas 
våghalsigt i den täta trafiken.
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mark: portugiserna och kineserna. En 
kinesisk-portugisisk enklav uppstod, 
kallad Kudeejeen.

När jag besöker Kudeejeen längs den 
nybyggda snirklande flodpromenaden 
svalkar en skön bris från floden Chao 
Phraya. Man kan besöka det kinesiska 
templet Kian Un Keng och den portugi-
siska kyrkan Santa Cruz. Men framför 
allt gå in i kvarteren där portugisers 
och kinesers kultur smält samman och 
blivit något helt eget.

Museet Baan Kudichin visar enkla-
vens historia. På familjerestaurangen 
Baan Sakunthong serveras mat som 
bara finns här och som är sensationellt 
god.

– Roligt att du är nöjd. Vi försöker 
bara laga den mat våra föräldrar lärde 
oss, säger Kanittha Sakunthong.

FRÅN THONBURI SYNS Bangkoks nya 
landmärke MahaNakhon på andra 
sidan floden. Stadens högsta byggnad 
drar blickarna till sig med sitt  
”deformerade” utseende. På toppen 
på 314 meters höjd kan man stå och 
blicka ut över hela staden i ett obrutet 
360-graders panorama. Bangkok har 
tveklöst blivit en attraktion rikare.

I MahaNakhon ligger också Michelin-
krogen L’Atelier de Joël Robuchon. Den 
dramatiska färgsättningen i rött och 
svart får krogen att påminna om en 
teater. Många rätter liknar konstverk 
man vill spara och sätta upp på väggen.  
Den som vill äta aningen mindre kost-
samt kan gå runt hörnet till Paii, en 
lysande fisk- och skaldjurskrog inhyst i 
ett palats från 1800-talet. Att kunna äta 
bra oavsett nivå förblir ett av de stora 
glädjeämnena i Bangkok. 

SVENSKE BJÖRN RICHARDSSON har bott 
i Thailand sedan 2008 och följt de se-
naste årens trender i Bangkok på nära 
håll. Han är general manager på det 
relativt nyöppnade hotellet 137 Pillars 
Suites & Residences.

– Bangkok hänger med väl i den 
globala utvecklingen med sin egen 
blandning av kulturella attraktioner, 
up-market shopping och både street 
food och fine dining, säger han.

Bangkok tar emot 21 miljoner 
internationella besökare per år. Med 
sina oändliga möjligheter till att bo, äta 
och shoppa väldigt prisvärt lär staden 
behålla sin position som en av världens 
ledande turiststäder ett bra tag till. ●

”Bangkok måste man ge tid. Bortom de första 
intrycken finns massor att uppleva”

Bangkok – en stad i ständig förändring.

Det kinesiska templet Kian Un Keng.

137 Pillars är 
ett nytt hotell 
med det lilla extra.

En unik lunch. 
På restaurangen 
Baan Sakunthong 
serveras mat som 
bara finns här. 
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 Sverige runt

Nästa gång du ringer och beställer en Capricciosa eller 
Calzone kan du sända en tanke till Västerås. Där serverades 
troligen Sveriges första pizza för mer än 70 år sedan.
SKRIV OM NÄR pizzan kom till Sverige! 
föreslog kollegorna på Kombis redaktion. 
Lätt som en pizzaplätt, tänkte jag – men 
oj, så fel jag hade. 

Pizzahistorikerna är nämligen inte ense 
om hur och när denna numera närmast 
husmanskostklassade rätt kom hit. Vi 
försöker reda ut begreppen.

När restaurangen Frati öppnade i 
Stockholm 1947 fanns en i Sverige dittills 
okänd rätt på förrättsmenyn – pizza, i 
tre varianter: Napolitana, Margherita och 
Cacciatora. Krögaren Luciano Frati var 
framgångsrik och hans restaurang blev 
ett riktigt inneställe. Men pizzan var ingen 
succé och försvann snart från matsedeln. 

FRATI MÅ HA varit först i Stockholm, men 
troligen serverades Sveriges allra första 
pizza samma år, 1947, på restaurang 
Sjöhagen i Västerås. Hundratals italienare 
hade kommit till staden för att jobba på 

TEXT: MARTIN ENGQVIST

Västerås

schen. Plötsligt hade vanligt folk råd att gå 
på restaurang och människor strömmade 
till pizzeriorna. Restaurangfacket krävde 
etableringskontroll. På arbetsgivarsidan var 
man inte lika orolig: 

– Pizzans guldålder är över nu, sade 
Sveriges Hotell- och Restaurangförbunds 
ordförande Jan Henrik Örtengren till  
Dagens Nyheter 1971.

VI VET HUR det gick med den saken. 
Giuseppe ”Peppino” Sperandio var en 

sann entreprenör och idéspruta. Han 
var först med att servera gratis sallad till 
väntande gäster och flera av de pizzor han 
skapade, som Bussola, är standard på de 
cirka 3 500 pizzerior som finns i Sverige  
i dag. Han är dock oskyldig till kebabpizzan,  
som enligt Onlinepizza.se förra året 
seglade om Vesuvio på listan över Sveriges 
populäraste pizzor. Man kan ju undra vad 
italienarna i Västerås hade tyckt om den. ●

Asea, så här fanns en stabil efterfrågan 
som saknades i huvudstaden. Men det 
skulle dröja till 1968 innan pizzan inledde 
sitt intåg på allvar i Sverige. Även här råder 
viss osäkerhet om var man var allra först 
– i just Västerås, i Borås, på Östermalm i 
Stockholm (där krögaren Bengt Wedholm 
öppnade en pizzadel i sin restaurang  
Östergök) eller kanske någon annanstans. 

DEN FÖRSTA renodlade pizzerian i Sverige  
var Piazza Opera, på Gustav Adolfs torg 
i Stockholm, startad 1969 av Giuseppe 
”Peppino” Sperandio, som snart öppnade 
ännu fler pizzerior i staden. En av dem, 
Pino i Midsommarkransen, finns kvar i dag, 
i samma lokal som vid öppningen för  
50 år sedan. 

Med öppna kök, ledigare klädd personal, 
högre genomströmning av gäster och 
inte minst lägre priser skakade ”Peppinos” 
pizzerior om den traditionella krogbran-

”Tio minuter!” 
– så blev Sverige ett pizzaland

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

Pino, Sveriges äldsta pizzeria. 

Nej, pizzan var ingen  
övergående trend, som 
många trodde på 70-talet. 
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Att tillverka god korv handlar 
inte bara om rätt ingredienser 
– lika viktigt är att de är snygga. 
Helena Thudin och Simon  
Andersson får därför även  
lära sig hur man flätar  
de färdiga korvarna.

Varför köpa trista korvar när man kan göra egna hemma i köket? 
Kan själv! I den andan tillbringade sex kunskapshungriga personer en 
söndag i Kristofer Franzéns charkuteri utanför Örsundsbro i Uppland. 

Hem åkte de med kilovis med egentillverkade godsaker. 
TEXT OCH FOTO: PER WESTERGÅRD

Konsten att göra
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Glada grisar är 
nyckeln till en god 

korv. Kristofer 
Franzén föder upp 

sina egna.  

D
E TVÅ GALTARNA i hagen är 
stora och lite skrämmande 
medan griskultingarna mest 
av allt är söta. Gemensamt 

för dem är att de har det så bra en gris 
kan ha det. Här får de röra sig fritt och 
böka i jorden så mycket de vill.

Slutet är ändå givet – på det lilla 
charkuteriet ett halvt stenkast bort 
kommer de en dag att omvandlas till 
korv, karré eller något annat som  
passar på tallriken. 

Den som både månar om de levande 
grisarna och ser till att de blir till  
delikatesser är Kristofer Franzén. På sin 
lilla gård i Uppland gör han fläskpro-
dukter till kunder från både när och 
fjärran. Inte minst korvarna har blivit 
omåttligt populära, något alla priser 
och diplom som hänger på väggen i den 
lilla butiken vittnar om. 

Att han har blivit en mästare på 
korv beror på envishet, en vilja att göra 
bra mat och en något nördig förtjus-
ning i att lusläsa tjocka tyska böcker 
om allt som rör korvtillverkning. En 
kunskap han inte snålar med. Alla som 
är hågade kan vara med på någon av 
de korvkurser Kristofer regelbundet 
arrangerar hemma på gården. 

Kombis reporter blev nyfiken och 
anmälde sig, tillsammans med fem 
andra matintresserade, till en kurs. Det 
skulle bli en dag då vi fick göra allt från 
att skära kött till att fläta samman de 
färdiga korvarna.

MEN DAGEN BÖRJAR med kaffe med 
dopp och en rejäl portion teori. 

– Det viktigaste av allt är att råva-

rorna är kalla, helst ska korvsmeten 
aldrig vara varmare än fyra grader, 
säger Kristofer Franzén.

Annars kommer korvsmeten inte att 
binda ihop som den ska, vilket betyder 
att korven blir smulig. Ett tips är att 
lägga in både kött, späck, vätskorna 
och redskapen i frysen en stund innan 
tillredning.

God hygien är naturligtvis också 
viktig.

– Ska du göra korv med hållbarhet 
ska du absolut mala köttet själv. Om 
du köper köttfärs i butik har du ingen 
aning om hur den har hanterats.

Kursens första praktiska moment 
blir att gå in i charkuteriets stora kyl 
och hämta kött och späck. Här gäller 
det att räkna fram hur mycket kött 

”Tyskarna har lika många korvar som 
fransmännen har ostar”

Varian-
terna är 
många. 
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Kristofer Franzén 
➞ Under många år arbetade Kristofer 
som datalingvist på ett forsknings-
institut i Stockholm. Men längtan till 
naturen fick honom att skaffa sig en 
gård utanför Örsundsbro i Uppland. 
Där föder han nu upp Linderögrisar, en 
traditionell lantras som kan och får gå 
ute och böka året runt. 

På gården har han ett eget charkuteri 
där de egna djuren blir till korv, luft-
torkad skinka och andra delikatesser. 
Kunder i Uppsala och Stockholm kan få 
alla hans produkter levererade medan 
närboende kan komma och handla i 
butiken på gården. 
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respektive späck som behövs för att 
den färdiga korven ska få en fetthalt på 
omkring 30 procent. Sedan blir det till 
att finfördela köttet och mala kryddor 
innan allt blandas med vätska.

Att få in den färdiga smeten i korven 
är inte helt lätt. Första steget är att 
blötlägga rengjorda tarmar och fjälster 
från gris eller får för att sedan trä upp 
dem på ett kötthorn. Sedan är det bara 
att fylla fjälstret med köttsmet. Inte 
för fort, då blir korvarna tunna och 
sladdriga. Men heller inte för långsamt, 
då blir resultatet tjockisar som riskerar 
att spricka. 

Det är inte lätt att få korvarna att bli 
perfekta – men vad gör det? Smaken 
kommer ändå att vara densamma.

EN ANNAN AV Kristofer Franzén käpp-
hästar är att följa recept slaviskt. Och 
det av ett enda enkelt skäl: 

– Har du gjort den perfekta korven 
är det trist att inte veta vad du hade i 
den, och därmed aldrig kunna göra om 
ditt mästerverk. Att testa nya varianter 

”Det var spännande att se och lära sig 
lite om alla hantverksmässiga steg.  

Nu ska jag hem och göra fler”

eller kryddblandningar är okej, men då 
ska du av samma skäl skriva upp exakt 
vad du har stoppat i korven.

Hans egen favorit är en korv med 
smak av citron, mejram och kummin. 
Och bäst är de tyska varianterna.

–  De har lika många korvar som 
fransmännen har ostar.

Lika bestämt hävdar han att hans 
egna grisar gör korvarna extra goda. 

– Mina grisar är av en ursprunglig 
lantras som får gå ute och växa till sig 
långsamt. Det bidrar absolut till att 
smaken blir bättre.

Simon Andersson, som fått kursen 
i present av sin sambo eftersom han 
alltid pratar om korv, är mycket nöjd 
med dagen. 

– Det var spännande att se och lära 
sig lite om alla hantverksmässiga steg i 
korvtillverkningen. Nu ska jag hem och 
göra fler. 

Helena Thudin håller med:  
– Jag har framförallt lärt mig mer om 

kryddning och om hur man kan fläta 
ihop läckerheterna när de är färdiga. ●

Lite brutalt känns det allt att i ena stunden klia kultingar bakom örat för att i nästa mala kött till färs. När Kristofer Franzén (i vit rock 
och svart mössa) arrangerar korvkurs hemma på gården får deltagaran göra både och.

I gårdsbutikenf finns även lufttorkad 
skinka och udda styckningsdetaljer. 
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Korvrecept
Fänkålssalsiccia
2 kilo grundsmet,  
ca 24 korvar

Ingredienser:
1500 g griskött
500 g späck
34 g havssalt
1 dl vatten eller vitt vin 
6 g grovmalen svartpeppar
4 g rostade och mortlade 
fänkålsfrön

Gör så här: 
1. Lägg 5 meter svinfjälster i 
blöt i några timmar, skölj sedan 
igenom fjälstret med vatten.
2. Mal kött och späck grovt i en 
matberedare.
3. Blanda ner kryddor och 
arbeta ihop allt till en smet som 
binder ihop. Tillsätt vätskan i 
omgångar. 
4. Montera ett kötthorn på 
matberedaren och trä på fjäl-
stret. Knyt en knut i ena änden 
och fyll på köttsmeten. 
5. När fjälstret är fyllt snurra av 
korvar i lagom längd. 
6. Stek eller grilla korvarna. 
7. Njut!

Nürnberger  
rostbratwurst
2 kilo grundsmet,  
ca 50 korvar

Ingredienser:
1400 g griskött, gärna bog eller 
lägg
600g bukfläsk från gris
36 g havssalt
1 dl standardmjölk
6 g svartpeppar
2,4 g mejram
1,2 g kryddpeppar
0,8 g malen muskotnöt
0,6 g muskotblomma

Gör så här:
1. Lägg 8 meter lammfjälster  
i blöt några timmar. 
2. Se till att alla råvaror och 
verktyg är ordentligt kalla. Mal 
sedan kött och bukfläsk fint. 
3. Blanda kött, kryddor och 
mjölk och jobba ihop allt till 
dess att smeten binder ihop. 
4. Montera ett kötthorn på 
matberedaren och trä på fjäl-
stret. Knyt en knut i ena änden 
och börja fylla på med smet.
5. När fjälstret är fyllt snurra av 
korvar i lagom längd.
6. Stek korvarna i stekpanna till 
dess att de har fått en gyllengul 
färg.
7. Ät! Gärna med surkål.

➞ Chorizo – Fläskkorv från Spanien. Du 
kanske känner igen den på den röda färgen 
som kommer från röd paprika. Smak får den 
även från kryddor som kajenn och vitlök. Det 
finns även en grön variant av chorizo – då är 
den smaksatt med bland annat koriander och 
grön chili. 
➞ Kabanoss – En långsmal korv med 
ursprung i Polen och Ungern. Kabanoss görs 
vanligtvis av fläskkött. Använd korven som 
smaksättare i grytor eller ät den grillad.
➞ Bratwurst – En tjockare typ av korv från 
Tyskland som görs på fläsk-, lamm- eller nöt-
kött. Kryddningen i en bratwurst varierar men 

består ofta av vitlök, kummin, kryddnejlika och 
muskot. I Tyskland har varje region sin egen 
variant.
➞ Merguez – Kan göras av lamm- eller fläsk-
kött. Kryddning består som regel av chili, vitlök, 
kummin, kanel och koriander. 
➞ Wienerkorv – En långsmal korv från Öster-
rike som även går under namnet Frankfurter.  
Tillverkas av finmalet gris- och nötkött.  
Wienerkorv är egentligen helt vanlig varmkorv 
med ett finare namn. 
➞ Andouille – En välkryddad fläskkorv från 
den amerikanska södern som är kryddad med 
timjan och hickoryrökt.

Varför komplicera saker och ting. Har man gjort egen korv räcker det gott att steka eller grilla den 
och sedan servera med frästa grönsaker, en klick ajvar och lite senap. Gott!

Andra korvar värda att testa
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Nyfiken på att byta ut bensinslukaren 
mot en laddbar bil? Carin Falck gjorde 
det för flera år sedan och hon har inte 
ångrat sig en sekund.
– Den är bekväm, tyst och väldigt rolig 
att köra, säger hon om sin Nissan Leaf.
TEXT: IA WADENDAL  FOTO: LARS DAREBERG 

R
OCKMUSIKEN DÅNAR ut från 
scenen och några åskådare 
vickar lite på höfterna. Bredvid 
den röda brandbilen som 

tillfälligt står parkerad på gräsmattan 
får barnen kika närmare på brand-
slangar och räddningsstegar. En dam 
från räddningstjänsten visar på en 
gummidocka hur man gör hjärt- och 
lungräddning. 

i lokala Vismarlövs Bagarstuga. Nu 
vandrar hon bort mot sin bil i sällskap 
med Kombis utsända. 

Carin Falck har kört elbil i flera år 
nu, och är väldigt nöjd över att slippa 
stå vid bensintappen och se kronorna 
ticka iväg.

– Först leasade jag en Nissan Leaf i 
två år, jag hade länge varit intresserad 
av att skaffa en elbil. Jag gillar att prova 

Carin går
Det årliga evenemanget Klågerups-

dagen har lockat många besökare men 
nu börjar det tunnas ut och Carin Falck 
är redo att lämna över till sin kollega i 
det lokala Barapartiets stånd. 

Under dagen har hon svarat på 
nyfikna frågor, delat ut tygpåsar med 
partiets logga – ett skånskt korsvirkes-
hus – och gett besökarna en chans att 
tävla om presentkort till godsakerna 

”Jag gillar att prova 
nya moderna saker”

Dags att ”tanka”. Carin 

har en laddbox i sin 

carport och här laddas 

bilen varje natt. 



magasinet kombi  10 2019 21 

Carins miljöintresse gjorde henne 
nyfiken på elbilar. Hon har kört 
elektriskt i flera år, numera i en 
Nissan Leaf hon köpte i fjol. 

Carin Falck
Ålder: 76 år (”men känner mig 
som högst 40!”).
Bor: I kedjehus i Klågerup utan-
för Svedala i Skåne.
Familj: Två söner, 51 och 48 år 
gamla. Barnbarn.
Bil: Nissan Leaf 40 kWh.
Yrke: Pensionär, SFI-lärare, vice 
ordförande i samt kommunfull-
mäktigeledamot för Barapartiet 
i Svedala kommun.
Bakgrund: Lärare, speciallärare, 
rektor och skolchef i Bara och 
Klågerup.

nya moderna saker, säger Carin vars 
miljöintresse varit en naturlig del av 
tillvaron så länge hon kan minnas.

– Jag ville ju ha en modern bil som 
har allt det där man behöver. Och så är 
det ju med Nissan Leaf.

DEN JAPANSKA biltillverkaren Nissan 
släppte sin elbil Leaf 2010 och den 
väckte snabbt uppmärksamhet med sin 
för den tiden långa räckvidd – 17 mil. 
Året därpå utsåg internationella  
motorjournalister Leaf till Årets bil, och 
sedan dess har den blivit en av Europas 
populäraste elbilar. Förra året köpte 

Carin Falck en ny Leaf med en motor  
på 147 hästkrafter och räckvidd på  
27 mil – enligt Nissan.

– Det är skönt med den längre räck-
vidden även om man aldrig kommer 
upp i några 27 mil. På vintern drar ju 
värmen energi och på sommaren  
behöver man luftkonditioneringen.  
Jag har nog som mest kommit upp i 
18–19 mil. Jag har faktiskt nästan kört 

den i botten några gånger. Men jag 
har en app i telefonen som visar var 
laddstolparna finns, så det är inget 
problem, säger hon.

HON PARKERAR SIN Leaf i carporten 
bredvid kedjehuset i Klågerup – en lugn 
idyll bakom en låg stenmur flankerad 
av en lummig häck. Varje natt får bilens 
batteri ny energi när sladden kopplats 

”Jag har en app i telefonen som visar var  
laddstolparna finns, så det är inget problem”
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Fakta: Nissan Leaf 3 
Zero och Zero e+
➞ Det går att välja mellan två batteri-
paket när du köper en Nissan Leaf. 
➞ Leaf Zero E+ tillverkas i en mindre 
upplaga.
➞ Priser: från 429 900 kr eller 
482 500 kr (Zero e+) före bonus på 
60 000 kr.
➞ Motor: synkron elmotor på 147 hk 
eller 214 hk, automatlåda.
➞ Batteri: litiumjonbatteri på 40 kWh 
eller 62 kWh.
➞ Toppfart: 144 eller 157 km/tim.
➞ Räckvidd: 27 eller 38,5 mil (WLTP).
➞ Laddtid: 40–60 min med snabb-
laddare. 
➞ Driftkostnad: Ungefär 1,50 kr/mil.  
Energiförbrukning enligt EU:s nya 
mätmetod är 20,6 kWh/tio mil. 

22 

in i laddboxen. För det mesta räcker 
det med den nattliga laddningen för att  
Carin ska klara sina dagliga turer. 
Hon kör en hel del. Denna aktiva dam 
arbetar som SFI-lärare i Malmö ett 
par dagar i veckan och så sitter hon 
i kommunfullmäktige för det lokala 
Barapartiet.

– Det är bra att ladda under natten, 
precis som det är att köra tvätt- och 
diskmaskinen då. Det är förmånligaste 
tiden på dygnet att använda elen.

HUSET DELAR HON för tillfället med sitt 
barnbarn, 21-årige Oscar. Hon gillar 
att vara en engagerad farmor och säger 
att det är bra med flergenerations-
boende – ”det håller en ung”. Intresset 
för elbilar och miljö finns i släkten. En 
av sönerna kör en Tesla Model S. Och 
det handlar inte bara om bilar – Carin 
Falck vill installera solceller på kedje-
husets tak och har ansökt om bidrag.

– Jag har alltid varit miljöengagerad, 
jag sopsorterar och tänker på miljön i 
det mesta jag gör. 

Att skaffa en elbil var något hon 
funderat på länge, trots att hon visste 
att de är dyra i inköp. 

– Jag har inte så stora utgifter så jag 
tyckte att jag kunde unna mig det. 

Innan hon bestämde sig för en 
Nissan Leaf provkörde hon också 
Volkswagens E-Golf och BMW:s i3. Att 
det blev just en Nissan Leaf beror på 
flera saker:

– Den är bekväm, tyst och man sitter 
högt. Dessutom är den väldigt rolig att 
köra, det är snabb acceleration. Jag är 
riktigt förtjust i min bil och erbjuder 
mig ofta att köra Oscar in till Lund, 
säger Carin och skrattar.

Nu har du ju kört elbil i flera år och 
vet hur det är. Vad har du för råd till 
den som är nyfiken men inte vågat slå 
till på en laddbar bil än?

– Jag tycker att man ska räkna på hur 
långt man kör varje dag till att börja 
med. Det är ju inte nödvändigt med ett 
större batteri och 50 mils räckvidd om 
man bara ska pendla. 

– Än så länge måste man ju också bo 
så att det är enkelt att ladda bilen. Det 
är svårt om man bor i höghus. Man bör 

absolut ha en laddbox hemma och det 
går att få bidrag för installationen.

– Det allra bästa med elbil är förstås 
att man får både körglädje och noll-
utsläpp. ●

”Den är bekväm, tyst och man sitter högt.  
Dessutom är den väldigt rolig att köra”

Carin Falcks Nissan Leaf har 
en räckvidd på 27 mil – enligt 
Nissan. Så långt har dock aldrig 
Carin kommit på en laddning. 
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Inspiration

DJURISKT
Apor, tigrar, elefanter och hundar. 
Djurformade inredningsföremål 
är hetare än hett – och den som 
sparat sin enorma porslinstiger 

från 1970-talet kan skatta  
sig lycklig.
AV: CHRISTINA BILD

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

Vinn! 

GYLLENE GNAGARE
Ekorrfatet från Sagaform är 
perfekt för julens godsaker, 

229 kr.

COOL KANIN
Designvärldens älsklingar, Moooi, 
har gjort den roliga kaninlampan. 

Nordiska Galleriet, 4 825 kr.

STEGRANDE 
LJUSBÄRARE

Ljusstake,  
Cervera, 329 kr.

GODMODIG GORILLA
Lite galen och väldigt kul är den 
76 centimeter höga gorillan från 

wohnzimmer.se, 4 790 kr.

VÄRMANDE VOVVE
Skön för ömma 

nackar är vetekudden 
som värms i micron, 
Lagerhaus, 399 kr.

MODERNA MASKER
Israeliska Umasqu 

gör fantastiska 
tredimensionella 

väggdekorationer,  
1 595 kr.

ÖLÄLSKARENS 
BÄSTA VÄN

Kapsylöppnare, 
freakykitchen.se, 

282 kr.

BÄRBAR KRONHJORT
Armband av mässings-

pläterat stål, design 
Krista Kretzschmar för 

Skultuna, 798 kr.

SNABLAR OCKSÅ!
Prydnadselefant av järn, 

47 centimeter hög, 
modelin.se, 299 kr.

PENNPANTER
Pennställ, Lager-

haus, 69 kr.
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R R S E R I K S D A L S B A D E T S C K K

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
vattensportens värld. De fem överblivna 

bokstäverna ger ytterligare ett ord.
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från vattensportens värld. De fem 
överblivna bokstäverna ger ytterligare 
ett ord. Orden hittar du både vågrätt, 
lodrätt, diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

du på kombispel.se/kombi
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VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 4 st Femman 
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet 
från de gula  rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 31 okt. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss okt, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset augusti 2019:
Bengt Berg, Oxelösund, Gerd Abrahamsson, 
Trosa, Gunnel Holm, Nybro, Mats Emilsson, 
Hallstavik, Birgit Grundberg,  Boden.
Efterfrågad lösning augusti 2019: FÖRLAGA.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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När jag vinner …

Berätta om din dröm  
– och få extra vinstchanser!

Vad skulle du göra om du vann riktigt mycket pengar? 
Skriv till Kombi och berätta! 

Om vi publicerar just din berättelse i tidningen får du 
ett skraplottspaket från Kombispel värt 200 kronor. 

Mejla till tidningenkombi@kombispel.se eller  
gå in på Kombispels Facebooksida och  

skriv om din dröm där. 

”NÄR JAG VINNER vill jag ta med mina 
döttrar, mina barnbarn – och mitt kom-
mande barnbarnsbarn – till ett toppenfint 
spahotell i vackra Zermatt i schweiziska 
Alperna. Det skulle vara så trevligt att få 

resa tillsammans. Det blir inte så ofta vi 
kan ses, för vi bor så utspritt över landet 
– från Kiruna i norr till Stockholm i söder. 
Vi brukar kunna träffas bara till jul och 
någon gång däremellan.”

Britt Johansson
Ålder: 68 år.
Bor: Bureå, söder om Skellefteå.
Familj: Döttrarna Åsa och Annelie, 
barnbarnen Moa 18 och Emmalie 23 
samt ett barnbarnsbarn på väg. 
Gör: Pensionär.
Intressen: Resa, läsa och lösa korsord.

”Jag vill ta med hela 
familjen till Alperna”

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



Skrattfest i Värmland
➞ KARLSKOGA 26 oktober. Under hösten spelas 
förväxlingsfars av bästa märke på Kungsteatern 
i Karlskoga när amatörteaterföreningen Lyset 
sätter upp Oj då! ... En till?!. Farsen är skriven av 
den brittiske dramatikern Ray Cooney, av världens 
mest spelade komediförfattare. Pjäsen har spelats 
tidigare i Sverige, bland annat på Folkan i Stock-
holm 1987 med Björn Gustafson i huvudrollen.
Mer info: www.lyset.se
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På gång

Internationella stjärnor som  
gitarristen John Scofield och 

trumpetaren Keyon Harrold gästar 
Umeå Jazzfestival, som arrangeras 

för 51:a året i rad. 
Mer info: www.umeajazzfestival.se

23-27
OKTOBER I UMEÅ

”Skellefteå 
är en stark 
idrottsstad”
➞ Hallå där Sabina Jonsson, 
projektledare för Skellefteå 
idrottsgala. Vad händer?
– Vi laddar för fullt för vår 
egen idrottsgala den  
26 oktober. 
Varför en lokal idrottsgala?
– För att Skellefteå är en 
av norra Sveriges starkaste 
idrottsstäder. Härifrån kom-
mer fotbollsproffset Hannah 
Marklund, elitsimmaren 
Anna Ricknell, hockey- 
spelaren Jonte Hedström 
och många många fler. 
Vem kom med idén?
– Den kom redan för några 
år sedan från sportkom-
mentatorn och journalisten 
Lars Lindberg. Han tyckte 
vi skulle anordna en gala 
för alla med en koppling till 
idrotten: utövare, lag, ledare 
och föreningar. Och förra 
året hölls Skellefteås första 
idrottsgala. Det blev succé! 
Vilka priser delar ni ut?
– I år har vi åtta priskate-
gorier, till exempel årets 
manliga och kvinnliga idrot-
tare, årets eldsjäl och årets 
ledare.  
Hur går nomineringen till?
– Alla som vill får nominera 
den de tycker är värd ett pris. 
Sedan går juryn igenom alla 
namn och väljer ut tre  
finalister i varje kategori 
som man får rösta på.  
Hur har gensvaret varit?
– Enormt! Vi har fått in 
massor av nomineringar. 
Blir det fest också?
– Ja absolut. Mat, dryck och 
mycket musik, Som det ska 
vara på en gala. Vi har bland 
annat lyckats boka Jubël 
som hade hiten Dancing in 
the Monlight i fjol.
Vilken är din personliga 
favorit?
– Allt jag kan säga i nuläget 
är att min absoluta idrotts-
favorit är nominerad i år. ●
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RUGGIGT!

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Svängigt!

SKOJIGT!

KLURIGT!

Fascinerande robotar
➞ LUND 9 november. Vetenskap är både 
spännande och kul. Det vet inte minst alla 
barn, ungdomar och vuxna som varit i 
Vattenhallen Science Center i Lund. Just 
denna lördag är det robotshow och stora 
och små besökare får bland annat lära sig 
att programmera och styra en robot. 
Mer info: www.vattenhallen.lu.se Kalle 

Karls-
son har 
huvud-
rollen i 
Oj då! ... 
En till?!.

Hösthögtid 
i Hälsingland
➞ BJURÅKER 2 november. Hembygdsföreningen i 
Bjuråker i Hälsingland bjuder in till höstmarknad på 
vackra Bjuråkers forngård. Ett 70-tal lokala mat- 
producenter och hantverkare säljer sina produkter, 
fika och soppa serveras och medlemmar från Dellen-
bygdens veterantraktorer visar upp sina fordon.  
Mer info: www.visitgladahudik.se ●

Dags för marknad i Bjuråker! 

Gastkramande guidning  
➞ VÄSTERÅS 28 okt–1 nov. Den 
som vågar sig till Västerås dom-
kyrka efter mörkrets inbrott under 
höstlovet kan följa med på turen 
Mylingar, mord och misär på 
Kyrkbacken och höra historier om 
väsen från svensk folktro blandat 
med eländiga fakta om bödeln, 
mördare och när pesten skördade 
sina offer i staden. 
Mer info: www.deilaochdatiden.se

Läskigt i 
Västerås. 

Science fiction? Nej, bara 
en vanlig lördag i Lund. 



VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

ÖKA DINA VINSTCHANSER 
– KÖP EN LOTT TILL

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

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

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

✓  2 st påslakanset från Morgan från
VINGA OF SWEDEN (värde 869 kr)

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

Värde 798 kr

SVARSKORT

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst) Kombispel/

Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Påslakansetet består av två örngott och 
två påslakan i 100 % BCI-bomull. 

Certifi erad med EU-Ecolabel. 
Storlek 150x210 cm (påslakan), 

50x60 cm (örngott)

Erbjudandets 
totala värde:

1079 kr

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/kund

69kr
 FÅR DU ALLT DETTA:

FÖR 
ENDAST

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ 1 000 000:–

LOTTNUMMER 177445
Kundnummer: DH053793

Spelomgång 1904

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Kombilotteriet med chans att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse 
och är sedan med på 4 vinstdragningar under en månad. Jag betalar endast 69 kr för välkomstpaketet och får dessutom premien 
2 st påslakanset Morgan från VINGA OF SWEDEN (värde 869 kr) samt 2 st Femmanlotter (värde 10 kr) – utan extra kostnad. Därefter 
får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 200 kr. Prenumerationen har ingen 
bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster.

✓

1910KAKOM

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-11-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Din premie
får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara.
Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för
att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på www.kombispel.se/allmanna-villkor.
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