
DESSERT-
FAVORIT
Cheesecake i 
nya varianter

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL NR 11  NOV 2019

+ TANGO I DALS ED / FÖRNYA DITT BADRUM     
HELG I PRAG / BILAGA: VINSTBLADET

  

Key West
        Excentriskt 

och exotiskt

Kombi

Än lever 
traditionen 

– men Anders Johansson kan vara den siste 

drejaren på Höganäs Saltglaserat

Skogstokigt
Novemberkåsan är  

tuffaste mc-tävlingen
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CHAMOTTEHALT, reduktionsbränning 
och harpälsglasyr – rena grekiskan 
för många, men en självklarhet för de 
invigda. Varje hantverk har sitt eget 
språk och keramiken är definitivt 
inget undantag. I månadens nummer 
av Kombi djupdyker vi i hantverket 
bakom saltglaserade krus tillsammans 
med Anders Johansson som håller liv i 
Höganäs Saltglaserats keramikarv. En 
fascinerande historia som sträcker sig 
över 200 år och som ju också, indirekt, 
har gett upphov till det kanske mest 
kända Strindbergcitatet av alla. 

JAG BLIR INSPIRERAD av personer som 
Anders som för en lång tradition vidare 
och hittar sätt att försörja sig på sitt 
specialområde. Jag tror också, med den 
utveckling vi ser, att klassiskt hantverk 
kommer att få en pånyttfödelse som ett 
alternativ till de slit-och-släng-varor 
som dominerar i dag.

Själv är jag en riktig novis på det 
praktiska keramikhantverket, men kan 
prata med en keramiker så att det låter 
som att jag inte har gjort annat i mitt 
liv än drejat, glaserat och bränt. I mitt 
fall är det min fru som är källan till 
denna kunskap och så är det nog för 
många. När någon i ens närhet har en 
riktig passion för något smittar kun-
skapen av sig – oavsett om det handlar 
om fotboll, matlagning 
eller som i min frus fall 
keramik.

PÅ SISTA SIDAN hittar du 
för övrigt ett riktigt 
bra erbjudande, som 
även det knyter an 
till detta nummers 
keramiktema!

Hantverk  
som inspirerar

SAY CHEESE!  
Cheesecake kan varieras 
i det oändliga. Vi bjuder 
på två nya recept. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Möt två lyckliga lotterivinnare, läs om tangoälskarna i Dalsland och Höganäs siste 
mästerdrejare, följ med på en helgtripp till Prag – och låt dig utmanas av korsordet! 

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

Här tar  
USA slut

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 11

2 

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  
Omslagsfoto: Stefan Lindblom Tryck: PunaMusta

Sidan 18 Sidan 6

Välkommen

Kombi

Sidan 14

Palmer, stränder och en avslappnad 
livsstil i egensinniga Key West. 

HÅLLIGÅNG I SKOGEN 
Endurotävlingen November-
kåsan är en tuff utmaning för 
både proffs och amatörer. 

REN FLÄRD 
Förvandla bad- 
rummet till ett 
litet lyxigt spa. 

Sidan 9



3 magasinet kombi  11 2019

B
E

R
Ä

T
TA

T
 F

Ö
R

: I
N

G
E

R
 S

U
N

D
E

LI
N

  
FO

T
O

: M
A

R
K

U
S 

P
E

T
T

E
R

SS
O

N

VINNARE 
1 000 000:-

Per-Åke Johansson
Ålder: 74 år.
Bor: Frövi.
Gör: Pensionär efter ett långt yrkesliv som 
processoperatör på pappersbruk.
Familj: Sambo.
Intressen: Bowling, har 290 av 300 som 
högsta serie. Vunnit veteran-DM tre gånger.

” Jag förstod att det 
var på riktigt”

”JAG SATT FRAMFÖR datorn och 
rättade min lott. Precis när den sista 
gröna siffran kom upp så ringde ni 
från Kombispel och berättade att 
jag hade vunnit högsta vinsten. En 
miljon kronor!

Eftersom jag kände igen telefon-
numret förstod jag att det var på 
riktigt och inte någon som försökte 
luras. Men ändå, helt ofattbart.

Just nu känns det mest overkligt.  
Det blir väl först när pengarna 
kommer in på kontot och jag ser 
alla nollorna som jag riktigt kan 
förstå att det har hänt. Men jag är 
förstås otroligt glad. Har haft min 
lott i många år och bara vunnit små-
vinster fram till nu.

I dagsläget har jag faktiskt ingen 
aning om vad jag ska använda 
pengarna till. Men om jag tänker 
efter så kommer en del slantar gå 
till renovering av badrummet. Det 
har fått en vattenskada och måste 
fixas till.  Och så blir det nog en resa 
till soliga Spanien igen. Det är min 
sambos och mitt favoritland och vi 
har varit där flera gånger tidigare.”
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 Kombinytt

”Tystnaden på landet smäller högst”
Han har mött världsstjärnor 
som Paul McCartney, Madonna 
och David Bowie. Men bäst  
trivs Kombis språkgranskare 
Anders Hvidfeldt på lantstället  
i Roslagen. 

Du språkgranskar och korrek-
turläser Kombi. Behövs det nu 
för tiden när alla datorer har 
rättstavningsprogram? 
– Alla texter mår bra av att gran-
skas flera gånger. De kan behöva 
kortas, svårbegripliga ord bör 
kanske bytas ut, upprepningar 
strykas och knasiga kommate-
ringar fixas till. Sådant löser inget 
rättstavningsprogram i världen.

På Kombi gillar vi papperstid-
ningar. Har du några favoriter? 
– När jag är i Storbritannien  
köper jag alltid The Guardian 
varje morgon och The Observer 
på söndagarna och i USA är  
New York Times ett måste. 
Hemma i Sverige föredrar jag 
fortfarande Dagens Nyheter på 
papper. Men Svenska Dagbladet 
och kvällstidningarna läser jag  
på nätet numera. 
Vad jobbar du med för andra 
uppdrag? 
– Jag språkgranskar manus åt ett 
bokförlag, främst facklitteratur. 
Du var nöjesreporter på  
Aftonbladet i många år och har 

intervjuat mängder av världs-
stjärnor. Något möte som var 
extra minnesvärt?  
– Svårt att bara välja ett. Paul 
McCartney, Madonna, David 
Bowie, Cher och Freddie Mer-
cury är några artister jag träffat. 
Men även idrottsmän som David 
Beckham och skådespelare som 
Julia Roberts, Hugh Grant och 
Michael Caine och regissörer 
som Quentin Tarantino.
Vad gör du helst när du är ledig? 
– Åker raka spåret till min familjs 
lantställe i norra Roslagen. Det är 
verkligen inget fel på Stockholm. 
Men tystnaden och lugnet på 
landet smäller högre.

Fem frågor till Anders Hvidfeldt, språkgranskare

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

GRATTIS! 
Vinnare av kokboken Jill & Marias  
Taverna som tävlades ut i Kombi nr 9 
blev: Margareta Persson, Ljusdal, Tulsi 
Olsson, Uppsala, Monica Andersson, 
Örebro. Det rätta svaret: Olympos.

Hej!
Jag hoppas att tidningen kommer i pappersformat även i
fortsättningen. Det är lättare för ögonen att läsa på papper. 
Allt behöver inte vara digitalt.
Tänk på den äldre generationen lite mer.
Med vänlig hälsning
Jan Ekdal

Svar: Hej Jan! Självklart tänker vi på er, våra läsare! Just 
nu har vi inga planer på att sluta med tidningen, vi vet att 
många uppskattar pappersformatet. Samtidigt finns det de 
som inte tycker om att få ”en massa papper” i brevlådan, 
för dem finns alternativet att få lottutskicket helt digitalt.
Hur det blir i framtiden är det svårt att sia om. Säkert är 
dock att ett skraplottspaket är på väg till dig som tack för 
att du hörde av dig.

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

I husbilsvärlden kallas de 
”plåtisar” – husbilar base-
rade på vanliga skåpbilar, 
vilket ger något kompak-
tare mått och därmed 
större smidighet i trafiken 
än traditionella husbilar 
har. Nyligen presenterade 
den svenska tillverkaren 
Kabe sin första ”plåtis”, en 
efterlängtad nyhet enligt 
företaget. 

Kabe Van bygger på en 
Mercedes Sprinter med  
förhöjt tak och erbjuder 
kompakt men bekvämt  
boende för två personer. 

Bilen har kök, toalett med 
dusch och golvvärme och 
är isolerad för åretruntbruk.

Bilen har en fyrcylindrig  
dieselmotor på 163 häst-
krafter och är bakhjuls-
driven, men den går även 
att få med fyrhjulsdrift. Pris 
från ca 1 040 000 kronor. 

Motornytt!

Smidig husbilsnyhet

En så kallad 
”plåtis” från 

Kabe. 
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VINNARE 
300 000:-

Yvonne Alesjö
Ålder: 63 år.
Bor: Nygård utanför Göteborg.
Gör: Arbetar som frisör och inom vården. 
”Jag gör också blomsterarrangemang på 
beställning.” 
Familj: Man, fyra vuxna barn, fem barnbarn 
och ett sjätte på väg samt två katter.
Intressen: Trädgård och resor.

” När jag kollade igen 
var vinsten kvar”

”DET ÄR UNDERBART roligt att få vinna 
så mycket pengar! Jag rättade lotten  
i mobilen, såg att det stod att jag  
vunnit 300 000 kronor. Jag tänkte att 
det inte var sant, så jag bara slängde 
ner mobilen i handväskan och lät 
den ligga där. Men när jag kollade 
igen efter några timmar var vinsten 
kvar – och i dag kom vinstpengarna in 
på kontot. Nu förstår jag att det är på 
riktigt. Det känns riktigt, riktigt bra. 

Vinsten är ju i Drömreselotteriet så 
det är klart vi ska resa för pengarna. 
Min man och jag har redan kollat på 
några olika alternativ. Först på listan 
står en sol- och sparesa till Teneriffa, 
sedan får vi se vad det blir. 

Vi har redan gjort de långresor vi  
vill göra. Nu är planen att göra fler  
och lite kortare resor, då räcker  
pengarna längre och ger oss  
mer lyx i vardagen.” 
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Enduro är en tuff och skitig motorsportgren. Novemberkåsan är den 
tuffaste och skitigaste endurotävlingen, och snart körs årets upplaga  
i Eskilstunatrakten. Fjolårets ”Kåsa” avgjordes i skogarna utanför  
Vimmerby dit Kombis Stefan Johansson åkte. Han har inte hämtat sig än.
TEXT: STEFAN JOHANSSON  FOTO: CURT-ROBERT LINDQVIST

F
RÄMRE KORSBANDEN är av. Inre 
ledbanden håller knappt ihop.

– De vill inte operera. Doktorn 
sade att jag är för gammal, säger 

Christer Jansson, 53.
Sedan linkar han bort till motor-

cykeln, kickar igång den och kör ut i en 
av världens hårdaste motortävlingar.

Mitt i galenskapen

Christer Jansson från Värnamo kör 
Novemberkåsan. Det är gråkallt och 
ruggigt den här lördagskvällen i  
Vimmerby. Regnet är som småspik  
från den becksvarta himlen.

Inne i skogen bryts mörkret av lysena 
på motorcyklarna. Där man dagen 
innan bara hört suset i granskogen, 

hörs motorer på högvarv.
Det luktar bensin istället för fuktig 

höstskog.
– Härligt. Jag startar för 29:e gången. 

Jag har kommit i mål 18 gånger. Om det 
går som det ska blir det 19 målgångar 
med i dag. Fast det vet man ju aldrig, 
säger Christer där han står i depån.

Jimmy Wicksell från Göta MS flyger 
fram genom novembernatten. 
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av visiret. Christer har ett varggrin över 
halva nyllet när han berättar om det vi 
andra kallar vedermödor. Ja, galenskap.

– En utmaning. Det är vad det är. 
Man pushar sig själv. Om jag är skraj? 
Nädå. Jag har mer en skräckblandad 
förtjusning.

Vad säger din fru?
– Jag har ingen, svarar Christer 

blixtsnabbt.

SOM SAGT, NOVEMBERKÅSAN är en av 
världens hårdaste motortävlingar. Det 
är en kamp mot höstskogen som är på 
väg att bli vinterskog, mot leran och 
värkande kroppar. Ett motoriserat  

maraton, men ett vanligt maraton är 
bara drygt 4,2 mil. Här är det 25.

Här finns eliten, med Albin Elowson 
som vinner den här Novemberkåsan, 
men här finns också de som åker bara 
för att det är skoj. Nu har ni förstått det: 
det är skoj med duggregn, två plus-
grader, lera och motorer som pajar.

Här finns Kjell Kronstål.
– När jag fyllde 50 slog jag och en 

kompis vad om att vi skulle köra ett 
endurorace, säger han.

Kjell är 59 år och bor i Tuna mellan  
Vimmerby och Västervik. En glad  
enduroamatör som tycker sånt här är 
avkopplande.

”Om jag är skraj? Nädå.  
Jag har mer en skräckblandad förtjusning”

Nej, verkligen inte.
–2004 låg jag fyra eller femma och 

slog runt. Jag låg på intensiven tre–fyra 
dagar. Elva revben av … men vadå, det 
gick ju över.

NÅGON SA ATT besöka Novemberkåsan, 
tävlingen som körts sedan 1915, är att 
befinna sig mitt i galenskapen. Den här 
gången i Vimmerby startar 185 döds-
föraktande förare och kör sammanlagt 
25 mil på fyra dagsetapper och nio 
nattetapper.

185 som inte gnäller över att det 
gör ont överallt. Som älskar leran och 
sunkhålen i skogen. Som liksom trotsar 
naturlagarna.

– Aah, det är underbart när det är blött 
och skitigt, säger Christer och dricker 
ännu en mugg kaffe innan nattetappen.

Det lyser i hans ögon när han torkar 

Motorcyklarna 
tar mycket stryk. 

Här får Christer 
Janssons hoj 

service. 

185 förare deltog  
i Novemberkåsan 2018.

Christer Jansson  
startade i sin 29:e  

Novemberkåsa i fjol. 
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Fakta enduro
➞ Enduro kommer av den spanska 
och italienska formen av engelskans 
endurance, som betyder uthållighet.
➞ Enduro har två tävlingstyper: SM 
och Novemberkåsan körs som typ 1. 
Det är tävlingar med tidskontroller, 
tidkort, specialsträckor och transport-
sträckor, och de körs nästan uteslu-
tande i skogsterräng. Runt tio mil körs 
under ett flertal etapper både på dagen 
och på natten.
Typ 2 är ett varvlopp på bana, där 
Gotland Grand National är den största 
tävlingen.
➞ Motorcyklarna i enduro liknar 
motocrosscyklar, men är inte lika trim-
made. Motorstorleken varierar mellan 
tvåtaktare på 125 kubik och fyrtaktare 
på över 500 kubik.
➞ Bäst i enduro just nu är Albin 
Elowson från FMCK Skövde. Hans 
flickvän Hanna Berzelius kör enduro 
för Linköpings MS.

8 

– Jag har alltid gillat motorsport och 
kollade alltid Novemberkåsan. Sedan 
fick jag köra ”ryggsäck” några gånger. 
Alltså serva förarna. Det är en jäkla 
utmaning att köra själv. 

Strax intill står Kjells fru Anette, 
64, som väl inte var helt glad när han 
berättade att han skulle börja köra 
enduro. 

– Fast det är ju vad Kjell vill göra och 
jag får en gladare gubbe, säger hon.

Men, allvarligt Kjell … är det inte 
tokjobbigt att köra Novemberkåsan?

– Klart det är, säger han. Det gör ont 
som fasen. Fast jag har semester efter det 
här och kommer att ta det väldigt lugnt.

Smakar det lera och blod i  
munnen, så kostar det. Eller hur?

– Jodå, medger Kjell. Det kostar mig 
uppemot tiotusen att ställa upp i  
Kåsan. Men det är värt varenda spänn.

NÅGRA SNABBA DRAG på gasen bort 
står Hanna Berzelius i en tältdepå som 
är fullsmetad med företagsnamn. Hon 
är 23 år och satsar på att bli elitförare i 
enduro.

– Det här är min andra ”Kåsa”. Förra 
gången fick jag bryta, säger hon medan 

hennes mekaniker arbetar med motor-
cykeln i bakgrunden.

Men varför enduro?
– Jag har vuxit upp i en motorsport-

familj. Det här kommer hemifrån. Jag 
började köra motocross när jag var sju 
och enduro när jag var tolv. Vi är väl lite 
knäppa i den här familjen.

Hanna, som till vardags arbetar som 
kafébiträde, lever för sin sport och hen-
nes pojkvän Albin Elowson, 24,  vinner 
Novemberkåsan 2018, hans andra raka 
seger.

– Nej, nu är det dags, säger hon.
Hanna har inte tid att prata längre. 

Det är bara några minuter till start för 
en av hennes etapper i mörkret och 
medan folk i hennes stall kör fram 
hennes motorcykel, knäpper hon på sig 
hjälmen.

Likadant gör Christer Jansson där 
i ena hörnet av parkeringen på Astrid 
Lindgrens värld som är depåområde. 
Han sitter på sin KTM-cykel, har start-
nummer 77 och är inte på prathumör.

– Han är fokuserad, säger Torgny 
Henriksson, som är lite chef i stallet 
Släpvagnsspecialisten. Sur som fan. Det 
har varit lite motigt under dagen.

Christer biter ihop och far iväg. 
Sådär ett–halv två på natten rullar han 
in i mål. 

– Det blev en fyrtionde plats, säger 
Christer. Kom in på en sluttid på lite 
under 8.37.

Åtta timmar och trettiosju minuter, 
alltså. Plus sekunder och tiondelar.

– Det var lite för torrt och hårt ute i 
banan. Nu är det bara att börja tänka 
på nästa år. ➞

”Det gör ont som fasen.  
Fast jag har semester efter det här”

Det gäller att hålla 
värmen. November-

kåsan är en utmaning 
även för publiken. 

Kjell och Anette 
Kronståhl.

Hanna Berzelius är 
Sveriges främsta 
kvinnliga enduro-
förare. 

25 mil avverkas 
på fyra dagar. 
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Inspiration

RENT HUS
Neutrala färger och naturliga 

material förvandlar badrummet 
till ett exklusivt minispa.

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

Vinn! 

AV: CHRISTINA BILD

RUSTIK
Necessär av tvättad kanvas/konstskinn, 

vingahome.com, 259 kr.

FACKMANNAMÄSSIG
Smyckesask med 
spegel i locket,  

Hemtex, 249 kr.

FÖR TVÄTT, RÄTT OCH SLÄTT
Tvättkorg av sjögräs, Åhléns, 599kr.

JAKTTROFÉ
Badmatta av bomullsfrotté, 

H&M, 399kr.

TA I TRÄ
Toaborste med träbehållare, 

harrods.com, 847 kr.

CIRKULÄRT FORMAT
Tandborstfodral i bambu, 

jordklok.se, 39 kr.

TUNGVIKTARE
Rakkopp av betong, Iris 

Hantverk, 565 kr.

STÄMNINGS-
HÖJARE

Bärbar hög-
talare, Ikea, 

169 kr.

INFORMATIV
Stilfull wc-skylt, Bloomingville, 129 kr.

BÄRANDE 
GRENVERK

Smyckesträd, 
nordicnest.se, 

479 kr.
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Den siste

10 

Anders Johansson började som drejarlärling 1978.

Anders tillverkar både traditionella krukor och krus och föremål i egen design. 

De brunglänsande Höganäskrusen finns i nästan varje svenskt hem. 
Nämn ordet Höganäs och de flesta tänker på krusen som kommer 
därifrån. Men nu är det gamla hantverket hotat. Anders Johanson är 
den siste mästardrejaren på Höganäs Saltglaserat.
TEXT: PER-OLA OHLSSON  FOTO: STEFAN LINDBLOM

H
AN KOM SOM ett yrväder 
en aprilafton och hade ett 
höganäskrus i en svångrem 
om halsen.”

August Strindbergs inledning av 
Hemsöborna har en självklar plats i 
svensk litteraturhistoria och är ett 
klassiskt exempel på hur man fångar 
läsarens intresse.

De traditionella saltglaserade Höga-
näskrusen tillverkas fortfarande, men 
de riskerar att förpassas till historie-
böckerna. Anders Johansson, 58, är den 

läggas ner. Då hade jag inget val 
eftersom jag annars riskerade att bli 
arbetslös. Men det är ett beslut jag 
aldrig har ångrat, trots att jag måste 
arbeta sju dagar i veckan och inte haft 
en ordentlig semester på flera år. 

I DAG FÖR han den gamla traditionen 
vidare och drejar och bränner de karak-
täristiska brunglänsande bruksföremå-
len i de historiska lokalerna. 

Men han tillverkar även nya föremål 
som han själv designat och som ska 
locka yngre köpare. De traditionella 
krusen och krukorna får stämpeln 
”Höganäs Saltglaserat” med tillhörande 
ankarrelief och är tillverkade på licens 
från Höganäsbolaget.

”Till min förvåning har kruset från Strindbergs 
Hemsöborna blivit en storsäljare igen”

siste mästaren i en obruten kedja som 
löpt ända från 1835.

– Jag har visserligen inga planer på att 
pensionera mig, men man vet aldrig vad 
som kan hända, säger han när vi träffas 
i de gamla fabrikslokalerna i Höganäs 
som i dag inrymmer en saluhall.

Här i en hörna längst in i lokalen har 
han sin lilla drejarateljé och butiksför-
säljning av de klassiska krusen och de 
andra bruksföremålen. 

– Jag tog över Höganäs Saltglaserat  
2008 när produktionen riskerade att  

MÄSTARDREJAREN  
I HÖGANÄS

”
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”Jag har inga planer på 
att pensionera mig”

Anders Johansson
Ålder: 58 år.
Bor: I ett hus mellan Bjuv  
och Ekeby.
Yrke: Drejare.
Familj: Hustrun Hong, 40 år.

Anders drejar både  
egen design och  

traditionella 
Höganäspjäser.
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Höganäskrusen
➞ Höganäsbolaget är en av Sveriges 
äldsta industrier med en över 200 år 
lång historia. 
➞ Det började 1797 med att greven 
Eric Ruuth och grosshandlaren Carl 
Bagge startade Höganäs Stenkolsverk. 
Under de första åren på 1800-talet 
användes fabriken som arbetsplats för 
ryska krigsfångar och som anstalt för 
barn. Fattigvården tillät att Carl Bagge 
använde elva pojkar i 10–12-årsåldern 
som kolhuggare i gruvgångarna.
➞ Den första lerkärlsfabriken startades 
1825 och sju år senare kom tillverk-
ningen av bruks- och nyttoföremål 
i gång. 1835 började man använda 
saltglasyr.
➞ Produktionen av saltglaserade 
krukor och kärl blomstrade fram till 
1950-talet när plasten slog igenom. 
1954 upphörde Höganäsbolaget med 
den storskaliga produktionen av salt-
glaserat hushållsgods.
➞ Höganäs Keramik AB som grunda-
des 1909 lade nästan exakt hundra år 
senare (2008) ner fabriken på orten 
och flyttade tillverkningen till Kina.
➞ Höganäs AB har i dag inget med 
keramik att göra utan tillverkar metall-
pulver.

12 

– Jag är troligen den siste som för 
traditionen vidare och om inte jag får 
någon efterföljare riskerar saltglaserat 
att gå i graven.

ANDERS JOHANSSON började själv 
som drejarlärling på Saltglaserat 1978. 
Egentligen är det en smått osannolik 
historia att just han kom att bli den 
som skulle föra den stolta traditionen 
vidare. Han är nämligen ursprungligen 
varken Höganäsbo eller skåning och 
har inte några keramiker i släkten. 
Anders är född i Uppsala, men flyttade 
i tioårsåldern till Åstorp tillsammans 
med föräldrarna. Efter grundskolan  
började han arbeta på Hyllinge tegel-
bruk. När bruket lades ner och de 
anställda fick hjälp att söka nya jobb 
önskade Anders Johansson sig till  
Höganäs AB:s drejarverkstad.

– Då var det fortfarande åtta man 
som arbetade på Saltglaserat. Bland 
annat drejarna Björn Lindström, Carl 
Persson och Sven Bohlin. Mästardreja-
ren Sven Bohlin blev min läromästare. 
Han var hård, men rättvis och jag lärde 
mig mycket av honom.

SOM LÄRLING FICK han i början först 
hjälpa till med att fylla de stora sten-
kolseldade ugnarna, som var i bruk 
fram till 2004. Innan ugnarna kunde 
fyllas med kärlen som skulle brännas 
hettades de upp till 1 280 grader vilket 
tog tre och ett halvt dygn. Sedan fick 
de svalna en vecka innan de gick att 
öppna igen.

– Det är mycket enklare numera. I dag 
bränner jag i en naturgaseldad ugn och 
det tar bara ett dygn att värma upp den 
och tre dygn för den att svalna. Leran jag 
använder kommer från England efter-
som man inte bryter lera i Sverige längre.

Efter tre års lärlingstid klarade Anders 
Johansson att dreja hela sortimentet 
av Höganäspjäser och han upptogs i 
drejarnas exklusiva skara. Den svåra 
biten var att dreja de 80 centimeter 
höga krusen.

– När jag klarade det sade en av de 
äldre drejarna att nu drejar grabben 
skorstenar, minns han med ett skratt.

UNDER ÅREN SOM följde gick sedan  
en efter en av arbetskamraterna i 
pension och i början av 2000-talet ville 
Höganäsbolaget inte driva Saltglaserat 
i egen regi. 

Några år drevs produktionen av 
Peter Sjölander under namnet Kerami-
kens hus innan Anders Johansson tog 
över. Även om han i dag är den siste 
drejaren i ateljén blir det inte tomt och 
tyst. Kunder och andra besökare kan 
komma in till honom i ateljén och se 
honom i arbete och många får en histo-
rielektion om saltglaserat av honom.

Och han träffar många som har min-
nen och historier om olika föremål från 
Höganäs.

– Lite till min förvåning har kruset 
från Strindbergs Hemsöborna blivit en 
storsäljare igen. Det har jag drejat så 
många av genom åren att jag nästan 
kan göra det i sömnen. ●

”Jag tog över Höganäs Saltglaserat 2008. Det 
är ett beslut jag aldrig har ångrat” Keramiktillverkningen i Höganäs har 

rötter i det sena 1700-talet. 

Anders Johansson 
i sin kombinerade 
ateljé och butik. 

Leran Anders använder 
kommer från England. 



SKOGSMULLAR. Polarexpeditioner.  
Miljöaktivister. Bergsklättrare. Skid-
åkare. Skolbarn. Säg Fjällräven och 
ett helt bildspel poppar upp på nät-
hinnan, fyllt av kläder, friluftsprylar 
och – framför allt – ryggsäckar. Och det 
var just ryggsäckar som gav Åke Nordin 
idén till sitt livsverk.

Redan som barn älskade han att 
vandra i fjällen, fiska och kasta sig ut 
i hoppbacken hemma i Örnsköldsvik. 
Inför en fjällvandring började den då  
14-årige Åke fundera på varför rygg-
säckar var så tunga och opraktiska. 
Han började experimentera och kon-
struerade en bomullssäck med träram 
som förflyttade tyngdpunkten uppåt. 

1960 hade Åke förädlat ramen till alu-
minium och började sälja ryggsäcken 
”Lätt” till det facila priset av 69 kronor. 
En innovation som blev den första av 
många för den nyfikne uppfinnarjocken. 

Åke älskade att vara ute i naturen 
men avskydde att bli våt och kall, och 
voilà – han skapade en dunsovsäck. 
När han tröttnade på tidens tunga 
bomullstält, som inte alltid höll tätt, 
uppfann han ett lätt tält i dubbla lager 
som höll kondensen borta. 1966 försåg 
Fjällräven en Grönlandsexpedition med 
utrustning vilket gav nya idéer, inte 
minst till dunjackan Expedition down, 
gjord för att klara extrem kyla. En jacka 
som, i dubbel bemärkelse, blev ett hett 
modeplagg under 80- och 90-talen.

1978 föddes Fjällrävens mest kända 
produkt: Kånken – en lätt, billig rygg-
säck för skolbarn, anpassad för två 
A4-pärmar. För att locka till friluftsliv 
ingick en sittdyna, som dels gör den 
skönare mot ryggen, dels uppmuntrar 
till en paus i naturen. Första året såldes 
200 Kånken. Året efter 30 000. I dag 
bärs Kånken av barn och vuxna i hela 
världen och finns i mängder av färger 
och varianter. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD

Fjällräven raskar över världen

Kulturkoll

Jackan Greenland 
utvecklades för 
bergsklättrare  
men blev  
megapopulär  
som fritids- 
plagg.

Kånken har 
nästan blivit 
en svensk 
national-
symbol. 

Åke Nordin 
(1936–2013) 
med rygg-
säcken Lätt.

Många Fjällrävenprodukter har tillverkats 
i decennier, som dunjackan skapad 1974.

Fjällräven
1960 Startar med ryggsäcken Lätt.
1963 Första sovsäcken.
1965 Första kondensfria tältet.
1968 Greenland jacket lanseras.
1974 Dunjackan Expedition down. 
1978 Kånken lanseras.
1979 Börjar arrangera fjällvandringar.
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Key West är staden som ligger längst ut 
i Florida Keys, en tjugo mil lång sträng 
av öar. I USA:s version av Karibien hittar 
man förstås palmer och stränder, men 
också en tillbakalutad livsstil och ett 
speciellt egensinne. 
TEXT OCH FOTO: ANDERS PIHL

PARADIS
Key West

USA:s egensinniga

CUBA

FLORIDA

Miami

Key West

Havanna

BAHAMAS

Sunset Celebration. Varje 

kväll firas solnedgången 

på Mallory Square.

Key West har  
mängder av äldre 
träbebyggelse kvar.
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PARADIS

På Smathers Beach 
märks det att Key West 
ligger i Västindien.
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V
ARMA KARIBISKA VINDAR 

smeker mitt ansikte när jag 
trampar fram mellan trävil-
lorna i Key West. Jag lutar min 

hyrcykel mot en palm och lufsar ner 
till den bildsköna stranden Smathers 
Beach. Den vita sanden och de turkosa 
vattenbrynen ger både vykortskänsla 
och badlust.

DET FINNS INGEN plats i USA som egent-
ligen liknar Key West, en amerikansk 
småstad med 25 000 invånare liksom 
utslängd i Västindien. I går befann 
jag mig på fastlandet några timmar 
bort och besökte Miami South Beach. 
Också det en dröm med de berömda 
Art Deco-husen vars neonskyltar lyste 
ikoniskt mot en rosa himmel. Men 
i dag kan jag se i min telefon att det 

Staden är till bredden fylld av ett 
speciellt egensinne. Exempelvis har 
Key West sedan 1982 utropat en egen 
republik, The Conch Republic, som firar 
sin självständighetsdag varje år den  
23 april med pompa och ståt. 

Givetvis är det ett slags stående skämt, 
dock med ett korn av allvar. Folk härute 
tycks se sig som keywestianer i första 
hand och amerikaner i andra hand.

– Amerikaner är alltid välkomna hit, 
säger servitören Peter på restaurangen 
Blue Heaven, med glimten i ögat.

Blue Heaven är ett klassiskt ställe 
med lantlig känsla. Katter och hönor 

”Vi bryr oss inte så mycket om fastlandet.  
Här ute skiner ju solen nästan jämt”

regnar kallt i Miami. Det gör det inte i 
Key West.

När jag går in på Key West Limepie 
Factory efter strandbadet för att smaka 
stadens berömda limepaj kommen-
terar jag det halvdana vädret i Miami. 
Expediten ler och svarar:

– Dåligt väder borta i Florida? 
Mycket möjligt. Vi bryr oss inte så 
mycket om fastlandet. Här ute skiner ju 
solen nästan jämt.

KEY WEST ÄR en märklig plats; en trä-
stad på en liten isolerad ö i Karibiska 
havet, närmare Havanna än Miami. 

Småstadslika  
Key West är en fröjd 
att gå eller cykla i.

Alltid pinfärskt.
Cajunräkor på

Half Shell Raw Bar.

Neonskyltar på
berömda Miami

South Beach
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Fyra saker att inte  
missa i Key West:
➞ Hemingwaymuseet. Nobelpristaga-
ren Ernest Hemingway bodde i huset 
mellan 1931 och 1940 och skrev flera 
av sina berömda romaner här. Katterna 
som bor där har sex tår och sägs vara 
släkt med den sextåiga katt Heming-
way ägde. 
➞ Southernmost Point. Noga räknat 
stannar alla guideturer vid USA:s näst 
sydligaste punkt. Gott så. Den plats 
som på riktigt är den sydligaste  
punkten ligger oåtkomlig inom ett 
militärt skyddsområde ett hundratal 
meter bort.
➞ Dykning och snorkling. Det finns 
mycket att se i vattnen runt Key West. 
Korallrev väntar på flera håll, rockor 
och havssköldpaddor simmar runt 
sandbanken Sand Key och vid Western 
Dry Rock finns ett av många vrak i 
området.
➞ Fiske. Sportfisket är omtalat i Key 
West. Alla typer av fiske finns repre-
senterat, inte minst djuphavsfiske, och 
guiderna är i regel oerhört kunniga.

Fakta Key West
➞ Key West är den sydvästligaste av 
alla de bebodda städerna i Florida Keys, 
den 20 mil långa rad av öar som börjar 
strax söder om Miami. Det är 24 mil till 
Miami härifrån, men bara drygt 14 mil 
till Havanna på Kuba.
➞ Motorvägen Route 1 (US1) leder 
ut hit, delvis på gamla järnvägsbroar. 
Broarna blev kvar efter att en orkan 
förstört så mycket av rälsen att man 
inte reparerade den igen utan satsade 
på en bilväg istället.

Resfakta Key West
➞ Resa hit: Finnair har bekväma flyg 
med bra tider från Norden till Miami. 
Prisexempel: 2 659 kr t/r. Från Miami  
är valet inrikesflyg (40 min) eller direkt-
bussen Key Shuttle från flygplatsen  
(4 tim).
➞ Att ta sig runt: Key West är ingen 
stor ö och mycket finns på gångav-
stånd. Att hyra cykel är perfekt för 
att se sig omkring. För att utforska 
hela Florida Keys är hyrbil ett bättre 
alternativ.
➞ Visum: Inresetillstånd söks via  
www.esta.us/svenska.html. För svenska 
medborgare brukar ansökan gå på 
några minuter.
➞ Prisnivå: Som avsides liggande se-
mesterort har Key West en något högre 
prisnivå än USA i övrigt. Snabbmat, 
jeans, alkohol och bensin är sådant som 
hursomhelst är billigare än i Sverige.
➞ Säsong: Till Key West kan man åka 
året runt. Så gott som alltid är det lite 
varmare här än i övriga Florida, även 
mitt i vintern. Dock ska tilläggas att 
januari är off-season i Key West, med 
blåst och regn.

”Amerikaner är alltid 
välkomna hit”

vandrar runt på den öppna innergår-
den dold från gatan bakom en berså av 
tropisk grönska.

Livemusik mitt på dagen, lite rang-
liga trähus runt sig och en tillbaka-
lutad stämning gör att Blue Heaven 
känns som ett ställe på Barbados eller 
Jamaica. Servitören Peter ger mig en 
historielektion om restaurangen.

– Under första hälften av 1900-talet 
hade man tuppfäktning och boxnings-
matcher här. Boxningen med Ernest 
Hemingway som kommentator. Han 
bodde ju ett par kvarter härifrån.

INTE FÖR INTE odlar Key West sin egen 
myt om den bekymmerslösa utposten 
mitt i havet. Gatorna slutar ofta med 
havsutsikter och mellan verandorna 
fulla med snickarglädje hittar man 
konstgallerier, personliga butiker, barer 
och musikställen.

Tolerans och en fri livsstil är viktigt 
i Key West. Längs huvudgatan Duval 
Street vajar många regnbågsfärgade 
flaggor för att visa att de välkomnar 
homosexuella gäster. Key Wests libe-
rala traditioner bidrar till stadens rykte 
som ett resmål där man festar, äter gott 
och lever livets goda stunder, oavsett 
vem man är.

PÅ KVÄLLEN VANDRAR jag ner till Sunset 
Celebration, en av Key Wests dagliga 
tilldragelser. Varje kväll samlas ett 
myller av människor på Mallory Square 

vid havet och firar solnedgången som 
är ovanligt praktfull just här. Segelbåtar 
glider förbi i sundet mellan kajen och 
den lilla ön Sunset Key samtidigt som 
en folkfest pågår på land med musiker, 
performanceartister, matstånd och 
mobila barer.

Den sköna atmosfären fortsätter  
sedan i kvällens vimmel på Duval 
street. Key West är berömt för sina 
fiskrestauranger under bar himmel och 
sina nästintill dygnet runt-öppna barer 
med romdrinkar som specialitet. Arvet 
efter Hemingway har betydelse i sam-
manhanget och hans favoritbar Sloppy 
Joe’s har blivit en stor turistmagnet.

Faktum är att det finns två Sloppy 
Joe’s som bägge kan hävda att de var 
Hemingways stamställe. Detta efter-
som baren bytte adress under Heming-
ways tid på ön. Det ursprungliga Sloppy 
Joe’s heter numera Captain Tony’s och 
är fortfarande ett ställe med karaktär. 
Bland annat växer trädet som stod 
utanför originalbaren nu genom taket i 
dagens lokal. Det lär vara samma träd 
där man hängde sjutton pirater på 
1800-talet.

I dag är historien om piratträdet en 
av otaliga skrönor som berättas ute på 
Key West, så som skrönor brukar  
skapas på platser med rätt atmosfär. ●

Conch Republic –  
ett skämt med ett 

korn av allvar.

Livemusik på avslappnade Blue Heaven. Trevlig shopping på Duval Street. 



18 magasinet kombi  11 2019

Oemotståndligt gott! 
Cheesecake är efterrättsfavoriten 
som går att variera i det oändliga. 
Här bjuder matjournalisten Lena 
Söderström på ett par recept ur 
sin senaste kokbok Cheesecakes  
& Kladdkakor. Mums! 
RECEPT: LENA SÖDERSTRÖM FOTO: EVA HILDÉN  
UR BOKEN: CHEESECAKES & KLADDKAKOR (BOKFÖRLAGET SEMIC)

Hallå där, Lena Söderström, 
varför en bok om cheesecakes 
och kladdkakor? 
– Jag är väldigt förtjust i att 
baka och överhuvudtaget i allt 
sött. Jag fick förslag från mitt 
bokförlag att göra en bok om 
kladdkakor eller cheesecake. 
Jag hade svårt att välja – så det 
blev båda.
Vilka efterrättsingredienser 
har du alltid hemma? 
– Choklad, nötter, mandel-

massa, ja i princip allt som 
behövs och som har lång 
hållbarhet. Grädde och smör 
köper jag nästan varje vecka.
Berätta om en efterrätt du 
aldrig glömmer.
– Det var en crème brulée i 
London, på en fransk restaur-
ang. Den var så hård på ytan 
att jag inte visste hur jag skulle 
äta den. Då tog min bords-
kavaljer en sked och krossade 
den glashårda sockerytan och 

under den var den ljuvligaste 
och krämigaste brulée. Tyvärr 
lyckas jag aldrig laga en sådan 
hemma.
Hur började ditt matintresse? 
– När jag var fyra–fem år 
kokade jag sylt till mina dockor. 
Min mormor läste kokböcker 
som man läser romaner. Hon 
lät mig läsa alla mat- och  
modemagasin. 
Mat är ju ditt jobb. Om du  
slipper laga den själv – vad 

blir du helst bjuden på? 
– Absolut svensk husmanskost. 
Det är lyx att få mat som tar tid 
att laga. Kåldolmar, kålpudding, 
wallenbergare och köttbullar är 
mina absoluta favoriter.

”Mat som tar tid är lyx” 

Denna saffrans-
cheesecake blir 
extra festlig när 
du gör den i en 
hög form. 
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Vi har tre exemplar av Lena 
Söderströms bok Cheese-
cakes & Kladdkakor som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Cheesecake görs av 
färskost, som finns i olika 
varianter världen över. 
Vilken av följande ostar är 
INTE en färskost? 
1. Mascarpone
X. Gorgonzola  
2. Ricotta   

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

Vinn! 
Frozen passion  
chocolate cheesecake
8 bitar

Ingredienser:
BOTTEN: 
300 g Maryland cookies 
original
125 g smält smör
FYLLNING:
2 dl vispgrädde
200 g vita chokladknappar  
eller hackad vit choklad
400 g cream cheese
1 dl florsocker
5 dl crème fraiche
1 dl passionsfruktscurd utan 
kärnor
4 blad gelatin + kallt vatten
SIRAP:
2 ½ dl passionsfruktkött
1 dl vatten
1 dl vit sirap
1 dl strösocker

Tropiskt gott med 
passionsfrukt. 

No bake saffrans- 
cheesecake  
med röda bär
8 bitar

Ingredienser: 
3 msk strösocker
1 pkt saffran, 0,5 g
3 dl vispgrädde
200 g vita chokladknappar  
eller grovhackad vit choklad
600 g cream cheese
2 dl florsocker
4 blad gelatin + kallt vatten
TILL GARNERING:
Röda bär, t ex vinbär eller  
hallon, färska eller frysta

Gör så här: 
1. Stöt ihop strösocker och 
saffran i en mortel. Koka upp  
1 dl av grädden i en släpplätt-
panna och blanda ner det stötta 
saffranet. Ta pannan från  
värmen och lägg i den vita 
chokladen. Låt den smälta un-
der omrörning till en slät massa.
2. Rör ihop cream cheese och 
florsocker krämigt i en bunke, 
använd elvisp. Vispa i saffrans-  
och chokladmassan. Vispa i 
resten av grädden.
3. Lägg gelatinet i en skål och 
häll på kallt vatten så att det 
täcker, låt stå 5 minuter. Ta upp 
gelatinet och låt smälta i 1 msk 
vatten på svag värme i en liten 
panna. Ta pannan från värmen 
och blanda gelatinet med 2 dl 
av fyllningen. Rör ner i bunken 
med resten av fyllningen. 
4. Häll massan i en glass-  
eller kakform, förslut med lock 
eller täck med plastfilm. Ställ i 
frysen över natten.
5. Doppa formen försiktigt  
i en bunke med hett vatten, 
ca 1/2 minut, och stjälp upp 
cheesecaken på ett fat. 
6. Rumstemperera ca 1 timme 
före servering. Garnera med 
färska eller frysta bär.

Gör så här: 
1. Finfördela kakorna i en mat-
beredare monterad med kniv. 
Tillsätt smöret och mixa till en 
slät blandning. 
2. Tryck ut blandningen över 
botten av en hjärtformad 
springform, ca 1 ½ liter (eller 
en vanlig rund, ca 22 cm i 
diameter). Ställ formen kallt så 
att blandningen stelnar.
3. Koka upp grädden i en liten 
släpplättpanna. Lägg i chok-
laden. Ta pannan från värmen 
och rör om till en slät massa.
4. Rör cream cheesen mjuk i 
en bunke, använd elvisp. Vispa 
i florsockret. Tillsätt crème 
fraiche och vispa ihop. Vispa i 
curden. Vispa i chokladen.
5. Lägg gelatinet i en djup 
tallrik och häll på kallt vatten 

så att det precis täcker, låt 
stå 5 minuter. Ta upp och 
krama ur gelatinbladen. Smält 
gelatinet i 1 msk vatten på 
svag värme i en liten panna. 
Blanda det smälta gelatinet 
med 2 dl av fyllningen. Rör ner 
gelatinblandningen i resten av 
fyllningen och vispa ihop.
6. Häll smeten i springformen. 
Täck med plastfilm och ställ i 
frysen över natten.
7. Mät upp alla ingredienser till 
sirapen i en liten släpplättpan-
na. Koka upp under omrörning 
så att sockret löser sig och sjud 
cirka 10 minuter. Rör om då 
och då. Låt kallna. 
8. Låt cheesecaken stå i rums-
temperatur ca 1 ½ timme före 
serveringen. Fördela passions-
fruktsirapen över.
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TANGOPULS
i Dals Långed
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En gång i veckan hörs klassisk argentinsk tango i Mustadfors 
Folket hus i Dals Långed. En dans utan fasta regler där allt 
handlar om att kommunicera med tangons unika språk.

TEXT: TOMAS ERIKSSON  FOTO: PATRIK OLSSON

S
OLEN HÄNGER ÖVER träden 
vid sidan av Dals Långeds 
huvudgata, som löper parallellt 
med Dalslands kanal och den 

järnväg där rälsbussar sommartid tar 
kanalturister mellan Bengtsfors och 
Håverud. På en halvö i kanalen ligger 
Mustadfors bruk, världsledande på 
hästskosöm. På pizzeria La Stradas 
uteservering spelar två nya svenskar 
orientalisk musik på mobilen. Men från 
övervåningen på Mustadfors Folkets 
hus sipprar svag musik ut från två 
öppna fönster ovanför gymmet och 
guldsmeden. Tonerna kommer från 
några av de argentinska tangoorkestrar  
som på 1930- och 1940-talet fyllde stora 
arenor, anförda av orkesterledare som  
Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo eller Fran-

cisco Canaro. Då, i tangons guldålder, 
hade musiken en så stark social och 
politisk sprängkraft att den militär- 
junta som 1955 avsatte Juan Perón 
förbjöd tango som umgängesform.

EN TRAPPA UPP i Folkets hus står en 
dator på scenen, kopplad till högtalar-
systemet i den sal som en gång var 
ortens samlingsplats och biograf. Som 
två väsen svävar Catarina Vilhelmsson 

och Martin Sjöberg 
fram över trägolvet 
vars tiljor bryts 
av solreflexer från 
fönstren.

– Vi värmer 
upp lite, förklarar 
Catarina.

Att dansa tango handlar om 
att föra och följa. Utmanande 
för båda parter, alla har sin 
egen stil och vissa funkar 
bättre ihop än andra. 

Catarina Vilhelmsson 
och pudeln Nisse.
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Dalsland har haft små utbrott av 
tangodans, men när Catarina och 
Martin flyttade hit för att bli en del av 
konstnärskooperativet Not Quite var 
dansandet på utdöende. 

– När vi hittade den här lokalen 
startade vi en nybörjargrupp och snart 
var vi ett tiotal par. Folk åker hit från 
platser som Fengerfors, Fröskog och 
Ödskölt, säger Catarina.

Martin förklarar att tango är den 
svåraste av alla sällskapsdanser.  
Här finns inga regler, inga turer, inga 
färdiga stegserier, utan varje dansare  
får plocka ihop sin egen tango.

Lärandet är livslångt, de bästa man-
liga dansarna i Argentina sägs vara i 
80-årsåldern.

– Det viktigaste är inte stegen, utan 
att föraren är tydlig så att följaren 
förstår. Följaren måste i sin tur ha 
alla antenner ute för att känna in. Det 
klarar man inte om man druckit mer 
än ett glas vin eller tuggar tuggummi, 
säger han.

I Martins värld är det argentinsk 
tango som gäller. Den som vill ägna sig 
åt finsk dansbanetango eller posördans 
med ros i mun och knyckande nacke 
får hitta en annan kurs. 

SNART HÖRS STEG i trappan. Pudeln 
Nisse skäller välkommen och snart 
är dansgolvet fyllt av dansare med 
varierad bakgrund – hit kommer unga 
elever från Steneby konsthantverk- och 
designhögskola likväl som lite äldre, 
manliga dansbanefantomer. Stil, tempo 
och kunnande varierar när paren rör 
sig över golvet. Snart är här mellan 
tio och femton dansare. Men det är 
ett överskott av kvinnor, vilket gör att 

några av kvinnorna 
måste föra.

Annie Lindgren 
blev lockad av sina 
grannar.

– Jag har länge 
velat pröva, efter-
som jag tycker om 

den dramatiska musiken. Själva dansen 
är närmast som mindfulness, som 
kräver total koncentration, liknande 
känslan jag känner när jag dyker med 
tuber i havet. Sedan är varje förare 
unik. Deras personlighet kommer fram 
i dansen och det är spännande att följa 
en annan människas energi, att kom-
municera med alla sinnen utom talet.

Hon ser även andra fördelar med 
tangokursen i Folkets hus jämfört med 
vanlig dans.

– Här slipper man tuggummi, slick 
i örat och dumma 
frågor. Här dansar 
vi bara.

Torbjörn Engdahl 
från Laxarby pus-
tar. Han hamnade 
lite på efterkälken 
efter en bypass-
operation som innebar ett par måna-
ders uppehåll.

– Det är jäkligt svårt att få ihop alla 
stegen, det blir ofta hjärnsläpp. Men 

”Jag tycker om den 
dramatiska musiken”

Solen skiner in över tiljorna i 
Mustadfors Folkets hus. Lokalen är 

som gjord för tango, och dessutom 
byggd under tangons guldår.
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10 fakta som gör dig  
till tangoexpert
1. Milonga: En festdanskväll. (Även 
namnet på en besläktad, snabbare 
dans). 
2. Cabaceo: Ett jämlikt sätt att bjuda 
upp. Ögonkontakt tas, en nick från 
båda sidor bekräftar att båda vill dansa. 
3. Bandoneon: Tangons klassiska 
dragspel.
4. Orquesta típica: Den vanligaste 
tangoensemblen. Består av två violiner, 
två bandoneoner, piano samt kontra-
bas.
5. Tangon guldålder: 1935–1955.
6. Några stora orkesterledare: Carlos 
Di Sarli (el señor del Tango), Francisco 
Canaro (el Pirincho).
7. Stor sångare: Raúl Berón. 
8. Bra tangogolv i Berlin: Clärchens 
Ballhaus, Roter Salon, Schankhalle 
Pfefferberg.
9. Bra svenska klubbar: Tango Norte/
Chicago i Stockholm, Maldito i Göte-
borg. 
10. Webbsida: thetangoportal.com är 
en bra guide.

22 

jag gillar rytmen, den vanlige dansen 
blir lite tjôti, säger han på dalsländska 
(förväxla inte den med värmländska, 

då blir dalslän-
ningarna sårade). 

Miklos Fözö tar 
en paus vid vatten-
kranen i köket. 
Han har tagit upp 
tangon efter 19 års 
uppehåll.

– Jag var jättenervös. I början tänkte 
jag för mycket höger-vänster, nu tänker 
jag mindre och mindre. Det blir en 
slags kommunikation med danspart-
nern och som i livet kommunicerar 
man bra med vissa människor, och lite 
sämre med andra.

Den strikta ordningen där mannen 
för gör att tangon inte blir en familje-
dans i Miklos hem.

– Min tjej vägrar att gå med. Hon 
tycker att det är jättekonstigt att män-
nen ska bestämma allt.

DET ÄR INTE bara i Dalsland det dansas 
tango. I Berlin, tangons huvudstad i 
Europa, är den på stark frammarsch. I 
elektrotango, där klassiska instrument 
som bandoneondragspel samsas med 

”Det är jäkligt svårt att 
få ihop alla stegen, det 
blir ofta hjärnsläpp”

syntar och datorer, lockar orkestrar 
som Gotan Project och Bajofondo 
Tango Club yngre tangodansare.

– Tangon växer över världen, i dag 
kan du dansa i New Dehli eller Hong-
kong. Det är oftast den traditionella 
tangon man stöter på, men jag gissar 
att den nya tangon lockar in unga  
dansare, säger läraren Martin Sjöberg.

SNART ÄR KVÄLLEN över. La Cumparcita,  
tangokvällens klassiska avslutnings-
nummer, har tonat ut. Solen har sjunkit 
ner bakom Dalslands kanal. Pudeln 
Nisse har somnat, kanske drömmer  
han om hur han 
för en tik i eggande 
rytmer. 

Ellinor Karlsson  
går lycklig ut i Dals 
Långed. Hon vill 
dansa sig genom 
världen.

– Till Berlin, dit man kan ta nattågen 
till tangoklubbarna. Jag har dansat i 
Norge och jag vill dansa i Danmark. 
Vart jag än åker kollar jag om det går 
att dansa tango. ●

Det är fler kvinnor än män på tangokvällarna i 
Mustadfors. Därför får kvinnor ibland bli förare.
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En av Europas bäst bevarade medeltida stadskärnor, grandios  
jugendarkitektur, märkliga museer och världens första och bästa pilsner.  

Allt inom gångavstånd. Det är lätt att bli kär i Prag. 

Weekend

Prags pärlor

Utsikt över Donau, Karlsbron 
och Pragborgen.

BEKVÄMA SKOR, ett öppet sinne och en 
normaltjock plånbok. Mer behövs inte för 
en lyckad weekend i Prag. Som i andra 
storstäder finns här självklart något för alla, 
och den som vurmar lite extra för kultur, 
arkitektur och historia blir garanterat inte 
besviken. 

Oavsett epok tycks stadens arkitekter ha 
jobbat efter devisen ”more is more” och 
man får nästan nackspärr av att titta upp 
på alla vackra hus och monument med 
portaler, kupoler, friser, tinnar och torn.

ALLRA BÄST upplevs Prag till fots, och de 
flesta sevärdheter ligger inom 1,5 kilometer 
från stadens epicentrum, Karlsbron, som i 
alla tider lockat med sitt myllrande folkliv, 
de vackra statyerna och utsikten över  
Moldau. 

Bron, som började byggas redan 1357, 
binder ihop Gamla staden på östra sidan 
med Pragborgen på den västra och är den 
givna transportsträckan mellan de största 
sevärdheterna. 

Liksom Karlsbron är Pragborgen ett 
måste på att göra-listan, men räkna inte 
med att hinna se allt om du inte avsätter 
minst en dag. Borgen består nämligen av 
en mängd byggnader, uppförda under 
många hundra år. 

Beta av katedralen, kapell och slott efter 
bästa förmåga. Men spara på krafterna 
så du orkar med en promenad i Lillsidans 
mysiga kvarter, där tiden stått stilla sedan 
1700-talet, innan du går tillbaka till den 
östra sidan. Eller fyll på med nutidshistoria 
(nåja) i KGB- eller Kafkamuseet.

VÄL TILLBAKA på den östra, mer sevärds-
täta, sidan är det bara ett stenkast från  
brofästet till Klementinum som sägs vara 
världens vackraste bibliotek, och ytterligare 
ett till Gamla stadens torg och rådhuset,  
med sitt astronomiska 1400-talsur. Vid 
jämna klockslag är torget knökfullt i väntan 
på ett antal mekaniska figurer som sätts i 
rörelse av uret. Gamla staden är för övrigt 
turisternas tummelplats och den som 

vill undvika stereotypa restauranger och 
barer beger sig hellre till intilliggande Nya 
staden, Nové Město. Eller ännu hellre till 
Holešovice på västra sidan. Här finns bland 
annat Prags enda saluhall, som ligger i ett 
före detta militärområde tillsammans med 
populära matställen, pryl- och second-
handbutiker och glödheta barer och 
klubbar. 

I Holešovice ligger också Dox, som visar 
temporära utställningar av modern konst 
och Nationalgalleriet med såväl tjeckisk 
1900-talskonst som internationella namn 
på Picasso-nivå.

ÄVEN OM Gamla staden är en av Europas 
bäst bevarade medeltidsmiljöer kommer 
många till Prag för stadens berömda jugend-
arkitektur. Riktiga entusiaster planerar in 
ett besök i stadens kanske finaste jugend-
byggnad, Folkets hus, Obecní Dům, som 
bland annat innehåller konsertsal och en 
prisvärd finrestaurang med vita dukar,  
hövisk servering och enorma takkronor. 

TEXT: CHRISTINA BILD
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S A D O L Å D A S A H U H R P E

D I V A N A Ä O K P A N E L K R C L Å A L
R P E N D Y L N V A G G A G T R D S P R B
O B O R E D R A G A R A T S I K I I Y E A
B Ä N K K R I S T A L L K R O N A N N D T

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in möblerna och hus-

geråden. 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 möblerna och 
husgeråden. De fem överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett ord. 
Orden hittar du både vågrätt, lod-
rätt, 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 nov. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss nov, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset september 2019:
Karin Olsson, Alnö, Ann-Charlotte Hellman, 
Valdemarsvik, Vanja Roth, Motala, Ronald  
Hansson, Sandviken, Gustav Löf, Arbrå.
Efterfrågad lösning september 2019: KRÖGARE.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna



Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

Kombispel/
Vinga of Sweden AB
SVARSPOST
20467540
508 20 Borås

BESTÄLLNINGSKUPONG (november 2019) · oss tillhanda senast 10/12

Namn:  ...................................................................

..................................................................................

Adress:  ..................................................................

..................................................................................

Postadress:  ..........................................................

Mobiltelefon:  ......................................................

E-postadress:  ......................................................

Kundnr (se lottsedel):  ......................................

var vänlig texta!  Var god ange antal: Totalpris:
___fp Essence-glas Iittala, 2-pack .. 200:-  ______

___fp Påslakanset, 2 delar................. 200:-  ______

___fp Bestickset Flora, 16 delar ...... 200:-  ______

___st Gjutjärnsgryta Monte  ............. 500:-  ______

___st Weekendbag Hunton............... 500:-  ______

  Frakt: 50:-

  Summa totalt:

det går också bra att lägga kupongen i ett kuvert och skriva på adressen. porto krävs ej.

Gjutjärnsgryta, Monte
En robust gryta i emaljerat gjutjärn. 
Utsidan i en matt emaljering med knopp  
i mässingsfinish. Rymmer, 3,5 liter. 
Pris: 500:-  899:- 

Weekendbag, Hunton
Rymlig weekendväska som passar  
perfekt till packningen för kortare  
resor eller utflykter. 
Pris: 500:-  929:- 

Vi kommer snart att byta ut samlarvinsterna och successivt  
ersätta dem mot nya. Därför får du nu tillfälle att göra din  

samling komplett – eller säkra julklapparna!

Gå till www.vingahome.com/kombi och ange  
koden KOMBISHOP eller skicka in kupongen.  

   Du hittar detta och 

fler erbjudanden på     

   hemsidan!

Essence-glas, Iittala
Eleganta glas (45 cl) från Iittala för  alla 
festliga tillfällen. Paketet  innehåller  
2 st glas. 
Pris: 200:-

Bestickset, Flora
Stilrent bestickset i rostfritt stål  med  
16 delar bestående av 4 knivar, 4 gafflar,   
4 matskedar och 4 teskedar. 
Pris: 200:-

Påslakanset, Lauderdale
Ett påslakanset i två delar, 100%   
BCI-bomull och EU Ecolable-stämpel.   
150x210 cm, 50x60 cm. 
Pris: 200:-

Dessa vinstval kommer successivt att bytas ut efter årsskiftet! Passa på att göra din samling komplett.

PASSA PÅ!

10 dec
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På gång

För åttonde året i rad invigs 
julbelysningen i Uddevalla 

Centrum med stämningsfull 
musik och invigningstal. Som 

vanligt väntas tusentals besökare 
och en fantastisk stämning.  

Mer info: www.vastsvarige.com

21
NOVEMBER I UDDEVALLA

”Teatrarna är 
fyllda med liv”
➞ Hallå där Anna Hedelius  
som tillsammans med 
Göran Willis skrivit boken 
Thalias hus – på spaning 
efter den svenska teaterns 
själ, där de besökt 55 teat-
rar från Ystad till Kiruna. 
Vilken var den mest udda 
av dem?
– Anderseteatern på södra 
Gotland är ett säreget fynd. 
Författaren Lars Ardelius 
gjorde om sitt brygghus  
till teater efter att ha blivit  
refuserad av de stora teater-
husen. Under 30 års tid 
satte privata teatersällskap 
från grannskapet upp en  
föreställning per sommar 
med efterföljande knytkalas. 
Vad blev du överraskad av 
under arbetet med boken?
– Att teaterbyggnaderna 
runtom i Sverige är så fyllda 
med liv. På varje plats finns 
en eller flera eldsjälar som 
vårdar byggnaderna och 
tar emot gästande scen-
konstnärer – Riksteatern, 
kulturskolorna, revysällskap, 
lokala amatörteaterför-
eningar och musiker. Allt 
snack om att teatern skulle 
vara på utdöende i Sverige 
känns efter denna tvååriga 
spaningsresa fullständigt 
befängt! ●

➞ VÄSTERÅS 9–15 december. Den 12:e upp-
lagan av insamlingsevenemanget Musik-
hjälpen kommer att hållas i Västerås. De tre 
programledarna, som ännu inte avslöjats 
när Kombi gick i tryck, ska sända radio och 
tv 144 timmar i sträck. 

Det blir gäster och musik, och som vanligt 
får människor ringa in och önska musik 
– mot att de skänker pengar. Till och med 
2018 hade Musikhjälpen samlat in drygt 
326 miljoner kronor.
Mer info: www.sverigesradio.se ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Varde ljus!

Årets musikmaraton

Hälsa på hos toffelhjältarna 
➞ DOCKSTA 6 december. Det är snart 
100 år sedan Ivar Königson började 
tillverka slippers och än i dag produ-
ceras de klassiska tofflorna i fabriken i 
Docksta. Efter några ägarbyten under 
årens lopp drivs fabriken nu av Ivars 
barnbarn Stefan Königson. Den som är 
nyfiken på tillverkningen, som fortfa-
rande sker för hand, är välkommen på 
fabriksvisning denna decemberfredag. 
Mer info: www.dockstasko.se

                   Digital fest 
➞ JÖNKÖPING 28 nov–1 dec.  
Digitalfestivalen DreamHacks fokus är 
datorer, e-spel, internet och digital 
underhållning. Nu är det dags för 
vinterupplagan. DreamHack Winter 
hålls i Elmia och väntas locka 50 000 
besökare. Mer info: www.jkpg.com

First Aid Kit gästade Musikhjälpen förra året, 
när maratonsändningen skedde från Lund. 
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                  Sjöhistoria
➞ ÖSTERSUND 21 november. En stunds 
avkoppling och en chans att lära något 
nytt blir det när friluftsmuseet Jamtli 
bjuder in till AW, after work. Mikael 
Sundberg och Anders Dahlén som 
forskar om historiskt fiske i Jämtland 
berättar om Storsjön. Sjön som genom 
århundradena fungerat som matbod 
och kommunikationsled, men också 
lockat gäster från när och fjärran.  
Mer info: www.visitostersund.se

LÄRORIKT

Storsjön är Sveriges femte största sjö. 

Vi har tre exemplar av boken Thalias 
hus som vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Vad heter Sveriges national- 
scen för talat drama?
1. Drottningholms slottsteater
2. Kungliga dramatiska teatern
3. Kungliga Operan
Mejla svaret tillsammans  
med ditt namn och adress  
till vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Thalia”.  
Eller skicka ett vykort till  
Tidningen Kombi, ”Thalia”,  
Box 995, 162 12 Vällingby.  
Senast den 30 november  
vill vi ha ditt svar.

Vinn! 



VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

Förmånstagare är Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Social-

demokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Snabbast svarar du på kombispel.se/november 
Fyll i svarskortet, posta redan idag eller ring 08-5800 1234. 

S V A R S K O R T

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst) Kombispel/

Kombilotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Snabbast svarar du på 

kombispel.se/november

69krFÅR 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 
4 st Mon Amie-muggar från Rörstrand (värde 796 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.

✓

1911KAKOM

OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2019-12-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Din premie
får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara.
Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för
att leva upp till lagar och regler. Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på www.kombispel.se/allmanna-villkor.

Kaffemuggar Mon Amie, 34 cl med öra
En klassiker igår såväl som imorgon till frukost! Mon Amie - min vän, formgav Marianne Westman redan på 
1950-talet. Westman hämtade inspiration till den numera klassiska dekoren en regnig midsommarafton. 
Den blåblommiga dekoren har blivit något av ett signum för Rörstrand genom åren. Värde: 796 kr

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

• 4 st Mon Amie-muggar
 från Rörstrand (värde 796 kr)

• 2 st Femmanlotter med chans att skrapa 
 fram en halv miljon direkt (värde 10 kr)
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VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ

Erbjudandets 
totala värde:

1006 kr
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