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En riktigt
grön jul

Håll granen fräsch
till tjugondag Knut

JACKPOTT

Nu är Charlotta
miljonär!

JAKTKOMPISAR

+

Jämthunden Java och husse Ulf Persson
är ett radarpar i skogen

JULWEEKEND X 2: PALMA OCH RÖROS
KORSORD & KNÅP / BILAGA: VINSTBLADET

Välkommen
Spännande att
jaga med hund
VINTERN KOM TIDIGT i år i stora delar

av landet, men det är inte alltid en
garanti för en vit jul. Lika mycket som
de flesta av oss vill ha snö till jul så vill
många ha en grön gran, inte bara på
julafton utan hela vägen fram till
tjugondag Knut. I det här numret av
Kombi ger vi dig tipset som fungerar
för att granen ska hålla så länge som
möjligt.

Innehåll Kombi nr 12

Julresa x 2

I december kan det skilja 50 grader
i temperatur mellan spanska
Palma de Mallorca och norska
Røros. Men för den som söker
julstämning är båda perfekta
resmål för en långhelg.
Sidan 6

VI HAR OCKSÅ ett reportage som ut-

spelar sig i granarnas lite mer naturliga
miljö – i skogen. Vi följer med Ulf och
hans hundar Elvis och Java på jakt. Alla
som har sett en jägare eller hundförare
interagera med sina hundar under en
jakt vet att det är ett alldeles speciellt
samspel. Precis som Ulf ger uttryck för
är relationen och interaktionen med
hunden det viktiga för många som
jagar och själva jakten mer av en trevlig
gemensam sysselsättning.
ATT DELTA i en drevjakt är alltid roligt.

När man hör på radion att hunden verkar ha fått ett upptag, och strax efteråt
kan höra skallen närma sig, är jakten
rejält spännande. Dock är jakt och just
vinter inte min favoritkombination.
Det blir ofta ordentligt kallt på passet
och då är jag tacksam när såten* bryts
och det är dags att samlas, göra upp
en brasa och ta en kopp
varmt kaffe.
Jag önskar er alla
mycket tur i månadens
dragningar och en
riktigt god jul!
* SÅT = AVGRÄNSAT
OMRÅDE AV JAKTMARK

GE GRANEN KÄRLEK
Experten Anna Benson
tipsar om hur du får en
riktigt vacker julgran.
Sidan 14

LJUSA IDÉER
En bra sak med vintermörkret är att man kan
tända ljus. Massor av ljus.
Sidan 17

GOTT TILL GLÖGGEN
Matprofilen Maud Onnermark bjuder på tre tilltugg
som matchar glöggen.
Sidan 22

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om jägaren Ulf och hans hundar Java och Elvis, om 20-talets biltrender, om när
Lenin övernattade i Jörn i Västerbotten, möt två lyckliga vinnare och knäck korsordet!

Kombi

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare
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”Det blir ett nytt
kök och körkort
till barnen”

TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: PETER KNUTSON

TILL RUNGANDE APPLÅDER gör Charlotta
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Charlotta Nyström
Ålder: 54 år.
Bor: Värmdö.
Gör: Teamledare på bank.
Familj: Maken Rolf, en son på 29,
en dotter på 27 och en son på 19 år.
Intressen: ”Träning, jag är gruppträningsinstruktör, resor, trädgården
och umgås med familj och vänner.”

12 2019

Nyström och maken Rolf entré i festvåningen
på Hotell Kungsträdgården i Stockholm. Det
är dags för Kombilotteriets Jackpottdragning
och Charlotta ska pröva sin lycka på vinsthjulet, och med det ha chans att vinna upp
till tio miljoner kronor.
– Jag har inte varit nervös förrän nu,
säger hon. Men oavsett hur det går är jag en
vinnare. Jag har ju redan vunnit en miljon.
Spelinspektionens representant startar
hjulet och efter en stund tycker Charlotta på
stoppknappen. Spänningen i rummet går
nästan att ta på när hjulet ser ut att stanna
på ett extra varv, vilket ger chans till de höga
beloppen. Men till sist stannar hjulet på en
miljon.
– Jag är jättenöjd, säger Charlotta. En
miljon kronor är ju jättemycket pengar.
Hon tycks vara född i en familj av vinnare.
Mamma har skrapat trisslott i tv och pappa
har vunnit 300 000 kronor i Drömreselotteriet. Inte bara en utan flera gånger. Det var
också pappa som lockade Charlotta att
skaffa en Kombilott för 16 år sedan.
– Han vann så ofta så jag tänkte att kan
han så kan jag. Men fram till nu har det bara
varit småvinster för min del.
Vinstpengarna kommer väl till nytta. Villan
behöver byggas ut, främst köket. Det ska
göras större så att alla tre barnen och deras
respektive får plats vid middagsbordet. Dessutom ska två av barnen få bidrag till körkort.
– Det blir nog en resa också. Vi har pratat
om att vandra på Kanarieöarna och kanske
blir det även en tur till Kap Verde där vänner
till oss bor, säger Charlotta.
Nu väntar middag och övernattning på
hotellet. Båda sönerna med flickvänner
ansluter strax.
– Det är också en del av vinsten. Det ska
bli så trevligt, säger Charlotta.
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Kombinytt
MÅNADENS LÄSARBREV

Vinn härliga handdukar!
Handdukssetet från Aberdeen är Veckans vinst vecka 50
och 52 på 200-kronorsnivån i Kombilotteriet. Setet består
av en 65x130 cm
och två 50x70 cm
stora handdukar
av återvunnen
bomull. Skönt
för kroppen,
skonsamt
för miljön.

I er tidning, som jag tänkte slänga som reklam, kunde
jag konstatera att jag ägde en vas av Gunnar Nylund,
att jag ska besöka ReTuna i Eskilstuna och att min
svärmor gjorde korv på samma vis.
All kunskap som i en lärobok med korsord och på
bra papper. Vad kan man mer begära av en ”reklambroschyr”?
Gunila

Kombiits!
favor

Svar: Tack Gunila! Roligt att höra att du uppskattar
tidningen! Tidningen Kombi ska precis som du skriver
ge både kunskap och underhållning. Vi hoppas och
tror att du fortsätter läsa och glädjas. Ett skraplottspaket är på väg!

Sju frågor till Lina Jansson, kundservice

Om du ringer till Kombispel
är chansen stor att du får tala
med Lina Jansson. Oftast
handlar samtalen om våra
lotterier – men inte alltid.
Du jobbar med kundservice på
Kombispel. Vad innebär det?
– Jag är i direkt kontakt med
kunderna och hjälper dem
med olika frågor. Jag tar emot
ärenden via telefon, brev och
digitalt.
Vilka är de vanligaste frågorna
du får?
– Det brukar handla om
vinster, premier, leveranser och
betalningsfrågor.
Vilken är den konstigaste
frågan du fått?

GRATTIS!

– Det kan komma in en hel
del konstiga samtal. Ett av de
märkligaste var en kund som
ringde och ville köpa en lägenhet här i Stockholm. Personen
var helt säker på att han hade
ringt till rätt ställe så det var lite
speciellt att försöka övertyga
honom om att han ringt till ett
lotteri och inte en mäklare.
Vad är det roligaste med ditt
jobb?
– Det är väldigt roligt att prata
med så många olika människor
varje dag, höra olika dialekter
och historier. Det är också
roligt att få lösa kundernas
ärenden och problem.
Hur länge har du jobbat på
Kombispel och hur kom det
sig att du hamnade här?
– Jag började i mars så jag är
ganska ny. Jag sökte eftersom
det var en intressant tjänst och
verkade vara en trevlig arbetsplats. Och det var det såklart!
Har du själv vunnit på lotteri
någon gång?
– Hittills bara småvinster på
skraplotter.
Vad skulle du göra om du
vann riktigt mycket pengar?
– Jag skulle göra massvis med
resor. Har alltid velat åka till
Nya Zeeland så dit skulle jag
nog resa först. Sedan skulle jag
spara till en egen lägenhet.

Vinnare av boken Gunnar Nylund: konstnär
och industriformgivare som tävlades ut i
Kombi nr 10 blev: Eva Stavre, Enebyberg,
Hans Larsson, Storvreta. Rätt svar: Stockholm.

Skriv till Kombi!

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

Restips!

Gör nya
bekantskaper
på en rundresa.

FOTO: VING

”Det är kul att lösa
kundernas problem”

Följ med på en
spännande rundresa!
Minnen finns kvar när solbrännan bleknat, så varför
inte skaffa många minnen
från en och samma resa?
Ving har rundresor i Mexiko,
Vietnam, Gambia, Senegal
och på Jamaica. Varje resa
leds av en duktig guide som
berättar om sevärdheter,
natur, kultur och mycket
annat om landet du befinner
dig i. Är du intresserad av
Mayafolkets hemligheter,
Vietnamkrigets fasor, livet
kring Gambiafloden eller

brinner du för att få veta
allt om Bob Marley? Kanske
undrar du hur många arter
av fåglar det finns i Gambia?
Eller vem Quetzalcoatl är?
Då ska du ta en titt på Vings
rundresor. Rundresorna
kombineras med en veckas
sol- och badsemester på
något av Vings hotell på
destinationen.
Barbro Holmberg, Ving
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Vanja Karlsson

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: ALFRED JOHANSSON

Ålder: 74 år.
Bor: Byn Karl Gustav, utanför Varberg.
Gör: Numera pensionär, arbetat på
syfabrik i många år och har även varit
elevassistent och kontorist.
Familj: Två vuxna barn, fyra barnbarn.
Intressen: ”Jag älskar Folkrace – har
kört själv för många år sedan, handarbete, korsord och böcker. Och
umgås med min familj så klart.”

”Jag tar med barnen och
deras familjer till Krakow”
”KONSTIGT, TÄNKTE JAG, har jag fått ett
brev från Kombispel? Det brukar ju vara
tidningen som kommer. Jag öppnade brevet
och läste: vinst 300 kronor, jag läste igen och
konstaterade: vinst 3 000 kronor. Det var
först när jag läste en tredje gång som jag såg
att det stod 30 000 kronor. Jag blev så otroligt
glad, jag trodde aldrig jag skulle ha sån tur.
Jag kommer att ta med mina barn och
deras familjer på en resa till Krakow i Polen
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i påskhelgen. Vi blir totalt nio personer som
åker. Jag har själv inte varit där tidigare, men
har hört att där ska vara så vackert. Krakow
har många fördelar tycker jag. Det ligger
nära, där är mycket att se och är dessutom
ganska billigt. Dessutom gillar jag inte att
bara ligga på en strand och steka. Jag vill se
mig omkring.
Jag är så glad över vinsten, den gör att jag
kan få lite guldkant på tillvaron.”
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Snart är det jul!
Från mitten av
november lyser
hela Palma upp.

JULSTÄMNING
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Julbelysning, marknader, granar, god
mat och klappjakt i spännande butiker.
En helgtripp till någon utländsk stad
är ett perfekt sätt att ladda inför julen.
Kombis Cenneth Sparby guidar till två
sinsemellan mycket olika resmål
– Palma de Mallorca och norska Røros.
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY
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Det är drygt 320 mil mellan Palma de Mallorca och
Røros – och i temperatur kan det skilja 50 grader.

magasinet kombi

12 2019

Passa på att ta en cykeltur
längs havet för bad och
restaurangbesök.

Svenskägda Rialto Living är ett måste.
Garanterad hög julstämning i butiken.

”Palma har under de
senaste åren blivit en riktigt
fin stad att cykla i”

På Palmas två saluhallar kan du
smaka dig genom öns delikatesser.

Palma

Behaglig värme, goda tapas och ordentlig julstämning. Häng med till trendiga Palma
de Mallorca, som varit julpyntat och fyllt av marknadsstånd sedan mitten av november.

D

EN TIDIGARE SÅ SLITNA hamn-

staden Palma de Mallorca har
på några få år ömsat skinn
rejält och räknas i dag till
de hetaste storstäderna i Europa. Här
samsas designbutiker, boutiquehotell,
gallerior, kaféer och läckra tapasbarer
med ståtliga katedraler och kyrkor,
museer och gallerier.
Nu har Palma även gjort sig ett namn
som vinterdestination. Här kan man
varva julmarknader och julkonserter
med havsbad och soliga cykelturer.
I Palma är det julkrubbor som gäller.
Varje kyrka har sin egen, och det är ofta
lång kö till den största krubban, den i
Palmas rådhus.
Men det vimlar av julgranar här
också, som tillsammans med den pampiga julbelysningen verkligen lyser upp
gator och torg.

magasinet kombi
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Ett utmärkt sätt att lära känna staden
är från cykelsadeln, varför inte med
kunnig guide? Finlandssvenska Nina
Harjula och maken Carlos Petit, född på
ön, arrangerar både hel- och halvdagsturer, ofta med avslutning på en av de
många tapasbarerna. Deras företag
Palma Bicycle Tours erbjuder flera olika
cykel- och vandringsteman, med kultur,
mat och vin som bärande ingredienser.
– Palma har under de senaste åren
blivit en riktigt fin stad att cykla i, säger
Nina.
NÅGRA ”MÅSTEN” ÄR, enligt Carlos,
ringmuren, La Seu – den ståtliga katedralen, Santa Clara-klostret, saluhallen
Mercado Olivar och konstmuseet Es
Baluard.
Vi cyklar längs med havet, förbi den
mäktiga katedralen med anor från

1200-talet som tog närmare 400 år att
färdigställa. Sedan rullar vi vidare in i
stadens myllrande gränder. Att kolla in
marknaderna tar sin tid.
För det finns gott om dem, bland
annat på Plaça Major, La Rambla, Via
Roma och Plaça España. Marknaderna är öppna varje dag från slutet av
november till första veckan i januari,
berättar Nina. Här kan man köpa
julgodis i mängder, i synnerhet turrón,
en slags mandelnougat som kan vara
både hård och mjuk. Men godiset finns
även med kokos, mandel, marsipan och
kanderad frukt.
– Ett glas cava förstärker smaken,
hävdar en godisförsäljare och bjuder på
ett glas bubbel till smakproven.
Ensaimadan, med anor från 1600-talet,
är en annan storsäljare och det mest
kända av de mallorkinska bakverken.
7

Hostal Cuba har en
takterrass med vida
vyer över staden.

Palmas väldiga katedral
i aftonljus.

Bagaren Tomeu Arbona frestar med ensaimadas.
Palmaborna köar för att få handla i den lilla butiken.

Det äts både till frukost och som kaffebröd – och är särskilt populärt under
julen. Traditionellt bakas ensaimadas
på surdeg med bland annat ägg, olivolja och ister, och äts med eller utan
fyllning.
Tomeu Arbona bakar den bästa i
hela Palma, hävdar flera stadsbor jag
möter. Och kön ringlar sig lång i hans
ekologiska bageri El Fornet de la Soca.
Det är inte bara hans ensaimada man
köar för, utan även bakelser, tårtor,
fullkornsbröd och turrón.
Livsstilsbutiken Rialto Living på
Calle Sant Feliu drivs av svenskar, och
hela butiken andas jul. Här är det lätt
att bli kvar länge för att botanisera
bland möbler, kläder, böcker, väskor,
skor och bruksföremål. Dessutom finns
här ett litet galleri på övervåningen
och ett välbesökt kafé med en hel del
vegetariskt på menyn.
ETT BESÖK I Santa Catalina är ett an-

nat måste. I den trendiga stadsdelen,
där många svenskar är bosatta, finns
mängder av personliga krogar och
kaféer, uppblandat med vintage- och
designbutiker.

Saluhallen är ett trevligt stopp, även
om man inte är hungrig. Det räcker att
bara vandra omkring, kolla kommersen
och njuta av en cortado och lukta på
blommorna.
Hostal Cuba ligger nära. En hotellklassiker i en hundraårig byggnad, med
stilfulla rum och en häftig bar på taket
för drinkar i solnedgången.
– Det här passar mig perfekt, säger
Mia Karlsson från Stockholm. Hon
är här på minisemester med några
kompisar för att få julstämning med
medelhavskänsla.
De har lyxat till det och valt att bo
på Cuba, med rum som har vy över
katedralen.
– Det allra bästa är frukosten på takterrassen. Även så här i december går
det ju att sitta utomhus och njuta.
Det är tisdag, vilket innebär att
det senare i kväll är dags för La Ruta
Martiana, den populära tapasrundan i
kvarteret Sa Gerreria bakom katedralen, med öl eller vin och tapas för ett
par euro. En bra start på en helkväll i
Palma och garanterat en möjlighet att
gå vilse i de medeltida gränderna.
Julen kan inte börja bättre. ●

”Även så här i december går det ju att sitta
utomhus och njuta”
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Barcelona
Madrid
Valencia

MALLORCA

Palma

SPANIEN

Fakta Palma

➞ Palma de Mallorca, eller bara Palma,
har cirka 300 000 invånare och är
Mallorcas största stad.
➞ Medeltemperatur i december: 16°C.
➞ Resa hit: Väljer du att flyga reguljärt
så flyger SAS och Norwegian direkt
från Stockholm och Köpenhamn till
Palma de Mallorca. Ryanair flyger direkt
från både Göteborg och Skavsta. Pris
från cirka 1 600 kr t/r för alla alternativ.
➞ Mer info: www.visitpalma.com
www.mallorcanytt.com
www.seemallorca.com
TVÅ HOTELLTIPS:

➞ Portixol är Palmas första egentliga
boutiquehotell, med gedigen krog och
svenska ägare. Det ligger i hamnen
med samma namn, strax söder om
stadskärnan. Pris från cirka 1 700 kr/
natt för dubbelrum inkl frukost.
www.portixol.com
➞ Hotel Hostal Cuba i Santa Catalina
ligger centralt, nära både hav och
stadsliv. Restaurang, bar och levande
musik på helgerna. Pris från cirka
1 800 kr/natt för dubbelrum inkl frukost.
www.hotelhostalcuba.com
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Varför inte prova en
tur med häst och släde,
inbäddad i renskinn
och ullplädar?

Det är inte helt
lätt att hänga
med på vad
som säljs...

Kaja Eggen säljer fårskinn
på Apotekergården i Røros.
Äkta delikatesser från
bygden.

Røros

Kylslaget julmys
Världsarvet Røros sjuder av liv och rörelse, även när
termometern visar minus 30. Julmarknad med närproducerad mat, slädturer och kafébesök är bara några av
ingredienserna under en intensiv decemberhelg.

D

ET ÄR FÖRSTA ADVENT och

julmarknad i Røros. Det mer
än 300 år gamla Unsecomärkta gruvsamhället är en
av Europas äldsta trähusstäder och
grundades 1644, när man upptäckte
kopparmalm i området. Stora delar av
staden ser ut som att tiden stått stilla
sedan dess, och så här års har de gamla
timrade trähusen i de smala gränderna
juldekorationer i fönstren, kransar på
ytterdörrarna och julgranar på gårdstunen.
Längs de två huvudgatorna med små
hantverksbutiker, kaféer och delikatessaffärer trängs även marknadsstånd
med allt från ljusstakar, skinnvaror
och hemstickade vantar till keramik,
glas och smide. Man frestar också med
”kortreist” mat (norska för närproducerad) och smakprov av renkött, rökt
korv, ost, bröd, honung och marmelad.
Trygstad Bakeri, Kaffestuggu och
Frøyas Hus är några av höjdarna bland
stadens klassiska kaféer. Här kan man
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äta lunch, fika och smaka på specialiteter som flatbröd, rømmegrøt, pjalt
och Røros-lemse, ett tunnbröd som
serveras med smör och socker.
FÖR DEN SOM GILLAR hantverk och

konst och kanske är på jakt efter
julklappar finns här massor av butiker
och gallerier. På Apotekergården säljer
Kaja Eggen mjuka fårskinn och lammkött från den egna gården en bit från
Røros.
– Missa inte ett besök på Røros
Tweed en kylig vinterdag som denna,
tipsar hon.
På Kjerkgata är hästar och slädar
ibland mer vanligt förekommande än
bilar. Ljudet av de frustande ardennerhästarna och deras taktfasta hovar ekar
mellan husväggarna. Vi tar en slädtur
genom den historiska delen av Røros,
väl täckta av flera lager renfäll och
ullfilt. Det är något vi aldrig glömmer,
i synnerhet kvällen i bitande kyla och
facklorna tända. ●

SVERIGE
Røros

NORGE
Oslo
Stockholm

Fakta Røros

➞ Røros har knappt 4 000 invånare
och ligger vid svenska gränsen intill
Härjedalen.
➞ Medeltemperatur i december: -9°C.
➞ Resa hit: Bilar gör man enklast via
Sveg och Funäsdalen. Från Stockholm
är det 65 mil. Det går också att ta tåget
till Trondheim, via Östersund, och byta
för vidare färd till Røros. Flyg med SAS
från Malmö, Göteborg och Stockholm
Arlanda via Oslo. T/r-pris från 2 200 kr.
➞ Mer info: www.julemarkedroros.no
www.roros.no
TVÅ HOTELLTIPS:

➞ Verthuset Røros, med anor från
1700-talet, har rustika rum i centrum.
Antingen bor du i mysiga Rammgården
eller i Bröderna Krogs Uldvarefabrikk
på höjden ovanför värdshuset. Från
cirka 1 200 kr/natt för dubbelrum inkl
frukost. www.vertshusetroros.no
➞ Frøyas Hus og Gjestegård har två
charmiga rum med skinnfällar i sängarna och en speciell atmosfär. Den
gamla timrade gården är från 1742.
Från cirka 1 100 kr/natt för dubbelrum
inkl frukost. www.froyas.hus
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Ulf Persson och hans
jaktkamrat Java.

TEAMWORK

Samarbetet mellan jägare och hund är ett av jaktens
mest fascinerande moment. Kombis Tomas Eriksson
vill veta mer och träffar Elvis, Java och deras husse,
jägaren Ulf Persson, i ett skogsbryn utanför Örebro.
TEXT: TOMAS ERIKSSON FOTO: PAVEL KOUBEK

V

ILL MAN JAGA ofta och på fina

marker ska man äga en bra
jakthund.
– Om jag besöker ett jaktlag och mina hundar presterar ett bra
jaktdrev har jag garanterat två–tre
erbjudanden om att komma och jaga
nästa helg, säger Ulf Persson samtidigt som han försöker få den ännu lite
valpiga jämthunden Java att lugna ner
sig ute vid jaktlagets samlingsplats i
skogsbrynet dryga milen nordväst om
Örebro.
Ett skiftjobb på bruket i Garphyttan
gör det möjligt för Ulf Persson och hans
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hundar att jaga upp till fyra gånger i
veckan. Ulf började tidigt.
– Förr kunde man som omyndig gå
på uppsiktsjakt och fick följa med en
jägare ut i skogen. Jag var 13–14 år när
jag följde med morfar och fick låna
hans bössa för att jaga hare och duva.
Min första älg sköt jag när jag var 15 år.
DET SPRAKAR I den fuktiga veden som

lagrats under en presenning och glöd
faller fräsande ner i snön som ligger
under de brinnande klabbarna.
Rykande varmt kaffe slås upp i koppar
och varmkorvar sätts på hopfällbara

grillpinnar. Drevern Elvis, 10 år, och
jämthunden Java, drygt 1 år, har släppt
uppmärksamheten från jakten för att
försöka erövra en mer lättfångad grillkorv. Java sätter sina bruna ögon i Ulf,
som förstås inte kan stå emot och snart
ligger en korvbit i hundmagen. Det ligger
mer än ett varmt hjärta bakom det.
– Jag vill att mina hundar ska bli sällskapliga och trivas tillsammans med
oss jägare, säger han.
ELVIS OCH JAVA är Ulfs sjätte respektive
sjunde jakthund. De har olika roller i
jaktlaget.
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Ulf Persson
Ålder: 55 år.
Familj: Fru, två barn, två barnbarn, två hundar.
Bor: I Garphyttan, väster om Örebro.
Yrke: Testar komponenter för bilindustrin.
Fritidsintresse utöver jakt: Nöjesturer i Buick
’58:an, fiske, laga mat på viltkött tillsammans
med goda vänner.

Drevern Elvis, 10 år
(längst fram) och
jämthunden Java,
1 år, älskar att vara
i skogen. Elvis
driver djur, Java
ställer älgar.

”Släpp en älghund i skogen och den letar reda
på en älg och markerar. Släpp en drivande hund
i skogen och den jagar fram djur till skytten”
– Elvis är med oss när vi jagar rådjur,
hare, räv och andra djur som en hund
kan driva mot oss jägare, berättar Ulf.
Java däremot ställer de djur som hon
hittar, i första hand älgar. Det innebär
att hon springer fram till en älg och
skäller oavbrutet så att älgen koncentrerar sig på hunden, varpå jägaren kan
magasinet kombi
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smyga fram till skottläge. Om älgen
springer iväg, följer Java tyst efter och
börjar åter skälla när älgen har stannat.
Går älgen långsamt iväg går hunden
skällande efter. Ungefär likadant går
det till vid vildsvinsjakt.
– Det är inget som jag har tränat
hunden på, det sitter i generna sedan

många generationer. Java var sex månader första gången jag släppte henne
i skogen. Då hade hon bara sett älg
på avstånd, men inom en dryg timme
hade hon ställt två älgar. Släpp en
älghund i skogen och den letar reda på
en älg och markerar. Släpp en drivande
hund i skogen och den jagar fram djur
till skytten, säger Ulf.
TRÄNINGEN HANDLAR istället om att

göra hundarna skogsvana och trygga
i att de kan hitta sin ägare genom att
följa sina egna spår tillbaka. Men viktigast är att lära hunden att sluta jaga,
11

Java har jagat ifatt en
grillkorv. Ulf är mån
om att hans hundar
ska vara sociala och
trivas bland jägarna.

I oktober fälldes den
första älgen, en pinntjur,
som Java ställt.

En viktig del i träningen
av jakthundar är att göra
dem skogsvana och att
lära dem hitta tillbaka till
husse i sina egna spår.

”Efter jakten står de på topp i styrka och
kondition. Även husse är på topp då, och har
förhoppningsvis gått ner några kilo”
att kunna kalla in den trots att den är
upphetsad, exempelvis om en älghund
ställt ”fel” djur.
– Om den ställt en tjur och vi bara
får skjuta en kalv måste jag kunna
bryta. Det kan vara med en vissling
eller visselpipa. Då ska hunden komma
till mig, och givetvis bli rikligt belönad
för detta.
För Ulfs del handlar träning också
om att göra dem sociala.
– Mina jakthundar är familjehundar,
de lever inne med oss och är barnkära.
Hundar som sällan träffar folk eller
lever i hundgårdar kan bli reserverade
mot andra än ägaren.
HUNDARNAS JAKTSÄSONG pågår från

september till februari.
– Efter jakten står de på topp i styrka
och kondition. Även husse är på topp
då, och har förhoppningsvis gått ner
några kilo, haha.
Halvåret utan jakt får hundarna
återhämta sig och träna.
12

– Jag cyklar med dem, lugnt i trav.
Eller så ror jag ut i en båt och låter
hundarna simma efter, det är jättebra
träning. Tyvärr funkar det bara med
Elvis just nu, han älskar att simma. Java
är livrädd för vatten, det har gått i arv.
Även hennes föräldrar hatar vatten.
Skiljer sig jakthundar från andra
hundar i ett hem?
– Vissa jakthundar är mindre
sociala. Och de vill ofta vakta sitt byte,
så man måste träna dem genom att ta
ifrån dem mat. Har jag barnbarnen här
ska de kunna ta ett ben från hunden
utan att den morrar eller hotar.
Är inte jakten farlig för hundarna?
– Vildsvin är farligast, även om
hundarna ofta har en skyddsväst vid
vildsvinsjakt. Ser man att ett svin går
i försvarsställning då ska man försöka
kalla in sin hund. Annars är det risk
att man av misstag skjuter hunden om
de ryker ihop. Det finns också vargar
här i Kilsbergen, men dem är jag inte
så orolig för. Vi har en bra telefonkedja

där den som sett vargspår varnar. Mest
rädd är jag för att hunden ska ramla
ner i ett gruvhål. De gamla gruvorna
har ofta trasiga staket.
Springer hundarna aldrig vilse?
– Sällan, oftast hittar de tillbaka i
sina spår. Dessutom har hundarna sändare på sig, så jag kan se på telefonen
var de är. ●

Olika typer av
jakthundar

➞ Drivande hundar. Driver vilt, som
småvilt, rådjur och hjort, mot jägaren.
Ofta stövare, drever, basset eller tax.
➞ Ställande hundar. Får med ett
rytmiskt skällande vilt som älg, björn
och vildsvin att stanna och koncentrera
sig på hunden så att jägaren kan smyga
fram mot viltet. Ofta nordliga jaktspetsar, även kallade älghundar.
➞ Apporterande hundar. Hämtar
skjutet vilt, i första hand fåglar, i vatten
eller på land. Ofta olika former av
labradorer eller retrievers som är starka
och simmar bra.
➞ Stötande hundar. Söker och skrämmer upp och i väg vilt mot jägarna.
Ofta olika spanielraser, setter, vorsteh
eller spetsar.
➞ Grythundar. Söker upp vilt, oftast
grävling och räv, i gryt och driver ut
dem eller ställer dem. Oftast tax eller
terrier.
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TEXT: CHRISTINA BILD

Kulturkoll

Mönstrad historia
ELEGANTA ADELSMÄN med ljuva
herdinnor, söta lamm och uppdukade
måltider i det gröna. Pampiga blomsterarrangemang och trädgårdsmotiv.
Sjuglasvagnar dragna av fyrspann
mellan sjöar, skogar och slott. Motiv
från antiken, militära manifestationer
och exotiska miljöer i Kina, Indien eller
Japan. I slutet av 1700-talet blev tyger
med historieberättande motiv, Toile de
Jouy, populära främst inom inredning.
Ursprunget till grundidén är oklar
men alla tycks överens om vem som
gjorde den till en succé: ChristophePhilippe Oberkampf. 1760 startade
han en textilfabrik i Jouy-en-Josas nära
Versailles, där han började tillverka
bomullstyger med föreställande motiv
på oblekt eller vit botten. Trycket var
alltid enfärgat och oftast i rött, blått
eller svart.
När tidens ”influencers”, den franska
drottningen Marie-Antoinette och
senare kejsarinnan Josephine, lät klä
väggar, kuddar och möbler med de
detaljerade motiven var trenden given
i de fina salongerna i Europa och så
småningom Amerika.
Under storhetstiden hade Oberkampf en jätteanläggning med 1 600
arbetare på en yta av 18 000 kvadratmeter. Så småningom kom plagiat,
nya trender och andra hinder i vägen
och 1843, när fabriken gick i konkurs,
efterlämnandes 30 000 motiv för
eftervärlden. Sedan dess har Toile de
Jouy kommit och gått och just nu är
mönstret hett igen, inte minst inom
modet tack vare bland andra Dior och
svenska Acne Studios. ●

Banyan, en slags morgonrock
för hemmabruk, med militära
motiv. Mönstret designades 1821
i franska Nantes och rocken
syddes upp 1830. Från Victoria
and Albert museum i London.

Extremt förenklat motiv, men med tydlig
Toile de Jouy-inspiration från & Other Stories.

Sengustaviansk
pall med klädsel
av senare datum.
Utrop på Bukowskis 2 000 kr.
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Papperskorg, 1900-tal.
Utrop på Bukowskis 1 500 kr.

Färgstarkt i modern tappning från Manuel Canovas,
tapetorama.se. Tyg 1 400 kr/m. Tapet 1 163 kr/rulle.
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Så håller du granen

GRÖN OCH GRANN
Få saker sätter julstämningen som en vacker och väldoftande julgran.
Granexperten Anna Benson berättar hur din gran håller stilen fram till
tjugondag Knut. Hemligheten sitter i foten.

P

ÅFUNDET ATT släpa in ett livs

levande träd i vardagsrummet
är egentligen rätt bisarrt. Men
den friska doften från barren,
juldekorationerna, glittret och ljusen
kan som inget annat skapa den rätta
julstämningen. En jul utan gran är
otänkbart.
Seden kommer från Tyskland. Enligt
Nordiska museet finns den första
innegranen i Sverige dokumenterad

1741. Den var dekorerad med äpplen,
saffranskringlor och vaxljus. Först
under 1800-talet blev julgranen vanlig i
hela landet.
– Det sägs att det var Martin Luther
som såg stjärnorna lysa genom grenarna och tyckte att det var så vackert
att han lyfte in en gran i sitt hus och
pyntade den med levande ljus, säger
Anna Benson, journalist, författare och
granexpert.

”En kungsgran kan
dricka upp till fem liter
första dygnet”

HON ÄR FÖDD in i granbranschen och
uppvuxen mitt i skogen i Småland
där hennes pappa odlar och säljer
granar. Hon och hennes bror driver
smålandsgran.se tillsammans, vilket
gör att hon ”lever och drömmer granar

FOTO: MAGNUS RAGNVID

TEXT: LISA WALLSTRÖM

Anna Bensons
5 bästa tips

1.

Välj en färsk gran. Det ökar livslängden avsevärt. Bäst är om man
kan hugga sin egen så tätt inpå julen
som möjligt.
Se till att granen har en färsk yta
i sågskäret.

Välj en så färsk
gran som möjligt.

FOTO: JOHAN LYGRELL

2.

FOTO: JOHAN LYGRELL

3.
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Annas far Bo-Egon Nilsson i familjens
granodling i Småland. ”Pappa har alltid
odlat och sålt granar”, berättar Anna.

Låt granen vänja sig vid husvärmen gradvis. Du kan ställa den
i farstun, garaget eller trappuppgången
i något dygn innan den tas in. Gärna i
ljummet vatten.
Placera inte granen för nära
element, kaminer eller andra
värmekällor.
Ge den mycket vatten. Torkar
julgranen ut ryker barren.

4.
5.
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FOTO: ÅHLÉNS

Vi är förtjusta i våra
julgranar. 75 procent av
alla hushåll har en gran.
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Foten är huvudsaken.
Granen måste stå i vatten –
och den dricker MYCKET.

FOTO: JOHAN LYGRELL

FOTO: JOHAN LYGRELL

Seden att ta in en gran till
jul och pynta den kom till
Sverige på 1700-talet.
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Det visste du
inte om julgranar

➞ I Sverige säljs cirka tre miljoner
granar varje år. Nästan lika många
hugger sin egen. Det gör oss, per capita,
till världens ”största” granland.
➞ 75 procent av de svenska hushållen
har julgran.
➞ Sveriges äldsta gran finns
i Dalarna och är cirka 9 550 år gammal.
➞ Sveriges högsta gran finns i Värmland
och är 47 meter hög.
➞ Vanligaste höjden på en julgran
är ungefär två meter. Det tar mellan sex
och tio år för en gran att bli så stor.
➞ Världens högsta gran,
en amerikansk sekvoja, växer
i Kalifornien och är 115,6 meter hög.
KÄLLA: ”GRANBOKEN”

två månader om året”, som hon själv
uttrycker det.
Det finns flera olika sorter på
marknaden. Den allra vanligaste är
rödgranen, som växer vilt i våra skogar.
Den har inte samma täta utseende som
de odlade granarna. Dit hör blågran,
silvergran och kungsgran som allihop
tillhör familjen ädelgranar.
– Kungsgran kommer mer och mer.
Det är granarnas Rolls-Royce och är
vanligare i städerna. De doftar inte
lika mycket och är allergivänliga, säger
Anna Benson.
ANNA VET HUR ett barrträd ska skötas

för att hålla över helgerna.
– Vänj den successivt vid värmen
och se till att den alltid har vatten. Att
16

hälla socker och Magnecyl i vattnet
är riktiga myter! Men att granen inte
torkar ut är jätteviktigt.
Då är foten mer betydelsefull än vad
man kanske tror. Enligt Anna Benson
har nio av tio helt fel fot – en liten
rödgrön konformad tingest i plast, där
granen aldrig når ned till själva vattnet.
– En kungsgran kan dricka upp till
fem liter första dygnet. Då gäller det att
den har en stor fot som rymmer mycket
vatten. Då blir julen barrfri. ●

”Att hälla socker
och Magnecyl
i vattnet är myter!”
magasinet kombi
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Inspiration
Kombiits!
favor
MARITIM
KÄNSLA
Forna tiders
stormlykta har
inspirerat,
skaargarden.se,
1 200 kr.

BRANDSÄKERT
Stearinljus med låga
av LED-ljus från
svenska Star Trading,
höjd 10,5 cm,
lavanille.com, 89 kr.

MILJÖSMART
Svensktillverkat
ekologiskt doftljus.
Keramikkärlet är
även vackert i sig,
quod.se, 695 kr.

VARDE
LJUS

Ute är det kallt och mörkt, men
inne lyser lyktorna med sitt varma
sken. Glas, porslin eller metall, här
finns något för alla smaker.
AV: EMMA YOUNG &
INGER SUNDELIN

FÖR EN GOD SAK
Gyllene tändsticksfodral i
mässing. Vid köp går ett bidrag
till Stiftelsen Solstickan,
royaldesign.se 350 kr.

MINIMALISTISK
Ett läderband som
enda dekor pryder Ernst
Kirchsteigers ljuslykta,
cirkapris 99 kr.

Vinn!
Gilla Kombispel
på Facebook så är
du med och tävlar
om ett 3-pack av
den stilrena ljuslyktan,
signerad Ernst. Tävlingen
hittar du i Facebookflödet.
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INGEN ÄNGEL
Klingande klassiker
i ny tappning,
Cervera, 99 kr.

HANDSTÖPT
Ett riktigt hantverk är ljusen
från Vio Ljusfabrik, säljs i
sexpack, vio.se, 99 kr.
KUNGLIG GLANS
Ljushållare i mässing från
Skultuna i sambarbete med
Bernadotte & Kylberg, 698 kr.

17

Nu styr vi in i
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Snart kommer du kanske att dela bil med dina
grannar, eller med människor du inte känner. Och
köper du nytt blir det troligen utsläppsfritt – en bil
med el eller kanske rentav vätgas som drivmedel.
Kombis bilexpert Ia Wadendal spanar in det
kommande decenniets trender i bilvärlden.
TEXT: IA WADENDAL

r på elbilar.

Volkswagen storsatsa

Elbilar i massor
Det rullar redan en del elbilar på våra vägar – de gynnas ju
av bidraget köparna får tack vare regeringens bonus malusregler. Och under kommande år blir det ännu fler laddbara
fordon som ser ljuset – allt från väldigt små citybilar till
fyrhjulsdrivna arbetshästar. Volkswagens ID-familj är ett
exempel på hur eldriften går igen i olika storlekar på bilarna.
Den tyska biltillverkaren planerar till och med en modern
utsläppsfri version av den gamla folkabussen. Redan nu går
det att beställa ID3, en kompakt familjebil som – beroende
på batteripaket – klarar mellan 33 och 55 mil på el. Den
kommer att kosta från 350 000 kronor och uppåt.
2020 kommer att vara ett stort år för elbilar. Också Volvo,
BMW, Opel, Porsche, Citroën, Skoda och Tesla utlovar nya
strömmade modeller för nästa år.
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Vätgasbilarna på gång
Regeringens bonus malus-regler gynnar huvudsakligen
el- och biogasdrivna fordon. Än så länge verkar inte svenska
politiker se fördelen med vätgasdrift*, trots att de fordonen
bara släpper ut vattenånga. I Tyskland, Danmark och Norge
däremot satsas det på utbyggnad av vätgasstationer längs de
stora motorvägarna. I Sverige finns ynka fyra vätgasstationer
och färre än 40 vätgasbilar.
Men vätgasdriften kommer så sakteliga. Privata initiativ i
Sverige visar att det går att ta fram detta drivmedel med både
solceller och rester från sopor.
Först och främst är vätgasdrift något som kan få ner utsläppen från den tunga trafiken, men biltillverkarna tror också
att vanliga bilköpare är intresserade. Koreanska Hyundai har
redan tagit fram två vätgasdrivna modeller och även Honda
och Toyota har vätgasbilar i sitt utbud. BMW och Mercedes
är på gång med vätgasdrivna personbilar.

magasinet kombi

12 2019

Självstyrande bil
ar är inte
bara en teknisk
utmaning,
utan också en jur
idisk.
Vem har ansvaret
om en
olycka skulle int
räffa?

Ur vätgasbilens avgasrör kommer
bara vattenånga.
Hyundai har redan ett par mod
eller i sitt program.

Självstyrande bilar
– bra när du ska parkera
Det har talats om självstyrande bilar i många år nu, men än
så länge har vi sett lite av det i Sverige. Eller? Visste du att
de flesta nya bilar har en hög grad av självstyrning tack vare
alla förarassistanssystem? De hjälper dig att förutse skarpa
kurvor och rondeller, saktar ner farten när hinder dyker upp,
kan parkera sig själva, anpassar hastigheten till bilen framför
och varnar dig när du börjar bli trött framför ratten. Bara för
att nämna några exempel.
Men än så länge kliar sig lagstiftarna i huvudet över vem
som ska bära ansvaret vid en olycka med en självkörande bil.
Är det du (trots att du inte håller i ratten), biltillverkaren eller
försäkringsbolaget? Så länge det dilemmat inte är löst får du
hålla kvar händerna på ratten. Utom när du parkerar med en
bil som på egen hand gör en perfekt fickparkering.

* VÄTGAS ÄR INTE DETSAMMA SOM NATUR- OCH BIOGAS
– DE SISTNÄMNDA ÄR DRIVMEDEL FÖR BILAR SOM I DAG
ANVÄNDS I MÅNGA AV VÄRLDENS LÄNDER.
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De flesta bilar står stilla nästan
jämt. Att dela
på ägandet och låta flera personer
använda
varje bil är ett smartare utnyttjan
de av resurser.

Dela bilen med andra
I våra städer står bilarna parkerade 90 procent av tiden,
enligt KTH och andra forskningsinstitut. Så egentligen kan
man fråga sig varför stadsbor äger bilar när de lika gärna
kan ta t-banan, bussen eller spårvagnen. En kompromiss för
de stadsbor som inte kan släppa kärleken till ratten är nog
bildelning. Många olika bildelningstjänster har dykt upp de
senaste åren och affärsidén kommer sannolikt att fortsätta
växa. Med tjänsten Aimo som finns i Stockholm går det att
hyra en elbil eller elsparkcykel under några timmar eller en
dag – när du behöver en spontan och utsläppsfri färd,
kort sagt. Det finns också flera delningstjänster där privatpersoner kan hyra ut sin egen bil för kortare eller längre tid.
Även pendlare har kommit på idén att hyra ut plats i sina
bilar för färden till jobbet.

Bilen laddar ditt hem
Man skulle kunna tro att elbilen är en tärande istället för
närande del av hushållet. Men flera biltillverkare visar numera
att det laddbara fordonet kan vara både och. Nissan inledde
förra året ett samarbete med Kungsbacka kommun och
Eon som innebär att elbilar med dubbelriktad laddning kan
leverera el till kontor eller hushåll under de timmar på dygnet
det är ont om kraft i det vanliga elnätet. Med den så kallade
V2G (Vehicle to Grid)-tekniken kan elbilen alltså bli en del
av energiförsörjningen i en stad. Nissan har flera liknande
projekt i Holland och Storbritannien.
Också Mitsubishi satsar på att koppla ihop elbilar, hus och
fasta elnät med sin så kallade ”Dendo Drive Home”. Systemet
introduceras först i Japan men ska enligt Mitsubishi börja
säljas i Europa under 2020.
Toyota har ett liknande projekt med vätgasbilar, men än så
länge bara på försök i Japan.
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Outnyttjad kraft
i batterierna kan
göra elbilen till
en leverantör av
energi.
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Jörn
TEXT: MARTIN ENGQVIST

Sverige runt

Lenins natt i Jörn
När Lenin tog tåget till Ryssland för att fullborda
revolutionen 1917 gick delar av resan genom Sverige.
Uppehåll gjordes i Malmö, i Stockholm – och i det
lilla stationssamhället Jörn i Västerbotten.
VLADIMIR ILJITJ ULJANOV, mer känd som
Lenin, hade bråttom. Den revolution i
hemlandet Ryssland han så länge eftersträvat hade oväntat brutit ut ett par
månader tidigare och nu var han på väg
dit för att tillsammans med sina bolsjeviker
ta kontrollen. Lenin hade levt i exil i 17 år
och resan gick med tåg norrut från Zürich
i Schweiz, genom Tyskland, Sverige och
Finland innan slutstationen Petrograd
(som senare fick namnet Leningrad och
nu heter Sankt Petersburg) skulle nås efter
åtta dygn.
På kvällen den 12 april 1917 anlände
Lenin och hans sällskap bestående av
ett 30-tal medrevolutionärer till Malmö.
De åt middag på Hotell Savoy innan de
fortsatte med nattåg mot Stockholm. Där
möttes de på morgonen den 13 april av
bland andra borgmästare Carl Lindhagen,
den kände radikalen Ture Nerman och
agitatorn Kata Dalström. Sällskapet hade
en heldag i huvudstaden. Bland annat
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besöktes varuhuset PUB där Lenin köpte
en kostym. Klockan 18.37 avreste de med
tåg mot Torneå i Finland, som vid den här
tiden var ryskt.
NU FÖR TIDEN stannar nattåget bara
någon minut vid det vackra stationshuset
i Jörn, några mil nordväst om Skellefteå.
Men för 100 år sedan fortsatte trafiken
norrut enbart på dagtid – så för Lenin var
det stopp. Det blev till att ta in på något
av de sex hotell som det på den tiden
blomstrande stationssamhället kunde
stoltsera med. Lenin sägs ha bott på
järnvägshotellet, invigt 1894 samtidigt med
det intilliggande stationshuset i samband
med färdigbyggandet av norra stambanan
till Boden.
Det tidiga 1900-talet var en gyllene era
för Jörn, en ort som inte existerat innan
stambanans sträckning stakats ut 1888.
Detta gällde inte minst för hotellen. Där
visade handelsresande upp sina varor för

FOTO: FREDRIK EKEFJÄRD

Järnvägshotellet i Jörn har sett sina
bästa dagar. Här sägs Lenin ha bott
en aprilnatt 1917. I bakgrunden syns
järnvägsstationen.

Har det hä
nt något
spännande
där du bor?

Mejla till Kombi!

tidningenko
mbi@kombi
spel
eller gå in
på Kombisp .se
els
Facebooks
ida och
berätta!

traktens köpmän, myndigheter sammanträdde där och bland gästerna fanns
inte sällan kringresande teatersällskap,
musiker och artister. Men Lenins korta
besök gick troligen obemärkt förbi för de
flesta ortsbor. Den 14 april fortsatte han
sin resa till Ryssland, där han kom att leda
den så kallade oktoberrevolutionen och
lägga grunden till kommunistdiktaturen
Sovjetunionen.
SÅ SMÅNINGOM försågs norrlandstågen
med sovvagnar och passagerarna behövde
inte längre övernatta i Jörn. Järnvägshotellet fortsatte sin verksamhet och blev
platsen för oräkneliga bröllopsfester och
50-årskalas. 1974 stängde det för gott.
I dag är byggnaden förfallen och fönstren
igenspikade. Inte mycket vittnar om att detta
ruckel en gång var Jörns tjusigaste hotell
med både 1:a, 2:a och 3:e klass matsal.
Än mindre om Vladimir Iljitj Uljanovs besök
våren 1917. ●
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Snabbfixat! Pepparkakor med
gorgonzola och hjortronsylt.

Lite matigare, senapsskinka
med kryddiga plommon.

Dags för glöggfest!
Nötter, pepparkakor, lussekatter och kanske en bit grönmögelost.
Tilltuggen blir ofta desamma varje jul när glöggen hälls upp.
Men varför inte prova något nytt?
Här bjuder matprofilen Maud Onnermark, chefredaktör för
Matmagasinet, på några recept som gör julen ännu godare.
RECEPT: MAUD ONNERMARK FOTO: ULRIKA POUSETTE UR TIDNINGEN: MAUDS JUL

”Det får inte vara för mesiga smaker”
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JULRECEPT

TIDSAM 4213-04

Recepten här på uppslaget
har vi lånat ur din egen
specialtidning Mauds jul som
finns i butikerna just nu. Vad
innehåller den mer?
– Jag har samlat mina lättlagade favoriter inför advent,
lucia, jul och nyår. Det blir
mängder av goda bullar,
kakor, desserter och godisar.
Jag bjuder också på härliga
julbord med sill, lax, småvarmt och gröna rätter. Och
så festliga helgmenyer som
passar både till jul och nyår.

Hur firar du jul i år?
– Julaftonen med julbord
hos närmaste släkten i Täby,
men för första gången utan
två av mina vuxna barn. Det
kommer kännas lite konstigt
även om jag har full förståelse för att de ska fira med
sina respektives familjer.

RETURVECKA

Vad serverar du själv alltid
till glöggen?
– Jag gör gärna ädelostpajen
när jag vill ha något matigt.
Den passar så bra och är
enkel att göra när man är

många och dessutom går det
bra att göra den klar långt i
förväg.

Allers Trädgård Special

Hallå där, Maud Onnermark!
Glögg är ju gott, och vansinnigt sött. Hur kan man tänka
för att hitta bra smakkombinationer?
– Man kan gärna servera
salta tilltugg till glöggen, men
det får inte vara för mesiga
smaker för då tar glöggen
över. Grönmögelostar är
en fantastiskt bra kombo till
glögg, både vit och röd.
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Pepparkakor med
gorgonzola och
hjortronsylt
25 stycken
Ingredienser:
25 pepparkakor, gärna med
fullkorn
200 g gorgonzola
4 msk crème fraiche
ca 3/4 dl hjortronsylt
Gör så här:
1. Mosa osten med crème
fraiche.
2. Klicka osten på pepparkakorna och toppa med lite
hjortronsylt.

Senapsskinka med
kryddiga plommon
Cirka 25 bitar
Ingredienser:
100 g kärnfria katrinplommon
1 dl rödvins- eller vitvinsglögg
ca 300 g kokt julskinka
2 msk grovkornig senap
1 äggula
ev färsk rosmarin
tandpetare
Gör så här:
1. Börja med plommonen. Dela
vart och ett i fyra bitar. Koka
dem i en liten kastrull med
glöggen i 5–10 minuter på
svag värme tills glöggen kokat
in. Låt dem kallna.
2. Skär 1/2 cm tjocka skinkskivor. Skär bort fettranden.
3. Blanda senap och äg�gula. Bred blandningen över
skinkskivorna. Skär i bitar.
Bränn med en gasolbrännare
eller under grill högt upp i
ugnen tills senapsblandningen
stelnar. Sätt på en bit kryddkokt
plommon med tandpetare och
eventuellt en kvist rosmarin.

Ädelostpaj

Pajen kan serveras varm
eller kall. Dekorera gärna
med granatäppelkärnor.

1 paj, 8 stora bitar
Ingredienser:
3 dl vetemjöl
6 pepparkakor
100 g smör
3 msk vatten
FYLLNING:
1 bit ädelost, 200 g
250 g kesella, 10%
1 dl mjölk
4 ägg
nymald svartpeppar
GARNERING:
granatäppelkärnor
Gör så här:
1. Blanda mjöl, pepparkakor
och smör i matberedare. Kör
tills det är finfördelat och
tillsätt sedan vattnet.
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2. Tryck ut degen i en pajform,
cirka 26 cm i diameter. Ställ
den i kylen i minst 30 minuter.
3. Sätt ugnen på 200°.
4. Kör ädelosten till smulor i
matberedaren. Tillsätt kesella,
mjölk och ägg. Kör ihop till en
smet. Smaka av med peppar
och eventuellt lite salt. Häll
smeten i formen och grädda
30–35 minuter på nedersta
falsen tills fyllningen stannat.
Garnera med granatäppelkärnor.

Vinn en
prenumeration
på Matmagasinet!
Tidningen Matmagasinet
kommer varje månad med
massor av matglädje och
recept, många av dem
signerade Maud Onnermark.
Vi lottar ut fyra kvartalsprenumerationer (3 nummer)
på Matmagasinet bland dem
som svarar rätt på frågan:
1755 kom den första upplagan av den banbrytande
kokboken Hjälpreda i
hushållningen för unga
fruntimmer ut. Vem skrev
den?
1. Carl von Linné
X. Cajsa Warg
2. Ulla Winblad

Vinn!
Mejla svaret tillsammans
med ditt namn och adress
till vinn@kombispel.se. Döp
mejlet till ”Matmagasinet”.
Eller skicka ett vykort till
Tidningen Kombi,
”Matmagasinet”, Box 995,
162 12 Vällingby. Senast den
3 januari vill vi ha ditt svar.
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Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset oktober 2019:

ÄR
RYKTEN
I OCKSÅ
PÅ ÅBY

12 2019

BERTIL
BLUES

Vinn!

DEN
STÖR
STILTJEN

PÅLAGAN

KUNDE
KULLE

SES MED
FASA
SES PÅ
BILDEN?

De fem först öppnade rätta
lösningarna vinner 4 st Femman
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet
från de gula r utorna på ett vykort och
posta till K
 ombispel, Box 995,
162 12 V
 ällingby senast den 31 dec.
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp
mejlet till Kombikryss dec, och glöm
inte att skriva ditt namn och din adress.
Vinnare och lösning hittar du på
hemsidan: kombispel.se/kombi.
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2
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Lars Åkerman, Vikarbyn, Kjell Lundh, Åmotsfors,
Jesper Schönbeck, Stigtomta, Maria Nilsson,
Överhörnäs, Annika Göransson, Karlstad.
Efterfrågad lösning oktober 2019: BRÅDSKA.
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Oönskade effekter
av ny spellag

Vad är syftet med den nya
spellagstiftningen?
– Att återställa ordningen på spel- och
lotterimarknaden och skydda konsumenterna, säger Jonas Lindholm. Ett
licenssystem har skapats så att även
online-kasino- och bettingbolag kan
söka licens i Sverige. Effekten är att
dessa bolag, som ju funnits på den
svenska marknaden i många år, nu
betalar skatt i Sverige och måste följa
kraven på bland annat spelansvar.
Vad innebär det för
Kombispels lotterier?
– Arbetet med att ta fram den nya spellagen gick fort och fokus lades på att
reglera online-spelbolagen. Lagkraven
har sedan kommit att gälla hela speloch lotterimarknaden. Samma höga
krav på it-system, interna kontroller
och rutiner ställs nu på Kombispel som
på ett online-kasino. En ny typ av certifiering krävs, men i Sverige finns inget
företag som får utfärda den. Spelbolagen tvingas vända sig utomlands och
på Kombispel har vi lagt mycket tid och
i princip alla resurser under 2019 på
att kunna möta de omfattande kraven
och certifiera vår verksamhet hos ett
spansk-amerikanskt bolag.
26

FOTO: PETER KNUTSON

Kanske känner du till
att Sverige fick en ny
spellag 1 januari 2019.
Eftersom Kombispel
redan hade ett lotteritillstånd för 2019 är det
först nu, från och
med årsskiftet, som vi
omfattas av den nya
spellagstiftningen.
– Förändringarna för
våra kunder blir dock
små, säger Kombispels
vd Jonas Lindholm.

– Tyvärr har kraven på allmännyttiga
ideella lotterier blivit så långtgående
att mindre lotterier och bingohallar
som finansierar folkrörelser, föreningsliv och insamlingsorganisationer
riskerar att slås ut helt. Precis den del
av spel- och lotterimarknaden som har
fungerat väl och som skulle skyddas
i samband med omregleringen. Jag
utgår från att lagstiftarna och myndigheterna kommer att justera kraven så
att de står i proportion till lotteriernas
begränsade komplexitet och risk.
Blir det någon skillnad för kunderna?
– Kombilotteriet, Motorlotteriet och
Drömreselotteriet är samma underhållande och trygga lotterier som tidigare
och förändringarna blir små. I och med
Spelinspektionens nya roll kommer
våra dragningar i stället att övervakas
av en Notarius Publicus. Vi kommer
också att sänka gränsen för hur många
lotter man kan betala via faktura, och
förändra vissa kampanjerbjudanden.

Jonas Lindholm, vd på Kompispel.

Det talas en del om Spelpaus.
Vad är det?
– Det nationella självavstängningsregistret Spelpaus är det bästa med
den nya spellagen. Via registret kan
de som får problem med sitt spelande
stänga av sig från både spelande och
direktreklam från spelbolag. Spelinspektionen har tyvärr bestämt att
prenumerationslotterier inte får
ansluta sig till Spelpausregistret,
sannolikt eftersom de anses vara
mindre problematiska än till exempel
kasinospel. Kombispel lanserar ändå
en egen självavstängning som du når
via kundservice eller hemsidan.
Hur ser framtiden ut?
– Jag ser verkligen fram emot 2020.
Vi kommer fortsätta att erbjuda störst
chans att bli miljonär och varje vecka
skapa fredagsspänning med tiotusentals vinnare av pengar, presentkort,
bilar, resor och annat.
Stockholm, november 2019
magasinet kombi
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20-22
DECEMBER I GÖTEBORG
Lorensbergsteatern varvar
upp stämningen inför julen
med en klassisk balettföreställning för alla åldrar:
Nötknäpparen av E.T.A.
Hoffmann. Mer info:
www.lorensbergsteatern.se

HÄSTHÖGTID

Travfest i Umeå
➞ UMEÅ 25 december.
Juldagen blir återigen
rena julafton för travälskare i Västerbotten. För
fjärde året i rad arrangeras
Winter Trot Classic med
V75 på Umåker. Utöver
själva loppen blir det en
rad kringarrangemang.
Mer info: www.umaker.se

Jultradition för travälskare.

N
FOTO: JAN OLOFSSO

Medeltida mellandagar
➞ HAMMENHÖG 27–30 december. Mer
än ett halvt årtusende har gått sedan den
danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand
lät uppföra borgen Glimmingehus i
Hammenhög utanför Simrishamn, i dag
Nordens bäst bevarade medeltida borg.

Glimmingehus håller stängt under senhösten, men öppnar portarna under
mellandagarna. Då får besökarna bland
annat hjälp med att spå hur det kommande
året ska bli.
Mer info: www.raa.se ●

NYÅRSTRADITION

Skönhetsupplevelse i
mikroskop.

Vandring mot det nya året
➞ MOTALA 31 december. Som traditionen
bjuder arrangeras även i år en nyårsvandring i Motala på nyårsaftons eftermiddag.
Glögg och pepparkakor, kaffe och korv,
tipspromenad, marschaller och nyårstal
väntas längs vägen. Och alltihop avslutas
med ett stort nyårsfyrverkeri.
Mer info: www.visitostergotland.se

PLANKTON

Vacker vetenskap för stora och små

Tradition i Motala.
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➞ MALMÖ 28 december. Ta med barn eller
barnbarn till Malmö museer och upptäck och
inspireras av en ny värld när museet bjuder in till
Planktonverkstad: ”I hav, sjöar, våtmarker och
åar finns små, små växter och djur som kallas för
plankton. I uppförstoring ser vi att de har de mest
fantastiska former och mönster som inspirerar till
eget skapande.” Mer info: www.malmo.se

FOTO: JENNY ELIASSON/MALMÖ MUSEER

FOTO: PETER ESKILSSON

Medeltidsmys på Glimmingehus.

”Det är vanlig
pepparkaksdeg”
➞ Hallå där André Högbom
i Östersund, som bygger
avancerade konstruktioner
av pepparkaksdeg. Hur
började det här intresset?
– Jag och min bror Sverker
har bakat pepparkakshus till
jul sedan vi var små och det
har bara fortsatt.
Era konstruktioner är ljusår
från vanliga pepparkakshus. Vad är drivkraften?
– Nyfikenheten, vi vill se
vad som är möjligt att göra.
Vad är det för superdeg ni
använder?
– Det är i grunden en vanlig
pepparkaksdeg, lite mer
kompakt bara. En av fördelarna är att den inte rör sig
under gräddningen.
Hur går ni tillväga när ni
bestämmer årets pepparkaksprojekt?
– Vi utgår oftast från någon
teknisk lösning som vi vill
prova och sedan kommer
själva motivet lite spontant.
Har ni behövt skrota någon
av idéerna?
– Nej, vi har faktiskt inte
gått bet på något projekt.
Vilken av era konstruktioner
är du mest stolt över?
– Svårt att säga, men chokladfabriken som har rörliga
delar, torn
Kuloch kulbana
bana!
är det mest
avancerade vi
gjort hittills.
Det krävdes
millimeterprecision
överallt för
att kulorna
skulle rulla som vi tänkt och
inte smita och krossa själva
konstruktionen.
Är ni bagare till yrket?
– Nej, jag är lastbilschaufför
och barnboksförfattare,
Sverker är konstruktör.
Vad blir årets skapelse?
– Vi får väl se, haha. ●

FOTO: ANDRÉ OCH SVERKER HÖGBOM

Julbalett

FOTO: JENNY REHNMAN

På gång

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH INGER SUNDELIN
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JULEN ÄR GLÄDJENS HÖGTID!

GE BORT GLÄDJELOTTEN
UNDER GRANEN I ÅR!

3 för

:
0
5

Ta med dig
kupongen till
din butik!

Rabatt 10:-

Lotteriet arrangeras av organisationer i den socialdemokratiska
arbetarrörelsen till förmån för ideell verksamhet, se hela listan på Kombispel.se

JUST NU FÅR DU

JULKLAPPSTIPS!
MED CHANS ATT VINNA 5 MILJONER!

3 lotter
för bara
Namn:

50:-

Du får 10 kr i rabatt. Vid köp av 3 st Glädjelotten betalar du endast 50 kr. (ord.pris 60 kr) Kupongen
inlöses av Pressbyrån eller ditt närmaste ATG-ombud som har ClearOns Online-clearing tjänst i
kassaapplikationen. Erbjudandet gäller till den 31 januari 2020. Inlöses av ClearOn, f d Kuponginlösen.

:10
rabatt

9 956832 101006

