
EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

+ HÄSSLEHOLM I MINIATYR / PITEMÅL
SAMESLÖJD / BILAGA: VINSTBLADET

Kombi
BJUD 

PÅ PIZZA!
Vinn bok med äkta 

italienska recept 

Kom i form i solen
Fly från vintermörkret och gör en härlig 

hälsoresa till Kanarieöarna 

Racingkungen
 ENZO FERRARI

Äkta italienska pizzor till mingel,  

middag & dessert

SAMANTHA SANTAMBROGIO-ÖBERG 

foto lennart weibull   

PIZZA

baka pizza som i italien! 

Finns det något mer njutningsfullt än en riktigt god pizza? 

Här hittar du recept på allt från klassiker som Margherita  

och Quattro formaggi till veganska varianter, små pizzor som 

är perfekta till minglet, smakrika foccacior och söta dessert-

pizzor att runda av måltiden med. Milanofödda Samantha 

Santambrogio-Öberg, som till vardags håller kurser i italiensk 

matlagning, delar även med sig av sina bästa tips på hur du 

bakar pizza som i Italien. Lär dig till exempel att knåda den 

ultimata degen och grädda pizzan till perfektion i en helt 

vanlig ugn. Buon appetito! 
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JANUARI OCH HELGERNA är över. Jag 
vet inte vad ni hade på ert julbord, men 
för några år sedan läste jag att norr-
männen äter färdigfryst pizza till och 
med som julmat. Jag tror att sanningen 
snarare var att pizzaförsäljningen gick 
upp kraftigt i december, än att pizzorna 
dukades fram just till jul. Men det blir 
ju inte en lika slagkraftig rubrik.

Här i Sverige är väl traditionen  
istället att vi äter pizzor i massor på  
nyårsdagen. Pizzan är verkligen en 
stark del i vår moderna matkultur.  
I varje svensk småstad finns minst en 
pizzeria och pizzan har sedan länge 
konkurrerat ut korv med bröd som den 
vanligaste snabbmaten.

DET ÄR INTRESSANT hur pizzan introdu-
cerades, med alla italienare som kom 
för att arbeta inom stålindustrin på 
1940- och 50-talet. Då serverades pizza 
på personalrestaurangerna på bland 
annat Asea i Västerås. Sedan dröjde det 
till slutet av 1960-talet innan de första 
renodlade pizzeriorna öppnade och 
ytterligare något årtionde innan succén 
var ett faktum. 

Senare kom kebaben och thaimaten 
som båda blivit ytterligare beståndsdelar  
i vårt gemensamma matarv. Pizzorna 
har dock hängt med i utvecklingen och 
kebabpizzan är i dag en av de mest 
populära sorterna.

I detta nummer ger 
vi dig dock recept på 
traditionell italiensk 
pizza, berättar historien 
om Ferrari och mycket 
annat. 

God spis och 
trevlig läsning!
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Pizza och kebab 
blev husmanskost

ENZO FERRARI   
Så skapade han tidernas 
mest framgångsrika 
racingstall. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Följ med på en träningsresa till Kanarieöarna, läs om sameslöjd och om dialektentusi-
asterna i Piteå. Möt två lyckliga miljonvinnare. Klarar du att lösa korsordet, förresten? 

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

60-talet är modellen 

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 1

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: Cenneth Sparby Tryck: PunaMusta

Sidan 22

Välkommen

Kombi

Sidan 6

Medlemmarna i Hässleholms Modelljärnvägsförening har 
återskapat sin hemstad som den såg ut för drygt 50 år sedan. 

PIZZA SOM I ITALIEN  
Ring inte och beställ  
– pizzan blir godast 
om du gör den själv. 

Sidan 18

Sidan 17

GOTT NYTT ÅR  
Vi tipsar om prylarna 
som hjälper dig att 
göra en nystart. 



3 magasinet kombi  1 2020

B
E

R
Ä

T
TA

T
 F

Ö
R

: I
N

G
E

R
 S

U
N

D
E

LI
N

  F
O

T
O

: P
A

V
E

L 
K

O
U

B
E

K

VINNARE 
1 000 000:-

Sven Erik Flyckt
Ålder: 72 år.
Bor: Örebro.
Gör: Pensionär efter många år 
inom telefonibranschen.
Familj: ”Fru, min dotter och 
två barnbarn, min frus tre barn 
och hennes fyra barnbarn.”
Intressen: ”Musik – både 
att lyssna på, spela själv och 
dansa till. Och så har vi villa, 
det kräver sin tid.”

” Det blir en riktigt fin fiol!”
”DET ÄR OTROLIGT roligt att vinna så 
här mycket pengar och jag vet redan 
vad de ska användas till. Först och 
främst ska jag byta bil. Jag har faktiskt 
redan varit i bilhallen och tittat.  
Kanske blir det en Volvo, det har jag 
aldrig haft förut. 

Sedan vill jag köpa en ny fiol, en 
riktigt fin en i 100 000-kronorsklassen. 
Jag menar, när det regnar manna får 
man passa på. Och någon liten slant 

till barn och barnbarn blir det säkert.
Jag är egentligen ingen spelare, ja 

förutom att jag spelar fiol då. Jag har 
min Kombilott och så köper jag en 
skraplott någon gång ibland. Hittills 
har jag bara vunnit småvinster, att ta 
hem högsta vinsten känns fantastiskt.

Jag följde dragningen i min telefon 
och en efter en blev siffrorna gröna. 
Jag sa lite försiktigt till min fru, ’vet 
du, jag tror jag har vunnit en stor-

vinst’ och så ringde jag till Kombispel 
och kontrollerade att det stämde.

Det slumpade sig så att min dotter 
och mitt barnbarn skulle komma  
från Uppsala just den här dagen. Jag 
skickade ett sms till henne där hon 
satt på tåget och berättade att det 
skulle bli champagne när hon kom 
fram. På kvällen firade vi med äkta 
bubblor och laxsnittar. Det var vi 
värda!”
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Vem har inte drömt om att 
resa till Karibien? Men den 
som tror att alla karibiska 
resmål är lika tar fel. Fina 
stränder finns på alla, men 
de bästa finns enligt mig 
på Jamaica, Kuba, Aruba 
och i Mexiko. Den som har 
dykning och snorkling på 
önskelistan rekommenderar 
jag Mexiko eller Curacao. 
Naturen är som frodigast  
och mest spektakulär på 
Kuba, Jamaica och i Domi-
nikanska republiken. Bästa 

stadspulsen med historiska  
kvarter, restauranger och 
barer bjuder Havanna och 
Santo Domingo på. Även 
maten skiljer sig och spe-
cialiteter som jerk, tacos, 
ackee och kreolska grytor 
finns på de lokala restau-
rangerna. Oavsett vilken ö 
man väljer så möts man av 
en avslappnad atmosfär och 
skön stämning.

Barbro Holmberg, Ving

Restips! 

Karibien – lika härligt 
som det låter!
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 Kombinytt

”Bilderna på kunga-
familjen blev inte bra”
Kombis medarbetare Stefan 
Lindblom har arbetat som 
fotograf i nästan ett halvt 
århundrade. I det här numret 
har han tagit bilderna till 
reportaget om den fasci-
nerande modelljärnvägen i 
Hässleholm. 

Vad är det roligaste med ditt 
jobb?
– Omväxlingen! Att man får 
träffa och besöka så många 
trevliga och roliga människor,  
i allt från slott till koja.  
Hur kom det sig att du blev 
fotograf?
– Jag hade en släkting som 
var brandchef så min karriär 
var utstakad. Men jag var inte 
tillräckligt duktig på matte så 
det fick bli jobb som assistent 
hos en modefotograf i Hel-
singborg. Lönen var 30 kronor 
i veckan, men det var ju 1972. 
Du har arbetat länge som 
fotograf. Berätta om något 
uppdrag du aldrig glömmer.
– Det var när jag första gången 
skulle fotografera kungafamil-
jen i början av 1980-talet. Jag 
hade fem kameror runt halsen 
med svartvitt och färgfilm och 

alla trasslade ihop sig – så det 
blev väl inte så bra bilder. 
Vilken bild drömmer du om 
att få ta?
– Jag har ju jobbat som 
fotograf länge, men som alla 
svenska fotografer vill man väl 
vinna Årets bild eller ta en bra 
bild som avslöjar något och blir 
en snackis. 
Vad gör du helst när du är 
ledig?
– Jag bor i villa och det finns 
alltid renoveringsarbete som 
håller en igång. Och jag ska bli 
farfar, så jag får nog att göra ... 

Fem frågor till Stefan Lindblom, fotograf

GRATTIS! 
Vinnare av boken Cheesecake & kladdkakor som tävlades ut 
i Kombi nr 11 blev: Clemens Ludvigsson, Järvsö, Pär-Arne 
Elisson, Gästrike Hammarby, Gert Karlsson, Halmstad. 
Rätt svar: Gorgonzola.
Vinnare av boken Thalias hus som tävlades ut i samma nr 
blev: Marie Engstrand, Kalmar, Jan Ekdahl, Arkelstorp, Kjell 
Pettersson, Sandviken. 
Rätt svar: Kungliga Dramatiska Teatern.

Mysig och skön pläd i 
melerad fleece som även 
kan användas som poncho. 
Passar bra både inomhus 
och utomhus. OEKO-TEX 
märkt. Pläden/ponchon  
är veckans vinst i Kombi-
lotteriet den 24 januari  
och 7 februari.

Så här års är det lätt att längta till Aruba. 

Hej och tack för en trevlig och informativ tidning, som 
jag helst läser i pappersform. Jag sparar alltid sidan 
Kulturkoll och sätter in i en egen pärm. Jag har fått 
väldigt mycket nya kunskaper om föremålens historia 
och värde, vilket har kommit till stor nytta – särskilt 
nu då jag rensar bland arvegods efter äldre släktingar. 
Tack ska ni ha!
Riitta 

Hej Riitta!
Fint att höra att du har konkret nytta av tidningens 
innehåll. Kulturkoll är en riktig kunskapskälla att ösa 
ur. Hoppas skraplottpaketet också blir till glädje!

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

Kombis 
favorit!

Vinn en fin
poncho!
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2018

1 000 000:-

Marianne Thudén
Ålder: 87 år.
Bor: Sunne.
Gör: Pensionär efter ett långt yrkesliv 
som sjuksköterska.
Familj: ”Stor. Jag har tre vuxna barn 
och fem barnbarn. Min sambo har två 
vuxna barn och sex barnbarn.”
Intressen: Promenader, läsa, lösa 
korsord, umgås med släkt och vänner. 

”JAG VANN EN MILJON kronor i januari 2018. 
Det var naturligtvis helt fantastiskt att vinna så 
mycket pengar. Vi delade lika, min sambo och 
jag, eftersom vi har lotten tillsammans. 

Vad vi har gjort med alla pengar? Ja du, egent-
ligen inte så mycket. Vi tycker inte det är någon 
brådska att spendera. 

Vi har lagt om taket på vårt hus, precis som 
jag sade att vi skulle göra när ni intervjuade mig 
förra gången. Det var helt nödvändigt med ett 

nytt tak, och vinstpengarna kom väl till pass. Vi 
har också gett en del till barn och barnbarn. Det 
känns bra att kunna hjälpa till, inte minst att ge 
ett tillskott till ungdomarna som studerar. 

Lite firande blev det förstås också. Vi bjöd alla 
barn och barnbarn på middag på en restaurang 
här i Sunne, och så har vi varit på spa. Det var 
trevligt.

Kombilotten har vi fortfarande kvar. Vem vet, 
kanske blir det någon mer vinst?”

” Det känns bra  
att kunna hjälpa 
barn och barnbarn”
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På spåret till

60-talet

6 

En och en halv kilometer räls, 50 tågsätt och hundratals hus, 
bilar och figurer. Modelljärnvägen i Hässleholm är inte bara 
Sveriges största – den är också en exakt kopia av hur det gamla 
stationssamhället och byarna runt omkring såg ut på 60-talet. 
TEXT: PER-OLA OHLSSON  FOTO: STEFAN LINDBLOM

M
ED EN LÅDA små miniatyr-
träd i handen bygger Lena 
Andersson, 52, upp alléer 
och skogsområden längs 

järnvägsspåret mellan Hässleholm och 
Attarp.

Hon är en av medlemmarna i Hässle-
holms Modelljärnvägsförening som två 
gånger i veckan träffas för att skapa en 
exakt kopia i skala 1:87 av hur stations-
samhället med omgivande byar såg ut 
på 1960-talet.

i Hamburg och så stora kan vi inte bli. 
Men vi har möjlighet att bygga ut i  
ytterligare en lokal på 500 kvadrat- 
meter när vi inleder etapp 3 med de 
återstående sex stationsorterna som 
finns här i kommunen, berättar fören-
ingens ordförande Christer Caesar.

ALLA SOM någon gång passerat Hässle-
holm känner omedelbart igen sig vid 
ett besök på modelljärnvägen. Stations-
byggnaden ser ut som den alltid gjort 

– Det är viktigt att få det att se natur-
troget ut, säger Lena som ansvarar för 
modelljärnvägens landskap.

Kombi är på besök i den gamla 
stridsvagnsverkstaden på garnisons-
området strax söder om Hässleholm. 
Här, där regementet P2:s stridsvagn S 
och Centurion reparerades en gång i 
tiden, ligger i dag en av norra Europas 
största modelljärnvägar med en yta på 
700 kvadratmeter.

– Den största modelljärnvägen finns 

Lars Lovén har tungan 
rätt i mun när han sätter 
ner ett tåg på rälsen. 
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”Det är viktigt att få det att se naturtroget ut.”

och därifrån leder rälsen till de mindre 
stationerna i Tyringe, Sösdala, Vankiva, 
Attarp och Vinslöv.

Men husen runt stationerna här-
stammar från en svunnen tid. Många 
av dem är sedan länge rivna och ersatta 
med moderna byggnader.

– Vår husgrupp har gjort ett jätte-
jobb. De har tagit fram gamla ritningar 
från stadsbyggnadskontoret och sedan 
omvandlat dem till skala 1:87, berättar 
Christer Caesar.

På så sätt har det varit möjligt att 
återskapa stadsmiljöerna som de såg ut 
för över 50 år sedan. För att kunna måla 
modellerna i rätt färger har man tagit 
hjälp av gamla fotografier.

– Svårigheten med att göra modeller 
av stationsbyggnaderna har varit att det 
inte finns några ritningar. SJ har aldrig 
behövt lämna in byggnadslov. Där har 
husgruppen fått göra fältstudier.

MODELLERNA BYGGS i kartong som 
skärs ut med laser. Gabriel Bertilsson 
som ingår i husgruppen berättar att det 
är ett mödosamt arbete.

– Det kan ta upp till tre–fyra månader 
att skapa en modell. Är det ett hus med 
mycket detaljer kan det ta upp till ett 
år, säger han.

Idén till modelljärnvägen föddes i 
samband med att några kommunal-
politiker gjorde en studieresa till Berlin 

i början på 2000-talet. Varför skulle vi 
inte kunna ha något liknande i vår lilla 
stad, tänkte de.

Sagt och gjort. 2004 bildades Hässle-
holms Modelljärnvägsförening och 
den första anläggningen byggdes upp 
i en annan lokal i ett industriområde i 
Hässleholm.

– Vi bestämde oss för att återskapa 
Hässleholm och angränsande stationer  
som det såg ut på 1960-talet av flera 
skäl, bland annat att stationen hade en 
stor godshantering på den tiden och 
att det fortfarande gick ånglok i trafik, 
berättar Christer Caesar.

– Därför är bara lok och vagnar som 
passerade Hässleholm någon gång 
under 1960-talet tillåtna. Vi har en del 
modeller av gamla ånglok, rälsbussar, 
F-lok och RC-lok.

Lena Andersson ansvarar 
för modelljärnvägens 
landskap.

Ett lok i skala 1:87 kan 
kosta 30 000 kronor. 

Hässleholms centralstation.  
Härifrån leder spåren till  
Tyringe, Sösdala, Vankiva, 
Attarp och Vinslöv.
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Anläggningen i siffror 
➞ Hässleholms modelljärnväg är på 
700 kvadratmeter och är inrymd i en 
gammal stridsvagnsverkstad.
➞ Anläggningen omfattar tolv av 
kommunens 17 järnvägsstationer och 
de är uppbyggda som exakta kopior av 
hur stationshusen och de angränsande 
kvarteren såg ut på 1960-talet.
➞ Rälsen är 1,5 kilometer lång och 
trafikeras av ett 50-tal tågsätt. Enbart 
modeller av lok och vagnar som pas-
serade Hässleholm under 1960-talet 
är tillåtna.
➞ Det finns 350 växlar, 3 000 träd och 
180 hus. När anläggningen är färdig-
byggd kommer det att finnas 10 000 
träd och cirka 350 hus.
➞ Modelljärnvägen har hittills kostat 
tre miljoner kronor att bygga och med-
lemmarna har enligt beräkningar lagt 
ner 200 000 timmar på anläggningen.

8 

”Vid Vankiva station har vi byggt upp en  
mordplats där en äldre kvinna mördades.”

Loken och vagnarna tillverkar inte 
föreningens medlemmar själva utan 
de specialbeställs från en svensk 
modelltillverkare. Ett lok kan kosta 
från 3 000–4 000 kronor upp till 30 000 
kronor.

– De slits hårt på visningarna och 
vi köper reservdelar för 15 000–20 000 
kronor per år, berättar Christer Caesar.

EN HELG I MÅNADEN är det visning för 
allmänheten. Då trafikeras anläggningen 
av 50 tågsätt och allt styrs digitalt via 
fem datorer från ett podium – Lake Hill 
– där föreningens styr- och elektronik-
grupp huserar. Till sin hjälp har de ett 
flertal kameror som är uppsatta på 
strategiska platser runt anläggningen.

– Det har gått åt åtskilliga tusen 
meter kabel för att försörja all räls 
med ström, styra alla växlar, bommar 
och stoppljus och se till att det lyser i 
husen, berättar Håkan Boll som dragit 
de flesta kablarna sedan han gick med i 
föreningen 2013.

Modelljärnvägen har hittills kostat 

tre miljoner kronor att bygga, men 
medlemmarna har inte behövt satsa 
några egna pengar mer än medlems-
avgiften på 300 kronor. Kommunen 
sköt till ett startbidrag och föreningen 
har i dag ett antal sponsorer.

– Dessutom fick vi ett EU-bidrag på 
en miljon kronor för sex–sju år sedan 
för att vi återskapar miljöer som inte 
finns längre, säger Christer Caesar.

HÄSSLEHOLMS Modelljärnvägsförening 
har 160 medlemmar, men det är bara 
ett 20-tal som är aktiva.

– Medelåldern är ganska hög och 
vi är huvudsakligen män, men vi har 
också några kvinnliga medlemmar, 
säger Christer Caesar.

Det är inte bara tågen och husen 
som är tidstypiska. De hundratals små 
figurerna och bilarna är som hämtade 
från en journalfilm från 1960-talet.

Längs anläggningen finns knappar 
för ljudeffekter, av en man som hugger 
ved, skjutande stridsvagnar vid Hov-
dala slott från den tid när P2 hade sitt 

övningsfält där och skott från en jägare 
som missar en älg.

Det finns till och med en skogsbrand 
som luktar autentiskt av brandrök.

– Skogsbranden är helt fiktiv, men 
vid Vankiva station har vi byggt upp en 
mordplats där en äldre kvinna mör-
dades. Det skedde redan 1948, men vi 
valde ändå att ta med det i vår anlägg-
ning, berättar Christer Caesar. ●

Johnny Andersson 
bygger hus. 

I Vankiva har ett mord-
offer just påträffats. 
Ruggigt i skala 1:87.

Busstationen i Hässleholm, som 
den såg ut på 1960-talet. 

Christer Caesar och 
Håkan Boll i ”kom-
mandocentralen”. 
Härifrån styrs hela 
anläggningen. 



TENNBRODERADE läderarmband, och 
möjligen knivar av renhorn, är det enda 
många svenskar känner till om samiskt 
hantverk, duodji. Men det finns så 
mycket mer att upptäcka av den fler-
tusenåriga kulturen.

Oavsett om det gäller konsthantverk, 
bruksföremål eller smycken hämtar 
samerna råvarorna från Lapplands 
natur och renskötsel. Med stor hant-
verksskicklighet skapar de föremål som 
fyller flera behov för ett nomadfolk; de 
är små, lätta och tämligen värdefulla. 

Av renhornen görs knivskaft och 
knivslidor men också skedar, smycken 
och småföremål. Oftast graveras 
mönster eller vardagsmotiv, som fylls 
med slöjdarens egen färgkomposition. 
Det garvade renskinnet används bland 
annat till vind- och vattentäta jackor 
och byxor, ryggsäckar, handväskor och 
smycken med geometriska tenn- eller 
silverbroderier. 

För träföremålen väljs den bästa 
råvaran, vrilar från björk som gröps ur 
i ett enda stycke för kåsor och slitstarkt 
masurträ från björkrot till knivskaft. 

Även silver har en stark samisk tradi-
tion, men det var först under mitten av 
1900-talet som samerna började tillverka 
föremål själva. Redan på 1500-talet 
började de köpa silver för pengar som 
kom in genom försäljning av skinn och 
päls. Silvret togs sedan till silversmeder 
i Luleå, Piteå och Umeå som bland annat 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Sápmi för samlare

Kulturkoll

Silvermuseet
Silvermuseet i Arjeplog grundades 

1965 av ”Lappmarksdoktorn”, läraren 

och konstnären Einar Wallquist.  

I museet finns en av världens största 

samlingar av samiskt silver: närmare 

700 smycken, dräktsilver, pipor,  

skedar och dryckeskärl – bland dem 

en förgylld silverbägare som drott-

ning Kristina skänkte 1641 till  

kyrkan i närheten. Mer info:  

www.silvermuseet.se

Mer samiskt hantverk på nätauktion

Träfigurer, Torborg 
Lindberg, klubbat 
för 1 801 kr.

Kniv av renhorn, Jonas 
Sandström, blad av 
Ivan Linderborg,  
klubbat för 15 900 kr.

Skulptur av renhorn, Erik Norberg, 
klubbad för 1 600 kr.

Saltflaska av björk 
och renhorn, Tore 
Sunna, klubbad för 
4 335 kr.

Saltripa av horn, 
Lars Pirak, klubbad 
för 2 050 kr.

gjorde kåsor och skedar baserade på 
traditionella träföremål. Flätade band 
och korgar av näver och rötter är annat 
typiskt samehantverk. Just rotslöjds-
konsten har varit nära att dö ut, men 
nu lärs tekniken, liksom andra hant-
verk inom skinn, textil, trä och horn, 
ut på Samernas utbildningscentrum i 
Jokkmokk. ●

Halsband av horn, 
klubbat för 9 000 kr 
på nätauktion.
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När jul- och nyårsmaten lagt sig som en klump i magen är det 
många som vill komma i form igen. Och varför inte få lite sol 
och värme samtidigt? Till Kanarieöarna arrangeras många 
motions- och träningsresor – för både seniorer och yngre.
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

VINTERSPORT
Tid för 

Henrik Bramsved leder den 
populära vattengympan på 
Playitas tillsammans med Vivi 
Jeppesen och Jane Runesson.

”Våra arrangemang blir 
även en social träffyta 

för många, inte bara en 
träningsvecka som tar slut 
när man kommer hem.”
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F
ÖREDRAR DU att tillbringa sol-
semestern vid hotellbassängen 
med en paraplydrink i handen? 
Då kan du sluta läsa här. På Club 

La Santa på kanarieön Lanzarote och 
Playitas på grannön Fuerteventura 
erbjuds visserligen både drinkar och 
poolhäng – men här är det framför allt 
fysisk aktivitet som gäller. Redan vid 
soluppgången ger sig många gäster ut 
för att jogga, cykla, yoga eller simma i 
hav eller bassäng.

Klockan åtta varje morgon är det 
dags för den gemensamma morgon-

gymnastiken vid La Santas vidsträckta 
poolområde. En tradition på anlägg-
ningen sedan starten 1983.

Här är både träningsinnehåll och 
musik i stort sett desamma som 
för snart 40 år sedan. Ett hundratal 
morgonpigga motionärer deltar med 
stor entusiasm, under ledning av ”the 
Green Team” – La Santas egen kader av 
instruktörer.

CLUB LA SANTA är nog drömmen för den 
som har svårt för lojt strandliv under 
semestern. Madeleine och Jonas Nilsson 

från Tullinge utanför Stockholm är två 
goda exempel.

För de två 50-plussarna med utflugna 
barn är det inte sol och bad som gäller, 
utan träning – flera pass om dagen.

– Jag springer maraton, och föredrar 
att träna solo, både i terrängen och på 
gymmet här på La Santa, säger Jonas.

Madeleine har lockats till La Santa 
främst för variationsrikedomen och 
för att kunna välja mellan allt från ren 
aerobics och step till nya varianter på 
temat ”Total Body Conditioning”. Det 
har blivit några träningsresor genom 

Madeleine föredrar 
tuffa styrkepass  
på La Santa.

En del väljer att cykla 
mountainbike längs 
klippkusterna.

– Vi stortrivs med att träna under 
semestern, säger Madeleine och 
Jonas Nilsson från Tullinge.

KANARIEÖARNA

Lanzarote
Fuerteventura

AFRIKA
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morgonen, med lätt vandring, qigong 
och meditation. 

Här tränar man i grupp – utan 
prestige och krav – och med välbefin-
nandet i fokus.

Playitas har, liksom Club La Santa, 
det mesta för den träningssugne. 
Tre simbassänger, inomhushallar för 
bollsporter, fitnessrum samt flera 
träningsytor utomhus. Dessutom ett 
av Kanarieöarnas största gym, stort 
cykelcenter och golfbana.

En som definitivt gillar platsen och 
träningsformen är Kerstin Helm från 
Stockholm, som är på Playitas för sjätte 
gången. Hon började träna på allvar i 
samband med att hon gick i pension, 
och har nu passerat 80 med ett par år.

– De flesta av mina jämnåriga vänner 

åren, bland annat två gånger till Playitas 
på grannön Fuerteventura.

– Det är andra gången vi är på La 
Santa, och hit kommer det definitivt att 
bli fler resor, säger Madeleine.

För mig som förstagångsbesökare är 
det inte helt lätt att välja, för efter fru-
kost finns ett digert urval av aktiviteter 
med mer eller mindre självförklarande 
namn: allt från aerial yoga, qigong,  
pilates och barefoot fitness till body 
pump, step, ultimate core och body 
combat. Det sistnämnda är en minst 
sagt svettig kombination av kamp-
sporter som karate, taekwondo och 
boxning.

Det är en häftig känsla att träna  
under bar himmel, med flödande sol 
och ett mäktigt lavalandskap som 
närmsta granne.

ÄR MAN PÅ fitnessvecka med Aerobic-
Weekends på Playitas på Fuerteventura 
börjar en del av passen redan vid sju på 

har varken ork eller lust, så jag reser 
alltid hit på egen hand.

Kerstin har just avslutat ett aerobics-
pass och ser oförskämt pigg ut, trots 
den 25-gradiga värmen och 50 minuter 
av intensiv rörelse.

– Det är så inspirerande att få 
utveckla min rörlighet och styrka, trots 
åldern. Klimatet hjälper förstås till. 

På Playitas träffar hon dessutom an-
dra ”oldtimers” som varit här tidigare, 
och knyter ständigt nya vänskapsband. 
Den här veckan har Kerstin sällskap 
av dussintals andra pigga pensionärer, 
den yngste är 65 år.

HENRIK BRAMSVED är den som står för 
upplägget på Playitas. Aktiv Senior är 
ett av flera teman under veckan, som är 

”Det är så inspirerande att få utveckla min 
rörlighet och styrka, trots åldern.”

Under fitnessveckan på Playitas 
arrangerar Henrik Bramsved 
även olika danspass.

Njut av grillad 
pinfärsk fisk efter 
dagens övningar.

Kertin Helm, 
82 år, kör hårt 

under solen.

Playitas lockar 
med pooler 
och strand 
med finkornig 
lavasand.
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ett samarbete med Apollo sedan flera 
år. Den tidigare elitgymnasten Henrik 
har de senaste 25 åren inspirerat andra 
till ett hälsosammare liv.

– Våra arrangemang blir även en 
social träffyta för många, inte bara en 
träningsvecka som tar slut när man 
kommer hem.

Under temat International Fitness & 
FunWeek på Playitas erbjuds ett hundra-
tal aktiviteter och klasser, allt från 
aerobics, gymträning, step och olika 
dansformer till mer fysiskt utmanande 
varianter som crossfitness, bootcamp 
for fun och fighting fit.

De tre sistnämnda bjuder på en serie 
övningar som snabbt ger maxpuls, 
mjölksyrakänning och ökad rörlig-
het. Klara favoriter för Jannice och Ulf 

Zackrisson från Lerum. De är här för 
trettonde gången på fem år – snacka 
om stamgäster!

– Det är svårt att låta bli, skrattar 
50-åriga Jannice.

Träningshotellet har blivit något av 
en samlingspunkt för hela familjen, även 
om barnen stannat hemma denna gång.

– Det är kombinationen av mångsidig 
träning, värme och vild natur som drar, 
säger Ulf.

Han betonar även samhörigheten 
– att lära känna andra som delar ens 
intressen. Det blir dock tidiga kvällar 
under veckan.

– Vi kör ju första passet före frukost 
och avslutar med ett stretchpass vid 
sextiden. Så vid nio är det definitivt 
läggdags. ●

”Det är kombinationen av mångsidig träning, 
värme och vild natur som drar.”

Två träningsresor
➞ Club La Santa på Lanzarote räknas 
till de främsta träningsanläggningarna 
på Kanarieöarna. Här finns ett 40-tal 
instruktörer som svarar för ett omfat-
tande veckoprogram. Du gör dina 
bokningar själv på plats och väljer vad, 
när och hur mycket du vill göra. Även 
temaveckor. TUI har veckoavgångar 
under vinterhalvåret. Pris från 9 000 kr 
per person inkl flyg, boende i tvåbädds-
rum/lägenhet och träningsprogram. 
www.clublasanta.com
➞ AerobicWeekends har, i samarbete 
med Apollo, Aktiv Senior-veckor på 
Playitas på Fuerteventura. Pris från  
9 998 kr per person inkl flyg, boende i  
tvåbäddsrum, halvpension och tränings- 
program. Systerhotellet La Pared på 
öns västsida är en mindre anläggning, 
men har ett brett utbud av tränings-
former, och även svenska instruktörer. 
AerobicWeekends arrangerar även 
fitnessveckor på kanarieön La Palma. 
www.aerobicweekends.com

Liten ordlista
➞ Aerobics: en träningsform där olika 
stegkombinationer och hopp sätts  
ihop med fokus på kondition och 
koordination.  
➞ Bodypump: träning med skivstång 
och hantlar tillsammans med instruk-
tör, många repetitioner på varje övning.  
➞ Crossfit: allsidig träning med stän-
dig variation och hög intensitet.
➞ Pilates: en lugn och medvetande-
görande träningsform med fokus på 
djup- och stabiliserande muskulatur. 
Du tränar styrka och smidighet, som 
stärker bål, hållning och andning. 
Utförs ibland med en boll.
➞ Funktionell träning: kondition, 
rörlighet, styrka, balans och koordina-
tion. Träningen syftar till att använda 
kroppen på ett så naturligt sätt som 
möjligt.
➞ Qigong: Långsamma övningar i 
flöde, med fokus på andning, koncen-
tration och avslappning. Syftet är att 
balansera kroppens energiflöden.
➞ Aerial yoga: mjuka kroppsövningar 
med hjälp av en slags tygsjal/trapets, 
som är fäst i taket. Här tränar du flexi-
bilitet, styrka och uthållighet i vad som 
känns som ett viktlöst tillstånd.
➞ Step: konditionsträning med 
stegsekvenser på en bräda. Passar dig 
som vill utmana din koordination med 
pulshöjande träning. 

Jannica och Ulf Zackrisson 
är stammisar på Playitas.

Att skåda soluppgången vid 
Playitas är en av höjdpunkterna 
under träningsveckan.
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Så här lagar man pitepalt. 
Frågor på det? 

Skolan, media och bättre kommunikationer har suddat ut många av 
landets dialekter. Men några kämpar emot. Brith Fäldt och Daniel 
Engberg är två som försöker bevara det särpräglade pitemålet. 
TEXT: JENS KÄRRMAN  FOTO: SIMON ELIASSON 

D
ET ÄR VYKORTSVACKERT den 
här dagen i Svensbyn, en dryg 
mil väster om Piteå. Snön yr i 
vinden över den strömmande 

Svensbyån där människor levt och 
verkat i århundraden. Sedan 1500-talet 
har det funnits en industriell miljö med 
kvarn och smedja i dalgången. 

I dag finns en av Norrbottens mest 
levande hembygdsgårdar, Swensbylidija, 
på platsen. I den timrade huvudbygg-
naden arbetar ett gäng herrar med 
nästa renoveringsprojekt. Vindsutrym-
mena ska förvandlas till konferensrum 
och samlingslokal. Diftonger och 

Pite älvdal, för gammal som ung. 
– Det gick att leva ett helt liv och 

bara prata pitemål, säger hon. 
Fortfarande finns det äldre personer 

som bara pratar dialekten. 
– När jag jobbat med äldre grupper 

i föreningen finns det människor som 
aldrig lärt sig svenska. En del äldre blir 
som stumma när någon pratar svenska 
med dem, säger Brith. 

I äldre tider fanns det många sär-
präglade dialekter i Sverige. Det dröjde 
flera hundra år innan det fanns en 
gemensam språklig referensram som 
kallades svenska. 

väldigt tjocka L ekar genom salarna. 
För en som inte kommer från trakten är 
det svårt, stundtals stört omöjligt, att 
hänga med i snacket. 

– Här är samtalsspråket självklart 
pitemål. Det är antagligen svårare att 
förstå oss än en norrman som pratar 
norska, trots att vi pratar en form av 
svenska, säger Brith Fäldt, ordförande i 
Pitemålsakademin.

NÄR BRITH VÄXTE UPP på 1950- och 
1960-talen var pitemålet, även kallat 
pitebondska, det självklara samtals-
språket för alla invånare i byarna i  

De kämpar för 
sin dialekt

Liten pitemålsparlör
Hojna = hon

Hajna = han

Röde å rått = rubb och stubb

Hovendroven = huller om buller

Schloobben = tunna pannkakor

Gamel smuko = omodern

Kr’ööyim = klaga
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Startpunkten var reformationen och 
den första svenska bibelöversättningen, 
som följdes av att svenskan ersatte 
latinet som lärdomsspråk på 1700-talet. 
Men det var förändringar som flertalet 
som levde i landet inte märkte. 

Först sent på 1800-talet, när Svenska 
Akademien kom ut med sina första ord-
böcker, började språket standardiseras 
på allvar.  

MED FOLKSKOLAN, tidningarna och 
senare radion började en rikssvenska 
utvecklas. När sedan tåg och bilar 
gjorde det lättare för människor att 
flytta sattes de gamla dialekterna under 

allt starkare press. Att staten under en 
stor del av 1900-talet bedrev en aktiv 
språkpolitik med syfte att via skolorna 
försvenska språket gjorde läget för 
dialekterna än mer prekärt. 

– Det var ofrånkomligt eftersom 
lärarna inte kunde pitebondska. Mina 
äldre systrar hade en fröken som sade 
att ”ni får inte förfula vårt vackra 
svenska språk med er rotvälska”, berät-
tar Brith. 

Många dialekter har också försvunnit 
i takt med att moderniteten gjort sitt 
intåg. Men några få har klarat sig.

I byar och orter som Svensbyn, 
Öjebyn och Älvsbyn lever det gamla 

”Det är antagligen svårare att förstå oss än en 
norrman som pratar norska.”

Daniel Engberg och Brith Fäldt är 
båda aktiva i Pitemålsakademin. 

Vinn! 
100 svenska dialekter av Fredrik 
Lindström är en unik bok med en ljud-
modul som ger läsaren möjlighet att 
också höra dialekterna som beskrivs. 
Vi har tre exemplar som vi lottar ut 
bland dem som svarar rätt på frågan: 
Gotländska, gutemål eller gutniska, 
är en av Sveriges mer särpräglade 
dialekter. Vad kallas en pojke på 
Gotland? 
1. Plit
X. Strut  
2. Sork   

Mejla svaret och ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp mejlet till 
”Dialekter”. Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Dialekter”, Box 995, 
162 12 Vällingby.
Senast den 31 januari vill vi ha ditt svar.
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Tre andra speciella 
dialekter
➞ Överkalixbondska
Talas kring Överkalix i Norrbotten. 
Anses ha inslag av väldigt gammal 
svenska, samiska och finska. Var förr 
i världen den sista svenskspråkiga 
utposten innan finskan tog vid. 
➞ Älvdalsmål 
Talas runt de övre delarna av Dalälven.  
Har bland annat bevarat ett äldre  
kasussystem och har nasala vokaler, 
vilket försvunnit i övriga nordiska språk. 
➞ Gutamål
Talas på Gotland och Fårö. Är med sina 
diftonger inte helt olikt pitemålet. 
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pitemålet, eller ”bonschka” som många 
fortfarande säger. 

– Det är kanske 20 000 som pratar 
dialekten, åtminstone hjälpligt, säger 
Brith. 

FÖR FEM ÅR SEDAN startade en grupp 
entusiaster Pitemålsakademin med 
målet att bevara dialekten. Föreningen 
anordnar föreläsningar och guidade  
turer på pitemål. På ett Facebook-
forum finns också en levande språkdis-

kussion om grammatik och stavning. 
Daniel Engberg, som sitter i fören-

ingens styrelse, har översatt några av 
HC Andersens sagor till pitemål och 
brukar vara ute i skolor och föreläsa 
om dialekten. 

– Det finns ett intresse från gymna-
siet ner till lågstadiet, barnen tycker att 
det är lite häftigt och spännande, säger 
han. 

Men pitebondskan är ändå hotad. 
Många yngre tycker att det är roligt att 

kunna några ramsor eller uttryck. Att 
prata flytande pitemål är något helt 
annat. 

Det som kännetecknar pitemålet 
är diftongerna, alltså hur vokalerna 
används. Orden har ofta flera vokaler 
efter varandra och betydelsen av orden 
avgörs av hur vokalerna betonas. Lik-
nande diftonger fanns i gammelsven-
ska och har levt kvar i Pite älvdal. 

Ett annat starkt särdrag är tjocka L. 
– Man måste ha melodin, annars 

blir det fel. Till exempel är ”spol” och 
”spool” två helt olika saker. ”Spool”, 
då spolar du. ”Spol” är en spole, säger 
Daniel. 

PITEMÅLET ÄR INTE bara en språklig 
kvarleva från en svunnen tid, dialekten 
säger också mycket om den tid då den 
var som mest levande. 

– Det finns inga ord för känslor som 
kärlek, ömhet eller hur man mår. Det 
speglar den tankevärld som man levde 
i, det var kärvare. Man skulle inte kän-
na efter så mycket, säger Brith Fäldt.

Hon befarar att dialekten på sikt 
kommer att försvinna. Avsaknaden av 
skriftspråk gör arbetet med att bevara 
bondskan svårt, det måste föras vidare 
muntligt.

Men kanske kan den starka lokal-
patriotismen i Piteå ge pitemålet viss 
draghjälp. Populära lokala musiker 
som Euskefeurat har skrivit låtar på 
bondska och människor i trakten är 
stolta över dialekten.  

Att ge upp är det inte tal om.  
– Varför skulle vi det? Det är en del 

av kulturarvet och jätteviktigt för oss 
som bor här, det är vår historia, säger 
Brith. ●

”Man måste ha melodin, annars blir det fel. Till 
exempel är ’spol’ och ’spool’ två helt olika saker.”

Daniel Engberg och Brith  
Fäldt befarar att pitemålet 
så småningom försvinner. 

Men de tänker kämpa emot. 

På Kombispels Facebooksida kan du 
höra Daniel Engberg prata pitemål.
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Inspiration

KOM 
IGÅNG!
Man blir aldrig för gammal 

för att lära. Varför inte börja 
det nya decenniet med en ny 

hobby eller med att förverkliga 
ungdomsdrömmen?

Gilla Kombispel på 
Facebook så kan du 
vara med och tävla 
om ett stick-kit av en 

tubhalsduk från We Are Knitters, 
värde 600 kr. Tävlingen hittar du 
i Facebookflödet.

AV: CHRISTINA BILD

ODLINGSGLÄDJE
Se hur dina frön och skott 

frodas i drivbänken med själv-
bevattningsmodul och lysrör, 

impecta.se, 999 kr.

HEMSTICKAT FÖR HEMLEVERANS
Perfekt present till dig själv eller 
en glad nybörjare: stick-kit med 

garn av naturmaterial, tränålar och 
enkel beskrivning (på engelska). 

Weareknitters.se erbjuder mängder 
av modeller. 

KÖRGLÄDJE
Ta det där mc-kortet du drömt om. 

Intensivkurs hos Smedjebackens nya 
trafikskola kostar 15 500 kr.  

Vintertid är mc-köparens bästa  
säsong, en Triumph Thruxton 900  

vore väl inte dumt?

VEGO MED VARIATION
50 smarta, enkla vegorecept för 
vardag och fest. Dessutom goda  
råd för den som vill minska kött-

konsumtionen men ändå äta varierat. 
Norstedts förlag, ca 199 kr.

PÅ HAL IS OCH UR SPÅR
Äntligen långfärdssäsong!  

Fodrad läderkänga för skridsko- 
och turåkning, stl 36-46,  
lundhags.com, 3 000 kr.

STRÄNGT HÅLLEN
Världens största hits sägs bygga 

på tre ackord, så det är bara 
att sätta igång. Yamaha C40, 

gear4music.se, 1 377 kr.

SPRÅKKURS  
I 52 DELAR

Kortlek, där varje 
kort har ett ord på 

svenska och spanska, 
borgar för lärorika 

spelkvällar, Design-
torget, 99 kr.

PLÄTTLÄTT 
BRODERI

Punsch needle är 
en broderimetod 

som är lika lätt 
som variationsrik. 
Brodera en kudde 

med restgarn 
eller ge en bild 

tredimensionella 
effekter med 
moulinégarn. 

Nål-kit finns hos 
Panduro, 100 kr.

Vinn! 

Kombis 
favorit!
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Så gör du 
Pizzan har nästan blivit svensk husmanskost. Men ska den bli 
riktigt bra ska den naturligtvis tillagas på italienska. Samantha 
Santambrogio-Öberg driver matstudion Al Dente i Stockholm och 
bjuder här på ett par recept ur sin nya pizzakokbok. Buon appetito! 
RECEPT: SAMANTHA SANTAMBROGIO-ÖBERG  FOTO: LENNART WEIBULL   
UR BOKEN: PIZZA – ÄKTA ITALIENSKA PIZZOR TILL MINGEL, MIDDAG OCH DESSERT (BOKFÖRLAGET SEMIC)

PERFEKT PIZZA

La pasta della pizza
Cirka 1 kg pizzadeg 

Ingredienser: 
10 dl vetemjöl special eller  
Manitoba cream 
1 tsk torrjäst eller 12 ½ g färsk 
jäst 
4–5 dl ljummet vatten 
(stenmalet mjöl behöver mer 
vätska) 
1 msk havssalt 
1 msk olivolja, extra vergine 

Gör så här: 
1. Häll mjölet i en bunke och 
tillsätt jästen. 
2. Blanda vatten och salt och 
rör om tills saltet har lösts upp. 
3. Häll det salta vattnet i mjölet, 
lite i taget, under omrörning. 
Rör till en klumpfri deg och 
tillsätt sedan oljan. Degen ska 
kännas väldigt lös och kladdig. 
4. Arbeta degen för hand eller 
i en köksmaskin till en jämn 
deg utan klumpar som börjar 

”Detta är min absoluta favoritdeg att grädda i en hemmaugn. 
Pizzorna blir lagom krispiga och passar alla smaksättningar. Den 
här degen räcker till fyra runda pizzor som är 30–33 centimeter 
i diameter, eller två standardplåtar, cirka 44 × 37 centimeter. 
Men känn dig fri att baka ut degen exakt som du vill. Ha dock i 
åtanke att bottnen blir tunnare eller tjockare beroende på form 
och storlek, och anpassa tiden i ugnen efter det.”

Samantha 
Santambrogio-
Öberg

hålla ihop. Om du använder 
en köksmaskin brukar degen 
fastna på degkroken när den är 
smidig nog. 
5. Täck degen med en 
kökshandduk och låt vila på 
köksbänken i ca 30 minuter. 
6. Strö lite mjöl på arbetsytan 
och stjälp upp degen på den. 
7. Doppa dina händer i mjöl 
eller olja så att den kladdiga 
degen inte fastnar. Strö lite 
mjöl på degen om det behövs. 
Platta till degen till en avlång 
platta med händerna.  
8. Vik den avlånga plattan i tre 
lager. 
9. Strö ytterligare lite mjöl på 
arbetsytan om det behövs 
och upprepa samma proce-
dur igen: platta till degen och 
vik den i tre lager. Fortsätt 
göra samma sak tills degen 
inte längre är kladdig men 
fortfarande är mjuk. Då är den 
färdig. 
10. Dela degen i så många 
bitar du behöver för att baka ut 
din pizza. 
11. Lägg degbitarna i en 
lämplig form (t ex en ugns-
form med höga kanter) där de 
får plats att jäsa, men lämna 
lite utrymme dem emellan 
så att de inte jäser ihop. Ställ 
formen i den nedre delen av 
kylskåpet, täck med en fuktig 
handduk och sedan något som 
kan fungera som ett lock. Jag 
använder en skärbräda. 
12. Låt degen jäsa över natten 
eller upp till 24 timmar. 

Pizza diavolina
4 runda pizzor eller 2 plåtar 

Ingredienser: 
1 kg pizzadeg, se ovan 
1 gul paprika 
1 röd paprika 
3 färska chilifrukter 
20 svarta oliver, t ex taggiasca 
eller kalamata  
2 vitlöksklyftor 
2 tsk torkad oregano 
1–2 msk olivolja, extra vergine 
salt 

RUCOLAPESTO 
1 påse rucola, ca 80 g 
1 dl sötmandel 
½ dl olivolja, extra vergine 
salt 

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 250 grader 
varmluft i god tid så att den blir 
riktigt varm. 
2. Lägg hela paprikor i en 
ugnsform och tillaga dem i 
ugnen, utan någonting på, i 
40–50 minuter eller tills de är 
nästan svarta. Lägg även de 
hela chilifrukterna i ugnsfor-
men när 15 minuter återstår. 
Låt allt svalna. 
3. Skala paprikorna. Kärna 
ur chilin om du föredrar en 
mildare smak. Strimla allt och 
lägg i en skål. 
4. Kärna ur oliverna. Skala  
och skär vitlöken i grova bitar. 
Lägg både oliver och vitlök  
i skålen med paprikor och  
chili och tillsätt även oregano 
och olja. Smaka av med salt. 
Låt blandningen stå i minst  
1 timme, men du kan med 
fördel förbereda detta även 
kvällen före. 
5. Gör rucolapeston genom att 
mixa rucola, mandlar och olja 
med en stavmixer. Smaka av 
med salt. 
6. Olja pizzaplåtarna och stjälp 
upp de jästa degbitarna på 
dem. Platta försiktigt ut dem 
med händerna till valfri form. 
Låt kanterna, 2–3 cm breda, 
vara lite tjockare. Om degen 
”studsar” tillbaka, vänta några 
minuter och forma den sedan 
igen. 
7. Grädda bottnarna allra längst 
ner i ugnen i 5 minuter (plåten 
ska ha direktkontakt med 
ugnens botten). 
8. Ta ut plåten ur ugnen och 
bred rucolapesto på bottnarna. 
Plocka bort vitlöken ur paprika-  
och chiliskålen och släng den. 
Fördela paprikor, chili och 
oliver på bottnarna och grädda 
mitt i ugnen i ytterligare 5–7 
minuter.
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”En perfekt 
pizza för dig 

som gillar 
mycket hetta!” 
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Äkta italienska pizzor till mingel,  middag & dessert
SAMANTHA SANTAMBROGIO-ÖBERG foto lennart weibull   

PIZZA

baka pizza som i italien! 
Finns det något mer njutningsfullt än en riktigt god pizza? Här hittar du recept på allt från klassiker som Margherita  och Quattro formaggi till veganska varianter, små pizzor som är perfekta till minglet, smakrika foccacior och söta dessert-pizzor att runda av måltiden med. Milanofödda Samantha Santambrogio-Öberg, som till vardags håller kurser i italiensk matlagning, delar även med sig av sina bästa tips på hur du bakar pizza som i Italien. Lär dig till exempel att knåda den ultimata degen och grädda pizzan till perfektion i en helt vanlig ugn. Buon appetito! 
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2019-07-04   14:02
Vi har tre exemplar av 
Samantha Santambrogio-
Öbergs bok Pizza – äkta 
italienska pizzor till mingel, 
middag och dessert som 
vi lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Korv är gott på pizza. Vad 
heter korv på italienska? 
1. Salsiccia
X. Prosciutto  
2. Spumante   

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se.  
Döp mejlet till ”Pizza”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Pizza”, 
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 31 januari vill vi 
ha ditt svar.

Vinn! 

Ingredienser: 
1 kg pizzadeg, se sidan 18 
½ gul lök 
½ gul paprika 
1 msk olivolja, extra vergine 
salt och svartpeppar 
100 g pancetta eller bacon 
1 vitlöksklyfta 
500 g blandfärs 
1 dl riven parmesanost 
ca 4 msk finhackad bladpersilja 
ev 1–2 krm chiliflakes 
4 bitar mozzarella à 125 g 

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 250 grader 
varmluft i god tid så att den blir 
riktigt varm. 
2. Finhacka lök och paprika 

och lägg i en skål. Smaksätt 
med olivolja. Salta och peppra. 
3. Strimla pancetta eller bacon 
och lägg åt sidan. 
4. Finhacka vitlöken. Blanda 
färsen med vitlök, parmesan, 
persilja, salt och peppar, och 
chili flakes om du vill ha lite 
hetta. 
5. Skär mozzarellan i ca 1 cm 
tjocka strimlor. Lägg dem i 
en sil och låt eventuell vätska 
rinna av. Du kan med fördel 
göra detta kvällen innan också 
och låta mozzarellan stå i 
kylen över natten. Ju torrare 
mozzarellan är, desto godare 
blir pizzan. 
6. Olja pizzaplåten. Dela den 

jästa degen i 8 lika stora bitar, 
platta försiktigt ut degbitarna 
på plåten och låt kanterna,  
1–2 cm breda, vara lite tjockare. 
Om degen ”studsar” tillbaka, 
vänta några minuter och forma 
den sedan igen. 
7. Fördela mozzarellan på 
bottnarna. Toppa med köttfärs, 
lök- och paprikablandningen 
och pancetta eller bacon. 
8. Grädda pizzorna allra längst 
ner i ugnen i 5 minuter (plåten 
ska ha direktkontakt med 
ugnens botten). Flytta plåten 
till mitten av ugnen. Grädda i 
ytterligare 5–7 minuter eller 
tills degen har fått fin färg och 
köttet är genomstekt. 

Pizzette con carne trita     8 små pizzor

”Genom att tillaga 
köttfärsen i ugnen 

tränger kött safterna 
in i pizzadegen – och 

gör slutresultatet 
otroligt smakrikt.”
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Utomhusgym, vinprovning, skidåkning, ångbastu och gourmetmat. 
Att besöka ett spa kan vara så mycket mer än massage och bad.

Weekend

Spa för kropp och själ

Yasuragi, Steam Hotel, Ystad Saltsjöbad, 
Selma Spa och Varbergs Kusthotell. Listan 
på prominenta svenska spaanläggningar 
växer för varje år, och att tillbringa en helg 
med vänner eller partner på spa har blivit 
något av en folksport. Här är några tips som 
kan värma upp frusna nordbor vintertid:

VARBERG STADSHOTELL & ASIA SPA, 
VARBERG 1
Det bästa av det mesta för den som söker 
lugn och japansk estetik. Asia Spa före-
språkar stillhet och gästerna ombeds att 
tala tyst och röra sig långsamt. Varken  
mobiler eller alkohol är tillåtet. Hit åker 
man för att äta gott och ladda batterierna 
med yoga och qigong, bastubad, ayurve-
diska behandlingar och avslappning. Vad 
sägs till exempel om ett mörkerrum, där 
man ligger på en vattenbädd över salt- 
stenar som avger hälsosamma mineraler 
och rengör luften? 

HÖGBO BRUKSHOTELL, SANDVIKEN 2
Högbo Brukshotell är stället för dig som 
uppskattar frisk luft och god mat lika 
mycket som spamys. Här finns motions-
spår, skidleder, mountainbikebanor och 
vatten för kanotfärder och fiske – eller så 
här i vintertid skridsko- och sparkturer.  
Efter skidturen kopplar du av i bubbel-
poolen och bastun eller lyxar till det med 
en massage före middagen. Brukshotellet 
strävar mot helt lokalproducerade råvaror 
och har bland annat ett eget ysteri.

HOTEL TYLÖSAND, HALMSTAD
”Glöm allt du vet om musik på spa – musik 
och popkonst är vår själ.” Citatet säger 
en hel del om popmogulen Per Gessles 
Hotel Tylösand. Med ett koncept närmare 
amerikansk rock’n’roll än japansk asketism 
erbjuds träningspass i spinning och zumba 
och rygg- och nackmassage i champagne-
olja med inpackning i päronsufflé (!). 

Missa inte spa-labbet, där du får tillverka 
din egen scrub efter ekologiskt recept. 
Förutom fyra restauranger har hotellet en 
stor samling fotokonst och sommartid en 
levande konsertscen.

ARKEN HOTEL & ART GARDEN SPA,  
GÖTEBORG 3
15 minuter från centrum och ett stenkast 
från Volvo Museum härskar lugnet. Art  
Garden Spa fokuserar på kontrasten mellan  
ute och inne, mellan varmt och kallt. 
Friskluftsentusiasten börjar med ett pass i 
utegymmets träredskap för att sedan värma 
upp sig i spaets 40-gradiga källor med 
utsikt över Vinga. Än varmare är det i bastu-
delen som bland annat har en 46-gradig 
ång- och saltbastu och en kaneldoftande 
torrbastu. Svalka dig därefter i den eukalyp-
tusdoftande isbastun som håller mellan två 
och fyra minusgrader eller – burr – med ett 
bad i kallkar med femgradigt vatten.

TEXT: CHRISTINA BILD

1

2

Asia Spa i Varberg  
med fokus på lugn 

och japansk estetik.

Högbo Brukshotell 
erbjuder skidåkning 
och spamys.

Fotbad med utsikt 
hos Art Garden Spa  

i Göteborg.

3
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Enzo Ferrari brydde sig egentligen inte så mycket om de exklusiva 
sportbilar som gjort hans namn och företag världsberömt.  
De var bara ett sätt att dra in pengar till hans stora passion: racing.
TEXT: MARTIN ENGQVIST  FOTO: FERRARI 

D
ET VAR INTE Michelangelos 
eller någon gammal påves 
kvarlevor gangsterligan från 
Sardinien planerat att stjäla. 

Nej, i kistan de tänkt gräva upp på 
kyrkogården i Modena vilade bilfabri-
kören och racingmogulen Enzo Ferrari. 
34 misstänkta greps när de morbida 
kidnappningsplanerna avslöjades av 
italiensk polis för tre år sedan. 

En knasig idé. Eller kanske inte. 
Enzo Ferrari har nästan helgonstatus 
bland märkets fans och hade inte hans 
ättlingar betalat lösensumman är det 
inte otroligt att någon Ferrariälskare 
gjort det. 

2020 heter Ferraristallets Formel 1-förare 
Sebastian Vettel och Charles Leclerc.

ENZO FERRARI 
körde sitt eget race

Enzo Ferraris barndomsdröm 
om att bli racerförare gick 
i uppfyllelse. På 1920-talet 
körde han för Alfa Romeo. 

Enzo 
Ferrari 
blev 90 år 
gammal. 

Gangsters hade tänkt gräva 

upp graven i Modena.



”Motorljudet!” 
Daniel Siitam är ordförande i Ferrari Club 
Sweden och lycklig ägare till en Ferrari 
FF från 2012 och en 328 från 1988.

– Historien, racingen – och motor-
ljudet! svarar han på frågan om vad det 
är som fascinerar med Ferrari. 

– Och att uppleva bilens acceleration 
och väghållning på en kurvig landsväg är 
helt fantastiskt. 

Föreställningen att bara stenrika  
människor kan köra Ferrari är fel, menar 
Daniel Siitam. 

– De flesta av våra klubbmedlemmar 
har vanliga jobb. Visst, begagnatpriserna 
börjar på 500 000 kronor, men det är 
pengar du får tillbaka även efter flera 
år om du tagit hand om din bil. Det är 
dyrare att ha båt. 
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Fem Ferraris

➞ Modell 125 S från 1947 var den allra 
första Ferrarin. 

➞ Ferrari 250 GT kom 1954 och var 
företagets första stora försäljningssuccé. 

➞ 308 GTS känner många igen från 
1980-talet och tv-serien ”Magnum”. 

➞ Supersportbilen F40 tillverkades 
1987–92, har kaross av kevlar och en 
toppfart på över 300 kilometer i timmen.

➞ 0–100 kilometer i timmen går på  
2,9 sekunder i sprillans nya F8 Spider. 
Priset lär hamna kring 275 000 euro. 

Fem kända Ferrariförare 
➞ Argentinaren Juan Manuel Fangio 
var en av pionjärerna 
inom Formel 1 och vann 
VM för Ferrari 1956.
➞ Österrikaren Niki 
Lauda vann Formel 1-VM 
för Ferrari 1975 och 1977.
➞ Den kanadensiske 
Formel 1-föraren Gilles 
Villeneuve körde för Ferrari och avled 
efter en krasch 1982.
➞ Stefan ”Lill-Lövis” Johansson körde 
för Ferrari under Formel 1-säsongen 
1986.
➞ Tyske Michael Schumacher är en av 
Formel 1-historiens mest framgångs-
rika förare och vann VM för Ferrari fem 
år i rad 2000–2004.

Ferrari åtalas för dråp, men fallet läggs ner 
efter en lång rättsprocess.

Historien om Ferrari börjar 1908. Tio- 
årige Enzo får följa med pappa Alfredo 
och storebror Dino till en racingtävling 
i Bologna. Stämningen, ljuden och 
farten knockar honom. Drömmen om 
att bli racerförare är väckt. 

PAPPAN OCH BRODERN dör i en influ-
ensaepidemi under första världskriget. 
Verkstaden hemma i Modena som 
pappan drivit och tänkt lämna över till 
sönerna går omkull. Nästan utblottad 
reser Enzo Ferrari till Turin för att söka 
jobb i bilindustrin. Han får nobben av 
Fiat men anställs som test- och tävlings-
förare hos en mindre tillverkare. Snart 
värvas han som förare till Alfa Romeo. 

Efter några år slutar han köra själv 
och fokuserar istället på att utveckla 
Alfa Romeos racerbilar och leda före-
tagets team, som får namnet Scuderia  
Ferrari, Ferraristallet. Teamet är 
mycket framgångsrikt under det tidiga 
1930-talet. Det är nu Scuderia Ferrari 
börjar använda en stegrande häst som 
symbol – så småningom en av världens 
mest kända logotyper.

Enzo Ferraris samarbete med Alfa 
Romeo upphör och andra världskriget 
bryter ut. Liksom många andra verk-
städer och fabriker tvingas Ferraris 
företag ställa om produktionen och 
tillverka krigsmateriel. 

DEN FÖRSTA BILEN med namnet Ferrari, 
modell 125 S, ser dagens ljus 1947. Enzo 
har nu byggt upp Scuderia Ferrari igen 
och leder teamet till stora framgångar. 
1950 börjar Ferrari tävla i det nystar-
tade Formel 1-mästerskapet.

Ferrari 166 Inter börjar tillverkas 
1948 och är företagets första modell 

byggd för vanlig vägtrafik och den 
första i raden av exklusiva Ferraribilar. 
Men Enzo Ferrari är aldrig särskilt 
intresserad och låter andra ta hand 
om lyxbilarna, som bara är ett sätt att 
finansiera hans stora passion: racingen 
och racerbilarna. 

Han borde nog haft bättre koll på af-
färerna. I slutet av 60-talet är företaget 
nära konkurs. Enzo Ferrari får gå med 
mössan i hand till Fiat, som 1969 köper 
hälften av bolaget och tar över person-
bilstillverkningen, medan Enzo får fort-
satt full kontroll över racingdelen. Han 
styr sitt stall med järnhand ända fram 
till sin död 1988. Med järnhand och 
viss framgång får man nog säga, även 
om ett helt liv i den farliga motorsport-
världen också innehåller tragik. Genom 
åren dödskraschar flera av Scuderia 
Ferraris förare. Två av dem är Alfonso 
de Portago och hans co-driver Edmund 
Nelson som under landsvägsloppet 
Mille Miglia 1957 voltar rakt ut i pub-
liken. Utöver de båda förarna dödas nio 
åskådare, varav fem barn. Ferrari åtalas 
för dråp, men fallet läggs ner efter en 
lång rättsprocess. 

OLYCKORNA TILL TROTS måste Enzo 
Ferraris liv inom racing beskrivas som 
enastående. Under hans 40 år som  
chef vinner Scuderia Ferrari mer än 
5 000 lopp. I dag, 70 år efter det att 
Formel 1 började köras, är stallet det 
enda som varit med varje säsong sedan 
starten och det har också rekord i antal 
mästerskapstitlar. 

Man får hoppas att Enzo Ferrari  
i fortsättningen får vila i frid där på  
kyrkogården. Det har han gjort sig 
förtjänt av. ●
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in musikartisterna och

banden. De fyra överblivna bokstäverna 
ger ytterligare ett ord. Orden hittar du 

både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in musikartisterna 
och banden. De fyra överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett ord. 
Orden hittar du både vågrätt,  
lodrätt, diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

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

Vinnare Kombikrysset nov 2019:
Jan-Olov Fredriksson, Hisings Backa, Ing-Britt 
Petersson, Gnosjö, Elsy Gyllström, Markaryd, Maj 
Carlsson, Göteborg, Linda Magnusson, Bälinge.
Efterfrågad lösning november 2019: GENETIK.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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När jag vinner …

Berätta om din dröm  
– och få extra vinstchanser!

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

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

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

skriv om din dröm där. 

”NÄR JAG VINNER ska barnen få ett 
startkapital till kontantinsats på ett hus 
eller lägenhet. Och så ska jag köpa en ny 
Volvo XC40 på direkten och köra runt i 
Sverige och titta på slott och fästningar 
och göra stopp vid mysiga kaffestugor 
och loppisar. Det finns så mycket oupp-

täckt i vårt avlånga land som jag skulle 
vilja uppleva. Men jag skulle inte ta alla 
pengarna själv. Frälsningsarmén skulle 
få 2 000 kronor för sina goda insatser 
och så skulle jag ge lika mycket till 
barnavdelningen på sjukhuset så barnen 
kunde få nya leksaker.”

Carina Jönsson 
Ålder: 57 år.
Bor: Johannishus i Blekinge.
Gör: Förtidspensionär. 
Familj: man, fyra barn, två barn-
barn, två hundar och en katt. 
Intressen: Familjen, trädgård, 
frimärken, resa med vår husvagn.

Dragning varje fredag.  
Varje spelomgång 

löper över fyra veckor. Varje 
fredag är det dragning.  
Vi har garanterad vinst- 
bevakning – du missar 
aldrig en vinst.

Superjackpotten.  
Varje kvartal är det 

dragning i Superjackpotten.  
Den fredagen är det inga 
andra dragningar i lotteriet.  
Varje lott du har under en  
spelomgång i Kombi-, 
Drömrese- eller Motorlotte-
riet ger dig fyra lottnummer 
till Superjackpotten. Varje 
lott i Extralotteriet ger dig 
ett lottnummer. I Superjack-
potten är högsta vinsten 
10 miljoner kr.

Att välja vinst. När du 
vinner Veckans vinst 

(värd 200 eller 600 kr) kan 
du byta vinsten, om du gör 
det senast tisdagen efter 
vinstdagen. Det gör du på 
Min sida på kombispel.se 
eller genom att kontakta 
kundservice. 

Tidning i brevlådan 
eller inte? Om du inte 

vill ha tidningen i brevlådan 
kan du välja att i stället  
få ditt lottutskick via mejl.  
Det gör du under Mina  
uppgifter på kombispel.se  
eller genom att kontakta 
kundservice. 

Förvald vinst. Om du 
inte vill vinna varu- 

vinster värda 200 kr kan du 
välja en så kallad Förvald 
vinst. Då behöver du inte 
välja, utan får alltid en ny 
lott eller ett skraplottspaket 
när du vinner på den nivån.

Välj betalsätt. Dina 
lotter kan du betala 

med Autogiro, e-faktura 
eller via inbetalningskort/
faktura. Om du väljer att 
betala med e-faktura får du 
automatiskt ditt lottutskick 
via mejl (med en länk där 
du kan läsa tidningen 
digitalt).

i korta drag

” Det finns så mycket 
oupptäckt i Sverige”



Under rubriken ”Tro, Film & 
Kärlek” arrangeras Arjeplogs 
filmfestival. Speciellt är att 

publik och filmarbetare möts 
och diskuterar viktiga frågor 
som kan väckas när man ser 

på film. Mer info: 
www.arjeplogsfilmfestival.com

14-16
FEBRUARI I ARJEPLOG

Filmfestival 

Annorlunda atleter i speciella spel
➞ ÖSTERSUND/ÅRE 1–5 februari. Lite annorlunda men 
mycket imponerande idrottsprestationer garanteras un-
der Special Olympics Games. Spelen är officiella svenska 
uttagstävlingar till 
nästa års Special 
Olympics World 
Winter Games 
Sweden – världens 
största humanitära 
idrottsevenemang 
för personer med 
intellektuell funk-
tionsnedsättning, 
som kommer att 
hållas i Östersund  
och Åre. För svensk 
del står fem idrotter på programmet: alpin skidåkning, 
innebandy, snöskolöpning, längdskidåkning och konst-
åkning. Mer info: www.specialolympics.se
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På gång

”Simtävlingen 
körs i en isvak”
➞ Hallå där, Lars Wester-
lund, som arrangerar  
World Cup i vintersimning 
i Skellefteå den 15 februari.  
Hur ser årets startfält ut?
– Det kommer cirka 400 
startande från 20 nationer. 
Som vanligt kommer för-
modligen många engelsmän. 
Dessutom kommer publik 
i tusental. Det blir en riktig 
folkfest.
Hur länge har tävlingen 
funnits?
– Det är nionde gången nu.  
Första gången var ett 
svenskt mästerskap med  
60 deltagare. Då var det  
36 grader kallt. 
Hur fick ni idén till en  
simtävling mitt i vintern?
– Det började som ett 
kulturprojekt. Vi ville visa att 
mörkret och kylan gör oss 
kreativa här uppe i norr. 
Hur är tävlingen upplagd?
– Den körs i en 25 meter lång 
isvak mitt i stan. Sträckorna 
är 25, 50 eller 100 meter 
och simsätten är bröst-, 
fjäril- och frisim. Vi har även 
en stafett på 4 X 25 meter.
Vad är mest populärt?
– Utan tvekan hatt- och 
mösstävlingen där priset går 
till den som 
simmar med 
den snyggaste 
huvudbonaden. 
Ett nytt inslag 
är tävlingen i 
vakpoesi där 
deltagarna ska 
läsa en egen 
dikt stående  
i vaken. 
Hur är intresset från tv och 
tidningar?
– Väldigt stort! Det kommer 
media från hela världen. 
Förra året hade amerikanska 
CNN två tv-team på plats.
Deltar du själv i tävlingen? 
– Nja, låt oss säga att jag 
deltar i teorin. ●

➞ KIRUNA 22–26 januari. Det allra mest 
skoningslösa mörkret har släppt sitt grepp 
om Lapplands huvudstad. Men snö finns 
det i massor och det är dags för den årliga 
snöfestivalen i Kiruna. Besökarna kan se 
och uppleva hundspannsåkning, renrace, 

konståkning, musikframträdanden, dans 
och en stor snölekpark för de minsta. Fes-
tivalens höjdpunkt är den internationella 
snöskulpturtävlingen, som varje år lockar 
världens främsta snöskulptörer till Kiruna. 
Mer info: www.snofestivalen.com ●
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SHOWTIME

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

HEJA! 

Kallt kalas i Kiruna

Humor på gränsen 
➞ HALMSTAD 8 februari– 
7 mars. Humor, musik  
och en inte så liten gnutta 
vansinne – så beskriver  
humorgruppen Göörglad  
från Halmstad sin nya show  
On the edge. ”Bitande satir, 
bombastiska musiknummer,  
självutlämnande komik 
och plastdjur i vuxenstorlek” i ett rasande tempo utlovas 
på Halmstads Teater. Mer info: www.goorglad.se

COUNTRY 

Legendar på Sverigebesök
➞ GÄVLE 7 februari. Country- och 
folksångaren John Prine, 73, anses 

vara en av 
de största 
amerikanska 
låtskrivarna i 
sin generation. 
De jättestora 
publikfram-
gångarna har 
uteblivit, men 
Prine har hyl-
lats av artister 
som Bruce 
Springsteen 

och Bob Dylan. När han nu kommer 
till Sverige för en enda spelning är 
det Gävle konserthus som får äran. 
Mer info: www.visitgavle.se

Kortvarig konst. När sommaren 
kommer är den borta.

Nu blir det 
skrattfest i 
Halmstad. 
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Vinnarhatt.

John 
Prine 
spelar i 
Gävle. Snöskolöpning är en av grenarna 

under Special Olympics Games.



BJÖRN JOHANSSON
1 500 000 kr
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Superjackpotten
– din chans att vinna 10 000 000 kr

Om du vinner Superjackpotten får du komma till Stockholm.  
Vi firar dig tillsammans – och du har chans att snurra fram hela 
10 000 000 kr.

Hur gör man för att få vara med?
Varje kvartal har du chansen! För varje lott du köper – eller 
vinner – i Kombilotteriet, Drömreselotteriet eller Motor lotteriet 
får du 4 lottnummer till nästföljande Superjackpott dragning. 
Varje lott i Extralotteriet ger dig 1 lottnummer. 
En gång i kvartalet drar vi ett vinnande lottnummer. Den 
veckan drar vi bara en Superjackpottvinnare och nästa gång 
det händer är den 10 april. Vinnaren kontaktas personligen och 
får en inbjudan att komma och snurra på hjulet några veckor 
senare.

MARGARETA ENG1 100 000 kr

FO
TO

: P
ET

ER
 K

N
U

TS
O

N

LARS LANDIN
1 500 000 kr
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LOTTA MATTSSON
1 400 000 kr
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