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JAG OCH MIN kusin tvekade inte – det 
var en Ambassadeur-rulle från Abu 
Garcia i Svängsta man skulle ha. 

Den sommarvecka vi tillbringade till-
sammans varje år ägnade vi till största 
del åt fiske i sjön Ljustern i Säter. Målet 
var alltid stora gäddor, men de vi fick 
var väl runt ett par kilo och jag minns 
inte att vi fick någon större än fem kilo. 
Bra matstorlek med andra ord, men 
kanske inga fiskar som ställer några 
större krav på fiskeutrustningen. 

Oavsett det var vi övertygade om 
rullarnas absoluta överlägsenhet där vi 
puttrade runt i plastekan i jakt på nästa 
insjökrokodil.

EN STARKT BIDRAGANDE orsak till  
vår tidiga lojalitet till Abu Garcia 
var utan tvekan den bibel som vi 
hämtade varje försommar i den lokala 
Intersportbutiken: Napp & Nytt, en 
produktkatalog kompletterad med 
fiskereportage, huggkalender och Abu 
Garcias fisketävling där årets största 
fisk i olika kategorier belönades med 
just en Ambassadeur-rulle.

Jag har fortfarande kvar och använ-
der min rulle mer än 30 år senare och 
har även ärvt min morfars klassiska 
5000-modell. Det råder ingen tvekan 
om att det är bra kvalitet. I det här 
numret av Kombi kan ni läsa mer om 
fabriken i Svängsta och 
mycket annat. 

SOM VANLIGT LOTTAR 
vi också ut vinster för 
nästan 19 miljoner de 
kommande fyra 
fredagarna. Jag 
önskar dig mycket 
lycka i de drag-
ningarna!
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Stora drömmar  
och små gäddor

KURS MED SILVERKANT  
Klara Aarts gick en helg-
kurs i silversmide för ny-
börjare. Kombi följde med.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Häng med på vinterritt i Norrbotten, läs om de klassiska spinnfiskerullarna från 
Svängsta, om ett legendariskt värmländskt skivbolag och möt två lyckliga vinnare! 

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

Vi bilägare 

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 2
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Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder. 
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Välkommen

Kombi
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ÄLSKADE ÄGG   
Hur vill du ha dina ägg? 
Boken Allt blir bättre med 
ägg ger inspiration. 

Sidan 18

Josefine Sundberg är stolt innehavare av en 
Checker Taxi från 1977. Hon och tio andra 

entusiaster berättar om sina gamla bilar. 
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FORMSTARKT 
Gävleföretaget Bo Fajans 
nådde internationell 
ryktbarhet.
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VINNARE 
1 000 000:-

Ann-Charlotte  
Hyytiäinen
Ålder: 81 år.
Bor: I skärgården utanför 
Norrtälje.
Gör: Pensionär efter ett 
långt arbetsliv.
Familj: Två vuxna barn med 
respektive, sju barnbarn 
och tre barnbarnsbarn.
Intressen: ”Resor. Länge  
hade jag förmånen att få  
vara i Thailand varje år.”

” Nu ska trädgården 
snyggas till”

”MIN SVÄRDOTTER VAR här när 
telefonen ringde och en person som 
sade att hon var från Kombispel be-
rättade att jag hade vunnit en miljon 
kronor. Vi visste inte vad vi skulle 
tro, kunde det verkligen stämma? 
Min svärdotter ringde tillbaka för 
att kontrollera, och jo. Det stämde, 
jag var miljonär.

Först satt vi bara och gapade,  
sedan blev vi helt till oss av glädje. 
Det är ju helt fantastiskt! Jag som 
aldrig brukar vinna på lotterier, 

tycker det inte ens är någon idé att 
köpa lotter för jag har ingen tur.

Jag blev änka för ett år sedan och 
vinstpengarna kom verkligen lägligt, 
även om jag inte har hunnit fundera 
så mycket på vad jag ska använda 
vinsten till. Kanske blir det någon 
resa, resor har alltid varit mitt stora 
intresse i livet. Men det första jag 
ska göra är att hyra in någon som 
kan hjälpa mig att få ordning på 
trädgården. Den har blivit lite vild-
vuxen och behöver snyggas till.”
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” Farmors silversmycken har 
en speciell plats i mitt hjärta” 

Sara Bogren förverkli-
gar just nu sin dröm och 
utbildar sig till fotograf 
– trots att hon länge 
fick höra att det inte är 
något att satsa på som 
yrke. 

Hallå där, Sara! I det 
här numret har du tagit 
bilderna till reportaget 
om silversmide. Finns 

det något silversmycke 
eller silverföremål som 
betyder extra mycket 
för dig? 
– Jag har ärvt ett antal 
silversmycken från min 
farmor som gick bort när 
jag var liten. De har en 
speciell plats i mitt hjärta.
Du studerar på Nordens 
Fotoskola. Varför vill du 
bli fotograf? 
– Det har jag drömt om 
så länge jag kan minnas, 
men fått höra att det inte 
är ett rimligt yrke utan 
bara något som passar 
som hobby. 2017 be-
stämde jag mig för att gå 
emot detta och testa – 
och nu sitter jag här, tre 

år senare, som utbildad 
fotograf. 
Hur är en riktigt bra 
bild? 
– En riktigt bra bild för 
mig i mitt fotograferande 
är när jag känner att 
allting faller på plats och 
när jag lyckas kommu-
nicera ett syfte eller en 
känsla genom en bild. 
Vad har du gjort tidi-
gare? 
– Jag har spenderat 
mycket tid på Stock-
holms universitet där jag 
tog en kandidatexamen  
i engelsk lingvistik. Där 
har jag även läst kurser  
i psykologi och genus-
vetenskap.

Fram till årsskiftet  
praktiserade du på 
Spoon, som gör Kombi 
på uppdrag av Kombi-
spel. Vad har du för 
planer för framtiden? 
– Just nu har jag praktik 
på tidningen Fokus.  
Till sommaren kommer 
jag ta min examen i  
bildjournalistik och 
efter det kommer jag 
förhoppningsvis att börja 
arbeta som fotograf på 
riktigt!
Vad gör du helst 
när du är ledig? 
– Om jag är ledig hittas 
jag oftast på klätter-
väggen eller hemma i 
soffan.

Sex frågor till Sara Bogren, fotografpraktikant Grattis! 
De fyra som vann 
en prenumeration 
på Matmagasinet 
som tävlades ut i 
Kombi nr 12 blev: 
Evert Samuelsson, 
Västerås, Lisbeth 
Aldhammer, Tyresö, 
Anna-Lisa Eriksson, 
Nora, Fredrik Kaj, 
Göteborg. 
Rätt svar på frågan: 
Cajsa Warg.

Hej Kombispel! 
Jag uppskattar papperstidningen och läser ogärna 
digitala tidningar. Jag undrar dock över en sak. Antalet 
lotter i ett lotteri är alltid begränsat. I Kombilotteriet har 
jag förstått att det är 225 000. Eftersom det alltid pågår 
kampanjer för försäljning av lotter och nya lotter alltid 
kan vinnas måste det löpande finnas ett inte föraktligt 
antal lediga lotter. Rimligen borde ett antal ”döda” vinster 
utfalla, det vill säga vinster på lotter som ingen innehar 
(utom lotteriet). Eller, är det så att dragning bara sker 
avseende lotter som någon privatperson innehar?
Liv Edgren

Hej Liv!
Vad roligt att du uppskattar tidningen – och förhopp-
ningsvis även lotteriet! Du har helt rätt, det är 225 000 
lotter i Kombi-, Drömrese- och Motorlotteriet tillsammans. 

Det är ett, i lotterisammanhang, förhållandevis lågt 
antal lotter och är förklaringen till att det rent statistiskt 
är störst chans att bli miljonär i det här lotteriet. 

Alla lotter deltar i dragningen varje fredag. Alldeles 
oavsett hur många lotter som sålts, är din chans att 
vinna alltid lika stor. Om 50 procent av lotterna är osålda 
utfaller cirka 50 procent av vinsterna på osålda lotter, 
men varje lottnummer har alltid samma vinstchans. 

Vi verkar under sträng reglering och Spelinspektionen  
ser till att spelarnas intressen tas tillvara. 

Ett skraplottspaket är på väg till dig. Lycka till!
Kidi Oller-Westerberg, 
projektledare, Kombispel

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

Efter inte mindre än 71 år  
går den klassiska Land 
Rovern, som under senare 
delen av sitt liv fick modell-
namnet Defender, i graven. 
Land Roverns skapare var 
bröderna Spencer och 
Maurice Wilks, vd respektive 
teknisk chef på bilföretaget  
Rover. Maurice hade en 
amerikansk Jeep på sitt 
lantställe och den var  
inspirationskällan när de 
började bygga en egen  
terränggående bil.

Två miljoner sålda bilar 
senare är det nu dags för 
en efterträdare. Den nya 
Defendern börjar säljas i vår 

och är verkligen en helt ny 
bil, även om den design-
mässigt flirtar lite med sin 
föregångare. Bilen byggs på 
samma bottenplatta som 
systermodellen Discovery 
och är fullproppad med  
modern teknik. Flera 
motoralternativ finns, både 
bensin, diesel och hybrid, 
och under året är det också 
tänkt att en laddhybrid ska 
introduceras. 

Till att börja med säljs nya 
Land Rover Defender med 
fyra dörrar och kostar från 
566 900 kronor. En kortare 
tvådörrarsversion kommer 
så småningom. 

Motornytt!

Klassisk Land Rover 
får avlösning

Arvtagaren och  
originalet. 
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VINNARE 
300 000:-

John Baker
Ålder: 58 år.
Bor: Robertsfors.
Gör: Lärare vid Umeå 
universitet.
Familj: Sambo och två 
vuxna söner från tidigare.
Intressen: Fiske.

”JAG HADE BESTÄMT mig för att säga upp 
min Kombilott, men när jag ringde kund-
service för att göra det blev det istället så 
att jag tackade ja till en Motorlott. Tur var 
väl det, för vid första dragningen vann jag 
300 000 kronor!

På något sätt blev den vinsten en vänd-
punkt turmässigt för mig, för därefter har 
jag vunnit varje månad. Visserligen bara en 
extralott eller så, men ändå. Det är trevligt 
också med småvinsterna.

Strax innan jag vann på Motorlotten hade 

jag bytt till en nyare begagnad bil och var 
nöjd med den, så jag beslutade mig för att 
sälja bilen jag vunnit och ta pengar istället. 

Exakt vad jag ska göra med min vinst har 
jag inte bestämt än, men det lutar åt att 
jag åker till Australien och hälsar på min 
son som bor och jobbar där sedan två år 
tillbaka.

Nästa år när jag fyller 60 blir det en 
fiskeresa till Norge tillsammans med hela 
familjen. Där kommer ju pengarna också 
väl till pass.”

” Nu vinner jag varje månad”
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Ridning en vinterhelg i norrbottniskt skogslandskap kan vara kallt och 
mörkt och … alldeles underbart. Inga förkunskaper krävs – det viktiga 

är nyfikenheten och lusten att pröva något nytt. 
 

TEXT: CENNETH SPARBY  FOTO: FELIX OPPENHEIM

NORRBOTTEN
På hästryggen

i vilda

På väg in i vildmarken, 
med ridguiden Rikard 
Öhman i täten.
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S
KYMNING i midvinterland. Snön 
är meterdjup på marken och 
ligger tung på gran och tall. 
Landskapet får ett romantiskt 

skimmer och det råder en känsla av tid-
löshet. Vi skrittar genom gammelskogen 
och finner egna spår i terrängen.

Snön rasslar från grenarna där vi söker 
oss fram mellan trädstammarna, med 
luften fylld av skimrande iskristaller.

Vi har redan ridit i några timmar 
genom det vilda skogslandet, skymtat 
en flock renar och skådat älgspår i 
mängd. Och för en stund sedan flög två 

tjädertuppar upp bakom en stor tall, 
utan att hästarna reagerade nämnvärt.

Det är bitvis utmanande för både 
häst och ryttare, med djup snö och 
närmare 30-gradig kyla som biter rejält 
i kinderna. Kallrök ur munnen och rim-
frost i både ögonbryn, hår och skägg.

Vi är en handfull nyfikna deltagare 
från Mälardalen – en blandning av rena 

nybörjare och mer vana ryttare – som 
tillsammans med guiden Rikard Öhman 
utmanar februarikylan under tre inten-
siva dagar.

I DEN LILLA BYN Stockfors, strax norr 
om Älvsbyn, fick vi noggranna instruk-
tioner i hur man klär sig för att klara 
av vinterkylan. Lager på lager med ull 

Det är bitvis utmanande för både häst och ryttare, 
med djup snö och närmare 30-gradig kyla.

Att andas ut i den 
30-gradiga kylan skapar 

sällsamma effekter.

Rast i midvinterland, 
i lä för nordanvinden. 

Vad sägs om grillat tjäderbröst 
med calvadossås till middag?

I grytan 
puttrar 

ripa, ren 
och älg.
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skivor av gorpa, som är samiska och ett 
annat namn för malet rökt renkött.

Alla har vi varsin panna att steka i, 
och med både lök och rikligt med smör 
blir gorpan en delikat anrättning till-
sammans med stekt potatis, kaprisma-
jonäs och tunnbröd.

NORDANVINDEN ÖKAR i kraft och vi 
tränsar på våra hästar för att fortsätta 
turen. Molnen har lättat och varslar om 
en stjärnklar kväll och ännu mer kyla. 
Längre ner i dalen är det dock vindstilla, 
vilket gör att vi kan njuta än mer av 
ridturen i det arktiskt blåa aftonljuset.

närmast kroppen. Med vadmal, får-
skinnsfoder och päls hålls kylan borta. 
Dessutom har vi rejäla vinterkängor på 
fötterna, med innerskor och sulor av 
tovad ull.

Rikard själv är klädd i vargskinns-
päls, vadmalsbyxor och rejäl päls-
mössa. Han liknar en trapper i Kanadas 
vildmark för mer än hundra år sedan.

Nu väntar äntligen lunchen, med en 
värmande eld uppe på Västra Stock-
berg. Det behövs, med en bister nord-
anvind och kallras som sveper ner över 
berget. Och det börjar redan bli mörkt, 
trots att klockan inte är mer än tre på 
eftermiddagen. 

I sadelväskorna finns lunch för 
dagen och kraftfoder till hästarna. 
Ullfilten är surrad bakom sadeln. 

Rikard hittar snabbt en stor tjär-
stubbe och ordnar på några minuter en 
sprakande brasa. Han skär upp tjocka 

”Jag vill bygga upp gästernas självförtroende 
och ge alla en möjlighet att tänja gränserna 

under trygga former.”

Efter drygt en timme i sadeln känner 
hästarna av att vildmarkscampen vid 
Bränntjärn är nära. Det är en samling 
timmerhus där vi ska äta middag och 
övernatta.

Vi sätter av i galopp längs den lilla 
skogsvägen så att nysnön yr. Det känns 
ovant för oss nybörjare med det lätta 
greppet kring tyglarna. Att hålla dem 
rätt så löst med ena handen och ändå 
ha kontroll. En trygg känsla samtidigt 
som gränserna utmanas.

Alla jublar, för det är barnsligt roligt, 
som om vi vore en del i en gammal 
västernfilm. Hästarna har ju dessutom 

Vildmarken norr om Älvsbyn 
bjuder på böljande skogsfjäll 
och vida vyer.

– Det här är mitt liv och min stora 
passion, säger Rikard Öhman. 

Dessertlyx i Bränntjärn: 
rårörda hjortron på 
fluffiga plättar.

Eld i stugan för 
frostnupna sadlar.
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Westernridning  
i Norrbotten 
➞ Resa dit: Res bekvämt och ta natt-
tåget till äventyret. Rikard Öhman och 
Udda Äventyr hämtar på tågstationen 
i Älvsbyn, drygt sex mil väster om 
Luleå. Rikard arrangerar turer året runt 
i vildmarken. En vinterridning fre–sön 
inkl helpension, viss utrustning samt 
transport från och till tågstationen i 
Älvsbyn kostar 7 200 kr, tors–sön 
9 200 kr. Endagstur med lunch och fika 
kostar 1 700 kr.
Mer info: www.uddaaventyr.com 
➞ Om att rida vintertid: Att rida vin-
tertid är en häftig upplevelse. Hästarna 
blir ofta pigga och energiska av nysnö 
och lite kyla. Är du helt ovan får du i 
lagom takt bekanta dig med din häst, 
lära dig att sadla, samt sätta på grimma 
och bett. Du bör ha rejält med kläder, 
helst enligt flerskiktsprincipen med ull 
närmast kroppen. Och tänk särskilt på 
varma kängor, rejäla handskar och en 
vindtät mössa under hjälmen.

Fler äventyr till häst 
➞ Trumvallen i Vemdalsfjällen och 
Fjällhästen i Ammarnäs är två andra  
arrangörer som lockar med vinterrid-
ning i fjällmiljö. Hel- och halvdagsturer 
samt familjearrangemang. 
Mer info: www.fjallridning.se och  
www.fjallhasten.se
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namn som passar in; Black, Ernie, 
Rawhide, Don och Apache.

EFTER ATT HA sadlat av och gett hästarna 
hö och vatten är det dags att få värme 
i husen. Björkveden sprakar strax i 
gjutjärnskaminerna och vi sätter oss 
i köket, dricker Norrlands guld och 
smuttar på bourbon. Rökt renhjärta, 
västerbottenost och polarbröd från 
Älvsbyn blir perfekta tillbehör när vi tar 
del av Rikards erfarenheter.

– Västernridning är utpräglad bruks-
ridning där jag hela tiden anpassar mig 
till hästens naturliga rörelsemönster, 
berättar han, samtidigt som han skär 
renhjärtat i tunna skivor.

Rikard har hållit på med den här 
typen av ridning sedan 1982 och leder 
turer från hästryggen året runt.

– Jag vill bygga upp gästernas själv-
förtroende och ge alla en möjlighet att 

tänja gränserna under trygga former. 
Ju mer frihet ni får med hästen, desto 
säkrare blir ni i sadeln, hävdar Rikard.

DEN VEDELDADE BASTUN nere vid tjär-
nen är äntligen varm och vi tillbringar 
en god stund i de heta ångorna, varvat 
med snörullning och vattenhämtning 
från isvaken som Rikard huggit upp. 
Naturen bjuder på ett praktfullt grön-
skimrande norrsken, som får oss alla 
att nyfiket kika ut genom bastudörren.

Till middag vankas fågelgryta på 
orre och tjäder. En mustig anrättning 
med mandelpotatis och rönnbärsgelé, 
som vi ger oss god tid att njuta av.

Nästa morgon visar termometern 
på 25 minusgrader. Ingen vind och 
fortfarande stjärnklart. Det är som om 
ett lock lagts över naturen. Strax efter 
tio är vi i sadeln igen, redo för ännu ett 
kylslaget äventyr. ●
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Drömmer du om att göra egna silversmycken? Att komma igång 
med silversmide är faktiskt enklare än man tror – att bli en skicklig 
smed är en annan sak och tar många år. Kombis Inger Sundelin 
åkte till Ulva kvarn utanför Uppsala för att gå en nybörjarkurs. 
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: SARA BOGREN

Skapa själv i silver

D
ET ÄR ETT koncentrerat gäng 
som svingar sina kulhammare 
över ringarna av silvertråd. 
Inte ett ord hörs, bara de 

rytmiska slagen mot städen. Det är 
nybörjarkurs i silversmide och ringarna 
är ett av flera smycken vi ska producera 
under helgen. 

Under två dagar ska vi guidas i kon-
sten att smida silver av silversmeden 
Fernando Fabris som har smedja och 
designstudio i hantverksbyn Ulva kvarn 
utanför Uppsala.  
– Jag hade med mig många idéer när 
jag kom, men nu har de kokat ihop till 
en. Jag ska göra sex silverberlocker till 

mitt armband, en för varje barn och 
barnbarn. Sedan ska jag stansa in deras 
namn och födelseår på respektive ber-
lock, säger Clara Aarts som kommit till 
kursen tillsammans med sin dotter. 

– Jag såg ett anslag om silversmide 
och kände att det var något jag vill 
prova. Det verkade så roligt. Och det 

Clara Aarts blev 
så förtjust i silver-
smide att hon 
redan funderar 
på nästa kurs.
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”Det är inte svårt,  
men det kräver  

förstås lite träning.” 

Men skam den som ger sig, snart är  
löven utsågade. Därefter läggs ett riktigt 
löv på plattan och valsas genom något 
som ser ut som en mangel. Voilà! Nu är 
ett vackert bladnervsmönster präglat.

– Nu, säger Fernando, är det dags att 
börja jobba med silver. Ni ska göra en 
ring av silvertråd som sedan ska hamras 
för att få en spännande yta.

Fördelen med silversmide är att det 
inte är så lång startsträcka. Bara efter 
några få instruktioner är vi igång med 
ringsmidet. Att det sedan tar många år 
av träning för att bli en skicklig silver-

smed är ju en helt annan sak.  
När våra ringar är klara är det dags 

för våra egna projekt. Det är roligt att 
se att sex kvinnor kan ha så olika – och 
så kreativa – idéer. Här ska tillverkas 
örhängen, hängen till halskedjor, arm-
band och mycket mer. 

DET ÄR SPÄNNANDE att se på när Clara 
Aarts gör sina silverberlocker med 
hjälp av en uthuggare i järn och en 
slägga. Inte svårt, men det krävs rejäla 
slag med släggan – och lite hjälp av 
Fernando – för att mallen ska perfo-
rera silverplattan. Snart ligger sex små 
silverrondeller på träskivan framför 
henne. Nästa moment kräver ingen 
större styrka, men desto mer finger-
färdighet. Att stansa bokstäver på en 
berlock med 15 millimeters diameter 
kräver sin kvinna.

är det, även om det är mycket att hålla 
reda på. 

Vi får en kort teoretisk genomgång 
och bland annat lära oss att silver som 
ska smidas alltid innehåller koppar i 
olika grad, annars skulle ädelmetallen 
bli för skör. Och en total nyhet för oss 
är att nysilver inte innehåller en enda 
gnutta silver, utan består av koppar, 
nickel och zink som sedan belagts med 
ett tunt lager silver.

SEDAN GÅR VI över till den praktiska 
delen av kursen. Steg ett är att böja en 
koppartråd i cirklar och skruvar. Det är 
förhållandevis enkelt i förhållande till 
nästa moment, att såga ut ett löv i en 
platta av mässing. Det tunna sågbladet 
trilskas och går av och det hörs både 
suckar och en och annan svordom från 
deltagarna.

Barnens och barn-
barnens namn och 

födelseår stansas in.

Berlockerna är 
färdiga att fästas 

på armbandet.
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Fernando Fabris
Silversmeden och konsthantverkaren 
Fernando Fabris driver sedan 2012  
Frenesi Design i hantverksbyn Ulva 
Kvarn utanför Uppsala. Han är född 
och uppvuxen i Peru, och hade bott 
i flera länder innan kärleken förde 
honom till Sverige.  
Vid sidan av sin egen smyckestillverk-
ning erbjuder han kortare och längre 
kurser i silversmide. 
– Hos mig får deltagarna själva göra 
alla olika moment. Jag visar en gång, 
sedan får de själva försöka. Det är bara 
så man kan lära sig.

Att smida silver
Silver kan bearbetas på olika sätt: 
sågas, smidas, smältas, böjas, valsas 
och lödas. Det är också vanligt att göra 
infattningar med ädelstenar eller pärlor. 
Till sin hjälp har silversmeden många 
specialverktyg, till exempel:
➞ Puns och puckelanka, används för 
att ge en silverplåt en välvd form.
➞ Sparrhorn, används för att göra 
rundbockningar.
➞ Uthuggare, används för att skapa 
rondeller. 
➞ Vals, används för att ändra form 
och dimension på silverplåt och tråd. 

12 

När dagen är slut är vi deltagare det 
också. Det tar på krafterna att vara 
koncentrerad i tanken och fokuserad i 
händerna. Men nästa dag är vi tillbaka 
pigga och förväntansfulla inför nya 
uppgifter och projekt.

– Nu ska vi lära oss att löda, säger 
Fernando, och visar ett halssmycke 
dekorerat med små kulor av silver.

Själva silverkulorna visar sig vara 
ganska enkla att tillverka. Vi tar små 
bitar av ”skrotsilver”, hettar upp dem 
med hjälp av en gasbrännare och vips 
har atomerna i metallen omgrupperat 
sig så att silverbiten dragit ihop sig till 
en liten kula. Det är nästan som trolleri.

SEDAN ÄR DET dags att löda, i mitt fall 
tre små kulor på ett armband. Enkelt 
uttryckt går det till så att man lägger en 
liten bit lod, bestående av silver, koppar 
och zink, mellan delarna som ska lödas 
samman och hettar upp alltsammans 
till drygt 750 grader med hjälp av en gas- 
brännare. Då uppstår en kemisk reak-
tion som får delarna att smälta samman. 

– Det är inte svårt, men det kräver 
förstås lite träning, säger Fernando när 

jag beklagar mig över att silverkulorna 
trillar av armbandet innan jag ens fått i 
gång brännaren.

Lite träning är förstås en underdrift. 
Men när Fernando, som har arbetat 
som silversmed i nästan hela sitt liv, 
rycker in med assistans sitter de små 
silverkulorna snart där de ska. 

När dagen är slut och våra kreationer 
polerade och trumlade, det vill säga 
har rullat runt i en behållare fylld med 
stålkulor för att bli extra blanka, sum-
merar vi dagen. Vi är helt tagna över 
att vi kunnat göra något så fint på bara 
några timmar. 

– Det här var jätteroligt och väldigt 
lärorikt, säger Clara Aarts. Efter första 
dagen var jag helt slut av alla intryck 
och jag stupade i säng när jag kom 
hem. Men nu funderar jag redan på att 
gå en veckokurs till sommaren. ●

”Efter första dagen  
var jag helt slut av  

alla intryck.”

Silverringar i olika 
utföranden och former.

Silvret poleras 
för att få en 

vacker lyster.

När silverbiten 
hettas upp rullar 
den i hop sig till 
en liten kula.

Fernando Fabris visar 
en gång, sen får Clara 
göra resten själv.
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Inspiration

MAXIMAL 
FLEXIBILITET

Smarta småmöbler med 
multifunktion är räddare i nöden 

för trånga prång och slarviga 
prylälskare.

Gilla Kombispel på 
Facebook så kan du 
vara med och tävla 
om en piedestal 

från Lagerhaus, värde 199 kr. 
Tävlingen hittar du i Kombi-
spels Facebookflöde.

AV: CHRISTINA BILD

Vinn! 
RUNDA ARKIVET

Göm fula fjärrkontroller och 
bråte i ett nafs. Bloomingvilles 

soffbord sväljer allt,  
norticnest.se, 2 799 kr.

BEN-
STRÄCKARE
Fotpall med 

hylla för 
tidningshög 
eller mysfilt, 
Ikea, 799 kr.

MINIMALSMAL
För trånga korridorer 
eller prydnadsföremål 

bakom soffan. Supersmalt 
sideboard från Hübsch, 

stylight.se, 2 500 kr.

TRE-ENIGHET
Prisvärd piedestal, 
Lagerhaus, 199 kr.

FULL RULLE
Serveringsvagnar är en mega-

trend. Mios modell får extra plus 
för hyllor i olika höjd, 1 395 kr.

STAPELVARA
Kit med lådor för dig som vill bygga ett 

eget hyllsystem. Från Bloomingville, 
unoliving.se, 2 099 kr.

FÖR DAG OCH NATT
En bäddfåtölj tar  

minimal plats och 
kommer alltid till pass, 

sweef.se, 3 500 kr.

VÄGGORGANISATÖR
Vitras klassiker från 1969 håller 

reda på vardagens väsentligheter. 
Nordiska Galleriet, 2 719 kr.

Kombis 
favorit!

PRYLSLUKARE
Perfekt för hall 
eller barnrum. 
Sittbänk med 

förvaringslådor, 
Granit, 1 299 kr.



magasinet kombi  2 202014 

Det är som ett rullande historiskt riksmuseum.  
I Sverige finns hundratusentals entusiaster som 
ömt vårdar sina gamla bilar. Här är några av dem.
TEXT: MARTIN ENGQVIST  FOTO: PRIVATA

Vi och våra pärlor

Niclas Johannesson, 53 år,  
driver en rörfirma, Karlstad
”Jag driver ett litet vvs-företag och använder bilen till lättare 
materialtransporter och kundbesök i fint väder. Har ägt den i 
två år. Tanken var att jag skulle köpa en gammal folkvagn men 
den här dök upp lite slumpartat och jag blev stum. Det blev 
affär och det har jag inte ångrat. Det är kul med kundbesök för 
nästan alla blir väldigt glada, gammal som ung. De riktigt små 
tycker den påminner om någon bil i filmen Bilar.”

Britta Norling, 56 år,  
boendepedagog, Heby 
”Att det blev just den här bilen var 
nog mest en slump. Jag kollade på 
Blocket och där dök den upp. Den 
har en notrad med toner målad på 
höger framskärm och det passade 
mig eftersom jag är sångerska i ett 
coverband på min fritid.
Jag har alltid drömt om att äga en 
veteranbil och haft målet att skaffa 
en innan jag fyller 60, och för två år 
sedan blev ’Hulda’ min. Jag älskar 
de här bilarna och kulturen och 
musiken som hör till.”

Stefan Öberg, 56 år,  
sjukpensionär, Bålsta
”Att jag har en Volvo 142 beror på nostalgi. 
Pappa hade en 142 från 71 och en från 74.
72:an är i mitt tycke den fulländade 
årsmodellen med den korta växelspaken 
och infällda dörrhandtag. Jag har letat 
upp många originaltillbehör, som GT-ratt, 
GT-instrumentering, GT-växelspaksknopp, 
extraljusgrill med mera. Allt går att bygga 
tillbaka till original om man vill.”

Ford F100 1956

Ford Mercury Monterey 1955

Volvo 142 GT 1972 
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Josefine Sundberg, 24 år, 
enhetschef och kund- 
ansvarig, Askersund
”Checker har varit en drömbil sedan jag 
var barn och jag fick den faktiskt i julklapp 
2017! Bilen har gått i New York som taxi 
i flera år och hamnade med tiden på en 
ranch i Texas, där den stod orörd i 16 år 
innan den flyttade hem till mig. När jag fick 
veta att bilen gick igenom registrerings-
besiktningen och hade rullat ut ur besikt-
ningshallen så smällde jag av en konfetti-
bomb. Besiktningsmännen bara skrattade.”

Klaus Dejler, 62 år, bussförare med 
mera, Vårby Gård i Huddinge
”Jag köpte den från Kalifornien för ett drygt år sedan och 
fick hem den på min födelsedag. Jag är tredje ägaren, den 
förra var läkare och hade bilen i 42 år. Har bara kört tur 
och retur till Västerås för registrering och det kändes bra, 
bilen funkade fint förutom bromsarna. När det är fixat kan 
jag besikta bilen och börja köra. Den här bilen har varit min 
livsdröm och nu behöver jag inte köpa någon mer bil.”

Benny Lavesson, 44 år, 
restaurangägare,  
Löddeköpinge
”Detta var ett impulsköp. 
En gäst på restaurangen 
som kände till mitt bil-
intresse frågade om jag 
var intresserad. En stund 
senare var jag stolt ägare 
till en av historiens mest 
ökända bilar. Det som 
fick mig att slå till var att 
modellen börjar bli ovanlig och just denna 
var i mycket gott skick. Min sambo var 
mindre glad när jag kom hem. Kan bero på 
att jag redan hade tre gamla jänkebilar på 
tomten …” 

Checker Taxi Cab 1977

DAF 66 1974

Rolls-Royce Silver Cloud lll 1963 Jaguar E-Type 1973

Anders Gothefors, 
58 år, vd och egen 
företagare, Umeå
”Sedan jag lekte i sandlådan 
har E-Type varit min favoritbil. 
Min har den stora 12-cylin-
driga motorn på 5,3 liter och 
270 hästkrafter. Jag ägde tidigare en vinröd E-Type som jag 
sålde, och fick efter ett par månader ’abstinens’ – jag bara 
måste ha en E-Type igen! Då uppstod tillfället att köpa den 
här. Jag planerar att få den i absolut ’mint condition’ i vinter 
med hjälp av bekanta.”



Pertti Kunila, 59 år, 
arbetar med familje- 
behandling, Södertälje
”Bilen är en Chrysler New Yorker 
1967 2-dörrars hardtop, en av tolv 
i Sverige. Jag köpte den 2014 och sedan dess har den 
bland annat fått nytt vinyltak, nykromade kofångare, 
nyklädda säten och nya mattor i kupén. Jag har en bil till 
men den är under renovering, en Lincoln Town Car 1978 
med moonroof som verkar vara lite ovanligt.”
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Jens Persson, 45 år, skol-
vaktmästare, Staffanstorp
”Jag gillar bilen för dess former och för att 
min far ägt den. Jag är uppvuxen med den här 
bilen och minns när familjen åkte in till Lund 
och hämtade den. En resa jag aldrig glömmer. 
Bilen är totalrenoverad och utsågs till Sveriges 
snyggaste bil på Nostalgiafestivalen i Ronneby 
i somras. Vi kallar den Pärlan eftersom den är 
pärlvit i färgen.”

Tony Jacobsson, 58 år, yrkes-
förare, Elsarby i norra Uppland
”Jag köpte bilen 2015. Sökte efter en Cheva 1937–
1939 för min morfar hade två 38:or och min far en 
39:a som första bil i slutet av 50-talet. Min bil såldes 
ny 1937 till en direktör i Stockholm, där den även 
byggdes vid GM:s bilfabrik i Hammarby. Delarna 
kom i trälådor från USA. Året därpå köpte friherinna 
Agathe Lagerfelt bilen och den kördes av hennes 
chaufför Ivar Danielsson – Tage Danielssons pappa. 
Bilen är än i dag i orenoverat originalskick.”

Ingrid Kullenberg, 63 år, sjuksköterska och 
deltidspensionär, Eket söder om Örkelljunga
”Jag gillar T-birden. Jag tycker den är flott utan att vara för stor. Har haft 
den i drygt sju år men har först nu börjat meka lite själv. Bättre sent än 
aldrig. Barnen tycker väl att jag är lite tossig men de låter mig hållas. Jag 
har en Standard Vanguard -54 också och dessutom en moped modell 
Safir -70 som stått i en lada och som min systrar hittade åt mig.”

Volvo PV 544 Special 1964

 Chrysler New Yorker 1967

Ford Thunderbird 1962

Chevrolet De Luxe Touring 1937
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 Sverige runt

Sedan 1977 har artister vallfärdat till Koppom i Värmland för att spela in hos 
skivbolaget Silence. Bolaget och studion är sprungna ur proggen. Men Silence 
har hela tiden haft ett finger på samtidens puls och är fortfarande aktivt. 
UTANFÖR EN GAMMAL skola i Koppom i 
västra Värmland, en och en halv mil från 
norska gränsen, lyser en skylt från Stock-
holms tunnelbana. Kanske har den hjälpt 
medlemmarna i band som Ebba Grön, 
Dag Vag och Eldkvarn att känna sig som 
hemma när de spelat in skivor i inspel-
ningsstudion som ligger just här. 

Några år efter starten 1970 började 
entusiasterna bakom skivbolaget Silence 
söka sig ut från Stockholm på somrarna  
i sann gröna vågen-anda. Snart började  
de leta efter en mer permanent adress.  
De slog sig ner i Näveds skola i Koppom. 

Först att spela in där var punkbandet 
Grisen skriker. Men 1977 var studion inte 
klar, så bandmedlemmarna fick snickra 
färdigt det sista. Sedan dess har ”alla” 
passerat Silence i Koppom, från Atomic 
Swing, Bob Hund, Thåström och Olle 
Ljungström till Robert Broberg och Zamla 
Mammaz Manna.

TEXT: HENRIK EMILSON

Koppom

som är bra. Eller det som är roligt – som 
Hassan. Busringningar hade andra gett ut 
förut, men Hassan-albumen 1994–1999 
slog alla rekord för talskivor. 

Digitalisering och piratkopiering blev ett 
hårt slag för Silence och verksamheten 
bromsade in under 2000-talet. Men, inte 
helt …

– I dag tar vi hand om vår katalog och 
gör nyutgivningar och där har vi liksom 
fullbordat cirkeln, säger Eva Wilke, som 
varit med nästan från allra första början. 

– Studion är fortfarande aktiv, Mando 
Diao var här nyligen och många norska 
band kommer hit och spelar in. 

Även unga Stockholmsgäng som 
inspirerats av musiken Silence gav ut på 
1970-talet kommer till Koppom.

– Men vi skriver inga kontrakt med nya 
band längre. Det krävs så mycket för att 
lansera en ny artist. Vi har ju hållit på i 50 år, 
vi kan ta det lite lugnt nu, säger Eva. ●

SILENCE HISTORIA präglas av pionjäranda, 
lust och förmåga att fånga samtiden. Det 
började 1970 när skolkamraterna Anders 
Lind och Joseph Hochhauser spelade in 
Bo Hanssons skiva Sagan om Ringen och 
han undrade om de inte kunde ge ut den 
också. Samma år arrangerades fester på 
Gärdet i Stockholm där flera nya svenska 
artister spelade, bland andra Träd, gräs och 
stenar, Gudibrallan, Turid och Fläsket Brin-
ner. Silence-killarna spelade in konserterna 
som blev LP:n Festen på Gärdet. Nu var de 
igång och kompisar och flickvänner drogs 
med. Ingen visste egentligen hur man 
skulle göra, men de gjorde det med glädje. 

PROGG BLEV PUNK och sedan 1980-tal, 
synt och new wave och banden passerade 
revy i Koppom. 1983 spelades Sveriges 
första hip hop-platta in, Per Cussions 
Don’t Stop. Det är symtomatiskt för 
Silence, att känna av samtiden och det 

The sound of Silence

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

Det började med 

Bo Hanssons skiva 

Sagan om Ringen. 

Näveds skola i Koppom 
förvandlades till inspelnings-
studio på 1970-talet. 

Dag Vag 
spelade in 
flera skivor 
i studion. 

En trappa 
upp från 
studion bor 
artisterna. 
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”Franskare än 
Brigitte Bardot!”

Ingredienser:
3 ägg
6 salladslökar 
4 champinjoner 
1 lök 
SÅS:
2 msk smör
2 msk vetemjöl 
4 dl mjölk
Salt och peppar

Gör så här: 
1. Finhacka lök och 
salladslök. Spara lite 
finhackad salladslök 
för att strö över på 
slutet.
2. Stek löken gyllen-
brun tillsammans med 
skivad svamp i smör.
3. Gör en vit sås: 

Smält smör, tillsätt 
mjöl och låt det fräsa 
i en minut. Tillsätt 
mjölken lite i sänder. 
Vispa ordentligt mel-
lan varje gång.
4. Tillsätt de stekta 
grönsakerna. Rör om 
ordentligt och smaka 
av med salt och pep-

par. Koka äggen i 10 
minuter. Skala under 
kallt vatten. Dela i två 
eller fyra delar.
5. Lägg blandningen 
på ett fat med de 
kokta äggen ovanpå. 
Strö över finhackad 
salladslök och lite 
flingsalt.

Det lilla äggstra
Ägg går att variera i det oändliga, nyttigt är det också.  
Christopher Sjuve gjorde succé för några år sedan med boken  
Allt blir bättre med bacon. Nu kommer uppföljaren Allt blir bättre 
med ägg. Här bjuder Christopher på ett par recept ur den. 
RECEPT: CHRISTOPHER SJUVE  FOTO: ERIK HANNEMANN   
UR BOKEN: ALLT BLIR BÄTTRE MED ÄGG (HARPERCOLLINS NORDIC)

Ägg bretonne     2 portioner
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Vi har tre exemplar av 
Christopher Sjuves bok Allt 
blir bättre med ägg som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Förlorade ägg kallas det 
när ägg får sjuda i vatten 
utan skal. Det finns ett 
annat namn för denna 
maträtt – vilket? 
1. Bromerade ägg
X. Pocherade ägg  
2. Sabrerade ägg   

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

Hallå där, Christopher Sjue, 
varför har du skrivit en bok 
om ägg? 
– Ägg är viktigt, och kommer 
bara att bli viktigare i fram-
tiden när vi ska äta mindre kött. 
Dessutom vore ett liv utan ägg 
ett liv utan omelett, pannkaka 
och, ja … frukost! 
Äter du ägg varje dag? 
– Jag äter inte kokt ägg varje 
dag, men när jag började lägga 
märke till hur ofta ägg dyker 
upp som ”osynlig ingrediens” 
blev jag chockerad. Tänk på 
vad du ätit i dag – jag är rätt 
säker på att du fått i dig ägg.  

Vändstekt eller sunny side up?
– Sunny side up. Och så brukar 
jag äta vitan först, innan jag 
firar med att ta hela gulan i 
munnen. 
Berätta om ett äggminne. 
– Som fyraåring fick jag 
äggskal i munnen. Det dröjde 
nästan 20 år innan jag åt ett 
kokt ägg igen. 
Till sist den självklara frågan: 
Vad kom först, hönan eller 
ägget? 
– Det är för omständligt att 
reda ut här – men det finns 
ett definitivt svar! Minst lika 
intressant är ju vad som kom 

efter ägget: spagetti carbonara, 
croque madame, ägg benedict, 
french toast, quiche, sufflé, paj, 
glass, kakor, maränger …

”Jag äter vitan först” 

Vinn! 

Färgstarka äggreden
6 stycken

Ingredienser:
1 squash
2 rödbetor
3 potatisar
3 morötter
6 ägg
Salt och peppar

Gör så här: 
1. Värm ugnen till 200 grader.
2. Gör i ordning tre skålar. Riv 
squash, rödbetor och morot 
och lägg i varsin skål.
3. Riv potatisarna och fördela i 
de tre skålarna. Tillsätt salt och 
peppar och blanda ordentligt. 
4. Smörj en muffinsplåt or-
dentligt (det här är tillräckligt 
för att fylla sex muffinsformar). 
Fyll två muffinsformar vardera 
med rödbets-, morots- och 
squashblandningarna. Tryck ett 
hål i blandningen för att göra 
plats för äggen.
5. Grädda först i 20 minuter 
utan ägg.
6. Knäck sedan i äggen – ett 
i varje rede. Grädda vidare i 
ungefär 15 minuter.
7. Ta ut ur ugnen och servera 
(du kan ta upp dem ur for-
marna, men det är lite pilligt).

”Det här är  
en poetisk rätt  
där äggen är  
tillbaka i redena.”
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M
ED STOR PRECISION och 
vana sätter Annelie Sandin 
ihop ännu en Abu-rulle. 
När det gäller montering av 

evighetsskruven samt vev- och stjärn-
hjul finns det inget som slår en duktig 
yrkesperson, annars sker mycket av 
tillverkningen maskinellt numera. 

För inte så länge sedan jobbade 1 000 
personer på Abu-fabriken, som domi-
nerade arbetsmarknaden i Svängsta i 
Blekinge. I dag är det knappt 50 som 
stämplar in varje morgon.

Annelie Sandin saknar i och för 
sig de gamla arbetskamraterna, men 
konstaterar samtidigt att allt inte var 
bättre förr.

– I dag är arbetsmiljön mycket bättre, 
dessutom finns inte gruppackorden 
kvar som ofta var en källa till konflikter,  
säger hon medan hon snabbt och 
säkert sätter ihop de komplicerade 
konstruktionerna.

I de angränsande och förr så bullriga 
lokalerna står nu en uppsjö olika ma-

TA EN FISKETUR 
Alla sportfiskare har någon  
gång hållit i ett spö försett med en  
Abu-rulle. I Abus fabrik i Svängsta tillverkas fortfarande 
den klassiska Ambassadeur-modellen. Strax intill finns ett 
litet museum som är ett måste för varje fiskefantast.  
TEXT OCH FOTO: PETER FREDRIKSSON

skiner som jobbar utan att göra något 
större väsen av sig.

AB URFABRIKEN startades 1921 av 
urmakaren Carl August Borgström 
som hade blivit arbetslös i och med att 
hans arbetsgivare Halda Fickurfabrik 
gått i konkurs. Till en början tillverkade 
man fickur men växlade snart över till 
taxametrar. Andra världskriget slog 
dock undan benen för hela den svenska 
taxibranschen och därmed även för 
taxametrarna. 

Istället började Abu tillverka spinn-
rullar för sportfiske och kunde 1941 
lansera sin första rulle, som döptes 
till Record och var en relativt enkel 
konstruktion jämfört med dagens fiske-

rullar. Trots den höga kvaliteten och 
tillförlitligheten blev den ingen succé 
på grund av de hårda handelsrestrik-
tionerna under och efter kriget.

Men 1952 när fabriken lanserade 
sin Ambassadeur 5000 väckte den stor 
uppmärksamhet i hela världen. Här 
kunde fritidsfiskarna få tillgång till 
värdefulla finesser som frikopplingsbar 
spole, centrifugalbroms och ställbar 
slirbroms. 

I DAG HAR de numera världsberömda 
svenska fiskerullarna fått sitt eget mu-
seum, ett stenkast från den nuvarande 
fabriken. Även om en del av rullarna 
har livstids garanti har många av red-
skapen fallit i glömska. 

”Som fiskeintresserad var det en ren bonus  
att få ägna arbetsdagarna åt att ta fram  

och prova ut nya rullar.”

till Svängsta

Veikko Hemming 
guidar i Abu-museet. 
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Maskinerna som användes 
för att tillverka de första 

fiskerullarna fungerar fort-
farande, trots att vissa av 

dem är drygt 100 år gamla. 

Fiskedrag av alla de 
slag smyckar väggarna 

i Abu-museet. 

Kungen fiskar gärna 
i Mörrumsån, som 
ligger nära fabriken. 

Spinnrullstillverkningen var  
personalintensiv när det begav sig. 

Annelie Sandin monterar evighetsskruvar i 
den numera bantade fabriken. 

Förr jobbade 1 000 personer på  
Abu i Svängsta, i dag är de bara 50. 
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Klassisk katalog 
➞ Abu Garcias katalog Napp och 
Nytt har getts ut sedan 1948 och har 
blivit lite av en sportfiskebibel. Förutom 
produktinformation om fiskerullar, 
spön och fisketillbehör finns här tips, 
rekordtabeller och annat nyttigt. I dag 
omfattar katalogen även produkter 
från de andra tillverkarna i den ame-
rikanska koncernen Pure 
Fishing. Tanken 
var att Napp 
och Nytt 
skulle läggas 
ned 2006, men 
efter en storm 
av protester 
från sportfiskare 
bestämde man sig 
för att fortsätta ge 
ut den.

Abu genom tiderna 
➞  1921 Abu, Aktie Bolaget Urfabriken 

bildas.
➞  1934 Företaget tar fram världens 

minsta taxameter. 
➞ 1939 Nytt fokus på spinnfiskerullar.
➞ 1941 Record-rullen lanseras.
➞  1952 Ambassadeur 5000 blir en 

stor succé.
➞  1984 Abu byter namn till Abu 

Garcia.
➞  1995 Abu Garcia får amerikanska 

ägare.

22 

Under de senaste åren har vissa av 
de gamla Abu-rullarna blivit riktigt 
värdefulla i samlarkretsar.

– Vi hade en besökare från Danmark  
här för ett tag sedan, och han berättade  
att för en sådan här får man betala minst 
35 000 kronor på auktion i Danmark. 
Om man överhuvudtaget hittar någon, 
säger Veikko Hemming och plockar 
fram en grön Ambassadeur Record.

Som ny kostade den en bråkdel av 
den summan, vilket innebär att fiske-
rullar kan vara bättre än aktier som 
investeringsobjekt.

VEIKKO HEMMING tillhör en liten grupp 
av före detta Abu-anställda som ser till 
att hålla det lilla museet öppet, och han 
menar att samlandet av fiskeutrustning 
inte handlar om pengar utan snarare 
om nostalgi och en genuin vilja att 
bevara äldre föremål. 

Redan som tonåring började han 
jobba som lärling på den närliggande 
Haldafabriken som tillverkade skriv- 
maskiner, men fick på 1980-talet 
anställning på Abu Garcia som bolaget 
heter i dag.

– Det var en härlig stämning på före-
taget och vi utvecklade nya produkter 
och produktionsmetoder på löpande 

band. Och som fiskeintresserad var det 
en ren bonus att få ägna arbetsdagarna 
åt att ta fram och prova ut nya rullar, 
säger han medan han öppnar de olika 
skåpen som är sprängfyllda av rullar.

Här hittar vi förutom de olika vari-
anterna av Record och Ambassadeur 
även prototyper som aldrig kom ut på 
marknaden och märkliga färgkombi-
nationer som antingen var för vågade 
eller före sin tid.

I MUSEET VISAS även rullar som är 
anpassade till den kontinentala mark-
naden till skillnad från den nordiska. I 
övriga Europa är det vanligare att man 
fiskar med öppna haspelrullar istället 
för spinnrullar.

– Därför utvecklades nya serier av 
haspelrullar som till exempel Abu 333, 
444 och Cardinal, säger Veikko.

Abu-museet har belönats med Alice 
Tegnérs stipendium, landstingets kultur-
pris samt Riksantikvarieämbetets 
medalj och diplom. Trots att museet 
inte marknadsförs har snart 100 000 
besökare sett utställningarna. För att 
komma hit krävs att man ringer till Abu 
Garcias växel i Svängsta och avtalar om 
personlig guidning av Veikko Hemming 
eller någon av hans kollegor. ●

I den kompletta reservdels-
lådan för Record finns 
allt och lite till. 

Har du en sådan här 
hemma? Grattis, den 
är värd en hel del  
i samlarkretsar. 

Abus välbekanta  
444:a i genomskärning. 

En Ambassadeur 5600 C4 
pläterad med 24 karats 

guld och tillverkad i bara 
350 exemplar. 



ALLA NYFIKNA loppisentusiaster har 
någon gång vänt och vridit på ett kera-
mikföremål för att upptäcka stämpeln 
”Bo” eller ”Bo Fajans” på undersidan, 
och kanske – om man inte är väl påläst 
– trott att Bo Fajans är en person. Men 
icke. 

Bobergs Fajansfabrik startades 1874 
av Erik Boberg, som dessvärre aldrig 
fick uppleva företagets framgång. Bara 
två år efter starten gick han bort och 
sönerna Johan-Erik och August tog 
över. Och så småningom deras söner. 
Och deras. Under 93 år och fyra gene-
rationer drev familjen Boberg keramik-
tillverkning i Gävle.

Från början bestod produktionen av 
enkla bruksföremål av gul fajanslera, 
men när Augusts son Gösta tillträdde 
som formgivare 1910 fick konst- och 
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TEXT: CHRISTINA BILD

Bo Fajans: En familjeaffär

Kulturkoll
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prydnadsföremål en allt viktigare roll. 
Tillsammans med konstnärer som 
Allan Ebeling, Eva Jancke-Björk och 
Maggie Wibom satte han företaget 
på kartan, även internationellt. 1924 
kortades namnet till det snärtigare Bo 
Fajans och under 1920- och 30-talet 
ställde företaget ut i såväl London, 
Paris och New York som på världsut-
ställningen i Barcelona.

Många formgivare satte sin prägel på 
Bo Fajans fram till slutet av 1967, inte 
minst Ewald Dahlskog, vars reliefer och 
geometriska former var tongivande 
under 1930- och 40-talen. Andra kända 
namn är Gabriel Burmeister, som 
sedan startade Gabriel keramik och 
Berit Ternell, som bland annat ritade 
storsäljarservisen Kosmos för Gefle 
Porslinsfabrik. ●

Familjen Boberg riggad för fest den 31 augusti 1946. John Boberg, 
sonson till grundaren Erik Boberg, sitter längst till höger och Johns 
bror Gösta Boberg är trea från höger.

Typisk 50-talsdesign från 
Bo Fajans, klubbat på 
nätauktion för 500 kr.

12 assietter, 
1950-tal,  

design 
Berit Ternell. 

Klubbat på 
nätauktion 
för 400 kr.

Askkopp, design 
Eva Jancke-Björk, 
tillverkad 1944-53.

Skål, design Ewald Dahlskog, 
tillverkad 1930-48.

Karott, klubbad 
på nätauktion 
för 300 kr.

Bordsskiva, 
tillverkad på 
1880-talet.
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Svår

G U B B E
         1         2          3         3         4          5         6         7         8         9         4

        10          9         8         11        12          2        13         14        15        14

       16         8        17         8         13         8        16        18        19         8

        20         21          8        22          8         11         22         6        13        13

        11          1        17         8          9         8        19          6

        4         21         13          4          9         8          8         20         23          8

       15         10         11         24          3         4

        23         25         20         25         11         11         12         8         24         17        14         15         19         19

        11        26         19         19         17         11         26        13        13         20         4         11        20          6

        18          9          8        15         21        18          7          8         19          6          9          8         13

E N J G A K J O R T S E R E P B

L
A
R
U

M L I O L K R E M L T U K L U A
A K B S T I N A R U B S O N T J

T J E N I S E J R T S N A R E M G A N I K
S V O N A M O R O U L L K L O O V E L N A
A G L A S N O S T V S E O A G I V K G B L
R V O H C E J T A K T A J T M A K O L A O

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 

Ryssland. De sju överblivna bokstäverna 
ger ytterligare ett namn. Orden hittar 

du både vågrätt, lodrätt, diagonalt och 
baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från Ryssland. De sju överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett 
namn. 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 29 feb. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss feb, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset dec 2019:
Gunnel Torkelsson, Strömsund, Reie Larsson, 
Storvreta, Karl-Eric Svensson, Upplands Väsby, 
Marianne Tammjärv, Borås, Sten Gärdqvist, Sala.
Efterfrågad lösning december 2019: HÖGVAKT.

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. 

”JAG HAR HAFT drömmen om en vinst i  
30 år nu, men bara vunnit nya lotter då och 
då. Visst kan det vara frustrerande att läsa 
om dem som vinner redan första veckan 
de har lotten, även om jag absolut inte 
missunnar någon. 

Men om jag vinner, jag säger OM, då vill 
jag göra något för min man och mina barn. 
Vi tycker båda om att resa, men det är 
inte det viktigaste. Tänk att kunna hjälpa 
våra barnbarn vid studier, kunna gå med 
barnen på stan och shoppa. Kanske hjälp 
till annat boende. Det finns så mycket i 
vardagen att önska sig. 

Det är min dröm, kanske förblir den 
alltid en dröm eller så …”

Vem har inte någon 
gång önskat sig 
en kruka full med 
guldpengar? 

Lisbeth Engvall
Ålder: 73 år. 
Bor: Fritsla i Västergötland. 
Gör: Pensionär. 
Familj: Man, två vuxna döttrar, 
fyra barnbarn.
Intressen: Foto och författande.

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 i 
vardagen att önska sig”



Kantbollar och nätrullare
➞ SÖDERHAMN 27 februari–1 mars. Söderhamn 
är ett riktigt pingisnäste och lokala klubben SUIF 
är stor när det gäller både bredd och elit. Således 
en lämplig plats för SM i bordtennis. I senior-
mästerskapet tävlar man i klasserna herrsingel, 
damsingel, herrdubbel, damdubbel och mixed-
dubbel. Para-SM, som pågår samtidigt, innefattar 
både lag- och individuella tävlingar där spelarna 
delas in i klasser utifrån funktionsnedsättning. 
Mer info: www.visitsoderhamn.se
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På gång

”Barnamördare, kyrktjuvar 
och mordbrännare” är 

temat för kvällens kusliga 
stadsvandring i ett vinter-
mörkt Visby. Hu. Mer info: 
www.gotlandsmuseum.se

14
MARS I VISBY

”Skratt, musik  
– och Greta”
➞ Hallå där, Magnus 
Wernersson, producent 
och grundare av Falken-
bergsrevyn som just nu 
drar fulla hus. Vad skämtar 
ni om i år?
– Namnet på revyn är 
”Hårfint” så vi skojar en del 
om världens hårfagra led- 
are, men också om en del 
hårresande händelser här 
hemma. Och Greta förstås. 
Sedan bjuder vi som vanligt 
på en massa skön musik. 
Vilka ingredienser ska en 
bra revy innehålla?
– Mängder av skratt och 
musik, samt kul återblickar 
och snackisar från året 
som gått. Vi gör helt enkelt 
en traditionell nyårsrevy i 
modern tappning. 
Hur började det hela?
– Ursprunget är Krog-
seredsrevyn som startades 
redan 1982. 1998 flyttade 
vi till Falkenberg och Stads-
teatern där vi nu gör vår 
23:e revy i sträck. 
Nu är ni störst i Sverige!
– Ja, vår förra uppsättning 
sågs av 28 800 personer 
och vi har gott hopp om att 
slå det rekordet. Dessutom 
visas föreställningen på SVT 
för en miljonpublik. 
Många i revybranschen har 
hållit på länge. Kommer det 
in några nya förmågor?
– Vi jobbar med föryngring 
och har på sex år sänkt 
medelåldern i ensemblen till 
under 50. Årets föreställning 
regisseras och koreogra-
feras av Andreas Sköld, 34, 
och Gustaf Jönsson, 30. 
Vilken av alla revyer ni gjort 
är din favorit?
– För mig är nog nästan 
alltid den senaste revyn en 
favorit. Men målet är att slå 
förra årets revy ”Uppskru-
vat” och det tror jag att vi 
ska klara även om det blir 
”hårfint”. ●

➞ GÄVLE 28 februari. The Ukulele Orchestra of Great Britain 
är kanske planetens mest oemotståndligt underhållande 
orkester och har fått konsertbesökare världen över att sjunga 
med, stampa takten och skratta. Ja, du läste rätt: en ukulele-
orkester – och nu gör de en Sverigeturné med första konserten  
i Gävle. Missa inte! Mer info: www.ukuleleorchestra.com ●FO
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Otäckt!

TILL BORDS! 

Dags för Post-SM
➞ SOLLEFTEÅ 14 mars. 
Postnord har ungefär 
20 000 anställda i Sverige. 
Ganska många av dem 
vinteridrottar och ser 
säkert fram emot Post-SM, 
som arrangeras i Sollefteå 
denna marslördag. An-
ställda med familjer tävlar 
och har trevligt. Mer info: 
www.hogakusten.com

OPERA 

Kärlekstrassel i Skövde
➞ SKÖVDE 14 mars. Två unga män slår 
vad med en bekant om sina flickvänners 
trohet. De är helt säkra på sin sak – det 
finns inte en chans att tjejerna skulle bedra 
dem. Hur det går? Det får man veta i 
Mozarts fartfyllda opera Così fan tutte, en 
förväxlingskomedi som spelas på Göte-
borgsoperans Skövdescen med premiär 
denna kväll och sedan på turné i Västra 
Götaland. Mer info: www.sv.opera.se
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Full koncentration. 

Fyrsträngad glädje

Små instrument, stor underhållning. 

Ur spår! Post-
SM avgörs i 
Sollefteå. 

Mozarts Così 
fan tutte är 

rena farsen. 



Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

SVARSKORT

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)

Extralotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

Snabbast svarar du på 
www.kombispel.se/vinstchans

JA TACK! Jag vill självklart vara med i Extralotteriet för att öka mina vinstchanser och är med i 4 dragningar under 
en månad. Därefter får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brevlådan för 50 
kr. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till extra vinstchan-
ser. Extralotten kan endast tecknas om du har en aktiv lott i Kombi-, Dröm- eller Motorlotteriet (eller ett skraplotts-
paket för 200 kr).

✓

2002EXKOM

Obs! Erbjudandet gäller längst till 2020-03-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Personuppgifterna du lämnar 
här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. 
Kombispel i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemo-
kratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och 
allmänna villkor samt licenstid och vinstplan, kan du läsa om på www.kombispel.se/allmanna-villkor. Spelar du för mycket? 
Läs om spelansvar på kombispel.se/spelansvar Lotteriet står under Spelinspektionens tillsyn.

✓  1 st Extralott
      Du får 1 lott i Extralotteriet som är med i 4 dragningar. 

✓  Chans i Superjackpotten
 Du får ett lottnummer i Superjackpotten - 
 där du kan vinna hela 10 000 000 kronor. 

✓  Kontantvinster
   I Extralotteriet vinner du kontanter. Varje fredag har
     du chans att vinna upp till 250 000 kronor!

 FÅR DU ALLT 

DETTA:

TILL DIG SOM KUND!
KÖP EN LOTT I EXTRALOTTERIET OCH ÖKA DINA VINSTCHANSER!

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

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ 250 000:–
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LOTTNUMMER 042649
Spelomgång 1904

Kundnummer: DH263777

FÖR 

50KR

10 000 000 KR

Många av våra kunder har efterlyst fl er 
möjligheter till kontantvinster. 

Vi har lyssnat – och därför lanserat 
Extralotteriet!
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