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Rita och Jörgen håller spettkaketraditionen vid liv

Maten från 
Vår tid är nu

Vinn kokboken! KORSORDS- 
MÄSTAREN
Bertil utmanar  
ord för ord

Kargt, blåsigt 
– och underbart 

SHETLAND



DET ÄR EN speciell tid och för många av 
oss ser tillvaron lite annorlunda ut just 
nu. Vi reser mindre, tillbringar mer tid 
hemma och har kanske skurit ner på 
umgänget. 

Många känner en osäkerhet inför 
den närmaste framtiden, och det gäller 
naturligtvis även mig och mina kollegor. 
Det vi på Kombispel kan göra är att 
fortsätta erbjuda lite spänning, förströ-
else och förhoppningsvis välkommen 
avkoppling i vardagen – både genom 
våra lotterier och här i tidningen. 

KORSORD ÄR ETT sant nöje för många 
och ett utmärkt tidsfördriv i dessa tider. 
I månadens tidning får du lära känna 
Kombis egen korsordskonstruktör  
Bertil ”Blues” Johansson lite bättre.  
I varje nummer hittar du ett nytt 
korsord av Bertil och det är inte utan 
att man undrar hur han och andra 
korsordsmakare lyckas förnya sig dag 
ut och dag in. Log själv igenkännande 
när jag läste Bertils kommentar om ”ett  
annat ord för papegoja på tre bokstäver”.

I DETTA NUMMER kan du också läsa om 
Shetlandsöarna. Det är ju något visst 
med de olika öarna i Atlanten, deras 
vindpinade natur och dramatiska vyer. 
Många är vi nog som har lärt känna 
Shetland, Yttre Hebriderna och  
Färöarna genom Ann 
Reeves, Peter Mays 
och andra författares 
deckare. Ett tidsfördriv 
minst lika gott som 
korsord. 

Ta extra väl hand 
om er och stort 
lycka till i måna-
dens dragningar!
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Korsord ger en  
välkommen paus

KORSRIDDARE 
Möt Kombis klurige 
korsordskonstruktör 
Bertil Blues Johansson. 

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Laga maten från succéserien Vår tid är nu, läs om silverarken som aldrig landade i 
Kiruna, om åkgräsklippare och designkungen Georg Jensen. Möt två nya miljonärer!

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

SÄLLSAMMA 
SHETLAND

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 4

2 

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

Förmånstagare: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) och 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Adress: Kombi, 113 94 Stockholm Telefon: 08-453 54 00, mån–fre 8–18  
E-post: kombi@kombispel.se Ansvarig utgivare: Jonas Lindholm 
Projektledare Kombispel: Kidi Oller Westerberg Produktion: Spoon  
On Demand Redaktör: Inger Sundelin Art director: Emma Young  
Omslagsfoto: Stefan Lindblom Tryck: PunaMusta

Sidan 20

Välkommen

KombiKombi

PÅ SPETTET
I Sjöbo ligger ett av 
Skånes få kvarvarande 
spettkakebagerier. 

Sidan 6

HA DET SÅ GUL! 
Få vårinspiration av 
färgen som gör alla 
glada. 

Kombis utsända tog en färja rakt 
ut i Nordsjön för att utforska den 
spännande ögruppen.

Sidan 9

Sidan 10
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Stig Hellström
Ålder: 76 år.
Bor: Nybro.
Gör: Konsult på deltid.
Familj: Fru, tre vuxna barn och 
två barnbarn.
Intressen: Resor, husvagnen, 
fixa hemma och styrelsearbete 
i villaägareföreningen.

VINNARE 
1 000 000:-

” Jag fick  
en chock!”

”JAG FICK EN riktig chock – en positiv sådan 
– när personen från Kombispel ringde och 
berättade att jag vunnit en miljon kronor i 
Drömreselotteriet. Det är sånt man hoppas på 
men ändå inte vågar tro ska hända. Det känns 
fantastiskt roligt!

Vinsten kom väldigt lägligt måste jag säga, 
för i år ska jag avsluta mina uppdrag som råd-
givare för landsbygdsbutiker och bli pensionär 
på heltid. 

Min fru och jag älskar att resa och hittills 
har vi gjort 20 kryssningar runt om i världen. 
Nu kommer vi att ta en del av vinstpengarna 
till ännu en kryssning, den här gången från 
Köpenhamn till Baltikum och Ryssland. 

Vi hade faktiskt redan en resa inbokad när 
vinsten kom. I år fyller nämligen vår son 50 år 
och vi ska fira det med en kryssning för hela 
familjen i Karibien.

Vem vet, det blir kanske ett bilbyte också, 
bilen jag har nu har gått 19 000 mil.”
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 Kombinytt

” Efter sex år är jag 
nära mitt mål”

Erika Nyström är formgivare 
och illustratör och har  
illustrerat artikeln om  
Korpelarörelsen på sidan 26  
i det här numret av Kombi. 

Hallå där, Erika, du avslutade 
nyligen en utbildning i grafisk 
design och illustration på 
Konstfack i Stockholm. Hur 
kommer det sig att du gett 
dig in på den banan? 
– Jag har varit intresserad av 
grafisk design och illustration 
ända sedan de yngre tonåren. 
Efter sex års utbildning är jag 
nära mitt mål att jobba med 
det här på heltid. 
Har du något drömuppdrag 
eller drömjobb? 
– Jag har alltid velat jobba 
med visuell kommunikation 
i grupp, på en designbyrå till 
exempel. Gärna flyta mellan 
illustrativa delar som mönster, 
logotyper och formgivning av 
förpackningar och trycksaker 
som jag tycker är de roligaste 
delarna av grafisk design. 
Vad kännetecknar en riktigt 
bra illustration? 
– För mig är det när den 
tilltalar mig estetiskt eller 
kanske berättar någonting på 
ett finurligt sätt. När den har 

båda delarna samtidigt är det 
en riktig fullträff.
Var hittar du inspiration? 
– Allt runt omkring mig som 
jag tycker är formmässigt  
intressant inspirerar mig. 
Sverige har en stark illustra-
tionstradition som definitivt 
påverkat mig medvetet och 
omedvetet. Jag gillar uttryck 
som är enkla men samtidigt 
överdrivna eller naiva, som 
till exempel Owe Gustafsons 
figurer.
Vad gör du helst när du är 
ledig?
– Att göra något utomhus en 
solig dag slår det mesta!

Fem frågor till Erika Nyström, 
formgivare och illustratör 

GRATTIS! 
Vinnare av boken Allt blir 
bättre med ägg som tävla-
des ut i Kombi nr 2 blev: 
Kerstin Runard, Annelöv, 
Emil Larsson, Uppsala, 
Jill Lindström, Gävle. 
Rätt svar: Pocherade ägg.

Tidigare kunde jag vinna en ny lott då och då. Men  
sedan jag vägrat köpa en Extralott – som fattig  
pensionär har jag inte råd – så har det inte lyckats en 
enda gång. Jag undrar, går vi in i en svart påse med 
sådana som inte ska vinna om vi inte köper fler lotter? 
Tidningen är bra! 
Linnéa

Hej Linnéa!
Jag ser i din kundbild att du mycket riktigt har en 
period av ”vinsttorka” på cirka sex månader. 

Det är som det är med lotterier, slumpen avgör.  
En del vinner ofta, andra nästan aldrig. Men det har 
naturligtvis ingenting med lottköparnas övriga bete-
ende att göra.

Dragningarna sker alltid under överinseende av en 
extern kontrollant och vi som företag kan inte påverka 
utfallet. Rutinen för hur dragningen går till samt 
dragningsapplikationen som används finns ingående 
dokumenterade och är godkända av Spelinspektionen.

Ett skraplottpaket är på väg till dig med posten.  
Hoppas turen är med dig! 
 
Vänliga hälsningar
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
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Volvo har inte legat i fram-
kant när det gäller elbilar, 
men de senaste åren har 
det börjat röra på sig. I dag 
finns alla Volvos modeller 
i laddhybridutförande och 
företagets målsättning är 
ambitiös: 2025 ska hybrid-
bilar stå för 50 procent av 
omsättningen – resterande 
50 procent ska komma från 
helt elektriska bilar. 

Och i år kommer den 
första helelektriska Volvon, 
XC40 Recharche P8 AWD, 
att levereras till kunderna. 
Som det långa modell- 
namnet antyder handlar  
det om en elversion av den 
fyrhjulsdrivna kompakt-

suven XC40. Fulladdad sägs 
bilen ha en räckvidd på  
40 mil och med ett snabb-
laddningssystem av den typ 
som blir allt vanligare ska 
batterierna kunna laddas till 
80 procent av kapaciteten 
på 40 minuter. Motoreffek-
ten är 408 hästkrafter. 

XC40 Recharche P8 AWD 
är den första Volvon med ett 

helt nytt infotainmentsystem 
som drivs av Googles opera-
tivsystem Android. Systemet 
ger stora möjligheter till 
anpassning och har Google- 
tjänster som Google Assist- 
ant, Google Maps och 
Google Play Store.

Riktpriset för en Volvo 
XC40 Recharche P8 AWD är 
699 000 kronor. 

Motornytt!

Helelektrisk premiär för Volvo

XC40 Recharche P8 AWD är 
Volvos första helelektriska 
modell.
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Ove Larsson
Ålder: 76 år.
Bor: Falkenberg.
Gör: Pensionär efter ett långt 
yrkesliv som egenföretagare.
Familj: Fru, två vuxna barn, fyra 
barnbarn.
Intressen: Jakt, resor och fotboll.

VINNARE 
1 000 000:-

” Man kan ju alltid 
testa, tänkte jag”

”JAG HAR EGENTLIGEN alltid ogillat allt vad lotter och spel 
heter. Men en dag ringde en telefonförsäljare från Kombi-
lotteriet. Ju mer hon berättade desto mer intressant lät det 
så jag bestämde mig för att slå till på en lott. Man kan ju 
alltid testa, tänkte jag.

Och inte så långt efter det händer det otroliga: jag  
vinner högsta vinsten på en miljon kronor. 

Jag har inte hunnit fundera så mycket på vad jag ska 
använda pengarna till. Min fru och jag tycker om att resa. 
Vi åker till exempel till Gran Canaria varje år, så en eller 
annan resa blir det säkert. Så länge jag är frisk och orkar 
resa vill jag fortsätta med det.

Vi har ett stort fotbollsintresse så några fotbollsresor ut 
i Europa blir det säkert också. 

I övrigt tycker jag att min fru och jag har det vi behöver. 
Därför kommer jag att dela med mig av pengarna till barn 
och barnbarn. Speciellt barnbarnen, som är på väg ut i 
vuxenlivet, skulle vara hjälpta av en slant. För mig som 
alltid levt för familjen känns det jättebra att kunna bidra.”



Rita och Jörgen Vollmer
Ålder: 63 respektive 64 år.
Yrke: Spettkaksbagare.
Familj: Sönerna Peter, 44 och Ted, 38, 
med familjer (ingen av dem är intresserad 
av att ta över spettkaksbageriet).
Bor: I villa i anslutning till spettkaks-
bageriet i Sjöbo.

Världsrekordet i spettkaka enligt 
Guinness rekordbok. Den här 
3,85 meter höga spettkakan 
bakade Bill Lönnmarker 1985.

Rita och Jörgen Vollmer 
har drivit spettkaksbageriet 
i Sjöbo sedan 2012. De tog 
över efter Ritas morbror 
som hade drivit bageriet 
sedan början av 1960-talet.

magasinet kombi  4 20206 
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Duka fram en spettkaka och de flesta antingen rynkar på näsan eller 
slickar sig om munnen. Det traditionella skånska bakverket lämnar 
ingen oberörd. Men det är en hotad specialitet. I Sjöbo finns ett av de 
få kvarvarande spettkaksbagerierna.
TEXT: PER-OLA OHLSSON  FOTO: STEFAN LINDBLOM

”När vi har alla ugnar i gång brukar det vara 
40–50 grader varmt härinne.” 

Skånes stolthet

L
ÅT OSS FRÅN början göra en sak 
klar: för att få kallas spettkaka 
eller spettekaka (på skånska 
spiddekaga) måste bakverket 

vara tillverkat i Skåne och bakat av 
skånska råvaror.

– Det är ett geografiskt skyddat 
livsmedelsnamn inom EU. Det är 
samma som att mousserande vin bara 
får kallas champagne om det kommer 
från distriktet Champagne i Frankrike, 
säger Jörgen Vollmer när han bjuder in 
oss till sitt spettkaksbageri i Sjöbo.

Vi befinner oss på klassisk mark. 
Här i en tillbyggnad till en villa mitt i 
det skånska samhället har det bakats 
spettkakor i 60 år. Själva bageriet har 
anor från 1929.

Det luktar ägg, men ingen skarp doft 
utan en fyllig och mogen doft från ägg 
under tillagning. En termometer visar 
att det är nästan 30 grader varmt.

– Det är inte mycket, säger Jörgens 
hustru Rita med ett leende medan hon 

med van hand spritsar lager efter lager 
med smet på spettkakorna som roterar 
i en av ugnarna.

– När vi har alla ugnar i gång brukar 
det vara 40–50 grader varmt härinne, 
fortsätter hon. Varma sommardagar är 
det lite jobbigt eftersom man inte ens 
får någon svalka när man går ut.

HÄR PÅ MALENAS gränd i Sjöbo har Rita 
och Jörgen Vollmer bakat spettkakor 
sedan 2012. Det var hennes morbror 
Bill Lönnmarker som startade bageriet 
i lokalerna 1960. Han i sin tur tog över 
det från grundaren Kehlmeier.

– Bill och hans hustru Elsa hade inga 
egna barn som kunde fortsätta driva 
bageriet och de frågade oss om vi var 
intresserade av att ta över, berättar 
Jörgen.

Jörgen hade lång erfarenhet som 
kock, men bakat spettkakor hade han 
aldrig gjort. Rita hade visserligen som-
marjobbat hos sin morbror när hon var 

i tonåren, men hon hade aldrig fått lära 
sig hantverket.

– Jag fick mest knäcka äggen till 
smeten, skrattar hon.

Men de tyckte erbjudandet var lock-
ande och de första fem månaderna fick 
Jörgen gå bredvid Bill Lönnmarker, som 
då var 82 år, för att lära sig hur man 
bakar äkta skånska spettkakor.

– Under de åtta år vi har drivit  
bageriet har vi dubblat försäljningen. 
De första åren skötte jag det ensam, 
men sedan började Rita jobba här 
också, berättar Jörgen.

I DAG ÄR VOLLMERS spettkaksbageri 
det största i Skåne och ett av de få som 
finns kvar, så länge Jörgen och Rita 
orkar driva det. Det är nämligen en 
bransch i kris. De senaste tio åren har 
flera spettkaksbagerier lagts ner.

– Britta i Nedraby som var den sista 
som bakade över öppen eld lades ner 
för några år sedan. Nu är vi bara ett 
tiotal kvar, berättar Jörgen.

Annat var det för 45–50 år sedan  
– spettkakans storhetstid under 
1900-talet. Då kunde man inte komma 
till ett skånskt kalas utan att det  

Lager på lager med smet spritsas på medan 
konerna sakta roterar inne i ugnen. En färdig 
spettkaka består av 10–12 lager.

På Malenas gränd i Sjöbo ligger ett av de få 
spettkaksbagerier som finns kvar idag. Här 

har Rita och Jörgen bakat sedan 2012.
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Det visste du inte om 
spettkakor
➞ Världens största spettkaka enligt 
Guinness rekordbok bakades av Ritas 
morbror Bill Lönnmarker. Den bakades 
till Malmömässan 1985 och var 3,85 
meter hög.
➞ Spettkakorna kan gräddas över  
öppen eld eller i specialbyggda 
gasolugnar. Förr var det vanligt med 
bakning över öppen eld. Det gav 
spettkakan en mörkare nyans och en 
lätt rökig smak.
➞ Sockret konserverar. På en vind 
i Laholm hittades en spettkaka som 
köpts för 25 år sedan. Den såg helt 
intakt ut och Jörgen Vollmer är över-
tygad om att den hade gått bra att äta.
➞ Den skånska spettkakan anses  
härstamma från tyska Bäumkuchen.  
I bland annat Litauen och Ungern finns 
snarlika bakverk och i södra Frankrike 
finns spettkakan Gâteau à la broche.

8 

tronade en stor och ståtlig ”spiddekaga” 
mitt på kakbordet. På den tiden fanns 
det spettkaksbagerier i så gott som alla 
skånska städer.

TILL SKÅNE KOM spettkakan redan 
under 1600-talet. Tekniken att spritsa 
lager på lager med smet på ett bakverk 
som fick rotera över öppen eld är känd 
från antiken och under renässansen  
förekom den i hela Västeuropa. För-
lagan till den spettkaka vi har i dag var 
tyska Bäumkuchen.

Det söta och sköra bakverket blev ett 
måste på alla bröllop, konfirmationer 
och kalas. Ju större spettkaka, desto 
finare fest.

– Vi levererar fortfarande mycket 
spettkakor till födelsedagar, bröllop 
och konfirmationer, men även till  
studentfester, berättar Rita.

Vad är då det hemliga receptet bakom 
en riktig skånsk spettkaka? Inget märk-
värdigt faktiskt. Det är bara tre ingredi-
enser – ägg, socker och potatismjöl.

– Det är proportionerna mellan de 
tre ingredienserna som varierar och 
som en del försöker hålla hemligt. Vi 
använder 50 procent ägg, 25 procent 
socker och 25 procent potatismjöl i 
smeten. De senaste åren har vi minskat 
på andelen socker, berättar Jörgen.

I BAGERIET HAR Jörgen och Rita fyra 
ugnar. De tillverkar i genomsnitt  
200 spettkakor om dagen i fyra olika 
storlekar. För sju, 14, 20 eller för 40 
personer.

– Vi gör av med 3 000 ägg i veckan. 
De riktigt stora spettkakorna som vi 
gör till fester är en meter höga och till 
dem går det åt fyra tjog ägg, berättar 
Jörgen.

Smeten spritsas på koner täckta 
med bakplåtspapper som roterar inne i 
ugnarna. En färdig spettkaka består av 
10–12 lager smet.

– De största spettkakorna jag har 
bakat har varit två meter höga och 
räcker till 800 personer. En av dem 

”De största spettkakorna jag har bakat har varit 
två meter höga och räcker till 800 personer.”

tillägnade jag prins Oscar, hertig av 
Skåne, och den skickade jag upp till NK 
i Stockholm där den ställdes ut.

En stor del av spettkakorna som Rita 
och Jörgen bakar säljs i Stockholm. 

– Det kanske är skåningar i försking-
ringen som köper dem, säger Jörgen 
med ett skratt. ●

Den skånska spettkakan är ett av EU geografiskt skyddat 
livsmedelsnamn liksom det bara är mousserande vin från 
distriktet Champagne i Frankrike som får kallas champagne. 

En spettkaka 
består av bara 

tre ingredienser 
– ägg, socker 

och potatismjöl.

Jörgen och Rita 
Vollmer bredvid 
den största konen 
som finns i bageriet. 
Jörgen har bakat 
fyra spettkakor som 
var två meter höga. 
En av dem tillägnade 
han prins Oscar,  
hertig av Skåne.
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Inspiration

GULT ÄR 
INTE FULT

Välkomna vårsolen med 
gula energikickar i hem 

och garderob.

Gilla Kombispel på Facebook så 
kan du vara med och tävla om den 
här fina ryggsäcken från Eastpack. 

Tävlingen hittar du i Facebook-flödet.

AV: CHRISTINA BILD
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I RUNDA 
SVÄNGAR

Familjeföretaget 
Lindform hyllar 
svensk keramik-
tradition. Liten 
vas 238 kr, stor 
vas och kanna 

488 kr/st. 

BÄRHJÄLP
Ryggsäck är inte 

bara praktiskt, det 
är högsta mode just 
nu. Lättviktare från 

Eastpak, 599 kr.

Vinn! 

C-VITAMINPORSLIN
Surgul skål för söta saker, 

By On, 129 kr.

HUNDTRICKET
Sammetskudde från svenska 
Chhatwal & Jonsson, 795 kr.

PLASTBANTAD
Matlåda av bambu/majsstärkelse/
melamin från Lagerhaus, 99 kr.

LÅNGRANDIGT
Påslakanset, 

Åhléns, 399 kr.

TÄLTLÄGER
Tovad tipi för 
trötta kissar, 

Aveva, 895 kr.

MUSIKMASKIN
Mycket ljud för pengarna, snygg att se på och 

20 timmars batteritid. Bluetooth-högtalare 
med vill-ha-faktor, JBL, 1 540 kr.

LÄTT PÅ FOTEN
Solgula sneakers är en riktig piggelinpralin, 

stl 35–41, Philip Hog, 895 kr.

80-TALSNOSTALGI
Digitalklockan Retrodiction 
#20 har datum, belysning, 

tidtagning och alarm, 
Ur & Penn, 498 kr. 

Kombis 
favorit!
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Vikingarna kom hit först, på 800-talet. I slutet av 1400-talet tog 
skottarna över och nu är det Kombis utsända som anländer 
till Shetlandsöarna efter en drygt tolv timmar lång båtresa 

över Nordsjön, rakt norrut från Aberdeen.
TEXT OCH FOTO: ANDERS HVIDFELDT OCH ANNIKA CLAESDOTTER

I vikingarnas spår på 
SHETLAND

Färöarna

Shetlandsöarna

Skottland

STORBRITANNIEN

IRLAND

NORGE

Fyren i Eshaness på västra 
Shetland – en av de mest 
spektakulära och natur-
sköna platserna på den 
skotska ögruppen.
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V
I KLIVER I LAND i Lerwick tidigt 
en morgon och promenerar 
från färjeterminalen upp 
mot centrum. Går förbi det 

ena huset efter det andra byggt av grå 
granit, så typiskt för Skottland, och 
noterar att gatorna har namn som King 
Haakon Street och King Olav Street. 
Till och med stadens busstation, The 
Viking Station, bär spår av historien.

Men det är inte så konstigt. Redan 
för 1 200 år sedan steg norska vikingar 
under ledning av Harald Hårfagre 
iland på Shetland, eller Hjaltland som 
de kallade öarna. Ögruppen hörde till 

Norge i flera hundra år, ända till kung 
Kristian I skulle gifta bort sin dotter 
Margareta med Jakob III av Skottland.

Den norske kungen hade så usel 
ekonomi att han inte hade råd att 
betala dotterns hemgift. Han pantsatte 
Shetlandsöarna och hoppades kunna 
lösa in panten senare. Men så blev det 
aldrig. Sedan år 1472 hör Shetlands-
öarna till Skottland. 

Men det urnordiska språket levde 
kvar ända till början på 1800-talet och 
än i dag är dialekten på Shetland präg-
lad av det nordiska inflytandet. Det hör 
vi när vi beställer scrambled eggs och 

Shetland smoked salmon on toast på 
The Peerie Shop Café, ett mysigt fik i 
hamnen dit lokalbefolkningen går för 
att dricka kaffe eller äta dagens soppa 
till lunch.

I KVARTERET BAKOM, på Lerwicks enda 
affärsgata Commercial Street, ligger  
stadens turistinformation. Det är där 
vi bestämmer oss för att använda 
allmänna kommunikationer och inte 
hyrbil när vi utforskar Shetlandsöarna. 

För inte nog med att man lätt kan 
ta sig runt hela ögruppen med buss. 
För några pund extra går det även att 
åka vidare på småvägar med så kallade 
feeders – minibussar som möter upp i 
färjelägena och vid olika vägkors. 

Det är så vi träffar Kerry Bradford, 
som kör oss tvärs över ön Yell. Medan 

”De senaste åren har det öppnat flera nya bra 
restauranger, att äta ute har blivit populärt.”

Shetlandsponnyer är envisa, busiga 
och ett av världens starkaste häst-

djur i förhållande till sin storlek.

Ett av de bästa sätten att uppleva 
Shetland är att fotvandra längs kusten.

Huset i hamnen i Lerwick där 
tv-polisen Jimmy Perez bor.

Ullgarn från shetländska får, som 
gjort för alla stickentusiaster.



magasinet kombi  4 202012 

hopp om att få se shetlandsponnyer  
i det vilda. 

Och vi har tur: i en hage en bit bort 
hänger en hel flock, säkert femton av 
de 1 039 ponnyer som finns på Shet-
land enligt den senaste statistiken från 
ögruppens hästuppfödare. 

Att stöta på får är ännu vanligare. 
Det finns mellan 70 000 och 80 000 får 
på Shetlandsöarna, alltså tio gånger 
fler får än invånare i Lerwick, och de 
rör sig obekymrat precis överallt, både 
vid sidan av och på vägarna. 

PÅ VÄG SÖDERUT igen på Mainland 
finns flera skäl att stanna till i lilla 
samhället Brae. Antingen för att göra 
en avstickare drygt två mil till fyren 
i Eshaness, en av Shetlands mest 

hon pekar ut lax- och musselodlingar i 
havsvikarna längs vägen tipsar hon om 
sitt Shetland:

– Här finns något för alla, vare sig 
man är fågelskådare, gillar att fotvan-
dra eller är intresserad av historiska 
lämningar. Och om ni kommer till 
Cullivoe måste ni kolla in sälarna. När 
tidvattnet står högt kommer sälarna 
upp på land, de gillar att ligga i gräset 
nära piren, berättar Kerry.

Just den här dagen fortsätter vi  
dock till ön Unst med färja och ännu  
en feeder. Det var där, i Haroldswick,  
som vikingarna först steg i land. Efter 
te och scones på Victoria’s Vintage  
Tea Rooms, det nordligast belägna 
caféet i Storbritannien, ger vi oss ut 
på smala stigar längs branta stup med 

natursköna och spektakulära platser 
med dramatiska, stormpiskade klippor. 
Eller för att äta vad som påstås vara 
Storbritanniens bästa fish & chips på 
vägkrogen Frankie’s.

– De senaste åren har det öppnat  
flera nya bra restauranger här. Att äta  
ute har blivit riktigt populärt. The String 
och Da Steak House är två ställen i  
Lerwick med både skaldjur och när-
producerat kött på menyn, säger Leah 
Irvine, som bloggar om Shetland och 
lägger ut bilder på Instagramkontot 
”Shetland islands with Leah”.

”Här finns något för alla, vare sig man är  
fågelskådare, gillar att fotvandra eller är  

intresserad av historiska lämningar.”

Får stöter man på precis överallt på 
den skotska ögruppen på gränsen 

mellan Atlanten och Nordsjön.

Kerry Bradford kör runt 
turister på Shetland.

Att Shetland en gång tillhörde 
Norge märks inte minst på 
gatskyltarna i Lerwick.

Musselodlingar  
finns runt hela  
kusten på Shetland.



Fakta  
➞ Skotsk ögrupp belägen nordost 
om Storbritannien, på gränsen mellan 
Atlanten och Nordsjön.
➞ Ögruppen består av cirka 100 öar  
och holmar. Endast 15 av dem är 
bebodda. De största öarna är Mainland, 
Yell, Unst, Fetlar och Bressay, 
➞ Yta: 1 468 kvadratkilometer (mindre 
än hälften så stort som Gotland).
➞ Folkmängd: cirka 23 000 invånare, 
varav 7 000 bor i enda staden Lerwick 
som ligger omkring 360 kilometer från 
Aberdeen.
➞ Klimat: Medeltemperatur 14–18 
grader på somrarna, men kan stiga till 
25 grader. Milda vintrar, sällan frost 
eller snö, men däremot kraftiga vindar 
ibland. 
➞ Strax under 40 000 turister/år, 
majoriteten (30%) över 65 år, följt av 
åldersgruppen 55-64 år (24%). De 
flesta stannar en vecka och bor på bed 
& breakfast eller hotell.

Så tar du dig till 
Shetlandsöarna
➞ SAS och Norwegian flyger direkt 
från Stockholm till Edinburgh.  
Pris: från 2 000 kr t/r.
➞ Tåg från Edinburgh till Aberdeen 
varje timme, restid 2,5 timmar.  
Pris: 500 kr. Tider och bokning:  
www.thetrainline.com.
➞ NorthLink Ferries trafikerar färje-
rutten Aberdeen–Lerwick. Resan tar 
12,5 timmar och kostar från cirka  
300 kr enkel biljett.  
Bokning: www.northlinkferries.co.uk.  
➞ Skotska Loganair har flera dagliga 
avgångar från Aberdeen till Sumburgh-
flygplatsen fyra mil söder om Lerwick. 
Bolaget flyger även till Shetland från 
Edinburgh och Glasgow, och delar av 
året från Bergen i Norge.  
Pris: från 1 600 kr enkel biljett. Tider 
och bokning: www.loganair.co.uk.
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Om man bara är ute efter att ta en öl 
finns förvånansvärt få typiska pubar i 
Lerwick. Men lilla The Lounge Bar på 
Mounthooly Street är värd ett besök, 
liksom Douglas Arms på Commercial 
Road. Där bjuds dessutom varje vecka 
på traditionell folkmusik av lokala 
musikanter och man kan smaka på 
Shetland Reel-gin från Saxa Vord- 
destilleriet på Unst.

I REGEL ÄR DET LÄTT att hitta boende 
för den som ska besöka Shetlands-
öarna. Men några veckor varje år är 
det stört omöjligt att boka rum, både 
på bed & breakfast, hostel och hotell. 
Under Shetland Wool Week (i år 26 sep-
tember–4 oktober) invaderas ögruppen 
av stickentusiaster från hela världen. 
Det är fullbokat även under Shetland 
Folk Festival (i månadsskiftet april/
maj) och under vikingafestivalen Up 
Helly AA (sista tisdagen i januari).

Enligt en undersökning gjord härom-
året av Shetland Islands Council fick 
var tredje turist idén till resan efter att 

ha sett en tv-serie. Det framgår inte 
vilken, men troligen är det Shetland, 
den populära polisserien (även visad 
på SVT) där detective inspector Jimmy 
Perez under fem säsonger löst mer än 
20 mord på Shetland.

Men i själva verket är Shetland ett 
tryggt resmål. Faktiskt en av de platser 
i hela Europa med minst brott. Endast 
två mord de senaste 50 åren.

– Vi är lyckligt lottade här som slip-
per allvarliga våldsbrott, konstaterar 
chief inspector Lindsay Tulloch, högsta 
polischef på Shetland. ●

Solnedgång på Unst. Det var här, på 
den nordligaste ön på Shetland, som 
de norska vikingarna först steg i land.

Leah Irvine bloggar och lägger 
ut bilder varje dag på Instagram 
om sitt älskade Shetland.  

Detective inspector Jimmy Perez 
(Douglas Henshall) har gjort Shetland 
känt i hela världen.

I slutet av januari varje 
år hålls den stora eld- 
och vikingafestivalen 
Up Helly AA.
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Vår mat är nu

”Andra gången Nina  
och Calle träffas är i köket 
på Djurgårdskällaren. Calle 
dämpar Ninas fyllehunger 

med nystekta frasiga rårakor 
med löjrom. Även vägen till en 
kvinnas hjärta går via magen. 

När Nina startar sina jazzkvällar 
åker Calles rårakor direkt in  

på menyn. En given  
succé!”

Vår tid är nu blev en stor tv-succé. Nu har manus-
författaren Johan Rosenlind, som själv har en  
bakgrund i restaurangbranschen, samlat recept 
på maten som lagades i serien i två kokböcker.
RECEPT: LOTTA FRITZDORF  FOTO: LOTTA FRITZDORF, JOHAN ROSENLIND 
UR BÖCKERNA: VÅR TID ÄR NU 1945-1950 OCH VÅR TID ÄR NU 1955-1962
COPYRIGHT: LOTTA FRITZDORF, JOHAN ROSENLIND, MARIA ALEXÉN, ANDERS AVEVALL 
(GRENADINE BOKFÖRLAG)

Frasiga rårakor med 
löjrom, syrad grädde, 
finhackad rödlök och 

gräslök.

Calle (Charlie Gustafsson), 
och Nina (Hedda Stiernstedt 
ur serien Vår tid är nu på SVT.
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Vår tid är nu: mat, 
människor och möten 
på Djurgårdskällaren är 
utgiven i två delar, en för 
perioden 1945–1950 och 
en för 1955–1962. Vi lottar 
ut tre böcker av den från 
1945-1950 bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Vem spelar Ninas mamma 
Helga Löwander i tv-serien 
Vår tid är nu? 
1. Marie Göranzon
X. Suzanne Reuter  
2. Jessica Zandén    

Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Vår tid är nu”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Vår tid  
är nu”, Box 995, 162 12  
Vällingby. Senast den  
30 april vill vi ha ditt svar.

Vinn! 

”Den här rätten är en  
innovation som en av kökets 
kockar har skapat. Rätten är  

ett mellanting av kalvrullader 
och kalvjärpar. En gäst hade 

blandat ihop rätterna när denne 
skulle beställa, så köket tog  

sig en funderare och skapade 
DK:s kalvfärsrullader  

för gästen.”

1945–1950
Calles rårakor
4 port

Ingredienser:
6 stora grovt rivna potatisar
1 dl syrad grädde
1 dl finhackad rödlök
1 dl löjrom
Gräslök till dekoration
Smör och olja till stekning
Salt och peppar

Gör så här: 
1. Krydda den grovrivna po-
tatisen med salt och peppar. 
Lägg rikligt med smör och olja 
i en het panna. Ta en näve av 
potatisblandningen och forma 
en sammanhängande råraka i 
önskad storlek. Det går dub-
belt så fort om man har två 
stekpannor.
2. Sänk värmen och stek 
rårakorna frasiga på båda 
sidor. Allra godast att servera 
direkt ur stekpannan som Calle 
gjorde till Nina. Annars, lägg på 
en plåt och håll varma i ugnen 
på 100 grader.
TIPS! Toppingen kan varieras. 
Här kommer ytterligare förslag:
1. Riven västerbottenost, 
gräddfil och gräslök.
2. Anjovis, syrad grädde och 
rödlök.
3. Rökt renkött, rabarber- 
chutney, gräddfil och grön-
kålsstrimlor.

1955–1962
Kalvfärsrullader
4 port

Ingredienser: 
700 g kalvfärs
1 burk anjovisfiléer
1 gul lök, hackad
50 g smör
2 msk hackad persilja
Potatis, kokta
Morötter, kokta
SÅS:
3 dl grädde
0,5 msk mjöl

1 dl vatten
1 msk japansk ljus soja
Salt och peppar

Gör så här: 
1. Kavla ut färsen mellan två 
bakplåtspapper och skär den 
i rektanglar som mäter 15x10 
cm. Lägg i mitten av varje 
rektangel 2 anjovisfiléer, lite 
hackad lök, persilja och en 
klick smör och rulla ihop till 
en rullad. Vik in kanterna så 
att fyllningen inte rinner ut. 
Upprepa proceduren med 
överbliven färs till alla rull-
laderna är färdigfyllda.

2. Stek rulladerna i smör på 
medelvärme tills de fått fin 
färg, flytta över till ungsfast 
form och stek klart i ugnen på 
175 grader i ytterligare cirka 
10 min.
3. Till såsen fräser man ur 
pannan med vatten och låter 
det reducera till hälften. Tillsätt 
grädde och soja och red av 
med vetemjöl till önskad 
tjocklek. 
4. Smaka av med salt och 
peppar. Servera rulladerna med 
gräddsås, äppelchutney/äp-
pelmos, kokt potatis och kokta 
morötter.

Hallå där, Johan Rosenlind, 
som ligger bakom Vår tid 
är nu. Nämn några recept i 
kokböckerna på rätter som 
vi kan känna igen från tv-
serien.
– Den första rätten jag kom-
mer att tänka på är givetvis 
rårakan med löjrom som 
Calle lagar till Nina. Den är 
en kärleksgåva som det sedan 
pratas om igen vid flera tillfäl-
len i serien. Och från första 
avsnittet är till exempel hela 
menyn från fredsdagen 1945 
med i kokboken. Köket fick 
några timmar på sig att skapa 
en lyxmeny av vad de hade. 

Skiljer sig recepten mycket 
från dem som serverades 
under de epoker då Vår tid är 
nu utspelar sig?  
– Inte särskilt mycket. Vår in-
spiration när det gäller maten 
kommer från Tore Wretmans 
restaurang Riche som öpp-
nade 1945, samma år som 
serien börjar. Många recept 
kommer därifrån, sedan har vi 
knorrat till recepten med en 
egen touch som är nutida. 
Har du något riktigt bra tips 
eller knep från restaurang-
världen som en vanlig hem-
makock kan ha glädje av? 
– Att ”preppa” allt i förväg. 

Det vill säga gör i ordning allt 
som ska vara med i receptet 
innan du börjar laga rätten. 
Vad lagar du helst för mat 
själv?  
– Allt från värsta lyxmaten till 
en grillad med bröd.

Anjovisfyllda 
färsjärpar på kalv.

”Rårakan är en kärleksgåva”
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FOTO: AXEL SCHULTEN/KÖLNTOURIST

FOTO: TIMERIDE

För den som vill ha mycket upplevelse på liten yta och kort tid är  
Köln perfekt. Tysklands första storstad, grundad för snart 2 000 år sedan, 

erbjuder ett rikt kulturliv, grandios historia och öl i minimala glas.

Weekend

Gemytliga Köln

Få städer ställer så få krav på sina besökare 
som Köln. Kanske beror det på kölnarnas  
live-and-let-live-attityd efter sekler av olika  
herrefolk: fransmän, preussare, engelsmän. 
Eller på att hela tio procent av kölnarna är 
studenter? Hur som helst är staden chose-
fri och välkomnande och det mesta nås på 
gångavstånd från centralstationen. 

KÖLNERDOMENS PRAKT  1
Stadens hjärta, ständigt omgiven av bygg- 
nadsställningar, började byggas 1248, stod 
färdig först 1880 och var då världens  
högsta byggnad. Imponeras av arkitekturen  
och se skattkammarens överdåd av 
föremål av guld, silver och elfenben från 
300-talet och framåt.

ÖL, MAT OCH ALLSÅNG  2
Köln sägs vara Tysklands bartätaste stad 
och man behöver inte leta länge efter 
ölhallar med rustika långbord, väggpaneler  
och öronbedövande volym av prat, skratt 
och allsång. Mysiga Früh am Dom leve-
rerar maximal ölstugefröjd för en billig 

peng. Beställ en schnitzel eller korv med 
sauerkraut och det lokala ölet Kölsch. Ölen 
serveras i pyttesmå glas och servitörerna 
går runt med fullastade brickor och byter 
ut ditt glas tills du säger stopp. 

TAJMA (INTE) KARNEVALEN
Längs hela Rhen firar tyskarna karneval 
och allra mest firar man i Köln. Allt inleds 
den 11 november klockan 11.11, avmattas 
något under julen och exploderar under 
sex ”galna dagar” i februari. ALLA klär ut sig 
i hysteriska kostymer, flirtar, sjunger, spelar 
ompa-ompa och dricker kopiösa mängder 
öl. Under de mest intensiva dagarna är 
många museer och butiker stängda. 

MIRAKELMEDICINEN 4711 
Hur många vet att eau-de-cologne betyder 
vatten från Köln? Det sägs att handels-
mannen Wilhelm Mülhens år 1792 fick ett 
recept på en dekokt som bröllopsgåva av 
en munk. Dekokten skulle göra underverk 
såväl in- som utvärtes och Mühlens började 
tillverka mirakelmedlet, som fick namn efter 

hans husnummer, 4711. På Glockenstrasse 
4 kan du både köpa 4711, göra din egen 
doft och besöka doftmuseet. 

RES TILLBAKA I TIDEN  3
Vill du uppleva Köln före världskrigen?  
På TimeRide förses du med virtuella glas-
ögon, kliver ombord på en replika av det 
första eltåget och lär känna Altstadt från 
förra sekelskiftet i 360 grader, samtidigt 
som ljudeffekter från den tiden förstärker 
upplevelsen. 

MUSEER FÖR ALLA
Köln har museer för alla smaker. Ett måste 
är moderna Museum Ludwig med världens 
tredje största Picassosamling och verk av 
bland andra Andy Warhol. Museum für 
Angewandte Kunst Köln, MAKK, är också 
sevärt med skulpturer, möbler, affischer, 
smycken och kläder från medeltiden och 
framåt. Godissugna söker sig till Schoko-
ladenmuseum medan den som funderar 
över Tysklands mörka år rekommenderas 
Gestapos forna högkvarter. 

TEXT: CHRISTINA BILD

1

2

3

Den magnifika 
Kölnerdomen 
och järnvägsbron 

över Rhen.

På Brauhaus 
Früh serveras 
Kölsch-ölet 
i små, smala 
glas.

Ta tåget till Köln för 100 år sedan med TimeRides VR-teknik.



STRÖMLINJEFORMADE kannor, 
slanka bestick och skulpturala 
smycken. Georg Jensen är 
själva essensen av den skan-
dinaviska stilen, tolkad i stål 
och silver. Men faktum är att många 
av företagets mest kända produkter 
inte designades av Jensen själv, utan av 
funktionalistiska formgivare som  
Sigvard Bernadotte, Henning Koppel 
och Vivianna Torun Bülow-Hübe. 

När Georg Jensen startade sin ateljé 
och butik 1904 var det med ett helt 
annat stilideal, den sirliga jugendstilen 
med dekorer av blommor, frukter och 
mjuka slingor. 

Efter tiden på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i Köpenhamn försökte 
han sig först på en misslyckad karriär 
som skulptör och keramiker, men över-
gick till silver där han hittade sin nisch 
– smycken för den nya medelklassen 
som varken ville ha billiga bijouterier 
eller hade råd med äkta juveler. 

Jensens smycken och hattnålar med 
bärnsten, malakiter, månstenar och 
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Kulturkoll

opaler blev omåttligt 
populära. Så småningom 
breddades sortimentet. 

Jensen visade än en 
gång förmåga att följa med 

sin tid när han lanserade både bestick 
och designföremål av rostfritt stål, ett 
material som då användes enbart för 
simplare husgeråd.

Ända från starten präglades Georg 
Jensens verksamhet av samarbeten 
med andra formgivare. Det fruktsam-
maste pågick i mer än 30 år. Tack vare 
konstnären Johan Rohde fick Georg 
Jensen förmånen att få ställa ut på 
världsutställningen i Paris 1900. Det 
var också Rohde som skapade Jensens 
första ”moderna” bestick. 

Trots företagets framgångar var 
Georg Jensens sista tio år olyckliga. 
Han överlevde tre fruar och den tredje, 
Johanne Nielsen, var inte bara hans 
stora kärlek. Nästan hela hennes familj 
engagerades i företaget och när Jensen 
gifte sig för fjärde gången vände sig 
klanen Nielsen emot honom. ●

Silver, stål och dansk sisu

TEXT: CHRISTINA BILD

Georg Jensen (1866–1935) 
hade ett stormigt liv. Periodvis 
var han utfattig och hans första 
tre fruar dog unga och lämnade 
honom med små barn.

Servisen Helix lanserades 
hösten 2019, designad av 
ännu en Bernadotte, prins 
Carl Philip och designduon 
Bernadotte & Kylberg. 

Daisy skapades 1940 som en hyllning till 
nyfödda danska prinsessan Margrethe II.  
I år, i samband med drottningens 
80-årsdag, ges ett jubileumssmycke ut 
som går att använda som både brosch 
och hängsmycke. 

Skålen Tureen 270 designades av Georg 
Jensen 1918 och tillverkades då i ett enda 
exemplar. Nu tas produktionen upp igen. 
Jugendkålen görs helt för hand med  
128 stöpningar. Det tar över ett år att 
tillverka den. Pris: 1 792 500 kronor! 

Hårkam av 
sköldpadd med 
dekor av silver 
och bärnsten, 
1904–1908, utrop 
på Auctionnet  
3 000 kr, klubba-
des för 10 439 kr.

Serien Cobra, 
designad 
2008 av 
Constantin 
Wortmann, 
finns i flera 
varianter.
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Visst handlar trädgårdsskötsel om grönska, bärbuskar, fruktträd och 
prunkande rabatter. Men hemmets gröna oas är också prylälskarens 
paradis. Och kungen bland alla trädgårdsmaskiner är åkgräsklipparen.
TEXT: MARTIN ENGQVIST

H
AR DU EN gräsmatta klarar du 
dig kanske fint med en vanlig 
motorklippare. Eller rentav 
en gammal hederlig hand-

jagare. Men handen på hjärtat, visst 
vore det kul med lite rejälare grejer? En 
åkgräsklippare eller trädgårdstraktor 
är ett måste för den som har en väldigt 
stor tomt – men finns på önskelistan 

Gräsklippning är en 
MOTORSPORT

även hos många med en mer normal 
gräsmatta att klippa. Klippningen går 
såklart snabbare. Och att sitta bekvämt 
och åka runt på gräsklipparen är ju 
mycket roligare än att gå och skjuta 
den framför sig. 

Åkklippare kan delas in i två huvud-
kategorier: de med mittmonterat klipp- 
aggregat och de med frontmonterat 

klippaggregat. Mittmonterade klippare 
är oftast av traktortyp med styrning på 
framhjulen. 

FRONTMONTERADE KLIPPARE är oftast 
bakhjuls- eller midjestyrda. Det gör dem 
väldigt smidiga och det är lätt att klippa 
tätt intill kanter, stenpartier, träd och 
andra knepiga ställen. Eftersom klipp-

Racerföraren Gordon ”Flash” Shedden och 
monstergräsklipparen Honda Mean Mower, 
som han 2013 pressade upp i 160 kilometer 
i timmen. Nej, den går inte att köpa. Men 
den går faktiskt att klippa gräs med. 



magasinet kombi  4 2020 19 

Smarta tillbehör för 
åkklippare 
➞ Robust vagn med fyra ledade hjul 
för maximal smidighet. Lastar 450 kilo. 
Cirkapris: 10 000 kronor.  
Mer info:  
www.hako.se

➞ Ge gräsmattan extra näring med  
en gödningsspridare kopplad bakom 
klipparen. 
Cirkapris: 
2 500 kronor.  
Mer info: 
www.stiga.com

➞ Kör gräsklipparen på vintern. 
Husqvarnas klippare i Rider-serien kan 
förses med snöslunga. 
Cirkapris: 17 000 kronor. 
Mer info: www.husqvarna.se

➞ Med ett sopaggregat på Stiga-
klipparen är gruset på garageuppfarten 
borta på ett kick. 
Cirkapris: 
20 000 kronor. 
Mer info: 
www.stiga.com

aggregatet sitter framför föraren får man 
också bättre överblick och kontroll över 
klippningen. Frontmonterade klippare 
är som regel något dyrare än mittmon-
terade. Till de flesta åkklippare finns 
mängder av tillbehör, som gräsupp-

samlare, vagnar, spridare, plogblad, 
snöslungor och räfsor. 

För den som vill att trädgården ska 
vara grön på mer än ett sätt finns i dag 
alltfler eldrivna åkklippare på mark-
naden. ●

Honda HF2417 är försedd med så 
kallad selektiv mulching, vilket 
innebär att man väljer med en spak 
om gräsklippet ska samlas i en påse 
eller finfördelas och blåsas ner i 
gräsmattan som naturlig gödning. 
Cirkapris: 40 000 kronor. 
Mer info: www.honda.se

Precis som i trafiken blir eldrift allt vanligare i våra trädgårdar. I sommar lanseras 
Cub Cadet XT2 ES 107, en eldriven traktorklippare som kan kompletteras med en 
rad tillbehör. Fyra timmars laddning ger cirka 90 minuter klipptid. 
Cirkapris: 75 000 kronor. 
Mer info: www.mtd-se.com

Fyrhjulsdrivna och midje-
styrda Stiga Park 740 PWX 
har hydraulisk styrhjälp 
som gör klipparen lättkörd. 
Mulchingsystemet finför-
delar och sprider ut det 
klippta gräset på marken, 
eller med bakutkast. 
Cirkapris: 80 000 kronor. 
Mer info: www.stiga.com

En midjestyrd åkklippare med 
klippaggregat i fronten ger 
maximal smidighet och över-
blick. Husqvarna R 316TX AWD 
har fyrhjulsdrift, vilket ökar 
framkomligheten och är skon-
samt mot gräsmattan eftersom 
risken för hjulspinn är liten. 
Cirkapris: 70 000 kronor. 
Mer info: www.husqvarna.se

FOTO: HUSQVARNA
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D
ET NYA MILLENNIET kom men 
Bertil Johansson var inte på 
banan. 

Året var 2000 och ännu 
hade han inte börjat kalla sig Blues 
– men nog befann han sig i en blues. 
Jobbet som svensk- och historielärare 
hade tagit ut sin rätt, arbetsbördan var 
övermäktig. 

– Väggen hade rest sig framför mig, 
konstaterar han i dag. 

Från randen av en utmattning bör-
jade han blicka framåt. Bertil försökte 
visualisera en hållbar framtid med 
mindre stress och enklare logistik, ett 
enklare liv. 

Han inventerade sig själv: quizz- 
älskande småbarnspappa, maraton-
löpare, vetgirig västerbottning i 
förskingringen (Stockholmsförorten 
Bagarmossen) – och korsorden förstås. 
Sedan barndomen hade han låtit sig 
uppslukas av ordflätornas matematiska 
exakthet. 

Fanns det egentligen någon annan 
syssla som så kunde stilla hans behov 
av stilla enskildhet och glupande  
kunskapstörst?

Tänk om han kunde …?
– Jag ville bort från stressen, från 

krångliga hämtningar och lämningar 
av barnen. Jag såg framför mig ett liv 

Bertil Blues Johansson sökte ett friare liv – och 
blev korsordskonstruktör på heltid, bland annat 
här i Kombi. Vetgirigheten har också gjort  
honom till en av landets mesta quizzmästare. 
TEXT: STEFAN SJÖDIN  FOTO: EDEL PUNTONET

”Jag såg framför mig ett liv där jag kunde 
sköta försörjningen från köksbordet.”

där jag kunde sköta försörjningen från 
köksbordet … dricka kaffe, lyssna på  
radio och göra något jag verkligen tyckte 
om – och hämta barnen i lugn och ro. 

VIA ETT ARBETE i bildarkivet på Afton-
bladet och därefter några år som kors-
ordsredaktör på Bonnier Tidskrifter 
besannades drömmen. I dag tillhör han 
en exklusiv skara svenskar som försör-
jer sig som korsordsmakare. 

– Men jag kallar det hellre korsords-
konstruktör – det låter lite seriösare 
tycker jag, säger Bertil Blues Johansson 
och skrattar. 

Men hur skapar man egentligen ett 
korsord?

– Jag börjar alltid med bilden och 
den placeras ofta uppe i vänstra hörnet. 
Utifrån bilden får jag en idé till bild-
ordet eller bildmeningen som blir ett 
slags ryggrad i korsordet som jag sedan 
bygger facit omkring. 

Bertil Blues flätar därefter orden 
nedåt till höger, vilket förklarar att det i 
många korsord är lättast att börja nere 
till höger där de korta småorden ofta 
placeras. Men att lägga in stopptecken 
går bort. Då har man inte lyckats fläta 
ett ordentligt korsord, menar han. 

– Man lär sig tänka som en schack-
spelare efter ett tag. Jag noterar att ett 

Bertils liv går 

ord har ett D och ett L som så småning-
om också måste flätas in och hjärnan 
blir automatiskt bättre och bättre på 
att tänka flera steg framåt. 

Orden skapas först och därefter frå-
gorna, eller ”nycklarna” som de också 
kallas. 

Vissa ord har blivit så vanliga i 
korsord att Bertil Blues skyr dem som 
pesten. Tänk till exempel på ett annat 
ord för papegoja på tre bokstäver eller 
kvalster i ost på två bokstäver. 

– Ibland hamnar man ändå i en 
situation där det blir svårt om du inte 
använder de gamla uttjatade orden, 
men då försöker jag använda mig av en 
rolig nyckel istället. 

TVÄRS
KORS OCH
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Här knåpar Bertil med månadens kryss till Kombi. Men ingen idé att försöka tjuvkika för lösningen är en helt annan. Se om du lyckas klura ut krysset på sidan 25.

Bertils allmänbildning 
har kommit till nytta även 
utanför korsordsmakandet. 
Här i programmet Smartare 
än en femteklassare där 
han kammade hem full pott 
till både sin, Lasse Kronérs 
och publikens stora lycka. 

Bertil Blues Johansson
Ålder: 54 år
Bor: I Umeå sedan i somras. Tidigare i 
Bagarmossen.
Gör: Korsordskonstruktör. Tidigare 
lärare i svenska och historia.
Familj: Barnen Lukas och Tuva, 18 och 
16 år gamla. Separerad och självvald 
singel. 

Efter många år i söderförorten Bagarmossen utanför Stockholm 
återvände Bertil Blues Johansson i somras hem till barndomsstaden 

Umeå. Här, vid köksbordet i lägenheten, skapar han sina korsord. 

Just kvalstret or, som ibland finns i 
ost, har tvingat Bertil Blues till mäng-
der av varianter, eller vad sägs om ”Ro 
baklänges” eller ”På ostfronten intet 
nytt”? 

– Jag försöker ha med några riktigt 
kluriga nycklar i alla mina korsord 
för att de som gillar det ska bli nöjda. 
Men när de blir för kluriga försöker jag 

korsa dem med relativt enkla nycklar 
som flera har chansen att klara. På så 
sätt kan även de som inte listade ut de 
klurigaste nycklarna lösa korsorden. 

FÖR ETT PAR år sedan tog Bertil Blues 
hem högsta vinsten, 250 000 kronor, 
i frågeprogrammet Smartare än en 
femteklassare. 

Att han lyckades så bra var knappast 
en tillfällighet. Faktum är att Bertil 
Blues är något av en professionell 
quizzkampare. Han har med framgång 
tävlat i bland annat Vem vet mest?, Jeo-
pardy, Besserwisser, Postkodmiljonären 
och Ordjakten. 

– När Ordjakten sändes stod jag 
faktiskt på en lista och de ringde mig så 
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Bertil Blues Johansson 
om…
… hur han blev Blues:
– Under min tid som maratonlöpare 
började jag kalla mig Bertil Blues efter-
som jag kände att man måste ha lite 
“blues” när man tränar inför långlopp. 
Jag märkte snabbt att lokalpressen och 
de som kommenterade loppen började 
nämna mig allt oftare för att de gillade  
namnet. Så när jag började skapa 
korsord tänkte jag att det var lättare 
att göra sig ett namn som Bertil Blues 
istället för Bertil Johansson.

… sina favoriter bland korsords- 
konstruktörer:
– Många svarar HC Nygårdh som bland 
annat gör korsorden i tidningen Vi. Men 
han och jag tänker ganska olika. Jag  
löser istället gärna Kim Sinclairs korsord 
i SvD, de är helt suveräna med aha-
nycklar och ord med humoristiska 
dubbla betydelser. Anna Hagberg i 
Aftonbladet är också bland de främsta. 

… vilka korsord som är roligast att göra:
– De svåra kryssen är faktiskt roligast. 
Då får jag användning för all min kun-
skap och kreativitet. 

… ensamarbete:
– Jag vet korsordskonstruktörer som 
tagit anställning igen för att få kollegor. 
Men jag trivs med ensamheten. Jag 
är lite känslig så det är skönt att slippa 
konflikter. 

22 

fort de hade ett avhopp och behövde en 
deltagare på kort varsel. Jag hoppade 
in i taxin och åkte direkt till studion, 
det var suveränt, minns Bertil Blues 
och konstaterar att prispengarna varit 
en icke obetydlig del av hans inkomst 
genom åren. 

– Vem vet mest? ska läggas ned och 
nu hoppas jag att det ersätts av något 
nytt tv-program man kan anmäla sig 
till. Jag har hört att många som söker 
de här programmen inte kommer med, 
men jag tror jag har en fördel av att jag 
är korsordskonstruktör – redaktörerna 
verkar gilla det. 

BERTIL BLUES GILLAR att läsa serie-
tidningar. Agent X9 är en favorit. För 
några år sedan läste han en Kalle 
Anka-tidning för barnen där Kalle var 
korsordskonstruktör. Kalle skapade 
helt obskyra grejer. Han letade fram 
ord som ingen visste vad de betydde i 

gamla antikvariska böcker. Tack vare 
det blev han superkänd i hela Ankeborg 
och en hyllad korsordskonstruktör. 

– Det fick mig att tänka på att många 
försöker komma på så kluriga saker 
som möjligt i sina korsord. Men då blir 
det för svårt! Jag vill inte skapa kluriga 
korsord som ingen kan lösa. Ingen har 
kul då. 

Drivkraften är och har alltid varit 
allmänbildningens glädje. 

– Världen är ett tredimensionellt 
pussel! Nästan all fakta du lägger på 
minnet är en ny pusselbit som gör 
det lättare för dig att lägga resten av 
pusslet i framtiden. Ju mer du samlar, 
desto mer förstår du. Det som hände på 
1500-talet påverkar oss än i dag. 

Bertil Blues ser häpen ut för ett 
ögonblick. 

– Oj, det var så jag brukade säga till 
mina elever. Lite lärare är det kvar i mig 
trots allt. ●

Många försöker komma på så kluriga saker som 
möjligt i sina korsord – men då blir det för svårt!”

Bertil Blues Johansson 
trivs bra med ett  
stressfritt liv i Umeå.
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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

Vår korsordskonstruktör Bertil Blues 
Johansson är just nu i full gång med 

arbetet med Kombis korsordsspecial.

Detta är några av de fina priserna du kan tävla om i vår korsordsspecial.

K O R S O R D S -
S P E C I A L ! 

Kommer i juni!
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Extra 
vinstchanser 
i Kombi nr 6

Gillar du korsord, knep och knåp? I så fall blir det extra-
tjocka juninumret av Kombi något att se fram emot:

   ➞ 9 sidor korsord, sudoku,  

               ordflätor och annan hjärngympa! 

     ➞ Mer än 100 varuvinster att tävla om! 

KombiKombi
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in författarna. De fem över-

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

lodrätt, diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

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

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

du på kombispel.se/kombi
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VINSTER
De fem först öppnade rätta  
lösningarna vinner 4 st Femman 
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet 
från de gula  rutorna på ett vykort och  
posta till  Kombispel, Box 995,  
162 12  Vällingby senast den 30 april. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss april, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på  
hemsidan: kombispel.se/kombi.  

Vinnare Kombikrysset februari 2020:
Katarina Winslow, Hägersten, Gunnel Larsson, 
Hagfors, Tomas Oliv, Ekerö, Lars Strid, Älvkarleby, 
Lars-G Stenlund, Umeå.
Efterfrågad lösning februari 2020: LIVSTRO.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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 Sverige runt

I bitande kyla stod en grupp människor ute på Luossajärvis is en tidig  
marsmorgon 1935. Runt omkring hade Kirunaborna samlats för att bevittna 
spektaklet. Snart skulle räddningen undan världens synder komma.
DOMEDAGEN VAR NÄRA. I alla fall enligt 
de uppenbarelser Ebba Stålberg fått. Hon 
var en av medlemmarna i den kristna  
sekten Korpelarörelsen, vars medlemmar  
i byarna runt Kiruna uppmanats att göra 
sig av med alla sina ägodelar, säga upp  
sig från sina jobb och bege sig till sjön 
Luossajärvi. Där skulle en silverark landa 
för att ta dem till Palestina i väntan på den 
slutliga frälsningen i Paradiset. 

Under lång tid hade den kristna väck-
elserörelsen laestadianismen, grundad av 
Lars Levi Laestadius, haft ett starkt fäste 
i Tornedalen. Dit kom den finska predi-
kanten Toivo Korpela på 1930-talet för att 
sprida sin version av den kristna läran och 
han lyckades på kort tid omvända många 
i de tornedalska byarna med sina profetior 
om hur världen skulle brinna som straff för 
människans synder.

Sigurd Siikavaara, en av Korpelas an- 
hängare som påstod sig ha fått en uppen-

TEXT: ULRIKA LOVÉN
ILLUSTRATION: ERIKA NYSTRÖM

Kiruna

sektmedlemmar var hysteriska och gick 
inte att kommunicera med. Mötet spårade 
ur och polisen beslutade att ingripa. Fyra 
av ledarna fördes till polisstationen och 
senare till Furunäsets mentalsjukhus i Piteå.

NU TOG RÖRELSEN sig en ny riktning. 
Siikavaara predikade att han var Guds  
representant på jorden och kunde frälsa 
folk från synd. Sex, dans, alkohol och 
kortspel som länge varit förbjudet tilläts 
och nya ritualer infördes på väckelse-
mötena. Att ha flera sexuella partner var 
inte ovanligt inom sekten men var också 
det som skulle bli dess fall. 1939 greps 
Siikavaara för sexuellt umgänge med flera 
minderåriga och Korpelarörelsens stor-
hetstid var över. Men skrönorna om vad 
som egentligen pågick i Tornedalen under 
denna korta men intensiva period lever 
kvar än i dag – och kanske också väntan 
på silverarken. ●

barelse om bibelns rätta budskap, tog 
snart över rollen som ledare för Korpela-
rörelsen. Han började predika om en 
stundande apokalyps och kom att kallas 
Försteprofeten. Profeten hade en förmåga 
att framkalla extas – liikutuksia – och det 
låg bakom sektens framgång. Extasen var 
tecken på den helige andes närvaro och 
därför såg många profeten som Guds 
sändebud på jorden.

EFTER MÅNGA PREDIKNINGAR och Ebba 
Stålbergs uppenbarelser stod det till sist 
klart att silverarken skulle landa på Luossa- 
järvis is tidigt på morgonen den 14 mars 
1935. Med på arken skulle de 666 mest 
rättrogna få plats. Men dagen kom och 
passerade och ingen ark syntes till. Efter 
den uteblivna färden till Palestina började 
Korpelarörelsen förändras. Under ett väck-
elsemöte försökte medlemmarna under 
högljutt svärande få arken att landa. Många 

Frälsningen som aldrig kom

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

Den uteblivna hämtningen 
till Paradiset blev början till 
slutet för domedagssekten 
Korpelarörelsen. Flera av 
ledarna greps och hamnade 
på mentalsjukhus.
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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. 

Sajad Moradi
Ålder: 21 år. 
Bor: Sunne. 
Gör: Färdig lastbilschaufför 
om ett år.
Familj: Ensamstående. 
Intressen: Gå på gym, 
sjunga och åka utomlands. 

”Jag vill hjälpa andra”
”JAG HAR LÄNGE drömt om att skapa en organisation där 
jag kan hjälpa människor i fattiga länder, människor som 
svälter varje dag. Att bli miljonär skulle ge mig möjlighet 
att nå mitt syfte, att kunna hjälpa. I de här länderna finns 
inte tillräckligt med resurser. Det behövs medicin, läkare 
och mycket annat. Det är det jag skulle satsa på om jag 
vinner mycket pengar.”



Har du nog med prylar? 
Välj att vinna lotter i stället.

När du vinner en vinst värd 200 
kronor kan du –i stället för att få 
Veckans vinst – göra en 
förinställning, så att du alltid får en 
ny lott eller ett skraplottspaket i 
stället för en varuvinst.
Gör det redan idag så behöver du aldrig 
mer välja vinst. Valet slår igenom först  
i nästkommande spelomgång!

Gör så här – färdigt på bara några klick!
1. Gå in på www.kombispel.se, klicka på ”Min sida” och logga in. 

2. Klicka på fliken ”Mina uppgifter”. 3. Skrolla ner till fältet ”Välj förvald vinst”.

4. Välj den vinst du vill ha i rullgardinsmenyn. 5.  Glöm inte att spara dina ändringar 
längst ned på sidan!

Nu är det klart!

Du kan också 
ringa kundservice  
så hjälper vi dig!
08-453 54 00

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ 1 000 000:–

Kundnummer: KS123456

LOTTNUMMER 999999
Spelomgång 2001VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ 1 000 000:–

Kundnummer: KS123456

LOTTNUMMER 999999Spelomgång 2001

VARJE FREDAG HAR DU VINSTCHANS PÅ 1 000 000:–

LOTTNUMMER 999999

Kundnummer: KS123456

Spelomgång 2001


