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Garanterad festsuccé, klassiska recept och nya favoriter!
 

Smörgåstårtor och smörrebröd passar perfekt på bjudningar, mingel, vid högtider och på buffé. De kan förberedas och vara klara vid servering – det ger mer tid till gästerna! De kan varieras i oändlighet och är samtidigt enkla att anpassa efter olika behov. Här finns klassiska smörgåstårtor med ägg,  skaldjur och pepparrot men också spännande nya smaker  som asiatiskt med wasabi, veganskt med rostad paprika samt glutenfria alternativ. Dessutom är boken fylld av de läckraste smörrebröden som toppats med delikatesser som varmrökt lax, rostbiff och chèvre.
Här hittar du också recept på det godaste och bästa  brödet, stommen i varje smörgåstårta och smörrebröd.

 

Birgit Nilsson Bergström är matskribent specialiserad inom hembakning samt projektledare för Hembakningsrådet  (organisationen som grundade Kanelbullens dag).Bokens inspirerande bilder är tagna av fotograf  Åsa Dahlgren.

smörgåstårtor och smörrebröd • BIRGIT NILSSON BERGSTRÖMVinn! 



HOPPAS ATT NI alla tar hand om er 
ordentligt och mår bra! När man gör 
en tidning som Kombi är det vissa av 
reportagen som görs med god framför-
hållning och så också i detta nummer. 
Vi hoppas att tidningen ska kunna fung-
era som ett trevligt tidsfördriv nu och 
inspirera till roliga aktiviteter när saker 
och ting återgår mer till det normala.

För mig är två av reportagen riktiga 
nostalgipiller. Jag är uppvuxen i kvar-
teren runt boxningsklubben Narva, 
men var spinkig även som liten och har 
aldrig stått i ringen. Kalle var den av 
oss som boxades och vid något tillfälle 
hetsade han oss övriga killar i klassen 
att gå en rond mot honom. Jag vill min-
nas att det var Fredrik som inte kunde 
motstå utmaningen. Men trots att han 
var både vältränad och snabb hade han 
inte en chans, utan slutade på mattan 
halvt knockad. Teknik och vana är 
onekligen bra att ha om man ska spar-
ras och det har seniorerna på Narva!

VI FÖLJER ÄVEN Bjäre Moppers på deras 
mopedeskapader. Min motorintres-
serade far gick efter devisen att moped 
är roligast innan man fyller 15 år, så 
jag skramlade runt på skogsvägarna 
vid sommarstugan på en Rambler med 
”raketarsle” när jag var så liten att jag 
knappt orkade vända den vid badplat-
sen. Mopeden stod kvar 
ute i förrådet i många 
år, men är nu såld till en 
entusiast – kanske en 
av medlemmarna i Bjäre 
Moppers?

Lycka till i måna-
dens dragningar 
och sköt om er!
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Läsning som 
väcker minnen

ÅTERFALLSMOPEDISTER
Det doftar kaffe och  
avgaser när medlemmarna  
i Bjäre Moppers träffas.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om pelargoner och tio små och udda museer, häng med på en skånsk weekend, 
möt två lyckliga vinnare och få tips om upplevelser du kan ta del av hemma i soffan.

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

TÅRTKALAS!

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 5

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 6

Välkommen

KombiKombi

FULLTRÄFF 
Vi möter de pigga 
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Gun Gustafsson
Ålder: 75 år.
Bor: Göteborg.
Gör: Pensionerad efter ett långt 
yrkesliv som förskollärare.
Familj: Man, två vuxna barn och 
två barnbarn.
Intressen: Umgås med barnbarnen 
– ”just nu får det bli på telefon”, 
gymnastik, resor.

VINNARE 
10 000:-

”10 000 KRONOR – vilken härlig 
överraskning! Det gjorde mig så 
glad när jag fick veta att turen den 
här gången räckte till en större vinst 
för mig. Vi har haft Kombilotter i 
familjen sedan början av 1980-talet 
och hittills har det bara blivit några 
småvinster. Jag har många gånger 
tänkt att det nog inte blir mer än så, 
men man ska tydligen aldrig säga 
aldrig. 

Vi har inte gjort av med några 
pengar ännu. Vi hade planer på att 
resa till Amsterdam i april, men 
i dessa coronatider får vi vackert 
hålla oss hemma. Som tur är kan 
vi vara ute i vår trädgård och där 
finns det ju mycket att göra så här 
års. Och mycket att njuta av – nu 
blommar till exempel scillan och 
påskliljorna som bäst.

Både min man och jag fyller 75 år 
i år och vi håller tummarna för att 
vi ska kunna ha vårt gemensamma 
födelsedagskalas till sommaren.”

” Man ska tydligen 
aldrig säga aldrig”
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GRATTIS TILL VÅRA 
BOKVINNARE!

 Kombinytt

”Viktigt att leva upp till myndigheternas krav”
Fem frågor till Jonas Sörman, IT-chef, Kombispel

Vinnarna av kokboken Äntligen helg, som vi 
lottade ut i nr 3 blev: Susanna Engström, Skå, 
Alf Karlsson, Fellingsbro, Agneta Lundström, 
Visby. Rätt svar i tävlingen: Kokt grädde.

Tummen upp för tidningen Kombi, som har ett innehåll 
som tillfredsställer de flesta smaker. Själv uppskattar 
jag som tävlingsnörd tävlingarna i tidningen. Eftersom 
jag är korsordsbiten löser jag korsordet i varje tidning 
och skickar in dem, likadant med andra tävlingar i tid-
ningen. Ännu har jag inte vunnit något här men i själva 
Kombilotteriet har jag vunnit många gånger, om än bara 
småvinster tyvärr. Storvinsten kommer kanske, vem vet? 

Uppskattar att man kan skicka in lösningarna digitalt, 
annars kan det bli ganska kostsamt nu när Postnord har 
höjt portot så enormt. 

Ser fram emot nästa nummer av Kombi, så jag åter får 
lite gratis hjärngymnastik genom att lösa det välgjorda 
och spännande och dessutom lärorika korsordet.
Allan Andersson

Hej Allan!
Roligt att höra att du uppskattar tidningen och  
tävlingarna. Vi kan passa på att berätta att tidningens 
juninummer kommer att innehålla extra många kors-
ord och många fina vinster. 

Till dess önskar vi dig lycka till med det skraplotts-
paket vi skickar till dig som tack för att du skrev till oss.

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

Hallå där, Jonas Sörman, du 
är IT-chef på Kombispel. Vad 
innebär det? 
– Jag och mitt team arbetar 
mycket med att leverera en  
så bra upplevelse till kunderna 
som möjligt och samtidigt tän-
ker vi på säkerhet i allt vi gör.
Vilka är de viktigaste IT-frå-
gorna för ett lotteriföretag? 
– Det är otroligt viktigt att vi 
hela tiden efterlever de krav 
som finns från våra myndig-
heter, många handlar om  
just IT. Samtidigt behöver vi 
också leverera ny funktionalitet 

och en stabil plattform för de 
lotterier vi har.
Vad är det roligaste med ditt 
jobb? 
– Jobbet är väldigt dynamiskt 
och det är härligt att ha  
kollegor som jobbar med 
så olika saker. Man lär sig 
mycket genom samarbetet 
som uppstår på en så öppen 
arbetsplats. 
Hur kommer det sig att du 
jobbar på Kombispel? 
– Jag har jobbat på H&M, 
Pfizer, Fortum, HP, Previa 
och Falck. Det har hela tiden 

handlat om IT och jag har varit 
med om många stora och små 
projekt. Att jobba i ett mindre 
bolag som Kombispel innebär 
snabbare förändringar vilket 
resulterar i att man har möjlig-
het att lära sig mer på kort tid.
Vad skulle du göra om du 
vann Superjackpotten på  
tio miljoner kronor? 
– Jag skulle skänka en del till 
den segelklubb där jag lärde 
mig segla som liten. Och se till 
att vår familj fick en ny segel-
båt. Segling är något som jag 
verkligen tycker om.

Därför plastar vi in Kombi
Då och då hör läsare av sig och undrar varför tidningen  
kommer med posten i ett plastomslag. Så här ligger det till: 
Kombi plastas in för att hålla 
ihop utskicket så att alla delar 
kommer till rätt person och 
personuppgifter på faktura, 
lottnummer etcetera är skyd-
dade. Plasten som används 
är tillverkad av sockerrör och 
förutom att vara stark är den 
också återvinningsbar. Så 
glöm inte att källsortera den 
som mjukplast!

Mazda lanserar nu sin första 
renodlade elbil, kompakt-
SUV:en MX-30. Bilen är tänkt 
för vardagsbruk snarare än 
långfärder och har en räck-
vidd på 20 mil efter full ladd-
ning. Den relativt blygsamma 
räckvidden motiveras med 
att Mazda hållit ner batteri-
storleken för att minska miljö- 
påverkan vid tillverkningen. 

Företaget påpekar också att 
européer i genomsnitt kör 
cirka fem mil per dag. 

Ambitionen att skona 
miljön märks även i kupén, 
där delar av inredningen 
tillverkats av återvunna eller 
ekologiska material. 

Mazda MX-30 kommer att 
finns hos återförsäljarna i höst. 

Pris från 347 900 kronor. 

Mazdas första elbil

Motornytt!
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Martin Andersson Börd
Ålder: 48 år. 
Bor: Varberg. 
Gör: Studerar till musikproducent. 
Familj: Sambo, en tioårig son och en 
tvåårig dotter. 
Intressen: Musik och teknik.

VINNARE 

2016

1 000 000:-
”DET VAR HELT fantastiskt att få vara med 
i Jackpottdragningen då för fyra år sedan. 
Det var röda mattan, limousine och 
övernattning på ett mycket flott hotell. 
Det blev en magisk helg för hela familjen. 
Och vinsten, en miljon kronor!

Pengarna har bland annat gått till en 
utbildning i musikteknik som jag länge 
velat gå. När jag är klar kan jag titulera 
mig musikproducent. En del av peng-
arna har jag sparat, det känns fint att ha 

en buffert för mig och familjen.
Det har hänt flera trevliga saker de 

senaste åren. Inte långt efter att jag 
snurrat på vinsthjulet reste vi till Riga 
och där blev min sambo gravid. För två 
år sedan föddes vår lilla dotter. Så nu 
har vi två underbara ungar.

Kombilotten har jag kvar såklart, och 
jag har även skaffat en lott i Motor-
lotteriet. Man vet ju aldrig när turen slår 
till nästa gång.”

” Snart kan jag titulera 
mig musikproducent”
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Det är ett tag sedan medlemmarna i Bjäre Moppers  
fyllde 15 år. Men kärleken till mopederna har inte minskat  
– snarare tvärtom. Kombi följde med på en nostalgitripp 40–50 år 
bakåt i tiden till en period när det gick i 30 knyck – otrimmat.
TEXT: PER-OLA OHLSSON  FOTO: STEFAN LINDBLOM

D
EN BLÅ AVGASRÖKEN ligger tät 
och de knattrande tvåtakts-
motorerna överröstar nästan 
den intensiva fågelsången. 

Vi är på det traditionsenliga Kristi 
himmelsfärdsrallyt på Bjärehalvön i 

Det här reportaget 

gjordes under förra årets 

Kristi himmelsfärdsrally. 

Som en följd av corona-

pandemin har Bjäre 

Moppers ställt in årets 

rally och pausat 

verksamheten.

OBS!

Skåne som går längs natursköna små-
vägar mellan metropoler som Förslöv, 
Segeltorp och Västra Karup.

Högst upp på de försommargröna 
backarna har vi och deltagarna i mop-
perallyt en fantastisk utsikt ner mot 

Båstad och det blå havet i Skälderviken.
Mopperally – ja, just det. Kristi 

himmelsfärdsrallyt är ett evenemang 
enbart för mopeder.

– Vi är 391 deltagare, berättar Maggan 
Rubin, ordförande och en av en handfull 

Nostalgitripp 
i 30 knyck

Lena och Ove Gren från Åstorp 
har var sin Puch Florida. Lena 
har haft sin moped sedan 1974 
och har rustat upp den till 
ursprungligt skick.

Mopeder i långa rader 
under fjolårets Kristi 

himmelsfärdsrally.

Leendet kommer automatiskt 
på när man kör en gammal 

moped. Ulla Hermansson på 
sin Mustang.

Deltagarna i det tjugonde Kristi himmels-
färdsrallyt fick var sin minnesplakett. 

Puch – 
österrikisk 

moped-
kultur. 
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Bjäre Moppers kommer 
puttrande genom det 

vackra landskapet på Bjäre-
halvön ovanför Båstad.
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aktiva kvinnliga medlemmar i den  
arrangerande klubben Bjäre Moppers.

Det är nämligen en majoritet av män 
som hittat tillbaka till sin ungdoms-
kärlek och medelåldern både bland 
klubbmedlemmarna och rallydeltagarna 
ligger betydligt närmare 60 än 15 år.

BJÄRE MOPPERS, med det klatschiga 
tillägget ”Keep On Mopping”, bildades 
av tolv personer 1998. I dag har klub-
ben 340 medlemmar, vilket gör den till 
en av de största mopedföreningarna i 
Sverige.

– Jag har varit med i klubben sedan 
den startade och tycker det är fantas-
tisk roligt. Man blir som påg på nytt, 
berättar Thomas Hansson, 65, från 
Malmö.

Den här dagen grenslar han en Mus-
tang från 1959. När han varvar upp mo-
torn står det som ett moln runt honom 
och doften av tvåtaktsrök är påtaglig.

– Jag har även en trehjulig flakmoped 
och en knallert – du vet, en cykelliknande 
moped med motorn vid framhjulet. 
Senare i år ska jag delta i en knallert-
träff i Danmark där de var betydligt 
vanligare för 50–60 år sedan än här 
i Sverige, ropar han för att överrösta 
motorknattret.

Förutom att Thomas Hansson deltar 
i rallyt kör han regelbundet till klubbens 
moppeutfärder, och meckarkvällarna 
som under sommarhalvåret hålls en 
gång i veckan i Magnarp.

– MÅNGA KÖR LÅNGT, dels för att delta  
i det här rallyt, dels för att träffa likasin-
nade. Den sociala biten är viktig och vi 
har medlemmar över hela Sydsverige, 
berättar Pelle Nilsson, 69, styrelsemed-
lem i Bjäre Moppers och stolt ägare till 
en Puch Dakota från tidigt 1970-tal.

– Jag har ägt den i 15 år, men bara kört 
de senaste fem–sex åren, berättar han.

”Det är helt otroliga 
pengar i gamla 
mopeder i dag”

Märket Puch dominerade bland 
moppeägarna på 1970-talet och det av-
speglar sig även vid Kristi himmelsfärds-
rallyt. En klar majoritet av deltagarna 
kör Puch Dakota, den kanske populä-
raste av Puchs modeller som alla bar 
namn efter amerikanska delstater.

– Jag hade en precis likadan när jag 
var 15 år, berättar Mikael Nilsson, 58, 
som är från Klippan i Skåne. Jag köpte 
den här för tio år sedan och har lagt 
ner mycket arbete på att renovera den.

Till sin stora lycka hittade han även 
en försäljningsdekal från den sedan 
länge nerlagda cykelaffär i Helsingborg 
där hans föräldrar en gång i tiden köpte 

Mek- och fikapaus. Backarna på  
Bjärehalvön blev för mycket för  
Ängelholmsparet Inger och Hans  
Håkanssons gamla Husqvarnamopeder.

Den här Mustangen var ny 1959. Åtta år senare 
införde Sverige högertrafik och många klistrade 

ett H på styret som påminnelse. 

Zündappmopedernas motorer var i 
stort sett identiska från 1960-talet 
och ett par decennier framåt. 

Självklart har Bjäre 
Moppers ett eget 
ryggmärke, som vilken 
mc-klubb som helst. 
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hans första moped. Den pryder nu bak-
skärmen på hans ”ersättningsmoped”.

– Nyligen såg jag att man begärde 
30 000 kronor för en Puch Dakota på 
Tradera. Det är helt otroliga pengar 
i gamla mopeder i dag, säger Mikael 
Nilsson.

Hans kompis Jonas Mårtensson, 50, 
som också kommer från Klippan, kör 
även han en Puch – men det är en Puch 
Alabama från 1969.

– Jag köpte den av en äldre man som 
haft den sedan den var ny och använt 
den varje dag till att köra till jobbet, 
berättar han.

ATT DET ÄR mopedmärken som Puch 
och Mustang som dominerar märks 
tydligt när vi går runt på den stora 
grusplanen i Förslöv strax innan starten 
av rallyt. Men här finns också mopeder 
av välkända 1960- och 1970-talsmodel-
ler som Zündapp, Monark, Crescent 

och Sachs och även lite modernare som 
Suzuki, Honda och Yamaha.

Ursula Thell, 55, och Hans Tjällman, 
66, står en bit bort och går en sista gång 
före start igenom sina mopeder – en 
Monark Skoterett respektive en väst-
tysk Kreidler.

– Man kan säga att Kreidler är en 
kopia på en Crescent Compact. Båda 
har Sachsmotor, förklarar Hans.

Ursulas fina vita skotermoped är av 
äldre datum. Hon köpte den för några 
år sedan och vet inte exakt hur gammal 
den är, men hon tror att den är tillver-
kad antingen 1963 eller 1964.

– Det är fjärde året jag är med på Kristi 
himmelsfärdsrallyt och det är något jag 
absolut inte vill missa, säger hon.

INGEN AV DERAS mopeder gör mer än 
30 kilometer i timmen och även om en 
och annan av medlemmarna i Bjäre 
Moppers trimmade sina ögonstenar 

”Man blir som påg 
på nytt”

när de var yngre är det inte tal om 
något sådant i dag – då ändrar man ju 
på mopedens originalskick.

För kärleken till tvåtaktaren är stark. 
Det vittnar Lena Gren, 62, från Åstorp 
om när hon och maken Ove, 58, kom-
mer puttrande på varsin Puch Florida.

– Det här är den moped jag fick av 
mina föräldrar 1974. Tack och lov hade 
pappa sparat den och den stod i ett 
uthus i Kattarp. Men han trodde inte 
jag var klok när jag hämtade den för  
15 år sedan, säger hon med ett skratt.

– När jag fyllde 50 fick jag ett par 
originaldäck till den i present av Ove. 
Det kallar jag verklig kärlek, tillägger 
hon och kör sedan vidare på sin gamla 
trotjänare mot startområdet. ●

Moped: Puch Alabama 1969.
Ägare: Jonas Mårtensson, 50, från Klippan. 
Han köpte den som ett renoveringsobjekt 
av en äldre man som i många år haft den för 
att köra till och från jobbet i Helsingborg.

Moped: Mustang 1959.
Ägare: Thomas Hansson, 65, från 
Malmö. Han har förutom sin gamla 
fina blå Mustang en flakmoped och 
en knallert hemma i förrådet.

Moped: Monark Scoterett 1963/1964.
Ägare: Ursula Thell, 55, från Åstorp. Hon 
köpte den för några år sedan för strax 
över 10 000 kronor och har lagt ner 
åtskilliga timmar på att putsa upp den.

Bjäre Moppers har 
340 medlemmar och är 
en av Sveriges största 
mopedföreningar.



Arnolds Kannibal-
museum, Önneköp
Arnold Wernersson i Önneköp utanför 
Hörby i Skåne är en riktig äventyrare 
och har besökt mer än 170 länder. 
Han har varit i många områden där ur-
sprungsbefolkningar lever och har bott 
med kannibaler i Nya Guinea, indianer 
i Amazonas och pygméer i Kamerun. 
I sitt museum i ett ombyggt hönshus 
guidar han bland de hundratals föremål 
han tagit med hem från sina resor. Men 
frågan är om inte Arnold själv är den 
största attraktionen. 
www.kannibalmuseum.se

10 

De stora kända museerna i all ära. Den som vill upptäcka något nytt 
ska strunta i storstäderna och bege sig till något av de hundratals 
små, udda och ibland knasiga museer som finns ute i landet. 
Kanske dags att besöka kannibalmuseet i Önneköp till exempel?    

TEXT: MARTIN ENGQVIST

i Sverige10MAKALÖSA  
MUSEER

1

2Glommers hatt- 
och leksaksmuseum, 
Glommersträsk
I det stora huset i Glommersträsk hade 
modisten Jenny Stenqvist sitt Modemagasin 
från 1930- till 1960-talet. De hundratals 
hattar hon aldrig sålde sparade hon på 
vinden och där låg de kvar när familjen 
Klockljung flyttade in 2007 efter att ha 
köpt huset av Jennys son och sonhustru. 
I dag är delar av huset ett museum där 
Jenny Stenqvists skapelser fått sällskap 
av ett antal andra hattar, både herr- och 
damvarianter. Museet har även ett rum 
med gamla leksaker och spel. 
www.visitarvidsjaur.se

Det blev ett museum 
av det som förr var 
Jenny Stenqvists 
hattmakeri och  
modemagasin.

Det är inget vanligt hönshus 
Arnold Wernersson har. 
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5

Hasse & Tage- 
museet, Tomelilla
Med sina 17 kvadratmeter är det troligen 
världens minsta filmmuseum – men san-
nolikt också det största Hasse & Tage-
museet. I museet, som ligger vid järnvägen 
i Tomelilla i Skåne, visas filmerna Hasse 
Alfredson och Tage Danielsson gjorde och 
här finns bland annat också manuskript 
och rekvisita från inspelningarna. Åtta 
besökare åt gången får plats. 
www.hasseotagemuseet.se
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På James Bondmuseet står en 
likadan Aston Martin som den 

agent 007 själv kör. Möjligen 
saknas en del specialutrustning. 

Hasse & Tage-museet i Tomelilla kan 
vara världens minsta filmmuseum.

James Bond-museet, Nybro
Gunnar Schäfers intresse för världens mest 
berömda hemliga agent är lite större än 
den genomsnittlige filmnördens. I hela 
sitt liv har Gunnar samlat 007-prylar och 
hemma i småländska Nybro har han byggt 
upp världens, enligt honom själv, enda 
James Bond-museum. Här finns flera bilar 
och motorcyklar av samma modeller som 
syns i filmerna, ett flygplan, spionkameror, 
casinobord, filmaffischer, autografer och 
massor av andra föremål. Ägaren själv är 
för övrigt numera folkbokförd som Gunnar 
Bond James Schäfer. På riktigt. 
www.007museum.com

Jussi Björling-
museet, Borlänge 
Han är en av historiens 
främsta tenorer och har 
naturligtvis ett museum i sin 
hemstad. På Jussi Björling-
museet i Borlänge presen-
teras den världsberömde 
sångaren med musik samlad 
på skiva, band och video, 
liksom i klipp, program och 
andra dokument. 
www.borlange.se

4

3
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Husvagnsmuseet, Dorotea 
I Dorotea i södra Lappland har husvagnar 
av märket Polar tillverkats sedan 1960-talet. 
Här finns också ett husvagnsmuseum. 
Förutom att spana in husvagnar från 
olika perioder kan besökarna få en bild 
av hur campinglivet sett ut de senaste 50 
åren, med ihopfällbara bord, plastporslin, 
prylar och tillbehör – och de matchande 
träningsoverallerna förstås. Museet håller 
öppet under sommaren.
www.polarvagnen.se

VVS-museet, Bromma
Från ”Lort-Sverige” till ett land med lev-
nadsstandard och folkhälsa i världsklass. 
En resa som varit omöjlig utan rent vatten 
och avlopp – och det är detta faktum som 
uppmärksammas på Sveriges VVS-museum 
i Bromma i Stockholm. Besökarna får lära 
sig om utvecklingen inom värme, ventila-
tion och sanitet från 1850-talet och framåt 
och bland annat beskåda en handvevad 
tvättmaskin, toaletter från 1800-talet, 
gamla verktyg och mycket mer.
www.sverigesvvsmuseum.se

Mus-Olles museum, Ytterån
Inte en enda gång under sitt 81-åriga liv 
lämnade Per-Olof ”Mus-Olle” Nilsson 
Jämtland. Men tack vare de långväga 
gäster som kom till kurhotellet i hans 
hemby Ytterån kunde han köpa och byta 
till sig saker från när och fjärran. Mus-Olle 
samlade på nästan ALLT och öppnade 
sitt eget museum 1906. När han avled 
1955 hade samlingen vuxit till att omfatta 
150 000 föremål, däribland porslin, kera-
mik, frimärken och inte mindre än 23 000 
förpackningar av olika slag. Allt finns att 
beskåda i museet alldeles intill torpet där 
han bodde. 
www.musolles.com

Mentalvårds- 
museet, Säter
Säters Hospital, som det då hette, var 
ett av Sveriges största och moder-
naste mentalsjukhus när det öppnade 
1912. Det var en annan tid, mycket av 
”vården” skulle i dag anses otänkbar 
och omänsklig. Många patienter för-
väntades aldrig lämna sjukhuset, som 
hade egen järnväg in på området, eget 
kapell och egen kyrkogård.  
www.mentalvardsmuseet.se

8

9
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OBS!  KONTAKTA MUSEERNA FÖR INFORMATION OM ÖPPETTIDER ELLER BOKNING AV BESÖK. 

Golfmuseet, Landskrona
Intill Landskrona Golfklubb ligger 
Svenska Golfmuseet. Här berät-
tas golfens historia ur svenskt och 
internationellt perspektiv och bland 
föremålen finns klubbor, bollar och 
annan golfutrustning från olika epoker. 
Museet har också ett bibliotek med 
golflitteratur. 
www.svenskagolfmuseet.se

10

Man ska ha husvagn … och träningsoverall. 
Campingnostalgi i Dorotea. 

6



ARNE JACOBSEN, Hans Wegner och 
Bruno Mathsson. Teak, böjträ och slanka, 
mjuka linjer. Bilden av 1900-talets 
skandinaviska design är minst sagt en-
hetlig. Men det fanns uppstickare som 
vägrade följa den upptrampade stigen. 
En av de mest färgstarka kreatörerna 
var formgivaren och färgteoretikern 
Verner Panton (1926–1998).

Panton förespråkade ett organiskt 
formspråk, intensiva färger, stormönst-
rat och tidens mest moderna material 
som plast, snäckskal och metall. Verner 
Pantons helgjutna plaststolar, kupol-
formade lampor och möbler utformade 
för akrobatiska sitt- och liggställningar 
har mer gemensamt med tidens pop-
konst än designetablissemang.

Efter sin arkitektexamen arbetade 
Verner Panton 1950−52 för Arne Jacob-
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Kulturkoll

Verner Panton på auktion

sen, bland annat med  
utvecklingen av stolen Myran,  
vars välsvarvade form  
inspirerade för framtiden. 

Pantons stora genombrott  
kom 1958 när han inredde  
sina föräldrars restaurang  
på Fyn i avantgardistisk  
stil, och skapade den  
”benlösa” stolen Cone Chair. Med Cone 
Chair och Heart Cone Chair, tillverkade 
i böjd metall, utmanade Panton den 
gängse bilden av hur stolar kunde se ut. 

Redan i mitten av 1950-talet hade 
han börjat fundera på det som skulle 
bli hans mest kända möbel, Panton 
Chair, en s-formad plaststol, tillverkad i 
ett enda stycke. 1963 påbörjade han ett 
samarbete med schweiziska design-
företaget Vitra, men först 1967 hade en 

Danmarks busigaste designer

TEXT: CHRISTINA BILD

rad tekniska problem lösts och stolen 
av pressad glasfiberförstärkt polyester 
släpptes i 150 exemplar. Lyckan blev 
dock kortvarig, kvaliteten visade sig 
undermålig och 1979 drogs produktio-
nen in. 

Först på 1990-talet hade material-
utvecklingen kommit så långt att stolen 
kunde börja masstillverkas till ett över-
komligt pris – vilket också var Verner 
Pantons ursprungsambition. ●

Flower Pot bordslampa. 
Utrop 2 000 kr på nät-
auktion.

Ljusstake av stål,  
klubbad på nätauktion 
för 3 205 kr.

Verner Panton och svenska hustrun Marianne 
Persson-Oertenheim i dynamisk Pantonmiljö.

Ullmatta, utrop på  
nätauktion 11 800 kr.

Soffbord, klubbat på 
nätauktion för 3 900 kr.

Verner Pantons mest 
kända stol, klubbad för  
1 850 kr, nypris 2 990 kr.
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Heart Cone  
Chair designades 

1958. Utrop på 
nätauktion,  

7 000 kr.
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Den här våren har det för det mesta 
varit tomt i boxningsklubben Narvas 
lokal i centrala Stockholm. Men när 

Kombi var på besök för några månader 
sedan var klubbens Grå pantrar på 

plats för att puckla på varandra. 
TEXT: TOMAS ERIKSSON  FOTO: KARIN WESSLÉN

Olle Sjöberg, 79, och Annette 
Rönnqvist, 73, tränar boxning 

varje vecka på BK Narva.  
De mår toppen, både fysiskt 

och psykiskt.

– EN FULLTRÄFF
PENSIONÄRSBOXNING

Narva Boxningsklubb bildades  

1930 för att ge stadsdelen Östermalm 

i Stockholm en boxningsklubb. 

Klubben ska vara öppen för alla. I dag 

tränar runt 200 personer i åldrarna 

5–81 år i Narva. Klubbens största 

boxare genom tiderna är Erik Ågren, 

som tog OS-brons i bantamvikt 1936, 

och Vesa Koskela, OS-femma  

i weltervikt 1984. Ett stort löfte 

i dag är Adam Al Asmar, som gått 

15 matcher och vunnit 14.

Narva

Det här reportaget gjordes 

innan coronapandemin 

nådde Sverige. Sedan dess 

har boxningsklubben Narva 

haft paus i sin verksamhet. 

Men klubben uppmanar 

sina medlemmar – och 

alla andra – att fortsätta 

motionera. 

OBS!
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”Även om det går lugnare till är det viktigt att 
poängtera att det är boxning vi håller på med.” 

– Jag blev inspirerad av min dotter 
som höll på med kampsport, berättar 
Annette.

De pratar i små slagserier om hur bra 
de mår av att boxas.

– Jag mår bra rent kroppsligt och 
humöret blir bättre. Den sociala biten 
är viktig, man tappar många kontakter 
när man slutar jobba, säger Olle.

– Boxning är en fantastiskt bra och 
allsidig träning. Och det är ett sådant 
kul gäng. Jag har till och med börjat se 
boxningsmatcher på tv, säger Annette.

UPPVÄRMNINGEN ÄR ÖVER. Nu ska en 
slagserie tränas. En av boxarna slår ett 
rakt slag med högern, då gäller det att 
vrida sig åt vänster och nedåt så att 
slaget missar och därifrån fyra av en 

vänster uppercut följd av en högerkrok. 
Slagen ska träffa på plattor som mot-
ståndaren har på händerna.

– Titta på mig. Ni måste rotera krop-
pen, så att ni får kraft i slagen. Det är så 
Tyson gör, instruerar tränaren Valery 
Lemesov, 63, som tränar samma kom-
bination med matchboxare.

Grå pantrarna startades 2012 av 
Narva BK:s ordförande Hans Lindahl. 
Ett gäng äldre motionsboxare under 
hans träning började tycka att det var 
väl hårt att träna med folk som var 
hälften så gamla.

– Även jag ville träna folk i min ålder, 
säger Hans. Vi satte 60 år som minimi-
ålder. Många av dem som började då är 
kvar än. Och även om det går lugnare 
till är det viktigt att poängtera att det 

E
VERYBODY NEEDS somebody to 
love med Blues Brothers ström-
mar ut ur högtalarna. Tränaren 
Tess Jonsson gruffar lite över 

bristande koncentration i uppvärm-
ningen, hennes handklappningar har 
inte lett till de riktningsförändringar 
som avsetts. Alla har ju så mycket att 
prata om …

– Hur svårt kan det vara? morrar hon.
Alla skrattar. Tess också.
För 79-årige Olle Sjöberg och 73-åriga 

Annette Rönnqvist är det veckans höjd-
punkt att kliva in i ringen under affischer 
från Stockholms boxningsgalor. De 
hamnade här tack vare sina barn.

– När jag blev pensionär gick jag 
mest hemma och glodde. Då visade 
min dotter mig en annons från de Grå 
pantrarna. Jag hade aldrig boxats, men 
varit intresserad av sporten sedan 
Ingos tid och har följt Bosse Högberg, 
Lillen Eklund och George Scott liksom 
de stora amerikanarna, säger Olle.

Sparring är en del av träningar.  
Men inga hårda slag får delas ut  
och huvudslag får bara markeras.

Uppvärmning under affischer 
från stora boxningsgalor.

Margareta Artéus 
(t v) och Gunilla 
Lindholm pustar 
ut efter träning, 
trötta men glada. 
Nu väntar fika.
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Boxningens slag
➞ Krok – slag från sidan med krokig 
arm, parallell med golvet och med 
knogen mot motståndaren.
➞ Rakt slag – vertikalt slag, rakt 
framifrån.
➞ Uppercut – slag underifrån, mot 
kropp eller haka.
➞ Jabbar – korta, raka slag, för att  
irritera och öppna för ett hårdare slag.
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är boxning vi håller på med, inte boxer-
cise eller nåt annat.

Själv kom Hans i kontakt med 
boxningen när hans pappa tyckte att 
vännerna på högre tekniska lärover-
ket i Trollhättan var lite fina i kanten 
och skickade ner pojken till stadens 
boxningsklubb för att få möta andra 
samhällsgrupper. Någon stor boxare 
blev han inte, men tiden bland Troll-
hättans knuttar och dixies skapade 
en betydelsefull ledare. Inte minst för 
de grå pantrar som nu stånkande går 
i björngång på alla fyra utanför hans 
kontor.

– Det handlar om fysisk och psykisk 
träning. Hjärnan bestämmer vad 
kroppen ska göra, därför lägger vi in 
kognitiva moment. Vi kan döpa om 
tre slagserier till färger, när tränaren 
skriker ”blå” ska hjärnan tänka ut 
vilken slagserie det är. På så sätt tränar 
vi både hjärna och kraftfulla slagserier, 
säger han.

En viktig del av gemenskapen är 
resor, till städer som Minsk, Narva 
(förstås), S:t Petersburg och London. 
För nöje och för att träna med liknande 
grupper. Juvelen i kronan är New York-
resan 2015 med träning på legenda-
riska Gleason’s Boxing Gym i Brooklyn 
där Muhammed Ali, Ingemar Johans-
son och Robert de Niro har tränat.

– Där fick tjejerna träna med världs-

mästaren Alicia Ashley och killarna 
med europamästaren Åsa Sandells 
tränare Lennox Blackmore, berättar 
Hans Lindahl.

Utöver träning och gemenskap 
finns ytterligare en faktor som inte ska 
underskattas.

– Coolfaktorn! För hur cool är det 
inte att farfar eller mormor tränar 
boxning. Vi brukar säga att boxningen 
håller pensionärerna borta från gatan, 
garvar Hans Lindahl.

UTE I BOXNINGSLOKALEN är det me-
ningen att hälften ska sparra uppe i 
ringen, medan andra hälften ska stå 
på varsin sida av en sandsäck som de 
pucklar på mot varandra. Sparringen 
är försiktig, inga hårda slag får delas ut. 
Slag mot huvudet får bara markeras. 
Tess Jonsson försöker instruera, men 
hennes adepter babblar på.

– Hallå! Herregud!! TYSTA NU!!! ryter 
hon.

Allt skrattar.
– Jag älskar den här gruppen. De ger 

sådan energi, de är så motiverade och 
har så kul, säger Tess.

PASSET ÄR SLUT. Olle Sjöberg och 
Annette Rönnqvist rullar lindor av hän-
derna. De berömmer varandra.

– Annette har ett jäkla drag i slagen, 
säger Olle.

”Vi brukar säga att boxningen håller  
pensionärerna borta från gatan, haha.”

– Olle slår riktigt hårt, kontrar  
Annette.

Gunilla Lindholm och Margareta 
Arteus tar igen sig vid ringkanten.

– Man fylls av endorfiner. Det känns 
euforiskt, frustar Gunilla.

– Har man varit sur på morgonen så 
är man glad när man går härifrån. Man 
studsar ut som Muhammad Ali, pustar 
Margareta.

På väg ut mot duschen bestäms 
att dagens fika ska intas på Nybergs 
konditori.

In kommer nästa grupp, Parkinson-
boxarna. De värmer upp till Sex Pistols 
God save the Queen. Att boxning är 
bra träning för dem som drabbats av 
Parkinson lärde sig Hans Lindahl på 
Gleason’s i New York.

– Det handlar främst om rörlighet 
och balansövningar, men också om 
kognitiv träning. En hård slagserie på 
säcken kan även minska skakningar, 
berättar han.

Han kan inte låta bli att triumfera lite.
– Neurologerna har alltid ogillat box-

ning. Nu skickar de hit sina patienter. ●

Annette Rönnqvist och Olle Sjöberg 
pucklar på en sandsäck från varsitt håll. 
Båda är fulla av beröm för varandras slag.

Narvas ordförande Hans Lindahl startade 
Grå pantrarna 2012. Sedan dess har 
de boxats och rest på träningsresor. 
Höjdpunkten var passen på legendariska 
Gleason’s Boxing Gym i New York.
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Inspiration

HIPPIE-
NOSTALGI
En avslappnad attityd, kryddiga 

dofter, mängder av smycken och en 
vild mönstermix. Det är det enda 

du behöver för att förvandlas  
till en tvättäkta bohem.

AV: CHRISTINA BILD
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Tips!
Ge gamla kläder och  

utsliten hemtextil nytt liv 

med patchwork. Tänk bara 

på att tygerna bör vara  

ungefär lika kraftiga för 

bästa resultat. Orkar du inte 

göra ett helt överkast?  

Börja med en kudde eller  

en shoppingväska. 

Gilla Kombispel på Face-
book så kan du vara med 
och tävla om det här fina 

kuddfodralet. Tävlingen hittar du 
i Facebook-flödet.

Vinn! 

MULTIMÖNSTRAT
Dekorativt som ett smycke är 
det broderade kuddfodralet 

från Jakobsdals, 359 kr.

REDAN DE  
GAMLA GREKERNA …
… bar stilrena, klassiska  

lädersandaler. De här kommer 
från ATP Atelier, 1 500 kr.

LAPP PÅ LAPP
Patchwork var en jättetrend 
på 1960–70-talen. Överkast 

från Indiska, 999 kr.

FÖR ALLA KROPPAR 
Svep fram som en filmstjärna 

på stranden i kaftan från  
KappAhl, 249 kr. 

EXOTISKA DOFTER
Rogivande rökelse finns bland 
annat hos butiker som säljer 

asiatisk mat, ca 30 kr/st. 

SKYDDSUTRUSTNING
Glammiga solglasögon, H&M Concious, 299 kr.

KULLAGER
Inget slår turkost och 
guldfärgat mot sol-

bränd hud. Armband,  
KappAhl, 79 kr/set.

MYSPYSBELYSNING
Ge altanen en bohemisk 

touch med solcellslampan 
från Rusta, 49,90 kr.
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Smörgåstårta och smörrebröd är mat som går att variera  
i det oändliga. Som i Birgit Nilsson Bergströms nya kokbok. 
Här bjuder hon på tre oemotståndliga recept. 
RECEPT: BIRGIT NILSSON BERGSTRÖM  FOTO: ÅSA DAHLGREN  UR BOKEN; SMÖRGÅSTÅRTOR OCH SMÖRREBRÖD (BOKFÖRLAGET SEMIC)

Alla älskar
SMÖRGÅSTÅRTA

Allt-i-ett kalastårta
Ca 8 bitar

Ingredienser: 
Runt ljust bröd i tre bottnar 
(eller 6 halvor hoplagda till tre 
runda bottnar), t ex Hönökaka
FYLLNING (till två lager)
5 kokta ägg
1 äpple, finhackat
1 dl majonnäs
1 dl lätt crème fraiche
salt och peppar
GARNERING
1 ½ dl lätt crème fraiche
Gröna blad, t ex rödbetsblad 
eller bladspenat
4–8 skivor rökt skinka (stora 
skivor kan delas på hälften)
8–16 tunna skivor salami
100–150 g skalade räkor (ca 
250 g med skal)
8 skivor brieost, ca 100 g
16 marinerade oliver
10 små tomater i olika färger
färsk timjan eller mejram

Gör så här: 
1. Lägg ihop brödhalvorna till 
runda bottnar. Skär till runt 
kanterna så att tårtan passar 
på serveringsfatet. Lägg ut den 
första botten.
2. Gör fyllningen: Mosa äggen 
och blanda med äppelhack, 
majonnäs och lätt crème  
fraiche. Salta och peppra. 
3. Bred ut hälften av fyllningen 
på den första brödbotten. Lägg 
på den andra botten (se till så 
att skarvarna inte kommer på 
samma ställe – då kan tårtan 
glida isär). Bred på resten av 
fyllningen. Täck med den sista 
botten. (Hit kan man förbereda 
dagen innan. Täck tårtan med 
plast och förvara i kylen.)
4. Bred lätt crème fraiche 
runtom och ovanpå tårtan. 
Täck kanterna med gröna blad. 
Lägg några blad på tårtans 
ovansida.
5. Dekorera med en massa 
läckerheter. Skinkskivorna kan 
rullas till strutar. Tomaterna 
blir vackra när de delas mitt i. 
Avsluta med färska örter.

Hallå där, Birgit Nilsson 
Bergström, varför en bok 
med smörgåstårtor och 
smörrebröd? 
– Det är perfekt bjudmat i 
festsammanhang. Går bra att 
förbereda, är lätt att variera 
och samtidigt enkelt att an-
passa efter specialbehov. Och 
inte minst – de älskas av alla.
Smörgåstårta har inte alltid 
varit trendigt – men alltid 
populärt. Hur kommer det 
sig att det är en sådan klas-
siker? 
– Kombinationen bröd 
och matigt pålägg är ju ett 
ursprungligt sätt att skapa en 
måltid. Jag tror att vi blir mer 
och mer förtjusta i just klassi-
ker – sådant som vi uppfattar 
har en tradition men som vi 
också kan förnya. Klart det 
blir älskat när vi uppgraderar 
det till en lockande tårta.
När serverar du själv  
smörgåstårta? 
– Vid den lilla bjudningen 

i vårt sommarhus med 
utsikt över Västerhavet. Eller 
som en del av ett ”gående 
bord” vid en mingelfest.
Smörrebröd förknippar vi väl 
mest med Danmark. När ska 
man äta det? 
– När som helst! Brunch, 
lunch, kvällsmat, vickning, 
nattamat. Smörrebröd passar 
jämt – när du är mycket eller 
lite hungrig.
Berätta om en smörgåstårta 
eller ett smörrebröd du  
aldrig glömmer.
– Ett rostbiffssmörrebröd 
med remoulade och mängder 
av riven pepparrot en solig 
sensommardag i Köpenhamn. 
Ihop med trevligt sällskap och 
en öl.
Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Springer en vända i skogen 
eller cyklar ut mot havet. Äter 
gott på restaurang eller stan-
nar hemma och bakar. Bröd 
eller bullar!

4 st

Ingredienser: 
4 skivor mörkt bröd, t ex full-
kornslimpa 
8 skivor bacon
ca 1 dl mascarpone eller annan 
mild färskost 
1 tsk havssalt
1 msk hackade färska örtkryd-
dor, t ex basilika och timjan

”En hellyckad  
kombination  

– helt enkelt.”

”Det är perfekt bjudmat” 

GARNERING 
1 färskt fikon
vattenkrasse
färsk timjan

Gör så här: 
1. Sätt ugnen på 150°. Lägg 
baconskivorna på en bak-
pappersklädd plåt. Stek mitt i 
ugnen i 20–25 minuter tills de 
torkat och fått lite färg. Ta ut 
plåten, vänd på skivorna och 
låt kallna.
2. Blanda mascarpone med 
salt och hackade örter och 
bred på brödet. 
3. Dela fikonet i fyra delar. 
Toppa smörrebrödet med 
bacon och fikon. Garnera med 
vattenkrasse och timjankvistar.

Smörrebröd med bacon, färskost och örter 
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”Till ett riktigt kalas  
vill man ha en massa 
gott – helst allt på en 

gång. Vår kalastårta har 
en mild ägg- och äppel-

fyllning som matchar 
den rikliga dekoren 

med extra allt.”
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foto ÅSA DAHLGREN

BIRGIT NILSSON BERGSTRÖM

ISBN 978-91-552-6824-4

9 7 8 9 1 5 5 2 6 8 2 4 4

Garanterad festsuccé, klassiska recept och nya favoriter!
 

Smörgåstårtor och smörrebröd passar perfekt på bjudningar, mingel, vid högtider och på buffé. De kan förberedas och vara klara vid servering – det ger mer tid till gästerna! De kan varieras i oändlighet och är samtidigt enkla att anpassa efter olika behov. Här finns klassiska smörgåstårtor med ägg,  skaldjur och pepparrot men också spännande nya smaker  som asiatiskt med wasabi, veganskt med rostad paprika samt glutenfria alternativ. Dessutom är boken fylld av de läckraste smörrebröden som toppats med delikatesser som varmrökt lax, rostbiff och chèvre.
Här hittar du också recept på det godaste och bästa  brödet, stommen i varje smörgåstårta och smörrebröd.

 

Birgit Nilsson Bergström är matskribent specialiserad inom hembakning samt projektledare för Hembakningsrådet  (organisationen som grundade Kanelbullens dag).Bokens inspirerande bilder är tagna av fotograf  Åsa Dahlgren.

smörgåstårtor och smörrebröd • BIRGIT NILSSON BERGSTRÖM

Vi har tre exemplar av 
Birgit Nilsson Bergströms 
bok Smörgåstårtor och 
smörrebröd som vi lottar 
ut bland dem som svarar 
rätt på frågan: 
Vilka är de två huvud-
sakliga ingredienserna  
i majonnäs? 
1. Äggvita och socker 
X. Äggula och matolja  
2. Äggula och mjölk   

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

Vinn! 

”Lika smakrik  
som färgrik är denna 
veganska tårta. Fylld 
med grön avokado-
röra och garnerad 

med paprika i  
rödaste rött.”

Smörgåstårta med 
grillad paprikamix, 
pistagenötter och 
bakade tomater
Ca 6 bitar

Ingredienser: 
6 skivor landgångsbröd (eller 
formbröd)
FYLLNING 1
2 mjuka avokador
1 msk pressad citronsaft
1–2 msk äggfri majonnäs
salt och peppar
FYLLNING 2 + TILL DEKOR
1 burk grillade hela paprikor, 
ca 500 g
2 finhackade schalottenlökar
1 vitlöksklyfta, finhackad 
2 msk tomatpuré
1 msk sweet chilisås
1 msk pressad citronsaft
salt och peppar
GARNERING 
ca ½ dl äggfri majonnäs
hälften av paprikamixen (se 
fyllning 2)
en klase små kvisttomater
olivolja
havssalt
5 små tomater i olika färger
50 g gröna bönor/haricots 
verts
bladspenat
50 g grovhackade pistasch-
nötter
färsk rosmarin
färsk basilika

Gör så här: 
1. Blanda till fyllning 1: 
Skala och mosa avokadon och 
blanda med citronsaft och 
majonnäs. Smaka av med salt 
och peppar.
2. Blanda till fyllning 2: Låt 
paprikan rinna av och mixa den 
ihop med resten av ingredien-
serna. Smaka av med salt och 
peppar.
3. Ugnsbaka kvisttomaterna 
i en liten ugnsform med lite 
olivolja och havssalt på, vid 
150° i 30–35 minuter. 
4. Halvera småtomaterna. För-
väll de gröna bönorna någon 
minut i kokande vatten, spola 
dem kalla. 
5. Kantskär brödet och lägg ut 
två skivor i bredd på ett ser-
veringsfat. Bred på den första 
fyllningen (avokado). Lägg på 
två brödskivor och bred över 
hälften av fyllning 2 (paprika-
mixen).
6. Täck med de sista två bröd-
skivorna. Bred lite majonnäs 
runt tårtans kanter och deko-
rera kanten med spenatblad. 
Bred resten av fyllning 2 på 
tårtans ovansida. (Hit kan man 
förbereda dagen innan. Täck 
tårtan med plast och förvara i 
kylen.)
7. Garnera med bakade toma-
ter, halverade tomater, gröna 
bönor, hackade nötter och 
färska örter.
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Öppna landskap, Östersjöns brusande vågor, guldgula rapsfält, 
pittoreska byar, flertusenårig historia. Och Kurt Wallander förstås. 

Upplevelserna ligger tätt längs vägen från Smygehuk till Simrishamn.

Weekend

Sommar på sydkusten

Bageriet Olof Victors 
i Glemmingebro.

Sandhammaren är landets 

sydostligaste punkt.

Kanske är det 

skådespelerskan 

Uma Thurmans 

mormor som står 

staty i Smygehuk.

SMYGEHUK  1
Sveriges sydligaste punkt Smygehuk är ett 
måste på resan. Boka en natt i vandrar-
hemmet i fyrtornet, prova en sillmacka på 
Smyge Fiskrökeri, shoppa hantverk i gamla 
Köpmansmagasinet och spana in Axel 
Ebbes staty Famntaget, som sägs ha haft 
skådespelerskan Uma Thurmans mormor 
som modell. Den skånska multikonstnären 
har också förärats ett eget museum, Axel 
Ebbes Konsthall, i Trelleborg. Där visas allt 
från skulptur till grafik och poesi. 

WALLANDERS YSTAD
I många år har turisterna vallfärdat till 
idylliska Ystad tack vare den fiktive polisen 
Kurt Wallander. Vill du upptäcka Wallan-
ders miljöer på egen hand finns appar att 
ladda ned och på turistbyrån säljs Bästa 
guiden till Wallander. Sommartid erbjuder 
Ystads Frivillige Bergnings-Corps guidade 

turer genom Wallanders värld i en öppen 
veteranbrandbil. Riktiga fans letar sig också 
till filmstudion Ystad Studios Visitor Center. 
Här kan du besöka Kurts vardagsrum och 
kontor men även utforska andra saker från 
filmens värld, som att styra rymdskeppet 
från tv-serien Vintergatan.

ALES STENAR OCH KÅSEBERGA  2
Sveriges största bevarade skeppssättning 
Ales stenar består av 59 stora stenar i en 
oval form – 67 meter lång och 19 meter 
bred – som placerades på Kåsehuvud för 
minst tusen år sedan. Men området tros 
ha varit gravplats längre än så. På senare år 
har forskarna hittat spår av en långdös, en 
gravplats skapad redan för 5 500 år sedan. 
Ales stenar är också ett populärt besöks-
mål för det gamla fiskeläget Kåseberga 
nästgårds. Här finns konstnärer, hantverkare, 
restauranger och Sjöräddningsmuseet.

SANDHAMMARENS STRAND  3
Kuststräckan bjuder på kilometerlånga 
stränder med strandpromenader och 
badplatser, men inget slår Sandhammarens 
enorma kritvita sanddyner, där alla kan 
hitta en egen vrå. Ta det bara försiktigt i 
vågorna, Sandhammaren utgör landets 
sydostligaste punkt och kan bjuda på rejäla 
strömmar. 
    
SMAKLIG SPIS  4
Skåne och Österlen kryllar av restauranger 
och kaféer med höga ambitioner. I Gladsax 
hittar du hyllade ”korvkaféet” Lönebostället  
och i Glemmingebro, nära Ales stenar 
ligger bageriet Olof Victors, känt för 
stenugnsbakat surdegsbröd och delikat 
kaffebröd. Populära Hörte Brygga tillhör 
kustens kulinariska toppskikt med säsongs-
baserade, lokalproducerade råvaror och 
ofiltrerade viner från små vingårdar.

TEXT: CHRISTINA BILD
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Ales stenar är Sveriges största bevarade skeppssättning.
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Den blomstertid 
nu kommer

22 

V
AD ÄR DET som gör att vi är  
så förtjusta i pelargoner?, 
undrar vi och ställer frågan 
till Malin Hidesäter som är 

projektledare på branschorganisatio-
nen Blomsterfrämjandet.

–  För mig är det en glad blomma, 
säger hon. Jag älskar att den finns 
i så många färger och att den är så 
lättskött. Den passar lika bra på föns-
terbrädan som i trädgården eller på 
balkongen.

VARJE ÅR KORAR Blomsterfrämjandet 
Årets pelargon. Juryns val för 2020 
föll på Tango Deep Rose With Eye. Att 

”Det är en glad 
blomma”

Pelargonen har blivit vår kanske mest älskade 
krukväxt – och intresset är rekordstort.  
Det kommer nya sorter varje år och på sociala 
medier samlas tusentals pelargon-älskare för 
att lägga upp bilder och byta tips och frön 
med varandra.
TEXT: INGER SUNDELIN  FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET/PELARGONIUM FOR EUROPE

juryn, som består av trend-
kännare, trädgårdsmästare 
och odlare, föll för just den 
förklarar de med att den 
har så speciella blommor: 
cerisröda med ett vitt så 
kallat öga i mitten med 
skira rosa strimmor. 

Det här är en pelargon 
som passar extra bra 
utomhus eftersom den är 
regntålig. Något som kan 
vara bra om vi får en traditionell svensk 
sommar. Den klarar också vind bra, 
och man kan åka ifrån den en vecka 
utan att den blir förstörd. ●

Pelargoner finns i många färger, inte bara ljuvt rosa och starkt röda. De kan också vara 
vita eller gula, Och inte bara det, vad sägs om pelargoner med choklad- eller mintdoft. 

Malin Hidesäter på Blomsterfrämjandet.
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Fakta
➞ Pelargonen, Pelargonium x hort-
orum, härstammar från södra Afrikas 
slättland där den växer i buskage- 
liknande former med tjocka, vatten-
fyllda stammar, som fungerar som 
reservoarer vid torka. 
➞ Till Sverige kom pelargonen på 
1800-talet och blev snabbt populär 
i hemmen. Selma Lagerlöfs ”egen” 
pelargon Mårbacka är en av de sorter 
som funnits med sedan dess. Det sägs 
att hon fick med sig några sticklingar 
hem efter ett besök hos Carl och Karin 
Larsson i Sundborn.

Så här sköter du  
dina pelargoner
1. När du kommer hem med dina 
nyköpta pelargoner kan de behöva 
planteras om i större krukor eller lådor. 
Använd jord av god kvalitet och vattna 
gärna med en svag näringslösning 
varje gång du vattnar. 
2. Vattna regelbundet, men låt jorden 
torka upp något mellan vattningarna. 
Allra bäst är det att vattna pelargonerna 
på morgonen så att de hinner torka 
upp under dagen. Pelargoner klarar 
torka väldigt bra, men de utvecklas inte 
lika väl som när de vattnas regelbundet.
3. Pelargoner älskar ljus och vill stå 
ljust och luftigt. Tänk på att inte sätta 
växterna för tätt när du planterar fler 
pelargoner tillsammans eller med 
andra växter, så att de har plats att växa 
till sig. 
4. Knipsa bort vissna blommor allt 
eftersom. Då fortsätter blomningen 
hela säsongen. 

Fem pelargonfavoriter
➞ Chokladpelargon från Brocade-
serien (Årets pelargon 2019)
➞ Caliente Pink (Årets pelargon 2016)
➞ Violino (Årets pelargon 2015)
➞ Katy 13 (Årets pelargon 2014)
➞ Stjärnpelargon (Årets pelargon 2007)

Färgstarka 

Tango Deep Rose 

With Eye.

Årets 
pelargon   
 2020 

Vattna gärna med lite svag 
näringslösning.
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från 
fotbollens värld. De fem överblivna bok-
stäverna ger ytterligare ett ord. Orden 

hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 
och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från fotbollens värld. De fem över-
blivna bokstäverna ger ytterligare  
ett ord. Orden hittar du både vågrätt, 
lodrätt, diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

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

Vinnare Kombikrysset mars 2020:
Gudrun Olsson, Östersund, Annika Göransson, 
Karlstad, Monica Källebring, Askersund, Stig-Olof 
Berg, Alvesta, Anders Källberg, Falun.
Efterfrågad lösning mars 2020: STORLOM.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn! 

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna
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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 ! 

I nästa nummer!
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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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På gång

”Vi sänder guds-
tjänsten i radion”
➞ Hallå där Christina 
Eriksson, kyrkoherde och 
prost i Svenska kyrkan 
i Falun. Hur håller man 
gudstjänst i coronatider då 
folk ska hålla sig hemma 
och socialt distanserade?
– Vi sänder vår gudstjänst  
via närradion Wolf FM i Falun.  
Innan sändningen informe-
rade vi om det via mass-
media, precis som vi brukar 
göra, och i sociala medier. Vi 
har en egen Facebooksida. 
Dessutom har vi satt upp 
affischer i alla våra sju kyrkor 
och jag blev intervjuad i 
lokaltidningen där jag berät-
tade om våra sändningar. 
Har folk ett större behov av 
det andliga i kristider?
– Det kan jag inte svara 
på, men jag tänker att det 
finns något gott i att bönen 
pågår och får göra det nu 
med. Det här är ju ett sätt 
för fler att kunna delta trots 
restriktioner. 
Kommer ni även att sända 
via webben?
– Ja, det har vi planerat och 
vi har gjort inspelade webb-
hälsningar från olika kyrkor 
i vårt pastorat som vi ska 
lägga upp på vår hemsida 
och Facebook-sidan. De 
grupper som normalt träffas 
fysiskt har en Facebook-
grupp där vår diakon gör 
inlägg och så skriver de och 
svarar i de olika trådarna. 
Gensvaret har varit stort. 
Håller ni kyrkan öppen?
– Ja, vi håller ordinarie  
öppettider och man kan 
komma in för enskild andakt. 
Vi har även saker planerade 
med präst och musiker. 
Men vi säger inte vilka tider 
de är här eftersom vi ska 
undvika folksamlingar. Så 
man kan råka komma in när 
organisten spelar ett fint 
stycke eller när prästen leder 
en bön. Man får chansa helt 
enkelt. ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Guldgruva för 
historieälskare
➞ Ett av världens främsta museer låter oss nu utforska 
delar av de gigantiska samlingarna utan att behöva 
åka till London och besöka själva museet. I samarbete 
med Google har British Museum skapat en webbplats 
med bilder och information om massor av föremål från 
alla världsdelar från 3000-talet före Kristus och framåt. 
Objekten representerar så gott som alla aspekter av 
mänsklighetens historia – som konst, design, teknik, 
religion, handel och konflikter med mera. Du hittar 
webbplatsen genom att googla ”Museum of the world” 
eller gå in direkt på: britishmuseum.withgoogle.com ●

Lermask föreställande demonen Huwawa. 
Irak, 1800–1600 f.Kr.

Mästare vi minns
➞ Mängder av sportevenemang världen över har ställts in 
eller skjutits upp. Då är det läge för nostalgifrossa hemma 
i soffan. På SVT Play finns nu årskrönikor från hela 1980- 
och 1990-talen, totalt 20 timmar fyllda av sportminnen och  
historiska ögonblick. Njut av stordåd från Kajsa Bergqvist, 
Peter ”Foppa” Forsberg, Annika Sörenstam, Tre Kronor,  
J-O Waldner, Pernilla Wiberg, Thomas Ravelli – och Borg 
och Stenmark förstås. Och många fler. Du hittar krönikorna 
på www.svtplay.se, sök på ”sportens årskrönikor”.

Ny Skånedeckare
➞ Tina Frennstedt är en mycket 
erfaren kriminalreporter. 
Förra året debuterade hon som 
deckarförfattare med boken 
Försvunnen, den prisbelönta 
första delen i Cold Case, en 
planerad serie kriminalromaner 
inspirerade av verkliga fall. Nu 
är Tina aktuell med den fristå-
ende uppföljningen Väg 9 som 
även den utspelar sig i Skåne 
och har kriminalinspektör Tess 
Hjalmarsson som huvudperson.  
Den här gången handlar det 
om det två 
mord begångna 
med 15 års 
mellanrum och 
utan synbar 
koppling till 
varandra. Eller? 
Spännande! 
FÖRLAG: FORUM

Vidga vyerna – väv! 
➞ Att väva är en inspirerande bok 
både för nybörjaren och den som 
redan väver. Författarna Arianna  
E Funk och 
Miriam Parkman 
blandar vävteknik 
och konstnärlig 
improvisation 
och lär dig att 
väva från skiss 
till färdig väv. 
FÖRLAG: NATUR & KULTUR

Oförglömliga ögonblick, 
oförglömliga programledare. FO
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Tina Frennstedt skriver deckare 
inspirerade av verkliga fall. 



Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

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

Snabbast svarar du på www.kombispel.se/maj 
Fyll i svarskortet, posta redan idag eller ring 08-5800 1234. 

  Störst chans att bli miljonär

  Chans i Superjackpotten

  Nya vinstchanser varje fredag

2005MAKOM

Motorlotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

EXTRA 
VINSTCHANSER, 
EXTRA KÖRGLÄDJE!
ÖKA DINA VINSTCHANSER MED 
EN LOTT I MOTORLOTTERIET!

SVARSKORT Snabbast svarar du på www.kombispel.se/maj
Fyll i svarskortet, posta redan idag eller ring 08-5800 1234.

JA TACK! Jag vill vara med i Motorlotteriet för att öka mina vinstchanser och är med i 4 dragningar under 
en månad. Jag betalar 200 kr och får varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt 
hem i brevlådan. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta genom att 
kontakta kundservice. 

Obs! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2020-06-30 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 Socialdemokratiska 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/. Motorlotteriet står under Spelinspektionens tillsyn.



Din lott ger dig lottnummer till Superjackpotten 
– där kan du vinna hela 10 000 000 kronor!

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar vid snabbt 
besked om storvinst)


