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Nya smaker
på grillen
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TRAKTORER

Bygg nytt i
trädgården

Uffe startade
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GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM
UNDERBARA SAMSØ / BILAGA: VINSTBLADET

Välkommen
Gör en avstickare
till Gustavsberg
ÄNTLIGEN HÖGSOMMAR! Jag hoppas

att ni har det bra runtom i landet
denna speciella sommar. Vet inte om
ni har något kvar av förra numrets alla
knep och korsord – eller om ni som
jag löste det mesta redan i juni? Om
inte bjuder vi som vanligt på ett nytt
korsord i detta nummer. Du vet väl att
du numera även kan lösa korsordet på
nätet på www.kombispel.se/kombi?

Innehåll Kombi nr 7

EN DEJLIG Ø
Följ med till danska Samsø!

Sidan 10

VI TIPSAR OM Gustavsbergs porslins-

museum som återinvigdes i juni – nu
i Nationalmuseums regi, som en del
i deras satsning på svensk design.
Gustavsberg är ju ett av våra mest
kända porslinsbruk och den lilla orten
ligger vackert vid Baggensfjärden,
på bekvämt avstånd från Stockholm.
Nästa gång det blir aktuellt med ett
besök i huvudstaden rekommenderas
en avstickare dit.
Det jag gillar med Gustavsberg är att
orten har förnyats och bevarats i en bra
balans. Nya bostäder har byggts på det
gamla bruksområdet, samtidigt som
det finns rum för nästa generations
hantverkare i de gamla verkstäderna.
Utöver det nya museet finns det sedan
tidigare också en välskött liten konsthall och flera restauranger och kaféer.
TAR MAN SIG inte dit finns det också en

imponerande permanentutställning om svensk
design i allmänhet, med
många exempel från
våra olika porslinsbruk,
på översta våningen i
Nationalmuseum i
Stockholm.
Ta hand om er
och stort lycka
till i månadens
dragningar!

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare
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TÄND GRILLEN!
Skippa flintasteken och
lägg lax eller kyckling på
grillen istället.
Sidan 18

GUIDAD TUR PÅ MUSEET
Andra samlar på konst eller
frimärken. Uffe samlar på
traktorer.
Sidan 20

TILL SJÖSS!
Låt båtlivet
inspirera –
även om du
stannar i land
hela sommaren.
Sidan 13

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om höghjulingarna från Tomelilla och porslinsmuseet i Gustavsberg, bygg en
liten fontän i trädgården och möt två lyckliga lotterivinnare. Och glöm inte korsordet!
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Christina Ohlsson

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: KARIN WESSLÉN

Ålder: 77 år.
Bor: Vallentuna.
Gör: Pensionär, har bland annat
arbetat ideellt i skolan med barn
med särskilda behov.
Familj: Man, två vuxna barn
med respektive, fem barnbarn
och två barnbarnsbarn.
Intressen: ”Korsord, dokumentärer på tv och att umgås med
min underbara familj.”

”Det måste vara fel, tänkte jag”
”JAG FICK ETT handskrivet brev från

Kombispel där det stod att jag hade
vunnit 10 000 kronor. Det måste vara
fel tänkte jag, för jag har ju ingen lott.
Men när jag pratat med kundservice
kom jag ihåg att jag hade tackat ja till
ett lotterbjudande i samband med en
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tidningsprenumeration.
Det är så otroligt roligt och så
oväntat med den här vinsten! Jag har
nog aldrig vunnit något i hela mitt liv
förrän nu.
Mina barnbarn har redan fått 1 000
kronor var. Det känns fint att dela

med sig, och som de säger ’man ska
ge medan handen är varm’. Resten av
pengarna sitter på mitt konto i väntan
på att allt ska bli som vanligt i samhället igen så att jag kan bjuda hela
min stora familj – vi är tjugo personer
– på middag på en trevlig restaurang.”
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Kombinytt
MÅNADENS LÄSARBREV
Tack så jättemycket för er
korsordsspecial.
Hoppas det kommer att
återkomma. Jag älskar att lösa
korsord så jag blev jätteglad!
Margaretha

Kombi
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Landskronas

LUSTGÅRD

TID FÖR
VANDRING

Sveriges äldsta
koloniområde

Fjällen lockar
fler och fler

Korsordsspecialen är ett
välkommet och positivt inslag
i tidningen.
Klurigheterna ger både
avkoppling och hjärngympa,
vilket uppskattas i denna
konstiga och begränsade
coronatid.
Majvor

Sommarcabbar
Nu

vill vi åka
taklöst

EXTRA
TJOCKT
NUMMER!

KORSORDSSPECIAL
+

9 sidor kryss, knep och knåp
Mer än 100 varuvinster

Fint att tidningen kommer i pappersformat. En viktig
funktion i dessa tider då tekniken ofta ställer till krångel.
Roligt med moppereportaget i nr 5, fram för fler sådana.
Vi behöver ju leva så som de gjorde förr om vi ska kunna
stanna upp miljöförstöringen.
Jag jobbar mycket nu i trädgården, så även på bilverkstan där jag jobbar halvtid.
Sänder mina
varmaste hälsningar till alla
oss som kämpar
på så snyggt!
Så får vi se när
nästa storvinst
kommer!
CH

GUSTAVIANSKT / BAKA EN SOMMARTÅRTA
PICKNICKPRYLAR / BILAGA: VINSTBLADET

Detta var nog en av de bästa
tidningarna på länge! Fler korsord passar alldeles utmärkt
som tidsfördriv för många i dessa tider när vi ska vara
mera isolerade och hålla avstånd.
Bara till att försöka lösa så många som möjligt – och
sedan hoppas på lite tur. Ja, artikeln om ”Kolonilycka” är
också trevlig och betyder så oändligt mycket för många.
Irma
Hej Margaretha, Majvor och Irma!
Roligt att ni gillar korsordsspecialen! Hoppas ni och
alla andra som tycker om att lösa korsord skickar in
era lösningar och därmed tävlar om alla fina vinster.
Tävlingen är öppen till 31 augusti.
Som tack för att ni tagit er tid att skriva till Kombi
kommer varsitt skraplottspaket med posten!

Hej CH!
Tack för att
du tog dig tid
att skriva till Kombi och roligt att du gillar reportaget
om moppegänget. Ja, vi får alla hjälpas åt för att ta oss
igenom den här utmanande tiden. Vi skickar dig ett
skraplottpaket i väntan på storvinsten!

Skriv till Kombi!

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

Sex frågor till Oskar Lydén, content creator på företaget Spoon

”Vinner jag en miljon köper jag en höghjuling”
Kanske har du sett filmen på
Kombispels Facebooksida där
Per-Olof Kippel cyklar på sin
höghjuling. Filmen är redigerad av Oskar Lydén.
Hallå där, Oskar, hur ser dina
egna cykelvanor ut?
– Oj … jag ligger verkligen i
lä jämfört med Per-Olof. Jag
cyklar runt i lugnt takt med min
tre-växlade damcykel, ingen
stress!
Du jobbar på företaget Spoon,
som producerar Kombi på

uppdrag av Kombispel. Vad
gör du när du inte klipper
webbfilmer för Kombi?
– Jag skapar en massa annat
kul innehåll för sociala medier.
Det är allt från att filma och
animera till att hitta på mattekluringar.
Vad är det roligaste med ditt
jobb?
– Lite klyschigt, men det är
absolut för att det är så varierande. Ena dagen sitter du på
kontoret i Stockholm och nästa
befinner du dig på inspelning

GRATTIS!

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.

Vinnarna av boken Smörgåstårtor och
smörrebröd, som vi lottade ut i nr 5 blev:
Michael Bengtsson, Borlänge, Ingrid
Brokvist, Arboga, Karl Merefält, Karungi.
Rätt svar i tävlingen: Äggula.
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 smörrebr
öd • BIRGIT NILSSON BERGSTRÖM

Garanterad festsuccé,
klassiska recept och
nya favoriter!

BIRGIT NILSSON BERGSTRÖM

ISBN 978-91-552-6824-4

9 789155 26824
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foto ÅSA DAHLGREN

på en brödfabrik i Göteborg.
Vad har du gjort tidigare?
– Jobbade länge som truckförare på lager innan jag
bestämde mig för att plugga
vidare. Helt rätt beslut men
jag ångrar absolut inte åren på
lagret!
Vad skulle du göra om du
vann en miljon kronor?
– Köpa en höghjuling!
Vad gör du när du är ledig?
– Så här års trivs jag bäst i en
park med goda vänner, bra
musik och några kalla öl.

Lös Kombikrysset på nätet!

Nu kan du lösa vårt korsord på datorn, i mobilen eller på din
surfplatta. Gå in på www.kombispel.se/kombi och klicka på
”lös vårt Kombikryss” under rubriken Kombikrysset, sedan är
det bara att gnugga geniknölarna och sätta igång. Du kan
avbryta, spara och fortsätta med korsordet när du vill. Och
precis som när du löser krysset här i tidningen kan du mejla in
din lösning till vinn@kombispel.se och delta i våra utlottningar.
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Ola Kask
Ålder: 78 år.
Bor: Luleå.
Gör: Pensionär, har jobbat med
svetsning och konstruktion både
som anställd och i eget företag.
Familj: Fru, fem barn och fyra
barnbarn.
Intressen: Stugan, fiske och att
umgås med familjen.

VINNA

RE

30 000:-

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: SIMON ELIASSON

”Nu ska här
resas igen”
”JAG HAR HAFT lotter till och från i
säkert 20 år, men hoppat av och hoppat
på flera gånger under den tiden. Den
här gången tänkte jag hoppa av igen,
men innan jag gjort slag i saken vann
jag en 200-kronorslott. Och tänka sig,
på den lotten var det en vinst på 30 000
kronor.
Man kunde välja presentkort på Mio
och Elgiganten, men jag tog kontanter.
För nu ska här resas utomlands, ja, det
vill säga så fort det blir tillåtet igen.
Senaste gången jag var utomlands
var 2014 då min fru och jag var på
Rhodos. Och kanske blir det Rhodos
den här gången också, eller Thailand,
där jag varit flera gånger under längre
perioder.
Överhuvudtaget reste jag mycket
förr, särskilt i Europa. Jag har bland
annat varit i Rumänien, Bulgarien och
Portugal, och i Jugoslavien som det
hette på den tiden. Det ska bli riktigt
roligt att få komma ut och se sig omkring igen.”
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Per-Olof Kippel
Ålder: 52 år.
Yrke: Arkitekt och cykelfabrikör.
Familj: Hustru och två barn.
Bor: Hus utanför Tomelilla.

Att cykla höghjuling kräver full
koncentration. Underbart och
galet, menar Per-Olof Kippel.
– Det var sådana här saker man
hittade på när man var ung.
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Snacka om

HÖJDARE
Den konkurrerades ut av den moderna
cykeln och placerades i historiens malpåse.
Trodde man. Nu gör höghjulingen från
1880-talet comeback – och Per-Olof Kippel
i Tomelilla har startat nytillverkning.

”Made in Tomelilla”.
Per-Olof är noga
med detaljerna.

TEXT: PER-OLA OHLSSON FOTO: STEFAN LINDBLOM

D

ET ÄR EN minst sagt egen-

domlig syn som möter
besökarna på en gata i ett
industriområde i utkanten
av Tomelilla i Skåne. Högt över marken
kommer Per-Olof Kippel på en cykel
med ett gigantiskt framhjul.
– Det är lite som att flyga, ropar han
däruppifrån. Man har en fantastisk
överblick.
Plötsligt känns det som vi är förflyttade till en annan tidsepok. Höghjulingarna förknippar man främst
med suddiga gamla svartvita fotografer
med allvarliga herrar med plommonstop och stora mustascher.
Men faktum är att den gamla cykelmodellen återupplever en renässans
och att höghjulingen som Per-Olof
sitter på är hans nyproducerade racingmodell.
– Intresset för höghjulingarna har
ökat de senaste åren, framför allt i USA
och Storbritannien, men det har börjat
växa även här i Sverige, berättar han.
LITE MÄRKLIGT kan man kanske tycka

eftersom höghjulingarna egentligen
bara är en parentes i cykelhistorien.
De utvecklades på 1870-talet, hade sin
storhetstid kring 1880 och slutade
tillverkas redan 1889 då de blev utkonkurrerade av den moderna cykeln med
två lika stora hjul.

Orsaken var uppenbar. I jämförelse
med den moderna cykeln var höghjulingen opraktisk. Med sitt gigantiska
framhjul och avsaknad av broms var
den svår att komma upp på, balansen
var dålig och det gick inte att snabbt
få stopp på ekipaget såvida man inte
kastade sig av cykeln.
– Jämfört med den moderna cykeln
är det en idiotisk konstruktion, men
själva cykelupplevelsen är fantastisk,
säger Per-Olof Kippel.
PER-OLOFS EGET intresse väcktes när
han för sex–sju år sedan råkade se ett
filmklipp med höghjulingar på nätet.
– Det var filmat i nutid och jag blev
fascinerad eftersom jag trodde höghjulingarna hörde till historien.
Som arkitekt såg han det vackra i
den gamla cykelmodellen och det lilla
filmklippet förändrade hans liv.
– Man kan säga att det var kärlek vid
första ögonkastet. Jag kände direkt att
det här var något jag ville ägna mig åt.
Först hade jag inte en tanke på att börja
bygga höghjulingar själv, men jag ville
cykla på dem.
Strax därefter fick han själv prova
hur det kändes på riktigt och det
bekräftade allt han hade föreställt sig.
– Den cykeln gav mig tillbaka
äventyret i mitt liv. Det var sådana här
saker man hittade på när man var ung.

”Jämfört med den moderna cykeln
är det en idiotisk konstruktion, men själva
cykelupplevelsen är fantastisk.”
magasinet kombi

7 2020

Gammaldags
cykel, moderna
trampor.

Det var underbart, men samtidigt helt
galet, säger Per-Olof.
Han kände direkt att han ville ha en
egen höghjuling och han började leta
på nätet.
– Det fanns några tillverkare, men
deras modeller levde inte upp till mina
preferenser. Jag ville ha en ganska enkel
design med fokus på cykelegenskaperna.
DÅ FÖDDES TANKEN på att börja tillverka
egna höghjulingar. För fyra år sedan startade han Standard Highwheels i lokalen
bredvid sitt arkitektkontor i Tomelilla.
– Jag är priviligierad eftersom jag
kan driva det här projektet inom ramen
för min andra verksamhet. I början
fördelade sig mitt arbete 50/50 mellan
cyklarna och arkitektkontoret. Nu är
det en övervikt för cyklarna.
Per-Olof Kippels höghjuling, som
finns i modellerna touring och racing,
är trogna originalet som var färdigutvecklat på 1880-talet. Han tillverkar ett
50-tal cyklar om året, varav de flesta
exporteras. Flera av delarna är special-
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Per-Olof Kippel är
arkitekt, men i dag är
cykeltillverkningen
hans huvudsyssla.

Racing eller touring

➞ Touringmodellen är den vanliga
brukscykeln som har en lite bredare
fälg. Den är tåligare och sadeln sitter
lite högre upp.
➞ Racingmodellen har rakt styre,
smalare fälg, tävlingspedaler och den
rekommenderas bara för vägar med
bra underlag.
➞ Cyklarna finns i tre olika storlekar
beroende på benlängd. 52-tumsmodellen väger bara 12,6 kilo. Stålkonstruktionen är tillverkad i chromolystål.
➞ En cykel från Standard Highwheel
kostar 15 000–20 000 kronor.
De flesta av Per-Olofs
cyklar går på export.

”Det var kärlek vid första ögonkastet.
Jag kände direkt att det här var något
jag ville ägna mig åt.”
beställda, som till exempel ekrarna till
det stora framhjulet som har en diameter på 1,4 meter.
– Däcken är gjutna och det gör att
varje grop i vägen känns i hela kroppen.
Höghjulingen blir som en förlängning
av benen.

– Men eftersom man sitter så högt
får man en bra överblick över vad som
händer längre fram och kan planera sin
körning på ett helt annat sätt än på en
vanlig cykel eller i en bil. Det är som att
sitta på en häst eller i en lastbil.
MED EN HÖGHJULING kan man i

PÅ NÅGRA AV sina cyklar har Per-Olof

monterat en broms på bakhjulet, men
för att kunna nå den måste cyklisten
kliva av sadeln och ställa sig på det
lilla fotsteget – en balansakt som i sig
innebär risker.
– Om jag skulle montera en handbroms på framhjulet innebär det alltför
stora risker för att man slår runt om
man bromsar för kraftigt.
Istället bromsar man huvudsakligen
genom att hålla emot på pedalerna.
Behöver man stanna snabbt finns inga
andra alternativ än att kasta sig av
cykeln.
8

tävlingssammanhang komma upp
i 30–40 kilometer i timmen på platt
mark, men normalt ligger topphastigheten kring 18–19 kilometer i timmen.
– Jag har alltid hjälm på mig när jag
cyklar, säger Per-Olof och medger att
även han har kraschat ett par gånger.
Nu i sommar var det tänkt att det
skulle ha blivit en stor höghjulingsfest i
Skåne med internationellt deltagande.
”Sweden 3 days” heter evenemanget
och det skulle ha hållits tävlingar tre
dagar i rad i Lund, Ystad och utanför
Sjöbo. Men på grund av coronapandemin har allt ställts in.

Cykelns historia

➞ Den moderna cykeln utvecklades
1816–1817 av den tyske baronen Karl
Drais som konstruerade en tvåhjulig
sparkcykel med styrning av framhjulet.
➞ 1839 satte skotten Kirkpatrick
Macmillan vevstakar på bakhjulet som
drevs av hävstänger fram som på en
trampbil.
➞ 1861 tog utvecklingen ytterligare
ett steg framåt när fransmannen Pierre
Michaux monterade vevarmar och
pedaler på framhjulet.
➞ 1867 konstruerade fabrikören Fredrik Runstedt och vagnsmeden Hans
Johan Larsson från Vrigstad ”Runstedts
Träbult” som på sin tid var en unik
konstruktion med styrinrättning och
pedaler som roterade kring sin egen
axel.
➞ 1865–1870 såg höghjulingen dagens ljus. Framhjulet gjordes allt större
för att man skulle kunna uppnå högre
hastigheter vid tävlingar.
➞ 1885 presenterade John Kemp
Starley sin ”Rover II” som anses vara
den första moderna cykeln.

– Vi har flyttat arrangemanget till
2021 och då ska det bli en riktig folkfest. Vi har redan ett 30-tal tävlande
anmälda och deltagarna kommer från
hela världen, bland annat USA, Kanada,
Storbritannien, Mexiko och Puerto
Rico, säger Per-Olof som förutom att
han är arrangör även siktar på att vinna
tävlingen. ●
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TEXT: CHRISTINA BILD
FOTO: ANNA DANIELSSON

Kulturkoll

Nypremiär för Porslinsmuseet

Lisa Larsons
Johanna,
ur serien
Larsons ungar,
producerades
1962–1980.

FOTO: NATIONALMUSEUM

Gustavsbergs Porslinsmuseum ligger vid
hamnen i Gustavsberg utanför Stockholm.

Prakturnor från samlingen, en hantverkstradition som gått förlorad.
SERVISER, KERAMIK och badkar, javisst.

Men plasthinkar och kyldiskar? I dag
är det inte många som minns alla
produktområden som Gustavsbergs
porslinsfabrik verkat inom sedan
starten 1825. Logotypen i form av ett
ankare känner dock alla igen, liksom
Nobelservisen. Och Blå blom, servisen
som tillverkades i hela 132 år, 1874–2006.
Snacka om hållbar design!
Många av de serviser, keramik- och
bruksföremål som formgetts av Wilhelm
Kåge, Stig Lindberg, Lisa Larson, Karin
Björquist, Signe Persson-Melin och
Karl-Arne Breger har också blivit populära samlarföremål genom åren.
Av det forna storbolaget återstår i
dag ett litet personalägt företag som
tillverkar ny design och klassiker av

Den nya utställningen bjuder på
en hel vägg med tallriksnostalgi.
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bland andra Stig Lindberg, och fabriksområdet på Värmdö har förvandlats
till bostäder, kaféer, restauranger – och
Gustavsbergs Porslinsmuseum, som
varit stängt för renovering i tre år.
Om allt går planenligt öppnas
museet 16 juni för att i olika former
visa Gustavsbergs industrihistoria,
konstnärliga arv och föremålens roll i
vardagen. Cirka 2 000 objekt har valts
ur den enorma samlingen som ägs av
Nationalmuseum.
– En av nyheterna är att vi nu kan
visa plast, tack vare ny belysning. Det
kunde vi inte göra tidigare eftersom
plast är så ljuskänslig, berättar Mattias
Robertson på Nationalmuseum.
Ett av de mest kända plastföremålen
är askkoppen Kulan som lanserades 1970
och fortfarande tillverkas. För designen
stod Gunnar Larson, make till folkkära
Lisa Larson som hyllas med museets första tillfälliga utställning. Cirka 200 objekt
ställs ut, såväl hennes karaktäristiska
”ungar” som okända objekt från hennes
skoltid. I den permanenta utställningen
exponeras bland annat emaljarbeten,
offentlig utsmyckning, en hel vägg med
tallrikar, prakturnor och dukade bord
från olika epoker. ●

FOTO: NORDISKA MUSEET

Gunnar Larsons
melaminaskkopp
Kulan har tillverkats i
många färger sedan
debuten 1970.

Tillverkningen av sanitetsporslin tog fart
strax före andra världskriget och utgjorde
länge en stor del av försäljningen.
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Lyxig ”morgonmad” på Rum og Rooms i Brundby.
På Sams Distillery kan
du provsmaka destillat
med smak av ön.

Læsø
SVERIGE
DANMARK
Samsø

Bornholm
TYSKLAND

Samsø ger

MERSMAK

Soliga Samsø mellan Själland och Jylland
lockar med guldgula rapsfält, vidsträckta
sandstränder, prunkande trädgårdar, danskt
gemyt – och fantastisk mat. Bäst upplever du
ön på cykel, men det går också fint att ta sig
runt med bil. Varför inte hyra en elektrisk?
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY
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V

I ANLÄNDER MED förmiddags-

färjan från Kalundborg till
hamnen vid fiskebyn Ballen,
en idyll med fridfull hamn,
klassiskt badhotell och små butiker.
Och visst passar det utmärkt att börja
Samsøvistelsen med en äkta dansk
”frokost” på Skipperly, som serverar öns
bästa smörrebröd och sillvariationer.
Den gemytliga krogen huserar i en
rödmålad gammal fiskebod och har
uteservering som vetter mot hamnen.
Skipperly är känt för sina sillspecialiteter. Tomat- och sherrysillen hör till
favoriterna, men även den syltade och
”lakserökta” varianten ger mersmak.
Kökschefen Mads Risom serverar några
smakprov. Vi prövar också ”kartoffelmaden”, som består av nyskördad Sammagasinet kombi

7 2020

FOTO: COLOURBOX

Njut av böljande rapsfält under trampturen.
På Samsø är vägarna som gjorda för cyklister.

søpotatis med kallrökt lax, ostkräm och
syltade rädisor.
– Färskpotatisen från ön räknas av
många som den främsta delikatessen i
Danmark, säger Mads stolt och berättar
att ön har en egen råvarufestival i juni,
med särskilt fokus på potatis, sparris
och jordgubbar.
Mads kryddar även sin egen snaps,
för ”den lille” är ett måste till sillen,
hävdar han bestämt.
– Jag använder bland annat strandörter, rågbröd, libbsticka, vinbär, kummin och kvanne som smaksättare.

Hållbar turism och mat har blivit ett
signum för Samsø. Många gårdar satsar
på ekologisk odling och här finns ett
dussintal restauranger som värnar det
lokala. På ön finns också mikrobryggerier, destillerier och fiskrökerier.
PÅ SAMSØ CYKLAR man, för ön är
knappt tre mil lång, sju kilometer som
bredast och har tio mil fin kust att
upptäcka. Eller varför inte njuta av
landskapet med elbil? Det finns gott
om laddstationer och elbilar finns
att hyra. Men se upp – den vanligaste

”Färskpotatisen från ön räknas av många som
den främsta delikatessen i Danmark.”
magasinet kombi
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Det är väl skyltat
längs cykelstigarna.

trafikskylten på Samsø varnar för
”krydsende cyklister” och att man som
bilist bör tänka på farten.
Vi har bokat rum på Vadstrup 1771,
ett anrikt värdshus med kafé, galleri
och butik. Det drivs av ljudteknikern
Paul Hammann och bildkonstnären Rie
Toft, som också har studio på gården.
Vadstrup ligger mitt på ön, med bokskog och ett blommande ängslandskap
som närmsta grannar. Egendomen har
anor från slutet av 1600-talet, när den
11

I idylliska Nordby har även änderna
tillgång till korsvirkeshusen.

Missa inte The Morgan Garage i byn Besser på Samsø. I en gammal
bilverkstad har fantasten Preben Bograd skapat sitt eget universum.
Här samsas stilfulla modeller för både vuxna och barn med Morganbilar från 1937 fram till idag. www.themorgangarage.com
Fiskebyn Ballen har
en rofylld hamn, ett
badhotell och flera
bra krogar.

Paul Hammann och Rie
Toft lockar med anrikt
boende på Vadstrup 1771.

svenska armén tagit ön i besittning
under kriget mot danskarna.
– Flera av våra gäster väljer att
bo här under en vecka för att göra
dagsturer runt ön, berättar Paul, som
till middag denna kväll bland annat
serverar varm hummer med tomat,
Samsøpotatis med linser och kalvfilé
med färska grönsaker.
NÄSTA MORGON TAR vi sikte på norra
Samsø. Bilen får stå till förmån för
en heldag på cykel. Vi stannar till vid
Langör, efter att ha cyklat en timme i
en härlig medvind. Här ligger Samsø
Naturskole, där Bjarne Manstrup
väntar. Han leder guidade strandvandringar i det naturskyddade området.
– Jag har varit naturvägledare i över

30 år och ledsnar aldrig på naturen här
ute, säger han med en gest ut mot det
säregna strand- och fjordlandskapet.
Vi följer med på en vandring och får
ta del av Bjarnes kunskap om örter och
läkeväxter.
Ballebjerg nästa! Även om ön mestadels är platt så finns det några riktigt
långa backar i norr, där naturen har
likhet med österlenska Brösarps backar
och naturen vid Ales Stenar.
Här ligger även Nordby, för några år
sedan utsedd till Danmarks vackraste
by, med sina smala kullerstensgator
och gränder, kantade av pietetsfullt
renoverade korsvirkeslängor.
Mysiga restauranger och kaféer
förstärker idyllen, där lunchen på
”Smagen av øen” är ett måste. En

”Jag har varit naturvägledare i över 30 år och
ledsnar aldrig på naturen här ute.”
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kombinerad butik, kafé och restaurang
som frestar med ett brett urval av öns
delikatesser.
Vi satsar på en träbricka med ost,
charkuterier och grönsaker, tillsammans med saftigt rågbröd. Och en
sallad med pesto, rödlök, sparris och
Samsøpotatis. Det mesta av det som
finns på menyn kan man köpa med sig.
I Nordby ligger även Samsø Brygghus
& Kafé, där det definitivt är läge att
njuta av den lokala pilsnern ute i trädgården. Det finns ett tiotal ekologiska
brygder att välja mellan.
DET ÄR SEN eftermiddag när vi cyklar

söderut för en glasspaus på kaféet Casa
Tua. Italiensk glass och espresso passar
utmärkt efter den stadiga lunchen. Därefter tar vi sikte på Sams Island Distillery
i Onsbjerg, som bland annat tillverkar gin
kryddad med myrsyra och enbär.
Matresan på Samsø fortsätter sedan
mot Madhus RumogRooms i Brundby.
magasinet kombi
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Bjarne Manstrup på Samsø naturskole
guidar naturintresserade besökare.

Läsø är känt för sina
unika tånghus.

Två andra danska

ÖFAVORITER

L
En minst sagt udda upplevelse i lantgårdsmiljö, där man äter middag vid
långbord tillsammans med värdfamiljen
och andra gäster. Råvarorna hämtas i
huvudsak från den egna trädgården.
Grannen Brundby Rockhotel lockar
med konsert senare i kväll. En perfekt
avslutning på en intensiv dag. ●

Resa till Samsø

➞ Samsø, med 3 500 invånare, ligger
i Kattegatt norr om Fyn. Du reser dit
med färja från Kalundborg på Sjælland,
eller Hou på Jylland. Jyllandsrutten tar
en timme, Sjællandsrutten tar cirka
90 minuter.
➞ Att bo: Tre gedigna boenden är
Vadstrup1771, RumogRooms i Brundby
samt Ballen Badehotel. Alla med restauranger och kökschefer som värnar
det lokala. Boende från 1 200 kr för
dubbelrum inkl frukost.
➞ Mer info: www.tilsamsoe.dk,
www.samsoelinjen.dk och
www.visitsamsoe.dk.
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ÆSØ VID NORDJYLLAND är en
riktig öpärla. Det tar 90 minuter
med färjan från Fredrikshavn
till den största ön i Kattegatt
– stor som svenska Fårö och med ett
par tusen invånare. Tillsammans med
Bornholm kan ön dessutom skryta
med flest soltimmar i Danmark.
Stora delar är naturreservat och hit
kommer turister som vill njuta av
naturen och gärna upptäcka ön till
fots eller från cykelsadeln. Det finns
över 25 kilometer stränder, så det är
ingen risk att du behöver trängas
– inte ens under högsäsongen i juli.
Det är smidigt att resa hit med
färjan från Göteborg till Fredrikshavn.
Färjan vidare till Læsø går flera gånger
om dagen under sommarmånaderna.
Mer info: www.visitlaesoe.dk

och små fiskelägen med väl renoverade korsvirkeshus. Res smidigt med
färja från Ystad till huvudorten Rønne.
Resan tar 80 minuter.
Här finns närmare 25 mil cykelvägar,
där merparten går vid sidan av bilvägarna. Längs vägen finns dessutom
flera klassiska badhotell med prisvärda
restauranger. Det finns också gott om
lokala mat- och dryckesproducenter
på Bornholm.
Mer info: www.bornholm.info ●
Bornholm är en ö som
gjord för cyklister.

BORNHOLM, MED DRYGT 40 000

invånare, lockar cyklister i mängd. På
en yta stor som halva Öland finner du
allt – från den dramatiska nordöstra
klippkusten och böljande skogs- och
åkerlandskap inne i landet till de ändlösa kritvita sandstränderna i söder.
Till det kan läggas medeltida borgar
13

FIXARGLÄDJE

– bygg nytt i trädgården
En rostig hink, en fontän i en gammal zinkbalja eller en enkel spaljé
av spillvirke. Det går att göra mycket trädgårdsfint av loppisfynd och
sådant du annars skulle kasta. Det är bara att släppa loss fantasin
och börja skapa.
TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: UR BOKEN KREATIV I TRÄDGÅRDEN, AV ANNA ÖRNBERG. BOKFÖRLAGET SEMIC

I ANNAS TRÄDGÅRDSVÄRLD behöver

man inte heller vara superproffs på att
bygga eller ha en massa specialverktyg
hemma. Det viktiga är att lusten att
skapa finns, och att man släpper tanken på att allt måste vara perfekt.
– Det är därför det är så bra med
loppisgrejer. De kostar inte mycket,
14

och skulle bänken eller vad man nu
snickrar på blir lite sned och vind så
gör det inget.
Några av projekten i Annas bok tar
några dagar att göra, andra fixar man
på ett par timmar. Det viktiga här är att
det mesta kan göras med enkla handverktyg som skruvdragare, sticksåg och
fogsvans.
Som sagt, det handlar i grunden om
att våga mer än om att kunna. Det kan
bli något fantastiskt. ●
40 cm

20 cm

A

B

90 cm

F
C
10 cm

D
E
60 cm

För klängiga
typer

Bygg en snygg spaljé – som
dessutom är lätt att flytta.
Klätterställningar och spaljéer som ska
skruvas fast eller ha fastgjutna stolpar
kan ge beslutsångest eller kännas som
omständliga projekt. Det är så mycket
enklare att bara luta ställningen lite nonchalant mot en vägg. Då blir det ingen stor
grej att flytta den om det behövs. Dessutom är den så snygg att det inte gör så
mycket om klängväxten är lite gles. Gör en
eller flera! Virket kostar runt en femtiolapp.
Material:
A – tvärribba, 58 cm
B – tvärribba, 62 cm
C – tvärribba, 74 cm
D – tvärribba, 78 cm
E – ben, 200 cm, 2 st
F – mittdekor, 160 cm
G – kryss, 104 cm, 2 st
27°

G

25 cm

finns inga exklusiva utemöbler eller
perfekt anlagda rabatter. Här finns
istället hemsnickrade spaljéer av
rivningsvirke, betongklädda loppismöbler och rostiga baljor fyllda med
kryddväxter.
– Jag triggas av folk som är påhittiga,
som tar vad de har och gör något fint
av det. Dessutom är jag ju smålänning
– sådana gillar ju när det är bra men
billigt fixat, säger Anna Örnberg som
är formgivare och trädgårdsjournalist,
dessutom författare av ett stort antal
böcker.
Under arbetet med sin senaste bok
Kreativ i trädgården har hon rest runt
i landet på jakt efter trädgårdar där
ägarna har skapat en alldeles speciell
stämning, ofta med enkla medel och
genom att ta tillvara sådant som annars
skulle slängas. Rostigt skrot blir ett
konstverk, en skottkärra fylls med en
blomsterplantering och en stor sten
som ligger i vägen har gjorts om till ett
bord.
– Många tror att det bara är de stora
trädgårdarna som går att göra spännande och innehållsrika, men så är det
inte. Också små trädgårdar har många
möjligheter. Jag minns speciellt en som
bara var 64 kvadratmeter stor, men
indelad i fyra olika ”rum”. Den kändes
väldigt kreativ och genomtänkt.

30 cm

I

ANNA ÖRNBERGS favoritträdgårdar

385 mm

60 mm

575 mm
36°

Urtag
27°

Gör så här:
1. De båda längderna för krysset kapas
enligt illustrationen ovan med ett urtag för
halvt-i-halvt-fog i 36 graders vinkel.
2. Båda längderna sågas identiska och kan
sedan läggas ihop till ett kryss.
3. De övriga längderna kapas rakt av eller
snitsas till genom att ändarna sågas lätt
spetsade.
4. Lägg benen och mittdekoren på arbetsbordet. Mät och placera ut de två nedersta
ribborna. Lägg krysset på plats. Finjustera
placeringarna vid behov och skruva sedan
fast ribborna och krysset.
5. Bygg på med de två översta tvärribborna.

”Många tror att det bara är de stora
trädgårdarna som går att göra spännande
och innehållsrika, men så är det inte.”
magasinet kombi
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Det behövs inte
mycket virke för
att bygga den
här snygga och
praktiska spaljén.
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Vi är nog många
som drömmer om
att ha en fontän
i trädgården.

Anna Örnbergs bästa tips
för en kreativ trädgård
1. Det är lätt att bli hemmablind och
inte se möjligheterna. Därför är det bra
att fotografera trädgården ur olika
vinklar. Skriv sedan ut bilderna, lägg
i en plastficka och rita in dina tänkta
projekt med en tuschpenna. På det
viset kan du testa olika idéer och se
vad som funkar.
2. Dela upp trädgården i olika funktioner. Kanske en plats för umgänge,
en för lek, en för avskildhet och en för
odling. Skapa rum eller avdelningar
med hjälp av ett plank, en portal, en
häck eller liknande.
3. När du bygger något, ett enkelt
skjul, en spaljé eller en klätterställning
för växter, får du en naturlig axel att
jobba runt. Det i sin tur ger ytterligare
möjligheter. Du kan låta växter klättra
på skjulet, ställa din egendesignade
trädgårdsbänk i lä framför planket och
lägga vackra stenar runt kanten på
dammen.
4. När du går på loppis och letar
prylar, tänk funktion istället för ett
speciellt föremål. Något att ha växter i,
något som fåglar kan bada i, något
som är runt … Då upptäcker du att den
gamla hinken med hål i till exempel är
oduglig som hink, men perfekt som
kruka.

Vattenplask

Porlande vatten ger trädgården extra liv. Att bygga
en liten fontän är enklare
än du kanske tror.

Det porlande ljudet och blänket av vatten
ger en rofylld stämning. Det krävs inte en
hel damm, det kan räcka med en zinkbalja,
en stor vattentät kruka eller, som här, ett
nergrävt gammalt avloppsrör av betong.
Den rostiga kranen fyller inte längre någon
praktisk funktion, men som dekoration
passar den bra.
En minipump med en liten bubblande
fontän kan köpas för ett par hundralappar i
en nätbutik som säljer utrustning för dammar.
Pumpen kräver ingen fast vattenanslutning,
utan pumpar runt samma vatten.
Anslut en timer till pumpen, så att det
bubblar de tider på dygnet då du finns i
närheten.
Kärlet kan grävas ner eller sticka upp
ovan mark som på bilden, där en botten
av betong gjutits inuti röret. En vanlig
plastbalja funkar också som kärl, men då
kanske den ska grävas ner så att den blir
helt dold.
Själva vattenytan (eller hela baljan) kan
täckas av en bädd av små fina stenar, där
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Gjuten betongbotten

sedan vattnet bubblar upp. I en del butiker
med dammutrustning finns särskilda
metallgaller som stenarna kan vila på.
Men det funkar lika bra med ett grillgaller, en fotskrapa eller ett kapat smårutigt
armeringsnät (5 x 5 cm rutor). Sedan
placeras ett mer finmaskigt metallnät
ovanpå, så att stenarna inte faller igenom
springorna. Ett sådant nät finns ofta att
köpa som metervara i bygghandeln.
Det finns en snabb genväg för den
som vill slippa gräva. Har du ett snyggt
vattenkärl kan det helt enkelt stå ovan
mark. I med vatten och sänk ner pumpen
– klart!
En näckros eller annan vattenväxt
blir en fin dekoration och förstärker
dammkänslan. Det finns näckrosor som
inte behöver mer än 40 cm djupt vatten.

Vi har tre exemplar
av Anna Örnbergs
bok Kreativ i
trädgården som
vi lottar ut bland
dem som svarar
rätt på frågan:
I ett trädgårdsskjul skulle man
kunna hitta ett
orv. Vad är det?
1. En sorts spade
X. Ett skaft till en lie
2. Ett nät som används
när man rensar ogräs

Vinn!

Mejla svaret tillsammans med ditt
namn och adress till vinn@kombispel.
se. Döp mejlet till ”Trädgård”. Eller
skicka ett vykort till Tidningen Kombi,
”Trädgård”, Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 31 juli vill vi ha ditt svar.
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Inspiration
HÅVA IN
Barnens favorit; fiskehåv med
teleskopskaft, 159 kr, outnorth.se

Kombiits!
favor
HUVUDSAK
Slipp drippande
droppar i nacken med
en klassisk sydväst,
249 kr, didriksons.com

ALLA PRISER ÄR CIRKAPRISER OCH/ELLER VARUMÄRKETS REKOMMENDERADE BUTIKSPRIS.

LAGERVARA
Fleeceponcho för
kyliga kvällar, 249 kr,
sportshopen.com

SKEPP
OHOJ!

Söndagssegling, fartfrenesi eller
rofyllt mete i ekan. Här är några
smarta saker och klassiska val för
en blöt hemester i svenska
sjöar och havsband.
AV: CHRISTINA BILD

PLATSGARANTI
En magnet under glaset och
självhäftande glasunderlägg
håller drinken på plats när vinden
ligger på. 2-pack kristallglas,
489 kr, happyyachting.com

ARMSTARKT
Mobilfodral som
håller tätt, 149 kr,
sportshopen.com

MINIMAL
Automatiskt uppblåsbar
unisexflytväst, Baltic Legend 165,
1 395 kr, dogger.se

Vinn!
TORRLAGT
En vattentät packpåse har
man alltid användning för,
denna med avtagbar bärrem,
299 kr, vingahome.com

SÄKER PÅ DÄCK
Svensk design och portugisisk kvalitet. Seglarsko
i herrstorlekar, 900 kr, marstrandsko.se

magasinet kombi
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RÄDDARE I NÖDEN
FM/AM-radio som kan laddas
med solceller eller dynamovev
och användas som powerbank till
mobilen, 985 kr, smartasaker.se

VARDE LJUS
Minimal kombinerad LEDlykta/mobilladdare från
BioLite, 495 kr, outnorth.se
Gilla Kombispel på
Facebook och var
med och tävla om
en limefärgad Scuba trunk
från Vinga Home. Tävlingen
hittar du i Facebook-flödet.
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GRILLA
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FOTO: WOLFGANG KLE
RECEPT: SARA BEGNER

(NORSTEDTS)
PÅ BARA 30 MINUTER
FAVORITER: MIDDAG

Kycklinglårfilé
med chimichurri.

Obs!
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Kycklinglårfilé
med chimichurri

Fiskspett med vietnamesisk jordnötssås

4 portioner

4 portioner

Ingredienser:
600 g kycklinglårfilé
Chimichurri:
1 lime, finrivet skal och saft
2 finhackade schalottenlökar
2 finhackade vitlöksklyftor
1 finhackad röd chili
2 dl olivolja
1 dl vitvinsvinäger
1 tsk salt
1 dl finhackad färsk koriander
1 dl finhackad färsk oregano
2 dl finhackad bladpersilja
Till servering:
Kokt potatis, bulgur eller
quinoa

Ingredienser:
600 g laxfilé
salt och svartpeppar
4 citrongräs som grillpinnar
alternativt vanliga grillspett
1 msk olja
1 lime i klyftor
Vietnamesisk jordnötssås:
2 msk finhackat citrongräs
1 finhackad röd chili
3 finhackade vitlöksklyftor
1 msk finriven färsk ingefära
0,5 dl rörsocker
0,5 dl vatten
1 msk fisksås
0,5 dl hackade salta jordnötter

Gör så här:
1. Blanda limeskal (endast det
gröna) och limesaft med lök,
vitlök, chili, olja, vinäger och
salt. Rör ner örterna.
2. Lägg kycklinglårfiléerna i en
bunke och häll över hälften
av chimichurrin. Spara den
andra hälften till servering. Låt
kycklingen dra 10 min.
3. Hetta upp en grill- eller
stekpanna och stek kycklingen
tills den fått fin färg, ca 3 min
per sida.
4. Skeda rikligt med chimichurri över kycklingen vid
servering.

Gör så här:
1. Skär fisken i stora bitar,
ca 50 g per bit. Salta och
peppra. Trä igenom ett spett
i fiskbitarna för att göra det
möjligt att sedan trä fiskbitarna
på citrongräset. Gör likadant
med alla fiskbitar och sätt sedan 3 bitar på varje citrongräs.
2. Pensla spetten med olja
och stek dem i en stek- eller
grillpanna 5–7 min.
3. Blanda alla ingredienserna
till såsen, utom jordnötterna, i
en kastrull. Värm under omrörning tills sockret har löst sig,
vänd ner jordnötterna.
4. Ringla såsen över fisken vid
servering och pressa över lime.

Fiskspett med
vietnamesisk
jordnötssås.

”Boken ska vara en hjälp
när fantasin tryter”

Vad lagar du själv till middag
när du har ont om tid?
– Jag lagar enkel mat till
vardags. Är det riktigt bråttom
blir det gärna färsk pasta med
till exempel stekt broccoli och
massor av riven parmesan.
Här ovan finns recept med
asiatisk touch. Varför är vi så
många som gillar asiatisk mat,
tror du?
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Vi har tre exemplar av
Sara Begners bok Veckans
favoriter: middag på bara
30 minuter som vi lottar ut
bland dem som svarar rätt
på frågan:
När man grillar tillagas råvaran med hjälp av grillens
strålningsvärme. Vad kallas
den närbesläktade metoden
där råvaran tillagas med
indirekt värme, ofta i en så
kallad smoker?
1. Barbecue
X. Barolo
2. Barista

– Jag tror att det är för att vi
rest mycket i Asien och vant
oss med maten därifrån. Och
det är smakrikt och gott! Jag
älskar asiatiska och indiska
smaker.
Något annat kök vi i Sverige
borde upptäcka, men ännu
inte upptäckt?
– Jag tror att Mellanöstern
kommer och att vi kommer äta
mer mat från den matkulturen
även hemma. Sedan den gröna
vågen kom är till exempel
hummus redan helt självklart
i svenska hushåll.
Vad äter du själv helst så
här års?
– Sommarmat får gärna vara
grillad! Grillade grönsaker,
fetaost, goda röror och
nybakat bröd. På sommaren
har jag mer tid för att baka
bröd. Det är lyxigt och gott!

FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

Hallå där, Sara Begner, du
har skrivit Veckans favoriter:
middag på bara 30 minuter.
Vad är tanken bakom boken?
– Att den ska vara en hjälp i
vardagen när fantasin tryter.
Många vill ha variation men
fortfarande lättlagat. Jag utgår
från min egen vardag där det
finns begränsat med både tid
och pengar, och använder
råvaror man hittar i sin vanliga
butik utan att bli ruinerad.

Vinn!

Mejla svaret tillsammans
med ditt namn och adress
till vinn@kombispel.se.
Döp mejlet till ”Veckans
favoriter”. Eller skicka ett
vykort till Tidningen Kombi,
”Veckans favoriter”, Box
995, 162 12 Vällingby.
Senast den 31 juli vill vi ha
ditt svar.
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Uffe Wåhlin är en
jäkel på fickparkering
– traktorerna står tätt
i det 600 kvadratmeter stora museet.

Inget vanligt museum
Uffe Wåhlin gillar traktorer lite mer än de flesta. Det har han
gjort sedan första åkturen i femårsåldern. I dag har han ett eget
traktormuseum norr om Stockholm. Stig på!
TEXT: HENRIK EMILSON FOTO: KARIN WESSLÉN

D

U SER INTE museet för alla

traktorer. Lite så är känslan
när Uffe Wåhlin gläntar på
dörren till sitt traktormuseum i Frösunda. Manöverutrymmet
är minimalt. På 600 kvadratmeter står
i dag ett trettiotal traktorer, tätt, tätt
placerade.
– Som mest hade jag 55 stycken,
men nu köper jag inte fler, nu kör jag åt

20

andra hållet och säljer av istället, säger
Uffe.
Lite mer rörelsefrihet på golvet nuförtiden alltså, även om du måste vara
en jäkel på fickparkering. Den imponerande samlingen spänner från den
äldsta traktorn, en Munktell 22 från
1928, till en Volvo BM Turbo.
– Den är från början av 1980-talet, så
den är nästan för ny, skrattar Uffe.

Intresset för motordrivna maskiner
har han med sig från barnsben. Han
är bondson uppvuxen på en gård i
Närtuna. Efter kriget hade nästan var
och varannan gård ersatt hästarna med
traktorer. 1947 gjorde Uffes far likadant
och köpte sin första traktor och den
femårige sonen fick åka med.
– Det var en Höglund. Fast farsan
ville egentligen inte ha en traktor, han
magasinet kombi
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Det står traktorer och andra fordon
utspridda lite här och där på Uffes ägor.

Uffe Wåhlin
Ålder: 78 år.
Bor: Frösunda i Vallentuna norr
om Stockholm.
Yrke: Driver firma Team Wåhlin
sedan 1969 inom mark, asfalt,
värme och VVS.
Hobby: Veterantraktorer, driver
traktormuseet Uffes Veteraner.
Hemsida: www.uffesveteraner.se

Tonvikten ligger på traktorer
från 1940– till 1960-talet.

Museet har öppet enligt
överenskommelse och
ligger nära Roslagsbanans
station Frösunda.

Ett tag
drev Uffe
Statoilmacken i
Gottröra.

ville fortsätta köra med hästar. Men jag
gillade den från första stund, minns Uffe.
Sedan har det blivit olika slags
maskiner, både på jobbet och fritiden.
19 år gammal började han köra grävmaskin, mestadels för vatten och avlopp. Ett jobb han fortfarande har kvar
fyra dagar i veckan. Museet är öppet på
fredagar. Men han har också kört traktor i tjänsten som snöröjare och hunnit
med att driva Statoilmacken i Gottröra.
– När SAS-planet landade på åkern
utanför … oj, vi har aldrig sålt så
mycket soppa, någonsin. Det var journalister, poliser och nyfikna.
I MITTEN AV 1990-talet började Uffe
samla på traktorer – och bilar. Det
första vi ser när dörren öppnas är
nämligen vingen på en Cadillac Coupe
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De Ville från 1959. Pärlan i toppskick är
parkerad bredvid en Chrysler Windsor
från 1947. Som i sin tur trängs med en
Cadillac De Ville från 1972. Sedan kommer traktorerna.
– Jag hade betalat in en massa pengar på mina pensionsförsäkringar som
bara minskade i värde. Så då tänkte jag
att nu skiter jag i det och gör något jag
tycker är kul istället.
Traktorerna har han dels kommit
över på resor i Europa, dels på Blocket
och så ringer det en hel del människor
som vill sälja. Ryktet går liksom i traktorkretsarna att det finns en samlare.

De flesta av traktorerna har sin historia,
eller proveniens som de säger i SVT:s
Antikrundan. Ta Uffes John Deere 5020
från 1962 som tillhört en medlem i
finansfamiljen Rausing som hade den
på sin gård i England. Den kom han
över genom en bekant. Eller hans Lanz
Bulldog från 1942, med encylindrig
tändkulemotor.
– Hitler körde stenar till sina monument med sådana. Min är grön, men
i vanliga fall är de mörkt grå. Den här
kom jag över genom en kusin till frun,
berättar Uffe.
Hans Lanz Bulldog är nog den mest

”Många gillar hästar. Jag gillar traktorer.
Det är ungefär samma sak.”
21

En Lanz Bulldog från 1942
från Tyskland. I vanliga fall
är de mörkt grå.

Uffes äldsta traktor, en
svensktillverkad Munktell
från 1924.

Den insektsliknande Allis
Chalmers 6, en trädgårdstraktor med motorn bakpå.

Uffe gillar sin tändkulemotor, en av tre i sitt slag i Sverige.
Han brukar starta den på pubkvällarna.

värdefulla i samlingen, ihop med en
Munktell 22. Uffe har även en Munktell
från 1939 och en från 1942. Vi tränger
oss förbi en orange Allis Chalmers 6, en
trädgårdstraktor som påminner om en
slags insekt. Motorn sitter bakpå, spakarna ser ut som antenner och lamporna
ser ut som ögon. Det finns kanske tolv
exemplar i Sverige, förklarar Uffe. En
annan mycket ovanlig traktor är en
senapsgul Renault 3042, från 1954.
– Den kom genom en bekant som
sadlat om till bilar, han tyckte att den
gick alldeles för fort. Han tyckte att den
nästan började wobbla, skrattar Uffe.
Annars är traktorerna inga fartvidunder precis, de flesta i samlingen
snittar på 20 kilometer i timmen. De är
heller inga bekväma fordon, bönderna
fick köra utan vare sig hytt, fönster,
skyddsbågar eller stänkskärmar. I ur
och skur. Mitt bland alla traktorer –
och en jukebox och ett flipperspel och

en Cadillac La Salle och Uffes egen
vardagsbil, givetvis även den en Cadillac – står en batteridriven golfbil.
– Ja, den fixade grabben åt mig när
jag var sjuk för åtta–tio år sedan och
hade svårt att gå …
NU KLIVER VI utomhus för Uffe vill visa
sin Munktell tändkulemotor från 1939.
Förr hade gårdarna endast en motor
som flyttades mellan maskinerna som
skulle användas. Det här är en av tre i
Sverige, en raritet som Uffe med stolthet drar igång. Det brukar han även
göra på pubkvällarna på museet.
– Jag gillar ljudet. Det är lite hemligheten med mitt intresse. Många
gillar hästar. Jag gillar traktorer. Det är
ungefär samma sak.
Vilka kommer då till hans museum?
Utöver flera traktortidningar och
motorentusiaster kommer många finländare. Det passar bra med färjan som

”Mina pensionsförsäkringar bara minskade
i värde. Så då tänkte jag att nu skiter jag i det
och gör något jag tycker är kul istället.”
22

Fint senapsgul Renault, en
mycket ovanlig traktor.

anländer i närheten vid sextiden på
morgonen och så är busslasten framme
vid museet vid sju. Många har varit här
flera gånger. Totalt uppskattar Uffe att
det kommer ett tusental personer om
året. Det är besökarna som är det roliga
med att driva museet, menar han.
– Ja, för några intäkter blir det inte.
Jag tar inte betalt. Sådant skiter jag i. ●

Svensk traktorhistoria
➞ 1800-talet – Experiment med

ångdrivna jordbruksmaskiner i slutet av
århundradet.
➞ 1905 – Ett exemplar av den första
serieproducerade traktorn, The Ivel
Agricultural Tractor, importeras från
Storbritannien till Sverige och Alnarps
lantbruksinstitut.
➞ 1913 – Den första svenska traktorn
tillverkas av JV Svenssons Automobilfabrik i Nacka, Stockholm.
➞ 1914 – Munktells Mekaniska Verkstad börjar tillverka traktorer.
➞ 1952 – Efter andra världskriget ökar
försäljningen av traktorer markant och
antalet passerar hästar i bruk inom
lantbruket.
➞ 1960-talet – Flera säkerhetsregler
som skyddsbåge och störtsäker förarhytt.
➞ 1985 – Krav på värme i hytten
införs i Sverige.
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Weekend

TEXT: CHRISTINA BILD

FOTO: THOM
AS AABERG

I juni och juli
bjuder Pite ha
vsbad
på dagsljus i
praktiken dy
gnet runt.

Femstjärniga
Orsa Camping.

1

2
I Örebro campar du på
.
promenadavstånd från centrum

3
4
5
6
7
Äventyrsgolf på
i Lidköping.

Kronocamping

Camping de luxe
Sommaren 2020 går vi på upptäcktsfärd hemmavid och bor på vinkavstånd till
andra ”hemesterfirare” i husvagn, husbil, stuga och tält. För den som uppskattar
maximal bekvämlighet har vi valt några av landets bästa campingar.
PITE HAVSBAD, PITEÅ 1
Sveriges riviera bjuder på en kilometerlång,
finkornig sandstrand och ett evigt solsken,
åtminstone under juni och juli när solen
knappt går ner. Skulle den mot förmodan
lysa med sin frånvaro (!) finns en artificiell
solterrass, äventyrsbad, utegym, spa med
aromaterapi och havskajaker att hyra. Och
mycket mer.
NORRFÄLLSVIKENS CAMPING,
STUGBY & MARINA, MJÄLLOM 2
Den som inte kan välja mellan vildmarksliv och golfbana söker sig till gudomligt
vackra Höga kusten. Efter en solig dag
på 18-hålsbanan eller dagsmarsch längs
Världsarvsleden sitter det fint med surströmmingsprovning i det gamla fiskeläget
och sedan en lugn stund i badtunna eller
ett svalkande havsdopp från bastuflotten.
ORSA CAMPING, ORSA 3
Orsa Camping fick sin femte stjärna i år
och satsar med bland annat nya strandhus
vid Siljan. Här, på promenadavstånd från

magasinet kombi

7 2020

Orsa, lockar den kilometerlånga långgrunda sandstranden (med en speciell del
för hundar), restauranger, sportbar och
bowlinghall. Varför inte börja dagen med
en trampbåtstur på Siljan eller äventyrsgolf
med dalatema?
GUSTAVSVIK, ÖREBRO 4
För den som vill ha fullt ös bjuder
Gustavsvik på allt från pooler och spelhall till minilantgård, äventyrsgolf och
äventyrsbadet Lost City. Lägg därtill två
18-hålsbanor i närområdet och Örebros
slott, shopping och kultur på promenadavstånd, liksom Backahallen, där campinggäster kan spela tennis, squash, pingis
och padel gratis.
KRONOCAMPING, LIDKÖPING 5
Natur och kultur för alla smaker med
utgångspunkt från Vänerns strand, bara en
kvarts promenad från mysiga Lidköpings
centrum. Hyr en cykel, lådcykel, kajak eller
hoverboard för att upptäcka närområdet.
Missa inte att besöka Läckö slott och

Rörstrands gamla fabrik, som fortfarande
tillverkar de populära Waldermarsuddekrukorna.
BÖDA SAND, ÖLAND 6
I Böda kretsar livet kring den långa, medelhavsvita sandstranden för sol, bad och
vattensport som jetski, trampbåtar och
soffåkning efter rib-båt. Aktivitetsprogrammet är späckat och allt ingår för campinggästerna: gruppträning, barnaktiviteter
och shower. Här finns ett flertal affärer,
restauranger och allt från frisör till massör.
MÖTESPLATS BORSTAHUSEN,
LANDSKRONA 7
Borstahusen är stället för dig som älskar
golf, med två banor nästgårds och
ytterligare 70 inom en timmes bilresa.
Kustremsan mot Öresund bjuder på
långgrunda bad och än längre pirer,
restauranger, fiskbutiker, museum, konsthall och mycket mer. På mindre än en
timme når du Köpenhamn och Tycho
Brahes idylliska Ven är väl värd ett besök.
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De fem först öppnade rätta
lösningarna vinner 4 st Femman
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet
från de gula r utorna på ett vykort och
posta till K
 ombispel, Box 995,
162 12 V
 ällingby senast den 31 juli.
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp
mejlet till Kombikryss juli, och glöm
inte att skriva ditt namn och din adress.
Vinnare och lösning hittar du på hemsidan: kombispel.se/kombi där du
också kan lösa korsordet digitalt.

Vinn!
Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset maj 2020:
Lena Åman, Gällivare, Birgit Lidman, Bromma,
Marie Franzen, Stenungsund, Ursula Sihver,
Sundsvall, Barbro Lund Larsson, Ljusne.
Efterfrågad lösning maj 2020: MUTKOLV.
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När jag vinner …

”En rundtur i norr”
”NÄR JAG VINNER vill jag resa – och resa igen. Det är många
resmål som lockar mig, som Island, Sydamerika och naturligtvis New York, där har jag inte varit sedan 1980-talet.
Men även i Sverige och Norge finns spännande platser,
framför allt norrut. Jag skulle vilja resa längs Norrlandskusten
ända upp till Haparanda och sedan ta av västerut mot Norge
och följa den norska kusten söderut. Vilken fantastisk rundtur det skulle bli! Det vore nog inte omöjligt att få med min
man på resan, han är också en nyfiken människa.
Hittills har jag vunnit många fina småvinster jag är glad
för, som lakan och vinglas. Men en dag kan den stora vinsten
bli min!”

i korta drag
Dragning varje fredag.
Varje spelomgång
löper över fyra veckor. Varje
fredag är det dragning.
Vi har garanterad vinstbevakning – 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 Motorlotteriet ger dig fyra lottnummer
till Superjackpotten. Varje
lott i Extralotteriet ger dig
ett lottnummer. I Superjackpotten 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.

Margareta Bernhardsson
Ålder: 70 år.
Bor: Ornö i Stockholms skärgård.
Gör: Pensionär.
Familj: Man och tre vuxna barn.
Intressen: Vara ute i naturen, läsa, resa
och mycket annat.

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN

Kanske besöker Margareta
vackra Höga kusten under
sin resa norrut.
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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.

Förvald vinst. Om du
inte vill vinna varuvinster värda 200 kr kan du
välja en så kallad förvald
vinst. När du vinner på den
nivån behöver du inte välja,
utan får alltid en ny lott
eller ett skraplottspaket.
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).

magasinet kombi

7 2020

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH INGER SUNDELIN

På gånghemma

Tips för dig som stannar

Historierna om dem
du nästan säkert glömt
➞ I Sveriges Radio-podden och
programmet Snedtänkt berättar
populärkulturhistorikern Kalle
Lind om händelser, företeelser
och personer i underhållningsvärlden som mer eller mindre
fallit i glömska. Det kan handla
om Svullo, Jan Lindblad, Johnny
Bode eller kvinnliga rockpionjärer. Eller om nästan vad som
helst – och allt är faktiskt lika
intressant! Podden finns på
www.sverigesradio.se.
Några av historierna finns också
i boken Snedtänkt: boken som
handlar om det inga andra
böcker handlar om.

Broderi är den
bästa hobbyn!

FÖRLAG: FORUM

Museet kommer
hem till dig
➞ I FLERA MÅNADER har Moderna museet i Stockholm
varit stängt på grund av coronapandemin. Men museet
har bjudit på direktsända ”soffvisningar” på Facebook
där någon av museets experter berättar om ett specifikt
verk. Visningarna finns sparade på museets webbplats.
Missa till exempel inte chansen att få lära dig mer om
ett av museets mest kända verk: Robert Rauschenbergs
”Monogram” – geten med bildäcket runt magen.
Visningarna finns på www.modernamuseet.se ●

FOTO: EMIL EIMAN ROSLUND

Radarpar tillbaka
i ny deckare
➞ Kriminalkommissarie Ewert Grens
och infiltratören Piet Hoffmann har
löst flera fall i en serie deckare. Nu
är de tillbaka i Anders Roslunds nya
kriminalroman Sovsågott. Den här
gången kretsar historien kring
två små flickor – som inte
alls ligger i sina gravar på
kyrkogården …

FOTO: GABRIEL LILJEVALL

FOTO: ALBIN DAHLSTRÖM/MODERNA MUSEET ©ESTATE OF ROBERT RAUSCHENBERG

Lär känna Sveriges mest kända get.

Kalle Lind gräver där
ingen annan gräver.

Rafflande referat
➞ Man behöver inte vara sportnörd för att uppskatta ett riktigt
bra radioreferat. Det vet alla
som hört Sven Jerring smattra
”japaner, japaner” i en sändning från OS 1936 eller Lasse
Granqvist gå upp i falsett efter
Sveriges mirakulösa 4–4-match
borta mot Tyskland i VM-kvalet
i fotboll 2012. Nu har författaren och fotbollsälskaren Måns
Garthon samlat ett antal verkliga
pärlor i ljudboken Fotbollens
mest magiska ögonblick.
FÖRLAG: BONNIER AUDIO

FÖRLAG: ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Anders
Roslund
är tillbaka
med en
ny gastkramande
historia.
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Sätt hörlurarna i öronen
och återupplev de historiska
fotbollsögonblicken.

➞ Hallå där Maria Snare
Johansson, vars Instagramkonto om broderi följs av
nästan 8 000 personer. Har
broderi blivit trendigt?
– Ja, det skulle jag säga.
Allt hantverk är trendigt just
nu för människor vill skapa
något eget, något unikt,
Dessutom är broderi ett sätt
att koppla av. För mig är det
rena meditationen.
Hur började intresset?
– Jag har broderat ända
sedan jag var liten. Först
blommor och sådant, men
sedan började jag med grafiska mönster. När jag visade
upp dem på Instagram fick
jag snabbt många följare.
Vad utmärker ditt broderi?
– Att jag enbart gör grafiska
mönster – svart-vitt eller i
starka färger, och
att jag använder
korsstygn. Jag tror
att många gillar
mina broderier just
för att de är både
enkla och snygga.
Hur vill du beskriva följarna
på ditt Instagramkonto?
– En blandning av unga,
gamla, män och kvinnor.
Majoriteten är kvinnor från
30 år och uppåt.
Vad är ditt tips till andra
som vill börja brodera?
– Sätt igång bara. Korsstygnsbroderi är enkelt och
billigt. Det går att hitta garn,
väv och nålar på loppis.
När brukar du brodera?
– Jämt och ständigt. Framför tv:n, på bussen eller till
och med på släktmiddagar.
Broderi är lätt att ta med,
har jag några minuter över
så syr jag några stygn.
Inte många vet att 30 juli
är utsedd till världsbroderidagen. Firar du?
– Inte mer än någon annan
dag. Alla dagar är broderidagar för mig. ●
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Om du vill bli miljonär har du valt
rätt lotteri – det är hos oss chansen är
störst. En anledning är det relativt låga
antalet lotter: 225 000 st.
En annan att det är fyra miljonchanser
per lott. Varje fredag är det dragning
–vardagsspänning så det förslår!
Ul l
aniel 1 000 00
B
Da
0k

M o ni

100 000 kr

-

E

1
ric

1

Lotteriet med
störst chans att bli miljonär!
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Miljonchans per satsad krona.
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Kombilotteriet1)

Sverigelotten2)

Triss3)

Miljonlotteriet4)

Postkodlotteriet5)

BingoLotto6)

Källa: Tillstånd 2019, slutredovsningar 2018–2019, officiella vinstplaner för 2019 samt årsrapporter.
1)

Vinstplan för 2019.

2)

Vinstplan för Sverigelotten 16 daterad
2018-12-12.

3)

1 fast miljonvinst + 1 månadsklöver
(genomsnittlig vinst 2 765 000 kr) + TV-Triss
(genomsnittligt vinstvärde: 265 0000 kr).
Tillstånd för 2019.

4)

Vinstplan för 2019.

5)

Faktiskt utfall 2019 enligt
Postkodlotteriets årsrapport. Antal sålda
lotter 2019 enligt Postkodlotteriets
slutredovisning.

6)

En normalomgång i Bingolotto innehåller
miljonvinster i Finalspelet genom
fördelningsdragning 4/21. Antal sålda
lotter enligt slutredovisning 2018/2019.

