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Glädjen är på topp men budgeten låg
när Rickard, Marcus och Henrik kör racing

Därför mår vi bra 



JA, CORONAVIRUSET påverkar allt, stort 
som smått i år. Vi på Kombispel har för 
första gången haft en jackpottdragning 
med vinnaren med på video. Gey och 
hans döttrar räknade ned och jag fick 
förtroendet att trycka på hjulets stopp-
knapp vid rätt tillfälle. Dryga miljonen 
blev det i vinst för Gey och jag hoppas 
verkligen att utvecklingen vänder snart 
och att han då får möjlighet att resa till 
Ungern.

SÅ MYCKET RESOR har det inte blivit den 
här sommaren, men en hel del natur. 
Ju äldre jag blir desto viktigare blir det 
för mig att få komma ut i naturen på 
olika sätt. Omgivningarna, lugnet och 
avkopplingen är för mig en stor del av 
upplevelsen under vandring, jakt och 
andra aktiviteter. Några som vet varför 
det är så är Åsa och Mats Ottosson som 
berättar mer för oss om innehållet i sin 
nya bok Närmare naturen.

ETT AV MINA andningshål är skogarna 
runt Ängelsberg i Västmanland. Det 
gamla välbevarade järnbruket där är 
ett av Sveriges första världsarv och är 
väl värt ett besök om du befinner dig i 
krokarna. På ön Oljeön precis utanför 
samhället finns också världens äldsta 
bevarade oljeraffinaderi, så för den 
industrihistoriskt intresserade är orten 
en riktig guldgruva. I det 
här numret tipsar vi om 
Sveriges alla världsarv 
och hoppas inspirera till 
fortsatta upptäcktsfärder 
i vårt avlånga land.

Mycket nöje  
och stort lycka  
till i månadens 
dragningar! 
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Annorlunda sommar 
på hemmaplan

SLUTA DRÖM OM RACING 
Visst kan du tävla på
bana utan att det kostar
en förmögenhet.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om hur naturen påverkar oss, om Carl Larsson och om Sveriges första folkpark, 
laga mat från trädgården och möt två lyckliga lotterivinnare. Och glöm inte korsordet!

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

VÅRT ARV

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151
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Kombi är ett månadsmagasin för Kombilotteriets,  
Drömreselotteriets och Motorlotteriets kunder. 
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Hälsingegårdarna är ett av de 
15 världsarven i Sverige. 

Sidan 6

STENARNA BERÄTTAR 
Amatörgeologerna 
i Göteborg hittar spår 
från jordens födelse.
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Shoppa trendigt 
– och resurs-
snålt.
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Gey Rydell
Ålder: 80 år den 30 augusti. 
Bor: Nybro.
Gör: ”Jag har större delen av mitt 
yrkesliv arbetat med trä, bland annat 
som möbelsnickare. Har även kört 
lastbil.”
Familj: Två döttrar, sex barnbarn, tre 
barnbarnsbarn och ett till på väg. 
”Plus min katt Kajson som är 12 år.”
Intressen: Golf, har spelat i 45 år 
med handicap under 10 som bäst. 
Resor, historia och kultur.

VINNARE 
1 100 000:-DET ÄR EN ANNORLUNDA Jackpottdragning. 

Coronapandemin sätter stopp för både resande 
och större folksamlingar. Vinnaren Gey Rydell 
och hans döttrar finns hemma vid Geys köks-
bord i Nybro, medan vinsthjulet, Kombispels 
lotteriföreståndare Jonas Lindholm och kon-
trollanter från Notarius Publicus finns på plats 
hos Kombispel i Stockholm. All kommunikation 
sker via videosamtal i datorn. Lite ovant till en 
början, men snart flyter samtalet på fint.

Gey ger signal till Jonas att sätta igång hjulet. 
Gey och hans dotter räknar högt till 22 och då 
trycker Jonas som överenskommet på stopp. 
Hjulet saktar ner, snuddar vid guldstjärnan som 
innebär en extra snurr men stannar till sist på 

1,1 miljon kronor. Det blir fullt jubel både  
i Nybro och Stockholm.

– Klart jag är glad, tänk att det skulle bli så 
mycket pengar. Jag har haft min lott i 35 år, så 
det var väl dags!

Vad pengarna ska användas till är inte riktigt 
bestämt, mer än att döttrarna ska få varsin 
slant. Eventuellt blir det också en weekendresa 
till Budapest. Gey är mycket intresserad av  
historia och kultur och i Ungerns huvudstad 
finns sådant i överflöd.

– Genom mitt golfintresse har jag varit i 
kanske 30 av Europas länder och spelat. Då har 
det inte funnits tid att se sig omkring ordentligt, 
så det får jag ta igen nu.
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”Efter 35 år var det dags”

Hjulet stannade 
på 1,1 miljoner 

kronor.



”Jag älskar spel och lotterier”
Fem frågor till Göran Lund, ekonomichef på Kombispel

Hallå där Göran Lund, du 
är ekonomichef på Kombispel. 
Vad innebär det mer konkret? 
– Att jag ska hålla kontroll på 
pengarna för lotterierna. Jag ska 
se till att alla vinnare, personal, 
leverantörer och förmånstagare 
får sina pengar.
Hur kommer det sig att du job-
bar på Kombispel, vad har du 
för bakgrund?
– Jag har i hela mitt yrkesverk-
samma liv jobbat med ekonomi. 
De första tio åren var jag revisor, 
sedan jobbade jag tio år som 
konsult och de senaste 20 åren 
har jag varit anställd på Kombi-
spel. Att jag dessutom älskar spel 
och lotterier gör mitt jobb ännu 
roligare.
Vad är det roligaste med ditt 
jobb? 
– Det absolut roligaste är att 

träffa vinnare och få betala ut 
vinster till dem. En högvinst kan 
innebära att vinnare kan uppfylla 
sina drömmar och få lite guld-
kant på tillvaron.
Har du själv vunnit på lotteri 
någon gång? 
– En gång vann jag 18 000 kro-
nor på ett lotteri. De pengarna 
använde jag som en delbetal-
ning av en resa som jag gjorde 
med mina barn.
Vad skulle du göra om du vann 
Superjackpotten på tio miljoner 
kronor?                                
– Just nu går jag i tankarna på 
att köpa en sommarstuga, så det 
skulle vara det första jag skulle 
göra. En del av pengarna skulle 
även gå till resor. Slutligen skulle 
jag skänka en del av pengarna, 
både till välgörande ändamål 
och till mina barn och barnbarn.

4 magasinet kombi  8 2020

GRATTIS!

 Kombinytt

Vinnarna av boken Tårtor: 
Lager för lager –steg för steg 
som vi lottade ut i nr 6 blev: 
Berit Nordin, Sandviken, 
Lena Larsson, Mariestad, 
Ursula Silver, Sundsvall. Rätt 
svar i tävlingen var Sacher.

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

Nästa år ger sig tjeckiska  
Skoda på allvar in på elbils- 
marknaden. Nya suv:en 
Enyaq iV är tillverkarens  
första helektriska serie-
tillverkade modell och 
kommer att byggas på den 
så kallade MEB-plattformen 
som är utvecklad inom 
Volkswagenkoncernen, där 
Skoda ingår. 

Enyaq iV kommer att 
finnas både som bak- och 
fyrhjulsdriven. Instegs-
modellen blir bakhjulsdriven 
med en motoreffekt på 180 
hästkrafter och en räckvidd 
efter full laddning på 38 mil. 
Med ett kraftigare drivpaket 

på 204 hästkrafter uppger 
Skoda att räckvidden blir 
upp till 50 mil. Värstingmo-
dellen vRS är fyrhjulsdriven, 
har en motoreffekt på 306 
hästkrafter, en toppfart på 
180 kilometer i timmen och 
gör 0–100 på 6,2 sekunder. 

Skoda Enyaq kommer att 
få världspremiär i höst och 
om allt går enligt planerna 
börjar försäljningen under 
första kvartalet 2021. Något 
pris är i skrivande stund 
inte fastslaget men inom 
motorpress bedömer man 
att det kommer att börja 
runt 450 000 kronor före 
avdragen miljöbonus. 

Elektrisk premiär för Skoda

Motornytt!
Skoda laddar upp 

inför 2021.

Helga Baagøe hittade 
ritningen till krydd-
stället i boken Kreativ 
i trädgården. 

BOK GAV BYGGINSPIRATION
I förra numret av Kombi berättade vi om Anna Örnbergs nya bok 
Kreativ i trädgården. Helga Baagøe i Nacka blev inspirerad,  
skaffade boken och har nu byggt ett kryddställ utifrån en av  

beskrivningarna i den. 
– Det är första gången 
jag byggt något sådant 
här, säger Helga. Lite 
trixigt men jättekul – så 
jag passade på att bygga 
ett ställ till när jag ändå 
var igång. Det ska vi ha 
på landet. Att ha kryddor 
i bekväm klipphöjd direkt 
utanför dörren är en 
härlig vardagslyx! 

RÄTTELSE: I förra numret berättade vi om några av Sveriges 
bästa campingplatser – och påstod att Orsa Camping ligger vid 
Siljan. Det är naturligtvis fel. Orsa och Orsa Camping ligger vid 
Orsasjön och ingen annanstans. (Orsasjön står dock i förbindelse 
med Siljan via sundet vid Mora-Noret.)
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VINNARE 
10 000:-

Ulla Hellström
Ålder: 74 år.
Bor: Torslanda i Göteborg.
Gör: Pensionär efter att bland annat ha 
arbetat på kontor och varit förskollärare.
Familj: Sambo, son och två barnbarn.
Intressen: ”Brukade dansa gammaldans 
tidigare, nu löser jag korsord och sudoku, 
och sjunger i kyrkokör. Jag handarbetar 
mycket och virkar bland annat babyfiltar 
som jag skänker till nyförlösta kvinnor på 
kvinnokliniker. Jag stickar också koftor 
och västar som jag brukar sälja.” 

”Jag har många lotter”
”JAG HAR HAFT mina Kombilotter i 
många år. Pengarna går till ett bra 
ändamål tycker jag, och så är det ju 
drömmen om att någon gång få vinna 
storvinsten som lockar. Den här gången 
blev det ingen miljonvinst, men väl  
10 000 kronor. Väldigt roligt det också 
så klart!  

Det är faktiskt andra gången jag 
vinner 10 000 kronor. Eftersom jag har 
ganska många lotter blir det dessutom 

en hel del 200-kronorsvinster och några 
gånger har jag vunnit 500 kronor.

Den här vinsten var mycket välkom-
men, men pengarna gick åt ganska 
snabbt för min 22 år gamla bil behövde 
repareras.

Annars längtar jag mest efter att få 
resa, gärna till Kanarieöarna som jag be-
traktar som mitt andra hem. Eller varför 
inte ända till Dominikanska republiken 
för att hälsa på vårt fadderbarn?”
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VÄRLDSKLASS
Svenska arv i 

6 

Drottningholms slottsområde på 
Lovön i Ekerö kommun utanför 
Stockholm. Världsarv och hemadress 
för kungen och drottningen. 

Det finns 1 121 världsarv i världen. 15 av dem finns i Sverige:  
allt från fantastiska naturområden och fantasieggande  

industrimiljöer till en grupp radiomaster och en osynlig linje. 
TEXT: PER WESTERGÅRD 

T
URISTA I EN nedlagd industri – 
hur kul är det? 

Kanske inget som lockat, 
men då är det dags att ge 

Engelbergs bruk i Fagersta en chans. 
Enligt FN-organet Unesco är det ett 
enastående exempel på europeisk  
industri från 1600–1800-talen, och  
det till den graden att Unesco 1993 ut-
såg bruket till Sveriges tredje världsarv. 

Men för att vara ärlig är det inte lätt 
att vid ett första ögonkast förstå vad de 
menar. Vandrar man upp mot bruket är 
allt man ser ett antal faluröda hus, en 

gården i Stockholm, vikingastaden 
Birka och Höga kusten är några av de 
mest kända. Bland de mer udda plat-
serna finns Struves meridianbåge och 
Grimeton radiostation.  

Struves meridianbåge kräver en 
förklaring. Det är nämligen inte en 
specifik plats utan en linje som går 
från Hammerfest i Norge till Izmail 
vid Svarta havet. Längs med hela den 
sträckan finns 256 mätpunkter som 
under 1800-talet användes för att 
göra mätningar av jordens yta. Sju av 
dem ligger i Sverige, varav fyra ingår i 

herrgård och en äldre ladugårdsbyggnad. 
Men skenet bedrar. Engelsbergs bruk 

var när det anlades 1681 ett av världens 
modernaste järnbruk. Och är fortfaran-
de intressant eftersom det är det enda 
bruket i Sverige där allt från byggnader 
till den tekniska utrustningen finns 
kvar från fornstora dagar. Därför kan 
den som har ett öppet sinne, kanske 
med hjälp av en guide, ge sig ut på en 
tidsresa som sätter fart på fantasin. 

Gillar du trots allt inte gamla indu-
strier finns det gott om alternativ bland 
de svenska världsarven. Skogskyrko-

1
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Birka och 
Hovgården, 
Ekerö.

Tanum, Bohuslän. 

Engelsbergs bruk, Fagersta 
i Västmanland. 

Skogskyrkogården, 
Stockholm. 

Visby, Gotland. 6
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2

världsarvet. En liten varning dock, i all 
välmening: där finns inte mycket att 
se. Det är bara mätpunkten Perävaara i 
Haparanda som har något konkret att 
visa upp: ett kors inristat i en sten.  

Mer att ta på finns på Grimeton 
radiostation i Varberg. Anläggningen 
uppfördes i början av 1920-talet. Den  
är en del i ett världsomspännande 
nätverk av radiosändare och anses vara 
ett första steg i utvecklingen av den 
moderna trådlösa kommunikationen. 

Titta i listan här intill, där finns  
säkert något som lockar till besök. ●

Sveriges 
15 världsarv
1. Drottningholms slottsområde på 
Ekerö (utsett till världsarv 1991)
Drottningholms slottsområde – slottet, 
teatern, Kina slott och parken – anses 
vara det bästa exemplet på ett kungligt 
1700-talsresidens i Sverige.  
www.kungligaslotten.se

2. Birka och Hovgården, Ekerö (1993)
Birka på Björkö i Mälaren var vikinga- 
tidens viktigaste handelsplats. På 
Adelsö, på andra sidan fjärden, ligger 
Hovgården där kungen bodde. 
www.birkavikingastaden.se

3. Engelsbergs bruk, Fagersta (1993)
Engelsbergs bruk i Västmanland anlades 
1681 och var den tidens modernaste 
järnbruk. Anläggningen omfattar herr-
gård och park, brukskontor, arbetar-
bostäder och industribyggnader. 
www.engelsberg.se

4. Hällristningsområdet, Tanum (1994)
Den som besöker Tanum i Bohuslän 
kan med hjälp av 350 hällristningar 
uppleva bronsåldersmänniskornas 
sociala och religiösa liv. 
www.vitlyckemuseum.se

5. Skogskyrkogården, Stockholm (1994)
Bland tallarna på Skogskyrkogården 
finns ett sakralt landskapsrum med flera 
mindre kapell arrangerade i samspel 
med naturen. 
www.skogskyrkogarden.stockholm.se

6. Hansestaden Visby, Gotland (1995)
Visby med sin ringmur, sitt välbevarade  
gatunät och bebyggelsen från medel-
tiden är en typisk hansestad.  
www.gotland.se/4049
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7. Laponia, Lappland (1996)
Laponia i Lappland är Europas största 
sammanhängande naturlandskap med 
höga branta fjällmassiv, vida fjällslätter,  
glaciärer, myrar och urskogar, vilda 
forsar och stora fjällsjöar. 
www.laponia.nu

8. Gammelstadens kyrkstad, Luleå 
(1996)
Gammelstad i Luleå är den största 
bevarade kyrkstaden i norra Norrland. 
www.visitgammelstad.se

9. Örlogsstaden, Karlskrona (1998)
Karlskrona i Blekinge grundades 1680 
och var en av den tidens modernaste 
och mest effektiva flottbaser. 
www.orlogsstadenkarlskrona.se

10. Södra Ölands odlingslandskap 
(2000)
Inom världsarvsområdet Södra Ölands 
odlingslandskap har människor genom 
åren skapat ett unikt kultur- och natur-
landskap som bär på många spår från 
olika tidsåldrar.
www.sodraoland.com

11. Höga kusten, Ångermanland (2000)
Inte på någon annan plats på jorden 
har landhöjningen efter en period med 
inlandsis varit så stor som vid Höga 
kusten. 
www.hogakusten.com/sv

12. Falun och Kopparbergslagen (2001)
Stora Kopparberget och Falu koppar-
gruva bildar tillsammans ett unikt minne 
över Sveriges tidigaste historia som 
industrination.
www.falun.se/varldsarvet-falun

13. Grimeton radiostation, Varberg 
(2004)
Radiostationen i Grimeton i Halland 
uppfördes i början av 1920-talet som 
en del i ett världsomspännande nätverk 
av radiosändare. Den är med sina  
imponerande antenntorn också ett av 
västra Sveriges största byggnadsverk 
och ett unikt teknikhistoriskt monument.
www.grimeton.org

14. Struves meridianbåge (2005)
I början av 1800-talet beslöt den tysk-
ryska astronomen Wilhelm von Struve 
att använda sig av triangelmätning för 
att bestämma den exakta formen och 
storleken på jorden. För att göra det 
skapade han den meridianbåge som nu 
bär hans namn.
www.unesco.se/struves-meridianbage/

15. Hälsingegårdarna (2012)
Hälsingegårdarna är kända för sina  
dekorativa rum för festligheter och åter-
speglar en extraordinär kombination av 
timmerbyggnad och folkkonst, rikedom 
och social status hos de oberoende 
bönder som byggde dem.
www.regiongavleborg.se/halsingegardar
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naturlandskap – och världsarv  
sedan 1996: Laponia, Lappland.

Gammelstadens 
kyrkstad i Luleå, 

Norrbotten. 

Södra Ölands  
odlingslandskap.

Örlogsstaden Karlskrona, Blekinge. 

FOTO: BERNT FRANSSON



9 magasinet kombi  8 2020

Fakta – Världsarven
➞ De 1 121 världsarv i 167 länder 
som finns just nu är alla utsedda av 
FN-organisationen Unesco eftersom 
de anses vara ”enastående och av stor 
betydelse för hela mänskligheten”. Ett 
världsarv är en plats, ort, miljö eller ett 
objekt någonstans i världen, som på 
ett unikt sätt berättar om jordens eller 
människans historia och som därför 
ska skyddas och bevaras för all framtid.  
➞ Det är upp till världens länder att 
nominera kandidater och i Sverige är 
det myndigheterna Riksantikvarie-
ämbetet och Naturvårdsverket som 
tar fram förslag. Sedan avgör Unescos 
världsarvskommitté vilka arv som får 
komma med på världsarvslistan.
➞ Av de 1 121 världsarven är 869 kultur-

arv, 213 naturarv och 39 platser 
som är en blandning av båda. 

Varje år har i snitt 27 världsarv 
tillkommit i världen.

➞ Just nu pågår ett 
arbete för att göra 

Stockholms skär-
gård till ett av 

dessa.

15

1413

12

11

De praktfulla hälsingegårdarna 
blev världsarv 2012.

Grimeton radiostation, 
Varberg, Halland. 

Världs-
arvs-
flaggan.

Höga kusten, 
Ångermanland.

Falun och Kopparberg-
slagen, Dalarna. 

I Haparanda finns  
ett monument över 

Struves meridianbåge.
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”En fördel med utflykterna är att man kommer 
ut i naturen och får besöka vackra platser.” 

med samarskit-(Y). Här upptäcktes även 
mineralet Blomstrandin, som namngavs 
efter en kemiprofessor i Lund. Men 
detta mineral visade sig vara identiskt 
med ett som tidigare hittats i Norge och 
på Madagaskar och som i dag går under 
namnet Aeschynite-(Y). 

Webbplatsen mindat.org berättar 
om nio mineraler kopplade till gruvan, 
men vi hinner bara halvvägs upp mot 
toppen innan amatörgeologen Göran 
Svensson kan rapportera om ytterli-
gare två – amazonit (grön fältspat) och 
biotit.

VÄL UPPE VID brottet – en vertikal vägg 
där gruvdriften gjordes från sidan – 
går alla loss på sitt sätt. Några sitter 
stilla med hacka, huggmejsel och lupp 
medan de hugger upp sten efter sten. 
Andra plockar stenar från marken för 
att granska och eventuellt spara. Några 
regler är viktigare än andra.

– Vi lämnar alltid platsen som den 
var när vi kom. Och vi hugger aldrig i 
fast berg, bara i stenar eller block som 

har lossnat, säger Göran Svensson, som 
även ansvarar för föreningens klubb-
tidning Bumlingen.

Göteborgs geologiska förening har 
ett hundratals medlemmar. Några 
har yrkesanknytning, men de flesta 
är bara allmänt intresserade. Rigmor 
och Heinz Grousta från Hisings Backa 
är pensionerade från sina jobb som 
ekonom respektive teletekniker. De är 
aktiva medlemmar och åker gärna med 
på föreningens resor. Den senaste gick 
till Öland vars kalkgrund bjuder på 
mängder av spännande fossil.

– Från början var det Heinz som var 
intresserad av bergarter och annat från 
jordens uppkomst. Men jag, liksom vår 
dotter, började gå på mötena och följer 
med på föreningens utflykter, säger 
Rigmor. 

VÄL UTE I skogen visar Heinz ett samlar- 
beteende. Rigmor däremot söker skön-
het. När Heinz vill ha olika typer av 
stenar till sina samlingar letar Rigmor 
efter stenar som är vackra. Men ibland 
tappar hon koncentrationen.

– Jag gillar egentligen blommor bättre 
än stenar. En fördel med utflykterna är 
att man kommer ut i naturen och får 
besöka vackra platser, säger hon.

Hackans vassa sida används för att hitta vackra mineraler i ett stycke pegmatit.

Jordens uppkomst fascinerar. Den fascinationen har fått ett 
gäng göteborgare att hacka i stenmassorna efter ett dagbrott 
några mil utanför staden. Här letar de spår av historien men 

också vackra eller ovanliga mineraler.
TEXT: TOMAS ERIKSSON  FOTO: PATRIK OLSSON 

J
ORDEN BILDADES FÖR drygt  
4,5 miljarder år sedan. Gallås-
berget i Nol, tre mil norr om 
Göteborg, är i jämförelse med 

det rena barnet, bara 1,65 miljarder år. 
För att inte prata om de fem exempla-
ren av arten homo sapiens i färd med 
att klättra upp för berget. De är i den, i 
geologiska sammanhang, löjeväckande 
åldern 30–70 år.

Gruppen kommer från Göteborgs 
geologiska förening. De går längs en 
brant väg upp till den plats där det 
fram till 1950-talet fanns ett dagbrott, 
där det ur en pegmatitåder bröts kvarts 
och fältspat för glasbruken i Surte och 
Nol. Just pegmatitådror utlovar ofta 
andra spännande mineraler i berget.

Platsen är känd i geologkretsar. 
Faktum är att ett grundämne – Nohlit – 
döptes efter den, upptäckt vid ett besök 
av polarforskaren A.E. Nordenskiöld. 
Men Nordenskiöld gjorde en så slarvig 
beskrivning att det aldrig fick status 
som nytt mineral. 

I dag tros upptäckten vara identisk 

STENLETARNA
Ett improviserat verktyg för att mäta djup i ett gruvhål.
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Göteborgs geologiska förening 
på utflykt i en gruva utanför 

Nol, tre mil norr om Göteborg.  
Från vänster: Göran Svensson, 

64, Rigmor Groustra, 70, Heinz 
Groustra, 74, Roger Simonsson, 

71 och Erik Henningsson, 29.
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Fakta
➞ Geologi är vetenskapen om 
uppkomst, sammansättning och 
förändring av jordskorpans berg- och 
jordarter. Det finns tre huvudtyper av 
bergarter: magmatiska, sedimentära 
och metamorfa.

Utrustning
➞ Hacka i specialstål, en seg variant 
som inte kan spricka.
➞ Huggmejsel
➞ Måttband
➞ Skyddsglasögon
➞ Hörselskydd
➞ Tidning att slå in fynd i
➞ Lupp
Bonusutrusning:
➞ Kikare (om det skulle dyka upp fina 
fåglar)
➞ Snöre för att mäta djup i gruvhål 
och dammar
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Heinz förhållande till geologin är 
dock vanligare. För berättelserna ger en 
insikt om att de flesta samlar för att – 
samla. Ungefär som frimärkssamlare. 
Man tar hem sina stenar, förvarar dem 
på lämpligt sätt och för in upptäckten 
i någon form av arkiv. Ibland tar man 
fram fynden och tittar på dem. Målet är 
inte sällan att ha så många ”arter” som 
möjligt. Därför byter man ofta med 
varandra, eller till och med säljer. För 
småpengar dock, kanske tjugo kronor 
för en vacker sten.

PÅ FRÅGAN VARFÖR man ägnar sig 
åt detta är svaret ofta ”för att det är 
intressant”. Men vad som är intressant 
skiljer sig åt.

– Utöver mineraler är jag intresserad 
av sand. När vänner åker utomlands 
ber jag dem alltid att ta med sand hem. 
Den senaste leveransen kom från Costa 
Rica. Andra är intresserade av fossiler, 
några av bergarter, medan vissa hoppas 
på ädelstenar.

På film kan vi se äventyrare hitta 
diamanter stora som pingisbollar. De 
bör dock leta någon annanstans än i 
Sverige. Visserligen uppstod en kort 
diamantfeber 1981 när en saltkorns-
stor diamant hittades på Alnön utanför 
Sundsvall, i resterna av ett 500 miljoner 
år gammalt vulkanutbrott. Men inga 
fler fynd gjordes. Även i Snasahögarna 
i Jämtland har minimala diamanter 
hittats.

Gänget från Göteborg har som alla 
utövare av en hobby sina drömmar. 
Rigmors Groustas ”drömfångst” är 
bärnsten i Skåne och Danmark. Göran 
Svensson blickar österut. 

– I Afghanistan finns jädra fina 
mineraler. Liksom i Thailand och de 
sydostasiatiska länderna. Men ett 
besök där kräver kontakter och guider, 
all mark är privat. Jag är inte alldeles 
säker på att min fru skulle uppskatta 
alla pengar det skulle kosta att åka till 
en thailändsk gruva, säger han.

UTFLYKTEN GÅR MOT sitt slut, dagens 
största fångst är en bit vackert laxrosa 
kalifältspat. Den har fina plana ytor 
(viktigt) och är delvis omsluten av 
en tunt lager svart biotit. Synen för 
tankarna till en bit glänsande lax med 
svart skinn.

Bilarna tar gänget åter mot Göte-
borg. Innan dess spekulerar vi kring om 
sprängningen av tunnlar för Västlänken 
ska kunna blottlägga några spännande 
fynd. Hittills har resultatet varit klent.

– Det mesta är avstängt. Skulle vi 
komma in gissar jag att det mest hand-
lar om gråberg, men det kan dyka upp 
några roliga mineraler, säger Göran 
Svensson.

Som hängiven amatörgeolog vågar 
han dock inte missa en chans.

– Vi geologer är hopplösa. Så fort 
någon spränger så är vi där och ska 
kolla. ●

”När vänner åker utomlands ber jag dem alltid 
att ta med sand hem. Den senaste leveransen 

kom från Costa Rica.”

Vanliga  
mineraler  
i Sverige 

Vanliga  
bergarter  
i Sverige 

Gnejs  Fältspat

Granit Kvarts

Kalksten Glimmer
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Med en geigermätare kan man hitta 
rester av uran i berget.

Heinz och Rigmor Grousta är både gifta och amatörgeologer. 
Men med olika intressen.



DE LEVANDE AKVARELLERNA, egenritade 
möblerna i Lilla Hyttnäs och monumen- 
talmålningarna på Nationalmuseum. 
Carl Larssons konstnärskap är lika väl-
känt som älskat och har så varit i över 
100 år. Redan 1910 var turistströmmen 
till Sundborn så stor att han fick köpa 
ytterligare ett hus, i Södermanland, för 
att få arbetsro. 

Men framgångarna kom varken snabbt 
eller lätt. Carl Larsson (1853–1919) 
föddes i Gamla stan i Stockholm och 
växte upp under extremt fattiga förhål-
landen. Hans talang upptäcktes dock 
tidigt och som 13-åring påbörjade han 
sin konstutbildning. 1876 lämnade 
han Konstakademien för att året efter 
söka lyckan i Paris. Där hade historien 
kunnat ta slut. Carl blev undernärd 
och deprimerad av ständiga bakslag. 
Hans käresta Wilhelmina gick bort i 
barnsäng, hans oljemålningar ratades 
av kritikerna och hans stipendie- 
ansökningar avslogs.

1892 reser han till Grez-sur-Loing 
där han umgås i konstnärskretsar och 
även träffar konstnären Karin Bergöö. 
De blir förälskade, och kanske är det 
kärleken som gör att Carl lämnar de 
mörka oljefärgerna för ljusa akvareller 
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Kulturkoll

Akvarellmästaren i Sundborn

TEXT: CHRISTINA BILD
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och friluftsmotiv? Hur som helst byts 
recensionerna från ris till ros, han  
ställer ut på konstsalongen i Paris. 

Han gifter sig med Karin, de åtta 
barnen kommer som ett pärlband  
och Carls sirliga ögonblicksbilder av 
familjelyckan i Sundborn blir en  
idyllisk symbol för Sverige som sprids 
över världen. 

Parallellt arbetar han med det han 
verkligen brinner för: monumental-
målningar. 1896 färdigställs sex fresker 
och 1907 målningen Gustav Vasas intåg 
i Stockholm 1523 för Nationalmuseum. 
Sedan följer ett rabalder som förmör-
kar konstnärens sista år. Målningen 
Midvinterblot, som efter många 
turer beställs av Nationalmuseum, 
orsakar debatt. Första skissen 
kritiseras för sin blandning av  
historiska referenser och  
sedan anser museinämnden  
att det centrala motivet, 
kungaoffret, bör tonas ner eller 
uteslutas. Carl Larsson vägrar 
och al fresco-beställningen av-
styrks. Målningen visas trots allt 
på Nationalmuseum i juni 1915 
men först 1992 placeras den för 
gott i museets trapphall. ●

Midvinterblot, olja på duk, 640 x 1360 cm. Utförd för Nationalmuseum 1915.

Porslinsfigur efter målningen 
Brita med julljus (1900), klubbad  
på nätauktion för 450 kr.

Självporträtt 
(1895).

Utställnings-
affisch, klubbad 
på nätauktion 
för 300 kr.

”Lisbeth läser” (1904).
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Formel 1 känns mycket långt bort den här soliga söndagen på Mantorp. 
Men förarna i kompisgänget Team Ekskalle från Kungsbacka är taggade 
som världsstjärnorna inför Monaco Grand Prix. Här ska tävlas i  
Race4Fun och det handlar lika mycket om att skratta som att vinna.
TEXT: TOMAS ERIKSSON  FOTO: PETER HOLGERSSON 

Team Ekskalle, från vänster: 
Rickard Wanderydz, Marcus 

Ek och Henrik Martinsson.

Dags för start. Rickard 
Wanderydz hjälper 
Marcus Ek att knäppa 
fyrpunktsbältet. 

Seaten går som en klocka. 
Efter 90 minuter har 
Marcus Ek åkt upp sig från 
startplats 35 till ledning. 

De förverkligar sin

RACINGDRÖM
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”Vi har inte råd att köpa allt så vi får tillverka själva – fräsa, 
svetsa och svarva. Men det är minst lika roligt som att köra.” 

ifrån entusiasterna genom att köpa 
det bästa. Race4Fun startades för att 
motverka detta.

– Du hör på namnet vad det handlar 
om. Målet är att man ska kunna köra 
racing utan stor plånbok, att man ska 
kunna kliva in med en tusenkronors-
bil. Att vi kör långlopp med minst två 
förare är för att flera ska kunna dela på 
kostnaderna, säger Fredrik Lindberg, 
som grundade Race4Fun 2016 till- 
sammans med Emil Svensson.

I huvudklassen, klass 2, ska bilen 
vara minst tio år gammal och ha en 
cylindervolym på högst två liter, eller 

1,8 med turbo. I instegsklassen, klass 1, 
måste bilen vara minst 20 år. 

TEAM EKSKALLE ÄR ett kompisgäng från 
Kungsbacka med omnejd:

• Henrik Martinsson, 51, fastighets-
förvaltare vid Svenska Mässan och den 
som skruvar mest.

• Marcus Ek, 54, tekniker på Pågen 
och snabbaste föraren.

• Rickard Wanderydz, 47, ägare av  
ett it-bolag som också ansvarar för  
teamets kameror och sociala medier.

Alla har tidigare haft kontakt med 
motorsport – gokart, flyg och road 

U
PPHÄMTNINGEN FRÅN start-
plats 35 är magnifik. Efter ett 
varv ligger Team Ekskalles 
gula Seat Ibiza Cupra nia. 

Motorn spinner som en katt, bilen 
ligger som ett strykjärn på banan och 
bromsarna biter som en kobra. Efter 
90 minuter är den i ledning. Vad kan gå 
fel? En hel del, visar det sig under de 
6,5 timmar som återstår av loppet. Men 
efteråt är alla lika glada trots det.

MÅNGA VILL TÄVLA i bilracing. Men få 
har råd, motorsport blir lätt löjligt dyrt. 
Ofta kör några rika tjejer och killar 

Tankning. Henrik Martinsson får hjälp av Nicklas Eriksson från ett av de konkurrerande teamen. Team Ekskalles rullande högkvarter. 
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Race4Fun
➞ Antal tävlingar: 7 (sex åttatimmars, 
en 24-timmars).
➞ Antal klasser: 2.
➞ Antal tävlande bilar: 40–50 bilar 
per tävlingshelg. Snitt på fyra förare  
per team.
➞ Finansiering: Anmälningsavgifter. 
4 000 kr/bil i klass 1, 5 000 kr/bil i klass 2.
➞ Målsättning: Att alla, oavsett  
bakgrund, ska kunna tävla på en  
motorbana.
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racing. 2019 köpte de sin Seat, års- 
modell -98, för 40 000 kronor. Den  
senaste vintern har de skruvat varje 
helg i Henriks garage.

– Vi har byggt en växellåda, en 
bakaxel och hjulupphängningar. Vi har 
inte råd att köpa allt så vi får tillverka 
själva – fräsa, svetsa och svarva. Men 
det är minst lika roligt som att köra, 
säger Henrik.

– Visst kan man köpa en bil för en 
miljon och vinna alla race. Men då har 
man inte fattat grejen. Man skulle inte 
bli så omtyckt heller.

Förra året lade de tillsammans ut 
drygt 100 000 kronor, de 40 000 för  
Seaten inräknade men också däck, 
resor och annat. Bilen har bara 150 
hästkrafter, men ligger fint på vägen 
och reservdelarna är billiga.

Det är coronatider med tomma 
läktare på Mantorp Park, långt ifrån 
glansdagarna på 1970- och 1980-talet 
med VM-deltävlingar i Formel 2, där 
både Ronnie Peterson och Stefan ”Lill-
Lövis” Johansson stod som vinnare. 
Men solen skiner vackert över banan 
där en jämn ström med bilar gasar och 
växlar sig genom de knixiga kurvorna 
före rakan och där de långsammare 
klass 1-bilarna ständigt blir passerade. 
Depåområdet är uppdelat i pandemi-
säkra zoner, högst 50 personer från 
samma del av Sverige i varje. Men över 
gränserna pratas och skojas det friskt. 
Det är ju ändå årets första tävling, och 
mycket har hänt sedan finalen förra 
hösten.

EFTER TVÅ TIMMAR kallar Team Ekskalle 
in sin bil för tankning och förarbyte. 
Aktiviteten runt teamets buss ökar. Dess-

utom tänds grillen för förberedande av 
en stärkande lunch, grillkorv med bröd. 

Marcus Ek kommer in. Han hoppar 
ur bilen och sliter av sig hjälmen. Hans 
framgångar på banan har inte nått 
honom.

– Ledde jag? Å fan. Det är ganska 
rörigt där ute. 

Det råder ingen Formel 1-brådska 
i depån. Teamens Oppfinnar-Jockar 
har jobbat med att snabba på bytena, 
i Mantorp ser vi bensindunkar där ett 
tapprör svetsats i botten för snabbare 
tankning. Sådant driver lätt kostnader. 
Race4Funs svar är en regel som säger 
att alla bilar måste stå minst 24 minu-
ter i depå, även om det inte behövs.

– Vi eftersträvar ett enkelt regelverk, 
säger Fredrik Lindberg.

Rickard Wanderydz tar över ratten. 
Han är het – så het att han kör över 
den heldragna linjen vid utfarten från 
depån. Svart flagg. In i depån vid nästa 
varvning, och stanna i fem straffminu-
ter. Eller betala 500 kronor till Hjärn-
fonden. Team Ekskalle väljer, som alla 
som får svart flagg, att stödja hjärn-
forskningen.

MEN SNART KNASTRAR det till i Team 
Ekskalles radio i depån. ”Problem med 
drivaxeln. Jag kommer in”, rapporterar 
Rickard från banan.

Det tar runt 90 minuter att fixa felet 
(ett jobb som uppskattningsvis tagit en 
vecka och kostat åtskilliga tusen på en 
bilverkstad). Runt bilen står motståndar-

”Visst kan man köpa en bil för en miljon och vinna 
alla race. Men då har man inte fattat grejen.”

stallens mekaniker och ger goda råd 
och lånar ut verktyg. 

Bilarna i ledningen har hunnit med 
runt 50 varv under bytet och när  
bränslepumpen strejkar vid nästa  
depåstopp ligger Team Ekskalle bland 
de sista. Henrik försöker sig på en vågad 
omkörning på utsidan när föraren i den 
andra bilen går ut för att söka bättre 
spår. Han trycks av banan och touchar 
till slut ett räcke. Inte heller det är 
något att sura över.

– Han såg visserligen inte mig, men 
jag hade också kunnat ta det lite lugnt 
när det bara var två varv kvar.

Trots allt trubbel är medlemmarna i 
teamet nöjda.

– När bilen väl fungerade gick den 
bättre än någonsin. Allt det vi hade 
byggt funkade bra.

Och det funkade ännu bättre helgen 
efter tävlingen på Mantorp. På Geller-
åsen i Karlskoga tog Team Ekskalle 
hem sin första seger.  ●

Emil Svensson och Fredrik Lindberg grundade Race4Fun 2016. 

Snabb tankning. Men inte till 
någon större nytta. Alla team 
måste tillbringa minst 24  
minuter i depå under tävling. 

Följ teamet på 
Facebooksidan 
”Ekskalle Racing”
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 Sverige runt

Sveriges första folkpark skapades för mer än 200 år sedan och 
finns kvar än i dag. Häng med till Krokbornsparken i Hällefors.
DETLOF HEIJKENSKJÖLD dog 1824 och 
fick aldrig uppleva pirret som infinner sig en 
sommareftermiddag med drive in-bingo. 
Men han var ändå en modern man för sin 
tid. På Hällefors bruk i Västmanland, som 
han ärvt efter sin far Detlof den äldre, fick 
till exempel arbetarnas barn gratis skolgång. 

Utbudet av nöjen för vanligt folk i små 
samhällen var i slutet av 1700-talet oftast 
begränsat till spontana tillställningar där 
danslystna och musikanter sammanstrå-
lade vid större vägskäl på lördagskvällarna. 
Inte sällan spårade festligheterna ur i fylleri 
och stora slagsmål.   

Detlof tyckte att de anställda på bruket 
och andra på orten skulle kunna få av-
koppling och roa sig på ett nyktert och 
mer belevat sätt. För detta ändamål lät han 
1796 anlägga en park, Krokbornsparken, 
med servering, danspaviljong, teaterscen, 
slänggungor, karusell och promenadstråk 

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
FOTO: NICLAS ELFSTEN, 
KROKBORNS VÄNNER Hällefors

Även om parken fortfarande är omtyckt 
är det inte riktigt samma tryck som förr. 
Niclas Elfsten minns 1980-talet, när han 
var tonåring och Krokbornsparken var det 
självklara nöjesnavet i Hällefors. 

– Det var stort när säsongsprogrammet 
kom. Man kollade vilka artister som skulle 
komma och planerade in vilka man skulle 
gå och se. 

Under årens lopp har artister som Ulla 
Sallert, Hep Stars och Jerry Williams stått 
på Krokbornsparkens scen. På senare tid 
har bland annat Brolle och Rolandz med 
Robert Gustafsson spelat där. Publik-
rekordet sattes 1953 av Gösta ”Snoddas” 
Nordgren: 3 000 personer.

Sedan 1996 är Krokbornsparken  
förklarad som byggnadsminne av Riks-
antikvarieämbetet. Det var nog inget Detlof  
Heijkenskjöld hade kunnat föreställa sig. 
Inte drive in-bingo heller. ●

med blomsterarrangemang. Krokborns-
parken blev därmed Sveriges första folkpark. 
Den föll i träda på 1830-talet, fick nytt liv  
tack vare nykterhetsrörelsen i början av 
1900-talet – och lever än i dag. Stora 
delar av de ursprungliga promenadstråken 
finns kvar. 

– Det funkar som en stadspark fast lite 
utanför själva samhället. Folk kommer hit 
och strövar, har picknick och grillar, säger 
Niclas Elfsten, ordförande i föreningen 
Krokborns vänner som förvaltar parken på 
uppdrag av Hällefors kommun. 

SOMMAREN 2020 är inget sig likt på grund 
av coronapandemin, men en normal säsong 
har föreningen olika temaarrangemang 
på söndagar. Det kan vara drive in-bingo, 
loppis eller barn- och familjedagar. Parken 
går också att hyra för privata fester, bröllop 
och annat. 

Första folkparken

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

Sommaren 2020 är det förhållandevis lugnt i 
Krokbornsparken i Hällefors. Men hit kommer 
fortfarande ortsborna för att roa sig, umgås 
eller bara ta det lugnt, precis som de gjorde 
när parken öppnade i slutet av 1700-talet.  
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Biff à la Lindström med 
färsk rödbeta och krasse.

Journalisten och 
författaren Sara 

Bäckmo driver 
bloggen Skillnadens 

trädgård och odlar 
150 olika sorters 

grönsaker hemma 
på tomten. 

Skörda och njut
Sara Bäckmo hämtar mat från sin  
trädgård året runt. I hennes bok  
Skillnadens skörd finns recept för alla  
säsonger. Här bjuder hon på två av dem.
RECEPT: SARA BÄCKMO  FOTO: MARIA FORS ÖSTBERG  UR BOKEN: SKILLNADENS SKÖRD (ROOS & TEGNÉR)

– året runt
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Broccolipaj på 
stjälkar och blad.

Vi har tre exemplar av 
Sara Bäckmos bok  
Skillnadens skörd  
som vi lottar ut  
bland dem som svarar 
rätt på frågan: 
Den som odlar tomater, 
aubergine, paprika, lök 
och vitlök kan koka ihop 
sin egen grönsaksröra 
av fransk modell. Vad 
heter denna röra i sitt 
hemland? 
1. Escarcot 
X. Ratatouille   
2. Hollandaise

Vinn! 

Biff à la Lindström 
med färsk rödbeta 
och krasse
8 biffar

Ingredienser:
500 g nötfärs
2 äggulor
1 riven gul lök
1 ½ dl hackad kokt rödbeta 
½ dl färska eller inlagda 
krassefrön (se recept nedan) 
¼ dl vatten eller spad från de 
inlagda krassefröna 
1 tsk salt
2 krm krossad vitpeppar 
smör till stekning

Gör så här:
1. Blanda alla ingredienser till 
en smet.
2. Forma till 8 tjocka biffar och 
stek i smör. Godast är de om 
de inte är helt genomstekta. 
Krassen går bra att byta ut mot 
kapris.

Inlagd krasse
 
Ingredienser:
gröna krassefrön 
ättiksprit (12 %) 
strösocker 
vatten

Gör så här:
1. Blanda en lag av 1 del ättik-
sprit, 2 delar socker och 3 delar 
vatten, justera mängden efter 
hur mycket krassefrön som 
finns. 
2. Lägg de sköljda fröna i 
glasburkar. Koka upp lagen 
och häll den heta lagen över 
krassen så att den täcker fröna. 
Skruva på locket och förvara 
kallt.

Broccolipaj på 
stjälkar och blad
Ingredienser: 
Pajdeg:
3 dl vetemjöl (eller 2 dl vete-
mjöl och 1 dl grahamsmjöl) 
150 g kallt smör
2 msk iskallt vatten
1 krm örtsalt
Fyllning:
250 g skivade stjälkar och blad 
från broccoli
2 salladslökar eller en liten 
purjolök
1 vitlöksklyfta 
drygt 3 dl riven ost
Äggstanning:
3 ägg
2 ½ dl mjölk 
½ tsk salt
1 krm peppar

Gör så här:
1. Värm ugnen till 200 grader.  
Kör ingredienserna till paj-
degen i en matberedare till 
en smulig massa. Tryck ihop 
smulorna till en platta och klä 
en pajform, cirka 23 cm  
i diameter. 
2. Ställ in formen i frysen  
i 10 minuter. 
3. Förgrädda pajskalet  
i 10 minuter. 

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

4. Fyll pajen med förvälld  
broccoli (skivade stjälkar och 
blad) samt lök och vitlök i 
tunna skivor. Fördela osten 
ovanpå. 
5. Blanda en smet av ägg, 
mjölk, salt och peppar och häll 
i pajskalet. 
6. Grädda i drygt 35 minuter.
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Därför mår vi bra i skog och mark
NATURKRAFT
Vindens sus, fågelsång och doften av solvarma barr. Att vistas 
i naturen väcker våra sinnen och fyller oss med energi. 
– Det är välgörande för både kropp och själ, säger Åsa och 
Mats Ottosson, aktuella med boken Närmare naturen.  
I den har de samlat egna erfarenheter och forskning som  
förklarar varför.
TEXT: LISA WALLSTRÖM  FOTO: ROINE MAGNUSSON (UR BOKEN ”NÄRMARE NATUREN”)

Vi människor är starkt präglade av naturen. 
Att vistas i den påverkar oss positivt.
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”Just nu ser vi ett genombrott när det gäller  
intresset för naturvistelse som ett må bra-verktyg.” 

Åsa och Mats Ottosson
Bor: På landet utanför Eskilstuna. 
Gör: Journalister, författare och 
föreläsare. 
Aktuella: Med boken Närmare naturen 
på Bonnier Fakta. Till träden, Nära 
fåglar, Kor – en kärlekshistoria och 
Upplev Sverige är några av de böcker 
som de har gett ut tillsammans.

Stanna upp, andas och öppna dina sinnen 
för naturens välgörande energi.

A
LLA SOM GILLAR att ströva i 
naturen kan vittna om vilken 
njutning det är. Att vara ute 
i skogen ger både lugn och 

ro och fyller på med energi. Tankarna 
vandrar medan den skira grönskan 
och solens blänk i sjön fyller en med 
välbehag. 

– Vi människor är väldigt präglade 
av naturen. Det är som om vi har vårt 
existentiella fotfäste där, säger Åsa 
Ottosson.

Hon och hennes man Mats är jour-
nalister och författare till en rad böcker 
med naturkoppling – allt från rese- och 
uppleveleseguider till fågel- och ko-
böcker. De sysslar också med skogsbad, 
qigong och håller föredrag om naturens 
lugnande och stärkande krafter.

– Vi har arbetat med naturen som 
utgångspunkt på ett eller annat sätt i 
över 20 år. Just nu håller Åsa mycket 
kurser och föredrag om bland annat 
skogsbad, medan jag är programledare 
på Naturmorgon i P1, säger Mats  
Ottosson. 

De har på nära håll följt utvecklingen 
i synen på naturen som resurs för åter-
hämtning och friskvård. I den senaste 

boken Närmare naturen, har de försökt 
sätta ord på det som rent instinktivt 
känns bra med naturupplevelser och 
visa att det också har stöd i forskningen.

– Just nu ser vi ett genombrott när 
det gäller intresset för naturvistelse 
som ett må bra-verktyg. Det kommer 
massor med studier som bekräftar att 
det fungerar, säger Åsa.

De står själva i ständig förbindelse 
med naturen. Trots att de båda har bott 
i städer, har dragningen alltid funnits 
där, och sedan många år bor de i en by 
på landet utanför Eskilstuna. 

– Här består omgivningarna av  
vackert kulturlandskap med Hjälmaren 
som granne. Fjällens mer vilda land-
skap ligger oss också varmt om hjärtat, 
säger de.

MEN VAD ÄR det då som händer i 
kroppen i kontakten med naturen? 
Undersökningar visar att blodtrycket 
och pulsen sjunker, liksom halten av 
stresshormoner. 

– Dessutom får hjärnan en paus, 
vilket ger den där effekten att tankarna 
känns klarare efter en skogspromenad. 

När vi tar emot sinnesintryck i na-
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Det här händer i kroppen 
när vi vistas i naturen
➞ Minskade stressnivåer.
Att man blir lugn av naturen märks ge-
nom att man före och efter utevistelser 
kontrollerat puls, blodtryck och halten 
av stresshormoner. 
➞ Förbättrad koncentrationsförmåga.
Svensk forskning har visat att barn som 
har natur på förskolegården har bättre 
motorik och koncentrationsförmåga än  
de som har människoskapade miljöer 
att leka i. 
➞ Ökad kreativitet.
I en amerikansk studie ökade deltagarna 
sin problemlösarkapacitet med cirka 
femtio procent efter en fyradagarshajk, 
troligen tack vare den vilsamma miljön, 
men också tack vare den fysiska aktivi-
teten och att deras telefoner inte tilläts 
splittra uppmärksamheten. 
➞ Bättre humör.
Amerikanska studier – som bland annat 
inkluderade hjärnskanning – har visat 
att människor grubblade mindre och 
kände mindre oro efter en 90 minuters 
promenad i ekskog än om de gick 
motsvarande tur i stadsmiljö. 
➞ Ökad motståndskraft mot sjukdomar.
Människor som har nära till naturen hål-
ler sig statistiskt sett friskare, lever längre 
och upplever sig som mindre stressade.  
Det har visats i både amerikanska,  
brittiska och nederländska studier. 
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”Det är så tydligt att vi är designade för att  
vistas ute och vara i rörelse. Det är som om vi 

har ett gemensamt minne av det.”
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turen som inte ställer krav på oss, som 
syn och doft, tar hjärnan igen sig.

– Det är så tydligt att vi är designade 
för att vistas ute och vara i rörelse. Det 
är som om vi har ett gemensamt minne 
av det. 

Det finns också en annan dimension 
förutom den rent fysiska. Många får en 
existentiell förnimmelse av naturupp-
levelser. En stark känsla av att vara del 
av något större, som ger ett lugn och 
styrka. 

– Det påminner om den känsla som 
religiösa personer har, säger Mats.

Människor tycker att de blir hjälpta i 
svåra kriser genom att vandra i favorit-
skogen, stanna till och samla kraft vid 
sin speciella strand eller utkiksplats. 
Sorg, rädsla och känslor av menings-
löshet blir enklare att hantera. 

– Just att stanna upp och reflektera 
är avgörande. Att bara powerwalka 
sig igenom tillvaron ger inte samma 

effekt, säger Mats.
– De egna bekymren tycks vika 

undan av en stunds medveten närvaro, 
kanske genom att dra några djupa 
andetag och ta in allt det vackra runt 
omkring med öppna sinnen, säger Åsa.

DE BERÄTTAR ATT den känslan inte är  
unik för oss svenskar. Den förenar män-
niskor över hela världen: portugiser, 
sydkoreaner, malajer och sydafrikaner 
upplever också tröst av naturen.

– Det var kanske en av de saker som 
förvånade oss mest i arbetet med boken. 
Att så många med oss har den här 
speciella relationen. I Marocko kanske 
det är bergen och öknen som ger energi 
istället för sjöar och skog – det är den 
enda skillnaden.

Det är en samhörighetskänsla som 
i förlängningen även kan främja kär-
leken och respekten för andra – och till 
planeten. ●

När livet är svårt eller stressigt letar vi tröst. 
Många hittar den i naturen.



Svenska Laundry Society tycker 
att vi ska spara på textilier, miljö, 
vatten och energi genom att 

tvätta mer sällan och vårda våra kläder. 
Gilla Kombispel på Facebook och var med 
och tävla om ett produktset, värde 306 kr. 
Vi har tre stycken att lotta ut! 
Tävlingen hittar du i Facebook-flödet. 

Vinn! 
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Inspiration

HÅLLBAR 
MODETREND

Återvunnet, återbrukat, ekologiskt. 
Alternativen är många för den  

som vill klä sig med gott samvete.  
Allra klokast är att köpa kvalitet 

och vårda sina plagg så  
de håller länge.

AV: CHRISTINA BILD
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SLITSTARK
I Västerbottensbyn Skråmträsk tillverkas 
kängan av svenskt, vegetabiliskt garvat 

läder. Med på köpet följer skoborste och 
lädersmorning, skramtrask.se, 4 100 kr.

VÄRDIG WEEKENDVÄSKA
Fair trade-producerad bag av  
ekologisk, vaxad bomull och  

vegetabiliskt garvat läder. Från  
O My Bag/stilochansvar.com, 2 142 kr.

ÅTER-CYKLAT
By Frida Ems handgjorda halsband 
av återvunnen cykelslang säljs av 
echoofgothenburg.se, 1 399 kr.   

KLARSYNT
Återvinnings- och nedbrytnings-
bara glasögonbågar utan ftalater, 

modell Nikkaluokta från  
eoe-eyewear.com, 2 500 kr.

SÄSONGSLÖS
Allvädersjacka av ekologisk 
bomull som tål regn, vind 
och kyla – utan högtek-
nologiska membran och 

ytbehandlingar. Jackibeng/
adisgladis.se, 2 200 kr.

KLASSIKER
Jeans av ekologisk bomull, 
Lean Dean 16 Dips, Nudie 
Jeans/ahlens.se, 1 099 kr.

DJÄRVA PENSELDRAG
Blus av återvunnen polyester, 

Numph, 650 kr.

ÅTERBRUK
Remake, Stockholms Stadsmissions 
klädmärke där använda plagg blir till 
nya, finns nu att köpa via nätet. Alla 
produkter är unika. Laptopfodral, 
remakestockholm.se, 650 kr/st.

FRÅN HAVET, FÖR HAVET
Klockan av återvunnen plast 
från haven klarar både bad 

och surf, triwa.com, 1 195 kr. 
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in fåglarna. De fyra

överblivna bokstäverna ger ytterligare 
en. Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 

diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in fåglarna.  
De fyra överblivna bokstäverna 
ger ytterligare en. 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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LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna

Vinnare Kombikrysset juni 2020:
Roger Johansson, Storebro, Sylvia Norin, 
Västerås, Bo Johansson, Hultsfred, Rita Löfling, 
Uppsala, Curt Larsson, Herrljunga.
Efterfrågad lösning juni 2020: TAKSTOL.

Vinsterna 
skickas ut 
per post.

Vinn!

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 aug. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss aug, 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.

https://www.kombispel.se/tidningen-kombi/las-senaste-numret/
https://www.digitalakorsord.se/c/kombikrysset
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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. 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).

i korta drag

I Sverige är lotterier en noggrant 
reglerad verksamhet och kräver licens 
från Spelinspektionen. Dragningarna 
av vinnare är naturligtvis det centrala 
för varje lotteri och på Kombispel är 
rutinerna för dem, och den utrustning 
som används, granskade och certifie-
rade av det internationella cerifierings-
institutet BMM. 

Själva dragningen sker under över-
inseende av en Notarius Publicus, en 
oberoende observatör som kontrol-
lerar att allt går rätt till. I ett låst 
kassaskåp som bara Notarius Publicus 
har koden till finns den utrustning som 
behövs: 
• En dator som enbart används för 
dragningen. Datorn är aldrig uppkopp-
lad mot internet (för att skydda den 
mot skadlig programvara och intrångs-
försök). 
• En skål med knappar numrerade 0–9.
Knapparna används för att dra fram ett 
så kallat ”frö”, en tiosiffrig kombination 

som matas in i datorns slumpgenerator, 
som i sin tur genererar dragningslistan. 
Kombinationen av knapparna och det 
avancerade dragningsprogrammet 
maximerar säkerheten.

Så här går proceduren till: 
”Slumpfröet”, alltså de tio siffrorna,  
matas in i datorn och dragningen star-
tas. Vinnande nummer för en miljon, 
för 300 000 kronor och så vidare visas 
på skärmen. Numren stäms av med 
det så kallade lottsäkra materialet, 
listan där det står vem som äger vilken 
lott. Det är en lång lista med samtliga 
225 000 lottnummer. 

Kombispels dragningsansvariga 
berättar hela tiden vad som sker och 
Notarius Publicus följer med och be-
kräftar varje moment. 

När allt är klart har nummer matchats 
med namn och dragningsutrustningen 
låses in i kassaskåpet igen. 

Allt som återstår är att kontakta ett 
antal än så länge ovetande vinnare. 

Inget får gå fel, alla steg är rigoröst kontrollerade 
och dragningen genomförs med största möjliga 
säkerhet. Så här går det till när vinnarna dras i 
Kombispels lotterier.

Varje dragning i 
Kombispels lotterier 
övervakas av 
Notatius Publicus. 

– en strikt kontrollerad process
Lottdragningen



Ny deckare av  
mångsidige Mårtenson
➞ Jan Mårtenson, 87, är inte mycket för att 
sitta och slappa. I början av sommaren kom  
I skuggan av Etna, hans 48:e kriminalroman 
– som vanligt med antihjälten och antikhand-
laren Johan Kristian Homan i centrum. Den 
här gången är Homan nygift, men bröllops-
resan till Sicilien blir inte som han tänkt sig … 

Förutom att skriva deckare har Jan Mår-
tenson hunnit med en diplomatkarriär med 
uppdrag bland annat i FN och som svensk 
ambassadör i Schweiz. 
FÖRLAG: WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Tips för dig som stannar hemma 

magasinet kombi  8 2020 27 

På gång

”Vänsterhänthet 
är komplext” 
➞ Hallå där Louise Rönn-
qvist, professor vid Umeå 
universitet, som forskar om 
vänsterhänthet. Hur vanligt 
är det? 
– Cirka 9–10 procent av 
jordens befolkning är mer 
eller mindre vänsterhänta. 
Men de senaste åren har vi 
sett en viss ökning. 
Vad beror ökningen på?
– Det finns inget ensidigt 
svar, men vi har sett en viss 
koppling mellan låg födelse-
vikt och vänsterhänthet. I dag  
överlever fler mycket för 
tidigt födda barn jämfört med  
tidigare, det kan vara en för- 
klaring. Låg födelsevikt kan 
också förklara varför det är 
vanligare att barn till unga 
kvinnor, speciellt förstföder-
skor, i högre utsträckning blir  
vänsterhänta. Mycket unga, 
men även äldre kvinnor föder 
ofta något mindre barn än 
mammor i 20–35 årsåldern.  
Är vänsterhänthet ärftligt? 
– Ja, till viss del. 
Varför blir vissa vänster-
hänta?
– Det är väldigt komplext, 
men handlar i grunden om 
hjärnans utveckling. För att 
överleva tvingades vi lära oss 
använda våra händer med 
precision, annars skulle vi 
inte kunna tillverka föremål 
och kommunicera. Det har 
specialiserat våra hjärnor så 
att handen hos högerhänta 
generellt, och många vän-
sterhänta, styrs av vänster 
hjärnhalva. Men hos cirka 
30 procent av vänsterhänta 
styrs den från den höger 
hjärnhalva.
Den 13 augusti är det  
Vänsterhäntas dag. Är du 
eller någon i familjen  
vänsterhänt? 
– Inte jag, men min äldre  
syster. Hon var första barnet 
och mamma var ung när 
hon fick henne. ●
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TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

Historiskt 
filmgodis
➞ FILMARKIVET.SE är en riktig guldgruva 
för den historieintresserade. Webbplatsen 
är ett samarbete mellan Svenska Filmin-
stitutet och Kungliga biblioteket och här 
har man samlat främst kort-, dokumentär-, 
journal- och reklamfilm från det senaste 
århundradet i Sverige. www.filmarkivet.se ●

Camilla Lundberg och Carl Tofft 
guidar genom musikhistorien. 

Arne Sucksdorffs kort-
film om Stockholm, 

Människor i stad från 
1947, belönades med 

en Oscar. 

Jan Mårtenson 
skriver om antik-
handlaren Homan. 
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Smarta tips för hemmet
➞ Kanske trodde du att husmorstipsens tid var  
förbi. Här är boken som bevisar motsatsen. 
Sedan 1971 har tidningen Land publicerat 
smarta vardagstips, många av dem inskickade 
av läsarna. Nu har 160 av dem samlats i boken 
Hållbara husmorstips – Sunt bondförnuft från 
hela landet, där vi till exempel får veta hur man 
städar sängen med snaps och hur man blåser 
liv i sina cupcakes med  
hårtorken. Boken säljs på  
www.landshopping.se  
och via de stora nätbok-
handlarna. 
FÖRLAG: LRF MEDIA

Husmorstips – definitivt 
inte bara för kvinnor. 

Kul och kunnigt om klassisk musik 
➞ Gillar du klassisk musik? Eller kanske är du 
nyfiken på att upptäcka den och lära dig mer 
om de gamla mästarna? Då ska du lyssna på 
P2:s populära Klassiska podden. Nyligen släpp-
tes tio nya avsnitt, vilket innebär att program-
ledarna Camilla Lundberg och Carl Tofft med 
mycket kunskap och glimt i ögat nu porträtt-
terat 50 kompositörer. Alltihop går att hitta på 
www.sverigesradio.se och där poddar finns.  
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Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

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

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

  Fler kontantvinster

  Chans i Superjackpotten

  Dragning varje fredag

2008EXKOM

Extralotteriet
SVARSPOST
20076706 
162 21 Vällingby

EXTRA 
SPÄNNING
I VARDAGEN!
FLER CHANSER TILL KONTANTVINSTER
MED EN LOTT I EXTRALOTTERIET!

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

JA TACK! Jag vill vara med i Extralotteriet för att öka mina vinstchanser och är med i 4 dragningar under 
en månad. Därefter får jag varje månad en ny lott i en bekväm tillsvidareprenumeration direkt hem i brev-
lådan för 50 kr. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag vill avsluta genom att 
kontakta kundservice. 

Obs! Erbjudandet gäller till 2020-09-30 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. För att kunna köpa en lott i Extralotteriet behöver du ha en aktiv lott i 
Kombi-, Dröm, eller Motorlotteriet (eller ett skraplottspaket för 200 kr). Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundå-
taganden, 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/. Extralotteriet står under Spelinspektionens tillsyn.



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

Namn:

Gatuadress:

Postnummer:           Postort:

Mobil/telnummer:

E-post:

(Underlättar för snabbt 
besked om storvinst)

Din lott ger dig lottnummer till Superjackpotten 

ENDAST50KRI MÅNADEN

EXTRA 
TILL DIG SOM KUND


