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Lust för must
De byggde en mobil äppelpress

Häng med till fågel- 

skådarnas paradis Falsterbo



SEPTEMBER OCH EN ovanlig sommar 
gör sig redo för att övergå i höst. En tid 
där dagarna blir kortare, men där man 
med lite tur fortfarande kan få solvarma 
stunder ute i skog och mark oavsett om  
det är svampletning, en fisketur eller 
bara en stilla skogspromenad. I detta 
nummer tipsar vi om besöksmål i 
Bergslagen som lämpar sig väl för en 
dags- eller helgutflykt, lite beroende på 
var man bor.

HÖSTEN ÄR OCKSÅ en tid där livet steg 
för steg flyttar inomhus igen och vad 
passar då bättre än att sätta sig i soffan 
med ett nytt nummer av tidningen 
Kombi? En av de delar jag själv upp-
skattar mest med tidningen är all kuri-
osa. Jag visste till exempel inte att Lars 
Johan Hierta utöver Aftonbladet även 
grundade Liljeholmens Stearinfabrik, 
eller att världens först sålda Mustang 
fortfarande är kvar i köparens ägo. 

Jag är imponerad av hur redaktionen 
månad efter månad lyckas hitta nya 
ämnen och vinklar. Vi är stolta över 
vår tidning, som ger något av en extra 
dimension till lotteriet, och vi hoppas 
att även du uppskattar innehållet. 

DET NÄRMAR SIG dragning i Superjack-
potten och chansen att vinna hela  
10 miljoner. Du vet väl att även lotter  
i Extralotteriet ger vinst-
chanser i Superjackpott-
dragningen? Beställ din 
lott på Kombispel.se eller 
genom att ringa kund- 
service på 08-453 54 00.  
Önskar dig en fin 
avslutning på 
sommaren och 
trevlig läsning av 
nya Kombi!
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Jag lär mig alltid 
något nytt i Kombi

PIPPI PÅ FÅGLAR
P-G Bentz guidar vetgiriga 
skådare vid fågelparadiset
Falsterbo.

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om hur Ford Mustang blev en amerikansk ikon, om sevärdheter i Umeåtrakten och 
om Liljeholmens ljusstarka historia. Möt två vinnare och låt dig utmanas av korsordet!

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare

MITTENS 
RIKE

4041-0619
Trycksak PEFC/02-31-151

Innehåll Kombi nr 9

2 

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

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

Sidan 6

Välkommen

KombiKombi

Sidan 14

Bergslagen, mitt i Mellan- 
sverige, bjuder på trolsk natur, 

historia och god mat. 
Sidan 10

MUSTIG HOBBY
Vi har träffat killarna 
som byggt ett rullande 
äppelmusteri.

ALLTID RÄTT
Prylarna som  
aldrig blir  
omoderna. 

Sidan 17
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VINNARE BIL VÄRDE
300 000:-

Gunnar Pettersson
Ålder: 76 år.
Bor: Åtvidaberg.
Gör: Pensionär, har tidigare arbetat 
med flyktingfrågor vid Migrationsverket.
Familj: Fru, två döttrar, fyra barnbarn, 
en bonusson, två bonusbarnbarn och 
ett barnbarnsbarn.
Intressen: Är bland annat god man  
till ensamkommande flyktingbarn. 
”Inspirerande och viktigt.”

”UNDER DE TOTALT sju–åtta år jag varit 
med i Kombilotteriet har det blivit en hel 
del vinster:  minst tio påslakanset, grytor, 
bestick och lite annat. Men aldrig att jag 
vågade tro att det skulle bli en bil. Så när 
jag öppnade brevet blev jag liksom helt 
”upp i hejsan” och trodde knappt det var 
sant. 

Jag bestämde mig för en Volvo XC40 och 
den är helt underbar. Min fru och jag har 

aldrig tidigare haft en så fin och lyxig bil! 
Den har till och med internetuppkoppling.

Vi kör till och från vårt sommarställe i 
Valdemarsvik minst en gång i veckan, ofta 
flera gånger, och vi uppskattar vår nya bil 
till 100 procent. Nu senast hade vi alla  
barnen och barnbarnen på kalas i stugan. 
Jag vet att de också tycker att bilen är 
toppen, men de retas lite med mig för jag 
putsar så mycket på den.”

” Jag har aldrig 
haft en så fin bil”



Världen börjar öppna sig 
igen – och jag vill slå ett slag 
för min favorit i den kana-
riska övärlden, Gran Canaria! 
Få resmål kan leverera lika 
mycket i form av fina stränder, 
bra hotell, shopping, nattliv, 
golfbanor och ett behagligt 
klimat året runt. 
Utbudet av bra restauranger 
har bara blivit bättre och 
bättre med åren. Missa inte 
den traditionella spanska 
restaurangen Guantanamo 
precis utanför Playa del Cura 
eller den italienska pärlan 
Labrador uppe i den lilla 

bergsbyn Montaña la Data 
ovanför Maspalomas samt  
El novillo Precoz i Las Palmas 
för den som älskar en riktigt 
god vällagad köttbit. 
Upptäck Gran Canarias vackra 
natur och gör det tillsammans 
med Rocky Adventure som 
är experter på öns vandrings-
leder.  
Med vårt program Safe Travel 
säkerställer vi att alla hygien- 
och säkerhetsrutiner lever 
upp till högsta nivå. 

Jessica Svensson, Ving

Restips! 

GRAN CANARIA  
– ett säkert kort
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Puerto de Mogán, 

Gran Canaria. 

GRATTIS!

 Kombinytt

” Hobbyn blev  
ett levebröd”

Hallå där Peter Holgersson, 
hur kom det sig att du blev 
fotograf? 
– Min sambo föreslog att vi 
skulle skaffa oss ett gemen-
samt fritidsintresse – sedan 
spårade detta ur och blev vårt 
levebröd.
Vad är det roligaste med 
jobbet? 
– Man får resa mycket och 
upptäcka nya miljöer och 
människor.
Var, förutom i Kombi, kan 
man annars se dina bilder? 
– I våra större dagstidningar, 
fämst sportfoto, och i diverse 
magasin och branschtidningar 
– förutom på Instagram och 
min hemsida såklart.
Vilken typ av bilder tar du 
helst? 
– Bilder på människor som 
uttrycker känslor.
Vilket är det konstigaste 
fotouppdrag du fått? 
– Att fotografera borrkärnor 
från en förorenad gruva.
Någon bild du drömmer om 
att ta? 
– En bra närbild på kungsörn 
utan att den är riggad med 
hjälp av åtel eller åtelkamera.

I det här numret av Kombi 
har du fotograferat lotteri-
vinnaren Gunnar Pettersson 
(se sidan 3). Vad skulle du 
själv göra om du vann riktigt 
mycket pengar? 
– Turista i svensk och norsk 
natur och i franska vindistrikt, 
så länge pengarna räcker.
Vad gör du helst när du är 
ledig? 
– Jag kopplar av i någon 
oexploaterad del av skär-
gården på ostkusten eller går 
på vinprovning.

Åtta frågor till Peter Holgersson, fotograf

Nya glas att samla på 
i vackra Essenceserien

Publicerade insändare belönas 
med 50 kr i skraplotter. Mejla till:
tidningenkombi@kombispel.se eller 
posta till Kombi, 113 94 Stockholm.
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Vinnare av kokboken Veckans favoriter: 
middag på bara 30 minuter, som vi 
lottade ut i nr 7 blev: Eugen Lindström, 
Sandviken, Ingrid Gustafsson, Vara, 
Lasse Kallin, Åkersberga. 
Rätt svar: Barbecue.
Vinnare av boken Kreativ i trädgården, 
som vi också lottade ut i nr 7 blev: 
Leif Nygren, Åtvidaberg, Anne Flyboo, 
Växjö, Marianne Nordin, Veddige. 
Rätt svar: Ett skaft till en lie.

Skriv till Kombi  
 – få skraplotter! 

Kanske har du redan noterat att vi har bytt ut vinglasen  
i Iittalas populära Essenceserie till selter-/dricksglas 
bland våra vinster. Det är produktdesignern Alfredo 
Häberli som formgivit Essence i syfte att skapa en serie 
dricksglas som utmärker sig genom enkelhet och  
funktion. Varje paket innehåller 2 glas (35 cl) och värdet 
är 200 kronor. Perfekt för dig som vill samla.  
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VINNARE 
30 000:-

Jenny Lundbäck
Ålder: 48 år.
Bor: Alingsås.
Gör: Personlig assistent.
Familj: Två tonårsbarn.
Intressen: ”Träning och min 
sommarstuga.”

” Nu köper jag en dator”
”TÄNK ATT JAG vann 30 000 kronor på 
min Kombilott. Det är ju helt fantastiskt! 
Jag fick välja mellan ett presentkort eller 
kontanter. Det var ett enkelt val för mig 
eftersom jag behöver en dator, så det blev 
presentkortet på Elgiganten. Jag har inte 
haft någon dator hittills, utan försökt klara 
mig med min mobiltelefon. Men allt blir 
ju så smått i telefonens lilla skärm så det 
kommer att bli mycket enklare när jag får 

en dator med stor skärm. Inte minst  
kommer den att underlätta när jag ska 
göra mina jobbscheman.

Visst, jag vet att det är slumpen som 
avgör vilka som vinner, men på något sätt 
känns det som att slumpen är med mig 
här i Kombilotteriet. Jag gick med i höstas 
och har redan vunnit den här fina vinsten. 
I vanliga fall när jag köper lotter brukar  
jag aldrig vinna.” 
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Plötsligt går larmet – en stäpphök har observerats vid kanalen och 
pulsen stiger hos de församlade fågelskådarna. Fågelexperten  
P-G Bentz är lugn. Han räknar med att den snart ska passera just där 
han står. Välkommen till flyttfåglarnas flygande cirkus i Falsterbo. 
TEXT: PER-OLA OHLSSON  FOTO: STEFAN LINDBLOM 

F
Å PLATSER I Sverige kan mäta 
sig med Falsterbo på Skånes 
sydvästra spets när det gäller 
fågelskådning på sensommaren 

och hösten. Här passerar många av 
den halva miljard flyttfåglar som flyger 
söderut på sin farofyllda resa mot 
vinterkvarteren.

Och få fågelexperter kan mäta sig 
med P-G Bentz. Varje lördags- och sön-
dagsförmiddag, i ur som skur, har han 
de senaste 13 höstarna stått stadigt 
parkerad vid Falsterbo fyr och guidat 
fågelintresserade besökare.

– Jag har bara missat en enda för-
middag på alla åren, detta på grund 

av en konferens i Madrid. Typiskt nog 
passerade det en sällsynt ormörn på 
låg höjd över fyren just den dagen, 
berättar han.

Den här lördagsmorgonen när Kombi 
kommer på besök till Falsterbo är det 
en strålande vacker dag i september. 
Fågelskådare från när och fjärran har, 
i likhet med flyttfåglarna, sökt sig till 
Falsterbohalvön och det går en strid 
ström av besökare med tubkikare på 
axeln längs stigen ut mot Nabben.

Men vid den lilla remsan mellan 
fyren och stranden har istället en grupp 
fågelskådare samlats runt P-G Bentz. 
Här kan de nämligen helt gratis få en 

guidning om vilka fåglar som rör sig 
i luften samtidigt som han delar med 
sig av sin stora kunskap om fåglarnas 
flyktläten och fältkännetecken.

– Jag står här hela tiden mellan 
klockan åtta och tolv. Det finns ingen 
anledning att vi ska flytta på oss efter-
som fåglarna passerar rakt ovanför oss.

FÅGELGUIDNINGARNA VID Falsterbo 
fyr började 2007 inom ramen för EU-
projektet ”LIFE BaltCoast” och blev 
en sådan succé att Vellinge kommun 
ett par år senare permanentade P-G:s 
höstföreställningar tillsammans med 
Falsterbo fågelstation.

FÅGELSKÅDESPEL 
I FALSTERBO

Fågelguidningarna vid Falsterbo som 
började 2007 har blivit väldigt populära. 
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”Här är det fågelskådning i lagom tempo.  
Här kan man prata och umgås och vara som 

folk samtidigt som man tittar på fåglar.”
att någon annan tar över, säger han och 
lyfter sedan ett finger upp mot luften.

En blandad flock småfåglar passerar 
över oss och P-G hör direkt på flykt-
lätena att det är gulärlor och några 
hämplingar. Högt ovanför dem kretsar 
några bivråkar.

– Bivråkarna skiljer man från orm-
vråkarna bland annat på att de har ett 

smalare, nästan duvlikt huvud, längre 
vingar och stjärt samt att de ofta har en 
liten urnypning i stjärtspetsen.

DET ÄR INTE BARA beskrivningen och 
artbestämningen av fåglarna som  
passerar över våra huvuden som lockar 
besökarna till P-G Bentz guidningar. 
De absoluta höjdpunkterna är när 

– EU-projektets syfte var bland annat 
att bevara Öresunds sanddyn- och 
lagunlandskap. Jag fick rollen som  
informatör och i början stod jag inte 
bara här och pratade om fåglar utan 
om allt djur- och växtliv i området, 
berättar P-G som är utbildad ekolog.

Men sedan projektet upphörde har 
det alltså enbart handlat om fåglar.  
P-G bedömer själv att det har blivit över 
240 förmiddagar som han har stått vid 
fyren och berättat vad det är för fåglar 
som passerar.

– Jag har tänkt att jag ska hålla på i 
ett år till. Då har jag stått här i 15 år och 
jag fyller 75 år. Då kan det vara lämpligt 

P-G Bentz
Ålder: 74 år.
Bor: Falsterbo.
Yrke: Ekolog.

Falsterbos 
25 meter 
höga fyrtorn 
uppfördes åren 
1793–1795.

P-G Bentz guidar och berättar om flytt-
fåglar. Här visar han upp en rödstjärt.

En brun glada – en av 
världens mest talrika 
rovfåglar – passerar 
Falsterbo. 

Per Nettelblad och Jan-Olof Nilsson 
från Trelleborg lyssnar på P-G Bentz.
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P-G:s fem 
favoritflyttfåglar
➞ Gulärla.
➞ Trädpiplärka.
➞ Bivråk.
➞ Rödstjärt.
➞ Blåmes.
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personal från Falsterbo Fågelstation 
en gång i halvtimmen kommer ut med 
fåglar som de fångat i sina fångstnät 
och ringmärkt.

– Det är framför allt nattflyttarna 
som fångas i näten. 75 procent av alla 
fåglar som lämnar Sverige gör det 
på natten. I gryningen avbryter de 
flygningen och söker sig till fyrträdgår-
den. Där fastnar de i näten som spänts 
upp och ringmärks innan de får flyga 
vidare, berättar han.

Den här dagen är det bland annat en 
vacker rödstjärthane i full sommardräkt 
med svart huvud och vitt pannband 
som fastnat i näten. P-G Bentz håller 
fågeln varsamt i handen medan han 
visar upp den. De minsta besökarna får 
till och med försiktigt klappa på fågeln.

GENOM ÅREN HAR det varit en hel del 
rariteter som visats upp, fåglar som är 
sällsynta gäster i Sverige och som inte 
häckar här.

– Det är inte bara småfåglar som 
ringmärkts. Häromåret var det en 
sparvhök som fastnade i fångstnäten 
och som jag kunde visa upp. 

Innan han släpper rödstjärten 

rekommenderar P-G Bentz skämtsamt 
alla att hålla munnen stängd när fågeln 
vindsnabbt kastar sig iväg. 

– Det har nämligen hänt olyckor, 
säger han med ett lurigt leende.

Det är överhuvudtaget en avslappnad 
och glad stämning under de timmar 
fågelguidningen pågår. P-G Bentz  
sammanfattar det själv med några 
träffsäkra ord.

– Här är det fågelskådning i lagom 
tempo. Här kan man prata och umgås 
och vara som folk samtidigt som man 
tittar på fåglar. Det går inte bland 
”hårdskådarna” ute på Nabben. Där ska 
man hålla stilen och klaffen, säger han 
med glimten i ögat.

DE SENASTE HÖSTARNA har det kommit 
runt 3 500 besökare per säsong till 
P-G:s fågelguidningar. Evenemanget är 
helt gratis och man kan komma och gå 
som man vill.

P-G Bentz är som sagt själv en mycket 

”Fåglar har alltid varit en stor del av mitt liv. 
Jag fick min första kikare 1953.” 

erfaren ornitolog. Han är teknisk redak-
tör för Skånes Ornitologiska Förenings 
tidning Anser och föreningens årsbok 
Fåglar i Skåne.

För något år sedan fick han Vellinge 
kommuns miljöpris för sitt engagemang 
för ornitologin i Vellinge. Vid förra 
årets Falsterbo Birdshow tilldelades 
han dessutom BirdLife Sveriges för-
tjänstplakett för mångårigt arbete för 
fåglarna och fågelskyddet.

 – Fåglar har alltid varit en stor del av 
mitt liv. Jag fick min första kikare 1953, 
berättar han.  ●

Roland Ahlgren har något 
intressant i sikte. 

Två storskarvar 
flyger förbi. 

P-G Bentz visar upp en ringmärkt 
rödstjärt för bröderna Otto,  
Emil och Axel och deras  
pappa Mårten Olsson. 

– För oss som är relativa nybörjare är det bra med de guidade visningarna.
Greta Ponton, Anette Nilsson och Lilian Jönsson är med i en fågelskådar-
klubb för pensionärer i Trelleborg.



EFTER ATT ENTREPRENÖREN, politikern 
och Aftonbladet-grundaren Lars Johan 
Hierta besökt London 
1837 återvänder han 
med mer än reseminnen. 
I den brittiska huvud-
staden stöter han på 
en sensationell nyhet: 
stearinljus. Till skillnad från de vanliga 
talgljusen brinner stearinljusen med 
jämn, stadig låga och de varken osar, 
sotar eller rinner.

Väl hemma påbörjas ett samarbete 
med kemisten Johan Michaëlson och 
1839 startar duon Liljeholmens Tekniska 
Fabrik i ett litet trähus på Liljeholmen 
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Kulturkoll

En ljus idé

TEXT: CHRISTINA BILD

utanför Stockholm. Produktionen är 
hantverksmässig, priserna höga och 
ljusen säljs från ett kontor på Aftonbla-
det. Men i takt med att tillverkningen 
effektiviseras ökar efterfrågan. Bara 
två år senare flyttar fabriken till större 
lokaler vid Danvikstull i Stockholm. 
1873 får företaget sitt nuvarande namn, 
Liljeholmens Stearinfabrik.

Precis som hos konkurrenten Clara 
Tekniska fabrik, som startas 1844, 
består arbetsstyrkan till stor del av 
dalmasar och dalkullor som jobbar i 
fabriken vintertid och sommartid på 
jordbruken i Dalarna. 

Liljeholmens är en för tiden modern 
arbetsgivare, som låter bygga bostäder, 
barnstugor och lekplatser för arbetarna 
och deras barn. När företaget ställer 
ut på Stockholmsutställningen 1897 
bjuds personalen på inträdet och mer 
därtill. Alla får en krona, som räcker till 
fyra biljetter, och ytterligare två kronor 
för mat och dryck på området. Och 
arbetsgivarens bidrag till utställningen 
imponerar inte bara på de anställda: 

ett 23 meter högt kronljus, placerat i en 
14 meter hög ljusstake av tegel. Inuti 
ljusstaken finns bland annat försäljning 
och en miniatyrmodell av fabriken. 

I början av 1900-talet blir gas och 
el allt vanligare och ljusförsäljningen 
sjunker dramatiskt. Liljeholmens börjar 
tillverka smörjolja och tvål för att över-
leva, men under 1960-talet blir stearin-
ljus åter populära. Produktionen tar fart 
och 1970 invigs fabriken i Oskarshamn, 
där ljusen fortfarande tillverkas. I dag är 
Liljeholmens världens största tillverkare 
av stearinljus och ett av landets äldsta, 
ännu verksamma, företag. ●

Fabriken vid Danvikstull 1926. 

När gas och 
el blev vanligt 

ratade kunderna 
stearinljusen och 

Liljeholmens 
satsade i stället 

på smörjolja  
och tvål.

På 1970-talet 
blev stearinljus 
poppis igen. 
Liljeholmens 
annonserar 
tidsenligt.

Affisch för Liljeholmens monter 
på Stockholmsutställningen 1897.

Tidlös design 
och 100 pro-
cent stearin. 
Då som nu.
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Skön vila längs den nya 
vandringsleden mellan 

Kolarbyn och Färna.
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Bergslagen – den malmrika trakten kring gränserna mellan Dalarna, 
Västmanland och Värmland – är ett perfekt resmål för en långhelg.  
En färd längs småvägarna blir både en resa i tiden och en tur in i ett 
rikt natur- och kulturlandskap. 
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

BERGSLAGEN
Betagen av

”En stor anledning till 
att folk gillar stället är 

det primitiva.”

B
ILRESAN FRÅN DEN bördiga 
Uppsalaslätten till det betydligt 
mer trolska Bergslagen tar bara 
ett par timmar. En region som 

bjuder på anrik brukshistoria och vild 
natur. Denna sensommar är det  
”hemester” som gäller och en mer 
spontan närturism för att upptäcka ett 
landskap som jag sällan besökt, just 
kanske för att det ligger så nära. 

Den gamla gruvstaden Sala fungerar 
lite som porten till Bergslagen, när 
man kommer österifrån. Här är det 

definitivt läge att besöka underjorden 
i Sala silvergruva. Men denna säsong 
håller man tyvärr stängt på grund av 
pandemin.

En lunch på Måns-Ols utvärdshus 
vid idylliska sjön Långforsen är ett 
måste. Vid det gamla dammvaktar-

stället strax utanför centrum har det 
serverats rustik mat sedan 1700-talet. 
I dag är det mer finlir med råvaror från 
lokala producenter.

VÄGEN VIDARE FRÅN Sala mot Skinn-
skatteberg är förförande smal och 
sinnlig. Ett stycke svunnet Sverige i 
koncentrat, med gammelskog, hagar 
med betande kor och vidsträckta sä-
desfält. Faluröda hus med snickarglädje 
och prunkande trädgårdar. 

Jag passerar förbi Sätra Brunn, som 

Hällefors

Borlänge

Örebro

Nora
Västerås

Sala

Färna

Kopparberg

Lindesberg

Skinn-
skatte-

berg

Jonas Landolsi förmedlar konsten 
att överleva i vildmarken.

Passa på att bila längs 
småvägarna i Bergslagen.
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och äventyr. Här i skogarna finns fina 
vandringsleder och en hel del vilt att 
skåda, i form av älg, varg och bäver 
– och ibland björn. Ekoturism i dess 
sanna bemärkelse.

Som gäst får man själv hugga veden 
till spisen i kojan, laga sin middag och 
frukost över öppen eld och tvätta sig i 
sjön några hundra meter bort – med 
en vedeldad bastu på flotte som extra 
bonus.

Jag hinner med en paddeltur med 
Jonas Landolsi innan bastubadet. Han 
arrangerar genom sitt företag Bush-
craft kurser i naturlära och överlevnad, 

en gång i tiden var den självklara kur-
orten i regionen. Hälsotraditionen lever 
vidare, hit kan man nu resa på spa-
weekend och ta del av brunnslivet.

Sedan följer Svartålandet, där  
Svartån förbinder en rad sjöar. Ett 
slingrande vattenflöde med stor fågel-
rikedom. Vägen letar sig förbi Fläckebo 
och runt Fläcksjöns öppna landskap.

Drygt fem mil längre västerut väntar 
en övernattning i Kolarbyn Eco Lodge, 
strax utanför Skinnskatteberg. Här  
erbjuder Malin Bruce vildmarksupp-
levelser utöver det vanliga i dussinet 
kojor som väl smälter in i landskapet.

– En stor anledning till att folk gillar 
stället är det primitiva. Att det varken 
finn el, wifi eller rinnande vatten,  
konstaterar Malin och visar mig till 
min bostad, inbäddad i grön mossa.

Hon betonar känslan av vildmark 

i samarbete med bland annat Malin 
Bruce, och har just varit ute med en 
grupp på en dygnsövning i bergslags-
skogarna.

– Intresset för ett enklare friluftsliv 
ökar allt mer, särskilt under dessa tider, 
säger Jonas när vi paddlar ut på Skär-
sjön i eftermiddagssolen.

Han vill förmedla känslan av att 
möta vildmarken på naturens villkor. 
Det handlar bland annat om att lära 
sig göra upp eld utan tändstickor, få 
kunskap om ätliga växter och om hur 
man övernattar utan tält och sovsäck – 
och ändå kunna hålla sig varm och vid 
gott mod. 

NÄSTA MORGON, efter en tidig frukost, 
vandrar jag den nya leden från Kolar-
byn till Färna herrgård. En 13 kilometer 
lång tur genom yvig granskog och öppna 

”Intresset för ett  
enklare friluftsliv ökar 

allt mer.”

Hos Malin Bruce på Kolarbyn är det 
logi i mysiga skogskojor som gäller.

På Färna herrgård 
kan du låna kajak för 
att spana efter bäver 

på Gunnilboån.

De trolska och djupa 
Bergslagsskogarna är 

som gjorda för vandring.



Fakta Bergslagen
UPPTÄCK BERGSLAGEN
Ekomuseum Bergslagen är ett  
75 kvadratmil stort område som 
sträcker sig från Mälaren i söder till  
Dan Anderssons finnskogar i norr. Det 
är ett museum utan väggar och tak där 
besökaren på egen hand reser genom 
landskapet. www.ekomuseum.se 

BOENDE:
➞ Från koja till slott. Boka ett vand-
ringspaket med boende på Kolarbyn 
och Färna herrgård. Kostar från 3 375 kr  
per person och inkluderar två över-
nattningar, viltmiddag på Kolarby och 
trerätters på herrgården, frukost, ved-
eldad bastu och spa. www.kolarbyn.se, 
www.farnaherrgard.se
➞ Sov djupt under jord. Bo i Sala silver- 
gruvas svit på 155 meters djup eller i 
de gamla gruvarbetarbostäderna, som 
nyligen renoverats. Området är stängt 
denna sommar och höst, på grund av 
pandemin. www.salasilvergruva.se
➞ Smakfull bed and breakfast. Baggå 
skola, en mil väster om Skinnskatte-
berg, är en mysig bed and breakfast 
med kafé. Värdarna Amy och Tomas 
har varsamt renoverat den gamla 
byggnaden med fyra rum för resande. 
www.baggaskola.com

ATT GÖRA:
➞ Galleri Astley. Ett konst- och musik-
centrum i Uttersberg med världsrykte,  
som årligen lockar över 80 000 besö-
kare. Här finns även kafé och grafik-
verkstad. www.galleriastley.com
➞ Smedjan i Karmansbo
En gammal lancashiresmedja från 
1500-talet som var i bruk fram till 1958. 
Det mesta är intakt. Varje sommar 
tänds ugnarna för att smälta järnet  
och visa hur tillverkningen gick till.  
www.karmansbo.se
➞ Äventyr med mersmak. Lär dig 
överleva i vildmarken med Buschcraft 
och Jonas Landolsi. Ett tre dagar långt 
äventyr där man lär sig grunderna i att 
ta hand om sig själv ute i skogen – på 
naturens villkor. www.jonasvildmark.com
➞ Spana efter bäver
Bor du på Färna herrgård kan det vara 
läge att hänga med på bäversafari med 
Wild Sweden. Färden går med gummi-
båtar längs Gunnilboåns slingrande 
vattenväg för att följa bävrarnas liv. 
www.wildsweden.com

MER INFO: www.vastmanland.se
www.svartadalen.se
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myrmarker med klart norrländska 
förtecken. Det är tidig eftermiddag när 
jag närmar mig den gamla bruksorten 
Färna, lagom till ”afternoon tea”. Färna 
herrgård är en plats för kontemplation, 
njutning och vila – med en engelsk 
park från mitten av 1800-talet som 
rymmer både mausoleum och lusthus. 
Ägarna Wenche och Gerald Engström 
gillar att vandra och har skapat flera 
fina slingor i området.

– Allt fler gäster vill vandra. Därför 
har vi denna sommar skapat Utter-
dalsleden, en åtta kilometer lång och 
varierande stig genom både trollskog, 
raviner och vinbärsodlingar, berättar 
Gerald, nyss hemkommen efter en 
lyckad premiärtur. 

Efter en mycket trevlig pratstund 
på terrassen – med nybryggt te, varma 
scones, bakverk och snittar – är det 

dags för ett besök i spa-avdelningen 
nere vid dammen.

Middagen ett par timmar senare 
startar med lättfriterad abborre och 
kalvbräss med grön sparris. Rätter som 
njuts allra bäst med en immig Von  
Hermansson, enligt servitören. Det är 
en pale ale-öl från Färna hantverks-
bryggeri, döpt efter gamle greven på 
Färna.

DAGEN DÄRPÅ väntar en kajaktur längs 
Gunnilboån före frukost – för att spana 
efter bäver. Sedan bär det av till Norberg 
för ett besök på Elsa Anderssons kon-
ditori. En bergslagsklassiker med anor 
från tidigt 1900-tal. Den stilfulla trä-
byggnaden totalförstördes i en anlagd 
brand år 2015. Men nya Elsas öppnade 
igen två år senare  – i samma anda och 
med lika goda bakverk som tidigare. ●

Skördetid för Tomas 
Lanner, som  till-
sammans med Amy 
Konwerski, driver 
Baggå skola.

Väl skyltat längs  
Utterdalsleden.

Wenche och Gerald 
Engström värnar naturen 
och friluftslivet i Färna.Klassisk fika på Baggå 

skola  med smaskiga 
bakverk och kaffe i  
mormorsporslin.
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Det började med en skiss på en motordriven äppelpress,  
och efter en hel del funderande blev skissen till verklighet.  

I dag är Erik Skytts och Adam Näslunds mobila äppelmusteri  
en efterlängtad gäst runt om i Hälsingland. 

TEXT OCH FOTO: INGER SUNDELIN

Adam Näslund
Ålder: 35 år.
Bor: Ljusdal.
Gör: Offerttekniker.
Familj: Sambo och bonusson.
Intressen: Bygga olika grejer. 
Snowboard, sommarstugan 
och kite-surfning.

Adam och Erik har 
alltid gillat att  
konstruera saker.

Olika äppelsorter 
blandas med fördel 

till en god must.

PRESSFRIHET
Erik och Adam byggde ett  

mobilt äppelmusteri

Erik och Adams 

värmande äppelmustglögg: 

Värm äppelmust tillsammans 

med en vaniljstång och en 

kanelstång. Den som vill  

kan tillsätta en skvätt  

Xanté päroncognac.

TIPS!
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förbättringar, ändrade, ändrade igen 
och klurade ännu lite till.

– Vi höll nog på och fixade med 
ritningen en hel vinter innan vi satte 
igång med bygget, säger Erik. 

– Men då byggde vi skarpt redan 
från början. Vi ville ju inte slösa med 
material, fyller Adam i.  

DET SVÅRASTE ATT få till var en snabb 
och effektiv äppelrivare. Eftersom äpp-
len är runda och i olika storlekar blir 
det lätt att de största bara snurrar runt 

ovanpå cylindern istället för att rivas 
sönder och falla ner i pressen.

– Vi löste det genom att göra en tratt 
med lite speciell utformning som äpp-
lena ramlar ner i, förklarar Erik.

Och till sist stod den klar, deras 
tryckluftsdrivna äppelpress som inte 
är större än att den kan lastas på en 
släpkärra och tas med.

Första sommaren bjöd de in släkt 
och vänner att ta med äpplen och 
komma och provmusta. Det blev succé, 
maskinen fungerade galant och det 

Erik Skytt
Ålder: 35 år.
Bor: Gävle och Järvsö.
Gör: Maskinkonstruktör.
Familj: Singel.
Intressen: Konstruera 
och bygga grejer, fixa 
med sommarstugan.

E
RIK SKYTT OCH Adam Näslund  
har känt varandra sedan skol-
tiden och har alltid gillat att 
konstruera saker tillsammans. 

När Eriks föräldrar för några år sedan 
ville ha en press till sina trädgårdsäpp-
len hjälpte killarna till med sökandet. 
Men det enda de hittade var små hand-
vevade pressar eller jättestora maskiner 
för professionella äppelodlare. 

De började fundera på om de skulle 
kunna bygga någonting mitt emellan,  
motordrivet och inte större än att 
pressen skulle gå att förvara hemma  
i garaget eller i uthuset. De kollade  
filmer på Youtube, gjorde konstruk-
tionsritningar i datorn, räknade på 
hållfasthet och effekt, klurade på  

Det tar inte lång 
tid innan en hink 

nyplockade äpplen 
har omvandlats till 

härlig äppelmust.

”Vi byggde skarpt redan från början.  
Vi ville ju inte slösa med material.”



Pressresterna 
blir mat till 
hönsen.
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Fem frågor om 
äppelmustning
Vilka äppelsorter kan jag musta? 
– Alla äpplen går att musta, bara 
fruktköttet är fast och hårt. Många 
tidiga sommaräppelsorter blir fort 
mjuka/mjöliga när de mognat och kan 
inte mustas. Ju hårdare äpplen desto 
bättre. Blanda gärna olika sorter.
Kan jag använda alla äpplen på mitt 
träd?
– Plocka bara sådana äpplen som 
du vill äta. Rensa bort äpplen med 
maskhål, bruna fläckar eller andra 
skador. Ta inte äpplen som legat på 
marken, det finns risk att de smittats av 
e-coli från husdjur eller vilda djur som 
besökt trädgården. Däremot är äpplen 
med skorv på ytan inget som påverkar 
mustningen. 
Vad mer ska jag tänka på?
– Ta bara äpplen som är mogna. 
Mogna äpplen ska ha bruna eller svarta 
kärnor. Är de vita eller gröna är frukten 
inte färdig ännu.
Hur mycket äpplen behöver jag?
– Det går åt cirka två kilo äpplen för att 
göra en liter must. Vi brukar säga att 
man ska ha minst 20 kilo när man ska 
musta hos oss.
Hur tar jag hand om musten?
– Det enklaste är att frysa den, till 
exempel i 1,5 liters PET-flaskor. Ett 
alternativ är att pastörisera musten.  
Då hettar du upp musten till 80 grader, 
häller den i steriliserade glasflaskor  
och försluter noga. Tinad must eller  
öppnad glasflaska håller upp till en 
vecka i kylskåp.

16 

började talas på bygden om den smarta 
äppelpressen. 

2015 drog Erik och Adam igång 
verksamheten på riktigt och i septem-
ber–oktober varje år sedan dess har de 
ställt upp sitt portabla musteri på olika 
platser i Hälsingland. Ibland på mässor 
och event, andra gånger på en gårds-
plan, parkeringsplats eller i någons 
trädgård. 

Många kunder kommer tillbaka år 
efter år, eftersom de har insett vilket 
bra sätt det här är att ta hand om stora 
mängder frukt. Frukt som annars bara 
skulle hamna i komposten.

När Adam och Erik är med på mäss-
sor brukar de även sälja äppelmust från 
lokala äppelträd i Järvsö.

– Det brukar vara mycket uppskat-
tat och de som smakar must för första 

gången kommer ofta tillbaka året 
därpå med egna äpplen, säger Adam. 

SYFTET MED BYAMUST, som deras före-
tag heter, är inte att tjäna pengar utan 
att träffa människor och ha roligt. Och 
inte minst att glädjas över att deras 
uppfinning fungerar. Och som det ofta 
är med människor som tycker om att 
skapa vill de gärna vidareutveckla den.

– Nästa steg är att bygga en vagn 
med tak och väggar där äppelpressen 
kan stå året om, och där väggarna går 
att fälla upp som ett skydd mot regn 
eller stark sol, säger Erik. 

Ritningen är faktiskt redan klar och 
allt material finns på plats, så det gäller 
bara att killarna får tid att montera 
ihop alltsammans. Blir det inte i år så 
blir det kanske nästa. ●

”De som smakar must för första gången kommer 
ofta tillbaka året därpå med egna äpplen.”

Musteriet tar inte mycket plats. 
Det räcker med en gårdsplan 
eller en parkeringsplats.

Två kilo äpplen 
ger en liter must. 

Dags för 
provsmakning.



FULLÄNDAD 
FORMGIVNING

God design handlar om form, 
funktion och kvalitet i perfekt 

symbios. Som dessa klassiker för 
kök och bord, lika eftertraktade  

i dag som när de skapades.
AV: CHRISTINA BILD

Paraply med den klassiska Mon 
Amieblomman skapad av form-
givaren Marianne Westman för 

Rörstrand. Gilla Kombispel på Facebook 
och var med och tävla om ett, värde 245 kr. 
Tävlingen hittar du i Facebook-flödet.
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Vinn! 

LÅNGBENT
Symbolen för ”jag- 

är-designmedveten” 
nummer 1: Philippe 
Starcks citruspress, 

ritad 1990 för Alessi, 
bagarenochkocken.se, 

649 kr.

STAPELBAR
Knubbiga Stub 

tillverkades 
1958–1995 av 
Kastrup Glas-
værk och har 
nu åter tagits 
i produktion. 
Holmegaard-

design.se,  
549 kr/4-pack.

GRACIL
Genses salladsbestick  

ansågs väldigt futuristiska när 
Pierre Forsell designade dem på 

1950-talet. Nordicnest.se, 349 kr.

KNOTTRIG
Kastehelmi (finska för daggdroppe) skapades 1964 av 
Oiva Toikka och blev en megasuccé. 1988 upphörde 
produktionen, men 2010 togs den upp igen och vissa 

föremål görs nu i färg. Ljuslykta, Åhléns, 179 kr. 

NAIV
Marimekkos och Maija 

Isolas mest kända 
mönster, Unikko, har 

prytt allt från kläder till 
Bang & Olufsens tv-

apparater sedan 1964. 
Mugg, Marimekko, 

190 kr. 

OSTINDISK
Formgiven 1932 och fortfarande en 

storsäljare. Rörstrands servis Ostindia 
är inspirerad av porslin som importe-
rades från Kina på 1700-talet. Tallrik, 

27 cm, kitchentime.se, 181 kr.

VIPPIG
1977 lanserades 
termosen EM77 
med en revolu-
tionerande idé; 

vipplock, designad 
av Erik Magnusson. 

Kitchnsverige.se, 
449 kr.

BULLIG
Josef Franks 
träklotslampa 

och skärm  
i mönstret  

Mirakel, 
Svenskt Tenn, 

2 600 resp  
1 300 kr.

Kombis 
favorit!



Många nöjer sig med att smörsteka sin nyplockade svamp, 

eller kanske göra en stuvning. Svampexperterna Ingrid och 

Pelle Holmberg ville få oss att vidga våra vyer och skrev 

Svampkokboken, som blivit något av en modern klassiker.  

RECEPT: INGER OCH PELLE HOLMBERG  FOTO: SUSANNE HALLMANN  UR BOKEN: SVAMPKOKBOKEN (NORSTEDTS)
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SVAMP

”Mangold och svamp  
är en kombination som  

smakar finfint tillsammans.  
Här i en paj med crème fraiche,  

mozzarella och tomater.”

Ingredienser
Pajdeg:
5 dl vetemjöl
200 g smör
½ tsk vatten
1 litet ägg
½ tsk ättiksprit (12 %)
Fyllning:
1 liter färsk svamp i bitar 
(blandsvamp, soppar, kremlor, 
kantareller, trattkantareller  
– alla svampar går bra att 
använda)

Smör eller olja till stekning
1 lök (gul eller röd), hackad
300 g färsk mangold eller 
spenat
2 dl crème fraiche
3 ägg
1 mozzarellaost (125 g)
7–8 cocktailtomater, delade
Salt, peppar

Gör så här 
1. Hacka ihop mjöl, smör och 
salt. Gör en grop i mjöl- och 

smörhacket. Blanda vatten, ägg 
och ättika och häll i gropen. 
Blanda snabbt ihop och låt 
ligga i kylen minst 30 minuter. 
Gör fyllningen under tiden.
2. Fräs svampen tills vätskan 
ångat bort, tillsätt smör eller 
olja. Låt svampen få lite färg, 
lägg ner löken och låt den bli 
genomskinlig.
3. Grovhacka mangolden och 
låt den fräsa med en stund. Ta 
från värmen. Rör ihop crème 

fraiche och ägg och rör sedan 
ihop blandningen med svamp 
och mangold. Smaka av med 
salt och peppar.
4. Kavla ut pajdegen och klä 
en form. Nagga botten och 
förgrädda 10 minuter i 
225 grader. Sänk värmen till 
200 grader. Häll i fyllningen 
och lägg på skivor av 
mozzarella och tomathalvor 
överst. Grädda längst ner 
i ugnen cirka 30 minuter.

Svamppaj med mozzarella och mangold 4 portioner

– skogens guld
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Vi har tre exemplar av Pelle 
och Ingrid Holmbergs bok 
Svampkokboken som vi 
lottar ut bland dem som 
svarar rätt på frågan: 
Svampar är varken växter 
eller djur, utan utgör ett 
eget biologiskt rike med 
cirka 150 000 beskrivna 
arter. Vad heter svampar 
på latin? 
1. Fusilli 
X. Fungi   
2. Fulda    
Mejla svaret tillsammans 
med ditt namn och adress 
till vinn@kombispel.se. Döp 
mejlet till ”Svamp”. 
Eller skicka ett vykort till 
Tidningen Kombi, ”Svamp”, 
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 30 september 
vill vi ha ditt svar.

Hallå där, Ingrid Holmberg! 
Din och din man Pelle, som 
avled för en tid sedan, skrev 
Svampkokboken. Hur kom 
det sig? 
– När vi var ute med folk frå-
gade många efter recept. De 
flesta stekte svampen eller 
gjorde kanske en svampstuv-
ning. När de sedan började 
plocka allt mer svamp och fler 
arter så ville de också använda 
svampen på fler sätt.
Vad är det som gör svamp så 
speciellt?
– Smaken och konsistensen. 
Vilken enkel måltid som helst 
lyfter med svamp.
Vilka svamprätter lagar du 
helst själv? 
– Jag gör inte så ofta rena 

” Vilken enkel måltid som
  helst lyfter med svamp”

Vinn! 

Trattkantarellsoppa 
med gorgonzola
4 portioner

Ingredienser
2 liter färska trattkantareller
2–3 msk smör
1 gul lök, finhackad
2 msk vetemjöl
1 liter kyckling- eller svamp-
buljong, gjord på tärning
1 tsk kapris
50 g gorgonzola
2 msk crème fraiche
Saft av ½ citron
Cayennepeppar
½ dl portvin
1 påse ruccola (cirka 50 g)
Färsk basilika
Salt

Gör så här 
1. Lägg trattkantarellerna i en 
gryta och låt dem förkoka tills 
all vätska kokat in. Ta bort en 
fjärdedel av svampen, stek den 
på svag värme tills den blir 
lite knaprig. Ställ åt sidan till 
serveringen.
2. Tillsätt smöret och löken  
i grytan och låt det fräsa tills 
löken blivit genomskinlig. 
Pudra över vetemjöl. Fyll på 
med varm buljong. Koka upp 
under omrörning. Låt sjuda  
10 minuter.
3. Mixa soppan tillsammans 
med kapris, gorgonzola och 
crème fraiche. Koka upp  
soppan, smaksätt med citron-
saft, cayennepeppar, portvin 
och salt.
4. Strimla ruccolan och lägg 
den i soppan, låt sjuda någon 
minut. Ös upp soppan i varma 
tallrikar och garnera med den 
stekta svampen och basilika.

”Per-Axel Karlsson är svampkonsulenternas 
matglade ordförande. Hans trattkantarellsoppa 
med gorgonzola har varit en favorit i många år, 

inte bara hos svampkonsulenterna.”

svamprätter. Ibland gör jag 
svampsoppa, risksallad eller 
bara steker svamp. Men oftast 
har jag svamp i maträtter. I 
går gjorde jag exempelvis en 
variant av yakiniku på lövbiff 
och då hade jag med en hel 
del svamp. Många gånger 
har svampen räddat mig om 
det kommit fler matgäster än 
beräknat. En viktig sak när det 
gäller svamp är att tillaga den 
länge, minst 25 minuter, gärna 
längre. En del tycker att svamp 
är slemmig och «svampig» – 
då är den tillagad för kort tid.
Berätta om en svampmåltid 
du aldrig glömmer.
– Det var när Pelle och jag var 
på vår första semester. Vi hade 
hittat två mandelriskor – de 

första jag sett. Vi köpte en liten 
köttbit, potatis och grädde och 
lagade till alltsamman på vårt 
Trangiakök. Det var magiskt.
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”Ford Mustang -69 är min drömbil  
och drömmar är till för att uppfyllas.”

Ford Mustang vände upp och ner på bilvärlden när den kom. 
56 år senare tillverkas den fortfarande och är en amerikansk 
ikon i klass med Elvis och Coca-Cola.
TEXT: MARTIN ENGQVIST  FOTO: VILLE LADÖ OCH FORD

HÄSTKRAFT 

Med den första generationen Mustang ville Ford nå de unga bilköparna. 

D
ET ÄR INTE ofta Thomas Ladö 
behöver använda tutan. Hans 
bil hörs bra ändå. 

– Ljudet är fantastiskt, 
säger Thomas. 

Eller snarare mullret. Det som kom-
mer från den 5,8 liter stora V8-motorn 
i hans Ford Mustang Mach 1 från 1969. 
Thomas är 44 år, bor i Lomma norr om 
Malmö och har haft bilen i fem år. Det 
är hans andra Mustang. 

– Jag hade en 71:a i tio år och det var 
faktiskt min första bil, säger Thomas 
som inte har någon mekarbakgrund 
eller kommer från någon bilintresserad 
familj. Det var intresset för design och 
hela den tidsera bilen representerar 
som ledde fram till att det blev just en 
Mustang.

– Ford Mustang -69 är min drömbil 
och drömmar är till för att uppfyllas. 
1969 var ett fascinerande år. Kläderna, 
musiken, Woodstockfestivalen, mån-
landningen … och bilarna så klart. 

EN DRÖMBIL HAR Ford Mustang varit 
ända sedan 1964 då modellen lansera-
des i USA med en massiv reklamkam-
panj främst riktad till dem som kom 
att kallas baby boomers, generationen 
som fötts åren efter andra världskriget. 
Nu hade de uppnått körkortsålder i ett 
land som under flera år till stora delar 
färgats av optimism, framtidstro och en 
växande ekonomi. Men ungdomarna 
var inte så lockade av de trista bilar 
deras föräldrar körde och de snygga 
europeiska sportbilarna var, i likhet 
med amerikanska Chevrolet Corvette, 
för dyra. 

Cheferna på Ford insåg att här fanns 
en ny marknad. De gav i uppdrag till 
sina konstruktörer att ta fram en bil 
som skulle vara ”en Ferrari för folket” 
och ”fast, fun and affordable”, alltså 
snabb, kul och inte alltför dyr. Resul-
tatet var en relativt kompakt, fyrsitsig 

sportbil med lång motorhuv och kort 
bakdel: Ford Mustang. 

Under det vackra skalet var Mus-
tangen inte särskilt sofistikerad. Till 
stor del byggde den på teknik från 
dussinbilen Ford Falcon, vilket höll 
konstruktions- och tillverkningskost-
naderna nere. Dessutom gjorde det att 
Mustangägarna kunde få service och 
köpa reservdelar på varenda Fordverk-
stad i USA. 

Det hela var inte så dumt tänkt, 
skulle det visa sig.  

Ford Mustang premiärvisades vid 
öppningen av världsutställningen i New 
York i april 1964. Intresset var enormt. 
Fords ledning anade att de hade en  
succé på gång och hoppades kunna 
sälja 100 000 bilar det första året. De 
sålde över 400 000. 

En bidragande orsak till populari- 
teten var att man hade stora möjlig- 
heter att sätta egen prägel på sin Ford 
Mustang. Utöver karossvarianterna 
coupe, convertible (cab) och fastback 
(med sluttande bakparti), olika motor- 
och växellådsalternativ och många 
färgval för lack och inredning fanns ett 
oändligt utbud av tillval och extra- 
utrustning. Många Fordhandlare hade 
egna specialvarianter.

VÄRLDENS MEST KÄNDA Ford Mustang 
är den Fastback från 1968 som skåde-
spelaren Steve McQueen kör i de  
klassiska biljakterna i filmen ”Bullitt” 
från samma år. 1974 köptes filmbilen  
av Robert Kiernan i Tennessee för  
6 000 dollar. Den användes som var-
dagsbil fram till 1980, då kopplingen 



Det var Thomas Ladös intresse 
för det sena 60-talets design och 
övriga kultur som ledde till att 
han blev Ford Mustang-ägare. 

Lite matt i lacken men värd 37 miljoner kronor: 
Mustangen från filmen ”Bullitt”.  

Det första tillverkningsåret 
såldes 400 000 Mustanger. 
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gick sönder och bilen rullades in i ett 
garage. Familjen nämnde aldrig för 
någon att det var Bullitt-Mustangen de 
hade i sin ägo och det dröjde nästan 
40 år innan bilen reparerades och kom 
ut i offentligheten. I januari i år såldes 
den på auktion för nätta 3,74 miljoner 
dollar, drygt 37 miljoner kronor. 

Riktigt så mycket behöver man inte 
hosta upp för att i likhet med Thomas 
Ladö förverkliga sin dröm. För en Ford 
Mustang av någon av de mest efter-
frågade årsmodellerna, 1965–1973, får 
man räkna med att betala 200 000–
250 000 kronor och uppåt om bilen är  
i bra kondition. 

Thomas Ladös Mustang var i mycket  
fint skick när han köpte den, lätt 
modifierad med vassare kamaxlar, 
en modern manuell växellåda och 
ett uppgraderat avgassystem som får 
V8:n på runt 320 hästkrafter att mullra 
ännu mer än när bilen var ny. Motorn 
är konverterad för blyfri bensin. Någon 
renovering eller större reparationer 
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har inte behövts. Men måste något 
fixas gör Thomas det själv. Det är enda 
alternativet. 

– Kunskaperna om bilar från den här 
tiden finns inte längre på bilverkstäder-
na, säger han.  

SUCCÉN MED MUSTANGEN på 1960-talet 
skrämde slag på Fords konkurrenter, 
som snart lanserade liknande modeller  
riktade mot samma unga bilköpare. 
Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird 
och Dodge Challenger är några av 

V
ÅREN 1964 VAR Gail Wise 
22 år, nyutbildad lärare och 
bodde fortfarande med sina 
föräldrar i Chicago. Av dem 

fick hon låna pengar för att köpa en bil, 
eftersom hon behövde kunna ta sig till 
jobbet hon just fått i en förort. Familjen 
åkte till en Fordhandlare, Gail sa till 
säljaren att hon ville ha en cabriolet 
och fick titta på en av de två Mustang-
erna som stod övertäckta och väntade 
längst in i bilhallen. Hon föll direkt och 
fick köpa bilen trots att försäljningen 
egentligen inte skulle börja förrän två 
dagar senare, den 17 april.

När hon körde hem vinkade män-
niskor till henne. Glada poliser gjorde 
tumme upp. Den intensiva mark-
nadsföringen hade gjort Mustangen 
omtalad, men knappt någon hade sett 
den i verkligheten. Förrän nu. 

– Jag kände mig som en filmstjärna, 
berättade Gail för tidningen Detroit 
Free Press för en tid sedan. 

Vad hon inte insåg den där april- 
dagen var att hon var den första i 
världen som köpt en Ford Mustang. 
Men det är en sak till som gör Gail och 
hennes bil än mer historiska: 

Hon har aldrig sålt den. 
Ett par år efter bilköpet träffade Gail 

sin man Tom och de bildade familj. 
I Mustangen körde de sina fyra barn 
till skolor, fritidsaktiviteter och annat. 
Efter 15 år i familjens tjänst gav bilen 
upp. Gail ville sälja, men Tom sade att 
han skulle fixa till den och ställde in 
den i garaget. Där blev den kvar under 
diverse bråte i 27 år innan den plane-
rade renoveringen till sist blev av. 

I dag är Gail 78 år gammal och 
hennes Mustang fortfarande en älskad 
familjemedlem, därtill ett motor- 
historiskt unikum. Bilen hon köpte 
1964 för 3 447 dollar och 50 cent  
(Gail har kvar kvittot) har värderats  
till mellan 350 000 och 450 000 dollar,  
runt fyra miljoner kronor. ●

GAIL KÖPTE DEN 
FÖRSTA MUSTANGEN

bilarna i kategorin som kallas pony 
cars och som fått sitt namn efter Mus-
tangen. 

Ford Mustang är den enda av dessa 
”ponnybilar” som tillverkats utan avbrott  
sedan sin ursprungliga lansering. 2020 
års Mustang (pris från 472 000 kronor) 
tillhör den sjätte generationen och 
under de 56 år modellen tillverkats har 
långt över tio miljoner bilar sålts. 

Mustangen leder fortfarande flocken 
och ingen av konkurrenterna lär 
någonsin komma ikapp. ●

Gail Wise har ägt sin 
Ford Mustang i 56 år.

Ford Mustang  
genom tiderna

➞ Första generationen, 1965–1973
Mustang Shelby GT 350 från 1965. 

➞ Andra generationen, 1974–1978
Mustang Ghia från 1975. 

➞ Tredje generationen, 1979–1993
Mustang Convertible från 1983. 

➞ Fjärde generationen, 1994–2004
Mustang Convertible från 1994.

➞ Femte generationen, 2005–2014
Mustang Shelby GT 500 från 2007.

➞ Sjätte generationen, 2015–
Mustang Bullitt från 2019.
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Skärgårdsliv, modern arkitektur och industriminnen.  
”Norrlands huvudstad” Umeå med omgivningar har mycket att erbjuda.

Weekend

Upptäck Umeå!

DEN GLITTRANDE ÄLVEN rinner som en 
stor pulsåder genom Umeå, staden som 
karaktäriseras av de otaliga björkar som 
planterades efter storbranden 1888. I dag 
en livlig universitetsstad med ett kulturut-
bud som inte går av för hackor. Norrlands-
operan, Guitars the Museum, Gammlia och 
det fantastiska Bildmuseet 2  är väl värda 
besök. Liksom det arkitektoniskt impone-
rande kulturhuset Väven – en kreativ mö-
tesplats med utrymme för såväl kulinariska 
förströelser som Kvinnohistoriskt museum 
och ett stadsbibliotek i tre plan. 3

SJU KILOMETER UPPSTRÖMS ligger 
Klabböle kraftverk som i dag ingår i Umeå 
Energicentrum där man kan inspireras och 
studera framväxten av dagens Umeå. En 
annan sevärdhet med liknande tema är 
den bilfria ögruppen Norrbyskär. Ta färjan 
från Norrbyn i Hörnefors och kliv sedan i 

land i slutet av 1800-talet för att upptäcka 
industrimannen Frans Kempes fascinerande 
försök att förverkliga sitt idealsamhälle. 

I UMEÅS OMNEJD finns många natursköna 
platser att utforska. Vindeln är till exempel 
ett omskrivet resmål bland annat tack vare 
trädkojehotellet Granö Beckasin. 1  Här 
får du frukostkorgen levererad till dörren 
och en guidad flottfärd på Vindelälven om 
så önskas. 

MINDRE KÄNT FÖR långväga gäster är 
Nordmaling. Här sprider Nyåkers peppar-
kaksfabrik sin doft och inte långt därifrån 
hittar du de mäktiga Tallbergsbroarna 
och Olofsfors bruk – ett av Sveriges bäst 
bevarade industriminnen, komplett med 
masugn. Tvärs över gatan från museibygg-
naden ligger charmiga Kafé Anno 1762 
som även har en gårdsbutik. Passa också 

på att botanisera bland ateljéer och verk-
städer där traktens konstnärer ställer ut. 

OM DET FINNS kraft kvar i benen fortsätter  
du sedan några kilometer inåt till det 
smärtsamt vackra Storrisberget. En enklare 
vandringsled bjuder på milsvid utsikt över 
hav och skog och möjlighet att utforska de 
speciella tunnelgrottorna. Den mest kända 
är 30 meter lång och kallas Tjuv-Antes 
grotta efter en 1800-talsbuse som sägs ha 
använt den som gömställe. 

LITE LUGNARE TEMPO får du någon mil 
norrut i Fårskäret. Den långa sandstranden  
är paradisiskt vit och len och ändå är 
besökarna få. När middagshungern gör sig 
påmind styr du kosan till Järnäsklubb och 
tar en stadig räkmacka på Kafé Lotsen i 
den härligt karga skärgårdsmiljön. Har du 
tur kanske du får syn på en säl till kaffet.

TEXT: SOFIA EDGREN
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Bildmuseet 
rymmer sju 
våningar arki-
tektur, modern 
konst och 
vetenskap.

Granö Beckasin bjuder god mat, 

unikt boende och spännande 

äventyr längs Vindelälven.

1

2 Sedan kulturhuvudstadsåret 2014 är Väven, i folkmun kallad ”den strandade Finlands-färjan”, en självklar del av stadsbilden.  

3
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HITTA ORDEN!
Sök och ringa in orden och namnen från Norge. De 
6 överblivna bokstäverna ger ytterligare ett ord. 
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, diagonalt 

och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in orden och namnen 
från Norge. De sex överblivna 
bokstäverna ger ytterligare ett ord. 
Orden hittar du både vågrätt, 
lodrätt, diagonalt och baklänges.

Hjärngympa Rätt svar och lösningar från 

föregående nummer hittar 

du på kombispel.se/kombi
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LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna

Vinnare Kombikrysset juli 2020:
Rosa Karlsson, Växjö, June Foss, Vikarbyn,  
Maj-Britt Axelsson, Karlstad, Sven-Åke Robin, 
Grödinge, Anita Nordberg, Fårö.
Efterfrågad lösning juli 2020: FOLKTRO.

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 30 sep. 
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp 
mejlet till Kombikryss sep, och glöm 
inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnare och lösning hittar du på hem-
sidan: kombispel.se/kombi där du 
också kan lösa korsordet digitalt.
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När jag vinner …

Berätta om din dröm  
– och få extra vinstchanser!

Vad skulle du göra om du vann riktigt mycket pengar? 
Skriv till Kombi och berätta! 

Om vi publicerar just din berättelse i tidningen får du 
ett skraplottspaket från Kombispel värt 200 kronor. 

Mejla till tidningenkombi@kombispel.se eller  
gå in på Kombispels Facebooksida och  

skriv om din dröm där. 

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

”NÄR JAG VINNER ska jag bjuda mina systrar med 
familjer på ett rejält släktmöte. Hämta upp dem 
alla med buss och åka till ett härligt ställe på 
landet någonstans. Kanske gå på spa och njuta 
tillsammans, äta gott och bara umgås.

Som pensionär behöver jag inte köpa mig något, 
men att få bjuda de mina på ett riktigt party, det 
vore grejer det. Kanske räcker pengarna till att 
hjälpa syrran i USA att ta sig hit också. Att kunna 
genomföra detta, det vore nåt det!”

” Ett riktigt party,  
det vore grejer det!”

Ingrid Ekengren
Ålder: 81 år. 
Bor: Linköping.
Gör: Pensionär.
Familj: Lever ensam.
Intressen: Skriver lite och 
målar någon gång ibland. 
Gillar att umgås med barn 
och barnbarn.



                    Laddad mässa
➞ YSTAD 19 september. Nyfiken på 
elbil? Då ska du bege dig till Ystad denna 
lördag då det för första gången är elbils-

mässa  
i staden. 
De flesta 
av mark-
nadens 
laddbara 
bilar kan 
beskådas 
– och 

många av dem också provköras på plats, 
vilket är ovanligt under bilmässor. 
Utöver bilar visas även laddutrustning 
samt andra eldrivna fordon som motor-
cyklar, cyklar, skotrar och lekfordon. 
Mer info: www.visitystadosterlen.se

                     Sundsvall  
i krigets skugga
➞ SUNDSVALL 24 september. 
Sundsvalls museum arrangerar 
regelbundet guidade vandringar 
för den som vill lära känna  
staden och dess historia. Den 
här torsdagskvällen är temat  
”I krigets skugga” och del-
tagarna får veta mer om det 
judiska livet i Sundsvall under 
andra världskriget, en hemlig 
underrättelsecentral, brevcen-
suren, det ryska transitlägret i 
hamnen, de finska krigsbarnen 
och människor på flykt. 
Mer info: www.sundsvall.se

magasinet kombi  9 2020 27 

På gång

”Hummer ska 
ätas naturell” 
➞ Hallå där Bobo Roysson, 
hummerfiskare i Grundsund 
på Västkusten. När börjar 
fiskesäsongen? 
– Den börjar 21 september 
och pågår året ut för oss  
yrkesfiskare. Fritidsfiskarna 
har en månad kortare  
säsong. 
Har du fiskare i släkten?
– Ja, min pappa, mamma 
och jag har fiskat professio-
nellt i 20 år. 
Hur går det till att fiska 
hummer?
– Vi lägger ut cirka 100 burar 
på tre olika ställen i havet. 
Sedan ”drar” vi dem, alltså 
tömmer, ett par gånger i 
veckan under hela perioden. 
Totalt kan vi få uppåt 600 
humrar per säsong. De flesta 
säljer vi till privatpersoner 
och butiker.
Vad agnar ni med?
– Salt sill och salt makrill.  
Vi väljer bort färskt agn för 
det fångar så mycket krabba.
Hur är tillgången på  
hummer? 
– Den har blivit avsevärt 
bättre de senaste två åren, 
efter en kraftig nedgång 
under 10–15 år.
Vad beror ökningen på?
– Att man minskat antalet 
burar som fritidsfiskare får 
använda, och att minimi-
måtten på humrarna har 
ökats med en centimeter. 
Nu måste måttet från ögats 
bakkant till huvudsköldens 
slut vara minst 90 millimeter.
Hur lång tid tar det för en 
hummer att bli så stor?
– Det tar nio år. 
Vad väger den största  
hummern du dragit upp? 
–3,1 kilo. Det svenska rekor-
det ligger på 4,7 kilo. 
Hur tillagar du hummer? 
– Kokar med vatten och salt. 
Inget annat. Hummer ska 
ätas naturell tycker jag. ●

TEXT: MARTIN ENGQVIST 
OCH INGER SUNDELIN

FO
T

O
: A

N
E

T
T

E
 A

N
D

E
R

SS
O

N
 /

 S
T

F

Under höstmarknaden Bonde 
på stan säljs grönsaker, korv, 

ägg, potatis, ost och annat från 
lokala producenter. Mer info: 

www.vastmanland.se
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Smakfest!
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Dags för laxlek
➞ GULLSPÅNG 3, 10 och 17 oktober. Den unika Gullspångs-
laxen och Gullspångsöringen är två av få laxstammar som  
lever hela sitt liv i sötvatten, i det här fallet Gullspångs-
älven på gränsen mellan Värmland och Västergötland. 

I oktober och november leker de och vandrar uppför 
laxtrappan som byggts för att underlätta för fisken att 
nå lekplatsen nedanför kraftverksdammen. Det är ett 
spektakulärt skådespel som tre lördagar i oktober kan 
bevittnas tillsammans med en kunnig guide. Mer info: 
www.vastsverige.com ●

Laxtrappan 
i Gullspång. 

Sundsvall och resten av 
Sverige slapp undan andra 
världskriget. Men under ytan 
pågick dramatiska saker. 
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Motion och 
naturupplevelse 
i ett. Allt du be-
höver är ett par 

bekväma skor. 

Nu är det vandring på gång 
➞ HELA SVERIGE 12 september. Andra lördagen i 
september är sedan 2019 Vandringens dag, instiftad 
av Svenska Turistföreningen. Tanken är att få män-
niskor i hela Sverige att komma ut och vandra och 
under dagen ordnas flera gemensamma vandrings-
aktiviteter runt om i landet. Mer info: www.stf.se

ELEKTRISKT

LET’S GO! 



SuperjackpottenMina lotter

Mina uppgifter Vinsthistorik

Under fliken Mina lotter 
kan du se och rätta dina 
lotter. När du vinner kan 
du välja vinst, här finns 
fler vinstval än i Vinstbladet.

Upptäck ”Min sida” 
Därför ska du logga in på hemsidan
På hemsidan kan du rätta dina lotter och har fler vinstval när du vinner –det 
har du säkert koll på. Men det finns fler flikar att upptäcka.

Under fliken Mina uppgifter kan du kontrollera 
att vi har rätt kontaktinformation till dig och 
ändra, om det är fel.

•  om vi har ditt mobilnummer får du vinstbesked 
via sms och telefonsamtal vid miljonvinst.

•  om vi har din mejladress får du påminnelse 
när det är dags att rätta lotten.

•  om du inte vill ha utskick i brevlådan kan du 
ställa in det här.

Under fliken Vinsthistorik 
kan du se vad du vunnit 
tolv månader bakåt i tid.

Under fliken Super
jackpotten ser du dina 
lottnummer till nästa 
dragning – och ser när det 
är dags för nästa dragning.

Lycka till!

Frågor? Vi på 
kundservice 
hjälper dig gärna!
08453 54 00


