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Välkommen
Innehåll Kombi nr 10

Om jag vann
mycket pengar …

I VILDA VÄSTERN

VINSTDRÖMMAR, ja det är ju de som gör
att de flesta av oss väljer att köpa lotter
då och då. Vad man väljer att göra när
man vinner högvinsten beror givetvis
på vem man är och i vilken fas i livet
man befinner sig.
Det vanligaste skulle jag ändå säga
är att vinnarna väljer att ”uppgradera”
sitt liv. Helt plötsligt har man extrapengar som gör att man kan unna
sig att byta ut sin gamla bil till en av
senaste modell, kan bjuda med barn
och barnbarn till favoritresmålet eller
kanske bygga ut sommarhuset med en
ny glasveranda.
Andra har väldigt specifika drömmar
– den exotiska resan man alltid har
velat göra, att gå ned i arbetstid för att
få mer tid till sin hobby, att förverkliga
drömmen om en sportbil eller att åter
äga ungdomens motorcykel.
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Sidan 6

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

OM JAG SJÄLV vann mycket pengar
skulle jag först ställa till med en rejäl
fest för nära och kära. Köpte jag något
skulle det bli en båt så att jag kan
ta mig ut i Stockholms fantastiska
skärgård, och så skulle jag till slut göra
verklighet av Nya Zeelandsresan den
dag vi kan resa igen.
I månadens Kombi kan du läsa om
vad Ture och Keno gjorde för sina
miljonvinster. Vi har också ett långt
reportage om vad jag vet
är en riktig drömresa för
många – att få bila runt i
USA. Mycket nöje!

Södra Kalifornien hälsar besökaren
med kaktusar och ökenlandskap.

KORVPERSPEKTIV
Jan Schermans bok om
korv är också en berättelse
om dagens Sverige.
Sidan 18

SNYGG TEKNIK
Glöm fula lådor
och sladdhärvor.
Sidan 21

TANKVÄRT
Gamla mackar väcker
minnen hos många. Vet du
varför vi kallar dem mackar?
Sidan 22

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om guiden Sofias passion för historia, om märkliga ortnamn, om Chamonix och
om Tretorns klassiker, möt två lyckliga miljonvinnare – och missa inte korsordet!

Kombi

Jonas Lindholm,
lotteriföreståndare
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”Min fru trodde
att det var en bluff”

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: PETER HOLGERSSON

”JAG SATT PÅ traktorn och drog hem lite virke
åt sonen när telefonen ringde. Först trodde
jag att damen som ringde ville sälja lotter,
men det visade sig att hon hade ett helt annat
ärende – att berätta att jag hade vunnit en
miljon kronor! Det gick runt i huvudet på mig,
är det sant eller luras du med mig? frågade
jag. Hon försäkrade att det var sant.
När jag kom hem till min fru och berättade om storvinsten sade hon att det måste
vara en bluff. Men när vi hjälptes åt att kolla
lotten på Kombispels hemsida så såg vi att
mitt lottnummer fanns där. Men det tog nog
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ytterligare några dagar innan hon var helt
övertygad.
För att fira bjöd vi hem våra barn, barnbarn
och barnbarnsbarn på gårdsfest och väl där
släppte vi ’bomben’. Gissa om de blev överraskade och glada!
Det jag har bestämt hittills är att jag ska
byta ut vår gamla husvagn från -95 till en
splitterny. Det blir ett lyft när vi ska ut på våra
resor kors och tvärs i Sverige. Och så ska vi
renovera huset. I övrigt vet jag inte vad pengarna ska gå till, men det är en härlig känsla
att veta att jag har så att jag kan unna mig.”

Ture Annell
Ålder: 80 år.
Bor: Ulrika, söder om Linköping.
Gör: Pensionär efter många år
som grävmaskinist.
Familj: Fru, son, dotter, fyra barnbarn och fyra barnbarnsbarn.
Intressen: Umgås med familjen,
ta en tur med husvagnen och
mycket mer.
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Kombinytt
Fem frågor till Simon Urwin, fotograf

”Stockholm är
min favoritstad”

Hallå där fotografen Simon
Urwin, som tagit bilderna till
reportaget om nationalparken
Joshua Tree i Kalifornien.
Vilket är ditt starkaste intryck
från den resan?
– Att den levde upp till alla
förväntningar. Trots att det är
ett populärt resmål går det att
undvika turisthorderna och få
en bit av parken för sig själv.
Vad har du för bakgrund och
varför blev du fotograf?
– Jag har tidigare jobbat som
tv-producent. För tio år sedan
reste jag runt i Etiopien – ett
av världens vackraste länder.

Erfarenheten därifrån och
bilderna jag tog där ledde mig
in på en ny väg i livet. Jag har
lyckan att kunna säga att jag
älskar mitt jobb.
Var kan man se dina bilder?
– BBC Travel, National Geographic Traveller, The Guardian,
American Trails, Qatar Airways,
Korean Air och Lonely Planet är
några av mina uppdragsgivare.
Du har rest över hela världen.
Är det något ställe du ofta
återvänder till?
– Stockholm är min favoritstad, om man bortser från min
hemstad London. Jag är en
stor Sverigevän och så fort jag
har stigit av Arlanda Express vill
jag ha köttbullar.
Vilket är ditt favoritresmål om
du inte får resa längre än en
timme hemifrån?
– Då stannar jag där jag bor,
i Bermondsey i London. Här
finns toppenbra marknader,
restauranger, pubar och gallerier, vänliga människor och ett
alldeles särskilt fantastiskt litet
gin-destilleri.

Motornytt!
Det gick inte
fort. Men långt.

100 mil på en laddning
Den helt elektriska versionen
av Hyundais mini-SUV Kona
hade redan en för klassen
imponerande räckvidd. Nu
har Kona Electric uppgraderats. Tack vare chassiförändringar och däck med mindre
rullmotstånd har räckvidden
ökat till 485 kilometer efter
full laddning för Kona Electric
Long Range Performance
och till 305 kilometer för
Kona Electric Standard
Range. Siffrorna gäller normal
körning. Hyundai ville dock
se hur långt det gick att
komma om man körde en
Kona extremt snålt. Under
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ett test på den tyska banan
Lausitzring i augusti rullade
tre Kona Electric Long Range
Performance strax över
100 mil vardera på en
laddning. För att minimera
elförbrukningen var bilarnas
ljudsystem och luftkonditionering avslagen och förarna
höll en genomsnittshastighet
på runt 30 kilometer i timmen.
En Hyundai Kona Electric
Standard Range (39 kWh)
kostar från 389 900 kronor
och för en Kona Long Range
Performance (64 kWh) börjar
priset på 424 900 kronor före
klimatbonus.

MÅNADENS LÄSARBREV
Hej!
I augustinumret av Kombi
fanns artikeln ”Lottdragningen – en strikt kontrollerad
process”. Jag blev så glad av
att läsa den, där beskrivs det
noggrant hur lottdragningen
går till och därmed hur inget fusk
är möjligt. Ibland känns det som
att de stora vinsterna aldrig faller
på mina lottnummer, och så kan det naturligtvis vara,
men då är det bara att skylla och skälla på fru Fortuna!
Rutinerna vid lottdragningar är bergsäkra, alla nummer
har samma chans.
Riitta Nordfelth
Hej Riitta!
Tack för ditt mejl, vad roligt att du gillade artikeln.
Dragningarna är själva hjärtat i lotteriet så vi tycker
såklart det är viktigt att alla vet och känner sig trygga
med att dragningarna går korrekt till. Snart kommer ett
skraplottspaket med post till dig.
Vänliga hälsningar
Kidi Oller Westerberg, projektledare Kombispel
Hej och tack för en trevlig tidning!
Jag undrar över alla dessa lottnummer som man får
till Superjackpotten. Var kommer de ifrån och har ni
vinstbevakning på dessa också, eller måste man hålla
koll själv?
Mvh Ulla
Hej Ulla, vad bra att du frågar – det är säkert fler som
undrar. Varje Kombilott (eller Drömrese- eller Motorlott) som du köper eller vinner ger dig automatiskt fyra
lottnummer till nästkommande dragning i Superjackpotten. Om du har en lott genererar den alltså totalt tolv
lottnummer under ett kvartal. En lott i Extralotteriet
ger dig ett lottnummer till Superjackpotten, alltså tre
lottnummer per kvartal.
Varje kvartal dras sedan ett vinnande lottnummer i
Superjackpottdragningen – och självklart har vi
vinstbevakning. Miljonärer och Superjackpottvinnare
försöker vi till och med få tag i per telefon.
Lycka till med dina lotter!
Kidi Oller Westerberg, projektledare Kombispel

Skriv till Kombi!

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

GRATTIS!

Vinnarna av boken Skillnadens skörd
som vi tävlade ut i nr 8 blev: Sören
Westin, Uppsala, Maj-Lis Eriksson,
Fårö, Bengt Steen, Kristinehamn.
Rätt svar i tävlingen var Ratatouille.
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”Jag hade en lista
på det jag ville göra”
”2003 SLOG TUREN till och det blev en miljon-

BERÄTTAT FÖR: INGER SUNDELIN FOTO: KARIN WESSLÉN

vinst på en Kombilott som jag delade med en
arbetskamrat. Jag hade långt tidigare skrivit
en lista på vad jag skulle göra om det blev en
högvinst. Jag kunde pricka av allt – en ny bil,
byta amalgamet i mina tänder mot porslinskronor och dessutom göra en resa eller två.
Just den här lotten hade jag först delat
med en fiskekompis, men efter något år valde
han att skaffa en egen lott. Jag hade lovat
honom att bjuda på en fiskeresa om vi fick en
storvinst, så vi gjorde en fantastisk resa med
öring- och rödingfiske vid fina fjälltjärnar.
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Vet du vad som hände sedan? Han vann
också en miljon på sin Kombilott! Då bjöd han
med mig på en veteranflygresa med en DC3:a
till Ljungbyhed.
Självklart har jag min Kombilott kvar. Faktum
är att jag och min kollega har vunnit varuvinster på den tre veckor i rad nu. Dessutom
har jag numera även en alldeles egen lott. Den
vann jag 10 000 kronor på för några år sedan.
Ska inte du också fråga om jag spelar på
Keno eftersom jag heter så? Jo, det har hänt.
Jag har haft tur där också, en gång vann jag
4 000 kronor.”

2003

Keno Bohman
Ålder: 71 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Pensionär efter ett långt arbetsliv
inom transportbranschen.
Familj: Min bror.
Intressen: Aktiv i 15 föreningar, bland
annat en ångtågsförening och är sedan
några år ordinarie besättningsman på
en torpedbåt från 1966.

10 2020

5

MAGISK BILRESA

i Kaliforniens vilda natur
Att köra genom nationalparken Joshua Tree i södra Kalifornien är som
att ta en biltur på en annan planet. Kombis utsända möts kanske inte
av rymdvarelser, men väl av människor som flytt storstaden för att leva
ett friare liv. Och inte minst av ett utomjordiskt vackert landskap.
TEXT: JONAS LARSSON FOTO: SIMON URWIN

ste på
Fyrhjulsdrift är ett må
serar
grusvägarna. Här pas
vi några joshua trees.
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Crossroads Café erbjuder veganska smörgåsar
och luftkonditionering. Bland annat.

Big Josh, sex meter hög.

I gryningen är vi helt ensamma
på vägen och nationalparken
känns extra storslagen.

Glen och hans partner Brian lämnade Los Angeles
och förvandlade en gammal bensinstation till baren
och butiken The Station.

T

IDIGT PÅ MORGONEN efter att

vi har landat i Los Angeles
krigar vi oss fram på de sexfiliga motorvägarna. En lätt
stressande upplevelse, tills vi spottas
ut på väg Interstate 10 East. Efter en
stunds lugnare körning kommer vi till
Los Angeles-elitens gömställe Palm
Springs. Men vi avstår lyxen och svänger norrut på väg 62. Det går uppför
genom ett magnifikt och fascinerande
stenlandskap och plötsligt står det där,
ett joshua tree, trädet som gett namn åt
nationalparken som vi är på väg in i.
ALLDELES PÅ GRÄNSEN till parken ligger

själva samhället Joshua Tree. Den långa
huvudgatan är kantad av låga byggnader
och vi stannar till vid Crossroads Café.
När vi kliver ur bilen är det som att gå
in i en vägg, det är drygt 30 grader och
vi skyndar på stegen.
Inne i kaféet är det luftkonditionerat och skönt.
Och trångt. Vi har rest
hit strax före coronapanmagasinet kombi
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demins utbrott och än gäller inga restriktioner. I värmen på uteserveringen
är det bara ett par tappra själar. Raka
motsatsen mot hemma, tänker jag.
Min Parson’s polenta vegan kommer
in. En vegansk smörgåsdröm med grillade grönsaker, grillad örtpolenta och
rancherosås. Det kaliforniska hälsotänket har nått ända ut i öknen.
Samhället Joshua Tree är inte stort
men här finns en del trevliga butiker,
bra kaféer och barer. Vi tittar in i en av
de skönaste barerna, The Station, som
drivs av äkta paret Glen och Brian. Två
Los Angeles-killar som hade tröttnat på
storstaden, fick nys om att den gamla
bensinstationen var till salu och slog
till direkt.
– Jag har jobbat som scenograf i
många år så att ta tag i det här projektet var inget konstigt.
Det här har på sätt
och vis blivit vår egen
scen, säger Brian.
I butiken säljs
t-shirts, böcker,
7

Kreativiteten flödar
i Joshua Tree.

Det är de höga
Joshuaträden ( Yucca
brevifolia) som har
gett nationalparken
dess namn.

Solens första strålar får kaktusarna
i Cholla Gardens att glöda.

Yogavandring med getter.

knappmärken och andra roliga grejer.
På bakgården står deras egenrenoverade van från 60-talet och över hela
härligheten vakar Big Josh, en närmare
sex meter hög cowboystaty.
KLOCKAN ÄR tjugo i fyra på morgonen
och jag har redan spillt kaffe på min
tröja. Fotografen Simon står vid bilen
och väntar otåligt och vid horisonten
börjar en svagt rosa kant visa sig.
Vi siktar mot den och låter jeepen
rulla ut på 29 Palms Highway. Vi har
bestämt oss för att se solen gå upp över
kaktusarna i Cholla Gardens och kör
in i själva nationalparken genom den
norra infarten. Det är att rekommen-
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dera, speciellt under högsäsong då
den västra infarten kan vara helt
igenkorkad i flera mil. Nu i gryningen
är vi rätt ensamma på vägen.
Ljuset är magiskt när vi kommer
fram. Så långt ögat når ser vi Teddy
Bear Cholla, en kaktus som på avstånd
kan se ut att ha mjuka teddybjörnsarmar.
Det är helt tyst och vi vet det inte
ännu – men det här kommer vi att
minnas som den mest fascinerande
upplevelsen på hela resan. Kaktusarna
glöder i ljuset, det är i det närmaste
sakralt. När solens skarpa strålar
sticker fram över bergskammen i öster
är magin plötsligt borta, som i ett
trollslag.

Vägen slingrar sig genom det svindlande vackra och snustorra landskapet.
Känslan av klassisk amerikansk roadtrip är stark – vi ser sönderskjutna
vägskyltar, tumbleweed och kaktusar,
det enda vi saknar är väl ett par skallerormar och en pick up med vapenställ
i bakrutan. Vi har laddat med vatten,
mat och extra batteri till telefonerna.
Man vill inte få motor-haveri när det är
närmare 40 grader i skuggan.
VI KÖR UT UR nationalparken i den
södra änden. Box Canyon Road leder
oss ner till den lilla staden Mecca, där
vi äter de bästa tacosarna i mannaminne från en buss som står parkerad

magasinet kombi

10 2020

Algodones Dunes är en sju mil lång
och en mil bred sandöken.

Skön stämning på Crossroads Café.
Frisersalong och museum. Inga
konstigheter i Joshua Tree.

på en dammig parkering. Mecca har
inte så mycket annat att erbjuda men
den ingår i den rutt vi har planerat in
förbi saltsjön Salton Sea.
Det är en filmisk upplevelse att åka
Grapefruit boulevard, väg 111, mellan
järnvägsspåret och den grunda sjön. Vi
passerar några gudsförgätna hålor där
vi låser dörrarna för säkerhets skull.
Calipatria, Rockwood och Alamoria
prickas av, längs vägkanten står det
bilvrak på bakgårdarna och vattentorn
av typisk amerikansk modell.
Efter en sväng norrut in på väg 78
är vi plötsligt omgivna av enorma
sanddyner. Algodones Dunes är en sju
mil lång och en mil bred sandökenkorridor. Vi susar rätt igenom, stannar
till och tar lite bilder och anländer till
den lilla staden Blythe där vi checkar in
på trevliga Magnuson Hotel.
Trötta efter den långa dagen och
timmarna i bilen tar vi en snabb dusch
och travar huvudgatan ned mot Steaks

”Kaktusarna glöder
i ljuset, det är i det
närmaste sakralt.”
magasinet kombi
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n Cakes, en äkta amerikansk diner som
inte serverar lågkaloriportioner. Burgare
och bärs blir det självklara valet.
Dagen efter kör vi in i nationalparken
samma väg som vi kom ut. Den är lika
vacker den här gången.
EFTER ATT HA FÅTT tips om en kille

som har getvandringar för turister
strax norr om parken styr vi ditåt. Så
småningom förvandlas vägen till en
sandfåra och nu är vi glada att vi hyrde
en jeep.
Trots nationalparkens namn har
vi faktiskt inte sett så många joshua
trees hittills under resan. Men nu är
vi plötsligt mitt i en gles skog av dem.
Det är nämligen här på lite högre höjd i
Mojaveöknen som de trivs bäst. Simon
jublar och jag stannar bilen.
Vi hittar, efter lite felkörningar i en
labyrint av joshua trees och stenbumlingar, till slut fram till getfarmaren
Emmanuel som också visar sig vara
yoga- och meditationslärare. Här ute
i mitten av ingenstans vandrar vi med
getterna, Emmanuel och ett gäng från
Los Angeles.
Knäppt? Ja lite, men väldigt typiskt
Joshua Tree. ●

Fakta Joshua Tree
National Park

➞ Nationalparken ligger i sydöstra
Kalifornien och består av två olika
ökentyper med egna ekosystem:
Coloradoöknen i öster och den mer
höglänta Mojaveöknen i nordväst, där
de flesta av de berömda Joshua Treeträden (Yucca brevifolia) växer.
➞ Parken ligger cirka 20 mil från
Los Angeles med bil och är till ytan
1 740 kvadratkilometer, lite större och
fyrkantigare än Öland. I parken finns ett
antal campingområden.

Att tänka på

➞ Det är dålig mobiltäckning i parken.
➞ Det kan bli uppemot 40 grader
varmt på sommaren. Ta med mycket
vatten, solhatt och solskydd.
➞ De stora vägarna är asfalterade,
men ska man ut på mindre vägar är bil
med fyrhjulsdrift att rekommendera.
➞ För mer info besök utmärkta:
visitcalifornia.com

Missa inte

➞ Pioneertown byggdes som en
westernstad 1946, här har man spelat
in många filmer.
➞ Stjärnhimlen är spektakulär i Joshua
Tree. Bäst ser du den ute i parken, vid
en camping till exempel.
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Historisk
vandring
ed barn
m

Sofia Sternbergs historieintresse ledde till
att hon utbildade sig till Stockholmsguide.
Hon har specialiserat sig på barnvisningar
i Gamla stan – visningar som inte bara ökar
knattarnas kunskap om Stockholm utan
också ger Sofia själv aha-upplevelser.
TEXT: INGER SUNDELIN FOTO: NILS LÖFHOLM

Ä

NDA SEDAN Sofia Sternberg
flyttade från Gagnef till Stockholm för 26 år sedan har hon
varit fascinerad av huvudstadens historia och inte minst de
allra äldsta delarna. Ju mer hon lärde
sig om hur staden utvecklats under
århundradena desto mer ville hon veta.
Fram växte en tanke på att dela med
sig av kunskaperna professionellt och
efter några år anmälde hon sig till en
utbildning anordnad av Stockholms
stad, och 2002 blev hon auktoriserad
Stockholmsguide.
– Jag älskar mitt arbete, säger hon
när vi träffas på Järntorget i Gamla
stan, en plats med mycket gamla anor.
Torget i sig är omtalat i skrifterna
redan 1489, och kaféet där vi tar en
förmiddagsfika invigdes 1785.
UNDER ÅRENS LOPP har hon guidat

kryssningsgäster som gör ett kort stopp
i Stockholm och vill få en snabb bestof-vandring innan fartyget åker vidare,
svenskamerikaner som vill hitta sina
rötter och människor som bara helt enkelt är intresserade av vår huvudstad.
– Jag brukar inte enbart prata om
kungar och härskare, utan också om
hur staden vuxit fram och varför den
ligger just här mellan Östersjön och
Mälaren – av försvarsskäl, säger hon.
Sofia lyfter också gärna fram betydelsefulla kvinnor som Wendela Hebbe,
Sveriges första kvinnliga journalist och
10

Vera Siöcrona som gjort väldigt mycket
för Gamla stan.
Just nu är efterfrågan stor på olika
temavandringar, ofta med utgångspunkt från någon historisk roman.
– Många vill se platserna där Niklas
Natt och Dags böcker utspelar sig,
till exempel poliskammaren som på
1700-talet låg i Indebetouska huset vid
Slottsbacken.
BARNGUIDNINGARNA ÄR något ganska
nytt i Sofias utbud, men har snabbt
blivit väldigt populära.
– Mellanstadiebarn i
synnerhet är vetgiriga,
intresserade och vet ibland
mer om vissa saker än jag
själv. Stockholms blodbad
är ett sådant exempel.
Sofia försöker få sina
unga deltagare att relatera
till hur barnen hade det
förr i tiden och jämföra
med hur deras vardag
ser ut. Det kan leda till
intressanta diskussioner

Sofia Sternberg
Ålder: 48 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Leder guidade turer med historisk
vinkel i Gamla stan i Stockholm vid
sidan av sitt ordinarie arbete.
Familj: Man och två barn, 17 och 14 år.
Intressen: Vandring, böcker, musik
och mode – ”och så spelar jag fiol”.

Brända tomten
i Gamla stan
är en av Sofias
favoriter.
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”Mellanstadiebarn är vetgiriga,
intresserade och vet ibland mer om
vissa saker än jag själv.”

Visste ni att slottet har över 600 rum?
Sofia berättar om Stockholms slott.

Bilderna från förr
fascinerar barnen.
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Sankt Göran och draken.

Tyska kyrkans interiör är från 1650.

Barnen ställer
många frågor
och vill gärna
bidra med egna
funderingar.

Stortorget är spelplatsen för
många historiska händelser.

Sofia vill ge
ett perspektiv
på hur barns
vardag sett
ut genom
tiderna.

Sofias bästa
Gamla stan-tips
➞ Brända Tomten

och ge perspektiv på hur livet sett ut
genom tiderna.
– Jag kan fråga hur många sneakers
de har hemma och sedan förklara att
barn på 1800-talet kanske inte hade
några skor alls, inte ens på vintern,
eller fick turas om med sina syskon
med de skor som fanns i familjen.
EN GÅNG NÄR hon visade en bild från

Storkyrkobadet där bastanta baderskor
skrubbade barn i långa rader med
rotborste frågade ett av barnen varför
de inte duschade hemma istället. Det
ledde till ett intressant samtal om hur

bostäder har sett ut genom tiderna
och att badrum och toalett är något
som blev en självklarhet först när deras
föräldrar var små.
– Ibland ställer barnen frågor som
jag inte kan besvara på rak arm och då
brukar vi googla. Så jag lär mig något
nytt hela tiden jag också, säger hon.
Det kanske allra mest fascinerande
med Stockholm tycker hon är att staden
rymmer så mycket historia och att så
mycket finns bevarat trots rivningar
och moderniseringar.
– Att gå från Slussen via Gamla stan till
Sergels torg är en promenad på 800 år. ●

”Jag kan fråga hur många sneakers de har
hemma och sedan förklara att barn på
1800-talet kanske inte hade några skor alls.”
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”Ett stillsamt torg bortom Västerlånggatans stök. Under en hästkastanj som
ger skugga kan du sitta ner för vila och
eftertanke.”
➞ Staffan Sasses gränd
”Inne i denna oansenliga återvändsgränd ligger en dörr med en sliten
portal. Den kallas Rosenporten och i
huset bodde Karin Månsdotter innan
Erik XIV blev kär i henne.”
➞ Tyska kyrkan
”En makalös kyrka som mäter 96 meter
över havet och har magnifik interiör
från 1650. Gå gärna in och titta närmare. Här hålls gudstjänster på tyska
och konserter med jämna mellanrum.”
➞ Köpmantorget och Sankt Göran
och draken
”En öppen plats bland trånga gränder.
Statyn restes 1912 och är en kopia av
originalet som står i Storkyrkan sedan
1489. Den föreställer legenden om
Sankt Göran som slår ner draken för att
rädda Stockholm från Kristian Tyrann.”
➞ Stortorget
”Stockholms historiska hjärta! Här har
människor mötts och idkat handel,
hämtat vatten och umgåtts sedan
Stockholm grundades på 1200-talet.
I november 2020 är det 500 år sedan
Stockholms blodbad ägde rum här.
Det är det största massmordet i svensk
historia.”

Så blir du
Stockholmsguide

➞ För att få guida i Stockholm måste
du vara auktoriserad. Travel Education
Center erbjuder en utbildning till auktoriserad Stockholmsguide i samarbete
med Visit Stockholm. Studierna sker på
deltid under kvällar och helger, till det
kommer självstudier.
Mer info: tec.se
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Kulturkoll

TEXT: CHRISTINA BILD
FOTO: TRETORN

Vattentätt varumärke

När fabriken invigdes 1891 anställdes
52 personer. Nio år senare var de 575 varav
merparten kvinnor. 1911 startade Henry
Dunker en barnkrubba där arbetarnas
barn togs om hand under arbetstid.

Tretorn har tillverkat tennisbollar sedan 1902 och 1 maj
1900 tillverkades den första vulkaniserade tennisskon.
SEGLARSTÖVLAR, TENNISBOLLAR och

gympaskor. Det är nog vad de flesta ser
framför sig när de hör namnet Tretorn.
Men för en yngre, mode- och miljömedveten grupp är det snarare coola ryggsäckar, designsamarbeten med Acne
och jackor av återvunna fiskenät.
Tretorns historia börjar redan 1891
när ett driftigt par startar en galoschfabrik i Helsingborg. I en tid när skor görs
helt i läder, som varken tål vätan, leran
eller slitaget som en bonde utsätter dem
för, är vattentätt gummi en revolution.
Fem år efter starten har Tretorn
tillverkat den hisnande
summan av en miljon
par galoscher. Och sedan
kommer innovationerna
tätt. Henry och Gerda
Dunkers företag utvecklar en teknik för att
En klassiker. Sarek 72,
döpt efter den svenska
nationalparken, har tillverkats sedan 1972.
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vulkanisera gummi och skapar slitstarka
smärtingskor med bra grepp för tennis.
1900 lanseras den första tennisskon,
hack i häl på amerikanska Keds, som
sägs ha gjort den allra första sportskon.
Två år senare börjar Tretorn tillverka
tennisbollar och året efter kommer nästa
stora framgång; en stövel helt av gummi,
vilket inte funnits tidigare.
Med en historia av funktion och
sport inser Tretorn 1967 att det finns
fler kunder att vinna, nämligen de
modemedvetna. Sveriges då hetaste
designer, Katja of Sweden, anlitas för

I många år var Björn Borg knuten till
företaget. PR-jippot när han spelade
tennis på Kinesiska muren fick stort
genomslag i en tid när det var långt ifrån
en självklarhet att resa in och ut ur Kina.

Tretorn 2020. Sneakern
Sarek har designats av Nigel
Cabourn och inspirerats av
Tretorns 60-talsmodeller.
Som kul kuriosa har
vänsterskon rött
foder och högerskon grönt.

att designa trendiga gummistövlar och
sneakers, och sedan dess har bland andra
Acne, Comme de garçons och Malin
Baryard varit moderiktiga samarbetspartners. Men det namn som de flesta
förknippar med Tretorn är sannolikt
tennisspelaren Björn Borg, som var en
mångårig samarbetspartner, inte minst
vid produktutveckling av tennisbollar.
De senaste fem åren har miljöfrågan
stått i fokus hos Tretorn som bland annat
har tagit fram vattenavvisande jackor av
återvunna fiskenät eller pet-flaskor från
haven. ●

Henry och Gerda Dunker efterlämnade
motsvarande 550 miljoner kronor i dagens
pengavärde till fonder och en stiftelse för
att främja kulturlivet i Helsingborg. Det har
bland annat finansierat Dunkers kulturhus.
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Hälsningar från

LUDERBYGGET
OCH STJÄRTEN
Det finns platser i Sverige som har märkliga namn.
Ibland mycket märkliga.
TEXT: HENRIK EMILSON BILDKOLLAGE: EMMA YOUNG

H

ORSBY, SNÅLKUK, Röven och
Pungpinan. Det finns svenska
ortnamn som onekligen
väcker först munterhet och
sedan frågan – varför? Varför döps en
ort efter damunderkläder (Trosa), en
misstänkt bordell (Luderbygget) eller

14

en religiös inrättning med stark könsdrift (Kåtakyrkan)?
Det vet Annette Torensjö, avdelningschef på Institutet för språk och
folkminnen i Uppsala. Hon är expert
på ortnamn och börjar förklara att de
dels kan vara namn på en bebyggelse,

Annette Torensjö är
expert på ortnamn.

dels vara namn på en sjö, ett berg, ett
fält – alltså ett kulturnamn eller ett
naturnamn.
– Det mest vanliga är att ett ortnamn
växer fram på ett naturligt sätt. Människor har ett behov av att kommunicera
med varandra och det gäller även platmagasinet kombi

10 2020

Många ortnamn får en att
fnissa, eller kanske förfasa sig.
Men de till synes knasiga namnen
har alla en historisk förklaring.

ser. Det är kanske ortnamnens främsta
finess, att vi kan kommunicera enkelt.
Du och jag kan bestämma att vi ska
ses på en exakt plats med hjälp av ett
ortnamn, säger Annette och berättar
att ortnamn även innefattar stadsdelar,
gator och torg.
OFTA FÅR PLATSEN sitt namn efter vem

som bor där, hur det ser ut, vad man
gör där. Det kan vara ett vägmöte från
forntiden, en viktig vattenled eller en
marknadsplats.

– Om det är ett bra namn som
accepteras av alla, då lever det kvar.
Ta min hemstad Gävle som exempel,
vars namn kommer från de branta
gavlarna i ån, som sen blev Gävle.
Det kan också vara ett administrativt
beslut, som ett gatunamn eller en plats
som uppkallas efter en person, exempelvis Olof Palme, säger Annette.
ETT ORTNAMN KAN också finnas i folk-

mun som Svampen i Stockholm, kallad
så efter Holger Bloms telefonkur som

”I dag kan en del ord i ortnamnen uppfattas
som stötande. Det har ofta att göra med att
språket har utvecklats.”
magasinet kombi
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har formen av en svamp. Platsen heter
egentligen Stureplan. Då förstår vi hur
olika geografiska platser får sitt namn.
Men varför måste de vara så snuskiga?
– I dag kan en del ord i ortnamnen
uppfattas som stötande. Det har ofta
att göra med att språket har utvecklats
åt ett annat håll sedan orten fick sitt
namn, men i ortnamnet finns ordet
kvar. Det ligger alltså i betraktarens
ögon hur namnet uppfattas.
Ta exempelvis Kräkånger. Det handlar faktiskt inte om en ångestfylld bakfylla med uppkastningar. Kräk syftar på
en böjning eller skarp krok i älven och
ånger är en havsvik, ortnamnet syftar
alltså på en forntida tvärgående vik av
Avafjärden öster om byn. Den fick heta
Kräkånger. Luderbygget handlar inte om
prostitution. Luder är ursprungligen
15

Kräk syftar på en böjning eller
skarp krok i älven och ånger är
en havsvik, därav Kräkånger.

Gamla ord med
glömd betydelse

ett ord för bete, och bygget är en fäbod
utanför Orsa.
Trosa då?
– Trosa härstammar från 1331 och
när ortnamnsforskare har tittat på
det har de sett det fornsvenska ordet
trødher som motsvarar trög, ovillig. Då
har man sett hur platsen ser ut och där
finns en långsamt flytande å mellan
sjön Sillen och havet, utan fall eller
forsar. Trosa kommer från ordet trög
och trögheten kommer från vattnet och
har inget med innevånarna att göra,
säger Annette.
VILL DU TA ett dopp i Stjärten? Det har
du möjlighet till på 21 platser i Sverige
där det finns en sjö som heter så.
– Här har man gjort en jämförelse,
det kan vara en sjö som är en del av en
större sjö, som ligger lite bakom. Precis
som på kroppen är det något man har
där bak, förklarar hon.
Samma princip gäller för orter med
ordet röv i namnet, som Rövhålet i
Dalarna. Det är en liten öppning i en
stor skog.
– Det här namnet har givits som

ett öknamn, ett litet obetydligt torp
som ligger i en öppning i skogen. Man
betraktade det som obetydligt som ett
litet rövhål, säger Annette och förklarar
att röv-orterna i princip aldrig är platser som blir väldigt befolkade eller blir
till större samhällen.
STORA PUNGEN DÅ? Det låter som

smeknamnet på någon med bråck som
bresar och tar upp två bussäten. Men
det är också namnet på en sjö och här
spelar formen in.
– Pung var ett ord i allmänspråket,
men nu när vi inte använder en penningpung har vi glömt att det var en
rund påse. Stora pungen har alltså en
rund form, som en pung, säger Annette.
Som expert på ortnamn måste vi
fråga vilket hon tycker är det märkligaste som hon har stött på?
– Mitt spontana svar är att i stort sett
alla ortnamn är märkliga och intressanta, ingenting är självklart. Det är det
som är så spännande med det här området. Man kan inte vara säker på att
det är som man tror i början, avslutar
Annette. ●

”Pung var ett ord i allmänspråket, men nu
när vi inte använder en penningpung har vi
glömt att det var en rund påse.”
16

Språket har förändrats och ord som
hade en betydelse för länge sedan
kan ha en annan i dag.
➞ Fitta eller fitt – som i Valefittan
eller Fittja – betyder våtmark.
➞ Kräk – som i Kräkånger – betyder
böjning eller skarp krok.
➞ Kåt – som i picknickplatsen Stenkåta – betyder glad.
➞ Luder – som i Luderbygget – betyder bete.
➞ Pung – som i Pungpinan – handlar
i första hand om dess
form, men kan som
i exemplet syfta på
penningpung.
➞ Hors – som i
Horshult – betyder
häst.
➞ Kuk – som i
berget Snålkuk –
betyder spets.
I Mats Wahlbergs Svenskt
ortnamnslexikon hittar
du fler än 6 000 ortnamn
och deras betydelser.

Hur mår de i Urk?
Det är inte bara i Sverige som
det finns märkliga ortnamn. Med
svenska, och inhemska, ögon kan
följande väcka frågor:

➞ Hell, Norge (finns även i Sverige,
då stavat Häll)

➞ Bluff City, Tennessee, USA
➞ Disaster Bay, Australien
➞ Dum Dum, Indien
➞ Lake Disappointment, Australien
➞ Plast, Ryssland
➞ Frog Suck, Wyoming, USA
➞ Wildpark Knüll, Tyskland
➞ Batman, Turkiet
➞ Dumistan, Bahrain
➞ Fucking, Österrike
➞ Pitten, Österrike
➞ Urk, Nederländerna
➞ Mianus, Connecticut, USA
➞ Elephant Butt, New Mexico, USA
magasinet kombi
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Weekend

TEXT: SAMIR AKHMEDOV
FOTO: OFFICE DE TOURISME
VALLÉE DE CHAMONIX

Vandringen till Lac Blanc bjuder på en spekt

akulär utsikt.

Vacker arkitektur och
vinderliga vyer tillhör
vardagen i ”Cham”.

Att cykla mountai
bike i Chamonix
är
en oförglömlig
upplevelse.

Charmiga Chamonix
Att förälska sig i Chamonix är inte svårt. Den pittoreska staden kan
ibland verka för vacker för att vara sann. ”Cham” har länge varit ett
populärt vinterresmål för skidåkare. Men för vandrare, cyklister
och klättrare är sensommar och höst den bästa tiden.
GLACIÄRER PÅ HÖJD
För den som vill uppleva bergens prakt
på nära håll går det bra att ta liften upp till
Aiguille du Midi. På bara 20 minuter transporteras du upp till en höjd av 3 842 meter
och även om liften kostar en slant så är
upplevelsen inget annat än makalös. Glöm
inte att ta med ett förstärkningsplagg,
exempelvis en tunn dunjacka, då graderna
kryper nedåt på den höga höjden.
VANDRINGAR MED VYER
När det kommer till dramatiska utsikter är
det få som slår den från Grand Balcon Sud.
Vandringsleden utgår från Flégère-liften
och avslutas vid Planpraz-liften eller vice
versa och tar cirka 2,5 timmar. Söderläget
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borgar för långa soliga dagar som tillsammans med bergsluften ofta skapar perfekt
vandringsväder. Från leden, som ligger på
cirka 2 000 meters höjd, kan du beskåda
Chamonix stad ur ett fågel-perspektiv och
samtidigt få en oöverträffad vy över Mont
Blanc-massivet.
Oavsett om du startar eller slutar vid
Flégère-liften rekommenderas du att njuta
av en svalkande dryck i kaféets brassestolar
och beundra utsikten. Gå vandringsleden
åt båda hållen för att få nya perspektiv och
vyer att förundras över.
En annan härlig vandring är den till
Lac Blanc, en insjö på 2 352 meters höjd.
Vandringsleden, som är en av de mest
populära i de franska Alperna, tar cirka

1,5–2 timmar enkel väg från toppen av
Flégère-liften. Väl framme vid sjön är det
lätt att förstå varför just den här vandringen är så omtyckt. Finare plats att äta
matsäcken på får du leta efter.
MATEN
För den som uppskattar att frossa i delikatesser är det nästintill förbjudet att lämna
Chamonix utan ett besök på Le Refuge
Payot. Här finns ett stort utbud av vin, öl,
charkuterier, ostar och andra läckerheter.
För ett fåtal euro kan du avnjuta en blandad
chark- och osttallrik och ett glas rött. Slå
dig ned vid borden utanför butiken på
livliga Rue du Dr Paccard och insup allt vad
”Cham” har att erbjuda.
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KORVGUBBEN
Tv-chefens resa blev en bok
Som TV4-chef kokade han varmkorv till
personalen. Nu har Jan Scherman skrivit
en bok om sin favoritmat, men det är
lika mycket en bok om dagens Sverige.
Och så bjuder han på några recept.
TEXT: SARA LOMBERG FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON OCH JAN SCHERMAN

”När jag växte upp hade
korven dåligt rykte.”

Jan Scherman
Ålder: 70 år.
Gör: ”Diversearbetare”: skriver debattartiklar,
producerar en ny tv-serie om demokrati,
ledamot i Korvakademin, kringresande talare
i demokratifrågor. Lång karriär inom media,
vd för TV4-gruppen 2001–2011.
Bor: Bostadsrätt på Södermalm och numera
nästan lika mycket på landstället Hasselbacken i Bestorp mellan Kisa och Linköping.
Familj: Hustrun Margareta, tre barn, fem
barnbarn och ett sjätte på väg, hunden Yoda.
Intressen: ”De sammanfaller mycket med
det jag gör i jobbet, men också trädgården
på landet, att odla tomater och potatis. Jag
kluddar med olja och akryl och så är jag
historiskt intresserad.”
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Som pojke hade han inte
alltid pengar så att det räckte
till en korv att lägga i brödet.
– Varmkorven blev mytisk för
mig, säger Jan Scherman.
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Vildsvin ställer till
mycket elände. Men
det går att göra fin
korv av dem.

Vinn!
Vi har tre exemplar av Jan Schermans
bok Den svenska korvresan som vi
tävlar ut bland dem som svarar rätt på
frågan:
Traditionellt används rengjorda tarmar
från gris, får eller nötkreatur som
korvskinn. Vad kallas det?
1. Fjälster
X. Fölster
2. Falstaff

Vildsvinschorizo med
mandelpotatissallad
från Öster Malma

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

I

DÉN HAR VÄRKT i Jan Schermans
huvud länge.
– Ja, ända sedan jag var chef på
TV4, då jag reste mycket i Sverige
och besökte alla våra lokal-tv-stationer.
Man får en bild på näthinnan av ett
land som alltför sällan beskrivs. Och
många varmkorv med bröd blev det på
de där resorna, säger Jan Scherman.
Viljan att berätta om detta Sverige
och de riktiga människorna slogs ihop
med hans livslånga kärlek till korv och
blev boken Den svenska korvresan, där
korvälskande företagare och deras
medarbetare är utgångpunkten för
en berättelse om entreprenörskap,
glesbygd, hållbarhetstänkande, verklig
mångfald – och förstås korv. Hustrun
Margareta, som agerat roadmanager,
var med på de flesta resorna.
– Vi mötte fantastiska människor
– entreprenörer och korvälskare. Vid
sidan om korvkioskerna och fabrikerna finns ett Sverige som stretar och
kämpar, ibland i rejäla uppförsbackar.
Det finns mängder av sådana exempel
i boken och också genomgående en
rätt kritisk blick på hur den politiska

”Vi mötte fantastiska
människor – entreprenörer och korvälskare.”
magasinet kombi
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4 portioner

makten har utvecklat ett system som
inte funkar. Jag sitter inte på lösningen
men det är hög tid att vakna och starta
ett samtal, säger Jan Scherman.
MEN KORVEN DÅ, hur började den
fascinationen? Det var som pojke
i Linköping Jan Scherman efter de
många idrottspassen brukade köpa en
så kallad Luffare, ett varmt korvbröd
med senap och ketchup. Någon enstaka
gång hade han lyckats spara ihop en
krona och 25 öre och kunde köpa en
riktig varmkorv.
– Varmkorven blev mytisk för mig.
Sedan kom de utländska korvarna till
Sverige, som chorizo och kabanoss,
som en kulinarisk explosion. När jag
blev chef på TV4 och det var nytt med
kontorslandskap tackade jag nej till
ett eget rum och bad att få en korvkokningsmaskin istället.
Så föddes begreppet ”management
by sausage” och välbesökta after work
där högsta chefen stod i kockmössa
med sin korvvagn och skapade möten
över avdelningsgränserna.
Klimatfrågan har också stor plats i
boken. Det ohållbara i alla de mil som
djur, kött och olika beståndsdelar i
vegansk korv fraktas. Men också positiva berättelser om det långtgående
praktiska miljöarbete som pågår hos
entreprenörerna.

Ingredienser
4 vildsvinschorizo (eller annan chorizo)
1 kg mandelpotatis
rapsolja
salt, svartpeppar
SENAPSMAJONNÄS
1 dl majonnäs, gärna hemslagen
1 msk dijonsenap
1–2 msk kapris
SENAPSKRÄM
1 dl majonnäs, gärna hemslagen
1 msk cidervinägersenap
½ dl färskost av philadelphiatyp
1 knippe hackad gräslök
GARNERING
cocktailkapris med stjälk
skivade rädisor
picklad rödlök
olika sorters krasse
Gör så här
1. Värm ugnen till 225°.
2. Dela potatisarna och vänd dem
i rapsolja. Salta och peppra.
3. Rosta potatisarna i ugnen tills de är
gyllenbruna. De ska vara krispiga på
ytan och mjuka inuti. Det tar 25–30
minuter.
4. Blanda ingredienserna till senapsmajonnäsen och häll över den ännu
varma potatisen. Vänd ihop försiktigt.
SENAPSKRÄM
1. Rör ihop majonnäs, färskost och
senap.
2. Hacka gräslöken och rör ner den
i krämen.
KORV
1. Bryn korvarna i stekpanna tills de har
fått färg.
2. Låt dem bli färdiga i ugnen i 165°. De
ska vara genomvarma, minst 66° inuti.
3. Skiva korvarna på snedden i snygga
bitar, inte alltför små.
4. Lägg upp rostad potatis, korv och
senapskräm på en tallrik. Garnera med
picklad lök och olika krassesorter,
cocktailkapris och skivade rädisor.
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Tärnaby i södra Lappland producerar inte bara skidåkare i världsklass.
Här görs fantastisk korv också, som Tärna-saucisse.

Tärna-saucisse med
potatiskaka och betor
6 portioner
Ingredienser
6 Tärna-saucisser (eller annan rå fläskkorv)
6 gul- och/eller rödbetor
smör till stekning
1 kg potatis
100 g persilja
100 g rucola
200 g riven västerbottensost
salt och vitpeppar

– När jag växte upp hade korven
dåligt rykte, men i dag finns ett
kvalitetstänk och en nästan rörande
noggrannhet i allt från kötthanteringen
till slutpaketeringen. Långt innan den
offentliga debatten om klimatpåverkan
verkligen tog fart har de här företagarna
hållit på med det i vardagen.
EN ANNAN INSIKT han fick på sin resa

var hur naturligt integrationen fungerar på många platser.
– Jag har besökt många arbetsplatser
där det jobbar 10–15 nationaliteter i
bästa harmoni. Det är väl fungerande
integration i praktiken! Svenska språket
praktiserar de i personalmatsalen och
på fabriksgolvet. Jag blev faktiskt väldigt glatt överraskad av denna verklighet som sällan beskrivs i media. Det
politiska talet handlar så ofta om att vi
måste sätta gränser. Mina berättelser
visar att om vi inte tar emot människor
från andra länder så kommer många
företag att sluta fungera.
Under arbetet med boken har han
fått många frågor om vilket korvfusk
han avslöjar.
– Jag säger att jag avslöjar att det
finns otroligt mycket bra korv och fantastiska korvhantverkare. Fulkorvarna
kommer att stämpla ut sig själva så
småningom. ●
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Jan Schermans
tre favoritkorvar
1. ”The Scherminator (Taylor & Jones),
en kryddig lammkorv med bra kötthalt,
som är spetsad med tapenade, en
skvätt rödvin och chiliflakes. Kan grillas,
ätas varm eller kallskuren – eller ta ut
köttfärsen och stek den och lägg på
mackan.”
2. ”Falukorv är fantastiskt. Till exempel
Jokkmokks eller Melkers. Det ska vara
bra fint kött. Stekt med stuvande makaroner eller ugnsbaka med snittar av
Västerbottensost och äpplen instuckna
i korven.”
3. ”Varmkorv med bröd. Svår att gå
förbi. Ett praktiskt råd är att spritsa ned
senapen i brödet först. När du kokar ska
du värma en lag med vatten, hönsbuljong, fem–sex lagerblad, vitpepparkorn,
svartpepparkorn och en folköl. Koka
upp detta och när temperaturen sjunkit
till 80–90 grader låter du korven sjuda
under cirka en halvtimme.”

Gör så här
BETOR
1. Koka gulbetor och rödbetor med
skalet på tills de är klara. Skala och skär
dem i klyftor.
2. Smörstek betorna lätt innan de läggs
på tallriken.
POTATISKAKA
1. Koka potatisen med skal tills den är
nästan färdig. Låt den kallna och skala
den sedan.
2. Hacka persilja och rucola.
3. Krossa potatisen med till exempel en
ballongvisp.
4. Blanda alla ingredienser och smaksätt med salt och vitpeppar.
5. Lägg potatisblandningen som en
tjock korv på en bit plastfilm. Rulla
sedan hårt. Låt rullen vila i kylskåp
minst en timme.
6. Skär rullen i 2–3 cm tjocka skivor
och lägg på bakplåtspapper på en plåt.
7. Sätt in i ugnen i 200° cirka 15 minuter för fin färg.
KORV
1. Medan potatiskakan står i ugnen,
stek Tärna-saucissen på medelgod
värme. När doften sprider sig är den
färdig. Man kan använda termometer
och då ska korven vara cirka 63 grader.
Skinnet ska inte gå sönder, men den
kan gärna vara lite brun och brynt på
sidorna.
Servera korven med potatiskakan och
betorna samt en god, stark senap.
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Inspiration
STRÖMLINJEFORMAD
Komplett musikmaskin med
radio, cd-spelare och alla
finesser för strömning. Funkar
också för röststyrning via
Amazon Alexa. Tivoli Music
System Home i valnöt och
grått tyg kostar 8 990 kr på
hembiobutiken.se

ORDNING OCH REDA
Samla mobiler, paddor, laddare
och kablar för laddning på ett
och samma ställe. Mobilställ av
bambu, 359 kr, mobilladdaren.se.

ESTETIK
I TEKNIK

Tekniska prylar har ofta ett eget
designspråk, som inte alltid
matchar heminredningen. Men
det finns undantag som är lika
snygga som funktionella.

ALLA PRISER ÄR CIRKAPRISER OCH/ELLER VARUMÄRKETS REKOMMENDERADE BUTIKSPRIS.

LEKFULL
Batteridriven,
laddningsbar
bluetoothhögtalare från
kreafunk.com,
2 000 kr.

LYSANDE LJUDSYMFONI
Bordslampa med glasskärm
och högtalare för strömning,
framtagen i samarbete med
Sonos. Symfonisk kan också
integreras med Sonos egna
produkter, Ikea, 1 995 kr.

AV: CHRISTINA BILD

Kombiits!
favor

DISKOFILENS DRÖM
LP-spelare i valnöt för
musikaliska finsmakare.
Pro-ject X2 finns på
hifiklubben.se, 11 990 kr.

SNYGG FRÅN ALLA HÅLL
Samsung Serif är lika snygg
på baksidan som framsidan,
står stadigt med eller utan
stativ och den breda överkanten kan användas som
hylla. Kostar från 9 900 kr
på samsung.com.

PLUSTJÄNST
Trådlös laddare på korkplatta som
antingen kan stå på ett bord eller
byggas in i en bordsskiva, Ikea, 149 kr.
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KRAFTFULL
Powerbank på 10 000 MaH
med usb-uttag. Med denna
kan du ladda både din
mobiltelefon och läsplatta,
Vinga Home, 580 kr.

Vinn!

Gilla Kombispel på
Facebook och var
med och tävla om en
powerbank från Vinga Home,
värde 580 kr. Tävlingen hittar
du i Facebook-flödet.
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FOTO: RONNY KARLSSON

Hej macken,
vi ses igen!

Macken i Mörarp ligg
er
intill gamla Riksväg 2,
en
gång i tiden livligt tra
fikerad.

FOTO: RONNY KARLSSO
N

Nostalgifrossa i Mörarp.
Tobias Bagers Caltexmack
ser i stort sett ut som den
gjorde på 1950–1960-talet.

HÄR ÄR BENSINSTATIONERNAS HISTORIA
Vi är många som gillar gamla bensinstationer. Tobias Bager i Mörarp
har en alldeles egen, byggd 1937. Men mackarnas historia går längre
tillbaka än så. Och varför kallar vi dem just mackar?
TEXT: MARTIN ENGQVIST

D

ET ÄR RÄTT många som

svänger in till Caltexmacken
i skånska Mörarp innan de
styr ut på gamla Riksväg 2
igen. Men tanka får de göra någon
annanstans. Här har inte sålts bensin
på många år. Trots det står macken kvar
och ser i stort sett ut som den gjorde på
1950–1960-talet – och det är naturligtvis
därför den lockar så många besökare.
– Alla är förstummade över hur
välbevarad den är, det är som att kliva
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in i en tidskapsel, säger Tobias Bager
som äger macken och den tillhörande
verkstaden.
Tobias arbetar med att renovera och
reparera veteranbilar och tvekade inte
att slå till när macken var till salu för
fem år sedan.
– Den var intakt med interiör, verktyg

och allt. Allt är original, berättar han.
Mörarpsmacken byggdes 1937, under
en tid då det stod en bensinstation
i nästan varje svensk vägkorsning.
I slutet av 1930-talet fanns nästan
13 000 mackar i landet och de blev ofta
mötesplatser. Inte minst för ungdomar
i landsorten, vilket nog är anledningen

”Alla är förstummade över hur välbevarad den
är, det är som att kliva in i en tidskapsel.”
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Den före detta Shellmacken på Strandvägen
i Stockholm byggdes 1955 och är även den
K-märkt. Macken ritades av Peter Celsing,
arkitekten som också låg bakom Kulturhuset
i Stockholm, och stängde 2007. Marken
sanerades men byggnaden står kvar.

FOTO: CHRISTIAN LYLLOFF

FOTO: JOHANNAMUSEET

Tankning i Tyskland
på 20-talet.

Berha
Benz
tankade
först.

Bensinpumparna
från Mack
gav oss ett
nytt ord.

till att så många i dag har nostalgiska
känslor för gamla bensinstationer.
– Många äldre känner igen sig när de
kommer hit, säger Tobias.
Men mackarnas historia går ännu
längre tillbaka.
BERTHA BENZ VAR den första männis-

kan någonsin som tog en så lång biltur
att hon var tvungen att stanna för att
tanka. Det var i augusti 1888 och Bertha körde en Benz Patent-Motorwagen,
konstruerad av hennes man Karl och
allmänt ansedd som världens första bil.
Utan att meddela maken hade Bertha
gett sig av från Mannheim i sydvästra
Tyskland för att hälsa på sin mor i
Pforzheim, en resa på ungefär tio mil.
Trippen hade ännu ett syfte. Karl
Benz var ett tekniskt geni men inte
vidare bra på marknadsföring. Nu ville
Bertha visa honom och resten av
världen vilken nytta vanligt folk skulle
kunna ha av bilen, och vilka affärsmöjligheter den förde med sig.
Men bränslet skulle inte räcka.
Bertha behövde stanna någonstans
längs vägen för att fylla på med ligroin,
lättbensin, bilens mycket brandfarliga
drivmedel som av säkerhetsskäl bara
magasinet kombi
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Uno X-stationen i Skovshoved, strax norr om Köpenhamn, måste
vara en av världens vackraste mackar. Den byggdes 1936 efter
ritningar av arkitekten och formgivaren Arne Jacobsen och har
ett tydligt släktskap med hans världsberömda stol Myran.

fick säljas på apotek. Och så kom det
sig att den lilla staden Wieslochs apotek – öppet än i dag – stoltserar med
titeln ”världens första bensinstation”.
ETT DRYGT DECENNIUM efter Bertha

Benz jungfrutankning var bilen på god
väg att förändra hela världen. Borlänge
var inget undantag. 1905 var färghandlaren Algot Tapper först i staden att
köpa bil och han började också sälja
bensin i sin butik. Bensinen mättes
upp i kannor, vilket orsakade spill och
brandrisk. Efter något år införskaffade
Tapper en bensinpump som ställdes i
anslutning till färghandeln, som därmed blev Sveriges första mack.
Men ”mack” sade man inte då.
Det dröjde till 1916 innan Nils Peter
Mathiasson, Oscar Andersson, Gunnar
Collin och Helmer Key bildade bolaget
Mackmeter AB och började tillverka
bensinpumpar i Midsommarkransen
i Stockholm. De första bokstäverna i
herrarnas efternamn fick ge namn åt
företaget och förkortningen MACK var
ingjuten i pumparnas gjutjärnshöljen.
Mackmeter blev snart marknadsledande och ”mack” ett nytt ord för bensinstation.

MACKARNAS HISTORIA är en del av

det moderna Sveriges historia och
faktum är att Tobias Bagers Caltexmack i Mörarp sedan 2017 är klassat
som byggnadsminne. Mötesplatser är
mackarna ofta fortfarande – även om
bränslet som säljs på dagens cirka 2 500
stationer snarast är en sidoverksamhet
till försäljningen av korv, kaffe, godis
och nygräddade kanelbullar. ●

Minns du mackarna?

➞ Här är några bensinstationskedjor
som försvunnit, eller nästan
försvunnit, från Sverige.
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2 ORSAKA- STOPPDE UPPAR
GÅNG SPELET

KAN

TRÄD

GÅR TILL
MAN
MÅLET LAX OCH
SKÄGG

HAR
OFTA
ÄPPELFÖRLED

KRYLLAR ARVSFEMTE
DET AV
UPPSTEKLAR MASSARESERV
GÅNGEN
I

SKEDMÅTT

HOPPAR HAR SIN
EGEN
VIKARBÄDD
IEN

ÄTS
OFTA
KLIPPT

ÖGLOR
ÄR OFTA
TÅRTBITAR

GJORDE
USEL EKA
HALVBLUNDA

FÖRE
TUR
SOM GÅR
HEM

ÄR VÄL
PERSISK
MATTA?
FILTER

EN TYP
AV VÄDERSPÄNNING?

GÅR VITA
PÅ SJÖN

MANSPERSON
MYS MED
KATTEN

FÖRPOST

KAN
GRUND
HAVERI

1

INGEN
BLUNDER
I CASINO

STEG
FÖR
STEG

SKRÄP I
TRÖSKVERKET

SKICKA
TEXT
TUPP SOM
VAPENDEL

NEDAN
3

KAMELHONAN
SKOPA
ÄR FIFTY
SHADES
OF GREY

DEN VILL
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KÖRA PÅ

HAR
KELTISKA
ANOR

DEN ÄR
VÄLTRIMMAD

LÖSNING
Hitta ordet
i de gula
rutorna
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TRÄNARE
IBLAND
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VAJA I
NORR
ÄR SLANT
PÅ BANK
ÄR OFTA
SKRÖNOR

LAGLÖSHET
RENSA
RÖREN
VISAS
MED FLIT

PÅ
ANSLAG
PLANKA
VID BAD
DEN GÅR
ÖVER

VÄVNADSVÄNLIG
METALL

HAR EN
LÅNG
BRO
ÄR
BRANDBIL
VIKT

7

FLOCKDJUR
BAKSLUG

KAN EJ
SÄMSTA
BUDET

TAR UT
FACKAVGIFTER

VINSTER

HÄRSKADE
BYAR
PRECISERAR
GUDAR

GER
BEFÄL

PLANTERADE
HÖRS
UGGLA

SOM HÖR
MUNNEN
TILL
ÅSTRÖM

PLATS
MED
MÅNGA
SKRIK
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GTBROR

MELLAN
ANDTÅR
USASTAD

HELST
LÅNGT
BORT I
DISKUS

SAKNAR
ALL MEDKÄNSLA

KAN DET
I FOGARNA
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De fem först öppnade rätta
lösningarna vinner 4 st Femman
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet
från de gula r utorna på ett vykort och
posta till K
 ombispel, Box 995,
162 12 V
 ällingby senast den 31 okt.
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp
mejlet till Kombikryss okt, och glöm
inte att skriva ditt namn och din adress.
Vinnare och lösning hittar du på hemsidan: kombispel.se/kombi där du
också kan lösa korsordet digitalt.

Vinn!
Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset augusti 2020:
Ingrid Hårsmar, Herrljunga, Björn Andersson,
Ludvika, Simeon Andersson, Västerås, Juris
Irschs, Norrköping, Anny Nilsson, Höllviken.
Efterfrågad lösning augusti 2020: ÅKERKÅL.
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i korta drag
Dragning varje fredag.
Varje spelomgång
löper över fyra veckor. Varje
fredag är det dragning.
Vi har garanterad vinstbevakning – du missar
aldrig en vinst.

KOR SORD S SPEC I AL !

Sommarens extra tjocka tidning med extra mycket knep
och knåp gjorde succé hos läsarna. Lagom till jul är det
dags igen! Missa inte Kombis decembernummer:

➞ 9 sidor korsord, sudoku,
a!

ordflätor och annan hjärngymp

➞ Mer än 100 varuvinster att täv

la om!

Extra
vinstchanser
i Kombi
nr 12

Detta är några av de fina priserna du kan tävla om i vår korsordsspecial.
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Superjackpotten.
Varje kvartal är det
dragning i Superjackpotten.
Den fredagen är det inga
andra dragningar i lotteriet.
Varje lott du har under en
spelomgång i Kombi-,
Drömrese- eller Motorlotteriet ger dig fyra lottnummer
till Superjackpotten. Varje
lott i Extralotteriet ger dig
ett lottnummer. I Superjackpotten är högsta vinsten
10 miljoner kr.
Att välja vinst. När du
vinner Veckans vinst
(värd 200 eller 600 kr) kan
du byta vinsten, om du gör
det senast tisdagen efter
vinstdagen. Det gör du på
Min sida på kombispel.se
eller genom att kontakta
kundservice.
Tidning i brevlådan
eller inte? Om du inte
vill ha tidningen i brevlådan
kan du välja att i stället
få ditt lottutskick via mejl.
Det gör du under Mina
uppgifter på kombispel.se
eller genom att kontakta
kundservice.
Förvald vinst. Om du
inte vill vinna varuvinster värda 200 kr kan du
välja en så kallad förvald
vinst. När du vinner på den
nivån behöver du inte välja,
utan får alltid en ny lott
eller ett skraplottspaket.
Välj betalsätt. Dina
lotter kan du betala
med Autogiro, e-faktura
eller via inbetalningskort/
faktura. Om du väljer att
betala med e-faktura får du
automatiskt ditt lottutskick
via mejl (med en länk där
du kan läsa tidningen
digitalt).
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På gång

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH MALIN TÖRNQUIST
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OKTOBER I FALUN
Det är 500 år sedan Gustav Vasa flydde
till Dalarna. Dalateatern firar det med
premiär för Vasa, fritt efter August
Strindberg. Mer info: dalateatern.se

FOTO: SVENSKA FN-FÖRBUNDET

?
Vad sade Vasa

Öringsafari
➞ HJO 13 oktober–12 november.
Under den närmaste månaden
utlovas full action i Hjoån. Under
ett antal kvällar arrangeras guidad
Öringsafari (för människor alltså,
fisken hittar själv) där man i ficklampans sken kan se öringarna ta sig
uppför ån på sin väg från Vättern till
Mullsjön. Mer info: vastsverige.com

Grattis FN,
75 år i år!

Fotokurs i mörker
➞ MALMÖ 13 november. Går det att fotografera när det är mörkt? Javisst! Och så
vackra bilderna kan bli, om man bara har lite
förkunskaper. Den här kvällen håller Mästerfoto en kurs i nattfotografering i Malmö och

FOTO: PATRIK LINDQVIST

Nattetid skådar kameran
sådant ögat inte ser.

under kunnig ledning ger sig deltagarna tillsammans ut på en vandring genom staden
för att leta motiv som till exempel kan vara
ljusspår efter bilar eller vackra stadsmotiv.
Mer info: masterfoto.se ●

LÖPKULTUR

➞ UPPSALA 31 oktober. Prestationen,
sluttiden eller bara att ta sig runt banan
brukar vara det viktiga i maratonlopp.
Arrangörerna bakom Uppsala Kulturmaraton vill sätta upplevelsen främst.
Den 4,2 mil långa banan går både genom
historiska miljöer i centrala Uppsala, runt
vikingagravarna i
Gamla Uppsala och
längs med Fyrisåns
stränder. Man kan
springa helmaraton,
halvmaraton eller i
stafettlag. Mer info:
kulturmaraton.se
Kuta och njuta
är det som gäller
under Uppsala
Kulturmaraton.
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SMÅLÄSKIGT

Dramatisk teaterpromenad
➞ ARBOGA 24 oktober–8 november. Man skulle
kunna tro att Arboga är en fridfull liten stad. Men
här har det hänt läskiga saker. Skymning över
Arboga – en vandring genom stadens mörkare
historia är en gående teaterföreställning där
publiken tas med på en promenad genom staden
och får möta mördare, dödsdömda, olyckligt kära
och övernaturliga väsen som figurerat i Arbogas
historia. Mer info: arbogateatern.se

FOTO: LARS LYKTA

Annorlunda maraton

➞ Hallå där, Annelie
Börjesson, ordförande för
Svenska FN-förbundet. Den
24 oktober är FN-dagen
och då fyller FN även 75 år,
hur firar ni?
– På grund av coronapandemin ser det lite annorlunda ut i år. Vi kommer att
ha ett stort digitalt firande
där vi uppmärksammar FN:s
75-årsjubileum, och våra
föreningar genomför många
olika aktiviteter runt om i
landet.
Vad är FN-förbundet?
– En civilsamhällesorganisation och en folkrörelse som arbetar för fred,
utveckling och mänskliga
rättigheter.
Hur arbetar ni i Sverige?
– Vi har 75 lokalföreningar
runt om i landet och ett
kansli i Stockholm. Vi jobbar främst med utbildning,
information, påverkansarbete, opinionsbildning och
insamling till FN:s arbete.
Varför ska man vara
medlem?
– För att man vill bidra till
en bättre värld och tror
att globala problem kräver
globala lösningar.
Vad kan man göra som
medlem?
– På nationell nivå står man
bakom vårt viktiga arbete,
och på lokal nivå kan man
hjälpa till att arrangera olika
evenemang kring FN-frågor.
Hur blev du engagerad
i FN-förbundet?
– För snart 15 år sedan
deltog jag i ett stort internationellt utbytesprogram
med unga från andra länder.
När jag lyssnade på de
andras berättelser så
skämdes jag när jag insåg
hur lite jag gjorde med de
medel jag hade och jag
bestämde mig då för att
engagera mig. ●
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Minns du …?

1956 bildas
Folkrörelsernas
Lotteribyrå
som senare blir
Kombispel!
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tv-sändningen
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Ingemar Stenmark
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Ted Gärd
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