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Fika på engelska
Afternoon tea  
med rätt tillbehör

Snabbast på isen
Agge, 76, älskar 
skridskosegling

#2
FEB 2016

Möt kollegorna Wille, Munter, Margareta och Janette

HÄSTJOBB!



DAGS ATT KLIPPA TILL 
Säkra höstens äppelskörd 
genom att beskära träden. 
Experten Susanna Rosén 
bjuder på sina bästa 
sekatör tips.
Sidan 22
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Heta resedrömmar  
i kalla februari

ARBETSGLÄDJE
Kombi åker till Höör och 
möter arbetshästarna 
Wille och Munter och 
deras tvåbenta kollegor 
Margareta och Janette. 
Sidan 6

AFTERNOON TEA 
Fika som engelsmännen 
med rykande te i kannan 
och nya smarriga saker 
på kakfatet. Vi har de 
godaste recepten.
Sidan 16

Utanför en liten håla i Georgia står  
4 000 bilvrak utspridda i skogen. Old 
Car City USA är ingen vanlig bilskrot.

… mer inspirerande läsning: Möt Agge Sahlberg, 76, en av Sveriges 
snabbaste skridskoseglare, läs om det natursköna Costa Rica och om Málagas 
fantastiska kulturliv. Och så låter vi dig träffa Moras gladaste släktforskare.

Kombi

Ledare

Bilkyrkogården

Anders Johansson
lotteriföreståndare

Sidan 18

EN BIT IN på det nya året slog kylan till på 
allvar. Och i stora delar av landet kom 
också den snö som många hade önskat 
redan till jul förstås. Några som särskilt 
brukar uppskatta kylan är pimpelfiskare 
och skridskoåkare. I detta nummer av 
Kombi kan du läsa om dem som tagit 
skridskoåkande på sjöar och i skärgård 
ett steg längre – skridskoseglarna, som 
inte sällan kommer upp i hastigheter på 
mellan 70 och 80 kilometer i timmen.

Jag kommer med särskilt intresse att 
läsa resereportaget på sidan 10. Mån a d ens 
resmål som är Costa Rica står nämligen 
högt upp på min önskelista. Ett litet 
land i Mellanamerika med en fantastisk 
natur, som har kust både mot Stilla havet 
och Atlanten. En intressant aspekt på 
landet är att det, trots att det ligger i 
en historiskt sett orolig del av världen, 
helt saknar försvarsmakt. Det har gått 
bra ändå, vilket måste sägas är mycket 
glädjande.

VÅRA VARUVINSTER i lotteriet är populära. 
I reportaget på sidan 27 kan du läsa om 
ett företag som vi under många år har 
köpt fina vinster från, nämligen Ekelunds 
väveri i Horred. Även denna månad har vi 
en vinst från Ekelunds.

Och du, missa inte vårt erbjudande 
om Glädje lotten! Du 
vet väl att du, om  
du vill, också kan 
prenumerera på 
våra skraplotter?

Lycka till i  
nästa dragning!



3 magasinet kombi # 2 2016

FO
T

O
: A

N
D

E
R

S 
LI

P
K

IN

3

VINNARE1 MILJON

”NU FÅR DU lugna ner dig lite, jag måste sätta mig 
ner.” Jag blev så chockad att mina ben knappt bar 
när Kombispel ringde före frukost och berättade 
om miljonvinsten. Efteråt åkte jag hem till min 
särbo och berättade den ofattbara nyheten.

Min särbo har varit ett fantastiskt stöd sedan 
jag blev ensam för tio år sedan. Hon har hjälpt mig 
komma ur ensamheten. Nu vill jag bjuda henne på 
en resa. Jag älskar att resa och stannar alltid borta 
i minst två veckor. 

För en tid sedan reste jag runt i Amerika under 
28 dagar. Där besökte jag svenskbygden och 
hälsade på hos Elvis Presley i Memphis. Annars är 
Kanarieöarna min absoluta favoritdestination. Jag 
har varit där 17 gånger och bor alltid i rum 22 eller 
23 på våning 3 på Hotell Brisamar i Las Palmas. 
Där har jag havet rakt framför mig. Vad mer kan 
jag önska mig?”

Hans Runnqvist
Ålder: 77 år.
Bor: Karlstad.
Gör: Pensionerad kock.
Familj: Särbo.
Intressen: Njuter av skog 
och mark.

”Jag hälsade  
på hos Elvis”



Läsarsidan
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Vad tycker du att 

vi ska skriva mer 

eller mindre om?

VAD VILL DU LÄSA OM?
BERÄTTA FÖR OSS:

KOMBI@KOMBISPEL.SE 
KOMBI, 113 94 STOCKHOLM

Markus kollar Kombis kvalitet
Markus Dahlstedt är en 
mycket viktig person i Kombis 
kulisser. Han är prepress-
ansvarig och ser till att alla 
bilder blir så fina som möjligt 
när tidningen trycks. 

Vad innebär det att vara  
prepressansvarig? 
– Jag ser till att vårt material i 
Kombi, och även många andra 
tidningar, håller rätt teknisk 
kvalitet för trycket. Jag kol-
lar bland annat att bilderna 
är högupplösta och justerar 
färgerna så de blir bra i tryck. 
Allt måste kontrolleras och 
matchas mot det papper som 
tidningen ska tryckas på.

Hur kom det sig 
att du började 
jobba med sådant 
här? 
– I gymnasiet 
praktiserade jag 
på ett tryckeri och 
tyckte det var kul. 
Efter det började 
jag som repro-
lärling och har 
sedan fortsatt på 
den banan.
 
Vad är det roligaste med ditt 
jobb? 
– Jag gillar att hålla på med 
bilder och försöka göra dem 
fina och bra i tryck. Och 

alla mina trevliga 
 kollegor förstås.
 
Kan du läsa en tid-
ning utan att tänka 
på tryckkvaliteten? 
– Nej, jag tittar direkt 
på hur bilderna ser 
ut. Om de har bra 
färg och ser skarpa ut. 
 
Vad gör du helst när 
du inte jobbar? 

– När man bor i villa finns alltid 
något som ska göras. Vi har 
precis renoverat köket och lagt 
nya golv. Sedan blir det väl lite 
mys i garaget med bilar och 
motorcykeln.

Fem frågor till Markus Dahlstedt

LÄSARNA TYCKER TILL

Många pratar om privatleasing. 
Blir det mycket dyrare jämfört 
med att köpa bil?

/Sven, kund i Motorlotteriet

Hej!
Privatleasing är populärt bland 
våra kunder och har exploderat 
på marknaden. Det är ett bekym-
mersfritt bilägande som många 
väljer i stället för att köpa en 
”nyare” begagnad bil. 

Du har en fast månadsavgift, 
vilket ger bättre kontroll över 
kostnaderna och det behövs 
inte någon kontantinsats. Det 
är tryggt med nybilsgarantier 
och du behöver inte oroa dig 
för andrahandsvärdet då vi 
garanterar restvärdet efter  
tre år. Två nackdelar är att 
du är låst till avtalet i tre 
år och att körsträckan är 
begränsad. Men trots att 
privatleasing blir något 
dyrare rekommenderar 
jag det varmt ändå.

Lycka till!  
/James

FRÅGA JAMES
Skicka in din fråga till kombi@kombispel.se eller Kombi, 113 94 Stockholm

James Ssempasa 
på Bilia är Kombis 
motorexpert.

Valuta för pengarna!

WARSZAWA 
NÄSTA?
Enligt Pricerunners årliga inter
nationella prisstudie är det i 
Warszawa svensken får mest för 
sina shoppingpengar. Minst för 
pengarna blir det för andra året i 
rad i Buenos Aires och populära 
Dubai blir markant dyrare.

För den som vill resa långväga 
står svenskarnas semesterpara
dis Thailand kvar som prisvärt 
alternativ. Kapstaden och Mumbai 
är också heta tips, här finns sol, 
värme och prisvärd shopping. 

Norma Jean Mortensons 
namnbyte blir officiellt. 

Från och med nu står 
det Marilyn Monroe  

i passet.

FEBRUARI 1956
23

Detta hände  
samma år: 

KOMBISPEL  
60-ÅRS- 

JUBILERAR!

Hej!
Vi gillar att få läsarbrev. 
Här ett tävlingssvar med 
en glad julhälsning från 
en läsare. Skriv till oss  

du med! Som tack  
skickar vi en Glädje lott 

för publicerat  
bidrag.
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”VI FICK ANLEDNING att fira 
dubbelt så mycket när vi reste 
med alla barn och barnbarn till 
Marbella i oktober 2013. Min fru 
fyllde jämnt och strax innan vann 
jag en miljon på Motorlotteriet. 
Resan var visserligen redan bo
kad och betald, men det gav en 
skön känsla att veta att det fanns 
pengar kvar när vi kom hem.

Jag är gammal byggare och 
hade egentligen tänkt använda 
vinsten till att byta ut vårt tegel
tak. Nu kan jag konstatera att 

det fortfarande inte har hänt. 
Däremot har jag genomfört en 
rad andra renoveringsprojekt på 
min frus gamla föräldrahem.

Min fru och jag tycker mycket 
om att resa. Förutom Spanien 
har vi hunnit besöka Rhodos 
och de karibiska öarna Aruba, 
Curacao och Saint Martin. Det 
har också varit viktigt för mig 
att dela med mig till barn och 
barnbarn samt till ideella för
eningar som Världens barn och 
Läkare utan gränser.”

”Jag hade tänkt 
byta ut taket”

Bo Bergman
Ålder: 68 år.
Bor: Virserum.
Gör: Pensionerad byggare 
och f d kommunalråd i 
Hultsfred.
Familj: Fru, två barn, tre barn
barn och hunden Sammy.
Intressen: PRO, fotboll och  
dj med vinylskivor från  
50 och 60talet.

VINNARE1 MILJON



Wille och Munter älskar att jobba. De vill inget hellre än att 
dra redskap, vagnar och timmerstockar. Och de har mycket 
att göra eftersom allt fler ser fördelarna med arbetshästar.

text: sven rosell  foto: martin lindeborg
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Munter och Margareta tar 
en välbehövlig paus innan 
det är dags att hugga i igen.

på jobbet
Kollegor



W
ILLE TRAMPAR otåligt 
när Margareta Tamas 
öppnar boxen i stallet 
som ligger i skogstrak

t erna utanför skånska Höör. Äntligen 
dags att komma ut och jobba, verkar 
han tänka. Tioåriga Wille är en energisk 
fjordhäst som vet vad som väntar. 

– Han tycker om att jobba och nu är 
han taggad, säger Margareta medan 
hon sätter tömmarna på plats. 

Willes kompis Munter, som hör 
hemma i boxen bredvid, är redan ute i 
solskenet på stallbacken tillsammans 
med Janette Skogshus. Munter är en 
ovanligt stor och kraftig nordsvensk 
häst som lätt kan tas för en ardenner. 

Tidigare tillhörde han en äldre man i 
Smålandsstenar som använde honom i 
sitt jord och skogsbruk under många år.

– Munter är munter när han får 
jobba, skämtar Janette. 

Sin storlek till trots är Munter feno
menal på att ta sig fram i skogsterräng 
utan att trampa sönder marken. Det 
gör honom värdefull i kulturarvsmarker 
och i stenig terräng. Han rör sig smidigt 
i skogen även när han drar en kälke 
med tunga timmerstockar efter sig. 

Hästkraft passar utmärkt till mer än 
vad nutidsmänniskan kanske tror. Det 
var den tanken och det intresset som 
förde samman Janette och Margareta. 
De vill bidra till att hästar används mer 
i samhället för att värna om miljö och 
natur. På en klimat och miljömässa 
nyligen märkte de att intresset är stort. 

Margareta hade Wille sedan flera år, 
bland annat för att kunna organisera 
kul aktiviteter på barnkalas där häst 
med cowboyvagn är ett uppskattat 
inslag. Det passar Wille perfekt som, 
förutom att jobba, gillar att visa upp sig. 

I SOMRAS skaffade Janette sig Munter 
och en uppsättning redskap för jord 
och skogsbruk. Väninnorna förfogar nu 
över bland annat harv, plogar, såmaskin, 
slåttermaskin och höräfsa. De erbjuder 
gräsklippning, transporter av allehanda 
slag, tömning av papperskorgar och 
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Miljödebatten har gett hästen en renässans i mindre jordbruk och som körhäst. Äntligen dags för tioåriga Wille att få jobba!

Renässans för arbetshästen
➞ I Asien och Afrika har hästen an-
vänts som arbetsdjur sedan omkring 
6 000 år. I Europa blev arbetshästar 
vanliga på 1700-talet och i Sverige 
ersatte de oxar i jordbruket först 
på 1800-talet. Strax före mitten av 
1900-talet avtog arbetshästarnas 
betydelse i och med den snabba 
mekaniseringen av jordbruket. Aveln 
upphörde nästan helt. 

Miljödebatten har gett hästen en 
renässans. Flera kommuner anlitar  
nu häst för gräsklippning 
och soptömning. För 
att bevara vagnkultur-
en finns Föreningen 
Sveriges hästkörare 
och Vagnhistoriska 
sällskapet. 

arbeten i skog och jordbruk. 
Wille och Munter är också uppskat

tade attraktioner. 
– När vi kommer in i stadsmiljö med 

hästarna blir folk glada och frågar om 
de får klappa, berättar Janette. 

Äldre människor minns barndomens 
hästar och barn tycker att det är roligt 
att se djuren. Det ställer självfallet krav 
på hästarnas kynne. 

”Munter är munter 
när han får jobba, 
skämtar Janette.”
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– De måste vara stabila och tycka 
om människor. Man måste kunna lita 
på hästen och så måste den kunna stå 
stilla, förklarar hon.

ARBETSHÄSTAR KAN inte konkurrera 
med traktorer och maskiner tidsmäs
sigt men de har alltså andra fördelar 
som gör att de kan spela en roll även 
i framtiden. Janette håller gärna före
drag om hästar och vagnhistoria. Hon 
har ett brinnande intresse för historia, 
ett ämne som hon också studerar för 
närvarande. 

– Jag vill överföra kunskap till nästa 
generation. 

Janette syftar på kunskap som fanns 
i jordbrukssamhället men som håller 
på att försvinna. De två väninnorna vill 
samtidigt slå ett slag för det enkla livet 

med lägre inkomster men med högre 
livskvalitet. Janette är själv ett exempel. 
Hon hoppade av från ett välbetalt jobb 
för att leva närmare djur och natur. 

Amishfolket i USA är en inspirations
källa. De är runt trehundratusen männ
iskor som organiserat ett samhälle där 
de lever som vi gjorde innan oljan kom 
in i bilden.

Gräsklipparen är inköpt från just 
amishfolket som utvecklat moderna 
redskap anpassade till häst. Det syns 
lång väg att Wille älskar att dra den. 

Munter och Janette demonstrerar 
hur en timmerstock ska dras med kälke 
i en skogsbacke i närheten av stallet. 
Det går som en dans. Hästarna jobbar 
i pass om trekvart, därefter behöver de 
en kort paus innan de är beredda att 
hugga i på nytt. ●

Några vanliga arbetshästar
➞ Ardenner är troli-
gen den mest kända 
typen av arbetshäst 
i Europa. Den har 
använts mycket för 
tyngre jordbruksarbete, transporter 
och används ännu i skogsbruket. 
➞ Fjordhäst eller 
fjording kommer 
ursprungligen från 
Norge. Den är en 
mycket populär 
hästras som används 
både som ridhäst och arbetshäst.
➞ Nordsvensk häst 
finns av flera typer, 
både som lättare tra-
vare och som tyngre 
brukshäst. Den kan 
användas för all slags 
körning, är stabil och 
därför vanlig som ridskolehäst. 

Trots sin storlek är Munter fenomenal 
på att trampa försiktigt. Han och  
Janette är ett bra team i skogen.



text: martin engqvist 
foto: christer jansson
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Uno 
– kort och gott
Merle Robbins spelade gärna 
vändåtta med sin son Ray, men 
de var inte alltid överens om reg-
lerna. Den kortspelstokige Merle 
löste det hela genom att hitta på 
ett eget spel med en alldeles egen 
kortlek, som han med familjens 
hjälp designade och tillverkade vid 
soffbordet hemma i Reading i den 
amerikanska delstaten Ohio. 

Familjen och deras vänner gil-
lade spelet, och Merle tänkte att 
fler kanske också skulle göra det. 
För 8 000 dollar lät han trycka  
5 000 kortlekar som han började 
sälja i sin frisersalong. Året var 
1971, Merle var 59 år gammal och 
kortspelet Uno var fött.

Unokortleken består av 108 
kort, varav åtta specialkort. Spelet 

påminner mycket om vänd-
åtta och går ut på att bli av med 
alla kort man fått på hand. Den 
spelare som bara har ett kort kvar 
måste säga ”uno” – italienska för 
talet ett – innan det spelas ut. 

Uno blev snabbt populärt och 
efter något år sålde Merle Robbins 
rättigheterna till spelet för 50 000 
dollar plus en royalty på 10 cent 
per såld kortlek. Köpare var ett 
lokalt företag som startats för att 
marknadsföra Uno i större skala. 
Det gick ganska bra, får man säga. 
I dag har mer än 150 miljoner 
Unokortlekar sålts över hela 
världen. 

Merle Robbins somnade in 
1984. Kanske med ett litet vinnar-
leende på läpparna. 

Unos ”släktingar”  
Det finns massor av kortspel 
där målet för spelaren är att 
först av alla bli av med de 
kort man har på hand.

Här är några: 
➞ Vändåtta
➞ Vändtia
➞ Skitgubbe
➞ Mau Mau 
➞ Crazy Eights 



Costa Rica
Paradisstränder, magisk regnskog och precis lagom 
mycket äventyr. Det är dags att fler upptäcker Costa Rica. 

Förtrollande

Inget annat land 
har så många 
olika fågelarter
på en så liten yta. 

text: emelie svensson foto: istockphoto
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V 
I HAR HÖRT hans rop längre 
bort på stranden. Nu är för
säljaren äntligen här, han 
hugger vant av ett lock på 

kokosnöten med sin machete och sätter 
i ett sugrör.

– Pura vida! säger han, ler och serverar 
oss det svalkande kokosvattnet.

Pura vida betyder ”det rena livet” 
eller ”det goda livet” och är ett uttryck 
som Costa Ricabesökaren får höra 
många gånger, som en hälsning eller ett 
tack för att allt i nuet känns så bra.

Och visst känns det bra här på Playa 
Tamarindo. Stranden glänser gyllene i 
den starka solen och är nästintill tom på 
solstolar. Här behöver man inte trängas. 
Höga palmer hukar över stranden och 
kastar en liten skugga på marken. Vågor 
från Stilla havet brusar när de slungas 
in mot den varma sanden. 

Till Costa Rica åker både unga back
packer och par i mognare ålder. Många 
unga kommer hit för att surfa, men det 
som kanske lockar flest besökare är 
landets fantastiska natur.  

COSTA RICA är ett relativt litet land, 
men har en biologisk mångfald som är 
bland den största i världen. Här finns 

fem procent av jordens alla djur och 
växtarter, och nära en fjärdedel av hela 
landet är avsatt som skyddsområde 
och nationalparker.

VI ÅKER PÅ dagsutflykt till regnskogen 
och en erfaren guide tar oss med längs 
upptrampade stigar. Storslagna fikus
träd slingrar sig och omfamnar andra 
träd likt boaormar, färgglada fåglar 
häckar i trädtopparna och vi skymtar 
en och annan apa och leguan. Vid ett 
vattenfall stannar vi till och tar chansen 
att doppa oss i det strömmande vattnet.

11 

Costa Rica
Geografi: Costa Rica är något större 
än Jämtlands län och ligger i Central-
amerika, mellan Nicaragua och 
Panama. Landet ligger nära ekvatorn, 
men fortfarande på norra halvklotet. 
Befolkning: 4,6 miljoner. 
Huvudstad: San José. 
Statsskick: Demokratisk republik. 
Speciellt: Costa Rica har inget militärt 
försvar, det upplöstes efter det blodiga 
inbördeskriget 1948. 

Resefakta
Flygbiljett från Sverige: 
från ca 8 000 kr.
Flygtid: Från 14 timmar.
Bästa period att resa: Från 
mitten av december till april. 
Vart: Huvudstaden San José ligger 
i mitten av landet, medan de flesta 
semesterorterna ligger längs västkus-
ten. Ett tips är att åka till storstaden 
Liberia i stället och ta sig därifrån 
med buss. Ställ in siktet på småstäder 
som Tamarindo, Santa Teresa, Manuel 
Antonio, Jaco, Drake Bay eller öst-
kustens Puerto Viejo.
Prisnivå: 200–500 kr för tvåbädds-
rum/natt. Bungalow på stranden,  
ca 400–600 kr/natt.

Här serveras svalkande kokosvatten.

San José

Costa Rica

Nicaragua

Panama

Så tar du  
dig hit

Strandpromenad
Costa Rica har en lång kust 
med vackra stränder.
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huden, och sedan tvätta av den i det 
varma källvattnet.

För den äventyrliga erbjuds paddling 
i forsar, ridning och linbanor i djung
eln, så kallad ziplining, men för oss har 
utflykten varit precis lagom strapatsrik. 

Vi återvänder till den lugna staden 
Tamarindo. Överallt finns hängmattor, 
både på stranden och runt poolerna på 
hotellen. Hela dagarna äter vi färsk vat
tenmelon, papaya, mango, ananas och 
apelsin. Allt smakar gudomligt. Ris och 
bönor är typisk costaricansk mat som 
kanske inte får det att kittla i gommen, 
men här finns också ett bra utbud av 
fisk. Särskilt den färska tonfisken får du 
inte missa. 

På en tur ombord på segelbåten 
Antares från Tamarindo får vi god mat 

tillagad av båtens privata kock. Det 
är fantastiska sallader, thaigrytor 
med räkor och små goda röror. Vår 
båt lägger till vid paradisstränder 

som bara kan nås med båt. Efter 
måltiden hoppar vi i vattnet och 

snorklar. Sedan ligger vi i färgglada 
säckar på däck, solar och tittar uppåt 
längs masten mot den djupblå himlen. 
Vid slutet av dagen är vi i hamnen igen 
och trollbinds av den rosa solnedgång
en som blänker i havet.

Pura vida. ●

Hängbroar leder oss över floder, det 
luktar svavel längs vägen och vi går 
förbi källor där det bubblar och ångar, 
mitt i djungeln. Vi närmar oss vulkanen 
Arenal, en av de få av Costa Ricas hund
ratals vulkaner som räknas som aktiva. 
Arenal hade sitt senaste utbrott 2010.

Efter lunchen, som intas på en lyxig 
ranch och består av costaricanskt tradi
tionellt ris, svarta bönor, ugnsbakad 
kyckling, ost och stekt matbanan, bär 
det av till heta källor vid vulkanens fot. 
Vi får testa att smörja in oss med den 
grå leran som ska göra underverk för 

Mer att se och göra
➞ Sarapiqui-floden
Ta en båttur och upplev regnskogens 
djurliv med apor, fåglar, fjärilar, ödlor 
och små alligatorer. 
➞ Orosí-dalen
35 kilometer sydost om huvudstaden 
San José ligger den lilla staden Orosí 
i dalen med samma namn. Klimatet 
och den höga luftfuktigheten gör 
dalen till ett av landets mest växtrika 
och grönskande områden. 
➞ Besök en kaffeplantage
Kaffeproduktionen är en viktig del i 
Costa Ricas ekonomi och 
historia. Ett besök på en 
plantage kan visserligen 
kännas som något av 
en turistfälla, men är 
ändå att rekommen-
dera. 

”Vår båt lägger 
till vid paradis-
stränder som 
bara kan nås 
med båt”

Dptaquam inctus modi de omnim 
eati.Ebis ex eatemnctus modi de.

Här erbjuds ziplining för äventyrliga.

Capuchinapa.

Vulkanen Arenal
En av Costa Ricas få  
vulkaner som är aktiv.

12 magasinet kombi # 2 2016
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Nu drömmer vi oss bort till 
varmare länder och laddar 

praktiskt och lyxigt.

RESE-
DRÖMMAR

Lyxkänsla!

av janett wågesson 

magasinet kombi # 2 2016

Inspiration
FÖR VARMARE
BREDDGRADER

Solhatt är det bästa 
skyddet mot solen, 

Åhléns, 99 kr.

Vattenfast 
underlagskräm 
med spf 30, 
Sensai, 495 kr.

Färgglada solglasögon,  
& Other stories, 150 kr. 

Snyggt passfodral 
i läder, Rimowa,  
700 kr.

Hela familjens Världsatlas 
med fakta om varje land, 
Norstedts, 138 kr.

Jordgloben har 
fått renässans, 

Åhléns, 349 kr.

Appen Field 
Trip guidar 

dig till spän-
nande stäl-

len. Appen är 
gratis.

Appen SeatGuru 
har koll på 700 
olika flygplans-
kabiner så att 

du hittar ett säte 
som passar  

dig. Appen är 
gratis.

Scarf med  
karta över Paris, 

Billynord,  
298 kr.

Din drömresa hittar 
du i boken ”Fantas-
tiska resor”, Tukan 
förlag, ca 162 kr.

Retrosnygg resväska  
som garanterat drar  

blickarna till sig!

Strandväska i 
papper, Yerse, 

1 299 kr.

Praktisk resevåg, 
upp till 50 kg,  

Kjell & Co, 129 kr.

Klassisk och snygg 
resväska i läder,  

Ceannis, 3 999 kr.
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Skridskosegling 
➞ Skridskosegling 
utförs med ett par 

höga specialskridskor i 
kombination med slalom-

pjäxor och ett segel. När man 
får balans i sitt segel vilar man 
mot vinden och seglar enbart på 
ytterskridskon för att minimera 
friktionen. Det finns fyra klasser att 
tävla i: draksegel, vingsegel, kite 
wing och vintervindsurf. 

D
EN SOM någon gång funderat 
över hur det känns att flyga, 
bör enligt Agge Sahlberg 
testa skridskosegling. 

– För en människa går det inte att 
komma närmare känslan att flyga än 
så här, det vågar jag påstå. Det känns i 
hela kroppen hur du parerar vindarna 
med seglet, säger han.

Agge vet vad han talar om. Det är 
ingen underdrift. Hans första skridsko
seglingstur var en vinterdag 1951. 
Det är över 60 år sedan, men när han 
berättar låter det som om det var förra 
vintern. 

– Min pappa sydde en segelduk efter 
en ritning som han såg i tidningen. När 
den var färdig tog han med sig mig och 
min bror ut på Drevviken i Stockholm. 
De tröttnade fort, men jag fick överta 
seglet. Jag var tolv år och sedan dess 
har det varit en viktig del av mitt liv.

SKRIDSKOSEGLING INNEBÄR mer eller 
mindre vad det låter som: ett par 
skridskor på fötterna och ett segel i 
händerna.

– Det påminner en hel del om vind
surfing, fast med skridskor. Kan man 
stå på ett par skridskor så kan man lära 
sig skridskosegla, säger Agge.

Men man får inte vara rädd för 
fart. Hastigheter uppemot 80 
kilometer i timmen är inte 
ovanligt.

– Farten, och känslan att du 
själv styr över den, är en stor 
del av tjusningen med skridsko
segling.

AGGE SAHLBERG är själv en av de allra 
snabbaste seglarna i landet. För tio år 
sedan, då 66 år, vann han SM, före seg
larkamrater i alla tänkbara åldrar.

– Det handlar om förmågan att be

text: johan persson  foto: niclas ahlberg

Agge Sahlberg i täten under en dag på isen med medlemmar i Stockholms Skridskoseglarklubb.

Fartfylld frihet
Agge Sahlberg, 76, har ett segel i händerna 
och skridskor på fötterna. Det går undan 
på isen – upp till 80 kilometer i timmen.

mästra vinden, då spelar åldern ingen 
större roll, säger han.

Agge Sahlberg är utbildad på Konst
fack, och full av fart även när han inte 
seglar. I sin verkstad i trädgården pågår 
åtskilliga konstsmidesprojekt. På hall
väggen i villan i Enskede Gård hänger 
filmpriset Guldbaggen, som han länge 
tillverkade, och i vardagsrummet står 
en miniatyr av en sju meter hög skulp
tur i Gävle som han gjort. Därintill vilar 
ett par egentillverkade skidskor.

– Jag försöker göra sådant som jag 
tycker är roligt, som ger mig energi.  
Det är samma sak som med seglingen, 
det är roligt och det ger en enorm 
frihetskänsla. ●
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Agge Sahlberg
Ålder: 76 år.
Yrke: Konstsmed. 
Bor: Stockholm.
Familj: Hustrun Kerstin, 
konsthantverkare.

”Det går inte att 
komma närmare 
känslan att flyga  

än så här”



Scones är det klas-
siska tillbehöret till 
te. Välj om gästerna 

ska få bre själva eller 
nypa åt sig en färdig 

scones med sylt  
och grädde.

Tips!

Britterna fikar inte. De intar afternoon tea 

med scones, marmelader och annat gott.  

Sätt på vattenkokaren och låt dig inspireras.

Afternoon tea
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recept: anette rosvall 
foto: jenny grimsgård

Recept och bilder 
ur boken  

Afternoon tea  
(Printz Publishing).
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Tips!
Värm gärna te-
kannan genom 

att skölja ur den 
med hett  

vatten.

Anette’s Scones

Clotted cream

Jam

 ca 15 stycken 
 ca 25 min

5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 dl crème fraiche
1 1/2 dl iskallt vatten

1. Sätt ugnen på 190°. 
Blanda ihop alla ingredi-
enser med en elvisp så att
det blir en kladdig smet. 
2. Klicka ned i muffins-
formar.
3. Grädda i ugnen i ca  
15 min i mitten av ugnen.  
Servera med clotted cream. 

 ca 1 dl  
 ca 3 tim + 10 tim i kyl

6 dl vispgrädde

1. Värm grädden i ett 
vatten bad i ca 3 timmar. 
Var noga med att den inte 
kokar, du får heller inte 

röra om under tiden den 
står i vattenbadet. När den
börjar se riktigt tjock ut, tar 
du av skålen och ställer den 
kylskåpskallt i 10 timmar. 
2. Ta ut den och skrapa av 
kakan som bildats ovanpå. 
3. Vispa sedan kakan mjuk 
och servera till dina scones.

 ca 1 liter 
 ca 30 min

2 liter frysta eller färska bär
1 kg syltsocker
Smaksättning: vaniljstång, 
lime, stjärnanis, kanel, 
apelsinskal eller likör

1. Rensa och skölj bären 
om de är färska.

2. Lägg bären, smaksätt-
ning och syltsocker i en 
gryta och låt smälta på låg 
värme om bären är frysta, 
ca 5 min.
3. Ta grytan från värmen 
och ta bort ytskummet 
med en träslev. 
4. Häll upp i rena, varma 
glasburkar och sätt på lock. 
Håller ca en vecka i kylen.

Scones är ett klassiskt tillbehör till te. De här sconesen 
blir väldigt goda men kan varieras med t ex russin i.
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GAMMAL  
KÄRLEK

Old Car City USA  
I ett skogsparti i White,  
Georgia, står dryg 4 000  
skrotade veteranbilar.

USA

White

Buick Special 1956, 
en 60-årig bedagad 
skönhet.

Chevrolet pickup från 
tidigt 40-tal. Blir nog 

inte helt lätt att flytta.
Här vilar en Pontiac 

från 1966–67.
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A
TT DET VÄXER ett träd rakt 
igenom den gamla Chevan 
är inte det konstigaste. Det 
konstigaste är att det står 

ytterligare drygt 4 000 rostiga skrotbilar 
i skogen runt omkring – och att de är så 
vackra. Old Car City USA är sannerligen 
en märklig plats, och den handmålade 
skylten med orden ”Världens största 
kända veteranbilsskrot” räcker inte på 
långa vägar till för att beskriva den. Att 
vandra runt bland de mossövervuxna 
vraken är som att kliva in i en saga eller 
tidsmaskin. En 50talsCadillac här, 
resterna av en äldre Dodge där. Det är 
snarare en kyrkogård eller minneslund 
än en bilskrot. 

Men framför allt är det ett besöksmål 
som varje år lockar människor från 
hela världen till den lilla hålan White, 
en timmes bilfärd norrut från Atlanta 
i delstaten Georgia i den amerikanska 
Södern. 

– Jag föddes här på skroten, jag växte 
upp här på skroten och jag stannar här 
på skroten, säger ägaren Dean Lewis 
till Kombi. Det är fredag morgon och 
besökarna har börjat strömma till.  

HISTORIEN OM Old Car City USA bör
jade 1931, när Deans föräldrar star
tade en lanthandel där de också sålde 
bildelar. 

– De hade inga pengar, ingen el. 

Bara en liten pickup, berättar Dean. De 
började från noll. 

Dean tog över 1970 och bilvraken 
blev fler och fler. Han sålde visserligen 
delar från dem, men ville helst behålla 
dem precis som de var. För några år se
dan upphörde bildelsförsäljningen efter 
att Dean insett att det var mer lönsamt 
att låta besökarna betala inträde för att 
enbart titta på bilarna. Och ta bilder av 

text: martin engqvist  foto: alex kay

Människor från hela världen kommer till Dean 
Lewis skrot. Men några bildelar säljer han inte. 

GAMMAL  
KÄRLEK

OLD CAR CITY USA
Vad: ”Världens största veteranbils-
skrot” med över 4 000 bilvrak. 
Var: White, norr om Atlanta,  
Georgia, USA. 
Inträde: 25 dollar/person med  
kamera, 15 dollar/person utan. 
➞ Mer info: www.oldcarcityusa.com

rostar

”Jag föddes här på 
skroten, jag växte 

upp här på skroten 
och jag stannar här 

på skroten.”

dem. Proffs och amatörer vallfärdar hit 
för att fotografera och såväl brudpar som 
fotomodeller har poserat bland vraken.

DEAN LEWIS ser Old Car City USA som 
en kombination av konst, natur och 
historia, och i dag finns alltså mer 
än 4 000 bilar från åren 1918 till 1972 
utspridda i ett skogsområde stort som 
20 fotbollsplaner. Några av bilarna 
har stått här i 60 år, och det är som 
om naturen håller på att ta tillbaka 
dem från det vi envisas med att kalla 
civilisationen. 

Som besökare är det lätt att förtrol
las av all bedagad skönhet och gå vilse 
på stigarna som slingrar sig samman
lagt över en mil genom området. 

Vad hade Deans föräldrar sagt om 
de fått se vad som blivit av deras gamla 
lanthandel? Dean funderar lite innan 
svaret kommer, på bred sydstatsdialekt: 

– De hade varit stolta. Jag tror de ler i 
sin himmel. ●

Ägaren  
Dean Lewis



20 

8 3 9 4

8

9
1 5

5

7
2

4

1
9
6
3

8
2

2
6

7

8

3

2
1

1

5
8
4

6

Lätt

1 8
4

3

8

9

6

1
7

4

7 5

2

7

3
4

2

2
6

5

2

7
6

3

1

Medel

5 4

6

1

3
7

8

2

1

3

2
5

4
8 5

7
6 7

1

5

3
8

Svår

          1           2           3           4           5           6           7           8           9          10          11

           7

          5

        12         10          13          11          11           9           2          14          13

          3         10           8           8          15           2           2         16         10         12          17

          4          15         18          12          17           5         19           2           9          20

        12           7  20           2         15           4

          2          19           7         20           5           9          2         12           8            8            2

         21          10         12           9          13           8          2          21

          5          14           2         10         10           8           8           5         15           9          22           7

          8          22         15           7          12          17         10          11          10          21            2           4           8

          8            7           2           2          17           6            1           2          11         12          16         22

B A C K E

magasinet kombi # 2 2016

S R L K Ö R K A R L E N A D D E

J
O
L
O

P A E L E S U O H E D O W N I D
N A N G A L A D D I N O A N U N

G O R D I M E R D G W O O L F K L H M A E
A W H A R T O N K E Ö Ö P E S E O A M N L
A C W H I T M A N E M R J E V R S D N A L
H T K E O H N A V I R O B S N N E T S U A

HITTA ORDEN!
Sök och ringa in författarna och deras 

verk. De fem överblivna bokstäverna ger 
ett billigt verktyg med obetalbara krafter. 

Orden hittar du både vågrätt, lodrätt, 
diagonalt och baklänges.

LÄTT MEDEL SVÅR

HITTA ORDEN
Sök och ringa in författarna och deras
verk. De fem överblivna bokstäverna ger
ett billigt verktyg med obetalbara krafter.
Orden hittar du både vågrätt, lodrätt,
diagonalt och baklänges.

HJÄRNGYMPA
Rätt svar och lösningar hittar du på kombispel.se/kombi
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VINSTER
1:a–5:e pris: 4 st Femman  
och 2 st Glädjelotten

Skriv din lösning (de gula 
 rutorna) på ett vykort 
och posta till  Kombispel, 113 94 
 Stockholm senast den 29 februari.  
Du kan också mejla till  
tavling@kombispel.se, döp mejlet  
till Kombikryss februari och glöm  
inte att skriva ditt namn och adress. 

Vinnare presenteras tillsammans  
med lösningen på hemsidan:  
kombispel.se/kombi.  
Vinsterna skickas ut per post.

Tävla
& vinn!

LÖSNING
Hitta ordet 

i de gula  
rutorna



När ska jag beskära?
➞ Bästa tiden är under vårvintern, 
februari–mars. Då stimuleras till-
växten, vilket är särskilt bra för att 
bygga upp ett träd. När trädet är  
avlövat är det lättare att se vilka gre-
nar som ska bort. Det går även att 
beskära under sommar månaderna 
juli, augusti och september, så kallad 
JAS-beskärning. Då blir tillväxten 
mindre och vattenskotten blir färrre. 
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text och foto: susanna rosén

äppelträden!
Nyplanterade äppelträd behöver byggas upp och de 
gamla gallras för att återfå sin forna glans. Trädgårds-
experten Susanna Rosén berättar hur det går till.

Så tuktar du 

Susanna Rosén
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Första vårvintern efter plantering, 
innan bladen slår ut, beskär man 
första gången, och klipper sedan 
varje vårvinter de första 4–5 åren. 
Då bygger man upp en stabil krona 
på ett nyplanterat träd. 

När trädet har byggts upp är det 
dags för årlig beskärning så att 
trädet behåller sin form. 

1. Klipp bort skadade grenar intill en 
förgrening eller vilande knopp.
2. Ta bort eventuella skott som växer 
rakt igenom kronan. 
3. Ta bort grenar där det börjar bli 
trångt. Ta bort den klenare invid 
stammen. 

Gallra eller göra trädet lägre om  
det inte har beskurits på många år. 

1. Såga bort det som är dött eller 
skadat. Skär intill stam eller gren-
vinkel.
2. Ta bort grenar som växer för tätt 
eller rakt igenom kronan. 
3. Korta eventuellt in grenar. Se till 
att det alltid finns en knopp eller ett 
skott på grenen. Annars orkar den 
inte skjuta nya skott. 
4. Hård beskärning kommer att ge 
massor av nya skott – vattenskott.

1. Välj ut den gren som ska bli en 
genomgående stam. 
2. Välj ut 3–5 sidogrenar som ska 
sparas. Klipp bort övriga grenar. 
3. Klipp av varje sidogren, över en 
utåtriktad knopp. 
4. Toppa in toppskottet som ska vara 
minst 15 cm högre än sidogrenarna. 

4. Gallra de årsskott som växer rakt 
upp bland vattenskotten. Ta inte bort 
alla. Då blir det lika många nästa år. 
Ta de skott som växer rakt upp eller 
på undersidan av grenar.

5. Överkurs: Klipp in övriga årsskott 
(vattenskott) på cirka 1 cm från 
fästet. Då skapar man kortskott som 
nästa år blir fruktved och ger frukt 
efter fortsatt beskärning.

En hård beskärning kräver att man 
fortsätter att beskära årligen. Ett 
alternativ är att låta gamla träd förbli 
träd och bara ta det som är dött.
5. Lämna aldrig långa tappar. Kapa 
grenar precis utanför grenkragen.

Före

Efter
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Att välja äppelsort
➞ Välj sort efter smak och härdighet. Men 
även grundstammen ska vara härdig som 
den är ympad på. Tänk också på mognads-
tid. Bor man i norr blir sommarfrukt som 
mognar extra tidigt bäst. Bor man avskilt 
bör man kolla vilka sorter som finns i 
grann skapet så de kan pollinera varandra.

Tänk på ett det tar många år innan ett  
nyplanterat träd bär frukt.

Lathund för äppelbeskärning

Sort 
Aroma 
Ingrid Marie 
Melon  
Signe Tillisch 
Åkerö

Mognadstid  
nov–dec 
nov 
dec–jan 
nov 
nov

Härdighet
zon 4
zon 3
zon 5
zon 4
zon 5 

D 
ET FINNS  en inga måsten när 
det  gäller beskärning av äp
pelträd. Man kan se det som 
ett prydnadsträd och njuta 

av den praktfulla blomningen. Om den 
godaste frukten sitter för högt upp får 
man lösa det med ett teleskopskaft.

De första åren efter plantering kan 
det i alla fall vara bra att bygga upp en 
krona med stadiga grenar, som står 
pall för vindar och tung frukt. Man kan 
också beskära för att hålla kronan låg 
och luftig så att frukten får mer sol. 

Eller föryngra, för att få ett piggare 
träd. Det finns lika mycket rötter under 
jorden som det finns krona ovan mark. 
Därför kommer trädet att sträva efter 
att ersätta de grenar som gått förlorade 
vid beskärning, eftersom det blir en 
obalans mellan rot och krona.

Återhämtningen blir bättre om man 
beskär under vårvintern då näringen 
finns lagrad i rötterna. Klipper man 
under JASperioden (juni–augusti) tar 
man också bort de gröna bladen, och 
därmed en del av näringen. ●

Tips!
Börja med att ta en bild på trädet. 
Då ser du tydligare vilka grenar 
som ska bort.

        Uppbyggnadsbeskärning

        Underhållsbeskärning

         Föryngrings- 
beskärning

Lämna aldrig en ”tapp”  
när du kapar grenen.
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text: lotta svedberg
foto: bukowskis market 
och auctionet.com

Viola Gråsten utbildade sig till form
givare under fyra års tid och knöt 
först ryamattor i abstrakta mönster 
och kraftfulla färger för Handarbetets 
vänner hemma i Finland, innan hon 
flyttade hit till Sverige 1945. 

Hon kom till ett gråmurrigt land 
som föredrog diskreta mattor och 
textilier, men när Astrid Sampe inte 
långt senare tog över henne till NK:s 
Textilkammare fick hon fria händer 
att utveckla sina djärva mönsteridéer.

Framför allt vågade hon prova helt 
nya färgkombinationer, som orange 
med rött och rosa och blått med 
grönt och lila. 

Men det stora genombrottet kom 
med tyget Oomph 1952, som blev 
högsta mode hos yngre kvinnor och 
det första ”alltyget”. Det användes 
med andra ord till både kläder och 
inredningsdetaljer. Andra textilier som 
har blivit oförglömliga är Tulip uu, 
Festivo och Casa, för att inte tala 
om Snarkfiltarna för Tidstrand, som 
gjordes i tio olika färgställningar och 
fanns i vart och vartannat svenskt hem. 

Viola Gråsten stannade på NK:s 
Textilkammare fram till 1956, sedan 
var hon konstnärlig ledare på 
Mölnlycke Väfveri fram till 1973. Det 
blev hennes sista arbete innan hon 
drog sig tillbaka. 1994 avled hon vid 
84 års ålder, utan att lämna några 
anhöriga efter sig.

Viola Gråsten i urval

VIOLA GRÅSTEN

Sitt vackert
Storsäljaren Oomph från 1952 användes till både inredning och kläder och har kallats det 
första ”alltyget”. Tyget blev Viola Gråstens stora genombrott och det säljs än i dag. Här en 
Oomphklädd stol från 50talet. Slutpris 300 kr (utrop 1 500 kr), Bukowskis Market.

Filtar, 2 st grafiskt 
orangevita för Tid
strand, 250 x 180 cm, 
slutpris 750 kr (utrop 
600 kr), Auctionet.com.

Gardinvåder Hassel,  
4 st, Mölnlycke Exclu
sive, 1958–59, slutpris  
1 670 kr (utrop 1 500 kr), 
Auctionet.com.

Ryamatta Zebra, 
NK:s Textilkammare 
1940–60, 172 x 115 
cm, slutpris 9 800 kr 
(utrop 6 000–8 000 kr), 
Bukowskis Market.

Gardinpar Korgpil, 
1900tal, 190 x 110 cm, 
slutpris 1 700 kr (utrop 
3 000 kr), Bukowskis 
Market.

Ryamatta Romans, 
NK:s Textilkammare 
1950–60, 136 x 102 
cm, slutpris 2 520 kr 
(utrop 2 000–3 000 kr), 
Bukowskis Market. 
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text: caroline engvall 
foto: per eriksson

Tillsammans

VEM ÄR JAG? Var kommer jag 
ifrån? Hur såg mina förfäders 
liv ut?

Elisabeth Snäll, 52 år, är en 
av sju kvinnor som fastnade 
för varandra på en kvällskurs 
i släktforskning i Mora. 

– Vi blev en härlig grupp 
som skrattade och pratade 
mycket, säger Elisabeth. 

När den tio veckor långa 

kursen var klar hade alla fått 
blodad släktforskartand och 
ville inte sluta träffas. De 
startade en studiecirkel för 
ett par år sedan och började 
träffas på Mora bibliotek. 
Sedan dess möts de en gång 
i veckan och alla jobbar med 
sin egen släktforskning. 

– Vi hjälper varandra att 
tyda texter i kyrkböcker, ger 

tips om informationskällor 
eller bara delar glädjen när 
man har hittat någon som 
man har letat efter länge. 
Fikapauserna är viktiga i um
gänget, då pratar vi om allt i 
livet och inte bara om döda 
förfäder. Det blir en skön och 
kravlös fristad. 

Själv hittade Elisabeth 
rötter hon inte trodde fanns. 

Som tonåring flyttade hon 
till Orsa från Uppsala och 
under släktforskningskur
sen fann hon sin mormors 
mormors mormor Stina 
Gustafsdotter, som föddes 
1782 i Orsa.

– Det var en fantastisk 
känsla och det kändes som 
om cirkeln äntligen blev 
sluten, säger Elisabeth. ●

Rötterna förde dem samman

”På träffarna pratar vi om allt, 
inte bara om döda förfäder.”

Elisabeth Snäll

Fr v Iréne Palm, Anita Friberg, 
Elisabeth Snäll, Anette Brosius och Anita Svensson.
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ARABISK ATMOSFÄR

Den här delen av 
Spanien var i flera 
hundra år under 

arabiskt, eller moriskt, 
välde, vilket satt sin 
prägel på Málaga. 

Fästningen Alcazaba 
byggdes i början av 

1000-talet och är den 
bäst bevarade i sitt slag 

i landet. Här kan du 
njuta av den historiska 
atmosfären, arabiska 
trädgårdar, fontäner 
och den hänförande 
utsikten över staden 

och hamnen.  
www.malaga.eu

PICASSOMUSEET
Pablo Picasso föddes 

i Málaga och ville 
själv att hans konst 
skulle visas i staden. 

Museo Picasso Málaga 
öppnade 2003 tack vare 
konstnärens svärdotter 

och sonson, som 
donerade de drygt 200 
verk som utgör basen 
i museets permanenta 
samling. Här visas även 
tillfälliga utställningar. 

Museet är inrymt i 
1500-talspalatset 

Palacio de Buenavista.
www.museopicasso-

malaga.org/en

BARONESSANS  
SAMLING 

 Carmen Thyssen, 73, 
är baronessa, filantrop 

och konstsamlare 
och har hört till den 
spanska kändiseliten 

sedan hon valdes 
till Fröken Spanien 

1961. Museo  Carmen 
Thyssen i  Málaga är 

uppbyggt kring hennes 
privata samling, främst 
bestående av spanskt 
1800-talsmåleri, men 

här visas också tillfälliga 
utställningar. Även ar-

kitekturen är intressant, 
här har ett palats från 

1500-talet fått moderna 
 tillbyggnader.  

www.carmenthyssen-
malaga.org/en

GATUKONST
 I VÄRLDSKLASS 

Málagas slitna hamn-
kvarter har tidigare inte 
varit någon turistmag-
net. Det vill man ändra 
på och har därför låtit 
ett 50-tal av världens 

främsta gatukonstnärer 
måla direkt på husväg-
gar och murar i områ-

det, som påpassligt nog 
döpts om till Soho. Ett 
av de främsta verken är 
det tio våningar höga 

kvinnoporträttet ”Peace 
and Liberty” av den 

amerikanske konstnären 
Shepard Fairey.

FASCINERANDE  
FLAMENCO 

Den som vill ha en 
genuin och intim 

flamencoupplevelse 
ska bege sig till det 
familjeägda Kelipé 

Centro de Arte 
Flamenco. Under den 
en och en halv timme 
långa showen bjuds 

publiken på dans, 
musik och heta känslor 

i närkontakt med 
artisterna på scenen. 

Torsdag–lördag, boka 
biljetter på nätet. 

Kelipé anordnar även 
flamencokurser. 

www.flamencotickets.
com/kelipe-malaga

Morerna byggde Alcazaba  
på ruinerna av en gammal 

romersk stad.

text: martin engqvist
foto: colourbox Weekend

UPPLEV KULTUREN  
I MÁLAGA
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D
ET VAR ALDRIG några tveksam
heter kring vad han skulle 
syssla med när han blev stor. 

– Företaget är en del av 
mitt liv. Jag började redan som barn 
med att bära kartonger med vävgarner, 
säger Per Ekelund, vd för Ekelunds 
 linneväveri i Horred sedan 2003.

Företaget grundades av Per Ekelunds 
släkting Marta Ingemarsdotter i slutet 
av 1600talet! 

– Vi är sannolikt världens äldsta 
textila familjeföretag.  

Det är ovanligt för en verksamhet att 
överleva under så lång tid. I början av 
1900talet fanns det hundratals större 
väverier i Sverige. I dag finns det tre. 

– De flesta gick omkull när importen 
släpptes fri. Vi har klarat oss tack vare 
att vi satsar på kvalitet och att vi hela 
tiden anpassat vår produktion. Den 
senaste förändringen är att kollektio
nen nu är 100 procent ekologisk, säger 
Per Ekelund.

I ORDERBÖCKERNA finns många unika 
beställningar. Som tio meter långa 
dukar till Kreml med det ryska stats
vapnet invävt i bårderna och återkom
mande leveranser till hovet sedan 
Gustav V:s tid. 

text: alice helleday  foto: ekelund

Gustav III mördades på Operan 1792 – samma år firade Ekelunds sitt 
100-årsjubileum. Än i dag fortsätter ett av världens äldsta familjeföretag  
att väva textilier till Hovet, Kreml och Kombispels vinnare.

– Kronprinsessan Victoria och prins 
Daniel gav oss det hedervärda uppdra
get att väva alla dukar och servetter 
till den officiella serien i samband med 
deras bröllop.

Även samarbetet med Kombispel har 
pågått länge och Per Ekelund minns 
den första ordern med skräckblandad 
förtjusning.  

– Jag var ung och hade precis börjat 
på företaget som säljare. Det var ett av 
mina allra första kundbesök och jag var 
ordentligt nervös. Efter presentationen 
såg de tveksamma ut och undrade om 
vi verkligen kunde leverera. 

Några veckor senare kom en order på 
7 000 bordsdukar. Det var en jätteorder 
för ett företag som sysslar med hant
verk, Per trodde att det hade blivit en 
nolla för mycket i beställningen. 

– Men antalet stämde och dessutom 
skulle de levereras inom fyra veckor. Vi 
fick införa treskift och jobba dygnet runt 
för att bli klara i tid, säger Per Ekelund. ●

Ekelunds
– elva generationer av företagsamhet

Motivet Tulipa som ingår i vårserien kommer att finnas med bland Kombispels varuvinster.

Christer Ekelund, Per Ekelund d ä och 
Per Ekelund d y tillsammans med nästa 
generations arvtagare.
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