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ETT ÅR EFTER
KATASTROFEN
Branden blev
en miljonförlust

8

TIPS FÖR
SVULLNA
FÖTTER

ÄLSKADE
SLÄKTGÅRD

”Vi hittade unik
inredning på vinden”

Nya trendmaten!

BÖNFEST

Läckert , lyxigt
och supernyttigt

Vilken nostalgitripp!
SVENSKTOPPEN

Låtarna i våra hjärtan

HÄRLIGA
UTELIV!
● Så lyckas du med fågeljakten
● Gårdsfisket lockar turister
● Upptäck Höga kustens pärlor
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På webben
www.land.se

På Facebook

facebook.com/land

På Twitter

På Instagram

@land_se

@land_se

SHOPPING

Res med Land

land.se/landresor

land.se/shopping

Vill du komma i kontakt med kundtjänst? Gå in på www.land.se/kundservice eller ring 010-184 40 89

Välkommen till veckans Land
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28 K ROPP & SJÄL

Vi har en plats i ditt
liv – tack för det!

8 tips för svullna fötter och ben.

30 U
 PPTÄCK SVERIGE

Höga kusten – pärlorna du inte
vill missa.

32 K ULTURKOLL

L

and är landsbygdens tidning. Inte så att vi vill fjärma oss från
staden, inte på något sätt, men vi ska alltid ha landsbygdsperspektivet i fokus i allt vad vi gör och i allt vad vi skriver.
”Stad och land, hand i hand” – som det hette på den första tidningen
i Lands historia när den kom 1971. Och det gäller än i dag, alltid med
landsbygden i fokus.
Lyckas vi?
Ja, det får ju framför allt du avgöra, men ibland tror jag att vi lyckas,
ibland tror jag att vi fyller en funktion som behöver fyllas, ibland tror
jag att vi lyckas vara både underhållande, läsvärda och viktiga – en balansgång som inte alltid är så lätt att gå.
i Sveriges Radio i Kristianstad och fick då
frågan om hur Land klarar sig i ett tufft medieklimat. Svaret var ”Bra!”.
Vi klarar oss bra och vi fortsätter att ha vår plats i svenska brevlådor vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Har man en gång
börjat prenumerera på Land så fortsätter man, Land blir en del av ens
vecka och ens liv, och det är precis det vi vill vara – en del av ditt liv.
Det må låta pompöst och högtravande men det är inte desto mindre
sant, vi vill vara en del av ditt liv.
Som vanligt vill jag att du berättar vad du tycker om oss och vad du
vill läsa om i Land. Vi hinner så klart inte genomföra alla bra tips vi får,
men jag samlar dem alla och ibland så blir de genomförda – även om det
kan dröja ett tag!
i somras fick jag vara gäst

Vinnarna av Svensktoppen
– år för år.

34 B IL & MOTOR

16
8 L ANDKOLL

Korta notiser om aktuella
händelser runt om i landet.

10 L AND SPANAR

Branden blev en miljonförlust.

12 M
 ITT HUS

14 I HUVUDET PÅ

Veckans krönikör är Terese
Bengard.

Snabbstickade varma tofflor.

20
15 L AND SHOPPING

Sval och bekväm i mjuka
basplagg av bambu.

Namn: Joel Linderoth.
Ålder: Just fyllt 50!
Bor: Mest i Stockholm men också
i Uppland och Skåne.
Familj: Jajamen! En fru och tre döttrar.
Läser just nu: Alla idéer och förslag som
kommit in under sommaren – tack för
dem!
Tittar på just nu: Fotbollsmatcher!
Allt från allsvenskans slutskede till
flicklagens alla matcher på små planer
över (nästan) halva Sverige.
Hoppas på just nu: Som alltid,
fred på jorden!

20 Ä
 KTA MAT & VIN
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Land står på
den lilla männi
skans sida.
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46 K RYSS OCH PYSSEL

16 T RÄDGÅRD & BLOMMOR
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10 utrotningshotade kunskaper
du inte får glömma.
L
 AND SHOPPING
Ljudlös utflykt i naturen på
Vässla.

40 G
 ÖR DET SJÄLV

Tittar gärna på fotboll

Land är till för
dig som älskar
livet på landet och
landsbygden.

38 L AND TIPSAR
39

Trots att vi är bra så gör vi fel ibland och då är det bra att ni säger till. Så därför: Åland har två dagstidningar, inte en. Nya Åland och
Ålandstidningen heter de tu. Så klart! DS. ■

Land älskar svensk mat och dryck
– att laga den och njuta av den.

38

Bjönnigården på Orust blev Ullas
eget rike.
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”Skogsfågelsjakt med stående
fågelhund slår allt.”

”Vi bytte lägenheten mot en
k-märkt hälsingegård.”

så väntar nu en härlig höst. Att få njuta av en
nybakad äppelkaka och en kopp kaffe är kärlek i kubik – gärna med en
Land på köksbordet så klart!

Det bästa med Land

36 U
 T I NATUREN

4 L IVET PÅ LANDET

efter en härlig sommar

Joel Linderoth
Chefredaktör, Land
joel.linderoth@land.se

Elbil – så funkar det.

Måla om din perennrabatt.

Bjud på världens godaste bönor.

24 S VENSKT MATHANTVERK

Tiraholms Fisk lockar ut folk på
landet.

6 sidor kryss och pyssel.

52 V ECKANS TV

Tips om underhållning och
nyheter.

54 L ÄSARNAS LAND

Lösningar och läsarnas bilder.

Tävla

Var med och tävla
om Landlotter på
Lands Kryss- och
pysselsidor. Sid 46.

Du får ännu mer på www.land.se
✔D
 agliga nyheter
från hela landet
✔H
 ärliga inlägg från
våra bloggare
✔F
 ynda fint i vår
Land Shopping
✔Ä
 nnu fler läckra
recept & mattips
✔ Intressanta filmer
och videoinslag
✔S
 pännande
tävlingar

Här kan du även sköta dina
prenumerationsärenden, nå
vår kundtjänst och läsa Land
som E-tidning.

LIVET PÅ LANDET Mattias och Elin i Norrala

Vi  bytte  lägenheten  mot
FAMILJEVÄNLIGT.
Flytten från lägenheten till släktgården i
Norrala blev ett lyft
för hela familjen:
mamma Elin, pappa
Mattias och barnen
Gusten och Majlis.
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Läs mer om landsbygd www.land.se

k-märkt  hälsingegård!
SLÄKTGÅRD. Boningshuset
och gården har tillhört Mattias
familj sedan 1800-talet.

HÄLSINGLAND

Norrala

Mattias och Elin tvekade inte en sekund när de
fick frågan om de ville ta över släktgården. Och
mycket av inredningen har de hittat på vinden!
TEXT ANNA OLOFSSON | FOTO SARA MAGNUSSON FD SÖDERGÅRD

E

n liten grusväg slingrar sig
fram till familjens hem, vägen
är så smal att man måste stanna på någon av de markerade mötesplatserna för att kunna möta andra
fordon.
Efter ett par hundra meter syns det
stora, vita huset med de röda knutarna. Stilla och rofyllt står det, omgivet
av grönskande ängar med vidsträckt
natur så långt ögat når.
– Varje gång jag öppnar grindarna in till gården, infinner sig ett
stort lugn. All stress försvinner från
kroppen. Vi har hittat hem och barnen trivs här, säger Elin Danielsson
Berglund.

Sjätte generationen
Majlis, 7 år, och Gusten, 10 år, kommer gående med hönan Stella i famnen.

förstod att vi menade allvar med att
hitta ett hus, frågade de oss. De v
 ille
att gården skulle finnas kvar inom
familjen, säger Mattias Berglund.
Gården har tillhört Mattias släkt
sedan 1800-talet. På tomten finns, förutom boningshuset, även ladugård,
bagarstuga och ett gårdshus.

– Hon passar på att smita så fort
hon får möjlighet, säger Gusten och
hjälper sin syster att öppna dörren till Renoverat efter hand
hönsgården.
Huset är på 270 kvadrat, med två vå– Nu får du allt stanna där lilla bus- ningsplan. I början av 1900-talet tillfrö, säger Majlis och skrattar.
kom en utbyggnad, där nedre plan blev
Familjen är den sjätte generationen en rymlig hall och övervåningen en
som bor på hälsingeglasveranda.
gården i Norrala ut- ”De längtade ut
– Glasverandan älskar
anför Söderhamn.
vi, den blir ett extra rum
När Mattias för- till landet, men för oss om våren och somäldrar hösten 2007
hittade inget maren. Att sitta där uppe
frågade om de ville
njuta av utsikten, är en
som passade en och
köpa stället, tvekade
magisk känsla, säger Elin.
småbarnsfamilj” När de flyttade in började inte en sekund.
Elin och Mattias
de de med att måla om husom då bodde i lägenhet i Söder- set, därefter tog de tag i renoveringen.
hamn, hade länge letat hus i Norrala.
Först på nedervåningen, där målaDe längtade ut till landet, men hittade de de och tapetserade om alla rum.
inget som passade en småbarnsfamilj. Nyligen har de renoverat delar av
– Mina föräldrar är inte gamla, de övervåningen.
hade kunnat bo kvar här. Men när de
– Vi har två rum kvar att rusta, men

■■NORRALA
socken ligger i
Söderhamns
kommun, Hälsing
land. 3 537 invånare
år 2011.

Älskar att plocka
bär och svamp
Namn: Mattias Berglund och
Elin Danielsson Berglund.
Ålder: 45 och 48 år.
Gör: Kontrolltekniker och lokal
vårdare.
Familj: Mattias och Elin och barnen
Majlis, 7 år, och Gusten, 10 år.
Bor: I en hälsingegård i Norrala,
Hälsingland.
Drömmer om: Att få gården i fint
renoverat skick och att måla om alla
ekonomibyggnader till röda.
Fritidsintressen: Att vara ute i
naturen. ”Vi älskar att plocka bär och
svamp, eller att fiska.”
Aktuell med: I bagarstugan har Elin
öppnat en loppis som hon har i gång
under sommaren.
Följ familjen på Instagram:
@livetpahalsingagarden
LAND NR 35 · 2019
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LIVET PÅ LANDET Mattias och Elin i Norrala
FORTS.

FLYGFOTO. Så här såg gården ut från ovan för över 60 år sedan.

”Att få bo i en hälsingegård, nära naturen,
ger guldkant i vardagen”
tar det steg för steg. När vi flyttade in
var övervåningen ett kallställt vindsutrymme, så där finns mycket att ta
itu med.

Renoverade i lantlig 1800-talsstil

rett huset med arvegods och det som
tillhört huset, säger Elin.
Bland annat hittade de många
”sjukhusflaskor” och annat på vinden, saker som har använts i arbetet
av Mattias gammelmormor, Sara.
Hon var den första distriktssköterskan i bygden.
– Flaskorna använder vi i dag som
dekoration, det är roligt att plocka
fram minnen från förr, säger Elin.
När paret tog över gården var den
fortfarande ett jordbruk med köttproduktion. Men för drygt 18 månader sedan bestämde de sig för att
lägga ner den delen av verksamheten.

För familjen har det varit viktigt att
behålla 1800-talsandan i möjligaste
mån.
– Nedervåningen är en blandning
av ursprunglig och modern stil, medan övervåning och glasveranda är
inredda och renoverade i en lantlig
1800-talsstil, säger Elin.
Totalt finns fyra kakelugnar, varav
två på nedervåningen.
– Den i arbetsrummet använder vi
flitigt när det blir kallt på vintern, sä- Mycket kvällsarbete
ger Mattias.
I dag återstår spannmål och vall. Det
Av Mattias föräldrar fick paret veta blir mycket arbete på kvällarna från
att kakelugnen i ett av rummen på maj till september för Mattias.
övervåningen var dokumenterad av
– Vi var tvungna att lägga ner köttLänsstyrelsen i Gävproduktionen, det blev
leborg som en väl”För oss är det för mycket jobb att både
bevarad och gammal
arbeta heltid, och driva
viktigt att vi har ett jordbruk, säger Matkakelugn.
– Länsstyrelsens
tias.
inrett huset
experter
besökte
Men de försöker odla så
med arvegods mycket som möjligt själva,
olika hälsingegårdar
och när de kom till
och delar till exempel det
och det som
vår gård fick mina
potatislandet med
tillhört huset” stora
svärföräldrar veta att
Mattias föräldrar och syskakelugnen på överter med familj.
våningen är av en modell som det
Gusten berättar stolt om familjens
finns få av i Sverige, säger Elin.
äppelträd, som han och lillasyster
– Länsmuseet har också varit här Majlis ansvarar för.
och fotat. När vi ska renovera den
– På hösten plockar vi äpplena och
ovanliga kakelugnen får vi be om sedan gör mamma saft och äppelmos,
professionell hjälp, fortsätter hon.
säger Gusten.
I flera rum finns möbler och andra
Mattias, Elin, Majlis och Gusten
saker som berättar om gårdens histo- älskar att bo i Norrala och återkomria.
mer ofta till att de lever ett liv där orNär makarna flyttade in gick Elin det livskvalitet är fokus.
igenom vind och gårdshus och fann
– Vi nyper oss i armen varje morsaker hon tyckte var vackra. Många gon. Att få bo i en hälsingegård, nära
av dessa har hon tagit vara på, och de naturen, i harmoni utan stress, är en
finns nu i huset.
guldkant i vardagen, säger Elin och
– För oss är det viktigt att vi har in- Mattias i kör. ■
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LJUS PLATS. Övervåningens glasveranda är
inredd i lantlig stil och flödar av dagsljus.

MINNEN. Ett par gamla barnskor
från vinden blir ett fint minne av
dem som bott här tidigare.

LOPPISFYND. Två dekorativa, antika burkar
passar bra i gårdens kök.
VINDSFYND.
Den gamla
symaskinen
är ett av alla
fynd från
vinden som
nu blivit fina
inredningsdetaljer.

ELDSTAD. En av husets
fyra kakelugnar, som
är av en modell som
är unik i Sverige.

RUSTIKT.
1800-talskänslan
finns kvar med
timrade väggar och
rejäla trägolv.

ORIGINAL. De gamla
dörrlåsen är bevarade
och välfungerande.

SALEN. Härligt luftigt och rymligt vardagsrum
inrett med en blandning av gammalt och nytt.

LANTKÖK.
De nya skåpen är i
lantligt stil och vedspisen är i original.
LAND NR 35 · 2019

7

Landkoll
Kul för hela familjen
under Vänerveckan

SPÄNNANDE OCH KUL
FRÅN HELA LANDET!
Veckans
FINA GAMLA HUS. Kristinehamn har en
ort!
charmig stadskärna med anor från 1600-talet.

VÄ R M L A N D

Kristinehamn

FOTO: MOSTPHOTOS

■ KRISTINEHAMN är en tätort
i Värmland, belägen där åarna Varnan och Lötälven möts. Sitt gemensamma utlopp har de i Vänern.
Antal invånare: Cirka 24 300.
Det visste du inte: Stadens smeknamn Lusasken härstammar från
den säregna sparbössa där ortens
invånare i hundratals år har lagt
pengar till fattiga sjömän. Sparbössan tömdes varje år på luciadagen
och kallades från början i folkmun
för Lusseasken, vilket under årens
lopp omvandlades till Lusasken.
Den finns kvar och töms än i dag på
luciadagen. De insamlade medlen
går nu till Sjöräddningssällskapets
verksamhet. Bössan finns på Ölme
Diversehandel och Kafé.
Aktuellt: 24 augusti till 1 september
pågår Vänerveckan. Då kan du till
exempel åka med turbåt till Vålön,
besöka herrgården Säby gård eller åka
med på en pirattur i Vänerns skärgård
tillsammans med kapten Romgrogg.

A

Sångerskan Lisa
Miskovsky om sin
uppväxt i Holmsund, 3 mil utanför
Umeå.

Unik begravning i orörd natur
En begravningsplats i orörd
natur. Det erbjuds nu på
Bredåkra kyrkogård i Ronne
by kommun.
– Det är en idé jag burit
med mig länge och som
vuxit fram, säger kyrkogårds
chefen Magnus Näsström.
skgravplatsen ger en möjlighet att få sin sista vila
i en helt orörd natur, där
allt som förändrats i naturen är att
man skapat en stig mellan gravplatserna.
– Jag vågar inte säga att vi är
först i Sverige med det här, men vi
är unika med hela vårt koncept när
vi gravsätter på en biologisk nivå så
att regnvatten snabbt gör askan till
näring, säger Näsström.

FO

DEN FÖRSTA GRAVSÄTTNINGEN är gjord och den är skapad för miljöns bästa.

Totalt finns det 56 gravplatser
och det blir fyra platser vid ett och
samma träd.
– Vi ser till att det finns plats för
par vid samma träd. Det är många
som är naturintresserade och jag
tror många vill ha det så här, säger
Näsström.

Gjord för miljöns bästa

MAGNUS NÄSSTRÖM är kyrkogårdschef vid Bredåkra kyrkogård i Ronneby
kommun.
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AV RONNY KARLSSON

”Att vara ensam tjej
som spelade elgitarr där
var lite speciellt. Men
otroligt uppmuntrande
också. Det fanns inte
så mycket roller på
landet. Det som fanns,
det fanns, och alla var
ändå välkomna. Det var
väldigt fint att
växa upp så”

Den första gravsättningen är gjord
och efter det har flera hört av sig
och varit nyfikna på den nya lösningen. Hela lösningen är gjord för
miljöns bästa.

– Vi använder ekspikar för de
skyltar som ska sättas upp på träden. Hela konceptet har utvecklats
under en tid och nu var vi redo.
Många är intresserade av fåglar
och naturen, säger Näsström.

Ljus är inte tillåtna
Askgravplatsen ligger i skogsmark
där inget förändrats utöver stigen.
Det som skiljer mot andra platser är att det inte är tillåtet att tända ljus på platsen. Det får i stället
göras vid en speciell minnesplats i
anslutning till den nya gravplatsen.

6,3

miljoner ton. Så stor kan årets
spannmålskörd bli enligt Lantmännens prognos.
Förra årets låga skörd var 3,6 miljoner ton. Det innebär en ökning på
hela 75 procent och att årets skörd
blir bättre än femårssnittet.
Med tanke på förra årets
skördetapp är det jätteviktigt
att lönsamheten för Sveriges
spannmålsodlare förbättras, säger Mikael Jeppson,
spannmålschef på
Lantmännen.

TO

:

Intresset för biodling ökar rejält
Antalet biodlare blir snabbt fler i Sverige.
Under det senaste året har de blivit 1 000
fler och det ökande intresset är bra för hela
vårt samhälle.
TEXT OCH FOTO RONNY KARLSSON

FLER MILJÖENGAGERADE. Jonne Ansgariusson tror att den positiva utvecklingen för biodling i Sverige beror på ett miljöengagemang.

I

dag finns det 14 725 biodlare ver du se till kupan åtminstone
i Sverige. Intresset växer över var fjortonde dag, inte minst på
hela landet och det märker de sommaren. Jag är här två gånger
olika biodlarföreningarna tydligt.
i veckan ungefär.
– Det har blivit ett jätteintresTrots en massa kontakt med alla
se framför allt de två senaste åren. bin vid klubbstugan har han bara
Det har att göra med att vi håller på blivit stucken en gång i år, och det
att mista våra insekter, säger Jonne var en olyckshändelse.
Ansgariusson.
– Bin är lugna och vill oss inget
Han är o
rdförande i Hisingens illa. Men om du råkar klämma ett bi
Biodlareförening, som i dag har över när du håller på med kupan kan de
100 medlemmar. Vid
bli arga. De kan ockderas
klubbstuga
så vara lite mer käns”Utan våra bin liga när det är åska
finns runt 40 bikupor, och platsen ger
på gång, de känner
skulle en
en chans att vara
av lufttrycket på ett
tredjedel av vår helt annat sätt än vi
med även för dem
som bor i lägenhet
matproduktion människor gör.
eller av annan anHan tror att vårt
försvinna”
ledning inte kan ha
större fokus på miljö
kupor hemma.
ska göra att intresset
De flitiga bina ger förstås honung håller i sig och att fler vill bidra till
till odlare, men Jonne Ansgariusson att vi ska ha många bin kvar.
ser det mest som en bonus.
– Intresset brukar gå upp och ner,
– Det är pollineringen som är men nu tror jag det fortsätter att vara
det viktiga. Utan våra bin skulle högt, säger Jonne Ansgariusson.
en tredjedel av vår matproduktion
försvinna. Det blir väldigt lite frukt Svensk honung utan tillsatser
och grönsaker utan pollinering Även Monica Selling, ordförande
och det skulle bli mindre bete för i Sveriges Biodlares Riksförbund,
djuren. Det skulle minska även vår ser positivt på utvecklingen.
köttproduktion, säger han.
– Vädret i år är mer gynnsamt
än förra årets torra sommar. Vi får
Utbildning även för unga
hoppas att det växlande vädret hålTvå gånger per år hålls det kurser ler i sig. Fördelen med lokalt proför nya biodlare och på sommaren ducerad svensk honung är att du
anordnas utbildning för unga i ål- som konsument kan lita på att det
dern 9 till 12 år.
är 100 procent honung utan några
– Det är jättekul att fler vill tillsatser och att honungsburken
vara med. Du behöver gå en kurs har färdats en kort sträcka till dig,
för att börja, och sedan behö- säger hon. ■

Tre typer av bin i ett samhälle
■ En bikupa i normalstorlek kan innehålla upp till 90 000 bin. Mer vanligt är
det med 50 000–60 000 bin per kupa.
Det finns tre typer av bin i ett samhälle. Varje samhälle har en drottning.
Hennes uppgift är att bli befruktad och
sedan lägga ägg i samhället. Där finns
också arbetsbin, som är honor och som
samlar in nektar.
Den tredje typen är drönare. De är
hannar och har som enda uppgift att
vara befruktare när det behövs en ny
drottning i samhället.
Drottningen är den enda fullt könsmogna honan i samhället. Hon parar sig
en gång i livet och lägger sedan ägg.
Drönaren som parar sig med drottningen dör under akten, då könsorganet
fastnar i drottningen.
Det är med hjälp av en lång tunga
som arbetsbina suger nektar från våra
blommor och på så sätt hjälper till med
pollinering.
Ett arbetsbi lever i mellan fem och
sex veckor på sommaren. De arbetsbin
som föds på sensommaren eller hösten
kan överleva vintern tillsammans med
drottningen.
Det finns bin på alla världens konti-

GÅ PÅ KURS. Biodling kan man lära
sig på kurs hos biodlarföreningar över
hela landet.
nenter utom Antarktis. I Sverige finns
cirka 300 olika arter.
När man har tagit honungskakorna
ur bikupan skrapar man bort vaxet från
honungen. Därefter slungar man honungen från kakorna och efter silning har
man en färdig produkt.

TÄVLA MED

SÅ SOM I

himmelen
Efter två helt utsålda säsonger och med ett
enormt publiktryck har vi nypremiär den
12 september på Oscarsteatern i Stockholm.
Missa inte chansen att vinna två
biljetter till föreställningens
repetition - svara på tävlingsfrågan
på land.se/tavlingar.
Ensemblen har lovordats för sina
skådespelarprestationer, sånginsatser, sin energi och individualitet.
Kritiker har hyllat den nyskrivna
musikalen med ord som ”Absolut
världsklass” (Aftonbladet) och
”Fullständigt fenomenal” (DN).
I huvudrollerna ser vi musikalvärldens hyllade stjärnskott, bland
annat Philip Jalmelid, Malena
Ernman och Tuva B Larsen.

TÄVLA
HÄR!

VINN 2
BILJETTE
R!

Tävlingsfsråga

Vem spelar huvudrollen som dirigenten
Daniel i musikalen Så
som i Himmelen?

1. Karl Dyall
2. Philip Jalmelid
3. Tommy Körberg

www.land.se/tavlingar
LAND NR 35 · 2019
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LAND SPANAR

För ett år sedan brann skogen som funnits
i hans familj i generationer ner. Trots att Björn
Brink, 73, är nöjd med försäkringsbolaget
innebar det en miljonförlust för honom.
– Jag tänker fortfarande tillbaka på vad som
hände och blir nedstämd, säger han.
TEXT OCH FOTO RONNY KARLSSON

PÅ GÅNG. Björn Brink
konstaterar att det
börjar hända saker
i marken efter branden.

Branden blev
en miljonförlust
U

nder förra sommaren drabbades Sverige av en mängd
stora skogsbränder.
En av dem som förlorade sitt livsverk var Björn Brink i Färila utanför
Ljusdal, vilket Land skrev om för ett
år sedan.
330 hektar av hans skog eldhärjades och det fanns inget att göra mer
än att försöka begränsa skadorna.
– Det känns förstås väldigt trist.
Jag är i den åldern att jag börjat t änka
på ett generationsskifte men nu har
jag bara kalmark att ö
 verlämna. Det
är ett stort avbräck, säger 73-årige
Björn.
Det var till största delen tallskog

10
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som brann men även en del gran- och
lövskog fanns på hans mark. Värdet
på skogen innan branden låg på 10 till
12 miljoner kronor men efter branden
har det sjunkit.

Täcker bara stående skog
Skogen var försäkrad men försäkringen täckte bara den stående skog
som fanns på hans mark.
– Rent allmänt har försäkrings
bolagen ställt upp bra på oss drabbade.
Men jag går några miljoner back på
det här, konstaterar han.
Under året har han besökt sina
marker ett antal gånger. Förhoppningen är att en del av skogen ska

överleva trots skadorna.
kommer nya träd. Jag måste se till
– På cirka 40 hektar har det brun- att det blir ny skog men jag har några
nit i marken men träden har gröna år på mig. Det bästa vore att det tar
kronor. Vi får se hur det utvecklar sig fart på egen hand och att jag sedan
men där är det bara skadat och inte kan hjälpplantera där det behövs.
totalförstört.
Det borde kunna
Dessutom har
”Vi ska vänta lite och gro i det väder vi
Björn Brink sått
men det vet
se om det kommer nya haft
ny skog på 50
jag nog först nästa
hektar av mar- träd. Jag måste se till att sommar,
säger
ken. Resten av
han.
det blir ny skog men jag När det gäller
området vill han
har några år på mig” de brandskadade
avvakta
med.
Där finns nämträden har Björn
ligen en förhoppning om att naturen Brink försökt att ta hand om dem så
själv hjälper till.
gott det går. En del har blivit bränn– Vi ska vänta lite och se om det ved och en del har gjorts till stäng-

Läs mer om landsbygd www.land.se

SORGLIG SYN. Skogen är helt
borta och hela landskapet har
förändrats efter branden.

ETT ÅR SENARE. På vissa platser
har det brunnit i marken men trädkronorna är fortfarande gröna.
Björn Brink visar hur hans skog har
tagit skada för Eskil Johansson och
Ulla Balkefors, bekanta som är på
besök.

DRABBAD SKOGSÄGARE.
Björn Brink i Färila utanför
Ljusdal drabbades hårt av förra
sommarens skogsbränder.
I stort sett hela hans livsverk
förstördes i branden.

selstolpar utmed vägarna. Dessutom
har det lokala sågverket ställt upp för
de branddrabbade.
– De har sågat även det sotade virket. Det är inget fel på virket när du
fått bort den skadade barken men sågen blir riktigt smutsig.

Tunga minnen
Under året har det varit tungt att besöka det drabbade området och det
tar tid innan han känner att han kan
lägga det bakom sig.
– Man påminns om det av andra
ganska ofta. Dessutom har jag valt
att vara med i processen för att få
ordning på allt. Då blir du kvar i det

som hände, säger Björn Brink.
En gång i tiden ärvde han själv skogen och den har varit viktig för familjen i generationer. Dessutom är det
så att han, och troligen många andra,
reagerat extra i år varje gång det varit
åska på gång.
– Vi hade ett riktigt åskoväder här
tidigare i somras och då var det lite
jobbigt faktiskt. Det var närgånget
och då tänker man på hur det var.
Det är klart att man blir lite orolig
då men det är bättre när det kommer
regn tillsammans med åskan. Det
gjorde inte det i fjol. Dessutom har
det varit svalare och regnat mer den
här sommaren. ■

KÄMPADE FÖRGÄVES. Branden spred
sig snabbt i Björn Brinks skog och han var
själv med och försökte släcka elden.

Skogsbränderna sommaren 2018
●●Minst 50 olika skogsbränder startade under sommaren 2018. Totalt
var det 25 000 hektar mark som
eldhärjades.
●●Utöver Räddningstjänstens
personal var det 500 personer
från Hemvärnet som var med och
bekämpade eldsvådorna. Även Ledningsregementet, Göta ingengörsregemente och Norrbottens flygflottilj
deltog i släckningsarbetet.
●●En hel del internationell hjälp
krävdes också för att hantera
bränderna. Helikoptrar, flygplan och
brandpersonal deltog från Italien,
Litauen, Portugal, Norge, Tyskland

och Polen.
●●I februari i år blev Skogsbrandsutredningen klar. Den konstaterade
att insatserna vid förra årets bränder
i stort sett hade fungerat bra men
att det också fanns utrymme för en
hel del förbättringar. Utredningen
pekade på att flera aktörer måste bli
snabbare på att agera på uppkomna bränder, tillgången till flygande
släckningsresurser måste säkerställas, information om eldningsförbud
ska förenklas och förtydligas samt
att samarbetet med frivilligorganisationer måste bli bättre.
KÄLLA: KRISINFORMATION.SE
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MITT HUS Läsarnas berättelser
Älska hemmet! Vinjetten ”Mitt hus”
er.
berättar om Landläsarnas egna bostäd
Historier, känslor och nostalgi. Vill du
ut
också vara med? Mejla mig så väljer vi
er
hus från hela Sverige – hela landet lev
är Lands motto!
d.se

BBOHUSLÄN
OHUSLÄN

joel.linderoth@lan

SOLSKENSBONDE. Ulla Keyling kallar
sig inte månskensbonde utan i stället
solskensbonde. Hon har taket och en
hel åker full med solpaneler.

Orust

VILL INSPIRERA. Ulla beskriver sig som
ett färgsprakande yrväder vars livsuppgift
är att blomma och inspirera andra.

Bjönnigården på Orust
ha gott om plats till sina många
När Ulla Keylings två söner flyttade hemifrån att
verksamheter. Hon arbetade med
för drygt tjugo år sedan ville hon göra detsamma. dramaföreställningar för skolor och
runt i Göteborg med omnejd
I Bjönnigården, ett 400 kvadratmeter stort hus åkte
med sin amerikakista fylld av rekvipå Orust, känner hon sig i dag som ”drottning sita. Nu ville hon i stället bjuda in
lärarna till sig för studiedagar och
i sitt eget rike”.
kreativa aktiviteter.
TEXT JESSICA RÅDNE | FOTO ULLA KEYLING

I

mitten av 1800-talet byggdes
en liten stuga med ett rum
och kök på västra Orust, tusen
meter från vattnet. En lagård med
plats för en ko och en häst byggdes
bredvid. En gång bodde en änka
och hennes åtta barn i denna lilla
stuga.
150 år senare, 1996, fastnade konstnären och författaren Ulla Keyling
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Skriver och coachar
från Göteborg för lagården.
– Det var lagården jag ville ha,
resten fick jag på köpet, säger hon.

Sökte en stor lokal
Stugan hade vid det här laget byggts
ut och byggts ihop med lagården
till en cirka 40 meter lång blåmålad
byggnad.
Ullas tanke när hon köpte den var

Idag ägnar Ulla den mesta tiden åt
sitt författarskap. Hon skriver om
livet och de existentiella frågorna
men arbetar också som skrivcoach
för den som vill ha hjälp med bara
en mindre text eller en hel bok. På
gården finns ju möjlighet att vara
för sig själv och skriva utan att bli
störd.
– Folk brukar utbrista: ”Hur kan

du bo ensam i ett så stort hus!”, men
jag bor bara i en liten del längst bort
på ena sidan. Resten är verksamhetslokaler, säger Ulla. Men det passar
ju jättebra! Jag kan själv bestämma
om jag vill stänga in mig och skriva
eller jobba med en workshop av något slag.
– Allt i mitt liv och mitt hus är
integrerat, resonerar hon. Jag skapar bilder vid köksbordet likaväl
som i ateljén, tar in verksamhet till
matsalen och håller workshops i
lagården som jag kallar Galleriet,
eftersom jag många somrar haft utställningar där.
Matsalen ligger i en verandalik
utbyggnad och är husets paradnummer. Ulla kallar den för Lilla
galleriet.

RIDDARSAL. Matsalen är Bjönnigårdens egen riddarsal med ett specialdesignat
bord av gamla trålbord och stolar snickrade av Ullas två söner.

BUTIK. Entrén till lagården går genom logen där Ulla har en liten butik med
sina böcker och konstverk.

DRIVVED. Hyllan med alla tekannorna över dörren har Ulla gjort själv. ”Jag har
hyllor av drivved överallt.”

DETALJRIKT. En hylla till med vacker keramik. ”Lägg märke till hur fiffigt jag
hänger slevar och annat i taket och kamouflerar dem med torkade blommor.”

blev Ullas eget rike
– Jag har inrett den på ett alldeles
speciellt sätt. Folk blir hänförda när
de kommer in, säger Ulla. De säger
att det ser ut som en riddarsal.
Det som möter besökaren är ett
stort bord tillverkat av två trålbord
i massiv ek. De har legat i havet i
decennier.
– Jag och en god vän fick tag på
ett par av de allra sista trålborden
här på Västkusten. Båtbeteckningen är inkarvad i den yttersta brädan.
På ett stenhuggeri i närheten lät
Ulla sandblästra skivorna. För att
rikta dem lade hon dem på backen
och körde över med bilen.
– ”Rakt fram, lite till vänster nu,
räta upp och sväng till höger”, dirigerade min kompis. På så sätt blev

skivorna plana. Därefter oljade vi in
och monterade dem på en specialbeställd ställning i ek.
Över bordet hänger en drivvedsplanka som Ulla har fyllt med
värmeljus. Kring bordet står rejäla
trästolar som Ullas två söner har
gjort.
På väggarna hänger, precis som
i övriga huset, bilder från golv till
tak. Det är Ullas egna verk men
också andra konstnärers, och så
barnens.

Blev sin egen drottning
Ulla Keyling är mycket stolt över
sitt hem. Hon beskriver sig som
drottning i sitt eget rike.
– Det var så jag kände när jag
flyttade in. På 70- och 80-talen när

jag bodde i villa i Göteborg var det
mycket ovanligt att vara ensamstående mamma med eget hus. Folk
kollade över staketet för att se om
jag hade klippt gräset. Jag är extremt självständig och här är jag
min egen med grannar på behagligt
avstånd.
Ulla är sin självständighet till
trots glad i folk och sällskap. På
somrarna lever Bjönnigården upp
och hon får mycket besökare. Ett
gäng glada sångare från Norge har
hyrt in sig ett par dagar i juli 18 år
i rad. Då sjungs det och spelas och
dukas upp till grillbuffé vid långbord i trädgården.
– Människor kommer hit för naturen och havet, visaftnar och alla
möjliga grejer, säger hon. Uthyr-

ningen sommartid är bara en liten
extrainkomst för mig, skrivandet är
huvudsysslan.

Har reception och butik
Fyra rum och gästkök finns för uthyrning till turister. Hon tar emot
gästerna i en liten reception och
öppnar även sin konstbutik. Resten
av huset fyller Ulla med sin kreativitet.
– Jag vill ha mycket grejer runt
mig. Kanske är det därför jag tycker
om känslan i verkstäder och ateljéer där det finns skruvmejslar och
penslar överallt. Jag får inte in en
pryl till i huset nu, det är fullt! Och
här stannar jag tills de bär ut mig.
Fast jag hoppas få ha skrivit många
böcker till innan dess! ■
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I HUVUDET PÅ Terese Bengard

Det händer saker hela tiden
– men under ytan
M
ed jämna mellanrum
åker skribenter från
större tidningar ”ut i
landet” och gör så kallade betraktelser. Det kan vara ett kort stopp
i vad som kan ha varit skribentens födelseort (som hon valt att
fly ifrån när hon var ung och som
hon känner ett starkt förakt för).
Eller så är det bara en plats som
hon valt att åka till för att det hänt
något negativt där. Ett mord. En
skottlossning. En nedläggning.

följer en
bestämd mall. Det är ”dött” i det
aktuella samhället. ”Ingen” är kvar.
Det hänger stängt-skyltar på dörrarna just när skribenten passerar.
Är det så där jag bor?
Tja. Om jag en lördagskväll åker
längst Centralgatan i Hammarstrand skulle det visst kunna tolkas
som att ”allt” är dött. Affärerna är
inte öppna till 23. Det finns ingen
nattöppen mack eller hamburgerde här exkursionerna

kedja. Restaurangen på hörnet har
stängt och den lokala pizzerian har
bara några få kunder. Inga barer,
inga nattklubbar, inga hak överhuvudtaget. Men att det inte skulle
förekomma social samvaro, fester
och musik är en helt felaktig analys.
det händer saker .

Hela tiden.
Under ytan.
På Hyssbacken i Krokvåg samlades det för ett tag sedan ett 100-tal
personer för musikfest. Det bjöds
på hemlagad mat. Tjälknul, potatissallad, hembakt tunnbröd och
färska jordgubbar. På bryggstugans förstukvist uppträdde band
efter band som alla skolats i ”rockhusets” anda, alltså en fritidsgård
för musikintresserade i bygden.
Folk skrattade, dansade, åt, pratade, drack och kramades.
På Solbacken i centrala Hammarstrand provas olika cham
pagnesorter i goda vänners lag.
Nästa helg är det cykelfest. De

som deltar får hemliga gäster på
Vid köksbordet hemma hos
besök och äter trerättersmiddag grannen diskuteras politik. Intenoch man cyklar mellan ställena.
sivt.
Till helgen är det 150-årsfest i
I Selet är det bilbingo.
Pålgård med tre ur släkten SvenI jaktkojan på skogen fest.
ningson som fyller
På hembygdsgårår och ställer till
den tårtkalas.
”Jag skulle önska
stort kalas. Med
I Näset dyker
mat och dryck
ett pop up-retro
att de som ’åker
och mer livemukafé upp under en
ut i landet’ och
sik.
vecka.
I Kullsta anPå Gärdgränd
gör sina analyser
ordnas
pokeranordnas alternavågade stanna
kväll och på
tiv Nobelmiddag.
logen i Hällesjö
På Höggården
längre än några
är det dans. Vid
är det Gala med
timmar på de
badplatsen nere
stort G.
vid Indalsälven
Det är inte särplatser de skildrar”
samlas ungdoskilt vanligt att
marna för kvällsdet vaskas chamdopp och samkväm.
pagne – men inte helDamerna i byn har ”syjunta”
ler att det dricks hembränt. Det
(de dricker vin och skrapar
är inte så att man sitter uppsnofTrisslotter).
sad till tänderna med botoxstela
I bastun i Pålgård förs förtroliga pannor och Gucciväska – men det
samtal om livet.
är inte heller så att man har blå
snickarbyxor och gummistövlar.
Det är varken Sex and the City eller
Den sista färden.
helt eget. Något
bortom trender och hippa ”influencers”. Medierna beskriver ofta
svensk landsbygd som en grå kuliss. Som ett status quo. Händelselöst och odynamiskt. Något man
”åker ut” till, skickar en sond till,
besöker som vore det en främmande planet.
Jag skulle önska att de som ”åker
ut i landet” och gör sina analyser
vågade stanna längre än några timmar på de platser de skildrar. Eller
i alla fall gav sig tiden att förstå.
Att de inte bara gjorde en kort ytlig betraktelse utifrån storstadens
mall som – ofta – slutar med att de
dömer ut ett ställe som ”utan puls”.
Den där pulsen finns på landsbygden också. Men inte på Centralgatan utan på olika fester och sammankomster som inte är synliga
för den tillfälliga besökaren. ■

FOTO: TERESE BENGARD

det är något

DYNAMISKT. Varför kan inte landsbygden beskrivas levande i
svenska medier? Den frågan ställer sig Terese Bengard i sin krönika och menar att även om det kanske inte syns så händer det
saker – hela tiden.

Vad tycker du?Mejla mig gärna!
Drömmer om balans i livet
Namn: Terese Bengard.
Ålder: 44 år.
Gör: Kommunikatör som blev kommunalråd
som numera jobbar som verksamhetschef
på riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
Drömmer om: Balans i livet och balans i landet.
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Vill ta död på en del myter
■■Lands krönikör Terese Bengard ger
exempel från verkligheten kopplade till fakta
och statistik. Hon vill förändra sättet vi tänker
på om stad och land så att synsättet blir mer
balanserat, och kanske ta död på en del myter.

SHOPPING

207 kr

TOPP MAJA. T-shirt
i fin vinröd färg med
silkesmjuk kvalitet. Inga lappar i
halsen som irriterar.
Tvättlappen är liten
och mjuk, och lätt att
klippa bort.

FOTO: MALOU WINTER

POLOTRÖJA IDA.
Följsam med mycket
stretch. Det silkesmjuka materialet är
skönt att ha under
tröjor eller skjortor.
Polokragen har rätt
längd och sluter till
lagom mot halsen.

159 kr

Erbjudande just nu!!

FOTO: ISTOCK

Sval och bekväm i mjuka
basplagg av bambu
Unna dig lyxigt lena basplagg i bambu, i mjuk
och följsam design från Pura of Sweden. Det
smidiga, lättviktiga tyget slinker lätt genom
fingrarna. Det här är hudens favorit!

D

et vi bär närmast kroppen kan lätt irritera om
det finns minsta strävhet i
tyget eller skavande element i designen. Därför har Pura of Sweden
lagt stor vikt vid att eliminera onödiga sömmar, och dessutom tillverkar de sina plagg i ekologiskt odlad
bambu. Resultatet blir som en tunnare, lenare och svalare variant av
bomullsjersey.
Det följsamma tyget har en porös
struktur som andas och suger upp
fukt snabbt och effektivt. Bambu
absorberar faktiskt 2–4 gånger mer
fukt än vad bomull gör. Jämför med

dina bomullstoppar så kommer du
själv att upptäcka skillnaden.
Bambu växer otroligt snabbt –
vissa arter upp till 90 centimeter på
ett dygn. Det gör skördarna mindre
sårbara, eftersom man kan skörda
ofta. Dessutom binder bambu mer
koldioxid än bomullsplantor och
avger mer syre.
I Land Shopping hittar du bambuplagg från det svenska märket
Pura of Sweden. Bambun är ekologiskt odlad och designen genomtänkt för att du ska slippa skavande
sömmar. Unna dig att få känna dig
riktigt bekväm i nya basplagg. ■

FOTO: MALOU WINTER

TEXT FRIDA WALSTRÖM

177 kr

275 kr
T-SHIRT HERR. T-shirt som är temperaturreglerande och naturligt antibakteriell.
Perfekt att ha närmast huden när det är
som varmast. Naturligt UV-skydd.

BAMBUTOPP ELIN. T-shirt med lång
ärm är det perfekta plagget i höst.
Passar till kjol och byxor eller som undertröja för sin sköna kvalitets skull.

3 vackra handgjorda smycken
Spira örhängen
■ Eleganta lättburna
dinglande örhängen med
stiliserade blad eller vingar.
Från MNOP Jewelry. Örhängena är tillverkade av
100 procent återvunnet
silver. Total längd 4,9
centimeter. Handgjorda
i Småland.
➥ Välj kategorin Lokalt
& hantverk.

999 kr

Tennarmbandet
Nikolai

Smycka med
skogens bär

■ Ett handgjort tennarmband
från Norrbotten som passar alla.
Armbandet är mycket vackert och
användbart.
➥ Välj kategorin Lokalt & hantverk.

■ Smycken gjutna av
Victoria Carlsson av
handplockade blåbär från
skogarna runt Göteborg.
Guldpläterat silver med
en steninsättning av en
1 millimeter stor kubisk
zirkonia i mitten av bäret
för extra elegans.
➥ Välj kategorin Lokalt &
hantverk.

629 kr

Land Shopping
Tryggt och säkert
Utvalt av Lands
shoppingredaktör
Enkel betalning med Klarna
 Välkända varumärken
& lokalt hantverk






Kundtjänst – Land Shopping
Telefon 08-410 344 60

1 625 kr

➥ Gå in på www.land.se/shopping för att handla
LAND NR 35 · 2019
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Gallra i träden

Huvudet är tillbaka
REDAKTÖR: KRISTINA BÄCKSTRÖM
kristina.backstrom@land.se
TEL: 010-184 43 64

TRÄDGÅRD
& BLOMMOR

■■I år ser det ut att bli gott om frukt på träden.
Glöm inte att gallra karten om de sitter tätt, det
gör skörden större. Räkna med en decimeter fritt
runt varje äppelkart och ungefär hälften mellan
plommonen.
Se också över resultatet senare på sommaren
och se till att bladen inte skymmer frukten helt
från solen.

■■Du trodde säkert aldrig att det skulle
hända men blomkrukan formad som ett
huvud är tillbaka.
Just det här kan man köpa på Åhlens
för 200 kronor men du har säkert någon
gammal skalle av porslin hemma i skåpet.
Leta fram och bli modern. Igen.

Måla om din
perennrabatt
Funderar du på att pigga upp perennrabatten
eller kanske göra en helt ny? Här får du tips som
hjälper dig att sortera i perennernas mångfald
av blad- och blomsterprakt.
TEXT OCH FOTO AGNETA BERGSTRÖM

P

erenner, alltså fleråriga växter som vissnar ner över vintern, är på många sätt den
tacksammaste gruppen av trädgårdsväxter. Varför? Träd och buskar i all
ära. Deras vedartade skelett bildar
trädgårdens stomme året runt – men
de tar mycket plats så man kan inte ta
ut svängarna allt för mycket när man
planterar dem.
Det kan man göra med sommarblommorna – men de ska sås och
dras upp eller köpas nya som plantor
varje år. Ofta kräver de generöst med
vatten och näring för att vara på topp
hela säsongen. Det är arbetskrävande och/eller dyrt att göra i stor skala.

Perenner är däremot lätta att ha att
göra med. De fyller ut och sätter färg
på planteringarna och kan kombineras i olika stilar – och med både buskar och sommarblommor.
Perenner blommar inte lika stor
del av säsongen som sommarblommorna, i gengäld kommer de trofast
tillbaka år efter år.
De flesta perenner kan också d
 elas
så att man med tiden kan få flera
plantor av sina favoriter. På så sätt
kan man e
 fter hand fylla rabatterna
med de perenner som fungerar bäst i
just den egna trädgården.

Laga efter läge
För att lyckas med perennplanteringen finns en enkel men superviktig
grundregel: Gilla läget! Det
är ingen bra idé att sätta
solälskande solhattar och lavendel i skugga.

Lika otacksamt är det att sätta fuktkrävande skuggväxter i ett torrt och
hett läge.
Utgå från de faktiska förhållandena så mångfaldigar du dina chanser
att få ett fint och frodigt resultat.
Börja därför med att bedöma läget i
rabatten du jobbar med. Hur mycket sol får den? Är jorden torr eller
fuktighetshållande? Behöver den
förbättras innan du sätter i gång att
plantera?
När du har koll på grundförutsättningarna är det dags att fundera på
vilka perenner du ska välja och hur
du ska kombinera dem. Det är alltid
tacksamt att blanda perenner med
olika växtsätt och uttryck.
Att blanda in blomspiror som
sticker upp mellan formstarka blomkorgar, stora blad som lugnar ner
helhetsintrycket och fluffiga vävarväxter som binder ihop planteringarna är några enkla men effektiva
designtrick.

Statister och primadonnor
En del perenner är riktiga måste
ha-växter som är svåra att motstå för
sin intagande blomning. Ibland har
de inte så mycket mer att erbjuda när
blomningen är över. I värsta fall lämnar de ett stort hål i rabatten. Andra
har ett bladverk som pryder sin plats
även före och/eller efter blomningen.
Sådana perenner med dubbla funktioner ger planteringen en stomme
av grönska och gör att den håller sig
fin hela säsongen. Då kan primadonnorna få komma in och bjuda på en
föreställning då och då utan att saknaden efter dem bli för stor.
I kanten av rabatten passar växter
som har ett bulligt, prydligt växtsätt
och som är fina en stor del av säsongen. Du kan rama in rabatten med en
enda sort eller blanda. Men undvik
pråliga primadonnor här – de gör sig
bättre en bit in i rabatten, omgivna
av pålitliga statister. ■
GYLLENE TONER. Frodiga
funkiablad med gul kant passar fint
ihop med brokbladig praktlysing
’Alexander’ i en halvskuggig rabatt.
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Läs mer om trädgård www.land.se
Sommarfrukt på is
■■Underbart är kort. Jordgubbar
kommer ofta många på en gång
och blir snabbt dåliga. Mosa dem
och annan sommarfrukt med lite
socker och frys till små isglassar.
I nästa värmebölja kommer du
att tacka dig själv.

MAFFIGT MÖTE. Blå bolltistel ’Taplow
Blue’ och spirstånds är två insekts
favoriter med blomställningar som kon
trasterar varandra i både färg och form.

Mångsidig trädgårdskniv
■■Den skär gräskanter, sågar
grenar, mäter, hackar och
gräver hål. Hori hori-kniven
från Mojave Grönt är tillverkad
i Sverige, efter japansk förlaga.
Kniven är 32 centimeter
lång. Den har en sågtandad
sida och en slät, samt ett

brett blad som tål allt utom
att krafsa bort ogräs mellan
betongplattor. På ena sidan
finns dessutom en skala med
både tum och centimeter.
Kniven säljs av svenska
Mojave Grönt och kostar 1 280
kronor.

Förbered planteringen!
■■Förbered jorden. Vare sig du ska ge
en befintlig rabatt ett lyft eller skapa en
ny plantering är det bra att börja med
att rensa bort flerårigt rotogräs och att
förbättra jorden med kompost för att
öka mullhalten. Gödsla om det behövs,
till exempel om jorden är mager och
växterna näringskrävande.
Säkra kort: En stomme med härdiga
och lättodlade perenner är en bra
grund. Då märks det inte så mycket om
någon chansning inte funkar så bra.
Läget: Sol, halvskugga, skugga? Torrt

eller fuktigt? Välj perenner som har
förutsättningar att trivas på platsen där
du planterar dem.
Höjd & bredd: Det finns perenner i
alla storlekar, från små frimärken till
pampiga solitärer. Vilken storlek passar
i din rabatt? Många perenner finns i ett
flertal sorter som är mer eller mindre
starkväxande och höga. En tumregel är
att placera högre perenner längre bak
i rabatten – men man kan också skapa
dynamik genom att låta enstaka höjdare sticka upp bland lägre perenner.

Bladiga basväxter
■■Storbladiga perenner ger planteringen ett lugnt komplement till flikbladigt
och blommigt. I avvikande mönster tar
de mer plats och ger karaktär när inget
blommar.
Funkia: Finns i en mångfald av storlek,
färger och mönster. Bäst i halvskugga-
skugga.
Lammöron: Torktålig trotjänare. Älskas av

pollinerare. Solälskare.
Jättedaggkåpa: Robust basväxt för de
flesta lägen. Limegul blomning.
Alunrot: Mångfald av bladfärg och
mönster. Men se upp, ibland stjäl de
huvudrollen!
Kaukasisk förgätmigej: Populära sorten
’Jack Frost’ har hjärtformade silvriga blad
som lyser i skuggan.

BLADPRAKT. Alunrot
finns i en mångfald bladfärger och mönster.

DROPPAR. Jättedaggkåpa har vackert
formade blad och skir blomning.

ANVÄNDBAR. Lammöronens gråludna blad
fungerar som både kontrast- och kantväxt.

VÄND! Primadonnor och spiror
LAND NR 35 · 2019
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TRÄDGÅRD & BLOMMOR
FORTS.

Drar blickarna till sig
■■Primadonnorna ställer till med stor
show när de står i blom. De som listas här
vill ha gott om svängrum och föredrar en
god och fuktighetshållande trädgårdsjord.
Höstanemon: Rosavita eller vita blommor i
glesa klasar. Bildar med åren bestånd.
Höstflox: Blommar från juli i blå-rosa
nyanser och vitt.
Löjtnantshjärta: Försommarfavorit som
lämnar ett stort hål när den blommat över.
Bäst i halvskugga.
Pioner: Karismatiskt släkte med maffiga
blommor och bred färgskala.
Solbrud: Finns i mängder av varma och
brända toner. Föredrar full sol.

INBJUDANDE. Solbrud har charmiga
blomkorgar som lockar många besökare.

PRIMADONNA. Pionen ’Coral Charm’ har en läcker aprikosrosa
nyans.

DOFTANDE PRAKT. Höstflox bjuder på romantiska och
väldoftande blomklasar redan i juli.

Spiror
som lyfter
■■Blomspiror som sticker upp över, bakom eller mellan andra växter fungerar som
utropstecken och bryter av. Perennerna
nedan föredrar god och fuktighetshållande trädgårdsjord.
Fingerborgsblomma: Tvåårig runt
hoppare som frösår sig och dyker upp på
nya ställen. Klarar även torr jord.
Höstsilverax: Flikigt mörkt bladverk som
på hösten får rosavita, mycket väldoftande
blomspiror. Årets perenn 2018!
Kransveronika: Skir höjdare som passar i
många sammanhang.
Riddarsporre: Bedårande blå spiror som
måste bindas upp.
Spirstånds: Sprider sig med utlöpare och
behöver gott om plats.

FIN KOMBO. Riddarsporre med himmelsblå blomspiror och en skir bakgrund av
blekgul jättevädd.
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DUBBEL FUNKTION. Höstsilverax ’Brunette’ har ett dekorativt mörkt bladverk som
kröns av lysande vita blomspiror på hösten.

Favoriter i solen
■■De är vackra, blommar länge, lockar
bin-, humlor- och fjärilar och är hållbara i
buketter. Föredrar väldränerad jord.
Blå bolltistel: De klotrunda blomkorgarna skapar kontrast till spiror och fluffiga
blomställningar. Klarar de flesta jordar.
Kärleksört: Finns i många fina sorter med
blad från blågrått till rödbrunt.
Perovskia: Aromatisk halvbuske med

skira blågrå blomställningar. Klipps hårt
på våren. Inte superhärdig.
Röd solhatt: Förutom i klassiskt rosa och
vitt finns nya gula och orangea till röda
toner.
Röllika och praktröllika: Finns i många
nyanser i den gulröda färgskalan. Kalkgynnad.

DESIGNFAVORIT. Perovskia har skira
blågrå blomställningar.

BI-FAVORIT. Röd solhatt ’Pica Bella’
med fint besök av både humla och bi.

GYLLENE NYANS.
’Cleopatra’ är en av
många nya nyanser
av röd solhatt.

TERRAKOTTA. Röllikor finns i många
härliga varma nyanser.

FYLLIG. ’Patricia’
är en av många
nävor som kan
fylla ut och fluffa
till rabatten.

LÅNGBLOM. Prydligt växtsätt, vackert
bladverk och lång blomning gör astilbe
till en utmärkt kantväxt.

Fint i kanten

VÄVARE. En lägre sort av blodtopp binder ihop andra växter i en solig rabatt.

Fyller ut & fluffar till
■■Perenner med ett transparent och
mjukt växtsätt fyller ut mellan stelare
växter och binder, eller väver, ihop
planteringen. Sorterna nedan lockar
många pollinerare.
Blodtopp: Små mörkröda blomhuvuden svävar på vajande stjälkar. Sorter
i olika höjd, 50–150 cm. Särskilt lägre
sorter fungerar bra som vävare.
Grekvädd: Mörkröda blommor och
skirt växtsätt, 50–70 cm.
Jättevädd: Storvuxen och hög med

blekgula blomkorgar ger den fin bakgrund i stora planteringar. Även bra
som solitär.
Nävor: Många arter och sorter som
passar i olika sammanhang och
jordmån. Blommor i rosa, lila, blå och
vita nyanser. Vackra, mer eller mindre
flikiga blad.
Indisk fingerört: Uppåtsträvande
röda stjälkar och rosa-rödorangea
blommor i glesa knippen.

SMÅBLOMMIG. Indisk fingerört mjukar
upp med sitt sirliga växtsätt.

■■I kanten av planteringen passar
perenner med fin bullig växtform och lång
säsong.
Astilbe: Finflikiga blad, blommar länge.
Föredrar fuktighetshållande jord. Sol-
halvskugga.
Funkia: Lika bra som kantväxt som inne i
planteringarna.
Kantnepeta: Väldoftande blomning som
lockar pollinerare. Soligt och väldränerat
läge.
Koreansk plymspirea: Gräddvita blommor i glesa vippor och finflikiga blad.
Sol-halvskugga. Fin höstfärg.
Stäppsalvia: Upprätt, buskigt och kraftigt
växtsätt. Violetta, rosa eller vita blommor i
smala ax.
LAND NR 35 · 2019
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7

av 10 konsumenter
väljer helst svensk
producerad mat, enligt
en Sifoundersökning.

Läckert & nyttigt

Bjud  på världens
bästa  bönor!

Visst går det att laga
läckert, lyxigt och
nyttigt på samma
gång. Det är Birgitta
Höglunds härliga
bönrecept bevis på.
Laga, njut och må bra!
RECEPT BIRGITTA HÖGLUND
FOTO VERONICA KINDBLAD

HÄRLIGA SMAKMINNEN.
Grekisk sallad lockar fram många
goda smakminnen från semestrar vid
Medelhavet. Med en tillsats av
citronmarinerade bönor
blir den bara ännu bättre.

LÅT BÖNOR FÖRÄNDRA DITT LIV
– kokboken vann nyligen ett tungt
internationellt pris för sina hälsoläckra
recept där bönor spelar huvudrollen.

Citronmarinerade
svarta bönor
3 dl kokta svarta bönor
1 dl kallpressad olivolja
skal och saft av 1 ekologisk citron
1 msk finhackad, färsk timjan
1 tsk chiliflingor
½–1 tsk salt
1. Tvätta och riv skalet på

Fetaostssallad med citronmarinerade svarta bönor
2 portioner
150 g fetaost
1 liter blandade gröna blad
2 dl marinerade bönor
1 gul paprika
svarta oliver
ugnstorkade cocktailtomater
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1. Kärna ur och skär paprikan i

strimlor. Lägg upp salladen på ett
fat eller i två djupa tallrikar.
2. Fördela bönorna över salladen
och smula över fetaosten.

3. Garnera salladen med paprika

strimlor, oliver, ugnstorkade cock
tailtomater (se recept här intill).
4. Ringla lite av citronolivoljan
över salladen. För en mer mättande
måltid, servera med ett gott bröd.

 itronen fint. Blanda saft och skal
c
med olivolja och kryddor.
2. Vänd ner bönorna i oljan och
låt stå i kylen till nästa dag så drar
de åt sig av citronsmaken. Smaka
av om du vill ha mer sälta, hetta
eller syra.
3. Gör gärna dubbel sats när du
ändå håller på, salladen
håller sig i upp till
en vecka i kylen.

FOTO: ISTOCK

ÄKTA MAT
& VIN

■■Potatis ger matiga
men samtidigt frasiga våfflor.
Riv bara ner potatisen i din
smet. Voilá! Frukost, brunch,
lunch eller middag serverad!

FOTO: ISTOCK

REDAKTÖR: EVA KÄLLSTRÖM
eva.kallstrom@land.se
Tel: 070-651 65 96

Hemkunskap:
Våfflor med riv

Matens ursprung viktigt

Håll koll på märkningen
■■Var femte svensk vet inte vad märkningen bäst före
betyder, enligt en Sifoundersökning. Detta gäller: Bäst
före-datum är en garanti från producenten att varan håller exakt samma kvalitet som vid tillverkningen. Märkningen sista förbrukningsdag innebär att maten inte är
säker att äta när datumet har passerats. Okunskap om
skillnaden leder lätt till att mat slängs i onödan.

Birgittas bästa
böntips!

Birgitta tipsar!
■ Paj är en bra resträtt, här har
jag använt köttet från hemkokt
kycklingbuljong till fyllningen.
Du kan variera med att fylla den
med stekt svamp och grönsaker,
köttfärssås eller varmrökt lax.

När du börjar med att lägga till
bönor i din dagliga mat så finns det
några saker som du bör tänka på:
●●Kokar du bönorna själv så
blötlägg dem först i 1–2 dygn, det
gör att det växtgift, lektiner, som
finns i torra bönor dras ut. Resten
försvinner sen vid kokningen.
●●Har du en känslig mage så kan
den vara lite ovan vid bönor, börja då lite försiktigt med att lägga
till 1-2 matskedar kokta bönor,
kikärtor eller linser till maten
varje dag.
●●För att hjälpa magen att må riktigt bra så lägg till någon form av
mjölksyrat till måltiderna. Surkål,
kimchi, kombucha, yoghurt, kefir,
lagrad ost, oliver, salami innehåller alla olika former av probiotika,
goda mjölksyrebakterier.
●●Prebiotikan som finns i baljväxterna blir mat åt de goda
bakterierna, så tillsammans ger
de dig en bra tarmflora som
bland annat stärker immunförsvaret. Bönorna hjälper också till
att stabilisera blodsockret och
håller dig mätt längre mellan
måltiderna.
●●Surkål, kimchi och kombucha
som du köper ska vara opastöriserade, du hittar de sorterna i
mataffärernas kyldiskar och på
hälsokostbutiker.

Ugnstorkade
cocktailtomater
Moment 1
2 askar cocktailtomater à 250 g
2 vitlöksklyftor, 2 msk färsk
hackad oregano eller msk torkad
Moment 2
2 tsk flingsalt
2 dl kallpressad olivolja
Moment 1. Halvera tomaterna

och lägg i en ugnsform med
snittytan uppåt. Skiva vitlöks
klyftorna tunt och sprid ut
ovanpå tomaterna. Strö flingsalt
och oregano över. Torka i mitten
av ugnen i 75 grader i 6 timmar.
Moment 2. Lägg över tomater
na i en burk och täck dem med
olivolja medan de är varma. Du
kan variera smaksättningen
av tomaterna med andra örter.
Timjan eller finhackad rosma
rin blir också väldigt gott.

FOTO: ISTOCK

FOTO: ISTOCK

■■När svenskar handlar mat är matens ursprung den allra viktigaste aspekten. Därefter
följer matens näringsinnehåll och djurvälfärd
och miljö. På delad fjärdeplats följer smak och
pris. Sverige är ett av de EUländer där matens
ursprung är allra viktigast, enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa.

FRASIG. Ett pajskal gjort på kikärtor
eller bönor blir riktigt frasigt och gott.

Tacokryddad kycklingpaj i kikärtsskal
4 portioner
Pajdeg
3 dl kokta kikärtor
½ dl mandelmjöl
3 msk smält smör
1 tsk salt
Fyllning
4 dl strimlat kycklingkött
från en grillad kyckling
2 dl strimlad paprika
2 dl strimlad purjolök
1–2 msk ekologisk tacokrydda
25 g smör
Äggstanning
5 ägg
2 dl riven, lagrad ost
2 dl smulad fetaost
2 dl smetana
2 tsk ekologisk tacokrydda
salt

Till garneringen
Ugnstorkade cocktailtomater,
se recept här intill.
1. Pajdeg: Mixa alla ingredienser

till degen i en matberedare. Knåda
ihop till en platt kaka, svep in i
plastfilm och låt vila i kylen i en
timme.
2. Ta fram och kavla ut degen mel
lan plastfolie, lägg den i en smord
pajform med löstagbar kant. Du
kan också trycka ut degen i for
men, det går enklast om du lägger
plastfolie över.
3. Förgrädda pajskalet i mitten av
ugnen i 175 grader i 15 minuter.
4. Äggstanning: Vispa ihop äggen
med smetana och smulad feta
ost. Smaka av med lite salt och
tacokrydda, tänk på att fetaosten
är rejält salt.
5. Fyllning: Fräs kycklingbitar,
paprika och purjo i några minuter
med tacokrydda och salt.

6. Låt svalna en stund och sprid

ut jämnt över det förgräddade
pajskalet.
7. Häll äggstanningen över. För en
ännu mer mättande paj kan du strö
över lite kikärtor eller bönor innan
du häller på äggstanningen.
8. Garnera pajen med cocktail
tomater och grädda i mitten av
ugnen i 30–40 minuter i 175 grader.
Låt svalna en stund i formen innan
pajen skärs upp i bitar.
9. Ska pajen serveras till många,
kyl då ner den först innan den
skärs upp. Då blir bitarna jämna
och fina.

Perfekt att frysa in
■■Pajen går också bra att frysa,
för att tas fram och långsamt
tinas upp i kylskåp. Värm bitarna
på en plåt i 150 grader i cirka en
halvtimme.
VÄND! Laga mer gott med bönor
LAND NR 35 · 2019
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ÄKTA MAT & VIN
FORTS.

Brasiliansk feijoada med revbensspjäll, varmrökt fläsk och korv
6 portioner
1 kg tjocka revbensspjäll
5 dl torra, svarta bönor
100 g varmrökt sidfläsk
4 smakrika korvar
med hög kötthalt
2 gula lökar
4 vitlöksklyftor
skal och saft av 2 apelsiner
3 lagerblad
1½–2 msk salt
1 msk grovmald svartpeppar
50 g smör och ½ dl olivolja
till stekning
1. Blötlägg bönorna i kallt vatten med

lite salt, låt stå i upp till två dygn. Byt
vatten några gånger under tiden.
2. Skär revbensspjället i grova bitar,
fläsk och korv i bitar eller skivor.
Skär löken i klyftor och skiva vitlöken.
3. Bryn först spjäll, fläsk och korv i
omgångar i smör eller olja, krydda
med salt och peppar.
4. Lyft över köttet i en 5-litersgryta.
Stek lök och vitlök i några minuter i
fettet som blivit kvar i grytan, häll på
apelsinskal och saft och låt puttra en
liten stund.
5. Häll lökröran över köttet. Tillsätt

lagerblad och blanda ner de avspolade, avrunna bönorna. Fyll på med
vatten så det knappt täcker.
6. Låt koka upp och skumma ytan
med en hålslev. Smaka av om du
vill ha mer sälta. Fläsket och korven avger också en del sälta under
kokningen.
7. Låt sjuda på svag värme under
lock i 2–3 timmar. Rör om då och då.
Känn efter om köttet har blivit mört
och bönröran tjocknat. Annars låter
du den puttra ett tag till utan lock,
bönstuvningen ska vara riktigt tjock.
Du kan mosa en del av bönorna
med sleven mot kanten på grytan så
tjocknar den lättare.
8. Smaka av om du vill ha mer kryddor. Servera med färsk koriander,
avokado och garnera med tunna
apelsinklyftor.
9. Den här grytan görs med fördel
dagen innan den ska serveras, den
resistenta stärkelsen höjs om bönorna får kallna efter kokningen. Så
det är en perfekt rätt att ta med som
matlåda till jobbet.
10. Har du en elektrisk slowcooker
så lagas den klart på 4–6 timmar på
hög effekt.
11. I ugnen tar det i 10 timmar på 100
grader.

BRASSA BRASSE. Feijoadan är Brasiliens nationalrätt, ett smakrikt långkok som går
alldeles utmärkt att göra i förväg.

VINTIPSET

med Gunilla Hultgren Karell

■ En smakrik rätt med god sälta från
bland annat sidfläsk matchas med
fördel med ett smakrikt, generöst rödvin. Just nu finns inget brasilianskt vin
på Systembolaget, men testa gärna
något annat sydamerikanskt.
1. Carmen Premiere 1850 Syrah 2018,
Chile. Nr 2378, 79 kronor.
Generöst och ganska fylligt med
toner av mogna hallon, viol och en
BUDGETangenäm
pepprighet.

Smak som påminner
om plommon och en
kryddig fatkaraktär.
4. Alkoholfritt:
Nigrum, Sverige. Nr 1925, 41 kronor (37,5 cl)
Måltidsdryck producerad av svarta vinbär
från Jämtland. Tät, fruktig och frisk smak
med en lätt kryddig ton.

GOTT

2. Hereford Reserva Merlot 2017, Argentina. Nr 2951, 89 kronor.
Här finns toner av vinbär och blåbär,
fint örtiga toner och trevlig fräschör i
avslutningen.
3. Garzón Reserva Tannat 2017, Uruguay.
Nr 3210, 119 kronor.
Smakrikt vin i lite tuff och sträv stil.

Soppa på en spik
4 portioner
1 liter grovhackad blandsvamp
4 dl kycklingbuljong
4 dl grädde/kokosgrädde
2 dl kokta puylinser
100 g grönkål
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
50 g smör/kokosolja
1 pressad citron
½ dl finhackad gräslök
2 msk finhackad,
färsk timjan
salt och peppar
1. Stek svampen gyllenbrun i
SVAMPSOPPA MED GRÖNKÅL. Det
här är en riktig budgetsoppa, gjord
på egenplockad svamp, billig och
näringstät grönkål och med
en proteinrik förstärkning av linser.
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smöret i en gryta, dra ner
värmen och tillsätt
finhackad lök och
vitlök.
2. Strimla grönkålen och låt den

1

2

3

4

fräsa med en stund. Krydda med
salt, peppar och citronsaft.
3. Häll på buljong och grädde, låt
koka upp under omrörning. Koka
på svag värme i 30 minuter, rör då
och då.
4. Tillsätt gräslök, timjan och linser
strax innan serveringen. Smaka av
om du vill ha mer sälta eller syra.
Servera gärna soppan med ett gott
bröd.

Fler goda recept www.land.se

Linsbiffar med lammkorv
4 portioner
10 dl grovriven zucchini
4 ägg
2 dl riven prästost
eller annan lagrad ost
2 dl kokta gröna linser
2 dl kokosnötmjöl
1 dl pumpakärnor
1 dl finhackad persilja
2 tsk fiberhusk
1–1 ½ tsk salt
½ tsk peppar
100 g smör/kokosolja till stekning
Till servering
4–8 lammkorvar

ENERGIKICK. När det är salt som
behövs efter ett intensivt träningspass. Den här proteinbaren är mer
salt än söt och underbart god.

1. Mixa linserna tillsammans med

äggen och fiberhusk.
2. Pressa vätskan ur den rivna
zucchinin och blanda väl med
kokosnötmjöl, pumpakärnor,
riven ost och linsblandningen.
3. Rör ner persiljan, smaka av med
salt och peppar. Låt smeten svälla
i kylen en halvtimme.
4. Bryn smör och forma biffar
som du steker i omgångar, håll
dem varma i ugnen i 150 grader.
5. Skär snitt i lammkorven och
stek dem i några minuter på var
sida, servera med biffarna och en
tomatsalsa.

Salt proteinbar med nötter
och kidneybönor
14–16 stycken
2 dl kokta kidneybönor
50 g hackade paranötter
50 g hackade hasselnötter
50 g kokosolja
2 ägg
1 dl pumpakärnor
½ dl kakaonibs
1 msk kakao
1 msk kanel
1 msk kardemumma
1 msk fiberhusk (finns i glutenfria
hyllan i mataffären)
1–2 tsk salt
1–2 tsk vaniljpulver
200 g mörk choklad, 80–90 procent

GODASTE MIXEN.
Matiga linsbiffar
tillsammans med härligt
kryddiga korvar är en riktig
höjdare. Tomatsalsan
blir pricken över i.

7

1. Mixa bönorna med ägg, smör,

enkla tips för mer prebiotika
och probiotika i maten

●●Mixa ner ett par matskedar balj
växter i smoothien så mättar den
länge.
●●Hummus och mjölksyrade grön
saker smakar gott som pålägg på
frukostmackan.
●●Lägg till hela eller mixade bönor i
bröd och bullar, det gör dem saftiga
och mer mättande.

●●Blanda ner kokta baljväxter i
soppor, grytor och pytt-i-panna.
●●Dryga ut köttbullssmeten med
mosade kikärtor.
●●Variera potatismoset med ett
läckert grönt ärtmos.
●●Kombucha, fermenterat te, är ett
mousserande, hälsosamt och energi
givande alternativ till vin och öl.

fiberhusk och kryddor. Blanda
ner hasselnötter, kakaonibs och
pumpakärnor.
2. Smaka av om smeten är lagom
salt. Det här ska alltså vara en
proteinbar med rejält med sälta
som kan kännas lite annorlunda
för den som är van vid alla söta
energibars som finns att köpa.
3. Tryck ner den tjocka smeten i
en ugnsfast form, cirka 15 x 20 cm,
som du har klätt med ett smort
bakplåtspapper.

4. Platta till ytan väl med en

slickepott eller fuktad hand.
Grädda i 175 grader i 20 minuter.
5. Låt svalna i formen och stjälp
upp på skärbräda. Skär i avlånga
portionsbitar och ställ att kallna i
kylen i någon timme.
6. Smält chokladen i vattenbad,
var försiktig så att det inte kommer vattenånga i chokladen, då
blir den grynig.
7. Doppa kakorna med hjälp av
två gafflar i den smälta chokladen
och lägg på galler att rinna av.
Ställ i kylen att stelna.
8. Svep in en och en i plastfilm,
smörpapper eller cellofan. Förvara i en burk i kylen eller frysen
och ta fram när du behöver något
riktigt snabbt och energirikt.
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SVENSKT MATHANTVERK Tiraholms Fisk

Fiskförädling, butik,
restaurang och gårdshotell.
Plus en unik känsla för
trender. Tiraholms Fisk
i Halland är den perfekta
kombinationen av modernt
mathantverk och turism.
TEXT ANNELIE LANNER
FOTO STÉPHANE LOMBARD
I SAMARBETE MED ELDRIMNER

Familjen Ekwalls Tiraholm lockar 40 000 besökare

”Vi har lyckats få ut

D

u kör en smal, slingrande
grusväg genom tät skog. När
du efter några kilometer når
en vik av sjön Bolmen glesnar skogen
och du ser stranden, sjön och de röda
byggnaderna.
Det är här familjen Ekwall driver
Tiraholms Fisk.
Allt började med Vicky och Nisse
Ekwalls dröm om att bo på landet.
Under åren har drömmen utvecklats
till ett välbesökt turistmål med unikt
mathantverk, trendsättande gårdsbutik, uppskattad restaurang och ett
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sprillans nytt gårdshotell.
– Vi är lantbruksutbildade båda två
men lantbruk i början av 1980-talet,
när vi hade studerat klart, det var
ingen höjdare, säger Vicky Ekwall.

Fisket blev viktigast
Hennes man Nisse är född på Tiraholms Säteri, som ligger vid Bolmens
strand i Hallands län. På 1920-talet
köpte Nisses farfar gården och
Nisses föräldrar tog sedermera över
och drev konventionellt jordbruk,
kompletterat med fiske.

På 1980-talet var det Vickys och
Nisses tur att ta över och i dag driver
de företaget tillsammans med barnen
Malin och Jonas.
– Fisket var den del som snabbt
blev den viktiga för oss. Jordbruket
arrenderade vi ut till grannbönderna,
berättar Vicky.
Bolmen är Sveriges tionde största
sjö. Här simmar gös, gädda, ål, lake,
abborre, braxen och mört plus säkert
tio arter till.
– Garnen vittjas minst tre gånger
i veckan, men ibland betydligt oftare,

till slutet av oktober då de tas upp för
vintern, berättar Nisse.

Odlar regnbåge
Några hundra meter utanför bryggan
ligger kassarna där det odlas regnbågslax.
Nisse balanserar vant på båtens
reling medan han fyller de finurliga
matautomater som gör att fiskarna
i kassen kan få mat om de simmar
mot en pinne vid automaten. Andra
eller tredje sommaren används den
odlade fisken i verksamheten.

SMÅLAND

Tiraholm

GÅRDSFISKE. Fisket
är numera huvud
näringen på gården.
Nisse Ekwall vittjar
garnen tre gånger i
veckan, ibland oftare.

BESÖKSSUCCÉ. Restaurangen är inrymd i gårdens tröskloge. Här kan 120 gäster åt gången njuta av lokala delikatesser.
GÅRDSHOTELL. 2018 byggde familjen Ekwall
ett 18-rums hotell med tillhörande konferens
anläggning på åkern norr om gården.

folk på landet”
Gårdsbutiken som öppnade 1988
var en av de första i Sverige. Där sålde de lokalproducerat långt innan
det blev trendigt.
– Kunderna kan möta oss vid bryggan och få med sig färsk fisk hem.
Eller så går de in i r estaurangen och
njuter av en färdiglagad rätt, men även
alla steg däremellan, förklarar Nisse.
– Vi vet exakt var fisken kommer
ifrån och har följt den från början till
slut. Det är en historia som vi lätt kan
förmedla.
Även utländska kunder söker sig hit.

– Att kunna tyska är en viktig del
av vårt värdskap. Vi är ju beroende av
att folk kommer tillbaka, säger Malin.

40 000 besökare per år
Och det gör folk. Varje år har Tiraholms Fisk runt 40 000 besökare.
– Det är roligt att produkter som
fiskpatéer och gäddburgare, som vi
gjorde när vi var precis i början av
vårt mathantverkeri, håller än i dag,
säger Vicky.
Det som har fungerat bra har behållits på Tiraholms Fisk. I övrigt har

utvecklingen och förändringen av
företaget hela tiden fortsatt.
– Både Nisse och jag är doers och
när det bara var vi två så bestämde vi
vid frukosten vad vi skulle fixa, berättar Vicky.
Så höll de på ganska länge.
– Det är egentligen först nu med
hotellet och när barnen är med som
vi planerar på ett bättre sätt, erkänner hon.
Först kom restaurangbygget, men
det började med en betydligt mindre
restaurang än den som finns i dag.

FISKFEST. Fiskrestaurangen
erbjuder varma och kalla rätter av
gös, gädda, regnbåge, ål och lake.
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SVENSKT MATHANTVERK Tiraholms Fisk
FORTS.

SPECIALARE. Rökt regnbågslax i kryddningar som citronpeppar, örter,
vitlök och persilja är uppskattade specialiteter.

GÅRDSDELI. I gårdsbutiken kan kunderna köpa delikatesser från sjön. Storsäljarna är fiskpaté
och gäddburgare.

Eldrimner stöttar svenska mathantverkare
■■Organisationen Eldrimner bil
dades 1995 och har via Länsstyrelsen
i Jämtland regeringens uppdrag att
bedriva ett nationellt resurscentrum för
mathantverk för att utveckla och beva
ra kunskap om mathantverk. Eldrimner
finansieras av statliga medel och av EUs

landsbygdsprogram för att förmedla
kunskap och ge stöd och inspiration
till mathantverkare i hela Sverige och i
Norden. De erbjuder kurser, rådgivning,
seminarier, studieresor, utvecklings
arbete och erfarenhetsutbyte, allt för
att mathantverket ska blomstra.

KOLL PÅ LÄGET. Nisse Ekwall inspekterar Tiraholms laxodlingar.
BEDÅRANDE VACKERT.
Vid en flik av sjön Bolmen
ligger Tiraholms Fisk.

”Förr lät det, nu sticker vi till stan och går på
restaurang, men nu är det häftigt att vi har vänt det”
Då fick 40 personer plats inomhus.
Nu ryms nästan tre gånger så många
i den rustika lokalen som tidigare var
gårdens tröskloge.
– Vi har hela tiden handlat eller renoverat när vi haft råd, säger Vicky.
Efter stormen Gudruns härjningar
2005 användes delar av det stormfällda virket till att bygga ut restaurangen. Det blev också pub och glasskafé.
I restaurangen är det Vicky som är
dirigent. Hon har komponerat menyerna och hon lagar maten. P
 ortionerna
som serveras är rikliga.
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– I samma veva som vi öppnade
restaurangen blev det trendigt att ha
stora tallrikar och väldigt små portioner. Det har jag aldrig tyckt har varit
någon bra idé. Jag tycker att man ska
bli mätt om man går ut och äter.

Före sin tid
Precis som med gårdsbutiken var Tiraholms Fisk före sin tid med gårdsrestaurang.
– När vi började fanns inte närproducerat i allmänhetens medvetande
och det kan vara en del i vår fram-

gång. När den trenden kom var vi redan i gång med både gårdsbutik och
restaurang.

Trendigt besöka landsbygden
Vicky berättar att deras framgångsrika landsbygdsföretag ligger i ett
expansivt område med många städer.
– Det kommer folk från Värnamo,
Gnosjö, Gislaved, Anderstorp och
hela Halland. En hel del göteborgare
kommer hit ner också.
På Tiraholms Fisk ser Vicky en tydlig trend att besökare åker från stä-

derna till landsbygden för att äta och
handla.
– Mathantverkare och gårdsbutiker har lyckats med att få ut folk på
landet. Förr lät det, nu sticker vi till
stan och går på restaurang, men nu är
det häftigt att vi har vänt det, säger
Vicky.
Hon menar att den svenska landsbygden har många unika värden.
– När jag var yngre handlade det
om att själv uppleva världen. Nu
handlar det mer om att ta världen till
Tiraholm, säger Vicky nöjt. ■

Låt dig inspireras av
FRAMTIDENS JORDBRUK
UNIKT FÖRELÄSNINGSPROGRAM
UR PROGRAMMET:
• Så ökar du den biologiska mångfalden på gården
Bengt Hellerström, lantbrukare, Annelöv.
• Lantbrukare och entreprenör
– vad är lönsamt i framtidens jordbruk?
Felicia Bindekrans & Joel Glemne på Skira.
+ många fler...
Läs mer om alla våra föreläsare på bondebaten.se

ALLT DETTA INGÅR:
• 24-timmarskryssning med Vikingline Cinderella
• Många intressanta föreläsningar
• Konferens med utställare
• Boende – del i dubbelrum (B-hytt)
• Välkomstfika + smörgås
• Julbord av svenska kocklandslaget
• Brolle och Mimi Werner underhåller under kvällen
• Stor frukostbuffé
• Taxfree-shopping ombord.

PRIS FRÅN

1 495:UPPGE BOKNINGSKODEN:
”BONDEBAT”

Brolle

BONDEBATEN.SE

eller ring 08-452 40 00 för att boka din biljett
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Njut blått
för hjärtat!

KROPP
& SJÄL

■■En amerikansk studie visar att
drygt 2 deciliter blåbär om dagen ger
ett mätbart bättre blodflöde samt
bättre blodfetter – och sänker risken
för hjärt- och kärlsjukdom med 12–13
procent i genomsnitt.

FOTO: ISTOCK

REDAKTÖR: EVA KÄLLSTRÖM
eva.kallstrom@land.se
Tel: 070-651 65 96

”Att tillbringa tid i naturen
kan ge oss perspektiv
på livsförhållanden, minska
stress och ge mer kvalitetstid
med vänner och familj”
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi

Ödem och andra svullnader

8 tips för svullna
fötter och ben
Svullnad i fötter och ben är en vanlig åkomma.
Här får du enkla tips som lindrar ödem
och andra slags svullnader i fötter och ben.
TEXT FRIDA JARETEG | FOTO ISTOCK

O

rsakerna till svullna fötter
och ben kan vara många.
Kanske har du stått upp eller suttit ner för länge under en lång
resa. Kanske beror det på höga temperaturer utomhus. Även för gravida
och överviktiga är svullnader i fötter
och ben vanliga.
Men finns det ingen tydlig orsak till svullnaden kan det vara en
kronisk, men behandlingsbar, sjuk

dom som heter ödem. Ödem är en
vätskeansamling i vävnaderna, som
är lättare att 
behandla ju tidigare
man söker vård.
Har du svullnader är det bra om du
låter en läkare undersöka dig, även
om svullnaden inte ger besvär.
Vid utebliven behandling brukar
svullnaden bli större och det kan
också bildas fett och bindväv i den
svullna kroppsdelen. ■

Vanliga symtom
på ödem
●●Det första symtomet är att
huden blir tjockare, och det kan
kännas som en spänning i huden
när lymfödemet bildas.
●●Därefter blir svullnaden synlig
och det kan kännas tungt
i kroppsdelen.
●●Både hudbesvär och smärta kan
uppkomma, dessutom ökar risken
för infektion.
●●I takt med att ödemet blir större
kan både rörlighet och styrka i
kroppsdelen minska.

Behandla rätt – 8 enkla tips!
GÅR ATT BOTA. Ödem är en
vanlig sjukdom som är kronisk
men behandlingsbar.

Farliga svullnader

RÖR PÅ DIG. Värme och stillasittande
kan ge svullna ben och fötter.
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●●Oförklarligt svullna ben och fötter
kan vara tecken på hjärtsvikt,
njursvikt, leversvikt eller tumörer
i buken. Om svullnaden uppstår i
bara ett ben ska man vara vaksam
på om det är en blodpropp.
●●Vid graviditet kan ovanligt stora
svullnader vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. Det är ett
allvarligt tillstånd som man måste
söka vård för genast.

■■De främsta behandlingsmetoderna
för ödem är regelbunden fysisk träning
och kompression, vilket ofta är specifika bandage eller klädesplagg som
kan skapa tryck mot lymfödemet och
därmed minska svullnaden.
Vare sig du lider av ödem eller bara
har återkommande problem med
svullnad av identifierbara orsaker följer
här några värdefulla tips på hur du själv
kan få ner svullnaden.

1

Fysisk aktivitet
Upp och hoppa! När du rör på dig
kommer blodcirkulationen i gång.
Undvik att sitta still i mer än en timme.
Vid regelbunden motion stärks musklerna och blodcirkulationen stimuleras.
Det kan räcka med en enkel vardagspromenad.

2

Benen i högt läge
Sätt fötterna i en högre position än
resten av kroppen genom att placera en
kudde under benen när du vilar. I det
höga läget kan blodet lättare strömma
upp till hjärtat.

3

Undvik benen i kors
När du väl sitter – undvik att sitta
med benen i kors, det stör blodcirkulationen. Det bästa är förstås att aldrig
sitta stilla för långa perioder i sträck.

4

Träna tåhävningar
Tåhävningar är en enkel träningsmetod som går att baka in i vardagen,
kanske när du borstar tänderna eller
står vi skrivbordet på kontoret. Vid
tåhävningar kramar underbensmusklerna venerna från utsidan så att blodet

Läs mer om kropp & själ www.land.se
Gungande sömn kan
förbättra minnet

Efter halloumilarmet
FOTO: ISTOCK

■■Händer det att du somnar i hängmat
tan? Fortsätt med det. Schweizisk forskning
visar att gungande sömn är bra för minnet.
Forskarna upptäckte att gungsovarna i
studien lyckades bättre på minnestester än
de som sov stillaliggande.

Nej, du får inte
i dig antibiotika
av halloumi!

Halloumi från Cypern, som anses ha Europas värsta antibiotika
användning vid djuruppfödning, engagerar många. Men hur
påverkar djurens antibiotika oss människor? Land reder ut.
TEXT EVA KÄLLSTROM | FOTO ISTOCK

P
Ligg med benen högt.

å många håll i världen är
det vanligt att bönderna ger
sina djur antibiotika i före
byggande syfte.
I Sverige är det förbjudet sedan
1986. Trots att EU senare införde
samma förbud används fortfarande
för mycket antibiotika, anser LRF
som var med och införde förbudet.
Men svenska bönder ger antibiotika
enbart till sjuka djur.
– Viktigt är att vi väljer att använda
rätt sorts antibiotika.
Antibiotika som slår

ut de smittsamma
bakterierna men sko
nar de andra, förkla
rar My Sahlman, vete
rinär på LRF.

Ökar risken för resistens
Håll koll på vikten.

Gör tåhävningar.

6

Rör på
fötterna
Vid längre tid av
stillasittande, som
på en långresa eller
på kontoret – få i
gång blodcirkulatio
nen i fötterna och va
derna genom att stampa,
flexa eller rulla med fötterna.

pumpas upp. Ställ
dig på tå och
pumpa hälarna
upp och ner. För
ökad effekt – stå
med främre foten
på en tröskel eller
ett trappsteg, då blir
tåhävningarna extra
djupa.

5

Testa stödstrumpor
Stödstrumpor (även kallade kom
pressionsstrumpor) kan vara en idé
om du lätt får svullna ben eller fötter
– särskilt vid mycket stillasittande. De
kramar om benet och förhindrar blodet
att stocka sig. Strumporna sätts på när
benen är som smalast på morgonen.
Finns att köpa på apoteket.

7

Gå ner i vikt
Om du är överviktig, försök gå ner
lite i vikt. Fetma och övervikt minskar
blodflödet i kroppen.

8

Drick mindre alkohol
Alkohol leder till att blodkärlen vid
gas, vilket i sin tur kan leda till svullnad.

Antibiotika som angriper o
 lika sor
ters bakterier samtidigt ökar risken
för resistens.
– Faran är att vi går tillbaka till hur
det var förr, innan vi hade antibioti
ka. En enkel infektion kan bli livsfar
lig, en höftledsoperation kan få för
ödande konsekvenser. Ja, all sjukvård
försvåras, säger My Sahlman.
Hon menar att i vissa delar av värl
den har det redan gått så långt.
– Redan i dag har vi en ökad dödlig
het på grund av antibiotikaresistens.

Dyrt med god djurvälfärd
Men att upprätthålla en god djurväl
färd i stället för att överanvända anti
biotika kostar pengar. Och det är det
inte alla länder som anser sig ha råd
med eller vara beredda att betala.
– Det kostar mer att behandla djuren
individuellt i stället för hela djurbe
sättningar som man gör i andra länder.
Och svenska djur har större utrymme
att röra sig på och har strö på golvet.
Det kostar också, liksom den ökade
arbetsinsatsen, säger My Sahlman.
Men hur kan andra länders överanvändning av antibiotika påverka oss
i Sverige?
– Vi har visserligen ett bättre läge,

men äter du kött och ost från andra
länder som använder mycket antibio
tika i sin djurhållning är du med och
bidrar till att antibiotikaresistensen
ökar, säger My Sahlman.
Hennes råd för att även nästa ge
neration ska ha tillgång till detta
viktiga läkemedel är att köpa svenskt
kött och svenska mejeriprodukter.
För när djuren har det bra och inte
blir sjuka behöver de inte heller anti
biotika. ■

4

 issuppfattningar
m
om antibiotika

– och vad som egentligen gäller

■■My Sahlman hjälper oss här att
reda ut vad som är falskt och sant när
det gäller antibiotika.
Missuppfattning 1: Det kan finnas
antibiotikarester i maten vi äter.
Fakta: Det finns inte antibiotika
i maten vi äter. Varken i svensk mat
eller i importerad. Det finns inte
i halloumi från Cypern, trots att de an
vänder cirka 40 gånger mer antibiotika
än Sverige, enligt Europeiska läkeme
delsmyndigheten.
Missuppfattning 2: Om det inte finns
antibiotika i maten är det väl ingen fara.
Fakta: Överanvändning bidrar till fler
multiresistenta bakterier som ingen
antibiotika längre biter på, vilket är ett
allvarligt hot mot folkhälsan.
Missuppfattning 3: Det går inte att
hålla djur utan att använda antibiotika.
Fakta: I Sverige förebygger vi i stället
sjukdomar genom att sköta djuren bra.
Vi undviker gruppbehandlingar och
behandlar i första hand individen för
just den infektion som finns.
Missuppfattning 4: Det spelar ingen
större roll om vi köper mat från djur
som har fått antibiotika.
Fakta: Om du köper livsmedel som är
producerade med minimal användning
av antibiotika händer två viktiga saker:
1. Det blir en mindre ökning av multi
resistenta bakterier.
2. Fler djur får det bättre. Den som drar
ner på antibiotikan måste öka omsor
gen om djuren.
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UPPTÄCK SVERIGE Höga kusten
FANTASTISK VY. Njut av vacker
utsikt vid Höga kusten.

ÅNGERMANLAND

FOTO: ISTOCK

Höga
kusten

FOTO: PRIVAT

Höga  kusten – pärlorna

MIA KARLSSON,
VD för Höga Kusten
Destinationsutveckling AB.
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Äventyr, kultur
och vackra utsikter.
Höga kusten är ett
populärt semestermål för många.
Land bad turistchefen
Mia Karlsson att
lista det allra bästa
med området.
TEXT RONNY KARLSSON

A

llt fler svenskar väljer att semestra i Sverige och Höga
kusten är ett populärt resmål. Här handlar det till stor del om
natur och äventyr för besökarna.
– Vi vänder oss mycket till de som
vill vara aktiva i naturen, säger Mia
Karlsson, VD för Höga Kusten Destinationsutveckling AB.
Bolaget drivs gemensamt av de
fyra kommunerna Örnsköldsvik,
Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Höga kusten är ett av Sveriges två naturvärldsarv, Lapponia är det andra,
och naturen har formats ända sedan
istiden.

– Isen var som allra tjockast här och
landet trycktes ned. Därifrån har vi fått
vår vackra natur, säger Mia Karlsson.
Här listar Mia Karlsson sju anledningar till att besöka Höga kusten:

Vandra vid Höga kusten
Vandring i Skuleskogens nationalpark, där en sväng förbi Slåttdalsberget är ett måste. Under vandringen
förstår man varför Höga kusten är utnämnt av Unesco till ett naturvärldsarv. Nära nationalparken ligger Naturum med sin världsarvsutställning.
Det finns vandringsleder och unika
platser på många ställen, till exempel

Läs mer om landsbygd www.land.se
HÖG BRO. Hängbron över
Ångermanälven är ett av
Sveriges högsta byggnadsverk
med en höjd på 180 meter
ovan vattenytan.

FESTIVALKLÄDD. Urkult i Näsåker
är en känd festival.

FOTO: ISTOCK

VACKERT. Höga kusten är känd för sin vackra skärgård.

PROMENAD. Vandring i Skuleskogens nationalpark är ett måste.

HISTORIA. Vid Nämforsen finns 6 000 år gamla hällristningar.

du  inte  vill  missa!
den tio mil långa Världsarvs
leden,
eller den 13 mil långa Höga kustenleden, eller Nipleden eller varför inte
Urskogsleden.

Fina utsiktspunkter
Höga kusten erbjuder unika utsiktsupplevelser, av vilka Skuleberget är en av de mest kända. Man
vandrar antingen Bergsstigen eller
Höga kustenstigen upp på toppen,
där man kan ta en fika samtidigt
som man avnjuter den vackra utsikten. Andra fina toppar är Fäberget,
Högklinten, Rödklitten, Lotsberget,
Vårdkasberget och Hallstaberget.

För många börjar äventyret vid Högakustenbron, som erbjuder både fin
utsikt, god mat och aktiviteter för
alla åldrar.
Världsarvet gör sig bra vattenvägen. Ulvön är en av Höga kustens
pärlor. Dit tar man sig enkelt med båt
från Köpmanholmen eller Ullånger/
Docksta. Världsarvet bjuder också
på Sveriges högsta ö, Mjältön, som är
värd ett besök.
Höga kusten bjuder på mycket kultur och en mysig naturscen vid foten av
Skuleberget. Konstskatten Mannaminne finns i Nordingrå och längs Ångermanälven ligger Nämforsen som bju-

der på 6 000 år gamla hällristningar.
Evenemangen avlöser varandra i
Höga kusten-området. Festivalen Urkult i Näsåker är en av de mest kända
festivalerna i landet. Ulvö
regattan,
motorveckor, outdoorfestivaler och
lastbilsträffar – 100 000-tals besökare
kommer årligen till Höga kusten för
att avnjuta just sina intressen.

Härligt friluftsliv
Längs Höga kusten finns ett smörgåsbord för den som vill vara aktiv
i naturen. Den våghalsige kan klättra Via Ferratan uppför Skuleberget,
men vandring och cykel är väl mer

vanliga aktiviteter. Fler och fler upptäcker paddling och det finns rutter
som passar alla, även för nybörjarna.
Att glida nerför Ångermanälven på
en flotte är en lisa för själen.
Surströmmingen härstammar från
Ulvön men Höga kusten erbjuder så
mycket mer än doften av surströmming. I Ullånger bakas det tunnbröd
enligt det recept som farmor Rut tog
fram 1923. Världskänd whisky och
världskänd gin görs i området och
priserna kan man tacka de fina råvarorna för. Lokalproducerad mat och
dryck växer sig allt starkare på restaurangerna i området. ■
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KULTURKOLL Nostalgi

Godingar vi minns!

Vinnarna av
Svensktoppen
– år för år

Från dansband som Vikingarna och Sven-Ingvars
till 2000-talets Miriam Bryant, First Aid Kit och
Avicii. Sedan 1962 har svenskarna fått rösta
fram sina favoritlåtar i radioklassikern Svensktoppen. Följ med på en nostalgitripp med alla
vinnare genom tiderna!

Kan du gissa
vilka låtar som
legat etta på
Svensktoppen?

SIW MALMQVIST - ÄLSKAD ARTIST SOM LÄNGE LEGAT PÅ SVENSKTOPPEN.

TEXT ANNINA TROBERG | FOTO TT

H

FOTO: SVERIGES RADIO

ur kommer man
maxtiden som en låt
med i juryn? Det
fick ligga på första plats
undrar de flesta
men från 2016 infördes
lyssnare som ringer in till
åter regeln om 52 veck
Carolina Norén, som se
or. Programmet hade
dan 2007 varit program
även paus 1982–1985.
ledare för Svensktoppen.
Svensktoppen består i
Svaret är att urvalet sker
dag av tio låtar och tre
slumpmässigt och att
så kallade ”utmanare”
det varje vecka är en ny
som kan tävla om topp
grupp med 500 svenskar i
placeringarna
varje
åldrarna 16–79 som väljs
vecka. Sedan 2003 har
Carolina Norén, program
ut till juryn.
det även varit tillåtet
ledare för Svensktoppen.
– Svensktopps-vinnarna
med låtbidrag som inte
är det ultimata kvittot på vad som är är svenskspråkiga, förutsatt att låt
en hit som har gått hem i alla åldrar skrivaren är svensk medborgare.
i Sverige, säger Carolina Norén.

Ändrade regler flera gånger
Röstningsreglerna har ändrats fle
ra gånger under årtiondenas lopp,
vilket kan ha påverkat resultaten på
olika sätt. 1974–1982 var 10 veckor

Från dansband till pop

De trender Carolina Norén ser från
senare år är att folk gillar låtar med
ett lite djupare budskap, gärna i
moll. Hon nämner bland annat låtar
av Lars Winnerbäck och Nano samt
den just nu trendande Forgive Me
Friend av Smith & Tell, som handlar
om vänskap.
– Man vill att det handlar om nå
gonting på riktigt, säger Carolina
Norén.
Dansbanden, som var så populära
på 1990-talet, går enligt henne inte
längre hem hos svenskarna. Nu
är det en viss typ av nya folkliga
stjärnor som vunnit mark, som
First Aid Kit, Avicii, Zara Lars
son och Miss Li.
Carolina Norén tycker även
att Svensktoppen fått en annan be
tydelse i dag.
– Svensktoppen i dag kanske
står för en viss trygghet och något
bekant i ett samhälle där allting an
nars går så snabbt. ■

POPDUO. First Aid Kit
toppade Svensktoppen 2018
med sin låt Fireworks.
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1960-talet

1962: Regniga natt – Anna–Lena
Löfgren
1963: Spel-Olles gånglåt – Trio me´
Bumba
1964: Trettifyran – Per Myrberg
1965: Mest av allt – Gunnar Wiklund
1966: En sommardröm – Östen Warnerbring
1967: En sång en gång för längesen
– Jan Malmsjö
1968: Vi ska gå hand i hand
– Gunnar Wiklund
1969: Man ska leva för varandra
– Trio me´ Bumba

1970-talet

1970: En enkel sång om frihet
– Lasse Berghagen
1971: Är det konstigt att man längtar
bort nån gång – Lena Andersson
1972: Änglamark – Sven-Bertil Taube
1973: Omkring tiggarn från Luossa
– Hootenanny Singers
1974: Waterloo – ABBA
1975: Du gav bara löften – Vikingarna
1976: Fernando – Anni-Frid Lyngstad
1977: Roslagens vind – Kjell Hanson
1978: Låt inte din skugga falla här
– Ann-Louise Hansson
1979: Djingis Khan – Vikingarna

1980-talet

1980: Sången skall klinga – Kikki Danielsson
1981: Sten & Stanley/Sten Nilsson
1982: Dag efter dag – Chips
1985: Svindlande affärer – Pernilla
Wahlgren
1986: Dover Calais – Style
1987: Som stormen river öppet hav
- Susanne Alfvengren & Mikael Rickfors
1988: Allt som jag känner – Tommy Nilsson
& Tone Norum
1989: De sista ljuva åren – Lasse Stefanz &
Christina Lindberg

1990-talet

1990: Hon har blommor i sitt hår
– Anders Glenmark
1991: Vem får följa dig hem – Shanes
1992: Två mörka ögon – Sven-Ingvars
1993: We are all the winners – Nick Borgens
Orkester
1994: Öppna din dörr – Tommy Nilsson
1995: Se på mig – Jan Johansen
1996: Till min kära – Streaplers
1997: Guldet blev till sand
– Peter Jöback
1998: Guldet blev till sand
– Peter Jöback
1999: Farväl till släkt och
vänner – Björn Afzelius

Låtarna som har legat flest
veckor på Svensktoppen

DANSBAND FRÅN ARVIKA.
Vikingarna nådde upp till Svensk
toppens första plats två gånger
under 1970-talet.

1

Du är Min
Man
Benny Anderssons Orkester
med Helen
Sjöholm
278 veckor
2004–2009

2

Om du
lämnade
mig nu
Lars Winnerbäck
& Miss Li
239 veckor
2007–2012

LÅNGKÖRARE.
Ingen melodi har
heller legat på första
plats så länge som
Du är min man.

3

Strövtåg
i hembygden
Mando Diao
167 veckor
2012–2016

4

8

5

9

6

10

Jag och
min far
Magnus Uggla
161 veckor
2012–2016
Håll mitt
hjärta
Björn Skifs
142 veckor
2003–2006
Guldet blev
till sand
Peter Jöback
110 veckor
1997–1999

7

I Did It For
Love
Jessica Andersson
97 veckor
2010–2012

My Silver
Lining
First Aid Kit
86 veckor
2014–2016
En dag
i sänder
BAO och Helen
Sjöholm
79 veckor
2011–2013
Till min
kära
Streaplers
73 veckor
1995–1997

KÄLLA: SVERIGES
RADIO

POPLÅT.
Svindlande
affärer med
Pernilla Wahlgren var med
i filmen med
samma namn
1985.

2000-talet

2000: Här kommer kärleken – Idolerna
2001: Av längtan till dig – Åsa Jinder/
Cajsastina Åkerström
2002: Kom och ta mig – Brandsta City
Släckers
2003: Här kommer alla känslorna (på en
och samma gång) – Per Gessle
2004: Håll mitt hjärta – Björn Skifs
2005: Du är min man – Benny Andersson
med Helen Sjöholm
2006: Du är min man – Benny Andersson
med Helen Sjöholm
2007: För att du finns – Sonja Aldén
2008: Empty room – Sanna Nielsen
2009: Om du lämnade mig nu – Lars
Winnerbäck & Miss Li

2010-talet

2010: I did it for love – Jessica Andersson
2011: I did it for love – Jessica Andersson
2012: Some die young – Laleh
2013: Strövtåg i hembygden
– Mando Diao
2014: Strövtåg i hembygden
– Mando Diao
2015: Strövtåg i hembygden
– Mando Diao
2016: Ett sista glas – Miriam Bryant
2017: Hold on – Nano
2018: Fireworks – First Aid Kit

SLOG IGENOM 1963. Trio me' Bumba har haft flera framgångar på
Svensktoppen.
FOLKKÄR.
Siw Malmkvist – älskad
artist som
länge legat på
Svensktoppen.

70-TALS-HIT. W
 aterloo
med ABBA låg på Svensk
toppen i 11 veckor 1974
och de första sju veckorna
låg den etta.
SJÖNG OM
HEMBYGDEN. Mando
Diaos Strövtåg i hem
bygden hängde med
på Svensktoppen
i 167 veckor.
LAND NR 35 · 2019
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Elbil – så funkar det

Vad kostar en laddbar bil att köra, hur många mil
kommer man och hur lång tid tar det egentligen
att ladda? Vi guidar dig till allt du behöver veta
för att bestämma om elbil är något för dig.
TEXT PAULINE JOSEPHSON | FOTO ISTOCK

Ä

h, det är dyrt, man kommer
ingenstans och det tar tid
att ladda.
Argumenten mot att köpa en el
driven bil kan upplevas som många.
Även om elbil inte känns som det
bästa alternativet för alla, så växer
nyfikenheten stadigt.

Tekniken utvecklas
Laddbara bilar är generellt dyrare
i inköp än konventionella bilar. Men
tekniken utvecklas, priserna på de
viktiga batterierna sjunker och med
dem priset på bilarna.
– Elbilsförsäljningen drog i gång
rejält under förra året, särskilt efter
att regeringen införde premien för
bilar med låga utsläpp, säger Alex
andra Andersson, ansvarig för elbils
statistiken på Power Circle, elkraft
branschens intresseorganisation för
framtidsfrågor.
Två av tre svenska bilägare skulle
vilja byta till elhybrid eller en renod
lad elbil om de skulle byta bil i dag.
Det visar en undersökning beställd
av bilmässan eCarExpo i september
2018. Intresset accelererar främst
bland yngre män, men har ökat över
lag. Och allt fler tycks uppleva att
fördelarna överväger – att man tjänar
in på gungorna vad man förlorar på
karusellen.
För det som kan upplevas som ett
svidande högt inköpspris kan lindras
av elbilens låga driftskostnader.
Enligt en tumregel från energi bilar hemma när de sover eller på
bolaget Fortum kostar själva ladd jobbet.
ningen cirka 1 krona per kWh av
Bästa sättet att ladda hemma är att
batteriets ka
skaffa en fast installe
pacitet när du
”Elbilsförsäljningen rad laddbox. Att använ
laddar hemma.
da ett vanligt vägguttag
drog i gång rejält
Prislappen för
rekommenderas
inte,
att ladda beror
det
kan
i
värsta
fall
leda
under 2018,
då så klart på
till eldsvåda. Låt också
särskilt efter att
batteriets stor
en fackman kolla upp
lek.
regeringen införde elanläggningen hemma,
Sveriges just
så att den är dimensio
nu vanligaste premien för bilar med nerad för den extra be
elbil,
Nissan
lastningen.
låga utsläpp”
Leaf, med en
För den som behöver
batterikapacitet på 30 kWh, kostar köra lite längre sträckor blir förstås
med andra ord ungefär 30 kronor att de publika snabbladdningsstationer
ladda fullt.
na viktiga.
Tillgången i olika regioner varie
Ladda elbil hemma
rar kraftigt, men utbyggnaden pågår
Att ”tanka upp” kräver ett helt annat hela tiden – av såväl kommuner och
tålamod hos elbilsägaren än för den regioner som bostadsrättsförening
med diesel- eller bensinbil, men med ar, hotell och andra privata aktörer.
planering kan det fungera smidigt.
De flesta leverantörer av publika
Nio av tio laddbilsägare laddar sina laddstationer erbjuder laddkort, ladd
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brickor eller betalappar som kan för
enkla betalningsproceduren på plats.

Så länge måste elbilen laddas
Med en laddbox hemma vid hus
vägen tar det mellan två och 13 tim
mar att ladda fullt. Laddar du med
reducerad ström tar det längre tid.
Hybridbilar laddas i regel snabbare
eftersom de har mindre batterier.
Behöver du fylla på bilbatteriet
längs vägen så finns det publika ladd
stationer att tillgå. Nya bilar kan lad
da upp emot en mil i minuten, medan
äldre bilar laddar långsammare.

Så långt kan du köra elbil
Hur långt du kommer när batteriet
är fulladdat beror på hur du kör och
om det är kallt eller varmt ute. I snitt
kör en ”typisk elbil” runt 29 mil på
fullt batteri. Tekniken för att köra
längre finns, men är fortfarande dyr.
Elbilarna på marknaden i dag kan
köra allt mellan 16 och 55 mil.

De flesta av dagens bilägare, 72
procent, har valt en hybridbil framför
en renodlad elbil. Men redan inom en
sjuårsperiod kommer antalet elbilar
gå om hybriderna, enligt branschför
eningen Power Circle.
– Just nu är efterfrågan för vissa
modeller så stor att biltillverkarna
inte hinner med, folk står i kö och
väntar på sin bil i månader. Politi
kerna behöver sätta långsiktiga spel
regler så att marknaden hänger med,
säger Alexandra Andersson.
Och när väl inköpspriserna för elbi
len hinner ikapp de konventionella

Läs mer om bil & motor www.land.se

Många fördelar med laddbart
■■Förutom att bilen inte ger några
utsläpp och att heller inga bränsletransporter krävs, finns det fler goda skäl att
sadla om från fossilt till eldrivet:
●●Billig i drift. ”Bränslekostnaden” för
en elbil är cirka 1–2 kronor per mil.
Motsvarande sträcka kostar runt tio
kronor för en motsvarande modern
bensin- eller dieselbil.
●●Mindre underhåll. En elbil kräver
mindre underhåll än en bil med förbränningsmotor. Servicen är enklare
och billigare.
●●Mer effektiv. Elmotorn har högre
verkningsgrad än förbrännings
motorn. I en elbil används 83 procent
av energin till att driva bilen framåt.
Motsvarande siffra för en förbränningsmotor är 18 procent. Resten av

energin går till värme (62 procent)
tomgång (15 procent) och drivline
förluster (5 procent).
●●Längre livslängd. De material som
används för att bygga en eldriven bil
är, i vissa fall, så lätta som möjligt och
har därmed mindre risk för korrosion.
Karossen håller därmed längre jämfört
med vanliga bilar.
●●Säkrare. En bil med förbrännings
motor löper fem gånger större risk att
börja brinna, enligt emobility.se. I en
bil med förbränningsmotor är bränsle
tank och bränsleledningar oftast
oskyddade.
●●Låter mindre. Bullret minskar, eftersom elmotorn låter betydligt mindre
än en förbränningsmotor. (Detta kan
av vissa upplevas som ett problem.

Några bilmodeller har därför en
funktion för att aktivera ljud vid låg
hastighet, så att gående och cyklande
trafikanter bättre kan uppmärksamma
dig som bilist.)
●●Köregenskaper. Vissa köregenskaper
i en elbil kan upplevas som bättre, då
batteriet sitter monterat så att tyngdpunkten i bilen är låg och bilen ligger
bättre på vägen. Elbilen kan dessutom
accelerera snabbare eftersom motorn
håller samma jämna vridmoment från
stillastående till högt varvtal.
KÄLLA: ELBILSLÄGET 2018, POWER CIRCLE OCH
ELIS – ELBILEN I SVERIGE, ELBILSSTATISTIK SAMT
EMOBILITY.SE

Hitta närmaste
laddpunkt i app!

■ Det finns en mängd verktyg för att du
enkelt ska kunna hitta laddpunkterna närmast dig. På www.laddinfra.se kan du välja
mellan ett 40-tal olika appar, karttjänster
och navigationssystem.
www.laddinfra.se

ÖKNING. Antalet
elbilar har på bara två
år ökat med över 50
procent i Sverige.

Tidsåtgång
för att ladda
elbil hemma

bilarnas priser, finns det inte längre
någon anledning att välja bort elbilen, då den både körs fossilfritt och
är billigare att köra.
– År 2025 är elbilen lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin- eller dieselmodell, enligt vår prognos,
säger Alexandra Andersson.
– Inköpspris och tillgång till laddning spelar absolut roll för dem
som i dag vill, men avvaktar med att
köpa elbil. Man väntar ännu på ”sin”
favoritmodell. ■
KÄLLA: ELBILSLÄGET 2018, POWER CIRCLE,
ELIS – ELBILEN I SVERIGE, EMOBILITY.SE

■ Tiden för att ladda beror på
typen av bil, vilken laddeffekt den
kan ta emot, laddningstyp och
batteristorlek. För ett 48 kWh batteri
ser laddningstiden ut så här:
●●Normalladdning: Tar cirka
13 timmar (med 230 V/16 A).
●●Semisnabbladdning: Tar drygt
2 timmar (med 400 V/32 A) och
4–5 timmar (med 400 V/16 A).
●●Snabbladdning: Laddning med
likspänning finns på vissa publika
laddstationer. Det möjliggör
laddtider på runt en halvtimma,
beroende vilken laddeffekt bilen
klarar av att ta emot.

Vill du veta mer?
●●Power Circle – elkraftbranschens
intresseorganisation för att
synliggöra elens roll för en hållbar
samhällsutveckling.
powercircle.org
●●Elbilsstatistik – laddbara bilar och
laddinfrastruktur i Sverige.
www.elbilsstatistik.se
●●Emobility.se – en portal för el
fordon och laddinfrastruktur.
emobility.se
●●Bil Sweden – branschorganisation
för tillverkare och importörer.
www.bilsweden.se

Bonus malus
■ Den nya fordonskatten (juli
2018) innebär att bilar med låga
utsläpp av koldioxid, det vill
säga upp till 60 g/km, premieras
med en ”bonus” på max 60 000
kronor. Bensin- och dieseldrivna
personbilar däremot, fick i
skatteomläggningen en förhöjd
fordonskatt under de tre första
åren – en ”malus”.

Elbilar i Sverige
●●Antal laddbara bilar 2018:
68 805 st (en ökning med 52 procent
från 2017).
●●Av de laddbara bilarna är
72 procent hybrider och
28 procent elbilar.
●●Antal laddbara bilar, prognos 2019:
109 000 st.
●●Det finns 6 640 publika laddpunkter, fördelat på 1 634 stationer, (en
ökning med 44 procent från 2017).
●●Antal laddpunkter per laddbar bil:
0,10 i snitt.
Vanligaste hybriderna:
●●Volkswagen Passat GTE 11 916 st
●●Mitsubishi Outlander PHEV 8 747 st
●●Kia Optima PHEV 4 164 st
Vanligaste elbilarna:
●●Nissan Leaf 3 899 st
●●Tesla Model S 3 650 st
●●Renault Zoe 3 332 st
Den typiska elbilen 2018:
●●Maxhastighet: 158 km/tim
●●Räckvidd el: 290 km
●●Batterikapacitet: 41 kWh
●●Effekt elmotor: 156 kW
●●CO2-utsläpp: 0 g/km
●● Ladduttag: Typ2
KÄLLA: POWER CIRCLE
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UT I NATUREN

TRÖTTA BEN. Efter en
dags jakt i myrmarker är
benen möra. Men det är
ändå svårt att slita sig från
den fantastiska miljön.
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”Skogsfågelsjakt  med
stående  hund  slår  allt”
Han skjuter snabbare än sin egen skugga
– nästan. Martin Uddh bjuder in till skogsfågels
jakt i det vackraste av landskap. Nyckeln till
framgång är att lita på hunden och skjuta som
Lucky Luke. TEXT OCH FOTO CHRISTER LINDBERG

I

Härjedalens södra spets finns
höjdlägen med iögonfallande
vackra myrlandskap. I ett av
dem vandrar Martin Uddh och jag.
Framför oss revierar, löper i sick
sack, pointern Föyka i hög fart. Hon
vet att hon är en pointer och att hus
se Martin förväntar sig fågelsituatio
ner. Septembermorgonens dagg har
lagt sig som en förgyllning över gult
gräs, färgskiftande odonblad och lila
ljung. Låga moln ligger som ett grått
töcken över landskapet men vi för
står att solen är på väg att spränga
sig igenom och ge mer ljus.
– Nu står hon 220 meter däråt, av
bryter Martin mina filosofiska tankar
kring jaktmorgonen.
Hans ord är kalla fakta.
– Är det i kanten av myren? undrar
jag och försöker få syn på hunden.
– Det borde vara en liten bit in
i skogen, i alla fall om man ska tro pej
len, förklarar Martin.
Vi går däråt och får snart syn på
Föyka där hon stramt pekar med no
sen mot en tätning av lågväxt gran.
Vi rätar ut hagelbössorna och
flankerar pointern på var sida och
bedömer hennes kroppsspråk som
tvärsäkert, det ligger absolut fågel
någonstans framför oss.
Martin är vänsterskytt och jag hö
ger, dessutom är vi snabba till skott,
åtminstone om vi får säga det själva.
Hur som helst kompletterar vi var
andra bra och den fågel som inte dar
rar på vingen av vår närvaro finns inte.

– Är det här bättre än ripjakt på
fjället menar du?
– Det är också kul, speciellt om
man är ett sällskap och gör en grej av
det. Men så här på tu man hand eller
mol allena tycker jag att skogsjakten
med stående fågelhund slår allt. Det
är ju bara att se på omgivningarna
här och förresten, kolla Föyka!
När jag lyfter blicken ser jag en
pointer i stramt stånd igen. Föyka
har frusit ögonblicket i den gamla
granskogen invid myren.
Martin har rätt, det här är häftigt.
Framför hunden kan det nu ligga en
orrkull, en gammal tjädertupp, ripor,
järpar och till och med en hare.

Pulsen stiger
Det är inte underligt att pulsen stiger
när hagelbössorna åter rätas upp och
läggs bekvämt i färdigställning.
Snart kommer ett uppflog som kan
vara allt från järpens försiktiga durr
till burdusa och mäktiga tjädervingars
tunga slag. Martin skickar på Föyka.
Hon tar en löpa, viker upp och
hämtar vind igen, står stramt och
Martin skickar på igen.
Proceduren upprepas två gånger in
nan mäktiga tjädervingars slag gör oss
uppmärksamma och vi ser hur en stor
tupp försvinner in i den skyddande sko
gen bortom hagelbössornas räckvidd.

Den första ser vi knappt men anar
att det är en höna. Den andra startar
40 meter framför Martin men hållet
är för drygt.
Nummer tre drar åt vänster och jag
springer. Hoppas kunna genskjuta
den innan myren öppnar sig, skymtar
den svarta tuppen bakom en tall och
tror mig ha en chans så jag springer
det jag kan.

Lurad och andfådd

FAVORITJAKT. Martin Uddh tycker att
skogsjakt med stående fågelhund slår
allt, till och med ripjakt på fjället.

– Han anade vårt uppsåt, säger jag
kort.
– Ja, de där gammeltupparna är
svåra, nästan omöjliga. Jag brukar
ändå få skjuta en eller ett par för hun
darna varje höst fast man behöver lite
tur, säger Martin.
Bara närkontakten med de där sto
ra tupparna gör en glad och när nästa
situation spelas upp framför oss får vi
mer tjäderpuls.
Föyka har tagit stånd på en myrhol
me, hälften så stor som en fotbolls
plan. Med långa kliv tar vi oss över
myrhalsen som gör skogen till just en
holme, vi går på hårt för att snabbt
komma in då vi har våra aningar.
Martin får syn på Föyka först och
dirigerar mig mer åt vänster, allt för
att täcka in så mycket av flyktvägarna
som möjligt. Vi hinner ett tiotal me
ter in i holmen innan det brakar loss
– det lyfter tjäder.

Det krävs av
skogsfågelhunden:

Nu brakar det loss
Pulsen går upp. Chansen är lite för
bra för att spolieras, det sätter press
på oss nu när Föyka får kommando
att avancera. Vi hänger på i rask takt
och sekunden senare brakar det loss.
Två orrar lyfter rakt ifrån oss men
bakom granarna. Ytterligare en far
åt vänster, åt mitt håll, men jag hin
ner inte med och när den fjärde lyf
ter drar den åt höger. Fast där står ju
Martin och han är med på noterna
och fäller orren med en saluterande
smäll från hagelbössan.
– Man kan ju ha det sämre, fast
knappas bättre, säger Martin när vi
packat bytet i rycksäcken och är på
vandring igen.

Tiondelen innan jag är i luckan, min
enda skottchans, blåser tuppen ige
nom den och lämnar mig lurad och
andfådd bakom.
– En till, hör jag Martin ropa.
Med flackande blick söker jag av
skogen men ser inte fågeln förrän den
passerar just bortom luckan i skogen
där jag står.
– Det är något extra med tjäder, sä
ger vi i munnen på varann när Martin
kommer fram till mig där jag fortfa
rande står och flämtar efter språng
marschen.
– Bra hundjobb förresten, hon
hade koll på dem, berömmer jag och
Martin nickar.
Myrlandskapet suger musten ur
kroppen, åtminstone blir benen tröt
ta. Men knappast att man tröttnar på
jakten i den här fantastiska miljön.
Och efter en tjädersituation som
den vi nyss haft vill man aldrig sluta,
något som hunden Föyka tycks hål
la med om. Medan vi pratat har hon
korsat en större myr framför oss och
nu fattat stånd i den bortre kanten.
Så någon vila får vi inte utan det är
bara att gå igen över myren. Skogs
jakt över stående fågelhund är utöver
spänning även en lisa för hälsan. ■

●●Uthållighet, det är smidigt att ha
bara en hund med sig i skogen.
●●Viltfinnarförmåga, magra fågelår
visar sig skillnaderna tydligt.
●●Resolut avance, skogsfåglar springer ofta undan.
●●God kontakt med föraren och
anpassad sökvidd.

Det krävs av
skogsfågelsjägaren:
HUNDEN BEREDD. Martin är mer
än nöjd med de två fällda orrhönorna
men pointern Föyka är inställd
på att hitta mer fågel.

●●Vilja gå mycket, skogen är stor.
●●Tålmodig, ibland är det långt mellan fåglarna.
●●Snabb skytt, skogen är tät och
fåglarna har hög fart.
●●Beslutsamhet, den som tvekar når
sällan framgång.
LAND NR 35 · 2019
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LAND TIPSAR

utrotningshotade

10 kunskaper du

inte får glömma
Hur manglade man lakan? Redde en sås?
Land listar värdefull kunskap som numera är
utrotningshotad och riskerar att glömmas bort.
TEXT ISABELLA BJURSTRÖM-WATTS | FOTO ISTOCK

1

Mangla dukar och lakan
Stora manglar finns fortfarande i
många tvättstugor i flerfamiljshus men
hur många använder dem? Men finns
det något härligare än att krypa ner i en
säng med alldeles släta manglade lakan?
Mangla på!

2

Rensa fisk
Som tur är kan de som jobbar i
fiskdisken där sådana finns och i de få fisk
affärer som finns kvar fortfarande rensa
fisk. Men på hemmaplan så är fiskrensar
konsten på utdöende. Lär dig rensa och
för kompetensen vidare!

3

Stryka skjortor
Vi stryker mindre och mindre men
det är mycket tillfredsställande att kunna
hänga upp en nystruken skjorta eller blus.
Ett knep som fungerar bra om man inte
hinner eller vill stryka skjortorna: Lägg
skjortan i en torktumlare i cirka 1 minut
och häng den sedan på en galge att torka
helt. Blir nästan lika bra som strykning!

4

Läsa gamla papperskartor
Numera har alla nya bilar inbyggd
GPS-mottagare. GPS står för Global Posi
tioning System och systemet uppfanns på
1970-talet av det amerikanska försvarsde
partementet men det kom inte i allmänt
bruk förrän i mitten av 1990-talet. GPS
finns nu också i mobiltelefoner så snart
behöver ingen gå eller köra vilse mer.
Betyder detta att de vanliga kartorna
kommer att försvinna? Och vad händer
med vårt lokalsinne om vi aldrig behöver
använda det?

5

Lägga upp ett par byxor
Det är faktiskt inte svårt att sy i en
knapp och att lägga upp byxben är inte
heller så komplicerat men vi ”orkar” inte, vi
har ”inte tid” och så vida
re. Lättare då att köpa
nytt. Lär du dig att sy så
kommer du både kän
na dig glad och
spara pengar.
Smart!.

6

Slå upp i ett lexikon
Kommer du ihåg hur livet var före
Google? Det var faktiskt inte så länge
sedan som det verkar. Nu står lexikon och
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uppslagsverk bortglömda i hyllorna och
det uppväxande släktet vet inte hur de ska
användas. Låt oss hoppas att strömmen
inte försvinner!

7

Reda såsen
Vill man ha en riktig sås och inte
bara en sky måste den redas. Det gör
man med smör och vetemjöl eller med
någon av de mjölsorter speciellt avsedda
för redning som finns på mjölhyllan i
mataffären. Det kan hända att såsen skär
sig eller blir gryning eller full av klumpar
men övning ger färdighet. Det är alltid
trevligt att kunna säga till de väntande
middagsgästerna: Jag ska bara reda
såsen, sedan är maten klar!

HITTA RÄTT. Det är bra att
kunna hitta i terrängen med
karta och kompass.

8

Komma ihåg telefonnummer
Hur många
telefonnummer kan
du räkna upp? Jaså,
inga. I stället har vi
mobiltelefoner med
namn och kontakter
att trycka på. Om
telefonen är död
blir det besvärligt
för det finns inga
telefonhytter att ringa nummerupplys
ningen från heller. Och telefonkatalogerna
försvann för länge sedan.

9

Skicka handskrivna brev
Visst är det trevligt att få ett ”riktigt”
brev i brevlådan och inte bara mejl eller
SMS i telefonen? Gärna skrivet med en
vacker handstil. Men det är inte ofta det
händer numera. Nu är det till och med
okej att tacka för en present eller för en
trevlig middag med ett mejl. Hu! (Om man
ens skriver och tackar, den artigheten
verkar hålla på att dö ut den också.)

10

Slå med lie
För att bevara vissa typer av ängs
marker måste man slå med lie och många
byalag samlas varje år för att hjälpas åt
med detta. Det krävs en speciell teknik
för att slå med lie som man måste lära sig
för att jobbet ska bli rätt utfört och för att
man inte ska riskera att skada sig.

SHOPPING

PAR I LYCKA.
Herr och fru
Bissman trivs
med sina nya
elmopeder.

Land Shopping

De älskar sina elmoppar

Ljudlös utflykt i
naturen på Vässla
Först köpte Anders Bissman en
till sig själv, sedan blev det snabbt
en till frun. Nu njuter paret av att
enkelt och tyst ta sig ut i naturen
på sin eldrivna moppar.
TEXT HELENA NIMBRATT | FOTO ANDERS BISSMAN

D

et var en kombination av
intresset för ny teknik och
miljömedvetenhet
som
fick Anders Bissman från Lysekil
att slå till på den populära svenska elmopeden Vässla i maj i år. Det
blev en Vässla 2 med extra batteri
för längre räckvidd – 75 kilometer.

– Vi har elcyklar som vi är nöjda
med sedan tidigare. Dem brukar vi
ta med när vi är ute med husbilen.
Jag hade hört mycket om Vässla
och var nyfiken.
Kort efter att Anders Vässla levererats blev det ett nytt köp. Den här
gången till frun.

SPECIFIKATIONER
Bromssystem: Skivbroms fram och bak.
Maxhastighet: 45 km/tim.
Räckvidd per laddning: 40–60 km.
Totalvikt: 60 kilo.
Motor: Bosch 1 200 W.
Batterityp: LG-celler 60 V 20 Ah litium,
bärbart.
Laddningstid: 5–6 timmar.
Däck: 90/70-12", slanglösa.
Maxbelastning: 150 kilo.
Uppförsbacke: 21 grader (70 kilo).



Kundtjänst – Land Shopping
Telefon 08-410 344 60

– Jag passade på att beställa en som de själva producerat med hjälp
Vässla 1 som kan köras utan körkort av solpaneler på taket och susa
på cykelväg med försäkring under fram så tyst att fågelkvittret hörs,
40 kronor per månad.
det är en häftig upplevelse, menar
Nu laddar de sina elfordon med Anders.
el från egna
– Jag körde moppe
solpaneler och
som ung och det där
”Jag ser rådjuren
njuter av att
knattret skulle inte
innan de ser mig. funka för mig i dag.
tillsammans ta
sig ut lätt och
Anders är nöjd med
Vi hörs ju inte när
smidigt i den
sin Vässla.
vi kommer”
b o hu s l ä n s k a
– Den funkar näsnaturen, som
tan för bra. Den är
bjuder på såväl svampfylld skog väldigt pigg och lätt på gasen.
som hav och släta klippor av röd Nackdelen är att det inte riktigt
bohusgranit.
finns något mellanläge mellan
Att färdas med hjälp av solenergi noll gas och full fart. ■

Susa fram på en knäpptyst Vässla 2
■■Beställ nu och få din moped innan hösten.

Tryggt och säkert
Utvalt av Lands
shoppingredaktör
 Enkel betalning med Klarna
 Välkända varumärken
& lokalt hantverk


Erbjudande!

Missa inte de snygga tillbehören
250 kr

22 500 kr

Ord pris: 25 000 kr
Du sparar: 2 500 kr

1 500 kr

MOBILHÅLLARE.
Universalmodell
som passar alla
olika mobiler.
Fästs enkelt på
styret.
TOPBOX.
Passar såväl
Vässla 1 som
Vässla 2. Mjuk
baksida så att
en passagerare
kan sitta lutad
mot boxen.

1 200 kr
VÄSSLA HJÄLM.
Hjälm som matchar
din snygga Vässla.
CE-märkt med
tufft kamofoder.

➥ Gå in på www.land.se/shopping för att handla
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Läs mer om handarbete www.land.se/fixat

REDAKTÖR: KRISTINA BÄCKSTRÖM
kristina.backstrom@land.se
010-184 43 64

GÖR DET
SJÄLV

Mer
fluff!
■■Virka mjukisdjuret i ull nästa
gång. Borsta
sedan så att djuret
får ullig päls.

Saftig
present
■■Pynta den hemkokta
saften till fin gå-borts-
present med några spetsar
och band. Perfekt för korta
bitar som inte går att
använda till något annat.

Snabbsticka  varma
tofflor  till  alla!
Snart kommer
snålblåsten. Ladda
för golvkalla dagar
med en hel korg
lättstickade tofflor.
DESIGN ELINOR WILLHANS
FOTO LASSE ÅBOM

TÖJBART. De ser ut som små kuvert
men formar sig efter foten.

Lätt, fort
och praktiskt

D

et kan stå en hel korg med
dem innanför dörren så att
gästerna kan nypa åt sig var
sitt par om det känns kallt om fötterna.
Den töjbara tofflan stickas i några
få storlekar, den töjbara designen gör
sedan att tofflorna formar sig efter
vilken fot som helst.

Material
Garn: Raggi (70 procent ull ”Superwash”,
30 procent polyamid). Nystan ca 100 g =
150 m.
Storlek: 24-27 (28-31) 32-35 (36-38) 39-41
(42-45)
Garnåtgång: Cirka 40 (50) 65 (75) 100 (120)
gram.
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Stickor: 4 mm.
Masktäthet: Cirka 30 m resår 1 rm, 1 am
(ej sträckt) x 24 v = ca 10 x 10 cm.
Förklaringar: Hela toffeln stickas i resår i
ett stycke som viks på mitten och sys ihop.
Ökningar (ökn): 2 rm i första och 2 rm i
sista m.
Minskningar (minskn): Sticka 2 rm tills i
första och 2 rm tills i sista m.

Fortsätt med resår och ökningar tills du
har 31 (35) 39 (43) 45 (53) m på stickan.
Sticka sedan rakt utan ökningar i 10 (12) 14
(16) 18 (20) cm. Minska sedan enl förklaringen tills du har 11 (11) 13 (13) 13 (15) m
kvar. På nästa v görs ett hål på samma
sätt som i början. OBS! Kom ihåg minskn.
Sticka 2 v. Maska av resterande 5 (5) 7 (7) 7
(9) m. Fäst trådarna.

Så stickas en toffel

Montering: Vik stycket dubbelt. Sy ihop
den ena sidan rakt (mitt bak). Den andra
sidan sys rakt och 1(2)3(3)3(4) cm längre
upp på den sneddade delen (blir fram på
foten). Sy knapphålsstygn (tränsa) runt
snoddhålen. Gör en snodd, dra genom
hålen och knyt ihop.

Lägg på stickor nr 4 upp 5 (5) 7 (7) 7 (9) m
och sticka resår (1 rm, 1 am). Öka enligt
förklaringen och sticka 2 v med ökningar.
Gör på mitten av nästa varv ett hål
för snodden genom att göra ett omslag,
sticka 2 m tills. OBS! Kom ihåg ökn.

SMÅVARMT. Snabbstickade tofflor att
ta fram när det börjar bli kallt om tårna.

Har du frågor om garn
eller beskrivning?
■■Kontakta Järbo Garn.
Tel. 026-27 30 30. www.jarbo.se

. Tryggt & enkelt
. Bekvämt boende
. Spännande utflykter
. Träffa nya vänner
. Svensktalande guide
Joel Linderoth, Chefredaktör Land

Benalmádena/
Andalusien 22 dgr

Landpris

fr

Datum: Avresa varje lördag under
perioden 15/2-21/3
Avresa: Köpenhamn, Arlanda,
Landvetter - 22 dagars reslängd

12 995:-

Ord. pris från 13 995:–

att 1 000:–
Landrabko
d: LABEN

Benalmádena/Andalusien

När vi här hemma börjar längta efter våren, har den mer än väl kommit till södra Spanien.
Tänk så härligt att få denna energikick redan redan under årets första månader och under
3 veckor. Följ med Scandorama till det solsäkra Andalusien och strosa skönt på den vackra,
långa strandpromenaden med restauranger, barer, caféer och shopping.

Destination: Spanien 22 dagar
Avresa: Varje vecka i perioden 15/2-21/3
Från: Arlanda, Köpenhamn, Landvetter
Landpris: från
Tillägg för enkelrum fr 4 395 kr
Övrigt: Se scandorama.se
för information om hotell och dagsprogram

BOKA

Avresedatum: 4, 11 & 18 okt, 5 dagar.
Avreseort: Arlanda och Köpenhamn

.
..
..
.

Samtliga utflykter ingår

Allt detta ingår:
Flygresa till Prag t/r
Busstransfer flygplatsen – hotellet t/r
4 övernattningar i dubbelrum på
centrala Ambiance Hotel inkl. frukost
Scandoramaguide

Ölprovning och välkomstmiddag
Stadspromenad i Prag
Pilsen med bryggeribesök på Urquell
Slottet och St Vituskatedralen
Marknadstur med tunnelbana
Bubbel på berget med middag

Allt detta ingår:

..
.
.

Flygresa till Budapest t/r
Busstransfer flygplatsen – hotellet t/r
4 övernattningar i dubbelrum på
centrala Hotel Hungaria inkl. frukost
Scandoramaguide

Stadsrundtur i Budapest
Båttur på Donau inkl. middag
Ungersk afton med mat
Bad på välkänt termalbad
Pusztan med hästshow inkl. lunch

Landpris

fr 5 995:-

fr 6 495:-

t 1000:–
Landrabatd:
LAPRA

t 1000:–
Landrabatd:
LABUD

Ord. pris 6 995:–

.

..
..
.

Samtliga utflykter ingår:

Landpris

Tryggt & enkelt

Benalmádena - en orienteringstur
Marbella och Ronda
Malaga med rooftop drink
Nerja och Frigiliana

Budapest

Avresedatum: 6 & 20 okt, 5 dagar.
Avreseort: Arlanda och Köpenhamn

.

..
..

Resorna genomförs i samarbete med

Telefon 040-600 00 00
Mer info: scandoramaselection.se

Prag

..
.
.

Flyg Skandinavien - Malaga t/r
Flygskatter och flygplatsavgifter
Busstransfer flygplatsen-hotellet t/r
21 övernattningar i dubbelrum på valt
hotell (3 alternativa hotell)
Halvpension (frukostbuffé och middagsbuffé varje dag). Möjlighet att tilläggsboka
all inclusive på 2 av hotellen (se hemsida).
Scandoramaguide

4 utflykter ingår:

Benalmádena Andalusien

Har du ännu inte hunnit boka in
höstens och vinterns långresa så
vill vi rekommendera följande resor!

..
..
.
.

Allt detta ingår:

Kampanj

Kampanjko

Bekvämt boende

Ord. pris 7 495:–

.

Spännande utflykter

.

Kampanjko

Svensktalande guide
LAND NR 35 · 2019
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Cypern 15 dagar

Prix d'Amérique

Avresedatum: 2 - 16 nov, 9 - 23 nov, 15 dagar.
Avreseort: Arlanda

Avresedatum: 23 jan, 5 dagar.
Avreseort: Arlanda och Köpenhamn

..
..
.

Allt detta ingår:

Arrangemang som tillval

..
..
.

Allt detta ingår:
Flyg till Paris t/r
Transfers flygplats - hotell t/r
4 övernattningar inkl. frukost
Busstransfer hotellet - Vincennes på
Prix d'Amériquesöndagen
Scandoramaguide

Välkomstmiddag på torsdagen (340:-)
Stadsrundtur i Paris (190:-)
Trerättersmiddag på fredagen (340:-)
Grosbois & Prix de Luxembourg (250:-)
Restaurangplats i Le Paddock till
söndagstävlingarna (1975:-)

..
..

.
..
.

Fyra utflykter ingår:

Flyg till Larnaca t/r inkl. transfers
14 övernattningar i dubbelrum på
4-stjärniga Panthea Holiday Village
14 frukostar och 14 middagar
Scandoramaguide

Paphos med Kourion - västra Cypern
Den delade huvudstaden Nicosia
Troodosbergens byar med
vinprovning
Spökstaden Famagusta

Landpris

fr11 995:-

Landpris

fr 7 495:-

Ord. pris fr 12 995:–

000:–
Landrabakottd:1LACYP
Kampanj

Intressanta resor under hösten, vintern
och vårvintern med Scandorama

..
..
.

Flyg till Budapest & hem från Bukarest
Transfers och rundresa i helturistbuss
9 övernattningar i dubbelrum
9 frukostar och 9 middagar
Svensk Scandoramaguide

.

Stadsrundtur Budapest

Allt detta ingår:

Samtliga utflykter & arrangemang:

..
..
..
..
..
.

Resorna genomförs i samarbete med

Telefon 040-600 00 00
webb scandorama.se/land

Estoril & Lissabon

Halloween i Transsylvanien
Datum: 27 okt - 5 nov, 10 dagar.
Avresa: Arlanda & Köpenhamn

BOKA

Ungersk afton i en lantlig atmosfär
Lyckliga kyrkogården
Ångtåg genom Vaserdalen
Stadsrundtur Club Napoca
Saltgruvan Salina Turda
Draculas födelsestad Sighisoara
Transsylvaniens försvarskyrkor
Brasov
Draculas slott
Sinaia och Peles
Stadsrundtur i Bukarest

Avresedatum: 17/10, 7/11, 14/11, 8 dagar.
Avreseort: Arlanda och Köpenhamn
Allt detta ingår:

..
..
..
.

Flygresa till Lissabon t/r
Busstransfer flygplatsen – hotellet t/r
7 övernattningar i dubbelrum
7 frukostar
5 middagar inkl 1/2 fl kvalitetsvin
5 utflykter
Scandoramaguide

..
..
.

Samtliga utflykter ingår
Estoril & Cascais till fots
Stadsrundtur i Lissabon
Muséernas Belém
Cabo da Roca & kungastaden Sintra
Lunch i Porto Brandao & Arrabidahalv
ön med vinprovning på Fonseca

Landpris

fr 9 995:Ord. pris 10 995:–

Landpris

t 1 000:–
Landrabat
kod: LAEST

fr 14 980:-

Kampanj

Ord. pris 15 980:–

t 1000:–
Landrabatd:
LADRA
Kampanjko

.
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.

Bekvämt boende

.

Spännande utflykter

.

Svensktalande guide

Julstämning i Wien 4 dagar

Jokkmokks Marknad

Avresedatum: 28/11 & 12/12, 4 dagar.
Avreseort: Arlanda och Köpenhamn

Avresedatum: 3 & 7 feb, 5 dagar.
Avreseort: Arlanda, Landvetter och
Köpenhamn

..
..

..
..
..

Samtliga utflykter ingår

Allt detta ingår:
Flyg till Wien t/r inkl. transfers
3 övernattningar centralt på
Hotel Admiral inkl. frukost
Transfers flygplats - hotell t/r
Scandoramaguide

Upplysta Wien med Prater & julmarknad
Stadsrundtur i Wien
Heurigenabend inkl. middag på vinstuga
Galaföreställning på Spanska Ridskolan
Adventskonsert i Stefansdomen
Slottet Schönbrunn

..Allt detta ingår:
.
..

Flyg till Luleå t/r
Busstransfer flygplatsen – hotell t/r
4 övernattningar i dubbelrum på
Quality Hotel i Luleå
4 frukostar, 2 luncher och 1 middag
Reseledare från Ölvemarks Holiday

..
..

Samtliga utflykter ingår
Lyktvandring i Gammelstad kyrkby
Jokkmokks marknad
Rödbergsfortet och Treehotel
Kemi och snöslottet

Landpris
fr

Landpris

7 715:-

fr 8 995:-

Ord. pris fr 8 215:–

Ord. pris fr 9 495:–

0:–
Landrabatt 50
Kampanjkod:

500:–
Landrabatd:t LA
JOK

LAWIE

Upplev två av vinterns höjdpunkter
med Ölvemarks Holiday

Kampanjko

BOKA
Telefon 040-668 05 00
webb olvemarks.se/land

– Exklusivt för dig som läser Land

Resorna genomförs i samarbete med

Jag följer med på en naturupplevelse i
vackra Bad Gastein!
Eva Källström, redaktör på Land

Extrar dig
t fö
rabat ndläsare!
a
L
som

ån
Pris fr

95–krExklusivt ör
9
9
–
– Exklusivt ör
f dig som läser Land– f dig som läser Land
elrum
i dubb
erson 2 99 0 kr )
p
r
e
p
ris 1
(ord p

Vandra i Bad Gastein, 7–14/9

En oförglömlig naturupplevelse med alpina vandringar, skön avkoppling och lyxiga trerättersmiddagar.

Lämna hotellet, på med kängorna och
ge dig ut att vandra. Det är en fröjd för
både kropp och själ. I synnerhet om
naturen är så hänförande vacker som
i österrikiska Bad Gastein. Bad Gastein
har allt detta och är dessutom en gammal kejserlig kurort som omringas av
levande fäbodkultur, gamla guldgruvor
och hisnande 3 000-meterstoppar.
Ett samarbete mellan Land
och STS Alpresor.

KOMFORT. Du bor på mysiga Ski
Lodge Reineke, ett familjärt och
sportigt hotell.

Boka på
0771-20 20 20

Pris från

9 995 kr

NÅGRA HÖJDPUNKTER:

I PRISET INGÅR:

• Välj mellan härliga stavgångsvandringar
eller något lite mer utmanande alpina vandringar, bägge i en fantastisk miljö.

• Flyg T/R Arlanda/Göteborg/Malmö – Salzburg

• Njut av traditionella österrikiska rätter
tillagade med lokalt producerade råvaror.

• Stor frukostbuffé i 7 dagar, välkomstpaket
på rummet

• Utmanande och härliga vandringar eller
promenader i alpin miljö.

• Alpin Vandring i 5 dagar inklusive luncher,
guidning och eventuella transporter alt.
Nordic Walking i 5 dagar inklusive luncher,
guidning, dagsutflykt samt eventuella övriga
transporter.

• Maxa njutningen på Europas miljövänligaste
Spa-anläggning, Felsentherme och bada i
varma källor.

• Inkvartering i 7 nätter på Ski Lodge
Reineke***+

• Exklusivt gårdsbesök och snapsprovning
bara för dig som reser med Land.

• Ett inträde till termalbadet Felsentherme

Notera att innehållet är preliminärt och kan påverkas av t.ex. väder

• Lokala skatter

• Reseledarservice

433 000

Varumarknaden

PRIVATANNONSER: Tel 040-643 04 20 Annonsmaterial radannonser: Land, Åsgatan 2, 153 30 Järna
FÖRETAGSANNONSER/FASTIGHETER: Lena Jacobs 040-643 04 10, lena@adviser.se

SÄLJES

KÖPES

UTHYRES

Billiga-vattenfilter.com
Fraktfri lev. Tel 0224-79 90 23

Familjehem
sökes omgående

land@adviser.se

SKÄNKES

SÖKES

FINNES

Annons inom ram (priser exkl moms) sv/v 48:-/mm, 4-färg 50:-/mm, arbetsmarknaden, kungörelser och
meddelande 50:-/mm. Samtliga priser inkluderar reklamskatt. Vid svarsförmedling utgår tillägg med 75:-.
Moms tillkommer. Vid samtidig bokning av minst 2 annonser utgår rabatt. Eventuell förskottsbetalning kan
bli aktuell efter kreditgranskning. För ytterligare information, kontakta våra säljare. (För bästa läsbarhet av
annons rekommenderas minst 8 punkter.)

för vattenburna värmesystem

till vuxenplaceringar.

VITLÖK

0706-60 84 34.

Reservdelar till alla märken
av vedförugnar. .0621-10755
www.kenjonugnen.se

Allium sativum

Måndag-fredag 8-16
www.swenskarewansch.se

Lätta att hantera
Nya FÖNSTERLUCKOR till
dina fönster av vinyl, för
dekoration. Egen
tillverkninginfo@finasprojs.se
www.finasprojs.se
Tel 0224-68 05 68

Kapsågsklingor

lyfts/monteras av en person

Enkla att montera

vridbara hållare, flexibla rör.

Livstids garanti på EPP-höljet
Kanonpris

Franskt, virustestat, certifierat
utsäde av 15 olika sorter med
olika färg, tidighet o klyftinnehåll. Leverans från v 37/38.
Min.order 850 g.
www.tornvik.se
Tel. 08-560 241 61

ex HC20 22 kW: 2 290:- + moms
HC70 69 kW: 3 850:- + moms

Plusgiro: 90 17 04 -7 Telefon: 08 - 605 82 70

0371-50008
www.faxes.se
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90 09 06-9
Anmäl dej till Rune
Andersson.
Med ett bidrag till
Ring 0708-101314
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VÄRMEFLÄKTAR

Tramptraktorer.com
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BYTES

Annonsmaterial inramade annonser mailas till: annons@tidningenland.se
Besöksadress: Franzéngatan 1B, Stockholm. Växel: 010-184 41 00.
Vi hjälper till med utformning av annonser. För mer information, kontakta våra säljare. Tidningen
förbehåller sig rätten att tacka nej till annonser. Ev reklamation kan ej överstiga annonskostnaden.
Annonspris eftertext: Privatannonser 91:-/rad inkl moms. Radannons för företag 91:- rad exkl moms.
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läsare – Sveriges
största veckotidning!

Barnallergifonden
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ett bidrag till
Astma- ochMed
Allergiförbundet
Barnallergifonden
Box 49303, 100
29 Stockholm
hjälper du oss
www.astmaoallergiforbundet.se
i vårt omfattande
arbete för astmatiker
och allergiker.
Astma- och Allergiförbundet
Box 49303, 100 29 Stockholm

010-4924000 Skellefteå
vetoenergi.se

Tyskar, danskar - idyller
0705-932420 www.ekeby.cc

Hej! Vi är ett par på 50+ med
ordnad ekonomi som önskar
köpa alt. hyra hus på landet
utanför Nyköping.Vänligen
Anna och Patrik. 073-5846314.
Anna.pernilla@hotmail.se.

Nytt leende. Nytt liv.

pg 90 02 22-1

Året-runt-boende-önskashyra
på landet. Äldre kvinna m hund
sök rum m kokvrå el lägenhet.
Trädgård. Internet. Nära vatten.
Kollektivtrafik inom ett par km.
Vän med naturen
tillskogen2ggr@gmail.com

Hjälp oss operera fler barn med läpp-, käk- och gomspalt.
Sms:a SMILE till 72980 så bidrar du med 50 kr.

Tänk om du bara hade det
här vattnet att ge ditt barn?
Varje dag dör nästan 900 barn på
grund av smutsigt vatten.
För 200 kr kan du ge ett barn tillgång
till rent vatten som förändrar liv.

Swisha 200 kr till 900 16 29
Tack!

Man 55 år med hund, vi är
båda rökfria! Letar hus med
lungt läge. Eftersatt underhåll
bör inte vara något problem.
VGötaland. 0733 434454
b.seer@yahoo.com

KONTAKTEN
LIVE LAUGH LOVE.
Självständig, ärlig, aktiv kvinna
60+2 söker man i passande
ålder, ej rökare att umgås med,
gärna med MC. Helst södra
Sverige. Land sv t. "8479"
Humoristisk/med barnbarn

foto : think s tock

Söker du en
livskamrat?
Letar du efter en ny vän att dela livet med?
Många har funnit lyckan med en kontaktannons
i Land. Tveka inte, boka din annons redan i dag!
■ Du kan fortfarande annonsera efter
en vän för halva priset i Land. För bara
249 kronor kan du boka en kontaktannons i Land. I priset ingår naturligtvis
svarsförmedling.
■ Fyll i kupongen här nedan eller maila in texten. Den innehåller åtta rader
med 23 tecken per rad. Vill du skriva mer
betalar du 44 kronor extra per rad.
■ Skriv din signatur på den nionde

raden. Den raden är gratis.
■ Du får en faktura i brevlådan. Om din
annons har fler än kupongens åtta rader
skickar vi dig först en prisuppgift för
förskottsbetalning varför införandet kan
bli något fördröjt.
■ Din annons publiceras i närmast
möjliga nummer av Land. Vi behöver din
annons senast torsdagen 15 dagar före
utgivningsdagen.

Pigg och glad 71 års kvinna
söker en rar och varm man i i
samma ålder. Intressen är djur
och natur o utflykter. Land sv t.
"8473" Hoppas du finns

Bonde söker kvinna. Man 59
år söker enkel, jordnära kvinna
som gillar landet och är flyttbar
och gillar att dansa. Jag bor i
södra Skåne. Väntar på svar
med foto från dej. Land sv t.
"8475"Egen gård

Man 68 år, bor på egen gård,
skötsam och rökfri söker kvinna
60-68 år. Mina intressen jakt,
fiske och fjällturer.Land sv t.
"8476" Höst i Jämtland

Skogsbonde på deltid önskar
träffa snäll o ödmjuk tjej med
intresse för skog o natur, musik
m m. Jag är 185, rökfri, 50-talist
med kristen livssyn. Land sv t.
"8474" Deltidsbonde Skåne

Man 60+ med flera projekt på
gång söker en kvinna att dela sin
tid med. Intressen : natur, skog
o mark, resor, upplevelser,
idrott, god mat och dryck,
föreningsliv, hemmakvällar
Land sv t."8472" Lättare att
vara två

Hej. Kille 40 år söker jordnära,
mysig tjej 25-45 år som gillar
livet på landet, djur, natur, är
rökfri och ordningsam. Jag har
egen gård, bor i Z-län. Har det
mesta men saknar en livskamrat.
Land sv t."8471" En härlig
framtid?

Söker kvinna för bekantskap.
Är en pensionär på 64 år, 187
cm. Magerlagd och i bra
kondition. Ärlig och snäll och
vuxna barn. Intressen skapar vi
tillsammans. Skriv en rad. Land
sv t."8477" Norrbotten
Västerbotten

Skicka in annons via brev
1. Fyll i din annonstext samt ditt namn,
adress och telefon här nedan.
2. Skriv bara en bokstav eller ett skiljetecken i varje ruta. Lämna en ruta tom
mellan orden. När du kommer till slutet
av en rad fortsätter du direkt på nästa
rad utan bindestreck.

3. Avsluta med signatur till exempel:
Mysig kille med egen gård
4. Skicka den ifyllda kupongen till
Land-Kontakten, Åsgatan 2
153 30 Järna.
5. Vi förmedlar svaren på din annons via
brev till dig utan extra kostnad.

Skicka in annons via mail
1. Maila in din annonstext samt ditt
namn, adress och telefon.
2. Max 8 rader 23 nedslag/rad + en rad
för ev. signatur.

3. Skicka den till
landkontakten@adviser.se
4. Vi förmedlar svaren på din annons via
brev till dig utan extra kostnad.

Till dig som svarar på annonsen

Bli månadsgivare
Du behövs i kampen mot barncancer! Bli månadsgivare till Barncancerfonden så att forskningen kan utveckla effektivare behandlingsmetoder,
rädda fler liv och ge cancerdrabbade barn och deras familjer en bättre
tillvaro. Läs mer på www.barncancerfonden.se eller ring 020-902090.
Tack för ditt stöd.

Skicka ditt brevsvar till LAND-KONTAKTEN, Åsgatan 2, 153 30 Järna.
Skriv hela signaturen överst på kuvertet. Vi förmedlar ditt svar utan kostnad.

PG 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se

Skriv din signatur på raden här under:

Skicka inbetalningskort och svaren på min annons till:
Namn ...........................................................................................................
Postadress ...................................................... Telefon ...............................

L35

Adress ..........................................................................................................
Underskrift
(Dina namn- och adressuppgifter publiceras inte i tidningen.)
Annonsnummer (fylls i av Land) ................................................
LAND NR 35 · 2019
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STARTTAL

BEHANDLING

TITTHÅL I GRÖNT
SMYCKE

PRAKTRUSTAR SAL
UPP
CHEF

VÄRME- HJÄLPBÖLJA SAM
PERSON
TRALL

SÄRSKILD

I VARM
KOPP

PACKE
TA
MARK

AVFLÖDEN
TRUBBA

INFLYTELSERIKA

LYFTER
UPP

KICKADE
HA PÅ
KÄNN
DEN
PRATAS
DET I
HYRKÖPA

TING
URSKILJA

GER MÖJLIGHET
ATT FÅ
PASS

DIKTVERK
GITTER

HÖHUSET

AVSLUTAR
HELG

KRAFTLÖSA
FÖRNÖJA
GLÖD
INGÅR I
JANSSONS
FRESTELSE

SÄGS
TILL
FLERA

OMRÖSTNING
MYT

FLAGGFLICKA

MAGRA
LÄKARTITEL
LITET
ANKARE
RESER

TIDSÅLDER
ÄGGRUND
JUNIOR

FORTFARANDE

PÅVENAMN
TRAVADE

OBUNDEN
KALL
BLÅST
TRYTA

SNO
FAST

SES
TID
LEDIG

TRÅNA

GÖR
DEG FÖR
DEG

SKYNDSAM

MATFISK

KLANGFÄRG

PERIOD
BÄR
BLÅ BÄR

HELIGT
LÖFTE
LADDAD
PARTIKEL

RAR

LÄR FOLK
ATT SITTA
SÄKERT I
SADELN

STORA
SPEL
GRODD

STÅR
FÖRST
HUR
SOM
HELST

UTGE
I TRYCK

SPLITTER
SPELKÄPP

KVALSTERFYLLD
GÅR EJ
ATT FATTA

TÄVLAR
RUTINERAD I

BRODERA

SUSSADE
INTE
LÄMPLIG

TÖCKEN
BANANKNIPPA

PRYDER
VÄGG
KÄNSLIG
UPPSLAGSVERK
KALLT
VATTEN

STILLHET
MÄTTANDE

FÖRUT
OKÄND
PASSA
I RUTA
TAKBÅRD

JULASSISTENT

MEDLAR

GJUTEN
ISPRICK
SPRICKA
HYLLAT

VISAS
IGEN

TILLA’
SÖNDERBRUTEN

ROLLS
ROYCE

FÖRÄRA
BETRÄFFANDE

TAR
SKROCKFULL I
MÄRR

PIRATDRYCK
BIRA

KAN
SUGGA
GRINIG

Landkrysset!
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SLIPAD
DEL

VINTERVAK

ROMERSK
KEJSARE
VINDSTÖT

UPPVAKTNING
NALLEFÖREBILD
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INFANTERI

MOTVILJA
FÖRPACKNINGSVIKT

MJUKAR
UPP
VITKÅL
SVAVEL
VÅTT
MÅTT

LOPP
SKRIVDON

STRÖM
NALKAS
MED SIG

KÖPING
BERÄTTANDE

ORKEN
IDROTTSKLUBB
DU OCH
JAG

NYTT
RÅDJUR
HÅRT
VÄDER

EXTRA
MAN
OCH

SÄTTA
FRÖ

LÄXA
UPP

ESKORTERAR
ÖRFIL

VÄLBÄRGAD
OKOKTA

VARNINGSSTRUT
PRETENTIONER

BRASA

SKEPPA
LÄGGS
LOCK

UNDERSÖKER

■ I veckans Land kan du tävla
om chansen till en storvinst.
3 personer vinner två Landlotter
var. (Du måste vara minst 18 år
för att tävla om lotter.) Sista
tävlingsdag är den 2 september.

RING OCH VINN
Räkna antalet R i de färgade
rutorna. Ring 0944-100 22 10,
mata in tävlingskod 351. Ange sedan
antalet R enligt röstens anvisningar.
Samtalet kostar 10 kronor, telefon
med kontantkort fungerar inte.

HAMSTRA

MEJLA LÖSNINGEN
Skriv antalet R från de
färgade rutorna. Mejla
lösningen till Landkryss 35 samt ditt
namn och din adress
till tavling@land.se.

Hej alla läsare!
Det är jag som är
Britt-Marie Bergman
och jag gör Landkrysset
varannan vecka. Hoppas
ni uppskattar veckans
klurigheter.

KONSTRUKTION BRITT-MARIE BERGMAN | FOTO MOSTPHOTOS

DEBUT
SKÄLVDE

VOLYMMÅTT

MYGLA
PÅ
PROV

GÅR I
SKOV

GNAGET
ÄR
LAGET

Isabellas

Hej alla gamla och nya läsare! Här kommer en hel sida
med frågesporter, fnissiga historier och annat tankepyssel som sätter fart på hjärncellerna. En del är ganska
lätt medan annat är svårare. Om ni har roliga historier så
får ni gärna skicka dem till mig så att fler får skratta lite.

knep och knåp

REDAKTÖR: ISABELLA WATTS, ISABELLA.WATTS@LRFMEDIA.SE

Rätta svaren finner du längst ner på sidan.

Vem är personen?

Frågesporten

■ Denna amerikanska sångare och låtskrivare, född den 26 november 1939, kallas ibland rockmormor. Hon heter egentligen
Anna Mae Bullock men är känd under sitt artistnamn. What´s
love got to do with it heter både hennes största hit och filmen
om hennes liv.

3. Tina Turner.
4. Diana Ross.

Hört den förut?
■ Jag har så gott minne att jag inte kan påminna mig att jag
någonsin har glömt något.

Vilket år ankom
den första charterresan från Sverige
till Mallorca?
1. 1955.
X. 1950.
2. 1960.

■ En cowboy och hans häst satt och spelade kort.
Plötsligt började hästen äta på korten. Cowboyen frågade:
– Varför äter du på korten?
– Det är ju klöver, sa hästen.

3

Ordflätan



Tävla tillsammans

■ I Ordflätan gömmer sig
minst ett ord på nio
bokstäver.

Ledtråd:

Ett av våra största och
ståtligaste hjortdjur.
Skånes och Ålands
landskapsdjur.

Lands steg för steg
5 poäng
EN KEJSARE

EN POLITIKER

EN SKÅDESPELARE

Ensaimadas har ätits på Mallorca sedan 1600-talet.
Vad är det för något?
1. En typ av köttbullar gjorda av
fläskkött.
X. En söt bulle som äts till frukost eller
som kaffebröd.
2. Chokladdoppade nötter som äts
särskilt till jul.

4

Vad heter den spanska
kungafamiljens sommarslott
på Mallorca?
1. Zarzuela.
X. Ephrussi.
2. Marivent.

4 poäng

Den brittiske författaren till
romanerna Jag, Claudius och
Claudius – guden och hans hustru
Messalina bodde större delen av sitt
liv på Mallorca. Vad hette han?
1. Robert Graves.
X. George Orwell.
2. Somerset Maugham.

7

BCM är ett begrepp på Mallorca.
Vad är det?
1. Ett berömt varuhus.
X. En legendarisk nattklubb.
2. Förkortningen på en nudiststrand.

8

Katedralen Le Seu är en
imponerande byggnad i Palma
stad. Den började byggas 1230. Hur
många år tog det innan den blev
klar?
1. 200 år.
X. 500 år.
2. 400 år.

5

Vilket är det mest utbredda
trädet på Mallorca?
1. Cypress.
X. Apelsinträd.
2. Mandelträd.

AV ISABELLA WATTS

6

Rätt svar hittar du längst ner på sidan.
3 poäng

2 poäng

1 poäng

Född den 15 december år 37
i Antium. Dog i Rom år 68.

Hans första tid vid makten
präglades av stabilitet och
välstånd.

Hans styre förknippas senare Den femte romerske kejsaren
med tyranni och avrättningar, och den siste av de
bl a av hans mor och styvbror. julisk-claudiska kejsarna.

Ökänd för sin förföljelse
av de kristna i Rom.

Född den 11 februari 1987
i Uppsala.

Var kommunalråd i Uppsala
2010–2015.

Är både norsk och svensk
medborgare. Gift med fotbollsspelaren Niklas.

Kristdemokraternas
partiledare sedan 2015.

Född den 22 juni 1949
i New Jersey, USA.

Långfilmsdebuterade 1977
med Julia. Deer Hunter kom
1978. Sophies val 1982.

Det politiska engagemanget väcktes av närståendes
negativa erfarenheter av bl a
hemtjänsten.
Behärskar dialekter och både
komik och tragik. Hyllades
i Angels in America 2003.

Den mest prisbelönta
skådespelaren i Hollywood
med 21 Oscarsnomineringar.

Har gjort stor succé på senare
år i Mamma Mia-filmerna.

Har namnsdag den 13 juli.

En av böckerna
i Gamla testamentet.

Regissören Coen och
skådespelaren Grey heter så.

Skådespelarna Östlund och
Kinnaman likaså.

Lever i Atlanten
och Östersjön.

Hannen kallas för ståte och
kan väga upp till 300 kilo.

Har ett konformat huvud med Orsakar skador på fisket
låg panna. Kan stanna under i Östersjön och viss jakt tillåts
vatten i en timme.
i Sverige och Finland.

ETT MANSNAMN Ett hebreiskt namn
som betyder Jahve är Gud.
ETT DJUR

Ungefär hur
många
turister besöker
Mallorca varje år?
1. 20 miljoner.
X. 15 miljoner.
2. 10 miljoner.

2

■ – En så fin hund du har.
– Ja, det är en polishund.
– Jaså, det syns verkligen inte.
– Nej, den tillhör hemliga polisen.

R J N
T R O
O H K

1

FOTO: ISTOCK

1. Aretha Franklin.
2. Chaka Khan.

Vad vet du om Mallorca?

Heter Halichoerus grypus på
latin.

Rätta svaren: Frågesporten: 1 = x, 2 = 1, 3 = x, 4 = 2, 5 = 2, 6 = 1, 7 = x, 8 = 2. Vem är personen: Tina Turner. Ordfläta: Kronhjort. Steg för steg: Nero, Ebba Busch Thor, Meryl Streep, Joel,
gråsäl.
LAND NR 35 · 2019
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Rakt i krysset

RING OCH VINN

■ I veckans Land kan du tävla om chansen till
en storvinst. 3 personer vinner två Landlotter
var. (Du måste vara minst 18 år för att tävla om
lotter.) Sista tävlingsdag är den 2 september.

Räkna antalet S i de färgade rutorna. Ring
0944-100 22 10, mata in tävlingskod 352. Ange sedan
antalet S enligt röstens anvisningar. Samtalet kostar
10 kronor, telefon med kontantkort fungerar inte.

MEJLA LÖSNINGEN
Skriv antalet S från de färgade rutorna.
Mejla lösningen till Rakt i krysset 35
samt ditt namn och din adress till
tavling@land.se.

LAND NR 35 · 2019
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LIKHETER: C och E

HITTA RÄTT: Gröna fötter

FINN FEM FEL: Ett spänne på
höger sko saknas, röd ruta på
kjolen, röd topp på revan i kjolen,
gul boll saknas högst upp på
kjolen, mössan saknar grön topp

Rätt svar

Labyrinten
Finn fem fel

Barnkrysset
Likheter

Land junior

Hitta rätt

6
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Landläsarnas egna guldkorn

Mejla till Lars Rudebjer på adress lars@rudebjer.no om du har ett riktigt guldkorn.

Halvan
SURRA
SOM
MYGG

SÅGS
FÖRE
DOMÄN

FANTA

STRÅLADE

ISFIGUR

LÄR
GRAN

UGGLA

KAN
MAN PÅ
KROGEN

AVSMAK

LÖVTRÄD
FÄRGA SOM GIL- VACKRA
LAR FUKT

SÖVA

JAPANSK
FILM

PASSÉ

SE HÄR!

KONSTITUTIONSUTSKOTT

JORDGUBBE
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SÄGER
KRÅKA

HELIGT
LÖFTE

TILL
GÖRA
VIDARE
OMSKÖTT

Halvankrysset!
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med
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SOLO PÅ
OPERA

RENSAR

VÅNINGEN

MJUKA

FÄLT

DÄR ISEN
MIKKEL- RÄMNAT
SEN
OND

GIFT I
KYRKAN

KAN
VARA
ISIG

LADE
I TAL

SKREV
”BRAND”
SLÅS UT
FRÅN

BYGGER
DAMMAR

INGÅR I
SLUKAS TRIPPELVACCINATION

FINNS
I BILD

■ I veckans Land kan du tävla om chansen till en
storvinst. 3 personer vinner var sin Landlott. (Du
måste vara minst 18 år för att tävla om lotter.)
Sista tävlingsdag är den 2 september.

LÅNG
SJAL
KONTRAST

RING OCH VINN
Räkna antalet B i de färgade rutorna. Ring
0944-100 22 10, mata in tävlingskod 353. Ange sedan
antalet B enligt röstens anvisningar. Samtalet kostar
10 kronor, telefon med kontantkort fungerar inte.

©Bulls

GÖR
ATT TRÄ STARTHÅLLER SLAGET
IHOP

SÄLJA
VID
DÖRREN

MEJLA LÖSNINGEN
Skriv antalet B från de färgade
rutorna. Mejla lösningen till
Halvan 35 samt ditt namn och din
adress till tavling@land.se.
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Lördag den 24 augusti j kl 10.03 i P4. Lösningen skickas till:
Melodikryss 34, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.
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Sudoku lätt

KLIPP UT OCH SKICKA IN!

1

Melodikryss 34

Sudoku svår

Lösningar på krypto
och sudoku finner ni på
nästa sida. Där finns också
alla kryssvinnare från
tidigare nummer.

Ladda ner appen Grönt väder helt gratis
För att väder påverkar alla

Komboväder tre väderkällor i en prognos

Radar och kartor

Vi jämför prognoserna i tre väderkällor SMHI, YR och GFS med
faktiska väderobservationer och skapar ett ”viktat” medelvärde.

Vanlig radar visar tillbaka i
tiden. Vår radar räknar fram
nya positioner och gör en
prognos 2 timmar framåt.

Läs mer om vädertjänsten på grontvader.se

Artiklar
Vi skriver inte bara om väder
utan också om dina väderberoende intressen: odling, träning,
resor och mycker mer!

grontvader.se är en tjänst från
LAND NR 35 · 2019
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23 augusti–29 augusti

Veckans

Foto: Bo Håkansson/SVT

TV

Nästan unplugged
SVT1 22.30

Friidrott: Diamond League
SVT2 20.00

Bingolotto
TV4 18.00

FREDAG 23/8

LÖRDAG 24/8

SÖNDAG 25/8

6.00 Morgonstudion.
9.10 Rederiet.
9.55 Bergman

revisited.

10.10 Timjan, tupp

och tårta.

11.10 Dom kallar oss

Kruusval tillbaka
med långköraren
Sedan 1988 har nyhetsprogrammet
Landet runt sänts i SVT. Innehållet
plockas från lokalredaktionernas
nyhetsinslag och är ofta av lite
udda och rolig karaktär. I snitt har
programmet runt en miljon tittare
när det sänds på söndagar.
Programledare sedan 2010 är
Henrik Kruusval. När en ny säsong
drar i gång väntar 40 avsnitt som
alla sänds från Göteborg.

Foto: EVAN VUCCI/AP/TT

SVT1 söndag 18.15

Hur tog sig Donald
Trump till makten?

Foto: CHRISTINE OLSSON

Donald Trump är omgärdad av
frågor. Hur kunde en tv-kändis utan
politisk erfarenhet nå presidentposten? Dokumentärserien Donald
Trump: Vägen till makten försöker
att ge svar.
SVT2 måndag 22.20

Kretsloppet rubbat
för livsviktigt vatten
Sötvatten är grunden för allt liv
på vår planet. Dokumentären Efter
floden länkar vår moderna livsstil
till klimatförändringar som leder
till obalans i vattnets kretslopp.
SVT1 tisdag 20.00
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21.30 Sportnytt.
21.45 Toppen av ing-

enting. Svenskt drama
från 2018.
23.10 Slottets väktare.
0.05 SS-GB.
1.05 Hem till sommaren.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.

artister: Ögonblicket.
11.15 Kronérs sommargäster.
12.15 Barnmorskan i
East End.
13.15 Vem vet mest?.
14.00 Opinion live.
14.45 Ridsport: EM.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyheterna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
Svenskt magasin från
2019.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Engelska
Antikrundan. Brittisk
antikvitetsserie från
2017.
21.00 Unge kommissarie Morse. Brittisk
kriminalserie från
2019.
22.30 Nästan unplugged. Finsk underhållning från 2018.
23.15 Rapport.
23.20 Kommissarie
Banks.
0.05 Allsång på Skansen 40 år.
1.05 Catastrophe.
1.35 Rederiet.
5.15 Go'kväll.

fortet. Svenskt underhållningsprogram från
2019.
21.30 Identity thief.
Amerikansk komedi
från 2013.
22.00 TV4Nyheterna
och sport.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Identity thief.
Amerikansk komedi
från 2013.
0.00 21 Jump Street.
Amerikansk actionkomedi från 2012.
2.20 Our brand is
crisis.
4.30 Världens häftigaste tårtor.
5.00 Husakuten.

12.00 Rapport.
12.05 Världens fal-

6.00 Judys domstol.
7.00 Familjen An-

skaste röst – Florence
Foster Jenkins.
13.00 John Eliot Gardiner och Mendelssohn.
14.25 Altaj på 30
dagar.
15.10 Morgan Freeman: Jakten på Gud.
16.00 Rapport.
16.05 Ekdal och Ekdal.
17.05 Det söta livet.
17.15 Nyheter på lätt
svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Ridsport: EM.
18.30 Sanningen om
alkohol. Brittisk dokumentär från 2016.
19.30 Veep. Amerikansk komediserie från
2015.
20.00 Francis
Bacon – våldsamma
penseldrag. Fransk dokumentär från 2019.
20.55 Anslagstavlan.
21.00 Aktuellt.
21.23 Väder.
21.25 Lokala nyheter.

10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
13.00 Downton

Abbey.

14.00 Magnum.
15.00 Fixer upper.
16.00 Dr Phil.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljo-

nären.

20.00 Fångarna på

norlunda.
8.00 Husjägarna.
11.00 Hela England
bakar.
12.00 Mannen som
talar med hundar.
13.00 Dr Phil.
14.00 Mord och inga
visor.
15.00 Judge Rinder.
16.00 Det okända.
18.00 Familjen
Annorlunda. Svensk
dokumentärserie från
2016.
19.00 Love Island
Sverige. Svensk realityserie från 2019.
19.55 Poirot. Brittisk
kriminaldramaserie
från 1991.
21.00 Pretty woman.
Amerikansk dramakomedi från 1990.
23.30 Rika vänner.
Amerikansk dramakomedi från 2006.
1.10 Hot pursuit.
3.00 Apocalypse L.A..
4.40 Judys domstol.
5.05 Judge Rinder.

6.00 Fråga doktorn.
6.45 Diagnoskampen.
7.25 Anslagstavlan.
7.30 Opinion live.
8.15 Uppdrag gransk-

Amerikansk dokumentärserie från 2017.
23.45 Sanningen om
alkohol.
0.45 Hem.
1.45 Sportnytt.

ning.

9.15 Go'kväll.
10.00 Det sitter i

väggarna.
11.00 Nästan unplugged.
11.45 Allsång på
Skansen 40 år.
12.45 Hemmaplan.
13.50 Fotboll: Kopparberg/Göteborg–Linköping. Damallsvenskan.
16.00 Du är här!.
16.25 Friidrott: Finnkampen.
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Sverige!.
Svenskt kulturmagasin
från 2019.
18.45 Vem vet mest?.
Svensk frågesport från
2019.
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Kronérs sommargäster. Svensk
underhållning från
2019.
21.00 Eagles. Svensk
dramaserie från 2019.
22.20 Rapport.
22.25 Fucking Åmål.
Svenskt drama från
1998.
23.55 Frankie & Alice.
Kanadensiskt drama
från 2010.
1.35 Timjan, tupp och
tårta.
5.15 Vem vet mest?.
8.40 Hem till som-

maren.
9.10 Moro squad.
9.40 Boulez-salen slår
upp sina portar.
11.20 Bjarne vill inte
bli filmad.
12.00 Vetenskapens
värld.
13.00 Världens natur:
Katternas planet.
13.50 Altaj på 30
dagar.
14.35 Sverige idag på
romani chib, arli.
14.45 Sverige idag på
romani chib, lovari.
14.55 Ridsport: EM.
16.00 Rapport.
16.05 Ridsport: EM.
17.50 Friidrott: Finnkampen.
20.00 Friidrott:
Diamond League.
22.00 Slottets
väktare. Kroatisk thrillerserie från 2018.
22.55 Morgan Freeman: Jakten på Gud.

6.00 Antiques
roadshow.
7.00 Bygglov.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Idol.
14.25 The bachelor.
16.25 Sjölyckan.
16.55 Sveriges bästa.
17.55 Keno.
18.00 Trav: V75
Direkt.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären. Svensk frågesport
från 2019.
19.55 Lotto, Joker och
Drömvinsten. Svenskt
spelprogram från
2019.
20.00 Klassfesten.
Svenskt underhållningsserie från 2019.
21.30 Dolda tillgångar.
Amerikanskt drama
från 2016.
22.00 TV4Nyheterna.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Dolda tillgångar.
Amerikanskt drama
från 2016.
0.20 22 Jump Street.
Amerikansk komedi
från 2014.
2.30 Ensam i Berlin.
Brittiskt krigsdrama
från 2016.
4.35 Brorsor 4ever.
5.00 Husakuten.
6.05 Judge Rinder.
7.05 Huset fullt av

skräp.

8.05 Spårlöst:

Danmark.
11.50 Mannen som
talar med hundar.
12.55 Huset fullt av
skräp.
13.55 Miss Marple.
16.00 Spårlöst:
Danmark.
17.00 Spårlöst.
18.00 Hela kändisSverige bakar. Svenskt
bakprogram från
2018.
19.00 Love Island
Sverige. Svensk realityserie från 2019.
19.55 Poirot. Brittisk
kriminaldramaserie
från 1991.
21.00 Pearl Harbor.
Amerikanskt drama
från 2001.
0.35 The DUFF.
Amerikansk komedi
från 2015.
2.40 Hardcore.
4.30 Judys domstol.
5.00 Judge Rinder.

6.00 Hundra procent

bonde.
6.45 Kulturfrågan
Kontrapunkt.
7.45 Sverige!.
8.15 Timjan, tupp och
tårta.
9.15 Engelska Antikrundan.
10.15 Från Lark Rise
till Candleford.
12.00 Vem vet mest?.
12.45 Jorden runt på
1000 dagar.
13.30 Kronérs sommargäster.
14.30 Ridsport: EM.
17.15 Motor: Rally-VM.
18.00 Rapport.
18.10 Lokala nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Barnmorskan i
East End.
21.00 Kommissarie
Banks. Brittisk kriminalserie från 2016.
21.45 Undergångssekten: massakern
i Waco. Amerikansk
dokumentärserie från
2018.
23.15 Rapport.
23.20 Line of duty.
0.20 Ett fall för Vera.
4.45 Sverige!.
5.15 Landet runt.
8.30 Sverige idag på

romani chib, arli.
8.40 Sverige idag på
romani chib, lovari.
8.50 Saariaho – på
sätt och vis.
9.20 Waldbühne
2017.
10.00 Gudstjänst.
10.30 Francis
Bacon - våldsamma
penseldrag.
11.25 Altaj på 30
dagar.
12.10 Amerikas väg
till månen.
13.05 Sverige idag på
romani chib, kalderash.
13.15 Sverige idag på
meänkieli.
13.25 Friidrott: Finnkampen.
16.00 Rapport.
16.05 Friidrott: Finnkampen.
17.00 Elin, Alvin och
vuxenlivet.
17.07 Kortfilmsklubben – franska.
17.30 Fatta historia –
kortversion – finska.
17.43 Nyfiken på
Sverige – dari.
18.00 Hem.
19.00 Världens natur:
Katternas planet.
19.55 Norge runt.
20.00 Babel.

21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.

Svenskt samhällsprogram från 2019.
22.00 Dokument
utifrån: Drönare utom
kontroll.
22.55 Gudstjänst.
23.25 Bjarne vill inte
bli filmad.
0.05 Best of Sweden
– turnén.
1.05 The Island.
1.55 Moro squad.
6.00 Antiques
roadshow.
7.00 Bygglov.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Fångarna på
fortet.
12.55 Klassfesten.
14.20 Parlamentet.
15.20 St. Vincent.
17.25 Brorsor 4ever.
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 TV4Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.20 TV4Vädret.
19.25 Bingolotto.
20.00 Parlamentet.
21.00 Saknad. Svensk
kriminaldramaserie
från 2017.
22.00 TV4Nyheterna.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Saknad. Svensk
kriminaldramaserie
från 2017.
23.05 GW:s mord.
0.05 Elementary.
2.00 Magnum.
4.00 Glada Hudik –
trollkarlen på turné.
5.10 Världens häftigaste tårtor.
5.45 Nyhetsmorgon.
7.00 Judge Rinder.
8.00 Spårlöst:

Danmark.
11.50 Mannen som
talar med hundar.
12.55 Hundar utan
hyfs.
13.50 Husjägarna
– Danmark.
14.50 Poirot.
17.00 Trädgårdsmästarna.
18.00 Sjuksystrarna
på Fredenslund.
19.00 Love Island
Sverige.
20.00 Allsång på
gränsen.
21.00 Spårlöst.
Svensk dokumentärserie från 2015.
22.00 Poirot. Brittisk
kriminaldramaserie
från 1993.
0.10 Och så var de
bara en.
2.05 Ett fall för Frost.
4.10 En natt på slottet.
5.10 Judge Rinder.

MÅNDAG 26/8
6.00 Morgonstudion.
9.10 Allsång på Skan-

sen 40 år.
10.10 Landet runt.
10.55 Sportspegeln.
11.25 Sverige!.
11.55 Dom kallar oss
artister: Ögonblicket.
12.00 Kronérs sommargäster.
13.00 Timjan, tupp
och tårta.
14.00 Barnmorskan i
East End.
15.00 Två kvinnor.
16.35 Från Lark Rise
till Candleford.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyheterna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Det sitter i
väggarna.
21.00 Lyckolandet.
Norsk dramaserie från
2018.
21.45 Line of duty.
Brittisk kriminalthrillerserie från 2019.
22.45 Rapport.
22.50 Elena. Ryskt
drama från 2011.
0.40 Kronérs sommargäster.
1.40 Skam France.
4.45 Sverige idag.
5.15 Fråga doktorn.
12.00 Rapport.
12.05 Elin, Alvin och

vuxenlivet.
12.12 Kortfilmsklubben – franska.
12.35 Fatta historia –
kortversion – finska.
12.48 Nyfiken på
Sverige – dari.
13.05 Sverige idag på
romani chib, kalderash.
13.15 Sverige idag på
meänkieli.
13.25 Allt jag gjorde
var att ändra tangon Astor Piazzolla.
14.30 Gift vid första
ögonkastet Norge.
16.00 Rapport.
16.05 Gudstjänst.
16.35 Griegs pianokonsert.
17.10 Anslagstavlan.
17.15 Nyheter på lätt
svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Tanja och de
dövas Europa.
18.30 Francis Bacon våldsamma penseldrag.
19.25 Historier från
Norge runt.

19.30 Veep.
20.00 Vetenskapens

värld.

21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.20 Donald Trump:

Vägen till makten.
Amerikansk dokumentärserie från 2019.
23.50 The Island.
0.35 Agenda.
1.20 Övergivna rum.
1.45 Sportnytt.
2.05 Nyhetstecken.
2.15 Gift vid första
ögonkastet Norge.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
13.00 Downton Abbey.
14.00 Magnum.
15.00 Fixer upper.
16.00 Dr Phil.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos

mig.

20.00 Idol.
21.00 Himmelsdalen.

Svensk thrillerserie
från 2019.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 Law & order:
Special victims unit.
0.55 CSI.
2.55 MacGyver.
3.50 Fixer upper.
4.45 Husakuten.
5.45 Nyhetsmorgon.
6.05 Judys domstol.
6.35 Hundräddaren.
7.00 Familjen An-

norlunda.
8.00 Husjägarna.
11.00 Hela England
bakar.
12.00 Mannen som
talar med hundar.
13.00 Dr Phil.
14.00 Mord och inga
visor.
15.00 Judge Rinder.
16.00 Det okända.
18.00 Familjen Annorlunda.
19.00 Love Island
Sverige.
20.00 Det okända.
21.00 Ett lik i trädgården. Amerikansk
dokumentärserie från
2019.
22.00 Gåsmamman.
Svensk dramaserie
från 2016.
23.00 Maria Wern.
0.00 Mord och inga
visor.
1.00 Det stora familjeäventyret.
2.00 En natt på
slottet.
3.00 Hela England
bakar.
4.00 Hawaii five-0.
5.00 Judge Rinder.

TISDAG 27/8
6.00 Morgonstudion.
9.10 Vem vet mest?.
9.55 Fråga doktorn.
10.40 Anslagstavlan.
10.45 Sittstrejken.
11.15 Samma som du.
11.40 Bergman

revisited.
11.55 Det sitter i
väggarna.
12.55 Kulturfrågan
Kontrapunkt.
13.55 Engelska
Antikrundan.
14.55 Skottet.
16.35 Från Lark Rise
till Candleford.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyheterna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Efter floden.
21.00 Dox: Våldtagen
– tonårsflickan och
fotbollspojkarna. Amerikansk dokumentär
från 2018.
22.20 Catastrophe.
Brittisk komediserie
från 2017.
22.45 Rapport.
22.50 Clinton och
otrohetsskandalen.
Amerikansk dokumentärserie från 2019.
23.30 Skam France.
23.55 Unge kommissarie Morse.
1.25 Hundra procent
bonde.
4.45 Sverige idag.
5.15 Go'kväll.

22.00 Sportnytt.
22.15 Felicias rötter.

Svensk dokumentärserie från 2019.
22.45 Kate Nash –
popmusikens riot grrrl.
Amerikansk dokumentär från 2018.
0.15 Francis Bacon
- våldsamma penseldrag.
1.10 Övergivna rum.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
2.10 Gift vid första
ögonkastet Norge.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
13.00 Downton

Abbey.

14.00 Magnum.
15.00 Fixer upper.
16.00 Dr Phil.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos

mig.

20.00 Idol.
21.00 Himmelsdalen.

Svensk thrillerserie
från 2019.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 Law & order:
Special victims unit.
0.55 CSI.
2.55 MacGyver.
3.50 Fixer upper.
4.50 Husakuten.
5.45 Nyhetsmorgon.
6.00 Hundräddaren.
7.00 Familjen An-

norlunda.
8.00 Husjägarna.
11.00 Hela England
bakar.
12.00 Rapport.
12.00 Mannen som
12.05 Babel.
talar med hundar.
13.05 The feeling of
13.00 Dr Phil.
going.
14.00 Mord och inga
14.30 Gift vid första
visor.
ögonkastet Norge.
15.00 Judge Rinder.
16.00 Rapport.
16.00 Det okända.
16.05 Agenda.
18.00 Familjen An16.50 Röda näckrosor. norlunda.
17.15 Nyheter på lätt 19.00 Love Island
svenska.
Sverige.
17.20 Nyhetstecken. 20.00 Mord i para17.30 Oddasat.
diset.
17.45 Uutiset.
21.00 Allsång på grän18.00 Tanja och de
sen. Norsk underhålldövas Europa.
ning från 2019.
18.30 Sanningen om 22.00 Gåsmamman.
fetma.
Svensk dramaserie
19.25 Historier från
från 2016.
Norge runt.
23.00 Maria Wern.
19.30 Veep.
0.00 Mord och inga
20.00 Amerikas väg
visor.
till månen. Amerikansk 1.00 Det stora famildokumentärserie från jeäventyret.
2019.
2.00 En natt på
20.50 Små mer eller
slottet.
mindre kända museer. 3.00 Hela England
Svensk kulturserie från bakar.
2019.
4.00 Hawaii five-0.
21.00 Aktuellt.
5.00 Judge Rinder.

ONSDAG 28/8
6.00 Morgonstudion.
9.10 Rederiet.
9.55 Go'kväll.
10.40 Sverige!.
11.10 Timjan, tupp

22.00 Sportnytt.
22.15 SS-GB. Brittisk

dramaserie från 2016.
23.15 Moro squad.
23.45 Vetenskapens
värld.
0.45 Tanja och de
och tårta.
dövas Europa.
12.10 Efter floden.
13.10 Hundra procent 1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
bonde.
13.55 Nästan unplug- 2.10 Gift vid första
ögonkastet Norge.
ged.
14.35 Mannen med
den gyllene armen.
16.35 Från Lark Rise
10.00 Malou efter tio.
till Candleford.
12.00 Hem till gården.
17.30 Sverige idag.
13.00 Downton
18.00 Rapport.
Abbey.
18.15 Kulturnyhe14.00 Magnum.
terna.
15.00 Fixer upper.
18.28 Sportnytt.
16.00 Dr Phil.
18.33 Lokala nyheter. 17.00 Efter fem.
18.45 Go'kväll.
18.50 Keno.
19.30 Rapport.
19.00 TV4Nyheterna.
19.55 Lokala nyheter. 19.30 Halv åtta hos
20.00 Uppdrag
mig.
granskning.
20.00 Idol. Svenskt
21.00 Kulturfrågan
underhållningsprogram
Kontrapunkt. Svensk
från 2019.
frågesport från 2019. 21.00 Himmelsdalen.
22.00 Kärlek, tårar
Svensk thrillerserie
och cheerleading.
från 2019.
Finsk dokumentär från 22.00 TV4Nyheterna.
2016.
23.00 Law & order:
22.55 Skam France.
Special victims unit.
Fransk dramaserie från 0.55 CSI.
2018.
2.55 MacGyver.
23.15 Rapport.
3.50 Fixer upper.
23.20 Det sitter i
4.50 Husakuten.
väggarna.
5.45 Nyhetsmorgon.
0.20 Eagles.
1.40 Rederiet.
4.45 Sverige idag.
6.00 Hundräddaren.
5.15 Go'kväll.
7.00 Familjen Annorlunda.
8.00 Antiques
12.00 Rapport.
roadshow.
12.05 Sanningen om 11.00 Hela England
fetma.
bakar.
12.55 Mstislav Rostro- 12.00 Mannen som
povitj.
talar med hundar.
14.30 Gift vid första
13.00 Dr Phil.
ögonkastet Norge.
14.00 Mord och inga
16.00 Rapport.
visor.
16.05 Historiens
15.00 Judge Rinder.
farligaste rovdjur.
16.00 Det okända.
16.55 Övergivna rum. 18.00 Familjen An17.15 Nyheter på lätt norlunda.
svenska.
19.00 Love Island
17.20 Nyhetstecken. Sverige.
17.30 Oddasat.
20.00 Fabriken inifrån.
17.45 Uutiset.
Brittisk dokumentärse18.00 Hem till somrie från 2018.
maren.
21.00 Sjuksystrarna
18.30 Sanningen om på Fredenslund. Dansk
vardagsmotion.
dramaserie från 2019.
19.20 Glimt av Norge. 22.00 Gåsmamman.
Norskt reportageserie Svensk dramaserie
från 2011.
från 2016.
19.30 Veep. Ameri23.00 Maria Wern.
kansk komediserie från 0.00 Mord och inga
2015.
visor.
20.00 Morgan Fre1.00 Det stora famileman: Jakten på Gud. jeäventyret.
Amerikansk dokumen- 2.00 En natt på
tärserie från 2017.
slottet.
20.50 Vykort från
3.00 Hela England
Europa. Norsk reporta- bakar.
geserie från 2009.
4.00 Hawaii five-0.
21.00 Aktuellt.
5.00 Judge Rinder.

TORSDAG 29/8
6.00 Morgonstudion.
9.10 Rederiet.
9.55 Go'kväll.
10.40 Det sitter i

väggarna.

11.40 Dom kallar oss

artister: Ögonblicket.

11.45 Kronérs som-

margäster.
12.45 Uppdrag
granskning.
13.45 Kulturfrågan
Kontrapunkt.
14.45 Sverige!.
15.15 Nästan unplugged.
16.00 David Bowie:
The last five years.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyheterna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go'kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Timjan, tupp
och tårta. Svenskt
matlagningsprogram
från 2019.
21.00 Hundra procent
bonde. Dansk realityserie från 2018.
21.45 Väsen. Svensk
reportageserie från
2011.
22.00 Opinion live.
Svenskt samhällsmagasin från 2019.
22.45 Rapport.
22.50 Louis Theroux:
Jag och mina kärlekspartners. Brittisk dokumentär från 2019.
23.50 Lyckolandet.
0.35 Kulturfrågan
Kontrapunkt.
1.35 Rederiet.
4.45 Sverige idag.
5.15 Go'kväll.
12.00 Rapport.
12.05 Sanningen om

vardagsmotion.
12.55 Tanja och de
dövas Europa.
13.40 Historiens
farligaste rovdjur.
14.30 Gift vid första
ögonkastet Norge.
16.00 Rapport.
16.05 Felicias rötter.
16.35 Moro squad.
17.05 Korta tvhistorier.
17.15 Nyheter på lätt
svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Ishockey:
Luleå–Augsburger
Panther. CHL.
20.00 Medmänsklighet – ett brott?.
20.55 Flaskhals.
Svensk animerad

kortfilm från 2019.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Leviatan. Ryskt
drama från 2014.
0.30 Babel.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
2.10 Gift vid första
ögonkastet Norge.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
13.00 Downton

Abbey.

14.00 Magnum.
15.00 En plats i solen

– borta eller hemma
bäst?.
16.00 Dr Phil.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos
mig.
20.00 Sveriges bästa.
21.00 Himmelsdalen.
Svensk thrillerserie
från 2019.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 Law & order:
Special victims unit.
0.55 CSI.
2.55 MacGyver.
3.50 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?.
4.50 Husakuten.
5.45 Nyhetsmorgon.
6.00 Hundräddaren.
7.00 Familjen An-

norlunda.

8.00 Antiques

roadshow.
11.00 Hela England
bakar.
12.00 Mannen som
talar med hundar.
13.00 Dr Phil.
14.00 Mord och inga
visor.
15.00 Judge Rinder.
16.00 Det okända.
18.00 Familjen Annorlunda.
19.00 Love Island
Sverige.
20.00 Hundar utan
hyfs.
21.00 Trädgårdsmästarna. Brittisk
trädgårdsserie från
2017.
22.00 Gåsmamman.
Svensk dramaserie
från 2016.
23.00 Maria Wern.
0.00 Mord och inga
visor.
1.00 Det stora familjeäventyret.
2.00 En natt på
slottet.
3.00 Hela England
bakar.
4.00 Hawaii five-0.
5.00 Judge Rinder.
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KRYSS & PYSSEL Lösningar
REDAKTÖR: ISABELLA WATTS, isabella.watts@lrfmedia.se

Sudoku lätt

Sudoku svår

Läsarnas

Skriv till Läsarnas Land,
Box 30133, 104 25 Stockholm
lasarnasland@land.se
tel 010-18 44 173

Skriv till oss!
■■Varje vecka får vi på Land
många härliga brev och bilder
från er läsare. Både stora och
små händelser, gulliga djur
bilder, kloka ord, efterlysningar
och mycket mer. Dela gärna
med dig, du också!

Annelie

FRÅGOR OM PRENUMERATION? Kontakta kundtjänst på tel 010-184 40 89.

Kryptolösning

15

10

21

7

9

11

I

L

9

10

2

9

4

4

N E R V

19

Rakt i krysset
Rätt antal E = 2 stycken
Agneta Andersson, Järna, Ingrid Peyron,
Sala, Birgitta Ahlgren, Laholm.
Halvankrysset
Rätt antal A = 1 styck
Laila Bengtsson, Bollnäs, Olof Rådberg,
Bromma, Elisabeth Nyman, Dalstorp.
Sommarkrysset
Rätt antal N = 18 stycken
Bengt Hjalmarsson, Skillingaryd, Erling
Gustafsson, Säter, Barbro Wahlström,
Hyltebruk.
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Landkrysset
Rätt antal L = 9 stycken
Roger Rönn, Borlänge, Marie Rapp,
Rydal, Gunnel Johansson, Löttorp.
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Fin sommarvy

■■Lilla dottern blickar ut över
pappas nypressade fält. Kanske
en ny generation bonde?
Petra Strömberg

Mer Land på sociala medier

Instagram #tidningenland
Vi får in fantastiska bilder till Läsarnas Land via mejl och brev och även från Instagram.
Här bjuder Land på fina bilder på Instagram under hashtaggen #tidningenland eller
#helalandetlever. Följ oss på @land_se och @landfixat

Rakt i krysset 31/32 Landkrysset 31/32
Mysigt med ull.

Svalkande dopp.

Regn ute – sol inne.

Godmorgon!

PERNILLA ALEXANDERSSON.

Foto: Baghlanian

54

LAND NR 35 · 2019

Miljonchans på din insändare!
■■Vill du också vinna på din bild, din dikt eller din tanke?
Varje vecka dras en av veckans insändare på Läsarnas Land
och belönas med Landlotten!
Skicka in ditt bidrag till Läsarnas Land,
Box 30133, 104 25 Stockholm, eller mejla till
lasarnasland@land.se. Vi förbehåller oss rätten
att korta insändaren och har inte möjlighet att
skicka tillbaka insänt material.

Vilka rabarber!
■■Vårt älskade barnbarn
Sven (2,5 år) har kommit
från Köpenhamn för att
besöka mormor och
morfar på Österlen och
provsmaka vår rabarber!
Ingegerd och Hans-Åke
Andersson, Ravlunda

Öppettid: Mån–tor 8–17. Fredag 7–16.

Sommarkväll
i Gaperud
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Missa inte nästa nummer av Land!

usti
I brevlådan 30 aug

FOTO: KATARINA EKESTRÖM

● Livet på landet: Familjen Lind

Följ oss på
Instagram
@land_se

älskar släktgården i Brönnestad
● Land spanar: Byborna i Vannsätter
gräver själva för fiber
●T
 rädgård: Lennart Aronsson
skapar trädgårdskonst
● Mat & dryck: Laga läckert
och gott i långpanna
● Kulturkoll: Astrid Lindgrenfilmerna – då utspelar de sig
● Gör det själv: Lär dig virka vågat

Nyhet! Nu kan alla prenumeranter läsa tidningen
digitalt! Prenumerationspriset inkluderar både nya
och gamla nummer av Land som e-tidning!
Utbetalt arvode inkluderar Lands rätt till elektronisk
publicering. För ej beställt material, text och bilder, ansvaras ej.
Ev vinstskatt betalas av vinnaren.
LRF Media AB lagrar och behandlar personuppgifter. Uppgifterna används för att kunna ge dig föredömlig service och en felfri
administration av din prenumeration samt för information och
marknadsföring via post, telefon och elektronisk kommunikation. Uppgifterna lagras och disponeras av LRF Media AB under
den tid du har någon av våra produkter samt en tid efter avslutad prenumeration för att vi ska kunna nå dig med förmånliga
erbjudanden om att ändra eller återuppta din prenumeration.
Det kan också röra sig om intressanta erbjudanden från oss eller
från våra samarbetspartner. Om du inte vill ha sådana erbjudanden, meddela oss och dina uppgifter kommer att spärras. Om
du vill avsluta kundrelationen efter prenumerationstiden är vi
tacksamma om du hör av dig så att vi kan avlägsna dina uppgifter. Eventuellt felaktiga uppgifter kan du begära rättelse av när
som helst. Vänligen kontakta vår kundservice om du önskar ta
del av, ändra eller stryka någon av dina uppgifter.

Nästa nummer:

30 augusti
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SPECIALPRIS PÅ NYA ELMOPEDEN VÄSSLA 2 – MISSA INTE!

I ANNONS

Nya

Eldrivna Vässla 2 är här!

Nu lanseras den nya smidiga uppdaterade svenska mopeden
Vässla. Starkare motor och ännu roligare att köra!

NU ENDAST

”

:22
500
ord. pris 25 000:-

✩✩✩✩✩
Överträffar förväntningarna!
– väl fungerande, cool och 2020.
Vässla = Streetsmart
/Björn

(En av många nöjda kunder).

SNABBFAKTA
●
●
●
●
●
●
●

MISSA INTE!

Vässla 2 släpps först i en blank, svart och
numrerad modell med ett unikt märke på.
Denna modell säljs endast i 500 ex.

●

Räckvidd: 40-60 km
Maxfart: 45 km/h
Portabelt batteri
BÄST I TEST av Aftonbladet och M3
Totalvikt: 60 kg
Motor: Bosch 1200 W
Laddningstid: 5-6 timmar
Levereras fullt monterad – FRI FRAKT!

10 % rabatt

SPARA 2 500:BESTÄLL din VÄSSLA 2 till specialpris på www.land.se/shopping
Kundservice
Land Shopping
Telefon (vard kl 8-17)

08-410 344 60

LOKALT HANTVERK

GLAS & PORSLIN

DJUR & NATUR

HÄLSA

TRÄDGÅRD

MATLAGNING

STORSÄLJARE

TEXTIL

