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Skåne saknas mig!

Experten Ann-Kristin Sundin varnar för ovetenskapliga kostråd.

D

et börjar dra ihop sig till ettårsjubileum minsann! Ett långt år av
lidande som den mer poetiskt lagda skulle ha sagt men jag är mer
rakt på sak och säger: Ett besynnerligt trist år har vi levt med den
här coronan och det räcker nu.
Coronan kom och skapade en känsla av overklighet, av filmisk dystopi
och nedsänkt livsglädje och jag vet fortfarande inte riktigt vad som är rätt
eller fel i min och i samhällets relation
till coronan.
Jo, jag håller avstånd till andra på
buss och i butik och nej, jag bjuder
inte upp till vare sig dans eller middag och ja, jag reser ingenstans utan
håller mig på hemmaplan hela tiden.
Men om det är rätt?
Det vet jag faktiskt inte ...
och det är att jag
saknar mitt gamla pre-corona-liv och
framför allt saknar jag möjligheten ÄLSKADE SKÅNE. Jag är född
skåning, uppvuxen skåning och i dag
att resa. Det behöver inte vara några
utflyttad skåning men efter ett års
större resor och inte bara själva resan bortavaro från denna södra provins
utan planeringen inför resan, händel- så börjar längtan slå knut på både
serna under resan och sedan minnena tankar och kropp.
från resan. Att resa är en del av livet –
om det sedan är en månads tågluff i södra Europa eller en helg i Skara – det
spelar inte så stor roll. Egentligen.
Framför allt saknar jag att resa till Skåne. Hur jag än vänder och vrider
på det så är jag född skåning, uppvuxen skåning och i dag utflyttad skåning
men efter ett års bortavaro från denna södra provins så börjar längtan slå
knut på både tankar och kropp och jag kanske ska slå till och resa dit rent av?
en sak vet jag dock

30 S VUNNET SVERIGE

Legendariska skurkar: Minns ni
kassaskåpssprängaren?
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Det händer i februari.
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Robert och Åsa vill återskapa
bergmansgården i Dalarna.
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Tips om underhållning och
nyheter.
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Lösningar och läsarnas bilder.
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Veckans krönikör är
Kristina Bäckström.
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Fynda på Lands nya
jubileumssajt.
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Så odlar du ditt eget
trädgårdsapotek.
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Det bästa med Land

1
2

Land älskar svensk mat och
dryck – att laga den och njuta
av den.
Land är till för
dig som älskar
livet på landet och
landsbygden.
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4 bubblande superrecept
– Jenny Neikells bästa.
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Goda och smarta tips och råd.

Tävla

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

Du får ännu mer på www.land.se
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från hela Sverige
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”Det är en dröm att
förvalta släktgården”

Här kan du även sköta dina
prenumerationsärenden, nå
vår kundtjänst och läsa Land
som e-tidning.
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FOTO: MARIA HANSSON

Namn: Joel Linderoth.
Ålder: 51.
Bor: Mycket i Stockholm men
också i Tärnsjö och Skåne
Familj: Verkligen! 3 döttrar!
1 hustru!
Läser just nu: Hin ondes
hus av Aurora Ljungstedt
(publicerad 1853!).
Äter just nu: Vitkål, rödkål,
blomkål, brysselkål!
Lyssnar på just nu:
Studio Allsvenskan – fotbollspodden som (nästan)
alltid är intressant.

52 V ECKANS TV

Norrbotten bjuder
på de bästa smakerna.

22 Ä
 KTA MAT & VIN

Lyssnar ofta på
fotbollspodden

6 sidor kryss och pyssel.

10 F RÅN SVERIGE-RESAN

Jenny ”Surtanten” Neikell
avslöjar fermenteringens hemlighet.

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

46 K RYSS OCH PYSSEL

4 L IVET PÅ LANDET

dock , med riskgruppsföräldrar

som håller sig i karantän och inte kan
träffas så blir ju resan bara halv – det är ju framför allt tack vare dem som
resan brukar bli så bra!
Så jag fortsätter att hålla mig hemma, fortsätter att låta Skåneklådan
sprida sig i kroppen och hoppas att den
där coronan ska ta sitt pick och pack
och resa i väg fortare än kvickt!
Den får ju göra det där som vi andra inte får ...
Ha en fin helg! ■

Sticka smarta vantar till barnen.

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Annons

TEMA: Rörliga & smidiga leder

Äntligen
hjälp till
mina
leder!
75-åriga Illona Dalkvist är en aktiv pensionär
som älskar sång, musik och resor. Förra året
upplevde hon svårigheter med sina knän under
en semester till Mexiko. Hon sökte hjälp och
hittade de växtbaserade tabletterna Movizin
Complex.

N

är man träffar Illona är
det som att träffa en ”ung
tjej”. Hon är livsglad,
ungdomlig och pratsam. Hon kilar smidigt runt i huset, serverar
kaffe och en jättegod hembakad
kaka, hela tiden med ett stort
leende.
Om man inte visste om det
skulle man aldrig kunna tro att
hon har haft svårigheter med
sina ben.

Knäna krånglade
- I början av förra året fick jag
bekymmer med mina knän under en familjesemester till Mexiko. När vi åkte iväg på dagsutflykter var jag tvungen att stanna
kvar i bussen medan alla andra
gick på vandring, berättar Illona och får ett besviket uttryck
i ansiktet.
- Det kändes otroligt begränsande och jag var så ledsen över
att jag inte orkade.

lona om den dåliga upplevelsen
för sina väninnor.
- En av dem kände igen sig i
situationen och gav mig en ask
Movizin Complex med extrakt
från ingefära, nypon och boswellia som kan bidra till bra leder.
Jag började direkt och när asken
nästan var tom beställde jag själv
en ny hos Wellvita.
- Efter några veckor mådde jag
bättre än på väldigt länge. Sedan
dess har jag fortsatt att ta Movizin och jag kommer inte att sluta! Absolut inte, säger Illona med
eftertryck.
Ilona har fått en ny tro på tillvaron. Hon vill resa och leva ett
aktivt liv igen och planerar att
börja så fort det bara är möjligt.
- Mitt liv har tagit en underbar
vändning nu när jag känner mig
pigg och slipper känna att min
knän begränsar mig, säger Ilona
med ett strålande leende.

En lösning
Tillbaka efter resan berättade Il-

Illonas leder började krångla på Mexicoresan

Hjälp all a dina leder!
Ledbrosk slits naturligt med
åldern, men vissa växtämnen
har visat sig kunna hjälpa till
smidiga och rörliga leder.
Människokroppen är utformad
för att användas. Helst hela
livet. Men när muskler och kondition underhålls genom ett aktivt liv så kan samma aktiviteter
också innebära att våra leder
helt naturligt blir lite slitna.
Det händer i stort sett för alla.
Även upprepade rörelser och
tunga lyft eller ett långvarigt
stillasittande kan på sikt slita
på det mjuka brosket som finns
i kroppens många leder. Det är

inte ovanligt att det med
åldern uppstår en naturlig
stelhet i knän, höfter, fingrar,
axlar, rygg och nacke.
Movizin Complex
innehåller en skräddarsydd trippel av
växtextrakt för dina leder Ingefära kan hjälpa
mot stelhet och hjälper
till att upprätthålla
ledernas rörlighet.
Nypon bidrar till
ledernas uthållighet och styrka och
boswellia bidrar till
en god ledkomfort.

Läs mer på www.wellvita.se

PROVA NU TILL SPECIALPRIS
Prova Movizin Complex med
abonnemang. Specialpris
på 1:a leveransen.

ONLINE:
www.wellvita.se

Endast 149:- (+ frakt 39:-)

vardagar kl 8-16

för två månaders förbrukning

RING: 0223-50 03 50

Kundservice är alltid redo
att ge dig råd och vägledning.

Ingen bindningstid.
Betala efter du
har mottagit din
beställning.

Kanalstråket 1, 433 76 Jonsered

LIVET PÅ LANDET De för släktens arv vidare
BERGSMANSGÅRD. Familjens gård ligger
nära den gamla hyttan i Klenshyttan.

I den gamla hyttan i Klenshyttan, ett stenkast
bort, framställde farfars farfar värdefullt tackjärn. Här på gården har släkten Pernolf bott
i generationer. Nu är det Robert och Åsa och
deras fyra barn som tar över!
TEXT ANNIKA BOLTEGÅRD | FOTO MARIA HANSSON

Robert och Åsa i Klenshyttan

”Vi vill återskapa
bergsmansgårdens
forna prakt”
4
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■ KLENSHYTTAN är en småort och bergsmansby i Ludvika kommun, med cirka 80
invånare. Den ligger 1,1 mil sydväst om
Ludvika, vid riksväg 50 mot Grängesberg.
Här framställdes tackjärn i över 300 år av
oavbruten drift, från tidigt 1600-tal till 1920.
Anläggningen ägs i dag av Ludvika kommun.
Hyttan ingår i Ekomuseum Bergslagen.

DALARNA

Klenshyttan

ARVTAGARE.
 obert Pernolf och
R
Åsa Gustafsson
framför släktgården
i Klenshyttan.

E

fter en färd genom tät
granskog och förbi blanka
sjöar når vi till slut Klens
hyttan, nära Ludvika. Här finns en av
de äldsta bevarade hyttorna i Berg
slagen.
Den var i gång i över 300 år, från
1608 till 1920 då den lades ned på
grund av konkurrens från det moder
na järnbruket som växte fram.
I dag är den gamla hyttan ett väl
besökt turistmål och ligger bara ett

stenkast från Robert Pernolfs och
Åsa Gustafssons bergsmansgård.
– Min farfars farfar köpte gården
i mitten av 1800-talet och byggde en
ny mangårdsbyggnad 1865. Han kom
från en bergsmansläkt som hade bott
här i trakterna sedan 1400-talet, be
rättar Robert.
Farfars farfar var en av bergsmän
nen som ägde andelar i hyttan, han
hade två av totalt 24 andelar. Det gav
honom rätt framställa tackjärn under

Här har det bott bergsmän
i flera generationer
Namn: Robert Pernolf
och Åsa Gustafsson.
Åldrar: 46 och 38 år.
Bor: I en bergsmansgård
i Klenshyttan i Ludvika
kommun.
Gör: Robert är area sales
manager på Reinhausen
Nordic i Täby och Åsa är
strategisk inköpare på
Hitachi ABB Power Grids
i Ludvika.

Familj: Den gemensamma sonen Edvin, 20 månader, Åsas dotter Kieva, 6
år, Roberts döttrar Lovisa,
14 år, och Hanna, 20 år.
Drömmer om: Att återskapa bergsmansgården
till sin forna prakt, öppna
en gårdsbutik för second
hand och byggnadsvård
samt att skaffa höns och
getter.

LAND NR 5 · 2021
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LIVET PÅ LANDET De för släktens arv vidare
FORTS.

HARMONISKT. Färgskalan
på tapeterna är vald med omsorg för att passa husets stil.

MINNEN. På gården finns mängder av tidningsklipp och foton
från tidigare generationer.

PRAKTFULL. Den stora salen med matsalsmöbler från
1800-talet och nytillverkade tapeter efter gammal förlaga.

”Min farfar och farmor försörjde sig med allt från
grisuppfödning och jordgubbsodling till skogsarbete”
sina ”hyttveckor” varje vinter. Sedan
kunde han sälja järnet med god förtjänst.
– Ja, som bergsman hade han det
ganska gott ställt, men för senare
generationer minskade lönsamheten. Min farfar och farmor försörjde
sig på annat sätt, med allt från grisuppfödning och jordgubbsodling till
skogsarbete, säger Robert.

Det står tomt i dag, men Robert
och Åsa renoverar det och vill återställa den gamla stilen och kanske
öppna en liten gårdsbutik här.
– Ja, det var en gårdsbutik här
kring förra sekelskiftet. Öppnar vi en
ny skulle vi vilja sälja allt från second
hand till egenhyvlade foder och lister, säger Robert.

Funderar på att öppna butik

Det slitna 1990-talsköket i gårdshuset har ersatts av ett 1950-talsdito,
köpt second hand komplett med
skåp och rostfri diskbänk, plus ett
rutigt linoleumgolv.

Robert var ofta här som barn och han
minns hur farmor hade vävkurser i
den gamla bagarstugan, som de i dag
kallar gårdshuset.

6
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Har försökt hålla låg budget

– Det blev fint faktiskt. Och vi har
försökt hålla en låg budget genom
att köpa begagnat och göra mycket
själva. Robert har hyvlat lister själv
efter gammal förlaga, till exempel,
säger Åsa.
Hon har bott här i tre år, sedan hon
och Robert blev sambo. Han har bott
här sedan 1995, då han tog över gården efter sin mamma. Hans två döttrar från ett tidigare äktenskap bor
här också.
Det ståtliga boningshuset på 280
kvadratmeter har blivit ett gemensamt projekt för paret.
De delar intresse för byggnads-

vård, renovering och inredning och
vill återskapa en gammaldags stil,
lik den som rådde då huset byggdes
i slutet av 1800-talet.

Överraskning under innertaket
Takhöjden är imponerande, minst 3,2
meter. Och när de rev bort det gamla
innertaket av papp, väntade en glad
överraskning.
– Vi visste inte vad som skulle finnas därunder, men det var som en
dröm. Ett fint brädtak med hand
smidda spikar, säger Robert och pekar upp mot det vitmålade trätaket
med breda bräder.

BEVARAD. Den gamla hyttan från 1600-talet, där Roberts
anfäder ägde andelar som bergsmän, är väl bevarad.

VEDSPIS. Robert
gillar att elda i kökets
vedspis, som faktiskt
är nyinstallerad.

DÖRRFYND. Den gamla dörren
till skafferiet fanns i ladan.

LAND NR 5 · 2021
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FORTS.

DAMM. Gården ligger intill dammen som förr
försåg hyttan med vattenkraft. I dag används
den till att fiska i på sommaren.

REJÄL. Nyckeln till hyttan finns kvar, en tung och gedigen järnpjäs.

TUNGT. En gammal järntacka framställd i hyttan finns kvar i en lada som ett minne
av bergsmännen i släkten.
TIMRAT. Loftboden är den
äldsta byggnaden på gården och
den rustades upp förra året, med
nytt tegeltak i gammal stil.

Favoriten är
tillbaka!
Marknadens mest prisvärda vedpanna,
Vedolux 30, är tillbaka i helt ny tappning.
Testad och godkänd av svenska RISE och
uppfyller EcoDesignkravet med råge.
Säg hej till nya Vedolux 32!

PFY
• UP LLER

Vedolux 32 är en svensktillverkad vedpanna med sugande
fläkt, avsedd för vedeldning. Eldstaden är konstruerad för
omvänd förbränning med keramiskt roster.
Benstativet på bilden är ett tillbehör.

”Det känns som ett stort
ansvar att förvalta gården”
DESIGN
ECO
15/1189 •
20

Trycket blev för stort, ni ville ha tillbaka er
gamla favorit och vi lyssnade. Vi gav uppgiften till våra konstruktörer och de skapade en fantastisk vedpanna som uppfyller
alla nya miljökrav. Dessutom gjorde de
den bättre på alla punkter, effektivare, mer
ekonomisk och ännu enklare att sköta.

VERIFIERAD AV
RISE SVERIGE

Värmebaronen. Alltid personlig service.

Tel 044-22 63 20 | www.varmebaronen.se
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Den stora salen känns pampig med
sina matsalsmöbler från 1800-talet
och sin väldiga kakelugn.
I hörnrummet intill har Robert
och Åsa sitt sovrum och intill, mot
gården, ligger deras vardagsrum.
I alla rummen ligger breda och gedigna golvplankor.
– Ja, det är kilsågade trägolv från
1800-talet som vi har såpskurat, det
blev fint, säger Robert nöjt.
Färgskalan på tapeter och målning
är vald med omsorg för att passa husets stil.
Som den milt gråa färgen på lister
och dörrar i hallen till exempel:

– Det är 30 procent grön umbra
och tapetens färgskala går i samma
ton, säger Åsa.
På övervåningen finns en hel del
kvar att göra, även om de tre större
barnens rum är klara, nyrenoverade
med fina tapeter och trägolv. I mitten
finns ett större rum som ska bli TVoch sällskapsrum.

Har renovering som hobby
En kattvind är inredd och ytterligare
en ska inredas och ett badrum ska också byggas. På golvet där ligger en stor
hög med bräder som ska bli nytt tak.
– Det är svårt att få tid till alla pro-

”

Läs mer om landsbygd på www.land.se

UTRYMME. Åsa går förbi ladan där
det finns gott om plats för att ha höns
och kanske getter i framtiden.

Bergsmännen framställde järnmalm
■■Sedan medeltiden drev

bergsmän bergsbruk för att
producera metall, som tackjärn
i en masugn. Bergsmännen
skötte både brytningen och
förädlingen av malmen.
Malmen i jorden tillhörde
kronan (kungen), men bönder
som ägde mark i närheten
kunde gå samman i ett koope-

SLÄKTFOTON. På väggen sitter foton
från flera generationer på gården. Till
vänster på fotot högst upp till höger är
Roberts far som barn.

jekt – man får passa på när de yngre
barnen sover, säger Åsa och ler.
Både hon och Robert ser renove
ringen som ett slags hobby och fri
tidsintresse. Han gillar att snickra
och tapetsera och hon att måla och
inreda.
Även utomhus, på gården och i de
andra byggnaderna finns ett ständigt
behov av underhåll och reparationer.
Förrförra året gjorde de en stor
insats med att lägga nytt tak på den
timrade ladan. De fick bidrag från
länsstyrelsen för kulturhistoriskt
intressanta miljöer till att köpa gam
maldags Vittingetegel.

Då var yngste sonen Edvin bara ett
par månader gammal och Åsa kuta
de ned från taket med jämna mellan
rum för att amma honom, och Åsas
mamma var barnvakt.
– Det var ett jättejobb och ett lag
arbete med släkt och vänner. Vi var
flera stycken som langade tegel upp
till Åsa och hennes morbror uppe på
taket, 5 500 tegelpannor totalt under
några veckor, säger Robert.

Huset är fullt av minnen
Förra året lade de om taket på den
äldsta byggnaden, den timrade loft
boden, med samma slags tegel, och

framöver ska även gårdshusets plåt
tak bytas mot ett tegeltak som passar
huset bättre.
Inne i den gamla ladan finns läm
ningar från järnframställningen, som
slagg och en stor tung järntacka med
stämpel på.
I hallen ligger en rejäl nyckel av ge
diget järn på en av byråarna.
– Det är den gamla nyckeln till hyt
tan, den tog min farfarsfar hem när
hyttan stängdes 1920, berättar Robert.
Huset är fullt minnen från t idigare
generationer. Det finns lådor med
tidningsklipp, gamla lagfarter, räk
ningar och foton.

rativt järn- eller kopparbergs
lag. De var då fria bergsmän
som gemensamt ägde och
drev sin egen gruva, hytta eller
masugn. Tillstånd till driften,
privilegium, fick de av kungen.
Bönderna arbetade själva
säsongsvis med jorden och
med järnet.
KÄLLA: WIKIPEDIA

Nu är det Robert, Åsa och deras
barn som är de nya generationerna
på bergsmansgården.
– Ja, det känns som ett stort ansvar
att förvalta och bevara gården, säger
Robert.
De har många planer för gården
som de vill förverkliga. Som att byg
ga ett uterum med utsikt över dam
men och en köksträdgård.
– Vi drömmer om att återställa
gården till sin forna prakt och med
det liv och rörelse som fanns här
förr. Gärna ha djur här igen, kanske
börja med höns och getter, säger
Robert. ■
LAND NR 5 · 2021
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FRÅN SVERIGE-RESAN

Norrbotten bjuder på b
Resan i Matsverige går vidare.
Den här gången handlar Från
Sverige-resan om bland annat
fisk och bröd när vi landar
så långt norrut som vi kan
komma. Häng med på en
fantastisk smakresa!
TEXT JOEL LINDEROTH, RONNY KARLSSON
FOTO ISTOCK

N

orrbotten bjuder på vacker
och varierad natur och det ger
stora möjligheter för ett unikt
matutbud. Från Sverige-resan börjar
vid kusten och med fisket som varit en
viktig näring i flera hundra år. ■

NORRBOTTEN

Viktigt centrum
för fisket

■■Redan 1928 gick fiskare samman

och bildade det som i dag heter BD
Fisk och hör hemma i Luleå. Företaget ägs och drivs av omkring 30 fiskare från hela kusten i Norrbotten.
Företaget har varit väldigt viktigt
för att hålla fiskenäringen vid liv
och här förädlas lax och produceras
också löjrom och surströmming när
det är säsong. Riktiga delikatesser
med fantastiska smaker!

Bröd med smak av naturen
■■Yvonnes Bageri ligger vackert beläget

på en 1700-talsgård mitt i natursköna
Tornedalen. Här används naturens
egna kryddor för att skapa en unik
smak i brödet. Det skapas mjukbröd,
tunnbröd och fikabröd som även görs
gluten- och laktosfritt och smakerna kan
bestå av till exempel nässlor, granskott och björklöv.

Polarbröd på väg tillbaka

Potatis som champagne

■■Polarbröd har genom åren blivit

en symbol för framgångsrik matproduktion och är en stor succé på
många marknader. I augusti förra året
förstördes fabriken i Älvsbyn i en brand
men produktionen är nu i gång i lite
mindre skala och återuppbyggnaden
är på gång. Polarbröd reser sig igen!
Snart finns också märket Från Sverige på
brödförpackningen.
Renklämman är en klassiker som
när den lanserades var världens första
djupfrysta smörgås. I dag finns den i flera
olika tappningar och med olika pålägg.
Polarbröd producerar kakbröd, tunnbröd,
smörgåsar och nu även en brödmix som
gör att du kan baka din egen Polarkaka!
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■■Området norr om 63:e

breddgraden kallas för potatisens
champagnedistrikt och det har företaget Outinens
tagit fasta på.
Familjeföretaget
med säte i Haparanda har jobbat
med potatisprodukter sedan
1950-talet och
är i dag kanske
mest känt för sina
olika gratänger.
Outinens menar
FOTO: POLARBRÖD

att kombinationen av den perfekta
jorden, midnattssolen och minimalt med bekämpningsmedel skapar en unik produkt.
Och här kan man
prata om potatispassion – man tänker,
drömmer, pratar och
äter potatis!
Dessutom utsågs
potatis till årets
livsmedel 2020 –
hur smart är inte
det! Svensk potatis
regerar!

FOTO: OUTINENS

Du hittar alla delarna i Från Sverige-resan på www.land.se

å bästa smakerna
Med getter
i fokus

Serie!

Från Sverige
– svenska råvaror
i all världens mat

■■Kalix Ost satsar

FOTO: SUSANNE LINDHOLM

på ostar med mjölk
från de getter som
finns på gården. Här
tillverkas en kolasås
gjord på getmjölk och
det finns också ett kafé där
det erbjuds produkter från den
egna gården. Väl värt att besöka
– flera gånger!

TRADITION. Har du hört talas om
kaffeost? Du lägger ner osten i det varma kaffet och låter den smälta. När du
druckit upp kaffet ligger ostbitarna kvar
i koppen, varma och goda – om du inte
redan ätit upp dem med skeden förstås.

Lamm på alla vis

■■Cederings gård vid Ängesån i Överkalix har fokus på lamm

Sveriges bästa
falukorv

och där sker allt på ekologiskt vis. Fåren får beta på naturbeten
som gynnar den biologiska mångfalden och man förädlar kött,
skinn och ull. På hösten säljs färskt får- och lammkött och under
övriga året finns fruset kött till försäljning. Det går även att
beställa via webbshopen.

FOTO: SUSANNE LINDHOLM

■■Nordchark är företaget som

Jordgubbar och tomater

växte fram efter det att Scan lade
ner i Luleå 1999 och är i dag en
viktig producent av charkpro
dukter. Vid Chark-SM 2018 utsågs
deras falukorv till Sveriges bästa
(!) och lokala råvaror sätts i fokus
vid produktionen. Korv, palt, sylta
och rimmat kött är exempel på
sådant som skapas i fabriken. Pro
duktionen är KRAV-certifierad och
man har också en lunchrestau
rang, Mathuset, där det serveras
mat tillverkad av lokala råvaror
öppen för alla!
Kolla efter Kött från Sverige-
märkningen på förpackningen, då
vet du att korven har ett utmärkt
ursprung.

■■Norrskenstomat Handelsträdgård i Nikkala har

som namnet avslöjar fokus på tomater. Här odlas det
runda tomater, kvisttomater och körsbärstomater
men man satsar också på andra färska grönsaker.
Under 2020 lanserades även en jordgubbsodling som
tillhör de nordligaste i Sverige.
i samarbete med
ursprungsmärkningen
Från Sverige
– www.fransverige.se

Rabarber – svenskt så det förslår!
■■I Altersbruk i Piteå kommun hittar vi Sveriges enda rabar

beri. AlterHedens Gårdsbutik & Rabarberi har sin butik öppen
på vardagar året runt och där finns över 100 produkter! Här
lockas det med så varierade godsaker som rabarbermarmelad,
hjortronsylt, chokladdoppat tunnbröd och rabarberlakrits.
LAND NR 5 · 2021
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I HUVUDET PÅ Kristina Bäckström
,

Tack, madam Hus
för byggnadsvården!
helt ny husdel så att vi alla fick plats.
Samtidigt vårdade huset oss. Hon höll
oss varma och var själva mittpunkten i allt,
platsen där vi bredde våra frukostmackor
och läste läxor. Huset stod pall för allt vårt
ryckande i gamla plastiga tapeter, vårt småkäbbel om hur saker skulle byggas och förlät våra genvägar när vi inte orkade annat än
att bara spika ihop skiten.

ibland
och tänker på orättvisan. De där radhusen
som varken är gamla eller blankt nya ses
av många som engångsförpackningar. Husen värmer och skyddar så gott
de kan medan folket där inne
när vi kom var hon för liten
spettar loss fungerande kök
”När alla glömt och sätter upp nya likadana.
för oss och mådde inte riktigt bra. Hon satt med ba
De bär ut den ena Ikea-stajvad vi hette och lingen
ken mot en blöt bergknalle.
och bär in en ny medan
hur vi såg ut
Vattnet rann in i källaren
pappen på det platta taket tori ena änden samtidigt som
har huset alltid kar i solgasset och spricker.
hon i hemlighet var helt sur
Undrar hur gamla de husen
kvar oss”
i mössan.
ska bli innan de får någon omDet där med taket visste
vårdnad tillbaka?
vi inte just då. Maken stod
Allt det vi byggde och fixade
och handklöste sig ner med
i vårt madam Hus fungerar just nu
spade genom silt och småsten för att kommen då och då behövs det lite vård ändå.
ma åt att dränera bort källarfukten medan
Bakom knuten står en rödmålad järnstång
jag körde grus med skottkärran.
som ska upp på taket som fäste till en stege. Nästa gång vårblåsten river ner vindskimit t i en toalet tpaus för undertecknad
veplåten vill jag slippa vingla när den ska
kunde madam Hus inte hålla tätt längre. Jag skruvas fast igen.
såg en smutsbrun pöl välla ut på plastmattan i badrummet. Taksponten var inte trä allt det vi byggt, målat och krökt till
längre. Den var som när man lägger pota- står där och när alla glömt vad vi hette
tismos mellan två knäckebrödsmackor, sega och hur vi såg ut har huset alltid kvar
ytterkanter med gegg emellan.
oss. Vi finns med som den där sneda
Åren som följde förändrade både huset skruven jag satte i en gipsskiva och
och oss. Hon fick torr bak, nytt tak och på alla dessa miljoners däng maken
vägen dit hamrade takdroppet hål i minnes- gjort med hammaren.
bilderna. Jag kan inte höra ett ”dripp dropp”
Tak över huvudet, brukar
utan att bete mig som kapten Krok när han det heta. Jag kanske tar i
hör en klocka ticka. Barnen kan berätta his- men ibland när jag ska
torier om stormnätter när de v
 uxna slogs somna känns det som
med takpresenningar som bukade åt fel håll om jag ligger under
och vräkte in hinkvis med regnvatten.
en varm kupad hand.
Makens högerarm blev svårt spiksliten ef- Byggnadsvårdad, varm
ter att ha bankat ihop nytt tak, fasad och en och trygg. ■
jag ser mig omkring i grannsk apet

Vad tycker du?Mejla mig gärna!
Namn: Kristina Bäckström.
Ålder: 58 år.
Sådan är jag: Helgfarmare med
rötterna i Lappland.
Drömmer om: Bättre ordning
i källaren.
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■■Lands reporter Kristina Bäckström
skriver om de flesta ämnesområden
och speciellt mycket om trädgård och
natur.
kristina.backstrom@land.se
Telefon: 010-184 43 64

FOTO: KRISTINA BÄCKSTRÖM

J

ag är byggnadsvårdad, det har jag
varit i många år. Jo, ni läste rätt. Allt
detta prat om byggnadsvård känns
enbent när omsorgen så ofta går åt andra
hållet.
Som huset jag finns i just nu. Hon har sannerligen gjort sitt bästa trots usla förutsättningar.
Kåken byggdes på 1920-talet av virke som
togs ner runt om. Då stod hon i sällskap med
en handfull liknande hus i en skogsbacke.
Nu är varenda plätt runt om upptagen av
nykomlingar: tunnväggade 1970-talskåkar
med platta tak, tegelschabrak och underligt
formade radhus.

NYTT ÄVENTYR. En ny gammal husmadam att
vårda. Här har matsalen fått nya storvulna tapeter
med samma herrgårdskänsla som de första som
sattes upp för 100 år sedan.

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

TA HAND OM DIG!

Med fläder
och vitamin D!
Nyhet! med fokus på
immunsystem.

U

nder vinterhalvåret kan det finnas lite extra
anledning att stötta sitt immunsystem.
Nu lanseras Immune Function™ med
skräddarsydd sammansättning av vitamin D och
utvalda växtextrakt -utvecklat med fokus just på
kroppens försvar.

IMMUNSYSTEM I FOKUS
Immunsystemet är en försvarsmekanism som består av flera samverkande
strukturer och processer i kroppen. För
att fungera normalt ska immunsystemet upptäcka mängder av främmande
mikroorganismer. Under vissa perioder är immunsystemet extra mycket i
fokus.
Att äta hälsosamt, röra på sig och
vara noggrann med handhygien är alltid viktigt. Nu laseras ett nytt kosttill-

skott med en sammansättning av flera
värdefulla ingredienser med inriktning
på att stödja kroppens försvar. Bland
annat ingår fläder, rosmarin, björkbark, havtornsolja och vitamin D.

svenska New Nordic och tillverkas i
Sverige. Vitamin D bidrar till immunsystemets normala funktion. Rosmarin
och fläder bidrar till att stödja kroppens naturliga försvar.

PRAKTISK DOSERING

VAR KAN DU KÖPA
IMMUNE FUNCTION?

Med praktisk dosering av 1 tablett
om dagen tillgodoses ett tillskott av
vitamin D och växtextrakt från bland
annat rosmarin och fläder.
Immune Function är utvecklad av

Immune Function kan köpas i
hälsobutiker, utvalda apotek och via
newnordic.se

Sambucus nigra L

FAKTA FLÄDER
Fläder, Sambucus nigra L., har en lång tradition
i Norden. Fläderträd, som i södra Sverige kallas
för Hylle, vad förr vanligt förekommande som
vårdträd på gårdarna. Av bären har också sedan
långt tillbaka tillverkats saft, vilken ofta traditionellt serverades rykande het under vinterhalvåret.
Fläder bidrar till att stödja kroppens eget försvar.

a_immunefunction_se_20210114_A-land2105_modell.indd 1
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Land fyller 50 år och DU är bjuden!

Välkommen till
Lands jubileumssajt!
Den 8 januari 1971 kom Land ut med sitt allra första nummer. Detta kommer att firas
med buller och bång under hela 2021 med tävlingar, unika jubileumsprodukter och
tillbakablickar på de största händelserna under de 50 år som gått.

Missa inte!
• Tävlingar – vinn fina priser
• Historiska tillbakablickar
• Härlig nostalgi
• Unika jubileumsprodukter
• Spännande nya erbjudanden
hela året

Bara under jubileumsåret!

Landvanten, Landmössan och Landholken
– ett äkta svenskt hantverk
Landvanten och Landholken är två lagom stora
projekt att pyssla med. Enkla och roliga som
passar för alla. För den som inte vill pyssla finns
även Landmössan tillverkad i ull i Dala-Floda.
Nyheterna finns nu att köpa via webben på
www.Landshopping.se De är småskaligt
producerade och äkta svenskt hantverk.

Land firar 50 år som landsbygdens röst
som för samman stad och land sedan starten
1971 – då, nu och framåt!

Tävla, handla och läs mer på

WWW.LAND.SE/JUBILEUM

!

– landsbygdens egen marknadsplats

Odlarens bästa vän!

Kompostera ditt matavfall
med bokashi!
Att bygga bra jord är det finaste man kan göra
i trädgården! Bokashi gör superfin jord av allt
matavfall. Snabbt, säkert och utan stank.
TEXT HELENA NIMBRATT

H

ar du tänkt på att ju bättre
mat du och din familj äter
och ju mer som tillagas
hemma ”på riktigt” från grunden,
desto mer skal och annat matavfall
blir det över? Med kompostformen
bokashi kan matavfall från hela året
sparas för att sedan grävas ner direkt
i grönsakslandet eller komposten.
gör
att avfallet syras, lite som surkål. Det
innebär att den inte luktar illa och
när avfallet väl grävs ner i jorden är
nedbrytningen redan påbörjad så
resten går snabbt.
Du fyller hinken och strör på bokashiströ och ger den två veckor att
fermentera när den är fylld. När du
beställer ett komplett bokashisystem hos Landshopping.se får du med
alla instruktioner du behöver för att
snabbt komma i gång. ■
den speciella bok ashiprocessen

Tips!

899:-

Innehållet i en bokashihink
ska helst inte vara för blött.
Ett tips är att låta blött
matavfall rinna av i ett vanligt
kaffefilter innan
STARTKIT
man lägger det i
KRANHINKAR
hinken!

– 2 st bokashi
hinkar med kran +
1 kilo strö. Bokashi startsats för kökskompostering: Gör jord och gödsel av ditt matavfall!
Hjälp till att bevara biomassan och minska
växthusgaserna. Du minskar sopmängden
med 200–500 kilo per år och du sparar pengar
på sophämtningen!

n

M

ANNONS

Ditt matavfall omvandlas i en fermenteringsprocess. Det blir inte jord i hinken men
omvandlingen går mycket snabbt när du
sedan gräver ner den i landet, komposten,
planteringskrukor eller jordlåda. Vätskan i
matavfallet tappas av med kranen i botten.

VECKANS VARA

20 %

RABATT

312 kr

Ord.pris: 390 kr
SPARA: 78 kr

En unik & handgjord gåva!

Ett keramikhjärta
till Alla hjärtans dag
Dessa hjärtan tillverkas för hand i glaserat lergods
i ateljén på Gotland. De kan variera i form och i glasyrens
nyans, vilket gör varje hjärta unikt. De bilder som visas är exempel
på hur de kan se ut. Finns i svart, vitt, bronze och rött.

103 kr

Ord.pris: 129 kr
SPARA: 26 kr

Vägghjärtat är lätt att hänga
upp då det är kavlat och inte
väger så mycket. Mått: Cirka
13 x 11,5 cm och 5 cm tjockt.
Dubbelhjärta. Perfekta som
presenter och fina att duka
med, dekorera bord eller fönst
erbrädor med. Mått: Cirka 7,5 x
5 cm och 1,3 cm tjockt.

Landshopping.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation. Läs mer om varje produkt på www.landshopping.se. Kampanjen gäller så långt
lagret räcker och är tidsbegränsad, vi hänvisar till Landshopping.se för detaljerad info.

Gå in på www.landshopping.se för att handla
LAND NR 5 · 2021 15

Räddning för trötta
■■Ta en titt på pelargonerna, så här i mörkREDAKTÖR: KRISTINA BÄCKSTRÖM
kristina.backstrom@land.se
TEL: 010-184 43 64

TRÄDGÅRD
& BLOMMOR

ret. Om en planta är på väg att duka under
kan det vara en bra idé att ta sticklingar.
En liten stickling kan vara lättare att klara
genom den mörka vintern. Sätt den lilla
plantan direkt i fuktig jord men en plastpåse
över krukan.

Örtterapeuten Marie-Louise Eklöf

”Odling är enkelt. Stick ner
i jorden med rätt ände upp
så klarar sig de flesta
växter alldeles utmärkt”
Monty Don, brittisk trädgårdsjournalist.

Så odlar du ditt eget t
Din trädgårds färgglada och doftande växter är
också fulla av läkeämnen. Planera redan nu ditt
eget odlade trädgårdsapotek. Här får du växtfakta och tips på hur växtkraften bevaras på
burk och i flaska!
TEXT ANNIKA BOLTEGÅRD | FOTO ISTOCK, MAGNUS LIAM KARLSSON

A

tt vilda växter som nässlor,
johannesört och groblad
har medicinska effekter har
både kloka gummor och ny forskning visat.
Men det har också flera av våra
vanliga trädgårdsväxter. Örtterapeuten Marie-Louise Eklöf har skrivit
flera böcker om hur man tar till vara
naturens läkande ämnen och har nu
skrivit en bok om de odlade växternas potential. Om hur man kan skapa
sitt trädgårdsapotek.
– Trädgården har ju varit i hälsans
tjänst genom århundradena. Redan
Hippokrates, läkekonstens fader,
odlade läkande örter och sedan klosterträdgårdarna i Europa, säger hon.

Örtterapi – ett komplement

ÖRTTERAPEUT. Marie-Louise Eklöf
menar att läkande växter hjälper
kroppens egna processer på traven. Mer
information finns på www.inspira.cc.

Många av de ämnen som finns i både
vilda och odlade växter används för
att ta fram mediciner.
Till exempel salicin i pilträd, som
Hon betonar att läkeörter kan
i kroppen omvandlas till ren salicyl- stödja kroppens egna läkeprocesser
syra med liknande effekt som treo, vid sjukdomsbehandling – och även
bamyl och andra värktabletter med lindra olika åkommor.
acetylsalicylsyra.
– Många har ju besvär med matEller ämnet digoxin
smältningen till exempel,
från fingerborgsblomdå kan olika bittra örter
man, ett ämne som
hjälpa till, säger hon.
fortfarande används i
Tips och odlingsråd
läkemedel mot hjärtsvikt och förmaksflimI sin bok Trädgårdsapomer.
teket – att bruka och bereda
– Men den viktiga
terapeutiska örter går hon
funktionen för fytoteigenom trädgårdens vikrapi, örtterapi, är att
tigaste apoteksörter och
vara ett komplement
ger tips på hur de kan antill den vanliga me
vändas i olika hälsokurer.
dicinska vetenskapen.
Hon tar hjälp av trädMan ska vara enormt
gårdsmästaren Ingemar
tacksam för de mo- HANDBOK. Den nya boken Blomqvist på Hildasderna läkemedlen mot Trädgårdsapoteket – att bru- holms trädgård i Leksand
svåra sjukdomar, säger ka och bereda terapeutiska
som ger kunniga odlingsörter ger handfasta råd.
Marie-Louise Eklöf.
råd. ■
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Vinterhäck i brunt

Därför stinker krasse

■■Avenboken är inte vintergrön utan

■■Det är inget fel på smörgåskrasse

vingterbrun. Vill du ha insynsskydd året
om passar en häck av avenbok extra
bra eftersom många av höstlöven sitter
kvar över vintern.
När våren kommer fälls de sista bruna bladen för att ge plats åt nya gröna.

som luktar unket, särskilt när den just
börjat gro. Krasse är släkt med både
kålväxter och senap och innehåller
därför svavelföreningar och senapsolja som luktar starkt.

t trädgårdsapotek
kraftfulla läkeväxter i din trädgård
6 - så använder du dem!
1. Citronmeliss
Läkeämnen: Eteriska oljor, citral och
citronella, samt bärnstenssyra och
kaffesyra. Citronmeliss kan lindra
nervösa besvär och kramp i mag- och
tarmsystemet. Kan även lindra vid
herpesbesvär.
Odlingsråd: En härdig perenn, 40–80
centimeter hög, som trivs i fuktig,
näringsrik och dränerad jord i sol eller
halvskugga.
Användning: Torka blad till ett
litet lager. Vid lätt oro och nervösa
magbesvär drick te på citronmeliss, se
beskrivning på sidan 19. Vid herpesblåsor, prova att göra en infusion att
badda med eller skölja munnen med.
CITRONMELISS. Bra mot huvudvärk
och kan även lindra herpesblåsor.

DUBBELT GOD. Timjan har vackra,
violetta blommor som håller sig nära
marken. En perfekt marktäckare som
lockar bin, fjärilar och humlor.
FOTO: ISTOCK

TIMJAN. Spara och torka timjan så att du kan göra slemlösande och hostdämpande
te under vintern.

2. Timjan
Läkeämnen: Rik på antioxidanter men
framför allt den eteriska oljan thymol
som verkar slemlösande vid luftvägsproblem. Tidigare såldes hostmedicin
på apoteket gjort av thymol.
Odlingsråd: En härdig, låg buske som
trivs i mager, dränerad jord på en solig
växtplats.

Användning: Torka ett
lager av timjan. Gör ett te
att dricka tre gånger om
dagen i två veckor vid
rethosta, slem och
luftvägsproblem.

Så torkar
du örter
VÄND
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TRÄDGÅRD
& BLOMMOR
FORTS.
5. Mattram

3. Röd solhatt
Läkeämnen: Rik på två ämnen,
cikoriasyra och alkylamider, som kan
hjälpa immunförsvaret mot virus och
bakterier genom att aktivera vissa
vita blodkroppar. (Personer med
autoimmuna sjukdomar, som reumatism bör inte inta röd solhatt då det
kan försämra sjukdomen.)
Odlingsråd: En härdig perenn som
blir 60–100 centimeter hög och trivs
på solig växtplats i väldränerad jord.

4. Lavendel
Läkeämnen: Särskilt rik på eterisk
olja och även garvämnen som har
en lindrande, läkande effekt på sår,
eksem och brännskador.
Odlingsråd: Flerårig buske som
trivs bäst i väldränerad, kalkrik jord
i soligt läge.
Användning: Torka ett lager
lavendel. Gör en infusion (att badda
irriterad hud och lättare sår och
brännskador med. Lindrar och
stöttar hudens egen läkning.

RÖD SOLHATT. Innehåller ämnen
som stöder immunförsvaret mot virus
och bakterier.

LAVENDEL. De eteriska
oljorna i lavendel kan
lindra eksem, mindre sår
och brännskador.

Läkeämnen: Bitterämnen: seskiterpena,
eteriska oljor och pyretrin.
De första två har kramplösande effekt
och är bra mot huvudvärk, särskilt
dunkande spänningsvärk och migrän.
Pyretrin är parasitdödande, förgör
insekters nervsystem och ingår ofta i
schampo mot fästingar och löss.
Odlingsråd: Kortlivad perenn som
självsår sig rikligt. Anspråkslös men
trivs bäst i soligt läge och väldränerad
jord.
Användning: Torka mattram så att
du har ett litet lager. Gör ”akut-te” vid
första känning av huvudvärk/migrän.
Drick 2–3 koppar inom en timme för
att häva anfallet.

6. Oregano
Läkeämnen: Mycket hög halt av
antioxidanter och ett ämne i den
eteriska oljan, carvacrol, som motverkar bakterietillväxt i till exempel
munnen.
Odlingsråd: Flerårig, aromatisk växt
som trivs bra i de flesta jordar om de
är solbelysta och dränerade.
Användning: Torka ett rejält lager av
oregano. Gör en infusion att gurgla
och badda tandköttet med för att

Du vaknar tidigare än alla andra.

Spenderar dina kvällar på läktaren,
lördagarna i bilen och
söndagarna med att sälja korv.

Du skjutsar, lämnar och hämtar.

Hejar, tröstar och plåstrar om.

*Gåva vid provkörning ges till barn- och ungdomsverksamheten hos klubbar anslutna till Svenska Ishockeyförbundet, gäller t.o.m. 2021-06-30.
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MATTRAM. Kan
vara bra att ta till
när huvudvärk/en
migränattack slår till.

motverkar bakterier och inflammation. Extra tips: Använd den avskalade, hårda oreganokvisten som tandpetare för extra antiseptisk effekt.
OREGANO.
Rik på ämnen
som kan
motverka bakterietillväxt i
tandköttet.

Så gör du
en infusion
■■Ta 2 matskedar torkad

ört (4 matskedar om den är
färsk). Lägg i en kopp och häll
2,5 deciliter kokhett vatten
över.
Låt dra i 15–20 minuter
under lock. Sila. I en ren burk
kan en större mängd infusion
förvaras i upp till tre dygn i
kylskåp.
SNABBT. En elektrisk tork fungerar särskilt bra på öter med
fuktigare blad, till exempel citronmeliss och basilika.

Så torkar du örter
■■Bred ut växtdelarna glest på ett rent lakan på en mörk,
luftig plats, vänd på dem ibland så att de inte möglar.
Man kan även torka i svamptork eller i ugnen på låg värme,
30–40 grader, så att läkeämnena inte förstörs.
Så snart örterna är riktigt torra lägg i mörk, tät burk.

Så gör du örtte
■■Ta 2 teskedar torkad ört,

eller 4 teskedar om örten är
färsk. Lägg i en kopp, häll över
2,5 deciliter kokhett vatten och
låt dra i 5–10 minuter.

UTDRAG. Infusionen hjälper till att dra ut det nyttiga ur torkade örter.

Du träffar gamla vänner.
Firar vinster med nya.

Lär dig allt du kan.
Och lite till.
För att du valt det.

TILLSAMMANS FÖR SVENSK HOCKEY.
STOLT SPONSOR SEDAN 1993.
Nu skänker vi 200 kr per provkörning till valfri hockeyklubb.*
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LAND MÖTER Jenny Neikell

Surtanten avslöjar fermenteringens hemligheter

Ingen kärlek vid
första smakprovet
Jenny ”Surtanten” Neikell älskar bakterier och
har mögelsvampar som arbetskompisar. Nu
kan hon bli din lärare i konsten att fermentera.

BRÖDLYX. Surdegsbröd är sällsynt god
fermenteringskonst.

TEXT EVA KÄLLSTRÖM | FOTO TOM WALL, ISTOCK OCH MOSTPHOTOS

N

ej, sur är hon inte. Och knappast tant heller. Snarare tvärt
om. För här talar vi om en
cool, punkklippt tjej som sprudlar av
entusiasm. Speciellt när hon berättar
om det roligaste hon vet – fermentering.
– Man blir helt enkelt så här glad
av att hålla på med och äta fermenterad mat, säger Jenny Neikell med ett
bubblande skratt i rösten.
Likväl är det just Surtant hon väljer
att kalla sig, författaren och fermenteringsdrottningen Jenny Neikell.

Förvandlar smaken
För det där med sur, ja, det är inget
annat än en hedersbetygelse.
Åtminstone i fermenteringens magiska värld. Och det är i den Jenny
regerar. Tillsammans med ett gäng
bakterier, jäst och mögel.
– Jag överlåter en råvara, till exempel grönsaker, bär, mjölk, mjöl eller
bönor, åt snälla mikroorganismer
som förvandlar råvarans smak, doft
och textur.

Urgammalt sätt
Och det är inget konstigt med det,
försäkrar Jenny. Att laga mat med
bakterier och svamp har vi ägnat oss
åt i tusentals år. Och gör alltjämt. För
har du någon gång njutit av en kopp
kaffe, en öl eller en mögelost så är det
fermenteringen som har fixat smaken.
När Jenny startade sitt fermenteringsföretag för åtta år sedan var det
många som rynkade på näsan åt hennes fräsande, jäsande matlagningskonster. ”Bakterier blir man väl sjuk
av”, sa folk.
– Men i dag är intresset jättestort
och folk har förstått att snälla mikroorganismer är goda i dubbel bemärkelse, de både gör maten smaklig
och är bra för kroppen.

Ingen lyckad start
Själv började Jenny experimentera
med fermentering redan som tonåring.
– Jag blev vegetarian när jag var 15
år och lånade kokböcker på biblioteket. Där stod att vegetarianer ska äta
surkål.
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GRÄDDFIL. Mejeriprodukter som får
rätt bakterier tillsatta vid rätt tillfälle blir
till exempelvis kefir eller gräddfil.

Så då tillverkade hon det. Efter
eget recept …
– Låt oss säga att det inte var kärlek vid första smakprovet. Men jag
blev så fascinerad av själva processen, att vitkål och salt kunde bli surt
med hjälp av snälla bakterier, att jag
fortsatte experimentera.
Och kanske är det just kombinationen av hälsosamt, experiment och
smaksensation som har gjort fermentering till något av det trendigaste
man kan ägna sig åt i köket.
– Fermentering hakar i flera trender. Fler blir intresserade av vegetarisk mat och fermentering är ett sätt
att få mycket smak och intressant
textur på maten.
Dessutom fungerar fermentering
ofta som en konserveringsmetod, berättar Jenny.
– Du kan ta till vara grönsaker och
därmed äta närproducerat en större
del av året.

Tillbaka till ärligare mat
Matfusk och obegripliga tillsatser i
industritillverkad mat bidrar också
till intresset, tror Jenny.
– Många vill tillbaka till enklare, ärligare mat där man förstår innehållsförteckningen och tillverkningen.
Och fermentering är en ursprunglig förädlingsmetod med få ingredienser.
Jenny bor i Malmö och odlar så
mycket hon kan i sin trädgård. Res-

ten köper hon av proffs.
mat, allt från surkål och kimchi, till
– Många svenskodlade grödor är kombucha, ost, tempeh, surdegsenastående jämfört med importera- bröd och kefir. Det går att variera i
de. Till exempel morötter och äpp- oändlighet, jag äter fermenterad mat
len, där finns en enorm smak- och flera gånger om dagen.
kvalitetsskillnad, tycker Jenny.
Och de där fermenterade tungDärför har det blivit många samar- vrickarna vill hon nu lära också
beten med svenska bönder genom
Lands läsare att tillaga och nu finns
åren. Tillsammans har de
en digital utbildning att köpa
testat olika sorter som
på www.land.se.
har lämpat sig extra väl
– Här lär jag ut enkla,
för fermentering.
säkra metoder för att
Via sociala medier
fermentera hemma och
kan Jennys kunder
jag lägger stor vikt vid
följa tillväxten från
att man ska förstå vad
frö till exempelvis
det är som händer ungurka.
der fermenteringsproSidorna 22–24.
– Man får en närhet
cessen.
till maten och förstår hur
Jenny berättar att många
man kan stödja svenskt lantblir lite nervösa eftersom det
bruk och matproduktion. Det upp- handlar om bakterier och andra mikskattas, säger Jenny.
roorganismer.
– Men följer man bara mina inMånga varianter
struktioner så blir det rätt och gott.
Men tröttnar hon då aldrig på Jag kommer så klart även att dela
fermenterad mat, kan man ju undra.
med mig av mina bästa recept och
– Nej, faktiskt inte. Det finns så visa olika knep och ge tips som unmånga olika sorters fermenterad derlättar. ■

Missa inte!

Jennys bästa
recept

Lär dig fermentera!
■■Nu kan du lära dig fermentering

av superproffset Jenny Neikell på
land.se. Hon är en internationellt
prisbelönt författare, flitigt anlitad
föreläsare och expert inom fermentering och konservering.

DAGS FÖR
KURS. Gå in
på land.se
och anmäl dig
till kursen
i fermentering.

Drömmer om en
gård på landet
Namn: Jenny “Surtanten”
Neikell.
Ålder: 44 år.
Familj: Pojkvän.
Bor: I ett gathus i Malmö med
en liten trädgård som rymmer
fruktträd, bärbuskar, perenn
rabatter och köksträdgård.
Gör: Författare, föreläsare,
företagare och expert inom
fermentering och konser
vering.
Aktuell: Lärare för Lands
webbkurs.
Drömmer om: Att någon
gång bo på en liten gård på
landet.

Fem snabba
med Jenny
Neikell

GLADA TAG. Roligt, gott, nyttigt,
smart och hållbart. Det är bara några
skäl att lära sig att fermentera, menar
Jenny “Surtanten” Neikell som har
egen tillverkning sedan åtta år.

1. Varför ska jag lära mig
fermentera?
För att det är så himla gott,
ett bra sätt att ta till vara
skörd och dessutom nyttigt
för kroppen. Det är inte svårt
men det är viktigt att man har
koll på vissa moment, annars
kan det gå fel.
2. Vad är bäst med fermentering?
Smakupplevelsen! Det bildas
en massa aromämnen under
fermenteringen som gör att
fermenterad mat smakar
mer än råvaran. Till exempel
kan grönsaker bli fruktiga
och blommiga i smaken eller
dofta lite hav.
3. Vad är det godaste
du gjort?
En riktig favorit är majrova!
Det är en lite förbisedd grön
sak men den blir kanongod
fermenterad och folk har
blivit helt tokiga när jag har
bjudit dem på den sötsyrliga,
krispiga och lite peppriga
grönsaken.
4. Vad är det konstigaste
du gjort?
Nässlor. Ett par gånger har det
blivit riktigt bra och spän
nande med en syrlig smak
och mineraliga toner. Men
de flesta gångerna har det
mer liknat nässelvatten som
man använder för att gödsla
trädgårdslandet … Jag skulle
inte rekommendera att man
provar.
5. Hur sur är du
egentligen?
Inte alls, jag skulle beskriva
mig som en glad person som
skrattar mycket! De flesta som
träffar mig första gången bru
kar förvånat konstatera just
det: ”Du är ju inte alls sur”.
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Hemkunskap:
Värm citronen

”Syrsor har en lite nötaktig, mild
smak. Om man tillagar dem på
rätt sätt kan det bli klart gott”

■■Kör citronen i mikron

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

i några sekunder innan du
pressar saften ur den. Det
går nämligen mycket lättare
när citronen är lite varm.

ÄKTA MAT
& VIN

Sofia Boqvist, forskare på SLU, om hussyrsan som
anses kunna passa som mat på bordet och födas upp
storskaligt i Sverige.

Surtantens
spännande

smakfest!
Fantastiska smaker som är toppen för hälsan.
Haka på fermenteringstrenden du också. Jenny
”Surtanten” Neikell bjuder på fyra läckra recept
med jäst, mögel och bakterier.

4
bubblande

superrecept

RECEPT JENNY NEIKELL | FOTO TOM WALL

M

atlagning det
bubblar om.
Så kan man
beskriva fermentering.
Fermenteringsproffset
Jenny Neikell beskriver det som matlagning
med mikroorganismer. Jenny Neikell

Gå en kurs

PRAKTVERK.
Recepten här intill
kommer från Jenny
Neikells praktverk
Stora boken om
fermentering. Den
innehåller allt
du behöver veta
för att bli fena på
fermentering.

FOTO: ISTOCK

■ Sugen på att lära dig
mer om fermentering? Då
kanske du skulle prova att
gå Jenny Neikells fermenteringsskola? Du hittar den hos
Land Utbildnig på
www.land.se.

Syftet är att förlänga hållbarheten på
råvaran och samtidigt förbättra smak,
doft, konsistens och näringsvärde.
Ordet fermentering kommer från
det latinska ordet fervere, som betyder
”att sjuda”. Och har man sett en burk
surkål stå och bubbla är det lätt att
förstå varför, tycker Jenny Neikell. ■

ÖGONGODIS. Grönsaker, rotfrukter och frukt är vanliga råvaror att fermentera. Men
även spannmål (surbröd) och mejeriprodukter (yoghurt) är ofta fermenterade.
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BÄSTA BRÖDET. Saftiga, tunga och fulla av
kärnor och frön som ger fantastisk smak och
härligt tuggmotstånd, försäkrar Jenny Neikell.

Fler recept på www.land.se
Ställ mjölken på rätta stället
■■Undvik att ställa mjölken i kylskåpsdörren. Där

är temperaturen som ojämnast eftersom vi brukar
öppna och stänga kylskåpsdörren flera gånger om
dagen.
I dörrfacken ska du i stället förvara de livsmedel
som är minst värmekänsliga, till exempel drycker,
vatten, fonder och kaviartuber.

Gräddfil
Till 2–3 deciliter
3 dl mjölk, ekologisk och ohomogeniserad (3 % fett)
3 dl grädde, ekologisk (40 % fett)
2 msk filmjölk, ekologisk (så färsk som
möjligt, 3 % fett)
1. Häll mjölken i en kastrull och
värm den till 80 grader.
2. Låt mjölken svalna till rumstemperatur, ungefär 20 grader. Blanda
ner grädde och filmjölk.
3. Sätt på ett lock och låt blandningen stå i rumstemperatur i
ungefär 1 dygn.
4. Ta fram en silduk med ställning,
ställ en bunke under och häll i
gräddfilen. Det går också att hälla
gräddfilen i en ren kökshandduk
och knyta ihop med ett snöre. Knyt
fast snöret i ett handtag till ett
köksöverskåp och ställ en bunke
under. Låt gräddfilen rinna av ett

Danskt rågbröd
2 bröd
200 g rågkross
400 g nybryggt kaffe (4 dl)
350 g kallt vatten (3 1⁄2 dl)
100 g linfrö
50 g dinkelflingor
Ganska
400 g grovt rågmjöl
enkelt
100 g vetemjöl
20 g havssalt (4 tsk)
150 g solrosfrön + att strö ovanpå
300 g surdeg (se här intill)
neutral olja till formarna

Jenny tipsar
■■Det spelar ingen roll om du

använder råg- eller vetesurdeg
i det här receptet, eller en blandning. Brödet ska jäsa två gånger
så det kräver lite planering, men
minimal arbetsinsats, skriver
Jenny Neikell i sin bok.

1. Lägg rågkrosset i en stor bunke,
häll över det varma kaffet och rör
om. Låt blandningen stå i 15 minuter.
2. Tillsätt övriga ingredienser,
surdegen sist, och rör om tills allt
är ordentligt blandat. Täck bunken
med plastfolie och låt jäsa i rumstemperatur i 12–18 timmar.
3. Olja två 1 1/2-litersbrödformar
i metall. Dela degen i två delar och
tryck ner i formarna. Var noga med
att degen kommer ner i botten och
ut i hörnen. Degen är och ska vara
kladdig, doppa händerna i kallt
vatten så går det lättare.
4. Jämna till ytan med blöta händer.
Stick med en kniv rakt igenom de
ogräddade bröden på 8–10 ställen.
Det förhindrar att skorpan reser sig
och bildar ett hålrum under gräddningen.

Njut av nya
frukostfavoriten
■■Gillar du ägg och bacon? Då

måste du testa detta. Lägg en
baconskiva runt innerväggen på en
muffinsform (gärna muffinsplåt),
knäck ner ett ägg i mitten och så in
i ugnen. Löjligt gott!

par timmar till önskad konsistens.
Ju längre den får rinna av, desto
fastare blir den.

5. Förvara gräddfilen i en burk
med lock i kylskåpet. Den håller
minst 1 vecka.

Ganska
enkelt

HEMGJORD FAVORIT. Normalt sett har gräddfil ganska låg fetthalt, men fördelen med att göra den själv är att man kan fläska på med mer fett och därmed mer
smak, tycker Jenny Neikell. Den här gräddfilen passar utmärkt till kall sås med
örter och kryddor. Den är också god att söta med lite florsocker eller honung och
servera till desserter eller färska bär, tipsar Jenny Neikell.

5. Pensla bröden med vatten och strö
över rikligt med solrosfrön.
6. Låt bröden jäsa i rumstemperatur
till nästan dubbla storleken, det kan
ta upp till 4 timmar.
7. Värm ugnen till 250 grader. Sätt in
bröden på ett galler i mitten av ugnen
och spruta in vatten med en blomspruta för att skapa ånga. Stäng luckan
snabbt så att ångan inte smiter ut.
8. Grädda bröden i 10 minuter.
9. Sänk värmen till 175 grader och

grädda bröden i ytterligare cirka
45 minuter. När innertemperaturen är
98 grader är bröden färdiga. Mät med
en termometer om du vill vara säker.
10. Ta ut bröden ur formarna och låt
dem svalna på galler med en handduk
över. Lägg bröden i plastpåsar när de
har svalnat helt. Låt dem gärna vila
till nästa dag innan du skär upp dem.
11. Rågbrödet passar utmärkt att skiva och frysa in och det är jättegott
att rosta.

Jenny lär dig att starta en surdeg
■■Om du inte har en färdig surdeg får

du ha lite tålamod och sätta i gång en
innan du kan börja baka. Jenny brukar
göra en vetemjölsbaserad deg men
”smutsar ner” den med några matskedar grovt rågmjöl för att få i lite fler
mikroorganismer. Vill du prova det kan
du ta 40 gram vetemjöl och 20 gram
grovt rågmjöl vid varje matning enligt
beskrivningen nedan. Surdegen ska
vara som en bubblig, lös mousse i
konsistensen när den är färdig.
DAG 1 Diska och skölj noga en glasburk på cirka 1 liter. Rör ihop 60 gram
(1 deciliter) vete- och/eller rågmjöl
med 100 gram (1 deciliter) vatten.
Degen kommer att vara väldigt lös,
och det ska vara så. Sätt på locket
och låt stå i rumstemperatur.

DAG 2 Rör om i burken.
DAG 3 Nu kan det bubbla lite i
burken och doften kan ha förändrats.
Om inte, är det ingen fara. Låt sur
degen ta sin tid så kommer den snart
i gång. Rör ner 60 gram (1 deciliter)
vete- och/eller rågmjöl och 50 gram
(1⁄2 deciliter) vatten.
DAG 4 Nu bör det definitivt synas
bubblor i surdegen och förmodligen
har den även jäst upp lite. Rör ner
60 gram (1 deciliter) vete- och/eller
rågmjöl och 75 gram (3⁄4 deciliter)
vatten.
DAG 5 Nu ska surdegen bubbla
rejält och ha blivit pösig. Den är nu
klar att baka med.
Smör och skivad morot. VÄND!

UR JENNY NEIKELLS STORA BOKEN OM FERMENTERING
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TOPPBETYG FÖR VENTO’Z

A LVAR I NH O

ÄKTA MAT & VIN
FORTS.

Halvsvårt

5 AV 5 I BOXTOPPEN,
LIVETS GODA, SEPT 2020

GULDVINNARE,
DRYCKESLISTAN.SE

7 DECEMBER 2020, EXPRESSEN

GOTT. Smör är ett av de godaste livsmedel Jenny Neikell vet. Genom att man till
sätter filmjölk till grädden bildas syror och massor av smak- och aromämnen som ger
smöret sin unika, oemotståndliga smak, tipsar hon.

Smör
Till cirka 250 gram
5 dl grädde, ekologisk (40 % fett)
1 msk filmjölk, ekologisk (så färsk som
möjligt, 3 % fett)
5 g havssalt (1 tsk, mer eller mindre
beroende på smak)
iskallt vatten

VENTO’Z ALVARINHO ÄR ETT TORRT, FRISKT OCH MINERALISKT VIN GJORT PÅ DRUVAN ALVARINHO.
VENTO’Z SERVERAS VÄL KYLT OCH PASSAR TILL RÄTTER AV FISK, SKALDJUR, & ÄVEN SOM APÉRITIF.
ART NR 6052, 199 KR / 2000ML / ALK. 12 % / VINUNIC.SE

Alkohol i samband
med arbete ökar
risken för olyckor
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1. Häll grädden i en skål med höga
kanter och rör ner filmjölken.
2. Täck skålen med plastfolie och
ställ den i rumstemperatur eller
något svalare i 8–24 timmar.
3. Låt grädden stå i kylen en stund
så att den får optimal temperatur för
kärning, cirka 15 grader. Ställ även ett
par kannor med kallt vatten i kylen.
4. Vispa grädden med elvisp på
medelhastighet. När konsistensen
blir som vispgrädde fortsätter du
vispa. Snart bildas små smörkulor
och kärnmjölken börjar släppa.
5. Häll av kärnmjölken (spara den,
se tips här intill) och vispa någon
sekund till så att mer kärnmjölk
släpper. Observera att smörkornen
inte ska vara större än 1–2 millimeter,
vispar du för länge blir de för stora.
6. Häll av kärnmjölken och häll
sedan rikligt av det kylskåpskalla
vattnet över smörkornen. Knåda
smöret med rentvättade händer eller
vispen på lägsta hastighet, och häll
bort vattnet när det börjar bli lite
mjölkigt.
7. Häll på nytt vatten och upprepa
tills sköljvattnet är genomskinligt.
8. Häll bort vattnet och knåda
smöret med en slev så att så mycket

vätska som möjligt släpper.
9. Häll av vätskan efter hand eller
sug upp den med hushållspapper.
10. Tillsätt salt efter smak och knåda
smöret med sleven så att saltet fördelas jämnt.
11. Packa smöret i en burk eller svep
in det i smörpapper och förvara i
kylskåp.
12. Smöret håller i minst 3 veckor,
men det brukar gå åt snabbare än så.

Jenny tipsar
●●Prova att syra grädden olika

länge och kärna smöret vid
olika temperaturer, det ger olika
resultat.
●●Spara kärnmjölken, den går
att använda i bakning, såser och
smoothie. Eller prova att blötlägga havregryn i kärnmjölk över
natten och koka gröt morgonen
därpå. Fantastisk smak och mer
tillgänglig näring, eftersom
mjölksyrabakterierna bryter ner
en del av fytinsyran i havren.
●●Smöret packas i plastfolie,
smörpapper eller burkar med
lock och förvaras i kyl.
●●Hållbarheten är svår att säga
något om eftersom den beror
på syrningsgrad, salthalt och
hygieniska förhållanden. Minst
3 veckor bör smöret hålla i kyl,
ofta mer än 1 månad, men det
brukar gå åt fortare än så.

Skivad morot med ingefära
Till cirka 500 gram
500 g morötter, gärna i olika färger
15 g färsk ingefära
1 tsk korianderfrön
kallt vatten
havssalt (1,5 % av totalvikten, se punkt
4 nedan)
1. Skala morötterna eller skrubba
dem noga så att det inte finns någon
jord kvar på dem. Skär i 1/2–1 centimeter tjocka stavar eller slantar.
2. Skala ingefäran (om den inte är
ekologisk, då räcker det att skölja
den) och skiva den tunt.
3. Ställ en 1-litersburk med gummi
ring och bygellås på en våg och
nollställ den. Lägg i morotsbitarna
och varva med ingefära och korianderfrön. Tryck till lite så att grönsakerna ligger tätt packade. Fyll upp
med vatten så att grönsakerna täcks
men lämna minst 5 centimeter till
kanten på burken.
4. Multiplicera den fyllda burkens
vikt räknad i gram med 0,015 för
att få fram antal gram salt. Väg upp
saltet och tillsätt det i burken. Stäng
locket, vänd burken och skaka den
försiktigt så att saltet löser sig.
5. Påstricket: Öppna burken. Ta en

2-litersfryspåse och veckla ut den
inuti burken. Häll vatten i påsen så
att det nästan står upp till kanten på
burken.
6. Pressa ut luften och knyt en knut
så högt upp på påsen som möjligt.
Stäng locket och se till att påsen
inte sticker ut ur burken.
7. Låt burken stå på en tallrik i
rumstemperatur i 14 dagar.
8. Låt moroten mogna i kylskåp i
ytterligare minst 14 dagar.

Ganska
enkelt

Jenny tipsar
■■Det här receptet kan även

DIPPGOTT. Syrade grönsaker i bitar kan
lätt förvandlas till snacks eller en förrätt
genom att dippas i en majonnäs eller
annan sås, tipsar Jenny Neikell.

FÄRGPRAKT. Moroten är delikat med
sin naturliga sötma och dessutom
vacker, tycker Jenny Neikell. I synnerhet,
tipsar hon, om man använder andra
färger än orange. Kryddorna i det här
receptet kan uteslutas om man vill ha en
neutral smak.

användas till andra rotfrukter
såsom kålrot, palsternacka (skivas
tunt rakt över eftersom den har
hårda fibrer), kålrabbi och rödbeta.
Rödbeta innehåller sackaros, som
tar lite längre tid för bakterierna
att börja bryta ner. Peta ner några
grovhackade vitkålsblad i burken
som bidrar med enkla sockerarter,
så underlättas processen.

RICH &
ROBUSTO
VOL. 1,5 LITER
ALK. 13% | NR. 72740

Alkohol kan skada din hälsa.
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Följ Katarinas blogg på: blogg.land.se/skog-till-bord

Katarinas kök
Tips & idéer

Lands matbloggare
Katarina Ekeström

Väger tungt

ng
I säso

■■Lust att baka? Satsa på en bra våg!

Volymmått är en osäker väg till ett bra
resultat, men viktmått är helsäkra. Upp
till 5 kilo mäter digitala vågen Beurer
KS 51. Den finns bland
annat på apotea.se och
kostar 279 kronor.

Väcker smak
och doft
■■Vitlök – grönsak eller

krydda? Det beror på hur du
behandlar den. Det skarpa aktiva
ämnet i vitlök heter alliin. Helt
harmlöst så länge ingen attackerar
utifrån.
Men lägg klyftan i en press
och det startar en kemisk process
som väcker smak- och doftämnen.
Behandlingen avgör styrkan.
Finhackad är mildare än pressad
eftersom färre celler skadas. I hel,

varsamt ugnsbakad, vaknar i stället
mustighet och sötma.
Och nyttig då? Jo, undersökningar
visar på en viss blodtryckssänkande effekt, dessutom påverkan på
höga kolesterolvärden. Förkylning
är osäkrare, men en rejäl dos är hur
som helst helt ofarligt.

”

Månadens tips!
Peppar gör susen

■■Tveksam till lever? En missförstådd,

ofta misshandlad delikatess. Mina framgångstips är:
1. Ta bort hinnan som omsluter levern.
2. Överstek inte! Skivorna ska vara rosa
i mitten, inte grå.
3. Svartpeppar är bästa smakkamraten.

”Utan citron hade
mitt liv varit surt!”

Bloggaren, TV-kocken och kokboksförfattaren Zeina Mourtada

LÄTT HAND. Lever borde förses med
texten: Obs! Hanteras varsamt!

60

4 personer
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■■500 gram grönt om dagen för

bättre hälsa. Blanda frukt, bär och
grönt för att skydda mot vissa cancerformer, högt blodtryck och höga
blodfetter. Men hur mycket är det?
Räkna med fem knytnävar förutom
potatis, som inte ingår. Och så här
kan det se ut:
Goda mackan: Hummus,
rödkålscoleslaw och ugnsrostade morötter invirat i ett liba- eller
tortillabröd.
Smoothie: Några grönkålsblad
eller en näve fryst broccoli, ett
äpple, en avokado och kiwi. Kör i en
blender med hälften vatten, hälften
äppelmust.
Fruktsallad: En banan, en
apelsin, ett päron och en stor
näve frysta hallon.
På en plåt: Ugnsrosta i 200
grader: pumpa, brysselkål,
rödbetor, morötter och smålökar.
Servera till kött, fisk eller kyckling.
Salladsmiddag: Grunda med
linser eller bönor. Fyll på med
en salig blandning av alla sorters
frukt, bär och grönsaker du har
hemma. Våga vara vild! Smula ost
över och gör en dressing av olja, cit
ron, örtsalt, senap och lite honung.

2

Lax Stroganoff

26

5 snabba,
gröna tips!

1

procent kan du räkna bort i skal från
den inhandlade mängden färska
räkor. 1 kilo hela räkor ger alltså cirka
400 gram skalade. Men släng
inte skalen som kan kokas till
fantastisk soppfond.

BYTT ÄR BYTT.
Korven får stå tillbaka
för laxen som gör
Stroganoffsuccé.

NJUT! Livsmedelsverket rekommenderar 500 gram grönt om dagen. Njut dig
mot ett gott mål med grönt i alla färger.

600 g skinn- och benfri laxfilé
2 schalottenlökar
2 msk tomatpuré
1 tsk paprikapulver
2 dl crème fraiche
1 dl vatten
1 msk koncentrerad grönsaks- eller
kycklingfond
1–2 tsk dijonsenap
salt
peppar
persilja

3
4
5

1. Tärna laxen och salta bitarna lätt.
Hacka löken fint.
2. Stek laxbitarna gyllenbruna och
lägg över dem på en tallrik. Stek
löken och rör ner tomatpuré och paprika som får fräsa med en kort stund.
3. Vispa i crème fraiche, vatten och
fond. Sjud ihop till fin smak och konsistens några minuter. Rör i senapen
och smaka av med salt och peppar.
4. Lägg laxen i pannan, hetta upp
och strö över riktigt finhackad
persilja.
5. Servera med ris och gröna bönor,
broccoli eller ärter.

” T VÄTTjÄnsT
har gjorT en
banbryTande
insaTs”
Fler människor lider och dör av hjärtoch lungsjukdomar än av något annat.
Samtidigt finns det få andra områden
där forskningen gjort så stora framsteg
på senare år. Genombrotten saknar
motstycke och forskningen gäller
verkligen oss alla. Just nu jobbar flera
forskare för att öka antalet människor
som överlever hjärtinfarkt.
Tack till hjältarna på Tvättjänst och
alla ni andra företag som skänkte
en gåva till Hjärt-Lungfonden 2020.

Magnus Bäck,
professor vid KI

Läs mer på hjart-lungfonden.se

Victor Keller, Victoria Araya-Garcia och
Patrik Keller på Tvättjänst

Just D!
■■Livsmedelsverket rekommenderar att alla
REDAKTÖR: EVA KÄLLSTRÖM
eva.kallstrom@land.se
Tel: 070-651 65 96

KROPP
& SJÄL

över 75 år tar tillskott med D-vitamin.
– Även om det inte är klarlagt att D-vitamin
har någon specifik effekt på covid-19 finns det
all anledning att följa rekommendationerna om
D-vitamin, säger Åsa Brugård Konde, rådgivare på
Livsmedelsverket.

”Att gå i skogen är ett sätt
att träna koordination och
balans. Starka benmuskler
är viktigt för balansen”
Ur boken Leva livet av Mai-Lis Hellénius
och Tommy Cederholm

Nutritionsexperten Ann-Kristin Sundins varning

”Se upp med
ovetenskapliga
kostråd”
Kost och hälsa hänger
ihop, det vet vi. Men
hur ska man då äta för
att må bra? Land reder
ut vilka kostråd som
verkligen stämmer.
TEXT EVA KÄLLSTRÖM | FOTO ISTOCK

D

et finns gott om självutnämnda kostexperter som
sprider ovetenskapliga påståenden om hälsa och mat. Det menar Ann-Kristin Sundin som är kostexpert på Lantbrukarnas Riksförbund,
LRF.
Risken med alla dessa ”råd” som
valsar runt i exempelvis sociala medier är enligt henne att de skapar förvirring och sprider felaktiga budskap.
– Jag ser en fara med att vem som
helst kan utge sig för att vara expert
utifrån en blandning av knapphändig eller ”körsbärsplockad” forskning och egna erfarenheter, säger
Ann-Kristin Sundin.
Hon menar att det kan urlaka förtroendet för dem som verkligen kan
det här med hur mat, näring och hälsa hänger ihop.
– Jämför med ett annat expertområde, exempelvis hjärnkirurgi: ingen
kliver väl in från gatan och har åsikter
om hur en hjärnoperation ska gå till?

SPECIALIST. Ann-
Kristin Sundin är nutritionsexpert, det vill säga
specialist på kost och
näring.

Krångla inte till det
Ann-Kristin Sundin menar att grunden när det kommer till mat är
densamma för oss alla: vi behöver
tillräckligt mycket näring och tillräckligt med energi för att må bra.
– Men att prova sig fram bland dieter där man utesluter stora grupper
av livsmedel, för att man tror att de
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skadar hälsan, krånglar bara till vardagen mer än nödvändigt.
Och inte nog med det. Råden kan
ibland vara rent hälsovådliga.
– Exempelvis när någon låtsasexpert får för sig att ge kostråd till patienter med svåra sjukdomar och som

därför inte kommer under rätt medicinsk behandling.
Men hur ska man då tänka för att få
i sig det man behöver?
– Det är egentligen väldigt enkelt. De flesta vet redan så mycket
om kost att man också vet ungefär

vad som bör ligga på tallriken, säger
Ann-Kristin Sundin, men påminner
för säkerhets skull:
✔ Ät mer fullkornsprodukter.
✔ Ät mer frukt och grönt.
✔ Ät gärna någon proteinkälla till
varje måltid: kött, fisk, fågel, ägg och

Servera gröna superkrafter

Lyft för huden

■■Rå grönkål är ett superlivsmedel proppfullt

■■Sund och spänstig hud. Det sägs du få med

med järn, fibrer och vitaminer som kan stärka
immunförsvaret och skydda mot sjukdomar.
Servera med en skvätt olja eller annat fett till.
Då kan du lättare tillgodogöra dig de fettlösliga
nyttigheterna.

tillskott av kollagen. Exempelvis svensktillverkade Skin Care Collagen som innehåller marint
kollagen, extrakt av granatäpple och tomat samt
vitamin C, som anses vara bra för huden. Skin
Care Collagen Filler kostar 269 kronor för 60
tabletter.

FULLKORN. Grovt bröd
är gott och nyttigt. Ät
med gott samvete.

MÅ BRA-MAT. Ät varierat
och balanserat. Grönsaker,
kött, fisk, fågel, grovt
bröd, ägg, ost ... Inga
konstigheter.

NÖTTIGT. Bra och hälsosamma proteiner hittar du i nötter.

GOTT GRÖNT. Blanda grönsaker du
gillar och lägg till en köttbit – bra mat.

Ann-Kristins 4 enkla vägar till bra kost

1

Tänk 80:20-regeln
Basera din kost på bra mat med
mycket näring. Då får det plats lite
fika då och då, något kalas eller någon buffémiddag. Tänk 80:20-regeln:
om du gör rätt i 80 procent av fallen,
så kan du göra mindre rätt de resterande 20 procenten. Alltså: strunta
i detaljerna och se helheten i stället.

2
mjölkprodukter, fullkornsrika spannmålsprodukter såsom grovt bröd och
fullkornspasta samt bönor, ärter, linser, frön och nötter är alla utmärkta
proteinkällor och innehåller massor
av annan värdefull näring också.
✔ Ät mer fisk och annan sjömat, gär-

na av de feta sorterna som innehåller
de värdefulla omega-3-fettsyrorna.
✔ Ät mindre socker i form av kakor,
bullar, godis, läsk och liknande.
Här intill delar Ann-Kristin Sundin
med sig av fyra enkla, bra kostråd att
hålla sig till. ■

Om du vill ändra något
– ändra lite i taget
Stora kostomläggningar fungerar
sällan i praktiken. Man tröttnar om
det smakar för annorlunda, är för
krångligt att få tag på och kräver en
för stor insats i köket. Vill du öka på
kostfiberintaget? Byt ut vitt bröd
mot fullkornsbröd. Vill du få i dig mer
grönsaker? Skär upp i förväg så att
du har allt klart direkt från en burk
när du ska äta.

3

Ät mat som mättar
Om du behöver dra ned på
energiintaget (som så många vill av
hälsoskäl) så välj mat som mättar.
Varm mat tenderar att mätta mer
än kall. Proteinrika livsmedel mättar
bra liksom fiberrika livsmedel. Så
exempelvis grova grönsaker, grovt
bröd och havregryn någon eller
några gånger per dag kompletterar
näringsbehovet samtidigt som det
mättar. Många tycker också att feta
livsmedel mättar bra – ost är ett
mycket näringsrikt livsmedel som
kan bidra till en långvarig mättnad.

4

Välj osötat
Välj gärna naturella livsmedel
som bas, det vill säga osötade. Då
minskar du enkelt på ett sockerintaget. Undvik alltså sötade flingor,
sötat bröd och sötade drycker till
vardags.
LAND NR 5 · 2021
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SVUNNET SVERIGE Legendariska skurkar

Kassaskåpssprängaren – fruktad och beundrad

Bildsköne Bengtsson ö
PAR I BROTT. I många år hade Bildsköne
Bengtsson och Tatuerade Johansson gäckat
polisen. 1934 greps de av Göteborgspolisen.

GREPS. Bildsköne
Bengtsson levde
på flykt undan
polisen men
greps till slut
i Göteborg.

Harald ”Bildsköne” Bengtsson sprängde kassa
skåp och skojade till sig pengar och prylar.
Hans liv som en svensk ”Robin Hood” charmade
kvinnorna och blev en följetong i pressen. Men
hans brottsliga bana började som en hämnd –
på en falsk anklagelse.
TEXT TORBJÖRN ÖSTERHOLM | FOTO SJÖBERG BILDBYRÅ, ARKIV

V

id några klippblock, nära
stranden av Filkesjön i
nordöstra Skåne, döljer sig ett
stycke svensk kriminalhistoria.
Här gömde sig de riksbekanta
förbrytarna Bildsköne Bengtsson
och hans kumpan Axel Folke
Johansson, känd som Tatuerade Johansson, under åren
1932–1934.
De hade byggt en hydda
som var väl dold för omvärlden och här kunde de båda
männen gömma sig mellan sina
stöldraider i södra Sverige.

– Hyddan såg oansenlig ut men
var rejält inredd med bekväma sängar, grönblommiga plyschtapeter och
köksspis, berättar radiojournalisten
Bertil Sandström som bor i Sibbarp
utanför Osby.

Långt fängelsestraff
Hyddan upptäcktes av en slump och
de båda kumpanerna kunde så småningom gripas i Göteborg. För Bildsköne Bengtsson blev det långa fängelsestraff som följde slutet på hans
brottsliga bana.
Efter frisläppandet 1945 slog han

sig ner som skräddare i Markaryd
och där bodde då den lille grabben
Bertil Sandström.
– Det var ju någonting enormt att
den beundrade och fruktade kassaskåpssprängaren slog sig ner just i
vår lilla by, berättar Bertil, som allt
sedan dess varit fascinerad av den
bildskönes öde. Och det är han inte
ensam om.
Harald Bengtsson var en egensinnig, bångstyrig men mycket begåvad människa. Han fick högsta
betyg både i skolan och efter konfirmationen trots att han tidigt fick
lämna föräldrahemmet och bo hos
sin morfar och mormor som behandlade honom illa. Unge Haralds
begåvning blev också hans olycka.
På hans första jobb vid järnvägsstationen i Strömsnäsbruk väckte
hans driftighet arbetskamraternas
avundsjuka. De stal stinsens klocka
och gömde den i Haralds matbox,
naturligtvis fick Harald både skulden och sparken.

n överlistade alla

Guldkorn
från 50 år
med Land
Under Lands jubileumsår bjuder
vi på läsarnas favoriter i repris.
Här är den fantastiska historien
om kassaskåpssprängaren
Bildsköne Bengtsson.

Dömdes för
hundratals brott

GÖMSTÄLLET. I den välinredda hyddan gömde sig Bildsköne Bengtsson och
Tatuerade Johansson för polisen.

Historier om Bengtsson…
■■Det finns ett otal skrönor om

Bildsköne Bengtsson, här är några
exempel som dock är alldeles sanna:
●●Under två vintrar bodde Harald
Bengtsson i en grosshandlares
sommarvilla utanför Borås. När
grosshandlaren kom på sommaren
flyttade Bengtsson upp på övervåningen. Grosshandlaren märkte
ingenting.
●●För att förvilla polisen lyckades Harald Bengtsson i smällkalla januari
ta sig från Stockholm till Helsingborg genom att hålla sig fast under

Han glömde aldrig oförrätten och
svor att hämnas på samhället.
– Har ni gjort mig till tjuv ska jag
också bli tjuv, sa den bittre 14-åringen
när han lämnade Strömsnäsbruk 1907.

(!) sovvagnen i ett snälltåg. Framme
i Helsingborg bytte han tåg och
åkte på samma sätt till Göteborg.
Där tinade han upp på Frälsningsarméns ungkarlshotell.
●●Skådespelaren och sångaren Artur
Rolén uppträdde i Umeå när han
fick veta att två av musikerna i
orkestern hade haffats av polis på
öppen gata för att de påminde om
Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson. Artur Rolén fick
personligen hämta ut musikerna
hos polisen.

– Ja, han var verkligen fräck,
skrockar Bertil Sandström och berättar en av sina många historier om
legenden.
Harald Bengtsson tog in på ett hotell men kunde inte betala för sig. Då
Ständigt på flykt
visade han en blankett för portieren
Fram till 1945 tillbringade han 26 där det framgick att han förvarade
år i olika fängelser och på anstal- ett stort bagage på stationen. Portieter. Under sin tid på
ren blev imponerad och
fri fot var Bengtsson ”Har ni gjort mig tog blanketten som gaständigt på flykt efranti för att Bengtsson
till tjuv ska jag skulle kunna betala för
ter brott som han begått eller misstänkockså bli tjuv” sig när det var dags.
tes ha begått. Han
Men Harald Bengtsson
var känd på alla polisstationer och hade stulit blanketten och själv fyllt
förekom dagligen på tidningarnas i den. Ett par veckor kunde han äta
förstasidor.
och dricka gott på hotellets bekostRedan 1915 blev han den förste nad innan han försvann.
i Sverige att använda dynamit vid
kassaskåpssprängning. Och hans Gjorde rätt för sig
fräcka postorderkupper blev legen- – Bildsköne Bengtsson skadade
dariska. Bengtsson beställde kläder aldrig någon människa. Han gjorde
och andra prylar till fingerade perso- ofta rätt för sig när han ”lånade” mat
ner. När varorna anlänt till järnvägs- hos bönder och annat vanligt folk,
stationen bröt han sig in och stal dem. berättar Bertil.

LAGLYDIG. Harald Bengtsson lyckades
bryta sin kriminella bana och arbetade
sedermera som skräddare i Markaryd.

Namn: Bernhard Harald
Bengtsson.
Född: I Vittsjö, Skåne, 1893.
Fadern dog tidigt och Harald togs
om hand av morföräldrarna.
Karriär 1: Bedragare, inbrottstjuv
och Sveriges förste dynamitard,
den första sprängningen 1915
gav 1337 kronor. Dömdes för
hundratals brott.
Karriär 2: Skräddare i Markaryd
och Göteborg från 1945 till sin
död. Han var också en skicklig
möbelsnickare och talade engelska, franska, tyska och lite ryska.
Alla färdigheterna lärde han sig
i fängelset. Bildsköne Bengtsson
var en mönsterfånge.
Familj: Inga barn, aldrig gift men
det ryktades om kvinnohistorier.
Död: I Göteborg 1966.

Minns du de andra bovarna
som charmade Sverige?
●●Gustaf Raskenstam

solochvårade kvinnor
och dömdes till 3,5 års
fängelse 1943.
●●Rolf ”Tumba-Tarzan”
Johansson var en
småtjuv på rymmen
som gömde sig i
skogarna söder om

Och han låg bra till hos kvinnorna. Bildsköne Bengtssons uppövade charm och stiliga utseende var
viktiga tillgångar i skojarkarriären.
Öknamnet fick han 1926 efter att ha
lurat stadsfiskalen i Askersund.
När polismannen förstod att det
var Bengtsson som han hade haft att
göra med sa han:
– Inte kunde jag tro att det var den
ökände dynamitarden för in kom en
bildskön yngling med förtroendeingivande utseende.
Den svåra uppväxten, alla åren
i dåtidens brutala fängelser och
rollen som jagad förbrytare kunde ha
knäckt den hårdaste. Men Bildsköne
Bengtsson lyckades inte bara överleva
utan också bryta med sitt kriminella
förflutna. Han försonades med samhället och de sista 20 åren levde han
ett hederligt liv.
I Markaryd hyrde han rum i brandchefens hus och lyckades stöta bort
de gamla kumpanerna som försökte
locka ut honom på nya stöldraider.

Stockholm. Jagades som ett
djur av k-pistbeväpnad polis
och greps 1954 men vann
folkets hjärtan.
●●Lars ”Lasse-Maja” Molin
lurade guld och silver av
överklassen i början av
1800-talet genom att klä ut
sig till kvinna.

– Han var en snäll farbror, uppenbart
mycket begåvad, berättade brandchefens dotter för Bertil Sandström.
Men han var ensam och aldrig glad.

Drog skaror av turister
Nej, Bildsköne Bengtsson var plågad
av sin historia och ville inte prata om
den. Det visste Markarydsborna men
alla lät honom inte vara i fred. Märkligt nog ställde han upp i ett reportage i tidningen Se på hösten 1946.
Reaktionen blev enorm och Bildsköne
Bengtsson drog skaror av turister till
Markaryd. Människor stod på tå i
rabatten för att kika in på honom och
från kvinnor kom det ena kärleks
brevet efter det andra.
Till slut fick han nog och flyttade
till Göteborg där han levde anonymt
under de sista 15 åren av sitt liv.
– Ja, man vet ingenting om honom från den tiden, säger Bertil
Sandström. Någon förmögenhet lämnade i alla fall inte den gamle dynamitarden efter sig. ■
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NATURKOLL Det händer nu

Februari är en spännande månad.
Sträng vinter kombineras med
tidiga vårtecken. Pärlugglan
hanterar balansen perfekt när
den börjar ropa i kalla vinterskogar.

FEBRUARI
Land följer
naturen året om.
Det här händer
i februari månad.

TEXT HÅKAN STEEN | FOTO TT

HOAR HELA NATTEN.
Pärlugglan låter bara höra sitt
utdragna "po-po-po-po-po ..."
när mörket fallit. Och då kan
den hålla på länge.

När det blir mörkt
börjar jag hoa!
Pärlugglan hörs långt
■ Ugglor får vårkänslor redan innan vintern är slut.
I februari börjar många ropa in sina revir och annon
serar samtidigt efter en partner. Pärlugglan är vår
vanligaste uggla och dess hoande är lätt att känna
igen. Så fort det blivit mörkt kan den sätta i gång

med ett upprepat ”po-po-po-po-po …” i samma
tonhöjd hela tiden. Stilla nätter kan det höras flera
kilometer. Pärlugglan gillar skog och i februari förra
året rapporterades på artportalen.se pärluggla från
södra Småland till norra Lappland.

Lärkan lockar
■ Sånglärkan är en av
våra tidigast återvän
dande flyttfåglar och
den som är uppmärk
sam kan uppfatta
överflygande sånglär
kor redan i februari. Det
gäller att lära sig det
korta och lite torrt dril
lande locklätet. ”Rösten”
kan kännas igen från
de drillande partierna
i den välkända lärk
sången som hörs i skyn
under våren. I mitten
av februari förra året
hördes lärkor ända upp
i Mälardalen.
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v!

Testa dig själ
Vad vet du
om laviner?

1

SMHI delar in laviner i tre
typer. Lössnölaviner, slasklaviner och så de som orsakar
flest olyckor. Vad kallas de?
A) Bergslaviner.
B) Flaklaviner.
C) Topplaviner.

Lavin i Stora Sjöfallets nationalpark
i Lappland.

2

I Lapplandsfjällen räddades 1955 en ripjägare
mirakulöst efter åtta dygn i en
lavins snömassor. Vad hade han
stuckit upp ur snötäcket som
nödsignal?
A) Röda biobiljetter.
B) En röd vante.
C) Ett rött kolapapper.

3

Hur stor andel av dem som
hamnar i en lavin omkommer? (Siffror från utemagasinet.se som refererar en
schweizisk undersökning.)
A) 4 procent.
B) 22 procent.
C) 78 procent.
Rätta svar: B, A, B.

Jag föds i en grotta!

Gissa vad jag är?

Svart svanstipp?
Hermelin!
■ Det lilla rovdjuret hermelin och det ännu mindre
rovdjuret vessla finns över hela
landet (utom på Gotland) och
nu på vintern har de bytt till
vit vinterpäls. Vesslor i södra
Svealand och söderut behåller
dock sin bruna sommarpäls,
medan alla hermeliner blir vita.
Ett kännetecken för hermelinen
är den svarta svanstippen, både
sommar och vinter. Vesslan har
inte svart svanstipp.

10-20

centimeter tjock var isen i det danska sundet
Lilla Bält i februari den kalla vintern
2009–2010, alltså nästan lika tjock som
den bör ha varit då den svenska armén
tågade över där i februari 1658.

Sälungar föds på isen
■ Vikaresälen finns i tre områden i Östersjön: Bottenviken, Finska viken och Rigabukten. Den är en arktisk art som blev instängd i Östersjön
efter den senaste istiden. Honan föder sin enda unge, kuten, i februari–
mars i en grotta hon krafsat upp ute på isen. Det finns två underarter av
vikaresäl, som i sin tur blivit instängda i den finska sjön Saimen respektive den ryska sjön Ladoga. Bilden föreställer en kut från Ladoga.

Hasseln slår
ut tidigt
■ Vanligast är att
hassel blommar i
mars–april men det
blir allt vanligare
att blomningen
börjar redan i
februari. Dess
utbredning är
mest från Mälardalen och söderut.
Hannens hängen
släpper ut mängder
av pollenkorn som
förs med vinden till
de små röda honblommorna. Hanne och hona
finns på samma buske. De
som har björkpollenallergi kan
också få besvär av hasselpollen.

Hanne & hona!
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Fortsätt vandra trots att vintern är här.
Räcker inte snön till skidor så snör på dig
vandringskängorna. Men kyla och mörker
kräver anpassning. Kolla våra tips!

KALLT, HÅRT OCH VACKERT. Att
vandra på vintern är förstås tuffare än
på sommaren. Men rätt klädd och rätt
utrustad är det en njutning.

TEXT HÅKAN STEEN | FOTO TT

10
Vandra på vintern
– en härlig upplevelse
smarta sätt att
förbereda dig rätt!

Halka inte
På snö och is behöver du halkskydd. De ska ha dubbar även i hälen
eftersom hälen sätts i först när man går.
Friluftsbutiker brukar ha flera modeller
som träs på som galoscher eller spänns
fast. Vandringsstavar kan vara ett bra
komplement.

4

Sittunderlag
Självklart men får inte glömmas. Är
ni flera som går kan ni ta ett liggunderlag och sitta tillsammans.
Drick nåt varmt
när du sitter still.

Ylleunderställ
I kallt väder är det lager på lager
som gäller. Bär underställ i ylle innerst.
Ylle värmer även om det blir fuktigt. Sedan ett mellanlager (skjorta eller tunn
ylletröja) och en skal- eller regnjacka
ytterst.

3

Rastkläder
En extra tröja/jacka/dunväst under
skaljackan gör att en varm och småsvettig kropp inte blir kall under rasten.
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5

Termos
Också självklart. Förutom att varm
dryck är gott så är det lika viktigt som
rastkläder och sittunderlag för att hålla
värmen när du är stilla.

6

Pannlampa
Dagarna är korta på vintern. Blir
man fördröjd, frivilligt eller ofrivilligt, så
är en BRA pannlampa guld värd på väg
hem genom mörk skog.

tigt att ändå fylla på med energi så ha
nötter/choklad/torkad frukt i fickorna.

10

Glöm inte vatten
Du behöver dricka minst lika
mycket som vid en sommarvandring,
även om du inte känner dig lika törstig.

7

Extra småkläder
Att tappa mössan eller en vante
när det är kallt är i värsta fall rent
farligt. Packa extra vantar, mössa och
halsduk/buff i ryggsäcken. Gärna extra
yllestrumpor med om du blir blöt.

8

Avstå morgontvätt
Tvätta inte bort hudens naturliga
fett på morgonen om du ska ut i kyla.
Alla som legat i lumpen på vintern har
fått lära sig detta knep.

9

Förbered energikickar
Är det kallt, och kanske regnigt,
kan du tappa lusten att ta matrast. Vik-

FOTO: ISTOCK

1

Drick även om du
inte alltid törstig.

Din åsikt
är viktig!
Hjälp oss att utveckla tidningen.
Gå med i vår läsarpanel!
Vi behöver din hjälp att göra våra
tidningar ännu bättre.
De svar vi får in via panelen är
mycket värdefulla för oss.
Anmäl dig på:
www.land.se/rampanel

KULTURKOLL
MÅNADENS
LANDBOK

Gillar Sara
Lidman
Namn: Peter Fröberg
Idling.
Bor: Hägersten
i Stockholm.
Ålder: 48.
Familj: Fru och två barn.
Fritid: Läser.
Favoritförfattare:
Sven Lindqvist,
Sara Lidman och
Svetlana Aleksijevitj.
Favoritbok: Madame
Bovary av Gustave
Flaubert (”allt passar
ihop, i en minutiöst kalibrerad helhet”), Therese
av Steve Sem Sandberg
(”febrig totalroman”)
och Godnatt för gott
av Jenny Erpenbeck
(”gripande roman om
Centraleuropas grymma
1900-tal”).

Nidamörkur
av Peter Fröberg
Idling

LUSTFYLLT MED SKRÄCK.
Peter Fröberg Idling hade
fastnat i sitt vanliga skrivande och började på en
skräckhistoria vid sidan om.
Det gick mycket lättare så
det blev en hel bok.

Bygga fritidshus är väl
oförargligt? Nja, det
beror på var man bygger.
Och vem som hållit till
där i tusentals år. Peter
Fröberg Idling skriver
skräck om södra Gotland.
TEXT HÅKAN STEEN | FOTO PERNILLA AHLSÉN

”Jag är fascinerad
av berättelser om
det övernaturliga”

T

änk dig att vara ensam i en
enslig sommarstuga. Ute är
det kallt, mörkt och blåsigt.
Du har tänt alla lampor, lyssnar
på radio och undviker att titta mot
fönstren. Du är mörkrädd och har
goda skäl.
Då, när radion tillfälligt tystnar
mellan två program, kommer ett
gnisslande du inte vill höra. Ytterdörrens handtag trycks sakta ned.
– Vi hade läst en skräckthriller i
min bokcirkel och jag blev fascine-
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rad. Man blir rädd, andhämtningen går upp och jag undrade hur det
skulle vara att själv skriva så, säger
Peter Fröberg Idling.

Skrev på annan bok
Nu vet han, efter att i sin nya roman
Nidamörkur (Natur & Kultur 2020) ha
försatt huvudpersonen Simon i det
otäcka läget i sommarstugan. Det är
för övrigt inte enda gången Simon får
kalla kårar i den här berättelsen.
– Egentligen höll jag på med min

roman Julia och Paul men det gick
trögt. Man försöker ju överträffa sig
själv för varje bok och nå en ny nivå.
Det är som i höjdhopp, man lägger
ribban högre och högre, säger Peter
Fröberg Idling.
Så han fick för sig att försöka skriva något läskigt vid sidan om, och
blev överraskad över hur lätt det
gick. På en hel dag kunde han få ur
sig en halv sida om Julia och Paul och
på samma tid blev det raskt flera sidor skräcktext.

När han försökte en annan dag
gick det lika smidigt och detta spillde även över på det andra skrivandet.
– Det hjälpte den andra boken, de
drog varandra.

Bygger vid gravar
Boken Nidamörkur utspelar sig på
Sudret, den stora och avskilda halvö
som utgör Gotlands södra spets. Där
börjar stockholmaren Simon bygga
ett hus åt sig och sin fru. Medan bygget fortskrider bor han i en kamrats

5 BOKTIPS
sommarhus som står tomt någon kilometer därifrån.
Platsen han valt kallas just
Nidamörkur och det visar sig snart
att det är något skumt med den.
Alldeles intill finns gamla hällkistor, alltså tusentals år gamla gravar,
och Simons nya träpinnar som markerar tomtgränsen börjar mörkna
nerifrån som av något som kommer
ur marken.
Simon upptäcker också att på den
närmaste bondgården har alla fönster som vetter mot Nidamörkur murats igen för länge sedan. Och vad är
det för gestalt som ibland skymtar på
långt håll?

Frun blev orolig
Berättelsen varvas i två tidsplan. I
det ena arbetar Simon med tomten
och bygget, där han är på heltid
efter att ha fått sparken från en reklamfirma.
I det andra har frun Jenny hemma
i Stockholm blivit orolig för Simon
och över att han närmast flytt till
ensamheten på sydligaste Gotland.
Detta tidsplan har omvänd kronologi
och i allra första kapitlet åker hon
ner till Sudret för att se hur Simon
har det. Han har inte hört av sig på
flera dagar.
Berättandet må vara både bakvänt
och varvat men fungerar utmärkt
och spänningen hålls vid liv alla de
347 sidorna. Inget mer ska avslöjas
här.

Har själv tomt där
Peter Fröberg Idling är själv stockholmare, med stark anknytning till
Gotland.
– Pappas släkt är därifrån och jag
har varit där mycket, särskilt under
lågsäsong. För många andra är Gotland bara sommar och bad men för
mig är det gråare och kargare.
Han har dessutom en tomt i trakten han beskriver i boken.
– Ja, jag har ärvt en tomt på södra
Gotland och funderat på att bygga
där. Tomten ser faktiskt lite ut som

Nidamörkur, med fornlämningar i
närheten i form av stenringar.
– På Gotland ligger fornlämningar
ofta ytligt fast de är tusentals år gamla. Ingen rör stenarna, ingen petar på
dem, där finns sådan respekt.
Är han själv mörkrädd? Och tror
han alls på övernaturligheter av typen kontakt med de längesedan
döda?
– Jag var väldigt mörkrädd när jag
var liten. När jag var barn berättade
jag spökhistorier för mina vänner
tills vi alla grät av rädsla. Det var ett
spontant berättande som jag ville
återknyta till här.
– Och jag är ännu fascinerad av
berättelser om det övernaturliga,
även om jag blivit ganska rationell.
Men det vore förmätet att helt utesluta detta och tro att den mänskliga
hjärnan begriper allt. Jag lämnar det
öppet.
Varför är böcker och filmer med
skräcktema så populärt, tro?
– Det okända är bortanför ens
kontroll och det är grundläggande
mänskligt att vilja ha kontroll, särskilt där man tror att man är säker
som i ens hem.
– Det är väl lite terapi att få umgås
med det okända. Sådant vi inte förstår inom oss själva kan få ta form på
det här viset.

Hur skriva läskigt?
Peter Fröberg Idling tycker att
det var mycket lustfyllt att skriva
Nidamörkur men stötte på andra
problem än i mer vanligt romanskrivande.
– Till exempel hur man skriver
läskigt. Jag lät vänner få läsa men
de blev inte rädda. Jag hade varit för
subtil. I skräck ska volymen skruvas
upp tydligare än i annan litteratur.
Och slutligen, det suggestiva namnet Nidamörkur måste han väl ha
hittat på själv?
– Nej, det lär betyda ”mörk nattsvart skog” enligt en 1800-talsforskare som skrivit om folktro på
Gotland. ■

Vinterfjäril av Zinat Pirzadeh (Piratförlaget 2020)
Persisk-svensk roman om hur kvinnan Shirin flyr med
dottern från sin man, som förstörd av droger och krig
misshandlar och plågar sin lilla familj. Flykten sker
med hjälp av Shirins mormor som rest över världen
och anser att dotterdottern till varje pris förtjänar sin
frihet. ”Gripande historia”, skriver Kulturnytt P4.
Flickebarn nr 291 av Ninni Schulman (Bazar 2020)
Hudlös självbiografisk roman av den firade deckarförfattaren Ninni Schulman. Hon befinner sig på botten
efter en uppslitande skilsmässa och inser att hon
måste ta itu med barndomsupplevelser som format
henne. Hur gör man för att våga tro på att man är
värd att bli älskad just så som man är? ”Poetiskt
vacker och välskriven”, skriver SvD.
Förintelsens barn av Margit Silberstein
(Albert Bonniers 2020)
Författaren skriver om sina föräldrar, som överlevde nazisternas dödsläger och byggde upp ett
gemensamt liv i det svenska folkhemmet. Och hon
skriver om hur hon försökt bära sin mors lidande och
därmed förenas med henne. Och hon skriver om sitt
liv och om att det ”går alldeles utmärkt att vara både
jude och svensk”.
Min Martina av Jon Jordås (Lindelöws 2020)
Samspelar med Gun-Britt Sundströms klassiska
roman Maken från 1976. Gustav drömmer om ett
trofast liv, som hans föräldrar levt. Men flickvännen
Martina vägrar ”vara ihop” och försvinner med en
annan älskare. Friheten för henne är nödvändig och
Gustav prövar att leva som Martina vill. ”Stilsäker
debut med gott humör”, skriver Kulturnytt P1.
Klassiker
Måna är död av Ivar Lo-Johansson
(Albert Bonniers 2015)
Romanen om författaren Bo Propst och Måna utgör
en kärleksroman utan motstycke i svensk litteratur.
Skrevs redan 1929. Ett brinnande passionsdrama en
sommar på en fäbodvall leder fram till att Bo Propst
offrar kärleken för att kunna genomföra sitt verk.
Bakom fanns ett verkligt kärleksförhållande, som
gjorde att utgivningen sköts upp till 1932.

Var med
och tävla!

Tips från Landläsare

Landläsarnas

”Mycket spännande
och intressant”

10-I-TOPP
Topplistan bygger på Landläsarnas bokval
(december månads placering inom parentes).
1 (1) Där kräftorna sjunger av Delia
Owens.
2 (2) Ensam med katt av Nils Uddenberg.
3 (5) Bomullsängeln av Susanna
Alakoski.
4 (7) De sju systrarna av Lucinda Riley.
5 (10) Styr din plog över de dödas ben
av Olga Tokarczuk.
6 (nygammal) Vi for upp med mor av

Från Iran till
en fäbodvall

Karin Smirnoff.
7 (6) Wille Vingmutter av Leif G W
Persson.
8 (ny) Jag kan ha fel av Björn Natthiko
Lindeblad.
9 (3) De vuxnas lögnaktiga liv av
Elena Ferrante.
10 (ny) Familjen av Johanna
Bäckström Lerneby.

Inger Bergsten i Hällefors om Barack Obamas
Dreams from my father.

Vad
läser
du?

Berätta vad du läser, vinn en bok!
■ Skicka mejl eller vykort och berätta vilken bok du läser.
Då deltar du även i utlottningen av fem exemplar av Nidamörkur.
Glöm inte att uppge din adress. Skicka till: Månadens Landbok/Håkan Steen, Land, Box 30133, 104 25 Stockholm,
Vinnare av december månads bok Fjärilsvägen:
Charlotta Olin, Kusmark, Inga-Britt Johansson, Tävelsås,
Ingrid Jonsson, Sandviken, Kerstin Wallin-Österberg,
Forshaga, och Ulla-Christina Walfridsson, Skruv.
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Pompom på gaffel

Bli proffs
med datorn

■■Gör snabbt små garnbollar

med en gaffel. Linda garn runt
gaffeln och avsluta med att knyta
runt bunten mellan de mittersta
klorna, dra av bunten och klipp
upp sidorna.

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

GÖR DET
SJÄLV

■■Vill du lära dig virka

finns rörlig bild i datorn.
Sök på ”lär dig virka”
och välj video så får du
flera förslag på filmer
att följa.

Smart till barnen

Så stickar du
kan-själv-vantar

Så stickas vanten
Lägg upp 28 (32) 36 (36) 40 m på stickor
3,5 mm med färg B.
Sticka fram och tillbaka så att avigsidan av uppläggningen kommer på
rätsidan. Ta ihop till en ring och sticka
runt i rätstickning, 1 v rätt, 1 v avigt,
till dess det är 3 aviga ränder i kanten.
Avsluta med 1 rätt varv.
Sticka mönster enligt diagrammet,
upprepa rapporten 1 gång på höjden.
Fortsätt sticka runt med färg A till
dess arbetet mäter 5 (6) 7 (8) 8,5 cm.
Byt till stickor 3 mm och sticka resår,
1 rät, 1 avig, i 2 cm.
Byt tillbaka till stickor 3,5 mm och
sticka 1 varv rätt.

Tumkilen

Har du frågor
om garn eller
beskrivning?
Kontakta Järbo Garn.
www.jarbo.se

Modellen är gammaldags men samtidigt
hypermodern. Kragen
skyddar i handledsglipet, resår håller fast
och varje vante passar
lika bra på vänster
hand som på höger.
DESIGN TINA HAUGLUND
FOTO DANIEL BERNSTÅL
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H

öger och vänster vante
stickas lika så blir det lät
tare för de minsta att klä på
sig själva.
Garn: Astrid. (100 procent ull ”superwash”. Ca 50 g = 125 m.) Eller Svensk
Ull. (100 procent svensk ull. Ca 100 g =
180 m.)
Masktäthet: Ca 23 m x 30 v = 10 x 10
cm.
Storlek/ålder: 6–12 mån (12–24 mån)
2–4 år (4–6 år) 6–8 år.
Färdiga mått: Vantens omkrets, hand:

Ca 12 (14) 15,5 (15,5) 17 cm. Vantens
längd, hand: Ca 10 (11) 12 (13) 14 cm.
Garnåtgång: Färg A: Ca 25 (30) 35 (40)
45 g (fg 18402, natural white). Färg B:
under 10 g (fg 18417, dark teal). Färg C:
under 5 g (fg 18404, tobacco brown).
Strumpstickor: 3 och 3,5 mm.

Förklaringar
Öka 1 mv: Lyft upp tråden mellan två
m med vänster sticka framifrån, sticka
den vridet rätt. Öka 1 mh: Lyft upp
tråden mellan två m med vänster sticka
bakifrån, sticka den vridet rätt.

I början av nästa varv stickas: Öka 1 mv,
3 rm, öka 1 mh.
Detta blir tumkilen. Sticka varvet ut
och ytterligare 2 varv rätt.
Öka på samma sätt vart 3:e varv
med 2 m mer mellan ökningarna för var
gång, sammanlagt 2 (3) 4 (4) 5 gånger.
När slätstickningen mäter 2,5 (3) 3,5
(4) 4,5 cm sätts de första 7 (9) 11 (11) 13
m i sidan på en tråd. Lägg upp 3 nya m
över tumhålet och fortsätt sticka runt
= 28 (32) 36 (36) 40 m.
Sticka runt till dess arbetet mäter 8
(9) 10 (11) 12 cm från resårkanten.
Sticka 1 minskningsvarv *2 rm, 2 rm
tills*. Upprepa *–* varvet ut = 21 (24) 27
(27) 30 m. Sticka 1 varv utan minskning.
Sticka 1 minskningsvarv *1 rm, 2 rm
tills*. Upprepa *–* varvet ut = 14 (16) 18
(18) 20 m.
Sticka 1 varv utan minskning.
Sticka 2 rm tills hela varvet = 7 (8) 9
(9) 10 m. Sticka 1 varv utan minskning.
Klipp av tråden och dra igenom de
återstående maskorna.

Tummen
Med stickor 3,5 mm och färg A plocka
upp de 7 (9) 11 (11) 13 m från tråden
och plocka upp de 3 m som lades upp
över tumhålet = 10 (12) 14 (14) 16 m.
Sticka slätstickning runt i 3 (3,5) 4
(4,5) 5 cm. Sticka 2 rm tillsammans hela
varvet = 5 (6) 7 (7) 8 m.
Klipp av tråden och dra igenom de
återstående maskorna.

Läs mer om handarbete www.land.se /fixat
Garnlösning som sitter

"Varje fråga som
ställs när jag räknar
maskor besvaras
med att jag räknar
HÖGRE!"

■■En härva ska bli nystan men du har

varken garnvinda eller en kompis som
kan hålla i härvan medan du nystar. Har
du två pinnstolar är saken löst.
Ställ stolarna med ryggarna mot varandra och lägg härvan runt dem. Flytta
isär så att härvan sträcks och börja nysta.

Markera
med stil
■■Lyxa till det med fina

markörer när du stickar.
Trä först fina pärlor på en
bit ståltråd och fäst vid
en ring, stor nog för att
en sticka ska få plats.

Okänd

Första virkningen
– armband på nolltid
En kedja av luftmaskor blir
ett armband. Kul i enfärgat
garn, ännu roligare med
garn i flera färger.

Roligt
pyssel
i fem steg

TEXT KRISTINA BÄCKSTRÖM | FOTO TT

1

Gör en löpögla en
bit in på garnet.
Stick in virknålen i den,
dra åt öglan lite.

2

4

3

5

Håll öglans svans mellan tumme och långfinger, garnet från
nystanet över pekfingret. Fånga garnet
på pekfingret med virknålen och dra
genom öglan på nålen. En luftmaska.

Gör flera luftmaskor efter varandra
tills du har en längd som räcker
runt handleden.

Lossa försiktigt nålen och klipp av
garnet till nystanet. Trä sedan första
löpöglans ”svans” genom öglan.

Sätt bandet på handleden, dra till
garnändarna och knyt ihop med en
stadig knut.

Trä, metall eller plast – välj rätt virknål!

Raka eller svängda.
Naturnära i trä eller metall
för extra fart.Här får du råd
som hjälper dig att välja rätt
virknål.
TEXT MADELENE LINDERSTAM,
JÄRBO GARN | FOTO JÄRBO GARN

1

Smart för nybörjare
Välj en hyfsat billig virknål för att
se om virkning är något du fastnar
för. Gärna en med skönt ergonomiskt
grepp men den behöver verkligen inte
vara dyr. Du kan givetvis även köpa en
helt vanlig virknål i metall. De funkade
förr, de funkar även nu.

2

För dig som redan virkar
Hur håller du virknålen? Man kan
hålla virknålen med knivgrepp eller
penngrepp, som när man skär bröd
eller skriver för hand. Alla sorters nålar
passar oavsett grepp men det sägs att
en ergonomisk virknål kan passa dem
med knivgrepp allra bäst. Får du ont i
händerna? Testa att byta grepp.
Mjuk känsla i trä
De väger lite, blir inte varma eller
kalla på samma sätt som metall blir.
Garnet fastnar lite bättre på virknålen
så vill du ha bra glid ska du i stället
välja metall. Om du lätt får handsvett
kan trä vara bra eftersom virknålar helt
i metall gärna halkar omkring i handen
om du svettas.

3

4

Hållbart i metall
De har en viss tyngd som kan vara
skön i handen. Garnet glider bra och
de är i princip omöjliga att skada eller
ha sönder.
Plast i glada färger
Här snackar vi färgglatt! Garnet
glider ganska bra mot plast men det är
inte lika halkigt som metall. Virknålarna väger inte många gram om de är
raka i plast medan de med ergonomiska plasthandtag väger lite mer.
Återvunnen plast är ju en bra grej
och även sådana finns så klart att
välja bland.
Virknål med ergonomi
Det finns både nättare varianter med jämntjockt, mjukt

5

handtag och rejälare med böjt handtag. Om du vet med dig att du lätt får
ont i handlederna eller
händerna så är de med DON EFTER
böjt handtag det bästa PERSON. Med
virknål som passar
du kan ha!

dig blir det roligare.

6
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Sticka fina
huvan i vitt

Den är mössa och
halsduk på samma
gång. Mjuk, varm och
flexibel. Sticka den
fina huvan som
kan allt.

VINDSKYDD. Den mjuka
huvan i alpackagarn fälls
upp och ner efter behov.

DESIGN OCH FOTO VIKING GARN

NACKVARM. Bak och fram går luvans
delar ner och hindrar iskalla glipor.

Garn: Alpaca Bris (60 procent alpaca, 11
procent merinoull, 29 procent nylon).
Sträckning: 50 gram = 150 meter.
Garnåtgång: Två nystan à 50 gram.
Stickor och tillbehör: Rund- och
strumpstickor nr 5 och 6.
Stickfasthet: 15 m slätstickning på st nr
6 eller 7 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Så här stickar
du huvan
Bakstycke
Lägg upp på st nr 5 70 m och sticka
resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka.
Efter cirka 5 cm byt till st nr 6 och fortsätt fram och tillbaka i resår tills arbetet
mäter cirka 16 cm.

Framstycke
Stickas som bakstycket.
Sticka ihop 19 m på var axel och fortsätt
runt med resår över 32 m från bakstycket och 32 m från framstycket = 64 m
till krage. Sätt ett märke i var sida, ett
märke mitt fram och ett märke mitt bak.
När kragen mäter cirka 6 cm, dela arb
mitt fram och fortsätt fram och tillbaka
med slätstickning.

Luva
På 1:a v (från rätan), öka så här: Öka 1 m
i den första maskan, därefter i var tredje
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m 4 ggr och sticka 3 m rätt. Du är nu vid
sidomärket på höger axel. Öka därefter
1 m i var maska över nästa 32 m (du är
nu vid sidomärket på vänster axel). Öka
därefter 1 m i var tredje m 5 ggr och
sluta med 1 m rätt. Du är nu mitt fram.
Vänd och sticka avigt tillbaka. Det är nu
106 m på v.

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning
samtidigt som det ökas 1 m på var sida av
märket mitt bak på vartannat v 2 ggr och
på vart 4:e v 3 ggr. Det är nu 116 m på v.
Fortsätt fram och tillbaka med slätstickning.
När arbetet mäter ca 25 cm (mät från
överkanten av resåren runt halsen),

minskas det 1 m på var sida av märket
mitt bak på vart 4:e v 3 ggr, därefter på
vartannat v 2 ggr.

Montering
Dela arbetet vid märket mitt bak och
maska ihop luvan i toppen. Fäst alla lösa
trådar.

DIGITAL SKRIVKURS
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Se ku du vill!
gånger

Vårt utbud av

digitala kurser
som passar alla!
UTBILDNING

Fyll vårens rastlösa stunder med något meningsfullt

!
t
e
Nyh

599:-

!
t
e
Nyh

Författar
drömmar?

499:-

399:-

UTBILDNING

Lyckas med fermentering

Lands skrivkurs

Hälsa från bikupan

Jenny ”Surtanten” Neikell sina bästa råd och tips
och visar hur du ska lyckas med fermentering
hemma.

Här är kursen som ser till att du slutar drömma
och kommer igång med ditt skrivande. I lugn
och ro i din egen hemmiljö får du de verktyg
du behöver för att skriva så att det ger resultat!

med Karin Westin Tikkanen

grönsaker och kombucha

!
t
e
Nyh
med Lotta Fabricius Kristiansen
& Alexandra De Paol

Älskade bi – så mycket mer än bara
honung! Lär dig att tillverka salva, egen
läppbalsam, samla pollen & propolis, lär dig
om biprodukternas läkande egenskaper.

399:499:-

449:Bokashi – lär dig kompostera,
Peter Streijffnert

Fotografering – grundkurs (lär dig

Kom igång med biodling

I Lands digitala utbildning lär du dig
hur du gör med bokashi, bokashiströ
och odlingen. Peter Streijffnert som är
odlare och bokashi-fantast hjälper dig
att komma igång.

Du har en förstklassig kamera i din mobil
men hur använder du den allra bäst? Här
är grundkursen för dig som vill ta proffsiga
bilder med din mobil.

Lär du dig hur ett bisamhälle är uppbyggt.
Vilken utrustning behöver du? Vad gör en
biodlare under året? Du får handfasta tips på
hur du ska gå tillväga när du köper bin och
vilka regler som gäller.

fota med mobilen), Fredrik Almgren

399:-

med Lotta Fabricius Kristiansen

299:495:-

Internetanvändning – grundkurs
för nybörjare, Emilia Eliasson

Mindfulness – grundkurs, (lär dig
medveten närvaro), Maria Helander

Prepping med Niklas Kämpargård

Internet, sociala medier och annat digitalt
– hur funkar det? Här får du grundläggande
råd om säkerhet på internet, hur du shoppar
online och tips på verktyg för att du skall
kunna uträtta olika ärenden i din vardag.

Minska stressen och lev här och nu. På kort
tid upplever du mätbara positiva skillnader
i stressnivåer och livsnjutning. Din hjärna
behöver få möjlighet att stressa ner och
samla ny energi.

Hur funkar samhället i en kris? Hur skapar man
trygghet när samhället drabbas av störningar. Du
får ovärderliga tips och tankar kring hur du enkelt
kan öka din egen krisberedskap och samtidigt
känna trygghet när samhället runtomkring
drabbas av störningar.

Grundutbildning i krisberedskap

Digitala kurser när och var du vill, enkelt via dator, surfplatta eller mobiltelefon

Läs mer & beställ på land.se/utbildning
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V utvalda

produkter!

På Landshopping.se hittar du smarta, nyttiga och fina produkter inom
bland annat kategorierna hantverk, uteliv, stickat och böcker.
BÖRJA ÅRET MED ATT LÄR DIG NÅGOT NYTT!
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Hälsa från bikupan

Den svenska korvresan

Handbok om råvaror från bikupan och hur de kan användas.

295:-

Berättelser om ett mathantverk som förenar.

199:-

KÖP

Pris med kod: 280:-

DET HÅLLBARA KÖKET
Mi

ljö

Mi

ljö

sm

art

Bivaxduk, 3-pack

3-pack med en stor, en mellan
och en liten bivaxduk.

189:-

Pris med kod: 180:-

KÖP

Pris med kod: 189:-

ya

!

Baka veganskt

Sveriges största vegoprofil
kommer med en ny bakbok!

269:-

KÖP

Pris med kod: 256:-

Mi

ljö

sm

art

Kungaliv
Sveriges regenter under 500 år –
en myllrande faktabok.

199:-

KÖP

Pris med kod: 189:-

Mi

ljö

sm

art

sm

art

Bivaxpåse, lagom

Kaffefilter, 100 % linne

Bästa påsen

Håll din mat fräsch utan plast.

Miljömärkta flergångsfilter
i linne. Storlek 1x4.

För bland annat frukt och grönt.
Av återvunnen spetsgardin.

170:-

KÖP
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ba san
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Pris med kod: 161:-

KÖP

145:-

KÖP

Pris med kod: 138:-

95:-

Pris med kod: 90:-

KÖP

EKOLOGISK HUDVÅRD

Strutssalva
Extra mjukgörande och klådstillande salva för ansikte & kropp.

159:-

Pris med kod: 151:-

KÖP

Ansiktsolja
Face oil carrot med morot. Passar fet och oren hud.

258:-

Pris med kod: 245:-

KÖP

Kroppssmör

Massage & kroppsolja

100 procent naturlig och 80 procent ekologisk. Veganvänlig.

Massage & Body Oil, dusch,
badolja och hårinpackning

239:-

Pris med kod: 227:-

KÖP

Landshopping.se – landsbygdens egen marknadsplats

✔ Trygg och säker betalning med Klarna

✔ Ångerrätt 14 dagar

198:-

Pris med kod: 188:-

✔ Utvalt av Lands redaktör

KÖP

Handla unikt hantverk & hållbara produkter

5 % rabatt med koden UTVALT*

Gäller ordinarie pris så långt lagret räcker (ej på redan rabatterade produkter).

Handla
här!

landshopping.se/sv/utvalt-v5
*Rabattkoden gäller endast produkterna som finns på landshopping.se/sv/utvalt
Kundtjänst: 010-184 40 95
OBS! Mejlad eller inringd beställning debiteras en serviceavgift på 50 kr.

SKÄGGVÅRD

Rakhyvel

Rakborste

Mustasch/skäggvax

Säkerhetshyvel i bambu och
rostfritt stål.

Vegansk rakborste (syntetiskt hår)
med svart handtag i björkträ.

Ekologiskt, handgjort stylingvax
med doft av enbär och tall.

299:-

249:-

Pris med kod: 284:-

KÖP

Pris med kod: 237:-

KERAMIK

KÖP

129:-

Pris med kod: 123:-

KÖP

After shave balm
med trollhassel, salvia
och aloe vera.

189:-

Pris med kod: 180:-

KÖP

Kosa fjäll
Handgjord kåsa i stengods med tvinnad läderrem.
Motiv fjälltoppar. Rymmer cirka 2,5 dl.

390:-

KÖP

Pris med kod: 370:-

SPEL FÖR HELA FAMILJEN

Ljushållare/kåsa

Espressokopp

Handgjord kåsa för värmeljus,
tepåse, smycken eller salt.

Kopp i stengods med ledkryssmotiv.

290:-

Pris med kod: 275:-

Ord för ord

Vem når högst innan tornet faller?
Utmana din vänner!

Ett unikt ordförklaringsspel för
hela familjen.

Spelet där du fyller skogen med
liv inklusive Expansion Bäck

199:-

249:-

399:-

KÖP

Pris med kod: 237:-

Pris med kod: 95:-

Skogen

Jenga

Pris med kod: 189:-

100:-

KÖP

KÖP

Pris med kod: 379:-

KÖP

Ryktet går 2.0
Uppdatering av det omåttligt
populära spelet.

349:-

Pris med kod: 332:-

Landshopping.se – landsbygdens egen marknadsplats

✔ Trygg och säker betalning med Klarna

✔ Ångerrätt 14 dagar

KÖP

✔ Utvalt av Lands redaktör

KÖP

marknaden

352 000
läsare

● Säljes ● Köpes ● Bytes ● Uthyres ● Skänkes ● Sökes ● Finnes

■ Privatannonser: tel 040-643 04 20 ■ Annonsmaterial radannonser: Land, Åsgatan 2, 153 30 Järna ■ land@adviser.se
■ Företagsannonser/fastigheter: Lena Jacobs 040-643 04 10, lena@adviser.se
● Annonsmaterial inramade annonser
mejlas till: lrfannons@adelivery.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 exl moms.

Annons inom ram (priser exkl moms)
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

Varje vecka!

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.)

Ett reningsverk som renar enligt
Ett reningsverk som renar enligt svenska
svenska normer utan kemikalier
Svensktillverkade

vedmaskiner sedan 1910

Nya spröjs till dina fönster
Unik konstruktion. Passar alla
fönster, både nya och gamla 2och 3-glasfönster, även kittade.
25 års gar.info@finasprojs.se
www.finasprojs.se
Tel 0224-68 05 68

normer
utansomkemikalier
Ett reningsverk
renar enligt svenska

Komplettera med
värmepump
Perifalpumpen LV är en
16
T

Ett
reningsverk
somsom
renar
enligtenligt
svensk
Ett
reningsverk
renar
norm utan kemikalier, CE-märkt,
svenska normer utan kemikalier
kontrollerat
av Boverket
normer
utan kemikalier

GHETS
RYG

-

Ett av Nordens lägsta
reningsverk utan kemikalier.
UPP TILL

• Transportband
• Hydraulikdelar

www.faxes.se

LV8 - SCOP

4.6

0371-500 08
Stöd parkinsonforskningen!
Swish: 123 900 79 49
pg: 90 07 94-9

SMAL

Välisolerade trähus
från Norrbotten

SMAL

SMAL

ÖR

ÅR

S Ä K RIN G

LV20 - SCOP

4.1

LV12 - SCOP

SMAL

Bygg stomrest

kompakt värmepump
med inomhusstyrning/
tankstyrning.

F

• Elmotorer
• Kapklingor

Ett av Nordens lägsta
reningsverk utan kemikalier.

SMAL

LÄG

- en av våra värmepumpsserier

För mer information:

LÅG

4.0

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13
www.baxi.se - info@baxi.se

LÄG

För mer information:
För mer information:
För mer information:

www.reningsverketmalaren.se
www.reningsverketmalaren.se
LÄG
011-12 68 00
011-12 68 00

För mer information:

För att du tror på
SMAL
LÄG
LÅG
en medmänsklig
värld

För mer information:
För mer information:
Engagera
påinformation:
Fördig
mer
imsweden.org
www.reningsverketmalaren.se

www.reningsverketmalaren.se

011-12
68 68
0000
011-12
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kontakten
Söker du en
livskamrat?

KVINNOR SÖKER

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

Söker dig som är ensam utan
barn och släkting. Du har en
lantgård med skog och gärna
sjö. Är pensionerad kvinna 68
år med mycket humor och
glatt sinne men mycket ensam.
Ålder har ingen betydelse. Hjälp
varandra. ”634” Skogskstroll
söks, svara nu

En levnadsglad lantbrukskvinna född -57. Söker likasinnad, seriös man från Skåne
i samma ålder. Som uppskattar
djur, natur och det enkla i
vardagen. God mat och ett
glas vin eller en kopp kaffe.
”630” Livet ska levas

Glad, singel 79 årig ärlig, glad
söker praktiskt lagd gentleman
i passande ålder i Stockholmstrakten. Natur, växtintressserad
tag kontakt med fågelsång för
mer ingående information. ”637”
Fågelsång

Hälsingekvinna 68 år önskar
träffa man i lämplig ålder. Trivs
med att vandra, åka skidor,
cykla och dansa och vill gärna ha
någon att göra det med. Hoppas
möta någon med humor och lite
barnasinne kvar ”635” Djurvän

Kvinna på 65 år med
allmänna intressen, musik, dans,
hemmakvällar, natur m.m söker
en trevlig man för ett seriöst
förhållande. Vart du bor spelar
ingen roll. ”632” Hoppas

MÄN SÖKER

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.

Skåneman 58 år söker kvinna
i mogen ålder för vänskap och
ev förhållande, via brevväxling
per epost. Mina intressen:
musik, språk, litteratur, resor,
människor. Jag arbetar i egen
regi med miljö och natur. Jag
är spontan och saklig och uppskattar det romantiska och sensuella i en relation. Skriv några
rader, hur har du det? ”631”
Svar till regia66@protonmail.
com

Man 70 år, musik, natur,
odlingsintresse söker troende,
ärlig kvinna som livskamrat till
ett berikande liv. ”633” Vår -21

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

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida: www.autism.se

Skriv din signatur på raden här under:

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

L05

Adress ..........................................................................................................
Underskrift
(Dina namn- och adressuppgifter publiceras inte i tidningen.)
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KRYSS & PYSSEL
Frågor och kontakt red@land.se

KONSTRUKTION OCH TECKNING: OLLE ENGKVIST TELEFON 070–86 92 535

SIDOR
VARJE
VECKA

Landkrysset!
Var
med
& tävla
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■ I veckans Land kan du tävla
om chansen till en storvinst.
3 personer vinner två Landsbygdslotter var. (Du måste vara minst
18 år för att tävla om lotter.) Sista
tävlingsdag är den 8 februari.

RING OCH VINN
Räkna antalet K i de färgade
rutorna. Ring 0944-100 22 10,
mata in tävlingskod 051. Ange sedan
antalet K enligt röstens anvisningar.
Samtalet kostar 10 kronor, telefon
med kontantkort fungerar inte.

MEJLA LÖSNINGEN
Skriv antalet K från de
färgade rutorna.
Mejla lösningen till
Landkryss 5 samt ditt
namn och din adress till
tavling@land.se.

Hej alla läsare!
Det är jag som är Olle
Engkvist och jag gör
Landkrysset varannan
vecka. Hoppas ni
uppskattar veckans
klurigheter.

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@LRFMEDIA.SE

Rätta svaren finner du längst ner på sidan.

Frågesporten

Vem är personen?
■ Denne godsägare, politiker, statsman och militär föddes

den 22 februari 1732 i Westmoreland county, Virginia, USA,
och dog i sitt hem Mount Vernon i samma delstat den 14
december 1799. Hans släkt hade invandrat från England 1658
men han kom tidigt att bli starkt kritisk mot den brittiska
regeringens politik i de amerikanska kolonierna och han var
överbefälhavare under det amerikanska revolutionskriget.
Han var USAs första president 1789 till 1797.

Vad vet du om gorillor?
1
5
Gorillor kan leva i upp till 50 år
i fångenskap men hur gamla
blir de maximalt i det vilda?
1. 25 år.
X. 35 år.
2. 20 år.

2

Gorillor är uppdelade i två
arter. Vad kallas de?
1. Östlig och västlig gorilla.
X. Stor och liten gorilla.
2. Guld- och silvergorillor.

Hört den förut?
■ – Är det sant att popmusik lugnar nerverna?

– Ja, när den tar slut.
Det innebär att om du är en ”en på miljonen”-kille så
finns det 1 000 killar som är precis som du.

Ordflätan

D Y K
A S N
D A S
Tävla tillsammans

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

Ledtråd:

Förr i tiden kallades
en person med detta
handikapp för blind,
numera säger man …

Lands steg för steg
5 poäng
EN FÖRFATTARE Hon föddes den 18 juni
1959 i Stockholm.
EN ARTIST

Gorillor äter nästan bara
växter, ibland insekter, men
hur mycket äter en vuxen gorilla
varje dag?
1. 25 kilo.
X. 35 kilo.
2. 10 kilo.

7

4

8

Den första gorillan som
föddes i fångenskap föddes
1956 i djurparken i staden
Columbus i Ohio i USA.
Vad hette hon?
1. Colo.
X. Molly.
2. Colleen.

Kluriga
frågor för
hela Landfamiljen!

AV ISABELLA WATTS

4 poäng

6

3

De så kallade bergsgorillorna
lever i ett bergsområde mellan
Rwanda och Uganda. Vad heter
bergen?
1. Atlasbergen.
X. Ruwenzoribergen.
2. Virungabergen.

■ I Kina finns det 1 miljard människor. 1 miljard.

Vid vilken ålder blir gorillahannen könsmogen?
1. 5–6 år.
X. 11–12 år.
2. 13–14 år.

I filmen De dimhöljda bergens
gorillor från 1989 skildras en
berömd gorillaforskares liv.
Vad hette hon?
1. Jane Goodall.
X. Dian Fossey.
2. Karen Blixen.

I den första filmen om den
förhistoriska jättegorillan King
Kong från 1933 klättrar han i slutet
upp i en byggnad i New York City
där han blir dödad av militären.
Vad heter byggnaden?
1. Saint Patricks Cathedral.
X. Varuhuset Macys.
2. Empire State Building.

Rätt svar hittar du längst ner på sidan.

3 poäng

Är utbildad jurist och civileko- 2008 debuterade hon
nom. Jobbar även som juridisk med kriminalromanen
I de lugnaste vatten.
rådgivare och föreläsare.

2 poäng
De flesta av hennes
kriminalromaner utspelar
sig i Sandhamn.

Med Jennie, Jennie segrade Han fick tidningen Lands
läsarpris för bästa programhan i den svenska
ledare genom tiderna.
Melodifestivalen 1975.

1 poäng
I natt är du död och I farans
riktning heter några av
hennes största succéer.
Teddybjörnen Fredriksson har
blivit denne folkkäre artists
ständiga signaturmelodi.

Han föddes i Enskede,
Stockholm, den 13 maj
1945.

Han är sångare, författare,
låtskrivare, kompositör och
skådespelare.

EN HUNDRAS

En hundras av molossertyp
med ursprung i Tyskland.

Har fått sitt namn efter
En brukshund som används Svart med rödbrun täckning. En lugn, godmodig ras som
staden Rottweil i den tyska
kräver åtskillig mental och
inom polis och militär. En av Väger 42 till 50 kilo.
fysisk stimulans. Skäller sällan. delstaten Württemberg.
Sveriges populäraste raser.

EN KUNGLIGHET

Föddes på Stockholms slott Han var hertig av Halland
och bodde i Villa Solbacken
den 28 februari 1912.
på Djurgården i Stockholm.
Dog den 5 januari 1997.

Var farbror till vår nuvarande
Var sjöofficer och hans
Fick äntligen gifta sig med
brittiska Lilian 1976 efter det stora bilintresse gav honom kung. Son till Gustav VI Adolf
att tronföljdsreglerna ändrats. smeknamnet Motorprinsen. och prinsessan Margareta.

En republik i Mellanöstern
med en kort kustremsa i
persiska viken.

Valutan heter dinar.
Drygt 36 miljoner invånare.

ETT LAND

Kallades Mesopotamien
under antiken. En av de
första civilisationerna.

Diktatorn Saddam Hussein Huvudstaden heter Bagdad.
störtades vid en amerikansk
invasion 2003.

Rätta svaren: Frågesporten: 1 = X, 2 = 1, 3 = 2, 4 = 1, 5 = X, 6 = 1, 7 = X, 8 = 2. Vem är personen: George Washington. Ordflätan: Synskadad. Steg för steg: Viveca Sten,
Lasse Berghagen, rottweiler, prins Bertil, Irak.
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KRYSS & PYSSEL
red@land.se

Var
med
& tävla







Fredagskrysset

■ I veckans Land kan du tävla om chansen till en storvinst. 3 personer vinner två Landsbygdslotter var. (Du måste vara minst 18 år för att tävla om lotter.) Sista tävlingsdag är den 8 februari.
RING OCH VINN Räkna antalet J i de markerade rutorna som finns i anslutning till bilderna. Ring 0944-100 22 10, mata in tävlingskod 052. Ange sedan antalet J enligt röstens anvisningar. Samtalet kostar 10 kronor,
telefon med kontantkort fungerar inte. MEJLA LÖSNINGEN Skriv antalet J från de markerade rutorna. Mejla lösningen till Fredagskrysset 5 samt ditt namn och din adress till tavling@land.se.
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Barnkrysset

Prick till prick

MELLAN
TRAMPOR
OCH BAKHJUL
LJUD
FRÅN
FALLANDE
TRÄD

FÖRST
OCH
SIST

MILLIMETER
BILDAR
GRUPP AV
HUS PÅ
LANDER

ÄR SÅS
PÅ KINARESTAURANG

LADE
BAR
RIDDARE
KOMMER
MED
MJÖLK
OCH SMÖR

AVSLUTAR
SVANS

© Bulls

Rita av, pixel konst

SVERIGE
KORT

Finn 10 fel!

Pyssla & rita tillsammans!
Rätt svar
MELLAN
TRAMPOR
OCH BAKHJUL

LJUD
FRÅN
FALLANDE
TRÄD

ÄR SÅS
PÅ KINARESTAURANG

KOMMER
MED
MJÖLK
OCH SMÖR
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K
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GRUPP AV
HUS PÅ
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© Bulls

LAND NR 5 · 2021

49

6

KRYSS & PYSSEL

SIDOR
VARJE
VECKA

red@land.se

Milly

Halvan
SURRA
SOM
MYGG

ANBUD

YTLIG
GLANS

RYSKT
VÄLDE
FÖRR

FULT
STRECK

BUKT

FINNS
I BILD

BOHUSORT

NEDLÅTANDE
LJUD

VRIDA
RUNT

FÖRSÄNKA I
BLUFFA NATUREN

FINNS
TILL DATOR & TV
TURKIET
KORT
VISSNA
KLANG
GÖR
VÄRRE
VÄRRE

KLOSTERORT
MUSIKSTIL

DRYGT 3

A
I ABB

SAMMA
GAMLA
HJULSPÅR

KELAT

BÖKA

REBUSTVÅL

TON
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UPPKÄNNER MANING
SIG
VID MÅL

BRUKAR
VAJA

OMGE
MED
LISTER

LJUD

VI I
ANNAN
FORM
ALE
TYSTA
NER

ÖBOR

BETET

Halvankrysset!
Var
med
& tävla

OLÅST

OBSERVANT

UPPKOPPLAD
TRÄD I
VÄRME

UTBYTT
MOT
ANNAT

IBLAND
I SÅR

■ I veckans Land kan du tävla om chansen till en
storvinst. 3 personer vinner var sin Landsbygdslott.
(Du måste vara minst 18 år för att tävla om lotter.)
Sista tävlingsdag är den 8 februari.

GRÖN
RÄTT

RING OCH VINN
Räkna antalet L i de färgade rutorna. Ring
0944-100 22 10, mata in tävlingskod 053. Ange sedan
antalet L enligt röstens anvisningar. Samtalet kostar
10 kronor, telefon med kontantkort fungerar inte.

©Bulls

HYRA
BIL

MEJLA LÖSNINGEN
Skriv antalet L från de färgade
rutorna. Mejla lösningen till
Halvan 5 samt ditt namn och din
adress till tavling@land.se.
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Lördag den 30 januari kl 10.03 i P4. Lösningen skickas till:
Melodikryss
Sveriges
Radio P4, 109 12 Stockholm.
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
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Lösningar på
krypto och sudoku finner
ni på sidan 54. Där finns
också alla kryssvinnare
från tidigare nummer.
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4
7

4

4
6

2
© Bulls

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 5 · 2021
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29 januari–4 februari

Veckans

Foto: TV4

TV

Talang
TV4 20.00

FREDAG 29/1

Stjärnorna på slottet
SVT1 20.00

Min sanning
SVT2 20.00

LÖRDAG 30/1

SÖNDAG 31/1

23.45 Mötet med
6.00 Morgonstudion.
9.10 Hemmagympa

Artister sluter upp
i hyllningskonsert
Musikbranschen har drabbats hårt
av pandemin. Under ledning av
Martin Stenmarck och Sarah
Dawn Finer bjuds det på en musikmanifestation kallad Don’t stop the
music från Hamburger börs i Stockholm. Artister som medverkar är
bland andra Tomas Ledin, Molly
Sandén, Lars Winnerbäck, Benjamin Ingrosso, Peter Jöback, Tommy Körberg och Helen Sjöholm.

Foto: Andreas Nilsson/SVT

TV4 lördag 20.00

Datorspelet blev
vändning för Inger

Foto: SVT

I När livet vänder träffar Anja Kontor pensionären Inger Grotteblad.
För några år sedan drabbades hon av
en hjärntumör. Sedan dess har hon
blivit världsmästare i datorspelet
”Counter-strike.
SVT2 söndag 19.00

Svenska Sofia Helin
i norskt kungadrama
Tyskarna har ockuperat Norge
och kronprinsessan Märtha flyr till
USA, där hon blir vän med president
Franklin D Roosevelt. Sofia Helin
har huvudrollen i dramaserien
Atlantic crossing. SVT1 måndag 21.00
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med Sofia.
9.30 Slappna av med
Ulrika.
9.40 Strömsö.
10.10 Go’kväll.
10.55 Anslagstavlan.
11.00 Längdåkning:
Världscupen.
12.45 Längdåkning:
Världscupen.
14.25 Wimbledon.
14.40 Carina Bergfeldt.
15.40 Quincy.
16.30 Hem till byn.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyheterna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
Svenskt magasin från
2021.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 På spåret.
Svensk frågesport från
2020.
21.00 Carina Bergfeldt. Svensk pratshow
från 2021.
22.00 Svenska nyheter. Svensk pratshow
från 2021.
22.30 Jamestown.
Brittisk dramaserie
från 2018.
23.20 Rapport.
23.25 Helt lyriskt.
0.25 Tunna blå linjen.
4.15 Sverige idag.
4.45 Go’kväll.
5.30 Fråga doktorn.

pedofilerna.
0.30 Världens historia:
Förintelsens sista
berättelser.
1.15 Utrikesbyrån.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
10.00 Malou efter tio.
12.00 Hem till gården.
12.30 Home and

away.

13.00 Bytt är bytt.
14.00 Dr Phil.
14.55 En plats i solen:

Vintersol.
17.00 Efter fem.
17.50 Bli vän med
V75.
17.55 Efter fem, forts.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären. Svenskt lotterioch frågesportsprogram från 2021.
20.00 Talang. Svenskt
underhållningsprogram
från 2021.
21.30 Bad neighbours
2. Amerikansk komedi
från 2016.
22.00 TV4Nyheterna
och sport.
22.05 TV4Vädret.
22.15 Bad neighbours
2, forts.
23.35 Firman.
2.50 The autopsy of
Jane Doe.
4.30 Younger.
5.00 En plats i solen:
Vintersol.

6.00 Mannen som
talar med hundar.
7.00 Husjägarna.
8.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
10.00 Lilla huset på
prärien.
11.00 Mannen som
talar med hundar.
svenska.
17.20 Nyhetstecken. 12.05 Dr Phil.
13.00 Agatha Raisin.
17.30 Oddasat.
14.00 Mord och inga
17.45 Uutiset.
visor.
18.00 Egenland –
Finland är fantastiskt. 15.00 Diagnosis
murder.
Finsk reseserie från
16.00 Det okända.
2020.
17.00 Husjägarna.
18.30 Min sanning.
18.00 En plats i solen
Svensk intervjuserie
– borta eller hemma
från 2020.
bäst? Brittisk reality19.30 Modern och
dottern. Turkisk drama- serie från 2008.
19.55 Poirot. Brittisk
serie från 2016.
20.00 Pepe the Frog: kriminaldramaserie
från 1990.
Alt-rightrörelsens
21.00 På spaning med
stulna groda. AmeriBridget Jones. Brittisk
kansk dokumentär.
komedi från 2004.
21.00 Aktuellt.
23.10 När lammen
21.30 Sportnytt.
tystnar.
21.45 Shoplifters.
1.40 All eyez on me.
Japanskt drama från
2018.
4.30 Judys domstol.
9.00 Forum.
12.00 Rapport.
12.03 Forum.
16.00 Rapport.
16.05 Forum.
16.15 30 minuter.
16.45 Kulturveckan.
17.15 Nyheter på lätt

6.15 Fråga doktorn

hälsa.
7.15 Uppdrag granskning.
8.15 Hem till byn.
9.15 Vinterstudion.
9.30 Alpint: Världscupen.
10.30 Vinterstudion.
11.00 Alpint: Världscupen.
12.00 Vinterstudion.
12.30 Alpint: Världscupen.
13.30 Längdåkning:
Världscupen.
14.35 Vinterstudion.
15.00 Längdåkning:
Världscupen.
15.35 Vinterstudion.
16.00 The good place.
16.20 Tareq Taylors
matresa.
16.50 På spåret.
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige!
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Stjärnorna på
slottet. Svensk underhållning från 2021.
21.00 The founder.
Amerikanskt drama
från 2016.
22.55 Rapport.
23.00 Darkland.
0.50 Helvete – historien om norsk black
metal.
5.00 Go’kväll.
5.45 Strömsö.
7.55 Modern och

21.35 Kulturstudion.
Svenskt kulturmagasin
från 2021.
21.40 Bruckners sjua
med Gergiev. Österrikisk konsert från
2019.
22.55 Kulturstudion.
Svenskt kulturmagasin
från 2021.
23.00 Utredningen.
23.40 Egenland – Finland är fantastiskt.
0.10 Cirkus familj.
0.40 Finland från ovan.
1.10 Under klubban.
1.45 Sportnytt.
6.00 Dr Phil.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Talang.
13.00 Renées brygga.
14.00 Farmen.
14.30 SHL: Hockey-

lördag.
17.55 Keno.
18.00 Trav: V75
Direkt.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
19.55 Lotto, Joker och
Drömvinsten.
20.00 En kväll för
musiksverige: Don’t
stop the music. Svensk
musikunderhållning
från 2021.
22.00 TV4Nyheterna.
22.15 Morden
i Sandhamn. Svensk
kriminalserie från
2018.
0.05 Hans och Greta:
Häxjägare.
1.50 Boomerang.
4.10 En plats i solen:
Vintersol.

dottern.

9.55 Min sanning.
10.55 Utrikesbyrån.
11.25 30 minuter.
11.55 Vintersport:

Skicross: Världscupen.

13.30 När livet vänder.
14.00 Kulturveckan.
14.30 Ekonomibyrån.
15.00 Tyfon-mamma.
16.00 Rapport.
16.05 Vetenskapens

värld.

17.05 Beatles forever.
17.15 En bild berättar.
17.20 Breven från

Blomman.

18.05 Konst och krig

med Eddie Redmayne.

19.00 Kulturstudion.
19.05 Bernard Haitink,

den gåtfulle dirigenten.
Brittisk musikdokumentär från 2020.
20.35 Kulturstudion.
Svenskt kulturmagasin
från 2021.
20.40 Anton Bruckner,
en symfonisk gigant.
Tysk dokumentär från
2019.

6.00 En unge
i minuten.
7.00 Det okända.
8.00 Husjägarna
– Danmark.
10.00 Hundar utan
hyfs.
11.00 Chokladens
underbara värld.
12.00 Världens bästa
veterinär.
13.00 På BB med
Emma Willis.
14.00 Ambulansen.
15.00 Husakuten.
16.00 Mord och inga
visor.
19.00 Hudson & Rex.
19.55 Poirot.
21.00 It’s complicated. Amerikansk
dramakomedi från
2009.
23.30 Poltergeist.
2.00 Winchester:
House of ghosts.
4.00 Iskalla mördare,
heta offer.
5.00 Judys domstol.

6.15 Antikrundan.
7.15 Stjärnorna på

slottet.
8.15 Hem till byn.
9.15 Vinterstudion.
9.30 Alpint: Världscupen.
10.30 Vinterstudion.
11.00 Alpint: Världscupen.
12.00 Vinterstudion.
12.30 Alpint: Världscupen.
13.30 Längdåkning:
Världscupen.
15.10 Vinterstudion.
16.25 Svenska
nyheter.
16.55 Carina Bergfeldt.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.10 Lokala nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Vem kan vad?
21.00 Tunna blå linjen.
Svensk dramaserie
från 2021.
22.00 Infiltratören.
Svensk dokumentärserie från 2020.
22.30 Killing Eve.
Brittisk-amerikansk
dramaserie från 2019.
23.15 Rapport.
23.20 The good place.
23.45 Stjärnorna på
slottet.
0.45 Undercover.
4.45 Sverige!
5.15 Landet runt.

19.00 När livet vänder.
19.30 Egenland – Fin-

land är fantastiskt.

20.00 Min sanning.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.

Svenskt samhällsprogram från 2021.
22.00 Dokument
utifrån: Det var en
gång ett Irak.
23.00 Gudstjänst.
23.45 Tyfon-mamma.
0.45 Superungar.
1.45 Kulturveckan.
6.05 Dr Phil.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 En kväll för

musiksverige: Don’t
stop the music.
13.25 Mandelmanns
gård.
14.25 Farmen.
14.55 Sverige mot
Norge.
15.55 Elitstyrkans
hemligheter – Sverige.
16.55 Sveriges mästerkock.
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 TV4Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.25 TV4Vädret.
19.30 Bingolotto,
forts.
20.00 Farmen.
21.00 Elitstyrkans
hemligheter – Sverige.
22.00 TV4Nyheterna.
22.15 Beck: Mannen
utan ansikte. Svenskt
kriminaldrama från
2001.
0.05 Mord i paradiset.
1.05 Kalla fakta.
7.30 Under klubban.
2.05 Stockholmspo8.00 30 minuter.
8.30 Finland från ovan. lisen.
3.05 En plats i solen:
9.00 Pepe the Frog:
Vintersol.
Alt-rightrörelsens
5.05 Home and away.
stulna groda.
5.30 Köket.
10.00 Gudstjänst.
10.45 Sommarläger i 5.45 Nyhetsmorgon.
fiskebyn.
11.00 Beatles forever.
11.10 Forum: Miljöpar- 6.00 Spårlöst.
tiets val av språkrör.
7.00 Det okända.
11.55 Vintersport:
8.00 Husjägarna –
Skicross: Världscupen. Danmark.
13.30 Forum:
9.50 Hundar utan hyfs.
Miljöpartiets val av
10.50 Poirot.
språkrör.
15.00 Bomb girls.
14.15 Mamma och
16.00 Mord och inga
jag.
visor.
14.30 Bernard Haitink, 17.55 Miss Marple.
den gåtfulle dirigenten. 20.00 Bomb girls.
16.00 Rapport.
21.00 Spårlöst.
16.05 Konst och krig Svensk dokumentärsemed Eddie Redmayne. rie från 2015.
17.00 Alors parle!
21.55 Poirot.
17.11 Europa runt
0.00 Ett fall för Frost.
hörnet.
2.10 Maria Wern:
17.37 KortfilmsklubSvart fjäril.
ben – franska.
3.10 Maria Wern:
17.50 Hitta hem.
Svart fjäril.
18.00 Världens natur: 4.10 En seriemördares
Tropiska öar.
signum.
18.50 Beppes resor.
5.05 Judys domstol.

Med r

Ingen ska försvinna utan att hittas.
Swisha din gåva till 123 900 56 20 och hjälp oss att hitta fler.

MÅNDAG 1/2
6.00 Morgonstudion.
9.10 Hemmagympa

med Sofia.

9.30 Muren.
10.30 Rederiet.
11.15 Anslagstavlan.
11.20 Sportspegeln.
11.50 Sverige!
12.20 På spåret.
13.20 Stjärnorna på

slottet.
14.20 Vem kan vad?
15.20 Möte i natten.
16.45 McLeods
döttrar.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyhe
terna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Husdrömmar.
21.00 Atlantic cros
sing. Norsk dramaserie
från 2020.
21.55 Swedi. Svensk
kortfilm från 2018.
22.00 Sportnytt.
22.15 Lokala nyheter.
22.25 Rapport.
22.30 I mördarens
spår 1973. Brittisk
kriminalserie från
2017.
23.15 Trädgårdsgatan.
1.05 Svenska nyheter.
5.00 Sverige idag.
5.30 Sverige!
8.00 Alors parle!
8.11 Europa runt

hörnet.
8.37 Kortfilmsklubben
– franska.
8.50 Hitta hem.
9.00 Forum.
12.00 Rapport.
12.03 Forum.
16.00 Rapport.
16.05 Forum.
16.15 Gudstjänst.
17.00 Ahmed och
Team Physix.
17.15 Nyheter på lätt
svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Cirkus familj.
18.30 Nazisternas
mänskliga experiment.
19.25 En bild berättar.
Svensk historisk foto
serie från 2014.
19.30 Modern och
dottern. Turkisk drama
serie från 2016.
20.00 Vetenskapens
värld. Svenskt veten
skapsmagasin från
2021.
21.00 Aktuellt.
21.45 Ekonomibyrån.
Svenskt samhällspro
gram från 2021.

22.15 Superungar.
Svensk dokumentär
serie från 2018.
23.15 Agenda.
0.00 Egenland – Fin
land är fantastiskt.
0.30 Nazisternas
mänskliga experiment.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
2.10 Finland från ovan.
10.00 Agatha Raisin –

privatdetektiv.
12.00 Hem till gården.
12.30 Home and
away.
13.00 Bytt är bytt.
14.00 Dr Phil.
14.55 En plats i solen:
Vintersol.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Kalla fakta.
21.00 The bay. Brittisk
kriminalserie från
2021.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 CSI.
23.55 Hawaii five0.
1.55 Elementary.
2.50 En plats i solen:
Vintersol.
5.05 Home and away.
5.30 Köket.
5.45 Nyhetsmorgon.
6.00 Mannen som
talar med hundar.
7.00 Husjägarna.
8.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
10.00 Lilla huset på
prärien.
11.00 Mannen som
talar med hundar.
12.05 Dr Phil.
13.00 Agatha Raisin.
14.00 Mord och inga
visor.
15.00 Diagnosis
murder.
16.00 Det okända.
17.00 Husjägarna.
18.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
20.00 Världens bästa
veterinär.
21.00 På kryssning
med Jane McDonald.
Brittisk dokumentär
serie från 2017.
22.05 Maria Wern:
Pojke försvunnen.
Svensk kriminaldrama
från 2011.
23.05 Ett fall för Frost.
1.10 En seriemördares
signum.
2.05 Diagnosis
murder.
3.00 Det okända.
4.00 Blodsbröder.
5.00 Judys domstol.

Med reservation för eventuella ändringar.

TISDAG 2/2

ONSDAG 3/2
22.15 Sex eller

6.00 Morgonstudion.
9.10 Hemmagympa

med Sofia.

9.30 Seniorsurfarna.
10.00 Rederiet.
10.45 Fatta historia.
11.00 Komma ut.
11.35 Tack Gud jag är

homo.

övergrepp?
23.20 Pepe the Frog:
Altrightrörelsens
stulna groda.
0.20 Naturens
revansch.
1.15 När livet vänder.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.

11.50 Svenska

nyheter.
12.20 Antikrundan.
13.20 Husdrömmar.
14.20 Fråga doktorn.
15.05 The good place.
15.30 Dårskapens
hus.
16.45 McLeods
döttrar.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyhe
terna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Fråga doktorn
hälsa.
21.00 Från Hisingen
till Casablanca. Svensk
samhällsserie från
2020.
21.30 Tareq Taylors
matresa. Svensk
matlagningsserie från
2020.
22.00 Sportnytt.
22.15 Lokala nyheter.
22.25 Rapport.
22.30 Undercover.
Brittisk kriminalserie
från 2016.
23.30 Jamestown.
0.20 Killing Eve.
1.05 Infiltratören.
4.45 Sverige idag.
5.15 Go’kväll.

10.00 Agatha Raisin.
12.00 Hem till gården.
12.30 Home and

away.

13.00 Bytt är bytt.
13.55 Nyheterna

extra: Presskonferens
coronaviruset.
15.00 En plats i solen:
Vintersol.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Mandelmanns
gård.
21.00 Sverige mot
Norge.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 CSI.
23.55 Hawaii five0.
1.55 Elementary.
2.50 En plats i solen:
Vintersol.
5.05 Home and away.
5.30 Köket.
5.45 Nyhetsmorgon.

6.00 Mannen som
talar med hundar.
7.00 Husjägarna.
8.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
10.00 Lilla huset på
prärien.
11.00 Mannen som
talar med hundar.
12.00 Dr Phil.
9.00 Forum.
13.00 Agatha Raisin.
12.00 Rapport.
14.00 Mord och inga
12.03 Forum.
visor.
16.00 Rapport.
15.00 Diagnosis
16.05 Forum.
murder.
16.15 Agenda.
16.00 Det okända.
17.00 Ahmed och
17.00 Husjägarna.
Team Physix.
17.15 Nyheter på lätt 18.00 En plats i solen
– borta eller hemma
svenska.
17.20 Nyhetstecken. bäst?
20.00 Hudson & Rex.
17.30 Oddasat.
21.00 På BB med
17.45 Uutiset.
18.00 Under klubban. Emma Willis.
22.00 Maria Wern:
18.30 Naturens
Pojke försvunnen.
revansch.
19.25 En bild berättar. Svensk kriminaldrama
från 2011.
19.30 Modern och
23.00 Miss Marple.
dottern.
20.00 Världens histo 1.00 En seriemördares
ria: Förintelsens sista signum.
2.00 Diagnosis
berättelser.
20.50 Beatles forever. murder.
3.00 Det okända.
Dansk musikserie.
4.00 Blodsbröder.
21.00 Aktuellt.
5.00 Judys domstol.
21.45 Utrikesbyrån.
5.55 Mannen som
Svenskt samhälls
magasin från 2021.
talar med hundar.

6.00 Morgonstudion.
9.10 Hemmagympa

med Sofia.

9.30 Seniorsurfarna.
10.00 Rederiet.
10.45 Go’kväll.
11.30 Fråga doktorn

hälsa.

12.30 Från Hisingen

till Casablanca.
13.00 Tareq Taylors
matresa.
13.30 De bästa åren.
16.15 Strömsö.
16.45 McLeods
döttrar.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyhe
terna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Uppdrag
granskning. Svenskt
samhällsprogram från
2021.
21.00 Helt lyriskt.
Svensk underhållning
från 2021.
22.00 Sportnytt.
22.15 Lokala nyheter.
22.25 Rapport.
22.30 Komma ut.
Norsk dokumentärse
rie från 2016.
23.05 Tack Gud jag är
homo.
23.20 Skam France.
23.45 Carina Berg
feldt.
0.45 I mördarens spår
1973.
4.45 Sverige idag.
5.15 Go’kväll.

Svensk intervjuserie
från 2021.
22.15 Utredningen.
Dansk kriminalserie
från 2020.
23.00 Min sanning.
0.00 Kulturveckan.
0.30 Naturens
revansch.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
10.00 Agatha Raisin.
12.00 Hem till gården.
12.30 Home and

away.

13.00 Bytt är bytt.
14.00 Dr Phil.
14.55 En plats i solen:

Vintersol.
17.00 Efter fem.
18.25 Lotto, Joker och
Drömvinsten.
18.30 Efter fem, forts.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Sveriges
mästerkock. Svensk
matlagningstävling
från 2021.
21.00 Renées brygga.
Svensk underhållnings
serie från 2020.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 CSI.
0.00 Hawaii five0.
1.55 Elementary.
2.50 En plats i solen:
Vintersol.
5.05 Home and away.
5.30 Köket.
5.45 Nyhetsmorgon.
7.00 Husjägarna.
8.00 En plats i solen

– borta eller hemma
bäst?
9.00 Forum.
10.00 Lilla huset på
12.00 Rapport.
prärien.
12.03 Forum.
11.00 Mannen som
16.00 Rapport.
talar med hundar.
16.05 Forum.
12.00 Dr Phil.
16.15 Cirkus familj.
13.00 Agatha Raisin.
16.45 Under klubban. 14.00 Mord och inga
17.15 Nyheter på lätt visor.
svenska.
15.00 Diagnosis
17.20 Nyhetstecken. murder.
17.30 Oddasat.
16.00 Det okända.
17.45 Uutiset.
17.00 Husjägarna.
18.00 Universitetets 18.00 En plats i solen
djursjukhus.
– borta eller hemma
18.30 Naturens
bäst?
revansch.
20.00 Husakuten.
19.25 En bild berättar. 21.00 Wallander:
Svensk historisk foto Kuriren. Svenskt krimi
serie från 2014.
naldrama från 2009.
19.30 Modern och
23.00 Iskalla mördare,
dottern.
heta offer.
20.00 Världens natur: 0.00 Mordoffrens
De vilda hästarnas
revansch.
land. Ungersk natur
1.00 En seriemördares
film från 2019.
signum.
20.55 En bild berättar. 2.00 Diagnosis
Svensk historisk foto murder.
serie från 2016.
3.00 Det okända.
21.00 Aktuellt.
4.00 Blodsbröder.
21.45 30 minuter.
5.00 Judys domstol.

TORSDAG 4/2
21.45 Kulturveckan.

6.00 Morgonstudion.
9.10 Hemmagympa

med Sofia.

9.30 Strömsö.
10.00 Go’kväll.
10.45 Helt lyriskt.
11.45 Arkitekturens

pärlor.

11.55 Stjärnorna på

slottet.

12.55 Landet runt.
13.40 Uppdrag

granskning.
14.40 På spåret.
15.40 Quincy.
16.30 Hem till byn.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.15 Kulturnyhe
terna.
18.28 Sportnytt.
18.33 Lokala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Lokala nyheter.
20.00 Antikrundan.
21.00 Din hjärna.
Svensk faktaserie från
2020.
22.00 Sportnytt.
22.15 Lokala nyheter.
22.25 Rapport.
22.30 Pappa Mos.
Svensk dokumentärse
rie från 2021.
23.20 Helvete – his
torien om norsk black
metal.
0.00 Från Hisingen till
Casablanca.
0.30 Tareq Taylors
matresa.
1.00 Atlantic crossing.
4.45 Sverige idag.
5.15 Go’kväll.
9.00 Forum.
12.00 Rapport.
12.03 Forum.
14.45 Forum: Riksda

gens frågestund.
16.00 Rapport.
16.05 Forum.
16.15 Världens histo
ria: Förintelsens sista
berättelser.
17.05 Beatles forever.
17.15 Nyheter på lätt
svenska.
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Finland från
ovan.
18.30 Ekonomibyrån.
19.00 Utrikesbyrån.
Svenskt samhällsma
gasin från 2021.
19.30 Modern och
dottern.
20.00 Mysteriet vid
Djatlovpasset. Svensk
dokumentär från
2021.
20.55 An ode to self
exploration. Svensk
dansfilm från 2020.
21.00 Aktuellt.

Svenskt kulturmagasin
från 2021.
22.15 Att återvända.
Spanskt drama från
2006.
0.10 Vetenskapens
värld.
1.10 Universitetets
djursjukhus.
1.45 Sportnytt.
2.00 Nyhetstecken.
10.00 Agatha Raisin.
12.00 Hem till gården.
12.30 Home and

away.

13.00 Bytt är bytt.
13.55 Nyheterna

extra: Presskonferens
coronaviruset.
15.00 En plats i solen:
Vintersol.
17.00 Efter fem.
18.50 Keno.
19.00 TV4Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Torpet.
21.00 Mord i paradi
set. Brittisk kriminal
serie från 2020.
22.00 TV4Nyheterna.
23.00 CSI.
0.00 Hawaii five0.
1.55 Elementary.
2.50 En plats i solen:
Vintersol.
5.05 Home and away.
5.30 Köket.
5.45 Nyhetsmorgon.
6.00 Mannen som
talar med hundar.
7.00 Husjägarna.
8.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
10.00 Lilla huset på
prärien.
11.00 Mannen som
talar med hundar.
12.05 Dr Phil.
13.00 Agatha Raisin.
14.00 Mord och inga
visor.
15.00 Diagnosis
murder.
16.00 Det okända.
17.00 Husjägarna.
18.00 En plats i solen
– borta eller hemma
bäst?
20.00 Ambulansen.
21.00 Sveriges
mästerkock – efter
stängning. Svensk
matlagningsserie från
2021.
22.00 Sthlm rekviem.
Svensk kriminaldrama
serie från 2018.
0.00 Ett lik i trädgår
den.
1.00 Diagnosis
murder.
3.00 Det okända.
4.00 Blodsbröder.
5.00 Judys domstol.
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KRYSS & PYSSEL Lösningar

LÄSARNAS LAND Skriv till oss!

Frågor och kontakt red@land.se
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TOPPFORM
LÖPER
TOKIG

HÅRT
SLAG

SÄLLSKAPLIG

Rätt antal U = 2 stycken
Kjell Åslund, Stöde, Gun Fransson, Nässjö, Peter Karlsson,
Växjö.

Fredagskrysset
Rätt antal O = 5 stycken
Svante Sköld, Åsenhöga, Inga
Söderlund, Gränna, Sven-Åke
Andrén, Leksand.

Halvankrysset
Rätt antal F = 3 stycken
Marita G Andersson, Blidsberg,
Lillemor Söderström, Sundsbruk, Britt-Marie Johansson,
Ryssby.
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TRÄ
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VÄST
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GLANS
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MELLAN
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KAN
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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. Följ oss på @land_se och @landfixat
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Instagram #tidningenland
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Mer Land på sociala medier
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Landkrysset 2

© ORDSMEDJAN

BILJON I
BÖRJAN

MED
GREY I
DRYCK

O

TETRASLÄKT
SOM
LADE

S A T S A

Fredagskrysset 2
NÄRINGSVÄTSKA

TVIVEL

G R Y

FALKMAN

GOD
KVINNA
I SAGA

GYLLENHAMMAR

I

LAXUNGAR

S H A V

RUNT
POLEN

SÄGS YRKESLÖN
FÖRGÖRA
SNABBT BUND

VINDFRISYR

DIVAN

I

FÖRE
VÅR
HAGE I
VISAN

KALLAS
JULFÖRBEREDELSER

G R A C E
NÅD

Å

E S S E

ANNAT
ÄN SÅ

har beslutat att renovera vårt gamla Lokstall i Berga från
1897. Vi är mycket glada att renoveringen kommit i gång!
Bengt Åke Lundin, Berga

Landkrysset

17

Halvankrysset 2
SÄLJER
BILLIGT

■■Glädjande nyheter från Berga i Småland. Trafikverket
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Renovering på gång!
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VAD ÄR
PRYLEN

■■Den här prylen har
hängt på väggen hos min
svärmor så länge min
man kan minnas.
Finns det någon som
känner igen föremålet?
Monika Löfgren

© Bulls

Kryptolösning
1

Vad är
detta?
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På femte plats i utlåningsligan!

Sverige i vinterskrud.

Så fint!

Hej kompis!

SPELAS
PÅ
KVÄLLEN

BALDER
I FÖRBAND

SMILA
ÄR
VINDTÄT

LOCKA

SÖT
STARKVARA

ENKEL
NÖJESLOKAL
ORDINÄR

GÅ I
PROCESSION

UTAN
NAMN

Var med
i Land-familjen!
■■Varje vecka får vi på Land många härliga
brev och bilder från er läsare. Både stora och
små händelser, gulliga djurbilder, kloka ord,
efterlysningar och m
 ycket mer. Dela gärna
med dig, du också!

Skriv till Läsarnas Land,
Box 30133, 104 25 Stockholm
lasarnasland@land.se
tel 010-184 40 89

PRENUMERATION, KUNDTJÄNST
& UTEBLIVEN TIDNING
www.land.se/kundservice
Mejl: pren@lrfmedia.se
Box 78, 685 22 Torsby
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Ring oss
på Land!

Chefredaktör Land: Joel Linderoth
Digital redaktör: Emilia Eliasson
Kommersiell redaktör: Helena Nimbratt

Svar på frågor!
■■När vi får in frågor till Läsarnas

Har någon tapeten?

■■Den här tapeten sattes upp på 1970-talet i min torp-

stuga från 1800-talet. Nu när jag reparerat behöver jag
komplettera med minst 2 rullar.
Tänk om det finns någon i vårt avlånga land som kan
hjälpa mig? Jag vill så gärna behålla den.
Med vänlig hälsning,
Katarina Näslund, Krånge 316, 881 94 Sollefteå
Mejladress: katarina.naslund7@gmail.com

VAD ÄR
PRYLEN

Vad är detta?

■■Jag har fått den här grejen av en vän

som trodde att jag visste vad det var.
Jag har försökt ta reda på det men har
inte lyckats. Nu undrar jag om någon
läsare vet vad det är. Tacksam för svar!
Sture, Mönnerum

Land får vi (nästan) alltid svar från
Land-familjen. Här är två svar på
tidigare frågor:
Angående frågan
från Gun Andersson om den vita
blomman i Land
nummer 52-1 2020.
Det måste vara den
underbara muskotpelargonen ”Marias
blomma” som är på bilden. Läs
mer på www.slu.se, sök på Marias
blomma.
Själv har jag fått stickling på
denna pelargon från en vän.
Lena Carlsson, Marbäck
■■Jag vill bara berätta

för er att vi fick napp
på vår efterlysning
i Land nummer 51 2020.
Ett barnbarn till
kvinnan som tillverkade vår tomte ringde en
kväll och berättade om
sina minnen av sin farmor. Hon hette Karin
Vinge och bodde i Häradsbygden, mellan Leksand och Insjön. En
dag då han kom hem till sin farmor
var hela köket fullt av tomtar som
skulle levereras till sina beställare.
Margareta Martinsson,
Rångedala

Missa inte nästa nummer av Land!
ari
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● Trädgård & blommor: Så inreder du

Följ oss på
Instagram
@land_se

ditt gröna sovrum – 7 bra tips!
● Livet på landet: Möt mjölkbonden
Roland Olsson som driver
släktgården som förr i tiden!
● Svunnet Sverige: Följ med på en
matdoftande resa i mormors kök.
● Mat & dryck: TV-profilen
Jan Sherman hyllar den svenska
korven – 6 läckra recept
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ICA Bilförsäkring
Riktigt bra bilförsäkring till ett schysst pris
• Högt betyg av Konsumenternas Försäkringsbyrå – 4,3 av 5
• Prutat och klart – få vårt lägsta pris direkt
utan krav på att flytta flera försäkringar
• ICA-bonus på premien

Toolbox ver: 1.0 för

Som stammis på ICA får du bonus när du köper försäkring
Läs mer och köp på icaforsakring.se
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