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OMSLAG Pa Sandberg och Maja Larsson          Foto: Sofie Sjöström

Behind the scenes. För att tydliggöra Pa´s 
och Majas budskap var det viktigt att få fram 
rätt bilder. Vi lät händerna och fötterna göra 
jobbet. Läs mer på sidan 6-12.

Släpp fötterna fria!
Vad händer om man ifrågasätter sina inbitna vanor som att ta på sig 
sina skor? Möt barfota-Pa och Maja på näset som lever som de lär, 
vågar att överbrygga sina rädslor och lyssnar på sitt inre. 

I DETTA NUMMER KLIVER VI IN i Staffan och Birgitta Kullings trivsamma trädgård i Gamla Uppsala 
och får inspiration och kunskap om hur man kan skapa en vacker utomhusmiljö. Paret tog hjälp av 
landskapsarkitekten Dino Dunca som dessutom gjorde tomten så lättskött som möjligt.

Fotografen och friluftsfantasten Andreas Mattisson från 
Uppsala, förverkligade sin dröm om en tre månaders 
rundresa i Afrika. Häng med på hans äventyr och njut 
av fantastiska fotografier från resan.

Jens och Anna-Kajsa Dahlman hittade en bergig och 
högt belägen tomt i Lindbacken 2013. Två år senare 
stod deras drömhus upprest och klart. Vi får ta del av 
deras planering av det specialritade huset Villa Emmyhill 
och de bjuder på sina erfarenheter som nybyggare.

Kom igång med motion efter sommarens lata dagar. 
Petra Thomas bjuder på fem övningar som du kan 
göra själv i utomhusmiljö för att få mer energi och bli 
starkare.

Efter tolv år i Dubai kom Souraya Brunnberg hem till 
Uppsala igen. Av Vårt Uppsalas proffs fick hon en mer 
glamorös Hollywood look men blev även klädd i en lite 
tuffare och chicare vardagsstil som passar den mognare 
Souraya som befinner sig mitt i livet. 

Byggherren Sven-Harry Karlsson lät bygga en kopia av 
sitt tidigare 1700-tals hem, herrgården Ekholmsnäs vid 
Kyrkviken på Lidingö och kapslade in den högst upp i 

hans moderna och strikta "guldhus" vid Vasaparken i Stockholm. Vår utflykt går alltså till vår huvud-
stad denna gång där vi besöker Sven-Harrys konstmuseum.

Magasinet Vårt Uppsala – Uppsalabornas läsning för en rikare fritid!

Sofie Sjöström

KVÄNUM KÖK UPPSALA
Svar tbäcksg. 39, 018-12 33 50

WWW.KVANUM.SE
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MÖTE MED BARFOTA-PA & MAJA PÅ NÄSET

FAKTA
Namn: Maja Larsson och Pa Sandberg.
Yrke: Maja Larsson är illustratör, konstnär och grafic 
recorder, under namnet Maja På Näset. Hon håller 
även Alla-kan-rita-kurser. (Det är inte helt sant, sä-
ger Pa. Hon utvecklar människor ock organisationer 
i stor utsträckning också. Hon har bara inte skrivit 
det på visitkortet.)
Pa Sandberg är zonterapeut eller reflexolog i botten 
men jobbar också med fotkunskap, rörelseträning 
ock stresshantering i det nybyggda Rosendal. 
Pa behandlar, föreläser och utbildar. Han springer 
barfota i skogen och skriver på en bok om fötter 
och hälsa. (Och han är egentligen också konstnär, 
kontrar Maja.)
Bor: Uppsala Näs
Pas motto: Det som händer i fötterna händer i 
kroppen
Majas lästips: Handen och Hjärnan av Gunnar 
Lundborg
Läs mer om Maja på: www.majalarsson.se
Läs mer om Pa på: www.pasandberg.se
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Det du inte visste om dina 
fötter och händer

Det finns ingen gräns mellan fritid och jobb i Maja Larsson och Pa Sandbergs  liv utan de lever 
tillsammans som de lär. Inget är konstant utan under lekfull utveckling genom ett kontinuerligt 
ifrågasättande, experimenterande och diskuterande. De lånar ifrån varandras världar och ger 
varandra nya infallsvinklar att bearbeta. Maja jobbar med händer och Pa jobbar med fötter. 

-Det är egentligen samma sak, konstaterar Maja.

MAJA LARSSON , eller Maja På Näset som hon också kallar sig, är 
illustratör, konstnär och graphic recorder. Som graphic recorder 
skapar hon mötesanteckningar med ord och framförallt bilder. 
Med en unik bakgrund som konstnär, pedagog och kommunikatör 
hjälper hon olika grupper av människor att förstå varandra bättre. 

Hon medger att hon verkar ha ett manér som fungerar för de flesta 
företag och organisationer. Enkelt, avskalat och kvickt. 

- Jag är inte så intresserad av vad jag själv ritar utan mer vad som 
händer med gruppen, konstaterar Maja. Jag fungerar helt enkelt 
som en tolk i sammanhanget. Men visst är jag också mån om att 
bilderna jag levererar har högsta kvalité och kan användas på olika 
sätt också efter mötet. 

Maja ritar oftast digitalt på en ritplatta och bilden projiceras på 
en stor skärm så att alla ser samtalet växa fram i realtid. Genom 
att bilden skapas i nuet tillsammans med alla deltagare i rummet 
så äger också alla bilden. Var och en krokar fast sina tankar i den. 
Bilden eller mötesanteckningen, underlättar det pågående samtalet 
i rummet men fungerar också som en dokumentation. Maja ritar på 
små möten med en handfull personer men lika ofta på mycket stora 
konferenser med hundratals deltagare.

- Det händer saker med människor i den här processen som inte 
riktigt går att sätta ord på, som är väldigt spännande. Abstrakta 
processer blir konkreta när de ritas upp, och det engagerar.  

Innan en föreläsning vet hon väldigt lite om innehållet och hon vill 
inte veta för mycket, för då blir det för styrt. Det är själva händelsen 
som ska få lov att skapa resultatet.

Hur ser tankeprocessen ut för en graphic recorder?
- På något sätt så tror jag att jag har programmerat om huvudet. 
När jag startade för fyra år sedan blev jag helt slut efteråt, men så 
är det inte längre.  Jag blir mer och mer avslappnad i mitt arbete. 
Jag lyssnar mycket uppmärksamt och sorterar. Jag ritar det som 
sas nyss och jag lyssnar på det som sägs nu. Handen går automa-
tiskt medan jag filtrerar ut kärnan i samtalet.

Maja menar att alla kan rita. Glöm det där med att rita fult och fint, 

säger hon. Att rita är ett språk som vi alla från början äger och allt vi 
ritar behöver inte bli tavlor. Maja har två webbkurser på moderskep-
pet.se som båda lockar till att rita mer och skapa roligare måndags-
möten. 

Den lekfulla processen i arbetet är viktig. Maja kan också i förväg 
producera bilder för att stötta den som ska leda ett möte eller hålla 
en workshop. En ritad dagordning, pratbubblor, arbetsblad med 
tydliga symboler och stora målbilder kan tydliggöra och sätta goda 
ramar för ett möte. Kunder som Sveriges Kommuner och Landsting, 
Microsoft och Systembolaget anlitar återkommande Maja, vilket 
tyder på att hennes insatser sätter avtryck.

Pa flikar in:
- Det lekfulla jobbar vi båda två med. Det ska vara enkelt och kul. 
Jag försöker inte lära människor att träna utan att röra sig lekfullt. 
Om allt handlar om prestation så blir vi bara stressande och trötta. 
Förr trodde jag att det var jag som var personlighetsutvecklaren 
och Maja som var kreatören, men Maja hjälper folk att må bättre 
lika mycket som jag.

PA SANDBERG arbetar med fotkunskap, rörelse och hälsa. Han tycker 
om att vrida och vända på begreppen i vår komplexa och moderna 
värld. I grunden är han zonterapeut, dvs att han behandlar hela 
kroppen genom att behandla delar av fötterna, men han kallas sig 
kort och gott ”Pa” eftersom han jobbar med människan som helhet. 
Då handlar det inte bara om att klämma på fötter, enligt honom 
själv. Men Pa betyder faktiskt fot på persiska.

25% av alla ben sitter i fötterna trots att denna kroppsdel bara är en 
liten del av vår stora kropp. I fötterna finns ett stort antal muskler 
och många tusen nerver.  Pa ifrågasätter:

- Låter det som något som skulle vara instängt i en sko? Du kan 
ju testa att ta på dig ett par boxningshandskar och försöka sminka 
dig. Foten har precis lika mycket känslighet som handen, precis 
lika mycket nerver och förmåga. Många som har blivit av med 
sina händer har utvecklat en fantastisk förmåga med sina fötter 
och kan rita, spela gitarr och laga mat.

T E X T  &  F O T O :  S O F I E  S J Ö S T R Ö M
I L L U S T R A T I O N :  M A J A  L A R S S O N

Maja ritar Pa's föreläsning på PriMaten i Uppsala.
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MÖTE MED BARFOTA-PA & MAJA PÅ NÄSET

Alla nerver från olika delar av kroppen går upp till hjärnan och här 
finns olika områden som reagerar på olika stimuli från olika delar 
av kroppen. Tittar vi på en normal västerländsk hjärna idag så har 
händerna ett betydligt större område än fötterna. Om vi ändrar 
våra beteenden så kan vi omforma hjärnan och det är det som kallas 
plasticitet. Hjärnan reagerar på vad vi gör. Ju mer jag använder mina 
fötter och ju mer jag går barfota, desto större område i hjärnan får 
fötterna. 

- Hjärnan är förlängningen av våra fötter och hän-
der eftersom vi hade dessa fantastiska kroppsdelar 
långt före vi hade en välutvecklad hjärna. Hjär-
nan började växa för att vår ständigt utvecklande 
motorik krävde det. Så zonterapi, eller att röra sina 
fötter och gå barfota, påverkar hjärnan.

När vi står plant så sitter foten och fotleden som mest stabil. Ovan-
för hälen sitter språngbenet, liknande en kil som fäster i smalbenet. 
Kilen är smalare baktill än framtill vilket innebär att om du böjer 
foten framåt så börjar det glappa i fästet. Det betyder att så fort man 
tar på sig ett par skor med upphöjd häl så lurar man foten och ökar 
därmed risken att trampa snett och för att stuka foten. 

- Skor med klack signalerar till hjärnan att vi står i en backe. Det 
påverkar hela vår kroppshållning. Det som händer i fötterna hän-
der i kroppen.

Även när vi tränar ska vi ha skor. Pa menar att vi behöver träna våra 
fötter lika mycket som resten av kroppen, och inte göra dem svagare 
genom att alltid ha skor.

I PAS BEHANDLINGSRUM är stress en vanlig grundorsak till smärta. 
Vad händer i kroppen när vi stressar? 

- Kroppen fokuserar först på överlevnad, sedan på välmående. Det 
är detsamma som skillnaden mellan att överleva och att leva. När 
vi stressar talar vi i princip om för kroppen att livet är i fara. Då 
kommer den att fungera som en konstant brandkårsutryckning. 
Vi spänner oss, gör oss beredda. Vi biter ihop våra käkar och drar 
upp axlarna, vilket gör att vi får mindre utrymme att djupandas. 
Hjärnan tänker sämre, matsmältningen går ner på lågvarv och 
hela kroppssystemet fungerar sämre. 

Även näringsupptaget blir sämre av stressen. Snabbluncher, lunch-
möten eller att svepa en kvick smoothie är kanske inte så effektivt 
som det kan verka. Hur vi äter maten är precis lika viktigt som vad 
vi äter, menar Pa som inte gillar uttrycket ”positiv stress”. 

- Stress är helt enkelt en funktion som vi behöver för att överleva. 
Men det kostar på eftersom de andra systemen slutar att funge-
ra.  När man använder stressen som drivkraft i vardagen, då är 
stressen inte bra. Vissa gilla att ha kniven på strupen och att ha 
deadlines. Det låter bra men det är stress. Och stress i kroppen är 
alltid stress, kroppen reagerar på samma sätt.

Ju mer vi stressar och ju längre vi går med låggradig stress, ju sämre 
blir vi på att känna efter. Vi får sämre nervfunktioner och vi har 
framförallt inte tiden till att lyssna på vår kropp.

- Hög smärttröskel är ett symptom på stress och inte en förmåga. 
Det är snarare en oförmåga, eftersom vi blir sämre på att känna 
smärta och stress som ju är kroppens varningssystem. Ju sämre 
jag blir på att känna kroppens signaler, desto sämre blir vi på att 
hantera vår stress, förklarar Pa och ger ett exempel:
- En kvinna jag behandlade hade tappat känseln i fötterna. I takt 
med att den kom tillbaka kunde hon också bättre känna konsis-
tensen på olika mat i munnen.

Pa menar att alla tankar och känslor sätter sig på olika sätt i kroppen 
och det är kanske inte alltid så lätt att koppla ihop vad som är vad. 
Kropp och sinne hänger ihop, och kroppen har ett fantastiskt sätt att 
korrigera. När någon del i kroppen inte fungerar som det ska så går 
en annan del av kroppen in och kompenserar för att vi ska må så bra 
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Låt fötterna göra jobbet

Hur enkelt är det för 
fötterna att utföra saker 
när de är instängda i skor? 
Jo, ungefär så enkelt som 
att skriva skrivmaskin 
med boxningshanskar 
på sig.
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Pa menar att alla tankar och känslor sätter sig på olika sätt i kroppen 
och det är kanske inte alltid så lätt att koppla ihop vad som är vad. 
Kropp och sinne hänger ihop och kroppen har ett fantastiskt sätt att 
korrigera. När någon del i kroppen inte fungerar som det ska så går 
en annan del av kroppen in och kompenserar för att vi ska må så bra 
som möjligt. Problem i kroppen sitter ofta inte där de känns; migrän 
börjar inte nödvändigtvis i huvudet och nacksmärta kan bero på 
dåliga skor. 

- I mångt och mycket bygger vi ett samhälle som 
ska underlätta och vara bekvämt, men som faktiskt 
går tvärs emot hur homo sapiens är ämnade att 
fungera. Plana golv, ergonomiska stolar och däm-
pade skor kan ju verka bra, med det får oss som 
rörliga varelser att fungera sämre. Stress, effekti-
visering, prestationshets och kontrollbehov ställer 
också till det, för det ser vi på ohälsotalen. Ändå lär 
vi våra barn att leva likadant.

Men fötter är ändå Pas huvudämne. Som zonterapeut behandlar han 
hela kroppen via fötterna, men i behandlingen ingår också fotkun-
skap och rörelseträning. Många patienter vill ha hjälp med tränings-
skador eller med gång- och löpteknik. Men arbetet är under ständig 
utveckling. Här är samarbetet med Maja viktigt.

- Vi arbetar båda kreativt. Vi utvecklar hela tiden. Maja har ofta 
andra perspektiv eller andra sätt att uttrycka saker som hjälper 
mig att både förstå och förklara sammanhang. Plus att hon jobbar 
med händerna. Likheten mellan händer och fötter, inte minst neu-
rologiskt, blir väldigt tydlig när man jämför våra sätt att arbeta.

Maja håller med och fyller i:
- När jag träffade Pa hade jag olika krämpor, mycket beroende på 
stress. Det var både smärta och allergi. Vår och sommar var en 
pina för mig, men allt det är borta nu. Men jag har också börjat 
gå mer barfota. I början var det besvärligt, men ju mer jag väcker 
upp mina fötter, desto mer känner jag hur det ökar min kreativi-
tet. Jag skapar bättre utan skor.

- Och jag blir bättre på fötter ju mer jag lär mig om händer, säger 
Pa. Vi har nog egentligen båda ambitionen att förändra världen 
lite grann, att göra den lite friskare, roligare och lite mänskligare. 
Då måste man våga gå utanför ramarna och se saker från lite nya 
perspektiv. 
  

"Vi har precis lika mycket känslighet 
och förmåga i våra fötter som i våra 
händer"

"Fötterna är precis som 
händerna. Dom känner och 
upptäcker. Och hjälper mina 
ögon att se, inte bara titta..."

Maja Larsson: Pa Sandberg:

MÖTE MED BARFOTA-PA & MAJA PÅ NÄSET

Ekeby 
Fyrishov 

Ultuna 
Väderkvarnsgatan

018-55 84 90 
uppsala.friskissvettis.se

NU KÖR VI!
Träna dig glad! Vi erbjuder Uppsalas bredaste träningsutbud  

sju dagar i veckan. 340 duktiga funktionärer hjälper dig  
hitta din roligaste träning. Anna är en av dem.

Från 175 kr/mån. Välkommen.
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Kullings gröna oas

Av Sofie Sjöström

Vårt Uppsala hälsar på hos Staffan och Birgitta som 
skapat en trädgård att njuta av i Gamla Uppsala.

lLJUDET FRÅN DET vackra vattenfallet gör mig rofylld när jag kliver ut på Birgitta och Staffan 
Kullings uteplats i skyddat söderläge. Här sitter de ofta. Fallet omringas av Rhododendron i 
lila och rosa och vattnet mynnar ut i en damm. Körsbärsträdet vid dammen var en dop-
present till deras barnbarn Martin. Efter nitton år har trädet vuxit sig stort och smyckar 
trädgården. Vattenfallet byggdes av lösa moduler där den högst belägna har ett hål, där vatt-
net kommer upp. Birgitta ville ha blandade sorter i både naturfärg och vitt.

Den bakomvarande redskapsboden har Birgitta ritat själv och en snickare fick bygga huset. 
Fönstren är specialbeställda med vacker spröjs och huskroppen har en oregelbunden form, 
vilket passar till den organiskt slingrande tomten.

- Boden ser nästan ut som ett lusthus och har fler funktioner. Här finns en 
installerad kristallkrona i taket. Tanken är att vi också ska kunna bjuda in 
våra gäster på en liten fördrink, förklarar kreativa Birgitta.

PARET UPPFÖRDE ett helt nytt Myresjöhus som var specialritat efter deras egna önskemål 
2016 i Gamla Uppsala. Man kan inte tro att denna lummiga trädgård bara är ett år gammal.

-När det gäller vår tomt ville vi ha en helhet på en gång och inte låta det växa fram. Därför 
gav vi ett uppdrag till landskapsarkitekten Dinu Dunca att göra trädgården så lättskött 
som möjligt, berättar Birgitta.

Dino utgick från Birgitta och Staffans behov. Han såg deras tidigare trädgård och upptäckte 
att intresset för växter var stort. Han utformade en trädgård med dynamik och har arbetat 
med olika typer av rum. På så sätt har han skapat en helhet mellan huset och trädgården 
Här finns mycket perenner, olika stenpartier och i hela trädgården finns ett självbevattnings-
system med timer, vilket underlätta för ägarna.

Mot grannen finns ett skyddande plank som har en behaglig grå lasyr och som även ger en 
fin fondkontrast till växterna i rabatten framför. Den grå nyansen harmonierar även mot 
stenplattorna. Ett praktiskt tips är att inte ha växter direkt mot planket som sliter på träytan, 
utan en liten distans med smal grusgång så att man även kan underhålla planket i sig. På en 
spaljé i samma gråa lasyr klättrar Humle. 

För många år sedan var Birgitta på Bror Hjorts hus. En konstnärinna hade 
byggt en drottningfigur i trädgården där kjolen var av hönsnät. Längst med 
hönsnätet klättrade det upp krasse och det var mycket vackert. Senare hit-
tade Birgitta två gamla tamburmajorer på Vaksalatorgs marknad. Hon satte 
två kronor på huvudena och målade dem med svart rostskyddsfärg. Hennes 
egna spaljékonstverk kallar hon Adam och Eva och här slingrar sig Clematis 
upp för de stålnakna kropparna. På klädhängaren klättrar en Clematis

Vi möts av mjuka 
böljande former i hela 
trädgården.

Rhododendro Grandiflorum i violett  
och Nova Zembla i rött smyckar vatten-
fallet och fiskdammen.

Ikeas tamburmajorer
gjordes om till spaljé-
erna Adam och Eva

Birgitta gjorde först en egen skiss 
över tomten och sedan tog land-
skapsarkitekten vid och gjorde en 
professionell ritning.

TRÄDGÅRD

1514
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Ögat ska betrakta den vackra trädgården. Landskapsarkitekten 
Dino Dunca skapade en stor plantering till vänster om entrén lik-
nande ett öga med olika dekorstenar, perenner, blommande väx-
ter i lila och rosa och med en klassisk hängbjörk. Det finns inte 
en rak linje i arrangemanget utan stringenta böjda linjer mellan 
de olika materialen vilket ger ett arbetat intryck åt planteringen. 
Växterna kommer att föröka sig med tiden och ta upp mer av den 
stenbelagda ytan. Det var viktigt att växterna inte växer högt och 
skymmer det vackra huset. Men i luftrummet har Dino placerat 
några hängbjörkar för att skapa dynamik.

- Det första vi gjorde var att sätta en Tujahäck för att vinna ett år. 
Här har vi automatisk bevattning i häcken med en droppslang 
under jord. Vi har varit väldigt noga med att vattna den från 
början, redan när den var nysatt på hösten. Barrväxter har lätt att 
torka ur. Droppslang är väl investerade pengar, konstaterar hon.

Birgitta var noga med att entrén skulle se inbjudande och väl-
komnande ut. De har dubbeldörrar på grinden och en generös 
bred trappa så man kan gå arm i arm när man kommer på fest 
eller besök.

Till höger om entrén finns en vacker uteplats som är rundad. 
Här är morgon- och förmiddagssol. Uteplatsen är omringad av 
en halvcirkelformad häck som består av olika sorts trädarter, 
som Toppympad dvärgsyrén, Silver-päron träd, Youngii-japansk 
hängbjörk som ger ett skyddande rum i trädgården på sikt.

Hela trädgården är belyst på ett smakfullt sätt så att huset och 
trädgården kommer fram även kvällstid och vintertid. Med 
dagens energilampor drar inte belysningen i hela trädgården mer 
energi än en glödlampa menar Dino Dunca.

Vintergröna marktäckare 
i kombination med sommar-
växter gör entrén vacker 
året om.

Landskapsarkitekten höjde upp tomten och jordmassorna 
bildade trevlig plantering med en dekorativ stenmur. 

TRÄDGÅRD Drömmen om ett
    hem med goda utsikter

LÄGENHETER   •   UPPSALA VIEW   •   GRÄNBY

1-3 rum och kök, de flesta med inglasade balkonger. Huset kommer bli Uppsalas nya landmärke och du får en vidsträckt utsikt 
över Uppsala från den gemensamma takterrassen. Inflyttning: våren 2019. Anmäl intresse via vår hemsida eller mäklare.  
Kontakt: Katarina Wiksell på Mäklarhuset, Uppsala. Telefon: 0701-91 21 81 eller mejl: katarina.wiksell@maklarhuset.se
Mer info: uppsalaview.se 

Drömmen om att bo 
    granne med Stadsskogen

LÄGENHETER   •   SÖDRA ROSENDAL   •   UPPSALA

Snart inflyttningsklart i nya stadsdelen Rosendal. Här byggs lägenheter med balkonger i syd- eller västläge och Stadsskogen 
som närmsta granne. Storlekar: 3-4 rum och kök. Inflyttning: dec-17/april-18. Anmäl intresse via vår hemsida eller mäklare.  
Kontakt: Katarina Wiksell på Mäklarhuset, Uppsala. Telefon: 0701-91 21 81 eller mejl: katarina.wiksell@maklarhuset.se
Mer info: sodrarosendal.se 

BYGG- 
STARTAT

INFLYTTNING
FRÅN 

DECEMBER
2017
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De vackra perenner som smyckar rabatten 
heter Cerastium tomentossum-silverarv,
Heuchera sanguinea-blod alunrot,
Geranium sorter-nävor och
Vinca minor-vintergröna
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Namn: Andreas Mattisson
Ålder: 37 år
Bor: I Salabacke
Yrke: Fotograf, certifierad Fjälledare, lärare och friluftsfantast.
Verksam som: Lärare för yrkesutbildningen Natur och äventyr på 
Realgymnasiet. 
Övrigt: Anordnar resor i Svenska fjällen för bl. a. företag inom 
situationsanpassat ledarskap. Arbetar även som bröllopsfotograf.
Detta visste ni inte: Har kommit på andra plats i SM i trolleri 2011 
och 2012. 
Hemsida: www.naturebyandreas.se, www.photobyandreas.se

RESOR - PÅ ÄVENTYR I AFRIKA

Andreas Mattisson på äventyr i närheten av Skeleton Coast på 
Namibias västkust. 

På äventyr i Afrika
I höstas reste Andreas Mattisson iväg tre månader till Afrika 
på en expedition för att få uppleva kontinentens vilda djur-
liv och vackra natur långt bort från alla turiststråk. Han fick 

ihop 3500 bilder till en fotoutställning och en fotobok, 
100 memories from Africa. 

Andreas Mattissons första långresa gjorde han redan 2008 då han försörjde sig på att underhålla 
restauranggäster med trolleritrick i Thailand. På vägen hem stannade han till för att vandra i 
Nepal och då köpte han sin första kamera. Bilderna blev inte så bra som han upplevde dem i 
verkligheten vilket triggade honom att lära sig mer inom fotografering. Han har sedan dess 
alltid fotograferat när han varit ute och rest parallellt med bröllopsfotografering här hemma i 
Sverige.

På senaste Afrikaresan hyrde han en plats i en bil. Det var ett svenskt par som arrangerade 
äventyret men med möjlighet för de som var med att påverka rutten något. De startade i Kap-
staden och åkte genom hela Sydafrika upp till Lesotho. De reste genom Lesotho,  Swaziland 
och Mozambique. Därefter gick färden norr ut till Zambia genom Zimbabwe. Sedan åkte de 
öster ut till Malawi och tillbaka genom Zambia, Botswana och Namibias västkust.

- Ronny och Lena som arrangerade resan  har rest mycket i Afrika men de är inga resegui-
der, så det är också upp till deltagarna att bidra när vi väl kör. Men de har koll på säkerheten 
och känner folk, förklarar Andreas. 

I Mozambique valde de att åka in i Zimbabwe tidigare på grund av säkerhetsläget.

De tältade nästan alla nätter under expeditionen.
- När vi slog upp tält var vi väldigt noga med att inte synas och höras för att inte dra någon 
uppmärksamhet till oss. 99% av alla människor man träffar är supertrevliga men det finns 
alltid en risk för att bli rånad.

Flodhästar och elefanter fanns det gott om men de höll sig på avstånd. Lejon finns nästan bara 
i reservaten eftersom det bor så många människor i Afrika och djuren är skygga. 

TEXT & ILLUSTRATION: SOFIE SJÖSTRÖM  FOTO: ANDREAS MATTISSON

Kapstaden

NAMIBIA

BOTSWANA

SYDAFRIKA

ZIMBABWE

MOCAMBIQUE

ZAMBIA

MALAWIANGOLA

LESOTHO

SWAZILAND
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Leoparden är både sällsynt och skygg. Här ser ni en leopard som fångat ett mindre klövdjur. 
För att inte andra djur skulle kunna få äta av härligheten placerade han sitt byte uppe i trädet. 
Efter ett tag hoppade han ner och täckte över lite kött som kommit på marken för att äta upp 
detta vid ett senare tillfälle. Men stor omsorg använde han tassarna för att täcka köttet med gräs. 
Att beskåda denna procedur på avstånd var en av Andreas bästa naturupplevelser från resan.

Andreas berättar:
- En morgon när vi vaknade såg vi leopardav-
tryck i sanden runt tälten. Det var häftigt! 

När Andreas fotograferade de vilda djuren så satt han i bilen som 
gav både skydd och kamouflage. 
-Djuren förstår inte att det är människor i bilarna så de ser dem 
inte som en fara, berättar han.

Andreas Mattissons bilder inspirerar till att åka bortom vår civi-
lisation och utforska den vilda naturen i Sydafrika.

- För min del handlar bilderna om att förmedla känslan som jag 
hade när jag var där, berättar han. 

För den som är nyfiken på hans fotobok 100 memories from Africa, 
så finns den att förboka på Kickstarter via Andreas hemsida.

Han förklarar syftet med att göra sina långresor:
- När man kommer så här långt från sin egen 
vardag så får man tid till att reflektera över hur 
man lever sitt liv och vad som är viktigt men även 
vad man vill framöver.  För mig är det en väldig 
mental återhämtning.

Andreas trivs bra i Uppsala och älskar de Svenska årstiderna men 
det finns väldigt mycket att uppleva utanför Europa om man 
avsätter tiden till att utforska. Han tycker det är alldeles för många 
som lever ett liv där man kanske inte reflekterar över varför man 
gör det man gör. Man går till jobbet, sedan är det helg och man ser 
fram emot semestern. Andreas förklarar:

- Jag ställde mig frågan vad jag kan göra för att få jobba med det 
jag vill så mycket som möjligt. Jag måste ju arbeta och då kan 
jag lika bra göra något som jag verkligen brinner för och som 
jag får ut någonting av. Nu har jag själv arbetat som lärare inom 
natur och äventyr i sex år och på heltid i två år, men till hösten 
kommer jag att gå ner i arbetstid för att kunna jobba mer med 
de andra delarna.  Det handlar alltså om att designa ett liv som 
man vill ha det.

Trolleriet har varit en fantastisk isbrytare när han reser ensam. Det 
blir mycket väntan när man färdas. Tar Andreas fram kortleken så 
är det alltid personer som blir nyfikna, vilket ofta leder till spän-
nande konversationer. 

Andreas avslutar med en reflektion:
- Ibland behöver man inte åka så långt för att uppleva något 
nytt. Det är lätt att drömma sig bort till en avlägsen strand eller 
bergstopp, men man får inte glömma att det finns mycket kvar 
att uppleva här hemma också.

LIGHT POLLUTION / LJUSFÖRORENINGAR

I närheten av städer är det så mycket överflödigt ljus 
som kommer från bostäder och industrier, vilket hin-
drar stadsinnevånare från att se natthimlen och höjer 
temperaturen på jorden.
Forskning visar att närmare 60 procent av jordens 
befolkning aldrig har sett Vintergatan med sina 200-400 
miljarder stjärnor. Situationen är djupt allvarlig för 
nattlivets djur och organismer men också för den 
viktiga forskningen om universum och vår plats i 
tillvaron. Källa: Ny Teknik

Dags att slå läger. Tälten är fästa på en plattform uppe på biltaket som 
man fäller ut. De brukade fälla ut biltakstälten mot varandra så att inte 
tända lampor syns och drar uppmärksamhet till sig. För att sitta lite 
civiliserat hade de camping bord och stolar med sig. På himlen ser ni 
vintergatan som den ser ut utan ljusföroreningar.

2120
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Hjortdjuret Kudu är ett av Andreas favoritdjur. Lägg märke till de vackra hornen. 
Kudun är den näst största antilopen. Den håller till i halvöppna skogssavanner. En hane 
kan ha en mankhöjd på 150 cm och väga 315 kg – något mindre än en svensk älg.

En tidig morgon när de körde genom nordöstra Namibia hittade de en 
stor flock med lejon som låg precis bredvid vägen. Flocken hade precis 
ätit och var nöjda. När lejon väl äter så äter de mycket och därefter blir 
de väldigt slöa. Detta fotografi är taget fem meter från bilen. En otrolig 
mäktig upplevelse intygar Andreas.

Flodhästen är Afrikas farligaste djur och här gäller det 
att inte komma för nära deras territorium. På vattnet är 
det bäst att ha en lokal guide med sig.

I Zambia på deras väg in i Botswana bröt ett brutalt 
åskväder ut. Andreas stod i bara badshortsen och fick 
en efterlängtad dusch i regnet men även ett spännande 
väderfenomen att fotografera.

2322
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Villa Emmyhill
i Lindbacken

Här bor: Jens Dahlman och 
Anna-Kajsa Stranding Dahlman med 
döttrarna Annie 5 år och Linnéa 1 år.

Sysselsättning: Anna-Kajsa är advokat och 
driver egen brottmålsbyrå i Uppsala. Jens är pap-

paledig men jobbar annars som fastighetschef på ett 
fastighetsbolag i Uppsala.

Läge: Lindbacken i nordöstra Uppsala.
Husfakta: Huset byggdes 2015. Bostaden har två 

våningar om 216 m2 och ett rymligt garage på 60 m2.
Det bästa med huset: Den högt belägna tomten. 
Men även köket med intilliggande vardagsrum är 

rymligt och trivsamt med generösa ljusin-
släpp.

Byggt för människor

Blomstrande kvadratmeter
ULTUNA TRÄDGÅRDSSTAD

Nu bygger vi hem i trädgården. En hel trädgårdsstad faktiskt, med 
både lägenheter och småhus för dig som också tycker grönt är skönt. 
Vissa val är sköna att inte behöva ta. Som att välja mellan naturen 
och staden till exempel.  

Anmäl ditt intresse och läs mer om bostäderna i Ultuna Trädgårdsstad 
på besqab.se

20170814_Vårt Uppsala_217x297_besqab.indd   1 2017-08-14   10:42:21

HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN
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HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN
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Det rymliga vardagsrummet har bord och bokhyllor från 
Ikeas Stockholmsserie. Formgivaren Katarina Dahl hade en 
tanke när hon designade taklampan Random: "strukturerat 
kaos". Den tillverkas av by Rydéns. Bordslampan kommer 
från Tre generationer inredning.
Anna-Kajsa om Howardsofforna:

- Innan vi fick barn bestämde vi oss för att ha ett vuxen-
rum med fina vita soffor. Men det blev inte som vi tänkt 
oss. Vår dotter Annie älskar att äta här så vi låter henne 
göra det och köper nya soffor när hon blir äldre.

Ett tilltalande hem med 
Newport känsla

pPÅ DEN HÖGST BELÄGNA tomten mitt i Lindbacken bor Jens 
Dahlman och Anna-Kajsa Stranding Dahlman med döttrarna Annie 
och Linnéa. Innan de flyttade hit för två år sedan bodde de i ett 
gammalt 20-talshus i en etagevåning på Kungsängsgatan.

Familjen letade efter ett större boende i olika äldre villaområden i 
Uppsala innan de slog till på denna tomt. Att det skulle vara kuperat 
runt omkring var viktigt. Anna–Kajsa förklarar:

- I början var vi båda två emot ett nytt hus, eftersom vi ville ha 
den känsla och historia som förknippas med ett äldre hus. Men så 
var vi på visning i Sunnersta och såg ett Vårgårdahus som var su-
perfint. Vi upptäckte där att man kan möblera sitt hus med äldre 
möbler för att få till den känsla vi var ute efter.

Till sist hittade de den högt belägna och bergiga tomten i Lindback-
en och föll för det unika läget. De hade inte så bråttom. Från att de 
köpte tomten till att de fick flytta in i deras nya hus tog det två år.

- Det har varit en stor fördel att alla är nybyggare här i området. 
De två närmaste grannarna har alla döttrar som fyller år inom 
en vecka från det datumet vår äldsta dotter är född, så hon har ju 
kamrater alldeles bredvid. Sedan är dagiset 200 meter härifrån. 
Vi är alla i samma situation så det finns en viss förståelse för att 
vi hamrar på kvällarna och grejar i trädgården, säger Jens och 
skrattar.
- Så fort det är fint väder så är alla ute, flanerar runt och hälsar på 
varandra. Det är en väldigt trevlig stämning här, berättar An-
na-Kajsa.

Men det måste vara många val och svåra beslut med att bygga ett 
helt nytt hus. Familjen utgick från ett standardhus i Vårgårdas 
sortiment. De ändrade en del på ursprungsritningen av huset Villa 
Emyhill för att få till deras drömhus utifrån sina egna behov. Huset 
blev både bredare och djupare och burspråken lades till vid vardags-
rummet och TV-rummet på övervåningen.

I deras tidigare lägenhet vette många fönster i söderläge och det blev 
otroligt varmt. Därför tänkte de till när de placerade sin terrass där 
de har sol från tolv på dagen till sen kväll. Husets stora fönsterpar-
tier vetter inte mot gatan i söderläge utan mot den kuperade skogs- 
och bergtomten utan insyn. 

- Vi ville skapa känslan att man är ute fast man är inne, berättar 
Anna-Kajsa.

De valde ett mörkbetsat ekgolv med breda tiljor för att få ett rusti-
kare intryck. Bäst trivs de med att vara i köket och i vardagsrummet 
som ligger angränsande varandra med en eldstad som sammanlän-
kar rummen. 

På fritiden är familjen hemma och fixar.  De flesta grannar verkar 
också trivas med att bara vara hemma om helgerna. Trädgården blir 
ett andrum för föräldrar och en lek-sfär för barnen.

- Det är skillnad på att bo här jämfört med i centrum för det är 
enklare att ”bara vara” här ute, menar Jens.

Anna-Kajsa älskar att pyssla och fixa med inredningen i hemmet. 
Hon är en flitig läsare av olika inredningsmagasin för att få inspira-
tion.

- Sedan är det helt underbart att komma hem till någon som har 
det fint. Då kan man snappa upp detaljer och lösningar, berättar 
Anna-Kajsa.

Jens är väldigt händig och tycker om att snickra. Han har byggt 
altangolvet och en stor blomsterlåda på framsidan.

- Man måste nästan vara händig om man flyttar till nytt hus, flikar 
han in.

Men det händer ibland tokiga saker när man bygger och ska måla 
själv. Jens målade hela huset sommaren 2015 och satte upp egna 
målarställningar. Han använde en inhyrd skylift för att måla högst 
upp på ena gaveln. När han var klar och skulle åka ner hade maski-
nen dött och fått kortslutning. Jens satt fast högst upp och ropade 
på sin pappa som var på andra sidan huset. Men hans far hörde inte 
hans tillrop. Efter två långa timmar kom han över till Jens sida och 
reste en stege intill. Jens försökte på så sätt klänga och klättra ner till 
marken vilket var väldigt våghalsigt, men ner kom han tack och lov 
oskadd. 

Anna-Kajsa tycker 
om gamla möbler 
och hittade två natt-
duksbord i betsad 
björk. Ett av dem 
pryder hallen.

Våga blanda mönster i samma färgskala. 
Kuddarna kommer från Tre generationer inredning.

På en vit pilasterhylla i hörnet står 
ljusstakar och porslin som betyder 
lite extra mycket för familjen.
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Men vad har de för råd till andra som funderar på att bygga nytt hus? 
- Tänk på att förenkla tillvaron så mycket som möjligt. Det ska vara bekvämt att ta sig från bilen 
och in i hemmet och att utföra alla vardagssysslor. Tyvärr gjorde vi en alltför liten tvättstuga vilket 
vi ångrar, men annars fungerar huset riktigt bra, berättar Anna-Kajsa.

I nybyggda hus brukar det i regel vara få biytor. Jens och Anna-Kajsa har satsat på stora biytor för att 
få plats med gott om förvaringsutrymmen. I huset har de en klädkammare intill sitt sovrum. I hallen 
byggde de inbyggda garderober med förvaring från golv till tak. Dessutom är kapprummet i hallen 
öppet och sväljer många ytterkläder.

- Det som är kul när man bygger själv är att vi fått in den teknik vi behöver i huset som cen-
traldamsugare, inbyggda högtalare och belysning som kan styras från mobiltelefonen, berättar 
Anna-Kajsa entusiastiskt.

Tomten har en stor plan gräsmatta som hålls efter av familjens robotgräsklippare. Från början fick 
de rådet att göra en sluttande gräsmatta men när de funderade på gräsmattans funktion beslöt de 
sig för att göra den plan vilket de inte ångrar. Deras 5-åriga dotter älskar att springa runt och leka på 
gården och kasta sig i gungorna och i hoppmattan.

HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN

Det rustika skrivbordet med intarsia 
är ett Blocketfynd. Bredvid står två 
Karl-Johan stolar.

I hörnet har vi Jens cigarrskåp. Han samlar och lagrar cigarrer från 
olika distrikt. Cigarrerna har sin pik ungefär vid 10 års ålder. De är 
känsliga och klarar sig inte i vårt torra klimat. Jens har tätat och byggt 
om ett Ikeaskåp och skapat rätt temperatur och luftfuktighet så att de 
mår bra. 

Gammalt möter nytt och skapar en härlig känsla

Tapeten ger ett mustigt 
intryck och ger ett djup 
när man blickar in mot 
kontoret från matsalen.

2928
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HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN

Blandar gammalt och nytt
Ett vackert tennfat med äpplen står i kontrast mot de gröna handdrejade 
italienska krukorna från Familjen Grön.

Tove Admans klassiska betongljus-
stakar fick sin givna plats på köksön 
tillsammans med Paradisverkstadens 
ljuslyktor. I köket hänger armaturer 
av Lena Bjerre från Tre generationer 
inredning

Det mörkbetsade ekgolvet ger ett rustikt intryck.

30

Kaminen är öppen från både matsal 
och vardagsrum och här eldas det flitigt.

TIPS 
Snygg lösning för veden
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Köket Karin kommer från Vedum. Köket har byggts med ett 
inramningssystem som ger distans mellan luckorna.
Tillsammans med de utanpåliggande golvsocklarna förstär-
ker detaljerna den traditionella och lantliga stilen. Bänk-
skivan är av marmor och familjen lät göra en måttanpassad 
extra lång och praktisk rostfri diskbänk. På väggarna har de 
valt en randig ljusgrå tapet med namnet Borosan från Borås 
tapeter. 

-Vi ville ha en luftig, elegant men ända lite 
lantlig stil, berättar Anna-Kajsa.

32

När vi designar våra kök, badrum och tvättstugor tänker vi alltid hållbarhet och valmöjligheter.

Eller annorlunda uttryckt: vi tänker på dig. Du ska kunna leva och trivas länge med din

inredning från Vedum. Och oavsett om ditt hjärta tickar för det klassiskt lantliga,  

samtida industriella eller en mix av båda, så hittar du din stil i vårt breda sortiment.

Välkommen att höra av dig eller se mer på www.vedum.se.

Oavsett vem du är. Så har vi tänkt på dig. 
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HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN

TIPS 
Istället för att ha olika stolar 
runt bordet som är så tren-
digt så har familjen olika 
stolsdynor i glada färger.

På 60-talet gjorde Ikea 
kvalitetsmöbler i teak. 
Matsalsmöblerna kommer 
från denna epok. 

Högt i tak, 
generösa ytor 
och rikligt med 
ljusinsläpp.

- Vi har gjort ett TV-rum här uppe där det var tänkt att barnen 
skulle vara, men de vill leka där vi är än så länge, förklarar Jens.

En äldre fyndad skinnfåtölj 
med karaktär.

Huset sett från den stenbelagda uppfarten. 
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HEMMA HOS - VILLA EMYHILL I LINDBACKEN

Den rymliga klädkammaren slukar skor, kläder och 
accessoarer. Allt är placerat synligt och är inom räckhåll.

Anna-Kajsa hittade ett gammalt skåp på Blocket som 
hon köpte in som Annies pysselskåp. Men just nu 
fungerar möbeln som ett linneskåp i sovrummet.

Sovrummet ger ett lugnt och behagligt intryck.

DRÖMHUSET

VårgårdaHus

VårgårdaHus_annons skiss_2017.indd   5 2016-11-25   16:36

36
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INREDNING

Höstens trender - svärta med kontraster

ränder

mörka 
träslag

struktur

Armatur Leather 
 från Holgersdotter  handgjord
i läder från Tärnsjö garveri

Cole & Son lanserar en ny kollektion 
randiga tapeter med namnet Marquee Stripes.

Udon Chair designad 
     av Stefan Holm för 
        tyska varumärket 
          Hem.com

Kvänum gör inte bara 
kök utan även förvaring. 
Vad sägs om stilfulla  
Intro dressing room i 
rökt ek? 

Ljusa träslag 
möter mörka

Luce Sittpuff i läder av 
varumärket MUUBS

Antracitgrå 
Hammershøi-

tekanna från 
danska Kähler med 

mässingshandtag

Lalah pläd, designad med 
inspiration från 70-talet 
från Lene Bjerre.
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18/10
Maria 
Schneider
med Bohuslän Big Band
Ren jazzmagi när landets 
svängigaste storband slår 
sig ihop med världskända 
Grammyvinnaren Maria 
Schneider.

7/10
Red Bull 
Flying Bach
Bach möter breakdance 
i perfekt balans, när 
virtuoserna av streetdans 
tar sig an mästerkompositören 
i en urban dansshow av 
absolut världsklass.

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Följ oss på ukk.se, Facebook, 
Instagram och Spotify. 
Biljetter ukk.se 018-727 90 00 
#uppsalakonsertkongress

UPPSALA-
BLAD 

1882-1897
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ÄR BILDEN?

FOTO: Gunnar Sundgren

I VASAPARKEN 
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Trädgårdsbord med 
infälld örtlåda

I furu går det snabbt och enkelt att 
göra sina egna trädgårdsmöbler.
Vårt trädgårdsbord fick en liten in-
fälld planteringslåda att odla krydd-
växter eller dekorativa blommor i. 
Bordet är nätt med endast tre ben 
och passar både balkongen och den 
lilla trädgården.

Av Sofie Sjöström

Den här metoden skulle vi inte 
ens rekommendera för ett dockhus
Små futtiga papperslappar som vägled-
ning när man ska färgsätta ett helt hus. 
Jojo.
Vi vet att metoden är vanlig. Vi vet också 
att den inte fungerar.
Vi har en annan metod. Små burkar med 
riktig färg. Du kan måla upp en yta och se 
hur det blir. Det är det enda raka.
Sen ska du prata med oss om dina mål-
ningsprojekt. Vi kommer att ge dig svar på 
alla upptänkliga frågor. 
Vi kommer att beräkna hur mycket färg du 
behöver. 

Vad det kostar. Vilka verktyg du behöver. 
Ja, vi kommer att göra allt utom själva mål-
ningsarbetet. 
Att få huset målat ordentligt är inget 
problem egentligen. 
Låt oss bara börja i rätt ände. 
Färgsättningen.
Ta med dig en liten bit av fasaden. Någon 
kvadratcentimeter räcker. Vi vill analysera 
det lilla provet så du får rätt typ av färg.
Färgsättning, var det.
Välkommen.

D in  insp i ra t ionsbu t ik  på  Kungsgatan 74   Te le fon :  0 18-183540
40
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GÖR SÅ HÄR:

1. Kapa till alla furubrädor enligt kaplista.

2. Börja med blomsterlådan. Skruva fast sidostyckena B i 
fram-och bakstycke A. Skruva sedan fast bottenbräda C 
underifrån.

3. Montera bordsskivan genom att lägga brädorna D-E 
med 8 mm mellanrum från varandra. Sätt fast dessa ge-
nom att montera listerna F och G enligt illustrationen. Se 
till att avståndet mellan listerna G är 300 mm så blomlå-
dan får plats.

4. Skruva fast blomsterlådan under bordet genom brä-
dorna E ovanifrån.

5. Montera hela benstommen med träskruv genom att 
skruva fast J mot I. Därefter monteras benen H (300 
mm från golvet) mot J och I .

6. Sätt fast hela bordsskivan i benstativet genom att 
montera fast alla ben i de övre bordsbrädorna E och D.

7. Spackla för alla skruvhuvuden. Låt torka och slipa 
plant. Grundmåla och måla möbeln i valfri kulör.

A
B

C

D

E

F
G

300

E

D

H
J

I

30
0

2 3

4

5 6

E

DU BEHÖVER:

Furu
Såg
Borr
Borrmaskin
Träskruv
Skruvmejsel
Målarpensel
Grundfärg
Snickerifärg för utomhusbruk

KAPLISTA

A 143x21x300, 2 st
B 143x21x140, 2 st
C 180x21x340
D 143x21x800, 3 st
E 143x21x500, 2 st
F 43x21x550, 2 st
G 43x21x280, 2 st
H 143x21x700, 3 st
I 143x21x770
J 143x21x375

1

 
Vårt Uppsala är ett nytt magasin och vi är 

intresserade av vad du tycker om vårt innehåll. 
Har du själv idéer om vad du skulle vilja läsa mer 
om, någon intressant person från Uppsala som in-
spirerar dig, ett utflyktsmål du vill dela med dig av 
eller en intressant företeelse i Uppsala som vi kan 

belysa? Hör av dig till oss på vår mailadress: 
tips@vartuppsala.se Det går givetvis bra att 

skriva vad som kan förbättras också. Vi 
gillar konstruktiv kritik.

Tipsa oss! 

43
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Petra Thomas: 070-739 0828 • www.jgt.bemergroup.com
Johan Wanselius: 070-877 3172 • www.johan.bemergroup.com
Maria Dagerberg: 070-497 7176 • www.mariadagerberg.bemergroup.com

Kontakta oss!

Hyr BEMER-utrustning eller 

prova en behandling hos oss. 

Köp en BEMER för hemmabruk 

och är du företagare finns 

leasing/hyra. 

Vi söker återförsäljare!

NASA har 
köpt licens för att 
kunna använda 
BEMER-signalen 

i kommande 
rymdutrustning.

HUR FUNGERAR DEN?
BEMER används morgon och kväll 8 min. 
Sömnprogram finns. Lokalt kan man 
behandla ex onda axlar, rygg, knän och fötter.

ELITIDROTTARE SOM 
ANVÄNDER BEMER
Anders Olsson Järnmannen, 
(simning)
Peder Fredricson, 
(ridsport/hoppning)
Peter Hansson (golf)
Marc Girardelli (slalom)
AC Milan (fotboll)
Sofia Paldanius (kanot)
Victor Öhling Norberg 
(skicross)

DJUR 
BEMER ger även goda 
hälsoeffekter på djur.
Hästar har en egen 
utrustning.

Blodcirkulation är 
nyckeln till god hälsa!
 
BEMER för hemmabruk, friskvård och rehab!
Regelbunden användning av BEMER ger: Stress- och smärtlindring, god sömn och starkt 
immunförsvar. Sammanlagt leder detta till en förstärkt livskvalitet.

BEMER är en medicinsk utrustning som förbättrar en störd mikrocirkulation, varumärkt 
som Fysikalisk vaskulär terapi (kärlterapi). Blodcirkulationen förser vävnader och organ med 
näringsämnen och syre. Samtidigt omhändertas och avlägsnas cellernas avfallsprodukter. 

BEMER rekommenderas till alla åldersgrupper, privatpersoner, företag och inom hälsovård och 
är ett bra komplement till andra behandlingsmetoder. Används inom elitidrotten för att 
få effektiv uppvärmning, ökad prestation, snabbare återhämtning, minskad skaderisk. 
Läkningstiden förkortas vid skador och operationer. Goda effekter 
på sårläkning, ex vid diabetes. Bromsar åldrandet!

MOTION

KOM IGÅNG MED PETRA
Petra Thomas från Svartbäcken Massage och Hälsocoach 
bjuder på fem övningar att göra själv utomhus så att du 

får mer energi och blir starkare. Du lägger nivån själv och 
gör dem i din egen takt. Alla kan göra dessa övningar. 

Ung som gammal.
UTFÖRANDE: PETRA THOMAS   FOTO: SOFIE SJÖSTRÖM

1Rörlighet 
Rörlighet och 
stretch i bröst och 
bröstrygg. Ställ 
dig brett isär med 

fötterna. Böj dig ner och 
för vänster hand mot höger 
fot och nudda fot/vrist. 
Res dig upp och fortsätt 
rörelsen bakåt och titta 
långt bakom din rygg. Gör 
samma rörelse med andra 
armen. Gör 5 st, byt sida , 
upprepa 3 ggr.

2 Benböj Vi tränar 
lårets framsida och 
sätet. Det gäller 
att stå stabilt med 
höfters bredd. Tårna 

skall peka åt samma håll som 
knäna. Du sätter dig ner som 
om du sätter dig ner på en stol. 
Håll sätet (rumpan) ganska 
långt bak, nästan så att tårna 
lyfter. Tänk på att aktivera mag-
musklerna i övningen. Sedan 
reser du dig upp och sträcker på 
dig. Gör 10x3 upprepningar. 

3 Armhävningar I den här övningen tränas axlar, bröstmuskler 
och bröstrygg. Gör armhävningar mot en bänk eller på marken. 
Ju lägre ju tyngre. Ställ dig i start position med armarna en bit isär 
och stå på tå eller knän. Se till att nacken blir en naturlig förläng-
ning av kroppen med blicken neråt. Sjunk ner en bit och tryck dig 

sedan upp till startposition. Kom ihåg att andas. Gör 5-10 x 3 upprepningar. 

5 UTFALLSSTEG 
& STRETCH

3 ARMHÄVNINGAR

4 MAGE / PLANKAN

Hitta din favoritplats. 
Det kan vara din trädgård eller 

en offentlig park. 

Genomför övningarna tre 
gånger, antingen separat eller 

alla övningar tre varv.
Gör dem 2-3 ggr 

per vecka.

STARTSTOP

4 Mage/Plankan         
Stärkande för bålen.
Ligg på underarmar och 
stå på tårna eller knäna. 
Spänn magmusklerna och 

se till att kroppen är rak som en ”plan-
ka”. Du skall kunna vara stabil och stå 
kvar om någon puttar till dig. Tänk på 
att undvika att svanka ryggen, gå hellre 
ner på knä. 15-45 sekunder upprepas tre 
gånger. 

5 Utfallssteg & Stretch            
Den här övningen ger styrka i 
lår samt tränar balans och ger en 
skön stretch i ljumskar och över-
kropp. Gör övningen med ett ben 

i taget och har man sämre balans eller skador i 
knän så håller du i dig med ena handen.
Tag ett kliv framåt och sjunk rakt ner. Håll 
upprätt hållning. Tänk på att knäet inte 
passerar tårna på den främre foten. Sträck upp 
armar/armen, blicken mot händerna/handen. 
Tag ett djupt andetag. Ta ner armarna och 
tryck tillbaka till upprätt position igen. Gör 
samma rörelse på andra benet.. Upprepa 3 x 3 
per ben

 
För eventuella frågor 
till Petra Thomas om 

övningarna så maila till 
svartbackenmh@gmail.com

1 RÖRLIGHET

2 BENBÖJ
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Kronärtskocka med räkor i trängsel

1 kronärtskocka per person*
10 – 15 räkor/skocka
2 msk chilisås
2 tsk löjrom
Dillkvist
Citronklyftor

Gör så här:
1. Skär av stjälken jämt alldeles intill skockan, 
skär av 2 cm upp till på skockan. Kronbladen 
har små taggar, varför alla bladen ska klippas 
rakt av runt om någon centimeter.

2. Koka upp lätt saltat vatten i en stor kastrull. 
När vattnet kokat upp lägg i skockorna och låt 
dem koka försiktigt i ca 45 minuter.
3. Prova i botten på skockan om den är klar 
genom att dra försiktigt i ett blad. Bladet ska 
då lossna. 
Obs kokar skockorna för länge går det inte att 
öppna dem vackert med bibehållna blad.
4. Låt skockorna kallna.
5. Lyft bort de rosa-lila bladen tills du kommer 
ner till botten, som är täckt av ”skägg”. Detta 
lager ska tas bort i sin helhet – inte ett strå får 
vara kvar. Nu ligger den fina och goda botten 
frilagd. Skockan ska se ut som en näckros när 
den är urtagen.

6. Lägg på ett tunt lager med chilisåsen 
(se recept nästa sida)
7. Skala räkor ca 15 räkor/skocka 
(Stora räkor ca 10 st)
8. Ställ räkorna tätt i en ring med stjärtarna 
in mot mitten
9. En klick löjrom i mitten förhöjer 
10. Garnera med dillvippa. Citronklyftor kan 
uppskattas att lägga med på fatet

* Välj ut stora, gröna och vackra kronärt-
skockor – kvaliteten kan variera mycket.

Läckert, glutenfritt & nyttigt
Bjud på trädgårdsmeny med räkspäckad skocka.
Till kaffet en läskande jordgubb- och citronmelisstårta.

Matkreatör: Birgitta Kulling
Foto: Sofie Sjöström

LIVETS GODA
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Välkommen till årets 
Skaldjursveckor!

www.hyllan.se       018 150 150

Fredagar och Lördagar 
29 september - 21 oktober

Dukning
Rätten äts delvis utan bestick 
och delvis med små bestick 
när det är dags för skockans 
botten med räkorna i trängsel. 
Våtservetter eller sköljskålar 
kan vara trevligt att duka med.

Agnetas fröknäcke

2 dl kokt vatten
1 dl solrosfrön
½ dl linfrö
½ dl sesamfrön
½ dl pumpafrön
2 dl majsmjöl
¾ dl rapsolja
1 tsk salt

Gör så här:
1. Blanda ihop ingredienserna och låt dem svälla en stund. Kavla ut smeten 
direkt på bakplåtspapper på plåten.
Det kan underlätta om Du lägger ett bakplåtspapper även ovanpå smeten 
och kavlar på pappret. Annars använd slickepotten. Använd gärna två 
plåtar för att få brödet riktigt tunt.
2. Strö lite flingsalt på innan plåten går in i ugnen. 
3. Grädda i ca 150 grader varm ugn i 60 minuter. Har Du varmluftsugn 
kan Du ställa in två plåtar på en gång.

Tillbehör
Chilisås, att doppa bladen i
Örtsalt, att doppa bladen i
Fröknäcke eller rostat 
glutenfritt bröd med smör
Brieost med rädisor

Chilisås
2 personer

2 dl crème fraiche (lätt)
½ dl chilisås original
1 kryddmått chilipeppar
1 tsk örtssalt
1 kryddmått svartpeppar 

Gör så här:
Blanda ihop ingredienserna och 
krydda efter egen smak.

Fröknäcke smakar smaskigt till rätten.



48 49

Jordgubb- och citronmelisstårta

200 gr skållad sötmandel
6 st skållade bittermandlar
2 dl strösocker
4 äggvitor
Till garneringen:
3 dl vispgrädde
3 msk Lemon Curd
1 kartong fina jordgubbar
Lite riven mörk choklad
Citronmelissblad

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader. 
Mandeln kan du köpa färdigskållad annars är det bara att förvälla den och 
ta bort skalet. Mal mandeln. 
2. Blanda socker och mandel i en bunke. Vispa äggvitorna till ett hårt 
skum. Klart när man kan vända på bunken utan att innehållet rinner ut.
3. Vänd försiktigt ner mandeln/socker blandningen i äggvitan.

4. Klä en pajform( ca 22 cm i diameter)med bakplåtspapper. Häll i smeten.
5. Sätt formen mitt i ugnen. Gräddas ca 50 – 60 minuter. Prova kakan med 
en sticka. Är den torr så är kakan färdig. Låt svalna.
6. Stjälp upp kakan på ett vackert fat.

Garnering:
1. Bred ut ett tunt lager med Lemon Curd  på tårtbotten.
2. Vispa grädden och bred ut ca hälften över tårtbotten.  Häll resten i en 
spritspåse med tyll och spritsa en fin bård runt tårtan. 
3. Klyv ca hälften av jordgubbarna mitt itu och lägg dem i ett fint mönster 
på tårtan, men börja med en hel stor jordgubbe i mitten. Resten av jordgub-
barna läggs hela i en ring runt tårtan. 
4. Pudra riven choklad över den spritsade grädden. 
5. Garnera med citronmeliss blad.

Extra festligt blir det med en 
Brieost som dekoreras med rädisrosor.

Det italienska vita vinet 
CaSal di Serra passar 
utmärkt till rätten och är 
friskt och fruktigt.

49

Nu har vi MUMS-avdrag (rabatt mot-
svarande momsen) på alla våra kök och 
vitvaror*. Passa på att köpa ett svensk-
tillverkat kök till riktigt bra pris.

Du får även rabatt motsvarande momsen 
på badrum och förvaring.

*Mums-avdraget (rabatt motsvarande momsen) pågår 21/8 tom 
1/10 2017. Se villkor och erbjudanden på ballingslov.se

Stångjärnsgatan 15 I ballingslovuppsala.se

Mums-avdraget 
är tillbaka!

annons vårt uppsala september 2017.indd   1 2017-08-22   10:09
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Omstylad
över en dag

Glamour
Souraya fick en glamorös och sofistikerad 
look. Hon bär en röd klänning med vackert 
fall 4800 kr tillsammans med  eleganta, 
sköna och höga sammetsskor, 1700 kr från 
Rådhuset. 

STYLING: KATARINA LILJESTRÖM 
HÅR: JONNA SANDSTEDT RAGNARSSON 
MAKE UP: CHARLOTTE UGGLA
FOTO & TEXT: SOFIE SJÖSTRÖM

STORT TACK TILL BJÖR EHLIN HAIRTEAM, 
MAC COSMETICS OCH UPPSALA UNIVERSITET

FOTOGRAFERINGEN ÄGDE RUM  VID
ORANGERIET LINNÉANUM I BOTANISKA 
TRÄDGÅRDEN

Vårt Uppsalas Katarina Liljeström gjorde en färg- och stilanalys på 
Souraya 48 år. Till färgerna är hon kall, djup och klar. Hon passar 
väldigt bra i kulörta och mörkare färger som lyfter henne. Hon klär 
bäst i silver, gärna smycken med stora detaljer. Grundstilen är tuff. 
Det framkom i deras samtal att Souraya fastnat lite i en för ungdom-
lig stil som hon gärna dras till eftersom den är pigg och levande. 
Katarina letade fram plagg till en mer Glamorös stil men även till en 
lite tuffare och chicare vardagsstil som passar den mognare Souraya 
som befinner sig mitt i livet. Katarina ville framhäva Sourayas sofis-
tikerade sida.

- Du fick mig till sist att se rätt plagg i butikerna, konstaterar 
Souraya som först drog i kläder som enligt Katarina tillhörde 
hennes tidigare liv. 

sGÖR OM MIG

Souraya Brunnberg kom tillbaka till Uppsala 
efter att ha levt tolv år i Dubai. I det varmare 
klimatet bestod hennes garderob av strand-
kläder och flertalet glamorösa klänningar. 
Nu arbetar hon som tandsköterska vid 
Folktandvården Vretgränd. Garderoben och 
frisyren behövde uppdateras till hennes nya liv 
här i Uppsala.

FÖ R E

Glamour i Dubai byttes ut mot gla-
mour i Botaniska trädgården. Här 
känner sig Souraya avslappnad och 
njuter av växtlighet och arkitektur. 
En oas mitt i storstaden Uppsala.

Halssmycken. 
Svart spinell med pärlor 
och rödguldsdetaljer 3900 kr. 
Svart spinell med vitgulds-
detaljer 3900 kr. 
Det asymmetriska längre 
halsbandet består av stora 
barockpärlor och svart 
spinell 4900 kr. 
Alla smycken kommer 
från Färnert Guldsmeder.

Smycken med asymmetri

Den svarta väskan kommer från Rådhuset och kostar 1200 kr.

Runt handleden bär Souraya ett Skrammelarmband 5995 kr tillsammans 
med en rund ankarlänk 5915 kr. På fingret sitter en silverring 2750 kr. 
Alla smycken kommer från Färnert Guldsmeder.

5150



52 53

Malin Karlsson på
Björn Ehlin Hair Team 
tar hand om Arash hår.
Denna gång blir det en 
skinfade som ger en mjuk
övergång från kort till långt.

Charlotte Uggla,
make-up artist på 
MAC Cosmetics 
sminkar Souraya 
med säker hand. 

Jonna Sandstedt Ragnarsson 
från Björn Ehlin HairTeam  fixar 
Sourayas Hollywoodlook.

GÖR OM MIG
Hollywoodlook med mycket volym
Jonna Sandstedt Ragnarsson från Björn Ehlin HairTeam förvandlade 
Sourayas hår. Souraya har väldigt mörkt hår med naturligt fall. För att på 
ett skonsamt sätt lätta upp färgen så gjorde Jonna en balayage-färgning 
på Souraya, där hon målade på blekning för att få en mjuk övergång 
från mörkt till ljust. Det var viktigt att få fram rätt varm kulör mot 
hennes kalla naturliga färgskala för att skapa en motvikt och vacker 
kontrast.
Souraya har en mjukt rektangulär ansiktsform och passar i frisyrer 
som lyfter volymen upptill. Jonna skapade en glamorös Hollywood-
look med mycket volym. Håret klipptes upp mycket för att ge en 
rundare och mjukare form. Volymen fick Jonna till genom att föna 
håret med rundborste. Jonna använde plattång för att locka in stora 
lockar och i botten en crepptång för att få volymen att hålla så länge 
som möjligt. Souraya ger feedback:

- Jag blev super nöjd med min frisyr. Det blev ett stort lyft. Min 
svarta hårfärg som jag fastnat i fick jag hjälp med att förändra, 
vilket även gör att mina ögon kom fram bättre.

Make up med karaktär
Charlotte Uggla från MAC Cosmetics, Åhléns city tog hand om 
Sourayas sminkning och lärde oss lite tips. För en festligare look fick 
Souraya mer liv och skimmer till ögonen med glitter på ögonlocken. 
Det är ingen fara att använda glittriga skuggor även om man är över 
25 år, menar Charlotte. Men man bör hålla sig till mer mattare toner 
runt ögongloben. En kraftfull eye-liner breddar ögonlocket och det 
blir mer drama av resultatet. En svart kajal innanför ögonfransarna 
skapar mer intensitet till ögat. Sourayas långa ögonfransar fick så 
mascara. Charlotte jämnade ut huden genom att applicera ett mine-
ralpuder. För att få upp rosigheten fick Souraya rouge på kinderna. 
På läpparna lades en primer för att läppstiftet ska sitta bättre. Ovan-
på ett läppbalsam som är något transparent med den rosaröda fär-
gen Hopelessly devoted som matchade den röda klänningen perfekt. 

"Katarina har snappat upp 
min personlighet väldigt fort. 
Nu har hon hjälpt mig med 
tänket och nu är jag på väg 
att lämna mitt gamla jag och 
hitta mitt nya"

Souraya:

Från Dubai till Uppsala
Souraya var i 30-års åldern när hon 
lämnade Uppsala för en vardag i Dubai 
där hon kom att leva ett glamoröst liv 
i över ett decennium.
När hon nu i medelåldern kom till-
baka till Uppsala hade hon svårt att 
hitta sitt rätta uttryck och kläder som 
passar. 
Idag jobbar hon som tandsköterska på 
Folktandvården och lever ett lugnare 
liv. Hon vände sig till Vårt Uppsala för 
att få hjälp med både hår och klädstil 
som passar hennes personlighet och 
sin nya livsstil här i Uppsala.

Charlotte Uggla tipsar:
Vi har alla lite tid över hemma. Istället för att kika 
på mobilen så samla ihop ditt smink du har och tag 
fram en spegel. Börja experimentera och finn glädjen 
i att prova dig fram vad du passar i. Det finns inget 
rätt eller fel. Testa dig fram och se resultatet. 
Det är bara att tvätta bort sminket om det blir fel. 
Att sminka sig är kreativt och kul.
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GÖR OM MIG

Tuff & chic 
vardagsstil

"Det brukar ta ett år från 
att man gjort stil- och 
färganalysen till att man 
själv förstår helheten, hur 
form och färg påverkar 
på ett positivt sätt"

Vårt Uppsalas färg- och stilanalytiker 
Katarina Liljeström:

Souraya bär en vit blus med rund 
plisserad ringning 699 kr. Den 
mönstrade jackan har attityd med 
tuffa detaljer och kostar 2700 kr. 
Svarta tights 260 kr. Alla produk-
ter kommer från Biskopsgården.

54
  |    |  |  -   |  .‒. - |   : .

Ögonblicket. När tiden står still. Ta till vara på det. Stanna 
upp och betrakta det som inspirerar dig, förstärker dig och 
uttrycker dig. Kasta dig ut och tillåt dig själv att falla handlöst 
för höstens mode. Välkommen in till någon av våra  butiker 
och till johnells.se för att upptäcka höstens mode.
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GÖR OM MIG

Vill ni synas här?

Vårt Uppsala vill inspirera till en rikare fritid.

Det	finns	utrymme	för	fler företag att synas 
tillsammans med våra redaktionellt framtagna 

Uppsalareportage.

Magasinet trycks i 26 000 exemplar och delas 
ut till hushållen gratis i centrala Uppsala som 

periodisk tidskrift.

Tycker ni att Vårt Uppsala är rätt tidskrift att 
vara med i med er annons, så kontakta oss 

gärna på telefon: 0708 787909 eller via 
mail: annons@vartuppsala.se så berättar vi mer.

Den mönstrade jackan har en 
tuff brodyr på ryggen

Detaljer 
med 
attityd

Silverbag 399 kr från Rådhuset
Smycken se sidan 51

Detaljen baktill, en synlig 
överdimensionerad tag, 
gör skorna extra spännande.
Skorna kostar 1600 kr och 
kommer från Biskopsgården.

56

Vill du ha en
radikal förnyelse?

Nu söker vi män som kvinnor i alla 
åldrar till artikelserien. Om du vill göra en 
stor förändring till det bättre så tveka inte 

att kontakta oss. Skicka ett fotografi och en 
kort text varför du vill få experthjälp till: 

katarina@vartuppsala.se



Sven-Harrys konstmuseum med fasad av mässingsplåt och glas liknar 
en svävande guldtacka och ligger alldeles intill Vasaparken. 
Byggnaden kostade 150 miljoner att bygga.
Anna Höglund och Gert Wingårdh ligger bakom arkitekturen.

PÅ UTFLYKT

På utfl ykt, 45 m
inuters tågfärd och 15 minuter

s p
ro

m
en

ad
 fr

ån
 Uppsala.

Byggherren Sven-Harry Karlsson har samlat på svensk konst sedan 60-talet. 
Den privata konstsamlingen finns nu att beskåda i Sven-Harrys konstmuseum. 

Han lät bygga en kopia av sitt tidigare 1700-tals hem, herrgården Ekholmsnäs vid 
Kyrkviken på Lidingö och kapslade in den högst upp i hans moderna och strikta 

"guldhus" vid Vasaparken i Stockholm. Här hamnar hans privata konstsamling i dess 
rätta kontext bland utvalda möbler och mattor som skapar harmoni och rättvisa till verken.

Av Sofie Sjöström

På utflykt till 
Sven-Harrys 

konstmuseum

I byggnadens bottenplan med en imponerande 
takhöjd om åtta meter ligger museets entrébutik 
med konst, smycken, affischer, böcker och 
designartiklar.



SVEN-HARRY STARTADE bolaget Folkhem Produktion AB som spe-
cialiserat sig på småhus och bostadshus i Stockholmsregionen.
Som ett monument över att han blev mer fram-
gångsrik än sin far som byggherre beslutade han sig 
för att bygga ett konstmuseum vilket stod klart intill 
Vasaparken 2011. 

”Guldhuset” har ritats av Gert Wingårdh arkitekter. Bottenvåningen 
inrymmer restaurang, kommersiella lokaler och en butik. I kärnan 
av huset reser sig en konsthall för samtida konst. På plan 3-5 ryms 
18 lägenheter som hyrs ut till boende som uppskattar det kulturella 
utbudet huset ger. 

INTRESSET FÖR KONSTEN kom naturligt från barndomen eftersom 
Sven-Harrys far var konstsamlare. Carl Fredrik Hill är Sven-Harrys 
favoritkonstnär och han fick köpa hans fars samling av Hill-mål-
ningar och fick med tiden fler tavlor av landskapsmålaren. Idag visas 
den största privata samlingen av Hill-målningar i Hillrummet. 
Att visa sin konstsamling i dess rätta kontext är viktigt för Sven-Harry 
som inte ville skänka sin samling till ett konstmuseum där risken 
enligt han själv är stor att tavlorna hamnar vilande som hyllvärmare 
under jord.

Sven-Harry har verk av bland annat Helene Schjerfbeck, Ernst 
Josephson, August Strindberg, Bruno Liljefors, Edvard Munch, 
Bror Hjort och Ylva Ogland. Den privata konstsamlingen finns nu i 
Sven-Harrys konstmuseum som är en mycket snarlik kopia av hans 
tidigare 1700-tals bostad på Lidingö. Och visst kommer tavlorna 
fram på ett bättre och intressantare sätt mot de kulörta väggarna och 
den påkostade interiören. 

PÅ UTFLYKT

25 aug—22 okt pågår utställningen "Kuliss" i konsthallen. Det är en 
fotografisk resa inifrån ett av världens äldsta danskompanier, Kungliga 
Baletten i Stockholm, ackompanjerad av balettkostymer från Kungliga 
Operan. Fotografen Björn Abelin och författaren Ditte Feuk skildrar 
dansarnas vardag under repetitionerna, på turné, i kulisserna, kring 
premiärer och föreställningar.

vVAD VAR DET SOM DREV Sven-Harry Karlsson att bygga en kopia av 
sitt eget hem i en ny modern huskropp? För att förstå denna spekta-
kulära byggnad så måste vi veta bakgrunden. 
Byggmästaren Sven-Harry föddes 1931 i Lund där han även växte 
upp tillsammans med sex hel- och halvsyskon. Han lärde sig mura-
ryrket när han jobbade för sin far Harry F Karlssons företag. 

Hans far blev med tiden både känd och förmögen 
men den framgångsrika fasaden hade en baksida 
som få kände till. Hans halvsyster Anna Wahlgren 
beskriver att han var en despot som slog sina barn 
och var en slagmaskin. 

Anna Wahlgren förklarar i dokumentärfilmen som visas på museet:
- Det var både uttalat och självklart att männen i familjen skulle 
ta över företaget en vacker dag. Men sedan går bara pappa och 
säljer företaget till John Mattson. Till försäljningsdagen skrapade 
Sven-Harry ihop samma belopp som bolaget skulle säljas för men 
han fick ändå inte köpa företaget för hans far.  Min bror stod verk-
ligen på gatan och fick börja om helt själv, vilket han gjorde.

Sven-Harry själv förklarar:
- När man då aldrig blev accepterad så tänker man att man måste 
bli bättre.

© fotograf Björn Abelin

Flicka med flätor
Lena Cronqvist
Bronsskulptur skapad 1997

Sven-Harrys museum med hem och konstsamling visas för max 15 
personer åt gången.

Sven-Harrys konsthall 25 aug—22 okt pågår utställningen Kuliss av foto-
grafen Björn Abelin och författaren Ditte Feuk.

Sven-Harrys Adress: Eastmanvägen 10. Entré inklusive visning 150 kronor, 
pensionär eller studerande 130 kr och barn t.o.m. 18 år gratis. Öppet ons-
fre: 11-19, lör-sön: 11-17

6160



I kopian av 1700-talsgården på guldhusets topp finns Sveriges största 
privatsamling av Lundakonstnären Carl Fredrik Hill som levde på slutet av 
1800-talet och har ett otroligt djup i landskapsmotiven. 
Här ser ni Hillrummet med mattor formgivna av Märta Måås-Fjetterström.

Sven-Harrys favorit av Carl Fredrik Hill är tavlan till vänster som föreställer ett vackert grustag. 

PÅ UTFLYKT

Spännande i anslutning

1

2

3

Högst upp finns en takterrass som har funktionen skulpturpark 
med verk av bl. a. Lena Cronqvist och Dan Wolgers. Längst fram 
vilar bronsskulpturen Felled tree skapad 2013 av Peter Frie och mot 
himlen svävar Axel Wallenbergs Fåglarna från 1940-talet.

Synden av Edvard Munch inköptes efter noga övervägande av 
Sven-Harry. Flickans gröna ögon harmonierar mot den gröna 
kakelugnen. Det röda håret förstärker kulören på kakelugnen 
eftersom det är en komplementfärg.

1 LEK I VASAPARKEN Sven-Harrys konstmuseum ligger 
intill Vasaparken. Här finns Vasaparkens parklek med studs-
mattor, rutschkanor, klätternät, gungor, utomhus pingisbord 

och en kulle klädd i mjukt fallskyddsmaterial. Nedanför parkle-
ken finns en konstgräsplan och stora gröna ytor att leka tagare 
eller flanera på. Tag med picknickkorg och njut av den gröna 
oasen mitt i Stockholm.

2NJUT AV SINNENAS TRÄDGÅRD Ett stenkast från 
museet ligger en privat bedårande vacker trädgård som 
utformats liknande en klosterträdgård med sina gångar. 

Lusthuset i mitten är från 1700-talet och trädgården ska vara 
ett redskap för rehabilitering, där alla sinnen ska stimuleras för 
de boende. Man får gärna besöka trädgården men det är på de 
boendes villkor. För visning kontakta Christer Fällman, mobil: 
0707-10 56 19 Byälvsvägen 271

3SHOPPING & INSPIRATION I närheten av centralen 
hittade vi en spännande mattkonceptbutik som även är ett 
showroom för Dahl Agenturer. Här kan du spana in tren-

diga brittiska mattor, spanska möbler och armaturer men även 
posters, vaser, plädar, böcker, keramik, vintage och annat smått 
och gott. Östra Järnvägsgatan 23

6362
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B O K T I PS

FÖR DE 
ÄLDRE
9-12 år 

Fällor och 
förfalskare 

av Katarina 
Mazetti

Det är sommarlov och 
kusinerna Karlsson är 

på Doppingön för att ha 
ett härligt och lugnt som-

marlov. Faster Frida håller 
på med ett hemligt projekt i Östhamn och har lämnat 
dom helt ensamma på ön. 

Kusin Alex går in i en gillrad fälla. Vem ligger bakom 
den? Vad sysslar egentligen Frida med för projekt och 
varför skriker hon galet i telefonen när barnen ringer 
till henne? Har hon blivit kidnappad? Vad är det för 
trolliknande figurer som smyger runt på ön och stjäl? 
Boken växlar upp i spänning för varje kapitel med 
många gåtor att lösa.

Boken är den åttonde i serien Kusinerna Karlsson.

B

O R D K E DJ A
Sätt ihop orden så att de hänger ihop med varandra och bildar ORD i HELA kedjan.

UNGT ANTISK

GIG TAG LEV UPP ANDE

Svaren finns på nästa uppslag längst ner, upp och ner.

K L U R I G T

Är utan huvud på morgonen men får tillbaka det på kvällen?

Fem syskon är fullt sysselsatta hemma. Karin dukar bordet. Stefan lagar maten. Olle spelar 
badminton. Gustav löser korsord. Vad gör Maria?A

R
N

EN
S 

SI
D

O
R

Vad är det som saknar huvud och ben men som har hatt och fot ?

Vilken nyckel passar inte i låset?
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FIXA SJÄLV
Se beskrivning 
på nästa sida

Bygg en lådbil
Elving och Tor snickrade på fyra timmar ihop en lådbil 

efter instruktioner. De tycker det är extra kul att köra en 
egentillverkad bil. Bygg och måla din egen variant.

Av Sofie Sjöström tillsammans med 
Elving & Tor

Glass med strössel kostar 35 kr ? Glassen kostar 30 kr mer än strössel. Vad kostar strössel?

FÖR DE 
SMÅ 
6-9 år

Häxan i 
korvkiosken 

av Mats Wän-
blad. Illustratör 

Mats Molid

Häxan i korvkiosken är 
en spännande och kul 

berättelse som slutar med 
en enklare mattegåta för 

läsaren att klura ut själv.
Barnen Hans och Greta tar för omväxlings skull en 
genväg hem genom skogen bakom affären. De får 
klättra över knotiga rötter och rafsa sig fram genom 
buskar. De ser inte gatlyktornas ljus och det blir mör-
kare och mörkare. Plötsligt upptäcker de ett gammalt 
skjul som visar sig vara en gammal korvkiosk. En len 
och lockande röst hörs inifrån huset.
- Gratis korv. Kom bara , ketchup och senap ingår, 
säger rösten. På ett metspö hänger en korv. Barnen 
som är hungriga sträcker sig efter korven och ramlar 
in i korvkiosken över disken, när luckan fälls igen. Där 
väntar häxan Sibylla. De är lurade in i en fälla.
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BYG G  L Å D B I L E N

1. Kapa till alla furubrädor enligt kaplista.
Borra hålen om 10 mm genom del A och B. 
Grundmåla alla delar A-I. Låt torka. Måla 
sedan alla brädor i den kulören som du vill 
ha lådbilen i.

2. Montera ihop hjulsatsen enligt förpack-
ningens anvisningar. Skruva sedan fast dem 
på brädorna A. 

3. Skruva fast del C underifrån som ska 
bilda stödet för sitsen. Styrbulten ska sättas i 
uppifrån med en bricka under huvudet. Mellan 
brädorna ska det ligga en karrosseribricka. Lås 
bulten med en bricka under och en låsmutter. 
Skruva fast andra delen A stadigt mot B 
baktill. 

4. Skruva fast D och E mot B och C.

5. Fixa sitsen genom att skruva fast de fem 
brädorna F och G mot D och E.

GLÖM INTE
att alltid ha en HJÄLM 

på dig när du kör lådbilen. 

Kör försiktigt.

DU BEHÖVER:

Furu. Se kaplista nedan
Hjulsats från Biltema (styrbult och låsmutter ingår)
Karosseribricka
Bricka
Rep
Såg
Borr 10 mm
Borrmaskin
Träskruv
Skruvmejsel eller skruvdragare
Målarpensel
Grundfärg
Snickerifärg för utomhusbruk

KAPLISTA FURU

A 145x22x470, 2 st
B 145x22x1300
C 145x22x145
D 145x22x300, 2 st
E 145x22x400, 2 st
F 120x22x450
G 145x22x450, 5 st
H 50x22x400
I 50x22x100

TIPS. Be en förälder att kapa till alla delarna så kan ni montera 
karossen själva och måla den.

6. Borra två hål i främre bräda A och trä ett 
lagom långt rep som gör det lätt att styra 
bilen. Gör två knopar så att repet hålls på 
plats. Borra fast bromspinnen H mot B. Du 
drar bromspinnen mot dig för att bromsa.

7. Måla en registreringsskylt I. Borra fast 
den längst fram mot bräda B. Nu är lådbi-
len klar att färdas med!

Det går som en dans när Tor och Elving monterar.

A

B

D

A

E

C

B

C

F

G

H
B

I

250

145

Styrbult

7

Hjulsats

HE

100
40

45°

14
5

14
3

Uppsala, Bolandsgatan 17 
Mån-fre 7–20, lör-sön 9–18 Hela familjens varuhus

199:-

5990
Från

Cruiser 26" 
27-1537

Kokt korv med bröd

5:-

Skottkärra
26-274

Presenning 180 g/m² 
14-874–14-878

999:-
Tidigare 1499:-

SVAR:
UNGT-UPP-LEV-ANDE-TAG-GIG-ANTISK
Kudden / Maria spelar schack / 
Svampen / Skiftnyckeln / 2,50 kr

Karosseribricka

Bricka




