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Første nummer af Torpare i 2010 kan virke en smule
maskulint. Side op og side ned med råd om vinter-
dæk og slidbaner, gammelt skrot i en svensk mose og
jura for lokummer og afløb. Typiske mandeting! Eller
hvad?!
Kønsrollerne er ikke længere, hvad de har været, og
i dag er det ikke et særsyn at se manden i køkkenet,
mens kvinden jonglerer med boremaskine og motor-
olie.
Selv har jeg – kvinde - netop slået seks fine ”pæle-
holderdimser” i jorden, som her i foråret kommer til
at danne grundfæstet for vores nye brændeskur i det
svenske sommerhus. Den ene holder havnede ikke
helt efter min opmærkning, da en stor solid rod fra det
nærtstående træ, ville det anderledes. Nu kommer det
lille knæk i grundtegningen i stedet til at indgå i et an-
derledes design, så det ser ud som om, det hele tiden
var meningen – og det giver da også lidt mere plads til
at komme rundt om husets hjørne.
På den måde havner mit brændeskursprojekt nøjagtigt
dér, hvor de fleste af os synes, det er lykken at have hus
i Sverige. Med plads til at eksperimentere, ramme lidt
skævt og finde nye løsninger undervejs. En vidunder-
lig legeplads – hvor det ikke altid er omfanget af de
bedst egnede evner til opgaven, der afgør rolleforde-
lingen, men ligeså ofte går efter devisen: Dén der har
lysten, finder også evnen!
Så nu bygger jeg brændeskur. Og før eller siden skal
jeg også have kigget på de der afløb. Advokat Lars
Holm Rasmussen fortæller i sin artikel inde i bladet,
at det er et spørgsmål om tid, før også de mest afsides
liggende huse nok bliver nødt til at tage større hensyn
til miljøet. Der er sikkert mange i samme båd som jeg.

Om sommeren hiver vi vandet direkte op fra søen og
ind i et par vandhaner i huset ved hjælp af en elektrisk
pumpe. Fra afløbet i vasken løber der en slange sirligt -

og gemt - hele vejen under huset og ud i en nærliggen-
de mose, hvor vores brugte vand stille og roligt samler
sig og synker ned i naturen. Men det bliver så nok ikke
ved med at gå. Heller ikke selv om vi udelukkende
bruger biologisk nedbrydelige sæber – og hellere
hopper i søen end tager bad under bruseren i haven.
Men vi har heller ikke varmt vand i bruseren. Det har
Mogens Kirckhoff til gengæld; om end det varme vand
ikke kommer helt af sig selv.
Han har skrevet en artikel om livet uden 230V i stik-
kontakten, som jeg har læst med beundring. Ikke
mindst har jeg hæftet mig ved den nydelse forfatteren
udstråler ved omstændigheden af tingene. Som for
eksempel dette at gå i bad. Varme vandet i store kar,
vente, nyde badet i afmålte portioner. Det er omstæn-
digt. Beundringsværdigt. Og en smule provokerende.
Tænk at nogen tillader sig at bruge så lang tid på
noget, som ved få midler og snuptag kunne løses så
langt mere effektivt! Men det er jo derfor vi gør det.
Tager til Sverige og leger. På hver vores måde. Nogen
med luksushuse og alle faciliteter; andre med et skur,
der for dem rummer hele verdens lykke. Vores små
private legepladser, hvor man kan tillade sig at for-
følge de drømme, der har mere trange kår i hverdagen
herhjemme.

Så nu er der alligevel noget til begge køn også i dette
nummer af bladet. Mens kvinden læser sig klog på alt
om vinterdæk og svenske afløbsregler, kan manden jo
gå i køkkenet og trylle en gang Jansons Frestelse frem.
Opskriften står på side 36. God fornøjelse.

Merete Nørgaard
Redaktør
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NYT fra foreningen

Internet og telefoni i ødemarken
Siden juni 2008 har mange medlemmer benyttet sig
af den samarbejdsaftale foreningen indgik med NMT
Danmark (Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S). Tele-
fonaftalen gav uhørt lave priser på telefoni - hvad enten
man benyttede telefonen fra Danmark eller Sverige.
Senere blev aftalen udvidet til også at omfatte en eks-
klusiv specialaftale om levering af trådløst internet der
uden forbrugsbetaling kan anvendes i Sverige, Norge og
Danmark. Aftalen gav medlemmer markante rabatter.
Undervejs er de to produkter blevet solgt til medlem-
merne gennem Ice.Net som er del af NMT Danmark.

Telefoni
Med virkning fra 31. marts 2010 har i Ice.Net imidlertid
besluttet kun at fokusere på trådløst internet, herefter
benævnt Mobil Bredbånd, og dermed lukke deres tele-
fonitjeneste. Det betyder desværre, at medlemmer efter
denne dato ikke mere kan anvende telefonen på
netværk i Danmark eller ved roaming i Sverige.

Der er to grunde til at vi desværre må sige
farvel til billig telefoni fra Ice.Net:
- Telefonien optager i dag lige så meget
kapacitet i Ice.Net´s netværk som Mo-
bil Bredbånd, hvorfor Ice.Net har valgt
kun at fokusere på Mobil Bredbånd
samt for at sikre, at der er tilstrækkelig
kapacitet til at medlemmerne får en
god båndbredde.

- Telefoni er desværre ikke blevet den øko-
nomiske succes for Ice.Net som forventet, da
det antal kunder, som anvender telefoni, ikke
kan dække de omkostninger, som er forbundet med
at drive denne ydelse.

Internet
Med virkning fra 1. Februar 2010 har vi indgået en ny
aftale med Ice.Net på Mobil Bredbånd. Ændringerne i
den nye aftale er sket, som følge af at Ice.Net har indført
et forbrugsmaksimum på deres abonnementer.
Mobil Bredbånd kan fra samme dato købes via forenin-
gens hjemmeside, hvor afgivne oplysninger sendes til
NMT Danmark, der varetager det videre forløb. Aftalen
sker direkte med NMT Danmark. Danske Torpare for-
handler hverken udstyr eller abonnementer.

Aftalen indeholder rabat til medlemmerne på
følgende abonnementer:
- 249 kr. for Bredbånd ALTID - Inkl. 10 GB
(normalpris 299 kr.)

- 149 kr. for Bredbånd OFTE - Inkl. 5 GB
(normalpris 199 kr.)

HUSK GENERALFORSAMLINGEN SIDST I FEBRUAR
I år afholdes foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010
kl. 19.00. Som tidligere år gennemføres generalforsamlingen i Ingeniørforeningens
Mødecenter, Kalvebod brygge 31-33, København V.
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Skovejendomme
I efteråret 2009 blev den længe planlagte Skovgruppe en
realitet. Gruppen er åben for alle Torpare-medlemmer,
der ejer - eller agter at købe - ejendom med skov.
Skovgruppen skal fremover være igangsætter og bruger-
panel for kurser og aktiviteter om skovdrift. Da forenin-
gens resurser mht. personale og økonomi er begræn-
sede, er det nærliggende på denne måde at inddrage
brugerne i et selvhjælps-koncept.

På sit første møde den 8. december 2009, hvor der
mødte 30 ud af 54 medlemmer, drøftedes forventnin-
gerne til arbejdet fremover. Der er navnlig et stort ønske
om øget viden om danske og svenske skatteregler og
ikke mindst samspillet imellem disse. Også afsætning
af skovens produkter og praktisk håndtering af skovens
vedligeholdelse vil blive temaer for kommende møder.
Skovgruppen opdeles i mindre, lokale grupper, som
f.eks. kan blive forum for uformel erfaringsudveksling,
besøg, indkøb og lignende.

Eftersom skov-arrangementer i fremtiden vil blive ud-
budt til deltagerne i Skovgruppen, og kun undtagelses-
vist omtalt andetsteds, tilrådes medlemskab af gruppen.
Flere oplysninger samt tilmelding: Kontakt lars.holm.
rasmussen@privat.dk

Større rabatter på
overfarten Helsingør/Helsingborg
Scandlines og Danske Torpare har indgået en ny
aftale, der med virkning fra den 1. januar 2010 giver
medlemmerne større rabatter på køb af færgekort.
Rederiet har ved aftalens fornyelse udtrykkeligt for-
udsat, at rabatordningen alene gælder for foreningens
medlemmer med hus eller grund i Sverige.

Foreningen vil derfor medvirke til at forvalte aftalen
på den måde, at medlemmer, der viser sig ikke at op-
fylde betingelserne i rabataftalen, eller som skønnes at
misbruge rabatordningen, for eksempel ved at videre-
sælge, eller overlade billetkort til rejsende der ikke er
medlemmer, nægtes køb.

Aftalen indebærer, at det hidtidige billetsalg via Dan-
ske Torpare ophører og overtages af Scandlines med
virkning fra 1. januar 2010. Medlemmerne skal fra
denne dato køre til færgeterminalen i Helsingør, frem-

vise gyldigt medlemskort som giver adgang til køb af
billetkort med rabat i forhold til gældende listepriser.

Mod fremvisning af gyldigt medlemskort kan med-
lemmerne endvidere frit medtage trailer alle dage
mellem kl. 21.00 og 05.00 i perioderne 1. januar - 10.
juni og 7. september - 31. december 2010. Ordningen
gælder dog ikke for bådtrailere, campingvogn, bus
eller lastbil.
Aftalen omfatter 10-turs magnetkort, 20-turs magnet-
kort og 10-turs eksklusivkort. De tre nævnte billetkort
vil fortsat have en gyldighed på 12 måneder fra ibrug-
tagning. Billetsæt med 10 og 20 løse billetter udgår.



FIDO, FELIX
OG VACCINATIONER!
Flere læsere har reageret på artiklen i Torpare nr.
127 om reglerne for indførelse af hunde og katte
til Sverige. Artiklen kan give indtryk af, at kun
svenske dyrlæger kan give de forskellige vaccina-
tioner. Dette er ikke tilfældet. Det er helt op til
den enkelte kæledyrsejer at vælge enten en dansk
eller svensk dyrlæge. Blot skal vaccinationerne
være på plads og papirerne i
orden. Man kan læse meget
mere om reglerne dels
på den svenske hjem-
meside: www.sjv.
se og dels i vores
egen Videns-
bank på
hjemme-
siden.

plads og papirerne i
Man kan læse meget

reglerne dels
venske hjem-
www.sww js v.vv
s i vores
ens-



66

Vi glæder os til at gøre
dette hus til vores hus

Svenske lækkerier på det store buffetbord; sang og harmonikamusik; taler fra bestyrelsen
og - ikke mindst – flere hundrede gæster, der med højt humør og masser af nysgerrighed
indtog hele huset. Indvielsen af foreningens nye lokaler i Søborg overgik alle forventninger.

Af Merete Nørgaard, fotos Hugo Baun

Danske Torpare har hele hjørnet af den gule
bygning på Rosenkæret. Masser af lys til

glæde for både ansatte og gæster
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Rosenkæret 13A. Enadresse, der fremover
er ligmedDanskeTorpareshjemsted
Den 25. november 2009 kl. 15.30 var det en overvældet
ogmeget glad formand, der kunne træde op på podiet
ogmed et kig ud over et stuvende fyldt lokale erklære
foreningens nye domicil for ”åbent”.
”Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen – og
så endda i dag hvor foreningen kan fejre sin 29 års fød-
selsdag”, indledte Per Bonke sin velkomst.
Flere hundredemedlemmer var troppet op for at være
med til at indvie de nye lokaler, ogmed glasset i hån-
den og små svenske ”kötbullar” i munden stod, sad og
lænede demangemennesker sig op ad hinanden under
Per Bonkes tale.

Et hjem forDanske Torpare
”Foreningen blev stiftet i Hørsholm den 25. November
1980 på initiativ af Bernhard Frederiksen”, fortsatte han.
”De første år efter stiftelsen blev alle møder afholdt på
skift i private hjem, men i 1988 lykkedes det at finde
lokaler i Landskronagade. Siden har foreningen vokset
sig stor og stærk og kunne i sommer byde velkommen til
medlem nummer 10.000”.
Flere af tilhørerne nikker smilende undervejs. Mange
har været med i samtlige 29 år, og endnu flere været med
i næsten alle årene. De har fulgt foreningens udvikling
hele vejen frem til i dag.
”Nu glæder vi os til at gøre dette hus til vores hus. Det er
bestyrelsens store håb, at Rosenkæret med tiden vil blive
’hjem’ for Danske Torpare, og være samlingsstedet, hvor
vi mødes, og hvor de fleste af vore kurser og aktiviteter i
Danmark vil blive afviklet”, sagde Per Bonke, før han til
slut udbragte et rungende ”leve” for foreningen.

Fra idé til virkelighed
Det store buffetbordmed hvid dug ogmasser af svenske
smagsoplevelser blev flittigt besøgt. Endda langt mere,
end nogen havde forestillet sig.
Flere af folkene bag dagens arrangement kunne lavmælt
afsløre, at de havde forventet et fremmøde på omkring
125mennesker; men de var helt holdt opmed at tælle, da
de nåede til mere end 200 gæster.
NæstformandHenrik Zein har været en af drivkræfterne
i projekt ”Nyt Domicil” og gik også en tur på talerstolen,
for at dele nogle af sine oplevelser fra den lange proces,
der har ført frem til den endelige indvielse af huset.
”Eftermere end et års søgen efter det rigtige sted, fandt vi
Rosenkæret. Det er i høj grad en bygning, der åbner sig,
når man forvilder sig ned gennem industrikvarteret, og
det blev hurtigt stedet, der opfyldte vores ønsker og krav.
Og når man i dag glemmer ni måneders tovtrækkeri
med Kommune og Naturklagenævn om at få lov at bruge
lejemålet til kontorbrug og kursusformål; når man glem-
mer, at langt det meste arbejdemed flytning og styring
er lavet af frivillig arbejdskraft – så er fornøjelsen desto
større, når man står her og fornemmer, at arkitekttegnin-
gerne har fået liv, og hvor godt rummene fungerer i stør-
relsesforhold 1:1”, sagde Henrik Zein blandt andet, før
han varmt takkede både håndværkere, naboer, frivillige,
arkitekt og kunstnere, der alle har bidraget til, at Rosen-
kæret nu er klar til at blive brugt.

Dengangder var kø ved færgen
Detmindre lokale ved siden af det store er også fyldt til
sidste stoleplads. Ved et af bordene har Helen og Preben
Lambertsen sat sig sammenmed Karin Rose og Kjeld
Hansen. Begge par er fra den garvede del af foreningens ›



8

medlemmer, og de nyder de nye lokaler i fulde drag.
”Her er så flot; og sikke et fint arrangement!” siger Helen
Lambertsen rosendemed et hjerteligt smil.
Hun har, sammenmed sinmand, haft hus i Bjärnum i
19 år og været med i foreningen næsten ligeså længe.
Bordfællerne Karin Rose og Kjeld Hansen har været med
siden foreningens start og købte deres svenske hus helt
tilbage i 1968.
”Det er en utrolig udvikling, foreningen har haft gennem
årene”, mener Karin Rose.
”Særligt er det simpelthen så fint med færgebilletterne;
tænk at vi endda kan købe demmed pladsreservation!
Førhen kunne vi sommetider risikere at sidde i kø ved
færgerne både fire og fem timer om sommeren, når vi
ville op til huset”, husker hun, og Helen Lambertsen nik-
ker genkendende.
Snakken går lystigt videre omminder fra ”dengang”, og
de rosende ord om foreningen falder gavmildt mellem
sætningerne.

Guidet tur i huset
Lyden af en harmonika trækker snart opmærksom-
heden til sig i det lille mødelokale. Den svenske ak-
kordvirtuos Tord Sölvesson fylder rummet med lystige
svenske klange, og flere af gæsterne bryder ud i sang.
Imens fortsætter strømmen af mennesker, der kommer
og går. Huset bliver indviet med manér. Både ansatte,
samarbejdspartnere, håndværkere og medlemmer har
valgt at afsætte nogle timer af dagen til at se domicilet.
Lige indenfor døren hænger en knaldrød elg med
knager, mens overtøjet har plads til venstre. Efter glas-

dørene i entréen kan man vælge at dreje til højre, hvor
sekretariatet har indrettet sig med ringbind i farveor-
den, lyse møbler og masser af lys fra vinduerne, der
sidder tæt hele vejen rundt om huset.
Går man i stedet til venstre, kommer man direkte ind
i loungen med et rigt udvalg af læsestof og behagelige
lædermøbler om et lille rundt bord. Et oplagt sted at
sidde med kaffen eller bogen – og med udsigt til Ole
Andersens indrammede akvareller, som de fleste med-
lemmer genkender fra bladet.
En dør længere frem i huset er lokalerne til kurser og
større arrangementer: To mindre rum, med en fløjdør
imellem, som kan åbnes, så de bliver til ét større i ste-
det, og det helt store lokale, som i dag er pyntet til fest
med buffet - og mennesker som sild i en tønde.
I alt cirka 300 kvadratmeter. Her er godt at være; og hér
har Danske Torpare nu endelig hjemme.



Formand Per Bonke byder velkommen til Rosenkæret

Formand Per Bonke indvier førstehjælpskassen i køkkenet på Rosen-
kæret

Den fine buffet til indvielsen begynder at tage form i ”Skåne”-salen
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Advokat

GöranMellerup
www.mellerup.nu

Mottagning i
Köpenhamn, Svedala, Ryd

Tel. +46 76 106 28 28
E-mail: advokat@mellerup.nu

Salgstanker?
DanskEjendomsConsult står på 26. år tilDeres rådighedmedekspertise fra vurderinger afmere end3000
ejendomme og salg af mere end 2000 ejendomme i Sverige på markedets bedste vilkår for sælger og kø-
ber. Ring eller mail gerne for en uforpligtende salgsvurdering af Deres hus i Sverige. Se evt. mere på vor
hjemmeside www.svenske-huse.dk bl.a. under info til sælger. Vi er 4 medarbejdere der alene tager sig af
Deres hussalg alle ugens dage.
Henrik Håkansson
Dansk EjendomsConsult, statsautoriseret ejendomsmæglerfirmaMDEog Registreret SvenskMäklarfirma
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Hildrums Renovering & Bygg
Specialiseret i at renovere, til- og ombygge gamle svenske torp og
ødegårde i Skåne, Halland, Kronoberg og Jönköpings Län.
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Kontakt os for en uforpligtende samtale om Jeres ønsker og muligheder.
Sikreste kontaktmulighed er via e-mail, da vi ofte arbejder hvor mobildæk-
ningen er dårlig.

HRB – Hildrums Renovering & Bygg
E-mail: peterhildrumj@yahoo.se

V.d. Peter Hildrum
Troedstorp 405
286 91 ÖRKELLJUNGA
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WESTEK
ALARMSYSTEM

Trådløse GSM Alarmer
til hus, bil og båd

Bedst og billigst

www.eualarm.dk
Tlf. 23 62 23 84

SÆRPRIS
TIL TORPARE
ORIGINAL CD

KUN 79 KR
INKL. PORTO

BESTIL DIREKTE VIA E-MAIL:
INFO@ARTISCOPE.DK

TreKronerSpar giver større handlefrihed når du køber bolig i Sverige.

Ring til SPAR LOLLAND på tlf. 7730 1515 og hør om dine muligheder.

Lån til køb af bolig i Sverige
- og få fred og ro samt højt til himlenmed i prisen

TILSYNSFØRENDE
SØGES
Vi er en feriefond, der netop har købt
hus i Sverige. Huset er beliggende
i Kläcklinge ud til søen Åsnen nær
Kalvsvik.

Vi søger en tilsynsførende, der kan
påtage sig at passe huset og grunden,
hjælpe med praktiske ting og evt.
rengøring efter nærmere aftale.

Kender nogen af foreningens medlem-
mer en person, som bor i området, der
kunne være interesseret, vil vi meget
gerne kontaktes.

Venlig hilsen

Christian Nielsen
Administrator

Region Hovedstadens Feriefond
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød
Tlf.: 48 20 57 34

e-mail: christian.nielsen@regionh.dk
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Selv om et dæk er af et anerkendt mærke, bør du al-
ligevel se efter, hvor det er fremstillet. Det fremgår
af E-mærkningen, som er din garanti for, at dækket
er typegodkendt i henhold til EUs såkaldte ECE-30
regulativ. Det er en produktionsnorm, der stiller krav
til dækkvalitet, mærkning og hastighed. Se også efter
DOT-mærket, som er den amerikanske kvalitets-
standard. Efter DOT-mærket skal der være en dato-
mærkning, som enten kan være et serienummer eller
produktionsuge/-år. E- og DOT-mærkerne garanterer
ikke noget som helst, hvis der ikke bagved står et
godkendelsesnummer og et oprindelsesland.
Når dækket er forsynet med et M+S-mærke, betyder

det, at dækket enten er et vinterdæk eller et helårs-
dæk. M+S-mærkede dæk skal altid monteres på alle
fire hjul og må altså ikke forekomme blandet med
sommerdæk. Som noget nyt kan vinterdæk også være
mærket med et bjerg- og snefnug-symbol, og det vi-
ser, at dækket er specielt udviklet til vinterkørsel.

Hastighedskoder
Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de
hastigheder, bilen maksimalt er typegodkendt til at
køre med. Det er altså ikke tilstrækkeligt at købe L-
mærkede dæk til max. 120 km/t, fordi fartgrænserne
i Danmark nu en gang er maksimalt 130 km/t. Det er

Der er mange faktorer at tage hensyn til, når du vil vurdere, om et dæk er egnet til din bil.
To dæk af samme anerkendte mærke kan have vidt forskellige egenskaber. Fald ikke for
et sæt meget billige dæk uden at undersøge kvalitet og oprindelse.

Af FDM (Forenede Danske Motorejere)

FINDDE
RIGTIGEDÆK
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bilens topfart, der er afgørende. Kører du stærkere,
end dækket er beregnet til, risikerer du, at dækket
eksploderer. Det kan få alvorlige følger for dig selv og
dine medtrafikanter. Både i Danmark og i Tyskland
er det dog tilladt at køre med M+S-mærkede dæk
beregnet til en lavere hastighed, end typegodkendel-
sen angiver. I Tyskland skal der i så fald i førerens
synsfelt (i forrudens venstre hjørne eller ratcentrum)
være anbragt en mærkat, der viser de monterede dæks
maksimale hastighed. Mærkatet fås hos dækforhand-
lere.

Aldrig under 1,6mmmønsterdybde
Dækmønstret på bilen er også af stor betydning for
bilens opførsel på vejen, og særligt på en våd vejbane

spiller dækmønstret en stor rolle. Loven foreskriver
en mønsterdybde på minimum 1,6 mm. Til sammen-
ligning kan det nævnes, at et nyt dæk har en mønster-
dybde på mellem 7 og 8 mm, afhængig af dæktype og
dækfabrikat. Alle nye dæk har en lille markering på
siden ”TWI” (Tread Wear Indicator), som angiver, at
en særlig slidmarkering (tværrib) er indlagt i mønstret
ud for dette mærke. Når dækket er nedslidt til 1,6 mm,
ses tværribben, og dækket skal kasseres. FDM anbefa-
ler, at et dæk skiftes, når dækmønstret er slidt ned til 3
mm. Herefter er dækkets egenskaber på våd vej stærkt
begrænset, og sikkerheden dermed reduceret.

Opbevaring af dæk
Dæk, monteret på fælge, skal opbevares stablet eller
hængende på et dækstativ. Løse dæk uden fælge opbe-
vares oprejst og drejes en gang imellem, så de ikke får
flade punkter. Dæk skal opbevares mørkt, køligt og
tørt. Derved bevares deres egenskaber længst muligt.
Hvis et dæk opbevares for eksempel på et loft, hvor
der kan blive meget varmt under tagpladerne, mister
gummiet sin smidighed. Det er klogt at rengøre dæk-
kene, inden de sættes til opbevaring.

Dæk til campingvogne
Oplysningerne her gælder i vid udstrækning også dæk
til campingvogne. Her skal du dog yderligere sikre
dig, at det såkaldte belastningsindeks er stort nok til
at bære campingvognen, inklusive last. Som regel er
der jo kun to hjul på en campingvogn. For dæk til
campingvogne og trailere gælder, at dækket må bela-
stes med 10 procent mere, end det er godkendt til. 

Læs mere om dæk på FDM ś hjemmeside:
www.fdm.dk/daek

Bogstavkode Maks. hastighed,
km/t

P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z over 240



Vinterdæk på
danske biler i Sverige
Udenlandske personbiler, der benytter vejene i Sverige, omfattes nu af de gældende
svenske regler om vinterdæk. I praksis betyder det, at alle, der kører i Sverige, fremover
skal have monteret vinterdæk - med en mønsterdybde på minimum tre millimeter -
i perioden 1. december til 31. marts ved vinterforhold på vejene.

Af Rasmus Thykier og Merete Nørgaard

Det er det svenske politi, der afgør, om der er ”vinter-
forhold” på vejene (”vinterväglag”). Danske Torpare
anbefaler, at medlemmerne monterer dæk med gode
vinteregenskaber, hvis man ønsker at kunne køre på de
svenske veje i vinterperioden. For at finde de rette dæk
til bilen, kan man kontakte den lokale dækleverandør,
læse artiklen fra FDM om valg af dæk i dette nummer
af Torpare, studere Vidensbanken på vores egen hjem-
meside eller kaste sig ud i det svenske og læse mere om
de nye regler for vinterdæk hos den svenske Transport-
styrelse på internetadressen: www.transportstyrelsen.se.
Hér kan man også læse mere om ændringerne i reg-
lerne for kørsel med pigdæk, der blandt andet forkorter
perioden, hvor pigdæk er tilladt og begrænser antallet af
tilladte pig pr rullemeter.

Dæk er en jungle
Dæk er en større videnskab, og det er derfor heller ikke
altid lige nemt at finde de rette vinterdæk til bilen. Som
grundregel skal dækket være forsynet med bogstaverne
M+S, som står for ”mud and snow” (mudder og sne);
men enkelte særlige grovmønstrede terrængående
dæk kan også have denne betegnelse uden
dog at være godkendt som vinterdæk i
Sverige. Det er derfor vigtigt at ”læse
på lektien” og søge kvalificerede
råd, så man ikke kommer i
klemme på den anden side
af Sundet.
Vinterdæk er frem-
stillet af en gum-
miblanding,
der er i

stand til at bevare sin smidighed ved lave temperaturer,
ligesom mønsteret er nøje udregnet til at give bilen det
bedst mulige greb på kolde og glatte veje. Endvidere er
det bestemt ved lov, at vinderdæk skal monteres på alle
fire hjul.

Ingen vinterdæk kan klare det hele. Hvis de er specielt
gode til kørsel i løs sne, er det som oftest på bekostning
af andre egenskaber, som for eksempel kørsel på saltede
veje, der mere nærmer sig tilstanden for regnvådt føre.
Derfor bliver valget altid et kompromis, og man bør
vælge de dæk, der umiddelbart udfylder det største
kørselsbehov i løbet af vinteren.

Når alt dette er sagt og skrevet om vinterdæk, valg og
regler, er den vigtigste regel af alle vel stadig at køre for-
sigtigt og efter forholdene – såvel vinter
som sommer. 

12
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KIMA ByggserviceHB
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde

Mere information: www.kima-byggservice.se
Ring og få et tilbud: mobil +46 73 252 20 03
info@kima-byggservice.se - EdvinWidéns Väg 13, 288 31 Vinslöv, Sverige

www.oedegaarde.dk
Tlf: 0046 (0)430 910 09
info@oedegaarde.dk
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En billet –flere afgange
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Nytmos pågamle biler

De ligger hulter til bulter; henslængt i skovbunden, gemt mellem træerne. Bilerne. Halvt
sunket ned i mosebunden; karosserier med lygtehuse som tomme øjenhuler, kølergitre
med rustne tænder og svungne former fra fyrrene og halvtredsernes bedste bildesign.

Tekst og fotos af Merete Nørgaard
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Det er et sælsomt syn, der møder den besøgende, når
man træder ind i den svenske Kyrkö Mosse ved byen
Ryd i det sydlige Småland. Og jo dybere, man træder
ind i skoven, jo mere sælsomt bliver det. Rustne bilvrag
med elegant svungne former, som biler fra årene 1940–
1950 så ud; med en enkelt Scania helt tilbage fra 1933.
Jerncykler uden affjedring, busser med runde former
og en kæmpe bunke af udefinerede dele spredt ud over
skovbunden. Vragene er syge af rust og ribbet for alt,
der er værd at ribbe. Undtagen oplevelsen.

Fra tørv til biler
Et håndmalet skilt byder velkommen på hele tre sprog
til bilkirkegården: “Skrotbilar, Schrottautos, Junkheap”.
Der er ikke noget at tage fejl af. Det er dèn vej – og de
første bilvrag viser sig snart. Viklet ind i friske birke-
skud, mos og bjerge af grannåle. Afrevne døre ligger i
græsset, malingen er de fleste steder helt forsvundet,
mens enkelte håndtag sidder endnu.
Skoven er stille og tung; mættet af regnen, der er ophørt
for mindre end en time siden. Jorden giver efter, gum-
miskoene bliver våde, og et sted længere fremme høres
lyden af et stykke metal, der slår mod et andet.
Efter nogle hundrede meter ad den fugtige skovsti åbner
en plads sig, og her står et lille hus og et værksted. I dag
blot som gabende tomme rammer om det liv, der var
engang; og nu skærper fantasien i både veteranbilsen-
tusiasten, barnet, fotografen og turisten, der kommer
forbi.
“Åkes hus” står der malet med gule bogstaver på et

træskilt. Her boede Åke Danielsson i mere end 50 år, i
et hus, han selv havde bygget som ét rum, der måler fire
gange tre meter.
Åke Danielsson blev født i 1914 i byen Tröjemåla. Midt
i trediverne tog han ud i mosen og begyndte at grave
tørv, som han solgte til bønderne i området. Men han
havde en evne til at skabe ting ud af ingenting, og snart
havde han bygget en tørvelade ude i skoven; en lille
vogn, der kunne køre på skinner mellem mosen og
laden og et maskineri, trukket af en Chevrolet-motor.
Maskineriet kunne både rive, tørre og presse tørven
til baller, som han så kunne sælge til både bønder og
forhandlere.
Den gamle tørvelade står endnu– om end meget for-
falden og rodet. Midt i rummet står tørvepressen, og
bagved laden kan man se resterne af de skinner, der
førte ud til mosen.
Ryggen kunne dog ikke blive ved at klare det hårde
arbejde, og midt i halvtredserne begyndte Åke Daniels-
son at opkøbe skrotbiler. Han byggede et værksted ved
siden af sit hus, og plukkede bilerne for alt, der kunne
sælges. Efter nogle år stoppede han fuldstændig med
tørvegravningen og helligede sig helt og fuldt livet som
skrothandler.

Skrot eller kultur?
En kædeskærm er vredet af en gammel VW boble, som
ligger træt og trist på siden i en fugtig grøft. Omme bag
værkstedet holder tre biler på stribe, hvor den midterste
stadig er forbavsende blå. ›
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Bilkirkegården i Kyrkö Mosse ligger på venstre side
af vej 119 cirka to kilometer før byen Ryd i det syd-
lige Småland, - hvis du kommer kørende fra vest. Et
skilt ved vejen markerer stedet.
Der er åbent hele året; ingen entré og ingen kontrol.
Gummistøvler er en god idé på stedet; særligt hvis
man går lidt væk fra den store sti.
Ifølge oplysninger på pladsen bliver stedet dagligt
besøgt af næsten 200.
En sjælden oplevelse for hele familien, der består, så
længe naturen og gæsterne vil det.

Godt boret ned i sumpen, med en næsten skulptur-
lignende effekt, står en række afpillede og rustfarvede
cykler. Et par fugle kvidrer og flyver inde mellem træ-
erne, men ellers er her umådelig stille, og momenter af
gyserfilm og heksebryg flimrer forbi det indre øje.
Her boede skrothandleren helt til 1992. Da var han for
længst blevet pensionist, og der var ikke længere så me-
get gang i forretningen. Åke Danielsson flyttede ud af
skoven, og efterlod mere end 150 bilvrag fra et helt årti.
Det skabte et tomrum, og det viste sig svært at finde ud
af, hvad man skulle gøre ved det.
Tovtrækkeri og debat om stedets fremtid tiltrak flere
journalister, tv-folk og turister; nogle for at diskutere
og fotografere fænomenet, andre valgte at campere på
pladsen, mens bilentusiaster fra hele landet kom for at
svælge i sjældenhederne.

Rigeligt med rustent jern
Det hele endte i 1998 med, at kommunen overtog hele
området kvit og frit og besluttede foreløbigt at stedet
skal ligge, som det er, de næste 49 år. Til den tid håber
man så, det meste er forsvundet. Enten af sig selv eller
måske med hjælp fra de cirka 200 daglige gæster, der
hver dag finder vejen ind til kirkegården i mosen.
Der er da heller ikke længere meget at tage med hjem -
udover synet, lugten og lydene. Resten er rustent jern.

Det er også rigeligt. Det tager tid at komme rundt over
hele pladsen. Vragene står overalt, og rundt om det
næste hjørne dukker nye biler op. Lave, høje, buede - og
dem med frækt skårne baglygter, som leder tankerne
hen på Grease-film, hornbriller og flagrende hår under
tørklædet. Dette er et eventyrland. Uvirkeligt og mær-
keligt og farligt og grimt og smukt i et og samme ånde-
drag. Et spøgelsesland. Dryppende grene, opsprættede
sæder, rester af kongeblå lak. Alt sammen gemmer det
sig her i skoven, hele året, og man kan komme og gå,
som man vil, og nyde denne unikke bid af Guds skabte
natur. Og Åke Danielssons. 
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”Sort is er et svensk fænomen”, fortalte en bekendt en
gang, med patriotisk stolthed i stemmen. ”Det sker, lige
før isen er helt smeltet og synker til bunds”.
Hmm ... Javel ja. Det lyder ærlig talt som lidt af en
røverhistorie. Og måske er isen fra historien også blevet
lidt mere sort, endnu mere svensk og næsten usigelig
sjælden, efterhånden som vintrene er gået. Men udtryk-
ket blev hængende i min bevidsthed, klar til at hægte på
fænomenet, hvis det en dag skulle opstå.

Bakker, rådyr og aftensol
Nuvel! Som så mange andre gange tilbragte vi påske-
ferien i et lille torp i Blackered ved Ulricehamn. Vejret
var noget af det flotteste, man kunne tænke sig her i den
sene vinter. Hele tre generationer trak derfor i vandre-
støvlerne: Min niece, Camilla, min kære moder – og jeg
selv. Vi regnede med at kunne gå ned til søen, ”Tolken”,
på en times tid, være dernede og nyde dagens sidste sol
og så ellers trave hjemad med den rødmende himmel
bag os. Af sted med os!
Snakken gik, mens vi travede gennem skoven, og ned ad
de lange bakker til søen. Pyt med at hjemturen er lang,
for udsigten ved søen er værd at få trætte fødder over.
Vi har før set elsdyr hér, så vores blikke var konstant på
udkig mellem træerne. Men der var ingen elge denne
gang. Et rådyr blev det til, og vi var endda så heldige at
få øje på det, før det opdagede os.
Da søen begyndte at vise sig mellem træerne, var him-
len begyndt at få aftenkulør. Vi ilede det sidste stykke
ad den smalle sti mellem træerne, ned til bredden, og
endelig åbnede udsigten sig: Søen i al sin pragt. Den
lille strandbred. Aftensolen. Og ... Isen var sort! Sort
is. Det lyder lige så forkert som første gang, man siger
”lakridsis”. Men den var god nok. Så havde den gamle

svensker jo ret, og al hans begejstring over fænomenet
gik pludselig op i en højere enhed. Dét skal vi fortælle
dem om derhjemme!

Is som oasis
Nu er der altså et eller andet med vand og is. Noget
fra barndommen; noget med våde uldvanter og kolde
fingre, mens man fiskede isstykker op ad vandet. Hvor
tyk var isen mon, og kunne man kigge lige igennem
den. Så der gik barndom i sindet, mens vi fiskede sort is
op af søens kolde vand.

Den fysiske forklaring på fænomenet er egentlig ligetil.
Når den tykke vinteris er begyndt at smelte, bliver den
porøs. Man skal forestille sig, at isen i denne fase er
sammensat af millioner af tynde krystaller - som små
blyanter, pakket tæt på højkant. Denne dag var isen
cirka ti centimeter tyk.
Denne is suger vand som et stykke oasis og ligger derfor
kun lige akkurat med overkanten i vandoverfladen. Den
er helt glasklar. Mørket fra søens dyb trækkes derfor
nærmest med op til overfladen, og isen synes derfor
sort.
I samme øjeblik, man løfter et stykke is op ad vandet,
bliver kontakten til søens vandoverflade brudt, og isen
bliver funklende klar, som en bjergkrystal i sollyset. Læg
isstykket mod vandet igen, og i samme sekund, isstyk-
ket berører vandoverfladen, bliver det sort.
Isen kan let brækkes itu, og lader man et stykke falde
til jorden, splintres det i tusind aflange iskrystaller. Den
aften gik vi tilbage til huset i mørke, for der gik lang tid
ved søbredden med at suge indtryk til os. Nyd nu bil-
lederne, og glæd dig til sidste fase af vinter. Den sorte is
er en oplevelse værd. 

Sort is
En klang af mystik og genkendelighed på samme tid. ”Sort is”, det er vist noget med et
dansk band - eller hvad?! Men vi er ikke i musikbranchen, hvorfra mange kender Sort Sol.
Vi er i Sverige, og vi er i slutningen af den lange vinter.

Tekst og foto af Per Stiig Nielsen
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Jeg har næsten hvert år oplevet de samme intense øjeblikke af forår fra vores sommer-
hus i Sverige, når tranerne (”tranorna”) omkring 1. april – mens vejret endnu er koldt og
vådt med snesjap overalt - ankommer fra Rügen på deres vej op til Hornborgasjön, der
ligger syd for søen Vänern.

Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager

Tranedans i foråret

Første gang, jeg så og hørte traner, var i den russiske
film ”Tranerne flyver forbi” fra 1958, hvor tranerne med
deres ankomst indvarsler det russiske forår. Man ser
dem ankomme, mens floderne endnu er tilfrosne, og
jorden er dækket af sne. Filmen blev samme år pris-
belønnet i Cannes.

I flokke på nogle få stykker til over 100 flyver de ”ivrigt
snakkende” hen over vores hus, som ligger tæt ved Mar-
karyd. I perioder med sol og en god termisk opdrift har
jeg talt op til 650 traner på en dag, og de var alle på vej
i ét stræk fra Nordtyskland op til de populære fodrings-
pladser ved Hornborgasjön.

Snaps og svingfjer
I gamle dage var det kartoffelresterne fra snapsepro-
duktionen, der trak. I dag lægger man korn ud til de
sultne fugle; dels for at undgå at de raserer bøndernes
afgrøder, og dels for at trække turister til det impo-
nerende skue der foregår, når 18.000 traner (tallet for
foråret 2009) danser og kurtiserer, tilsyneladende på
kryds og tværs af hinanden, med den store, buskede
hale let løftet. ”Halen” - som ikke er en hale - er fuglens
inderste armsvingfjer, der er forlængede med de tilhø-

rende dækfjer. Det er nemmest at se på flyvende fugle.
Men den tilsyneladende promiskuøse opførsel snyder.
Tranerne er monogame og indgår et livslangt ægteskab.
Når de ankommer til Hornborgasjön, er de allerede ud-
parrede. Det sker i vinterkvartererne i Nordafrika eller i
Extramadura i Spanien.

Mellemlanding ved Hornborgasjön
Fra Hornborgasjön flyver tranerne videre til Nordsve-
rige og Finland. Men på vej op til søen forlader mange
traner hovedgruppen; enten for at vende tilbage til
gamle, faste ynglepladser eller for at opsøge nye.
Tranen er, takket være sin størrelse, nem at få øje på,
og samtidig er den en meget lidt sky fugl. I de første
par uger efter ankomsten fouragerer de parvis åbent og
roligt på markerne; især hvor der er vintersæd. Derefter,
fra ynglesæsonen begynder sidst i april til ind i august,
er de som sunket i jorden. I denne periode er de sky og
undgår det åbne land; forståeligt nok, for tranerne får
kun to æg årligt, anbragt på en ø, ligesom knopsvaner-
ne, og godt skjult i et utilgængeligt moseområde.
Ungerne kan efter klækningen straks gå og svømme. De
første 3-4 dage er de mest kritiske, og en del af ungerne
bliver taget af ræven. Ungerne er flyvefærdige, når de er ›
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godt 70 dage gamle, og så ser vi igen tranerne på mar-
kerne i små kernefamilier på tre eller fire fugle - og igen
ofte tæt på beboelse. Ser man dem fra bilen, kan man
roligt stige ud, blot man respekterer deres flugtafstand
op til vejen og bliver der.

Fredet af myter
Når antallet af traner i Sverige er så stort, skyldes det, at
den er fredet, da den har været en næsten mytisk fugl i
Sverige. Man har fundet traner afbildet på svenske hel-
leristninger fra bronzealderen, og mængden af varsler og
folkelig overtro er stor, da fuglen forbindes med velstand,
lykke og et langt liv.
Når tranerne ankom i gamle dage, skulle gårdens folk
”springe trane”. Det vil sige, man skulle løbe baglæns rundt
om gården tre gange, og det gav størst held, hvis man løb
barfodet - og allerstørst hvis man løb rundt uden tøj!

Hvis tranerne holdt til tæt på beboelse, betød det bryl-
lup i nær fremtid. Man troede også, at de, der bedrev
trolddomskunster, kunne forvandle sig til traner, og når
tranerne færdedes på en stor eng, var det forheksede
mennesker. Derfor var det vigtigt, at man ikke skød en
trane, for så ville de andre traner hævne sig.
Man tog også varsler for høstudbyttet. Snakkede tranerne
meget i høstens tid, blev det en god høst. Tranerne vars-
lede også vejret: Når de fløj lavt, blev det regn, og fløj de
højt, blev det godt vejr. Så man traner ved nymåne, blev
det snart vinter.
Tranerne passede på hinanden. Den fugl, der havde
vagten, holdt en lille sten med foden (forklaring
på, hvorfor de står på et ben og sover). Faldt
den i søvn, tabte den stenen, og det smæld,
stenen gav, når den ramte jorden, vækkede
de andre traner.

Udtrykket ”en spurv i tranedans” menes
at stamme fra en tid, da godsejerne sad
tungt på landbrugsjorden. Godserne
bestod i Danmark af de store og mere
velstående ejendomme på Sjælland
og Fyn, mens de fattigere godser lå i
Vestjylland, så de vest-jyske godsejere
”vare som spurve i tranedans”.



"Hvis man gerne vil opleve tranerne,
men synes der er for langt til Horn-
borgasjön, kan en anden god lokalitet
være strandengene Pulken, som ligger
vest for Yngsjö i Skåne. Dansk Ornitologisk
Forening oplyser, at der hvert år sidst i marts
eller først i april samles flere og flere traner på
engene dér.
En stor oplevelse for alle sanser og alle aldre.

Merete Nørgaard"
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GODE BILISTER FORSIKRER SIG

GODT OG BILLIGT

En skræddersyet
GF-Bygningskaskoforsikring

sikrer dit helårshus i Danmark

Jo færre skader,
jo lavere bliver din præmie

på bilforsikringen

GF-Familiens Basisforsikring
dækker det, der kan

købes for penge

Ring 70 20 05 47 eller besøg www.gf-forsikring.dk/klub174

GF-NOVO · Firskovvej 25 B · 2800 Kgs. Lyngby · klub174@gf-forsikring.dk

Bredbånd som rækker længere www.ice.net

Ta’ internet
med til Sverige
Der kan være mange gode gode
grunde til at gå på nettet i ferien
- hvad enten det er børnene eller
dig selv, som har behovet.

Ice.nets mobile bredbånd dækker,
hvor det ikke tidligere var muligt
og lige nu har vi et fantastisk
medlemstilbud.

Medlemstilbud
For kun kr. 149 om måneden
kan du være på nettet i Danmark
og hele Skandinavien uden at
bekymre dig om ekstra regninger.
Du får 5 Gbit/s om måneden med
fuld hastighed. - Hurtigt og enkelt.

w

Medlemstilbud
Kun kr./md.

149,-
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Udlejning af hytter på Österlen
Dialogbaseret rådgivning
Kontor på Österlen, i Malmö og
i København

silvagri@silvagri.se
tlf. (+45) 6170 8839

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

Renovering · salg af kakkelovne og komfurer · reservedele
30 års erfaring
Hans Burck

Klasamåla, 360 13 Urshult
Telefon: 0477-20290, mobil: 070-5942306

E-mail: eburck@telia.com

www.kaminverkstaden.se

Har du planer om at købe
fritidshus i Sverige, eller
har du allerede købt?
Hos os får du:
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Gør det muligt

H
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Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

Tlf: Per Kamper
Hverdage 8-17: +45 2980 2626
Lørdag 8-12: +46 735 028 552 mail@skaanebyg.dk www.skaanebyg.dk

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

Kontor: Søgade 16, 4100 Ringsted
Post: Dronning Margrethesvej 27, 4100 Ringsted

Tlf. 20 99 18 00 - Fax 57 67 05 30
e-mail: LHR@mail.dk

Fast ejendom (køb, salg og drift)�
Leje, sameje�
Kontrakter�
Foreninger og selskaber�
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Aktiviteter
Februar 2010 til april 2010

Velkommen til Danske Torpares aktivitetssider
Denne gang gælder det foråret, hvor vi præsenterer endnu et spændende program. På de følgende sider omtaler vi en
række klassiske torparetilbud – nye som gamle – indenfor sprog, musik, historie, kultur, udflugter, jura og økonomi.
Der er virkelig mange værdifulde tilbud, som alle har til formål at fremme livsglæde og viden om det svenske samfund.
Bemærk at alle medlemmer kan deltage med ledsager og ofte også med børn på mange af
vore arrangementer. Se nærmere herom under de enkelte aktiviteter.

Vi har nu taget Rosenkæret i brug som nyt domicil for Danske Torpare –
herunder en tiltrængt forbedring af foreningens kursus- og mødelokaler.
Vi råder nu over tre mødelokaler; med plads til max 50 deltagere i det
største lokale. Dermed er der samtidig sagt farvel til svenskkurser i
Landskronagade og også nogle eksterne mødesteder.
Bemærk derfor den nye geografiske placering – Danske Torpare,
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.

Har du forslag og ideer til kommende arrangementer, vil vi med
glæde høre om dem, og du skal bare sende enmail til et af
aktivitetsudvalgets medlemmer eller direkte til sekretaria-
tet (mail@danske-torpare.dk). Vi behandler herefter
din henvendelse på førstkommende møde – eller
tidligere.
Se venligst teksten nedenfor angående tilmel-
ding mv.

Med venlig hilsen
Geert Fredslund Nielsen,

Foto: Merete Nørgaard
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Kultur
& historie

Aktiviteter februar 2010 til april 2010

Torp
& Trädgård

Undgå at træde i spinaten (hvilket på
svensk hedder at ”trampe i klaveret”)
i omgangen med svenskerne. Theresia
Swanholm vil underholde og vejlede
om, hvordan man gebærder sig på
den anden side af sundet, både når
højtiderne fejres, og hvad der - i følge
svenskerne - er “vett och etikett”.

Udover de traditionelle højtider som
jul, påske, ”Valborgmessa” og ”midsom-
merfirande” vil Theresia orientere om
de væsentlige forskelle der er, når det
gælder de mere “personlige højtider”
såsom bryllup, konfirmation og studen-
tergilde. Theresia Swanholm er født og
opvokset i Sverige, og hun har tre gange
tidligere holdt foredrag i foreningen om
svensk sprogforbistring, traditioner og
kogekunst.

Hold SM50

Tidspunkt: Tirsdag, den 23. februar
2010, kl. 18.00 til ca. 21.00
Sted: Danske Torpares lokaler i
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.
Vært for arrangementet:
Liselotte Persson
Traktement: 1 sandwich med øl eller
vand serveres fra klokken 17.30. Des-
uden kaffe/the og kage
Pris: 100.- pr. deltager (max. 2 deltagere
pr. medlemskab)
Tilmelding senest:
Mandag den 8. februar 2010

Malmøs grønne parker og de idylliske
kanaler omkranser de centrale dele af
staden, og på denne stadsvandring vil
kulturhistorikeren Tommy P. Christen-
sen vise os det meste. Vi vil passere den
nye hovret, Malmøhus, den arkitektoni-
ske perle, Stadsbiblioteket, og høre om
nogle af de mange broer og historien
om den forsvundne kanal.
Turen er velegnet til at blive fortrolig
med ”Innerstaden” – som malmöitterne
kalder denne del af byen. Efter frokosten
er der gode muligheder for at shoppe.

Hold RT60

Tidspunkt: Lørdag, den 3. april,
kl. 10.00 – 13.30
Mødested:Malmø Centralstation
ved Turistinformationen.
Vært for arrangementet: Tommy P.
Christensen
Traktement: Dagens ret og en let øl
eller sodavand samt kaffe er inkluderet
i prisen.
Pris: 225,- pr. deltager inkl. frokost og
kaffe.

Vi omtaler kort forskellen mellem gra-
vede brønde, borede brønde og andre
typer vandforsyning, og herefter fokuse-
res på, hvad vandanalysen i virkelighe-
den fortæller - uanset brøndtype.
Når man så har sørget for, at der ikke er
åbenlyse fejl ved brønden, men oplever,
at vandet stadig ikke ser godt ud - eller
ikke smager godt - hvad gør man så?
Grundlæggende kan alt vand blive godt,
men det koster måske - især hvis ejeren
ikke har større kendskab til emnet. Vi
gennemgår mulighederne for filtrering
af vandet.
Aftenens vært og foredragsholder: Bjørn
Donnis.

HoldTT45
(max/min deltagere 50/30)

Tidspunkt: Torsdag den 18. marts 2010,
kl. 18.00 - 20.30
Sted: Danske Torpares lokaler i
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Traktement: Sandwich med drikkevarer
serveres fra kl. 17.30 (bemærk det er en
halv time før start
Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich,
kaffe og dokumentation (max. 2 delta-
gere pr. medlemskab)
Tilmelding senest:Mandag, den 8.
marts 2010

Takt, tone og traditioner Byvandring i MalmøVandkvalitet
og borede brønde

Rejser
og ture
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Musik, sang
og dans

Vi mødes i domkirkebyen Lund, hvor vi
tager på byvandring og hører historien
om Nordens første ærkebispesæde,
domkirken og universitetsbyen. Froko-
sten indtages på en af byens hyggelige
restauranter, inden vi sammen tager lo-
kaltoget ud til Jakriborg – en splinterny
”Hansestad” midt på den skånske slette.
Her tages vi med på endnu en byvan-
dring med kulturhistorikeren Tommy P.
Christensen, der beretter om byggeriet,
og vi ser nærmere på de bilfri gader og
stræder. Mange danskere har valgt at bo
i dette interessante bymiljø, og der bliver
mulighed for danne sig et indtryk af
dets kvaliteter.
Herefter går turen med toget tilbage til
Lund.

Hold RT70

Tidspunkt: Lørdag, den 24. april, kl.
10.00 – 17.00
Mødested: Banegårdspladsen i Lund
ved gågaden
Vært for arrangementet: Tommy P.
Christensen
Traktement: Dagens ret og en let øl el-
ler sodavand er inkluderet i prisen.
Pris: 320,- pr. deltager inkl. frokost og
togbillet t/r Lund - Jakriborg.
Tilmelding: Senest den 12. april

Vi har igen glæden af at få besøg af
Göran Christensen og Visens Venner fra
Malmø til koncert og alsang i Sverigesa-
len i den svenske kirke. De har lovet, at
der blandt andet bliver en del sange om
forår.
For at komme i stemning mødes vi
uden for kirken kl. 14 og går en tur i
Kastelsparken. Herefter får vi kaffe
med hjemmebag, før koncerten starter
kl. 15.

HoldMS50

Tidspunkt: Lørdag den 24. april,
klokken 14.00 til ca. 16.30
Sted: Svenska Gustafskyrkan, Sverige-
salen, Folke Bernadottes Allé 4 (ved
Østerport)
Vært for arrangementet:
Lena Gammelgård
Pris: 75.- pr. deltager
Tilmelding senest:
Mandag, den 19. april

Kurset henvender sig til alle, der har
lyst til at arbejde med sløjd i frisk træ.
Kurset er oplagt for forældre/bedstefor-
ældre med børn. Vi vil lave forskellige
genstande, som man kan kaste og skyde
med, og gennemgå grundlæggende tek-
nikker for langtidsstegning på bål.
I fællesskab tilbereder og spiser vi lørda-
gens aftensmåltid.
Der er lagt op til en afstresset og hyg-
gelig weekend, der vil foregå udendørs
og under simple forhold - uden det på
nogen måder er et overlevelseskursus.
Telt til overnatning medbringer delta-
gerne selv.
Undervisere: Lars Hansen, møbelsned-
ker og Bjørn Lind Lynge, sløjdlærer.
Der kræves ingen forudsætninger for at
deltage, men for at få udbytte af kurset
skal man være mindst 7 år.

Hold SM60

Tidspunkt: Fredag den 8. maj til søndag
den 9. maj
Sted: Nær ved Knäred. Nøjagtig infor-
mation sendes til deltagerne.
Vært: Liselotte Persson.
Traktement: Aftensmad lørdag – men
ikke drikkevarer – indgår i prisen.
Pris: 600.- pr. voksen deltager og 300.-
pr. barn (max. 2 voksne og 2 børn
pr. medlemskab)
Tilmelding senest:Mandag, den 19.
april

Heldagstur til Lund
og Jakriborg

ForårmedVisensVenner “Flyvende objekter ”og
bålmad –Weekendkursus

Det svenske
køkken



26

Aktiviteter februar 2010 til april 2010

Introduktion til jura, økonomi og teknik
for nye torpare.
Vi sætter fokus på, hvad vi erfarings-
mæssigt skal vide inden og lige efter
købet.
Advokat Lars Holm Rasmussen beskri-
ver forløbet af en handel og taler om
den jura, teknik og økonomi, som man
kommer i berøring med.
Gennemgang af købekontrakt, typiske
vilkår, tinglysningssystemet og hvordan
man forholder sig ved fejl og mangler.
Vi ser også på udgifter ved købet og den
løbende driftsøkonomi.
Læs gerne teksten på hjemmesiden
www.danske-torpare.dk under Vin-
densbanken – Huskøb og salg – Køb af
fritidshus inden kurset.

Hold JØ13

Tidspunkt: Torsdag den 25. marts 2010
kl. 18.00 – 20.30
Sted: Danske Torpares lokaler i
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Traktement: Sandwich med drikkevarer
serveres fra kl. 17.30 (bemærk det er en
halv time før start)
Værtforarrangementet:KurtHenriksen
Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich,
kaffe og dokumentation (max. 2 del-
tagere pr. medlemskab)
Tilmelding senest:Mandag, den 15.
marts 2010

Før eller senere melder spørgsmålet sig
for mange torpare: Hvordan fører man
mest enkelt og uden for store udgifter
den svenske ejendom videre til næste
generation?

Advokat Lars holm Rasmussen besvarer
disse spørgsmål ved at gennemgå de
juridiske muligheder og den praktiske
fremgangsmåde.

Hold JØ22

Tidspunkt: Torsdag den 22. april kl.
18.00 – 20.30.
Sted: Danske Torpares lokaler, Rosenkæ-
ret 13 A, 2860 Søborg.
Traktement: Sandwich med drikkevarer
serveres fra kl. 17.30 (bemærk det er en
halv time før start).
Vært for arrangementet:
Kurt Henriksen.
Pris: 50.- pr. deltager inklusive doku-
mentation (max. 2 deltagere pr. med-
lemskab).
Tilmelding senest:
Mandag, den 12. april

Fastighetsskatten i Sverige blev med
virkning fra 1. januar 2008 afløst af den
nye kommunale fastighetsavgift. Revisor
Johnny Fohlin, Tingsryd, gennemgår,
ved hjælp af eksempler, de svenske
regler for fastighetsavgiften og for den
svenske avanceskat ved salg af fast
ejendom.
I foråret 2008 skete der vigtige æn-
dringer i regler og praksis for, hvordan
svensk ejendom beskattes i Danmark.
Relevante bestemmelser i lov om ejen-
domsværdiskat gennemgås og forklares
af advokat Lars Holm Rasmussen, der er
aftenens ordstyrer.
Også den danske lov om ejendomsa-
vancebeskatning kan få betydning for
salg af svenske ejendomme og vil blive
omtalt.

Få et indblik i mulighederne for at købe
et svensk indregistreret motorkøretøj,
når du har fritidshus i Sverige, men
stadig bor i Danmark. Der vil endvidere
være besøg af en konsulent fra Øre-
sundDirekt, som vil svare på praktiske
spørgsmål. Der serveres sandwiches fra
kl. 17.30.
Læs den uddybende tekst i TORPARE
nummer 111 samt på foreningens hjem-
meside.
Bemærk, at du som bosiddende i Dan-
mark ikke må anvende en bil i Dan-
mark, anskaffet i Sverige!
Underviser og vært: Michael Nicolaisen

Hold JØ52

Tidspunkt: Fredag den 10. marts 2010
kl. 18.00 – 20.30
Sted: Danske Torpares lokaler i Rosen-
kæret 13 A, 2860 Søborg
Traktement: Sandwich med drikkevarer
serveres fra kl. 17.30 (bemærk det er en
halv time før start)
Pris: 100.- pr. deltager inklusive doku-
mentation (max. 2 deltagere pr. med-
lemskab)
Tilmelding senest:Mandag, den 1.
marts 2010

Før underskriften
– og tiden lige efter

Generationsskifte

Skat på svenske ejendomme

Køb afmotorkøretøj
i Sverige

Jura
& økonomi

Hold JØ40

Tidspunkt: Torsdag den 8. april kl. 18.00
– 20.30.
Sted: Danske Torpares lokaler, Rosenkæ-
ret 13 A, 2860 Søborg.
Traktement: Sandwich med drikkevarer
serveres fra kl. 17.30 (bemærk det er en
halv time før start).
Vært for arrangementet:
Kurt Henriksen.
Pris: 50.- pr. deltager inklusive doku-
mentation (max. 2 deltagere pr. med-
lemskab).
Tilmelding senest:
Mandag, den 22. marts
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Svenskkurser

Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk
sprog og sprogvidenskab.

Et intensivt kursus hvor vi vil arbejde
med ordforrådet ved hjælp af øvelser
og dialog, pudse udtalen af med blandt
andet højtlæsning og dialog, tale gram-
matik i den udstrækning det ønskes,
lytteøvelser hvor vi lytter til svenske
lydbøger (eller rettere sagt dele heraf)
- kort sagt: bygge videre på det funda-
ment deltagerne allerede har opnået.

Man kunne også forestille sig, at vi
udnytter nærmiljøet i form af

en kort gåtur, hvor for-

Svensk for let øvede – et
weekendkursus i Jylland

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nor-
disk sprog og sprogvidenskab.

Vi gennemgår svensk udtale med ud-
gangspunkt i de største forskelle mellem
dansk og svensk.
Vi arbejder med svenske tekster, ordfor-
rådsøvelser, lette dialogøvelser – alt med
det formål at styrke udtalen og ordfor-
rådet.

Hold SV40 - elite

Tidspunkt: Weekenden den 8. – 9. maj,
klokken 10.00 til 15.00.
Sted: Danske Torpares lokaler i Rosen-
kæret 13 A, 2860 Søborg.
Pris: 400.- pr. deltager (max. 2 deltagere
pr. medlemskab).
Traktement: Der vil blive serveret kaffe
eller te. Deltagerne skal selv medbringe
evt. frokost.
Tilmelding senest:
Mandag, den 26. april

Svensk for elite
– et weekendkursus

skellige ting skal navngives (på svensk!).
Kurset er tænkt som et internatkursus,
der i forhold til vanlige weekendkurser
har udvidet undervisningstid. Man kan
dog fravælge overnatningen.

Hold SV24 for let øvede

Tidspunkt:Weekenden, den 29. – 30.
maj, klokken 9.00 -17.00 lørdag og 9.00 –
14.00 søndag.
Sted: Spar 10 kursuscenter & motel,
8800 Viborg. http://www.motel-spar10-
viborg.dk
Pris: 750.- pr. deltager (max. 2 deltagere
pr. medlemskab).
Pris for internat: Overnatning og
forplejning: 850 for enkeltværelse og
1345 DKK for par i dobbeltværelse.
Forplejning omfatter ikke middag lørdag
aften. Hvis man ikke ønsker overnatning,
anbefales det, at man deltager i måltider
på kursusstedet.
Vært:Marianne Kirchhoff /under selve
kurset Eva og ClausWarming.
Tilmelding senest:
Mandag, den 28. april

Ved Kenneth Bengtsson, sproglærer.
Et kursus for dig, der har lyst til at møde
svenskerne på deres hjemmebane.
Med udgangspunkt i konkrete situa-
tioner, som at tale med naboen eller
håndværkeren, lærer du at begå dig i
Sverige.

Svensk i hverdagen

Vi ser på forskelle og ligheder i skik og
brug.

Fra musikkens og prosaens verden gives
eksempler fra den svenske kulturskat.

Hold SV19 for begyndere

Tidspunkt: Weekenden den 24. – 25.
april, klokken 10.00 til 15.00
Sted: Danske Torpares lokaler i
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.
Pris: 400.- kr. pr deltager – max 2 delta-
gere pr. medlemskab
Traktement: Der vil blive serveret kaffe
eller te. Deltagerne skal selv medbringe
evt. frokost.
Tilmelding senest: Fredag den 9. april
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Aktiviteter februar 2010 til april 2010

Tilmelding og evt. afbud
Benyt venligst hjemmesiden www.danske-torpare.dk og vælg dernæst punktet: Aktiviteter.

Vi tager IKKE imod tilmeldinger via post eller e-mail. Hvis du ikke har Dankort og/eller internetadgang, kan du
bestille plads på telefon: 3929 5282 i sekretariatets åbningstid.

Beløb på 100 kroner og derunder pr. deltager refunderes IKKE ved evt. afbud. Beløb over 100 kroner refunderes
KUN ved annullering FØR seneste tilmeldingsfrist. Meddel under alle omstændigheder altid sekretariatet, hvis du
ikke kan deltage, da din plads ofte kan bruges af et medlem på ventelisten.

Ændringer
Ændringer til aktiviteter vil blive annonceret på vores hjemmeside og i TORPARE. Sker der væsentlige ændringer
efter sidste tilmeldingsfrist, orienteres du via den mailadresse eller det telefonnummer, som du har opgivet ved
tilmeldingen.

Der åbnes for tilmelding til de nævnte aktiviteter

Onsdag den 17. februar 2010 klokken 9.00
Brug venligst hjemmesiden til tilmelding og betaling

April 2010
03. RT60 Byvandring i Malmø
08. JØ40 Skat på svenske ejendomme
22. JØ22 Generationsskifte
24. MS50 Forår med visens venner
24. RT70 Heldagstur til Lund og Jakriborg
24. & 25. SV19 Svensk for begyndere –Weekendkursus (KB)

Maj 2010
07. SM60 ”Flyvende objekter”og bålmad
08. & 09. SV40 Svensk for elite - weekendkursus (LK)
15. RT80 Heldagstur til Torekov og Hallands Väderö
29. & 30. SV24 Svensk for let øvede – weekendkursus

i Jylland (LK)

Juni 2010
05. RT16 Heldagstur til Hven
10. JØ14 Jura for nye Torpare
26. MS80 Midsommer i Kastelsparken

Aktivitetsudvalgets medlemmer:
Geert Fredslund Nielsen -
geert.fredslund.nielsen@danske-torpare.dk
Hans Peter Bach - hpbach@youmail.dk
Jonna Adelhardt - jonna.adelhardt@mail.tele.dk
Jørgen Steen - joergen.steen@danske-torpare.dk
Kurt Henriksen - kurt.henriksen@ danske-torpare.dk

Lena Gammelgård - lg@lognet.dk
Liselotte Persson - KylleVonRosini@hotmail.com
Marianne Kirchhoff -
marianne.kirchhoff@danske-torpare.dk
Niels Gervig - gervig.klitgaard@mail.dk
Tommy P. Christensen - tommypers@gmail.com

Kalender for resten af sæsonen 2009-2010
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Rent Drikkevand
Vi løser alle vandproblemer i forbindelsemed egen brønd/boring.
Service og Rådgivning. 20 års erfaring.

Jern/Okker anlæg • UV filter mod Coli/Kim bakterier • Nitratfilter/Blødtvandsfilter • Aktivkulfilter mod pes-
tisider • Pumper og Hydroforbeholder.

FiltecVandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk
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TARA MULDTOILET
• enkelt og lugtfrit
• behøver hverken strøm eller vand
• fungerer på naturens egne vilkår

Ring og aftal tid for besøg i vor
udstilling

ZENZO GROUP ApS, 3400 Hillerød
tlf.: 7027 1900 - www.zenzo.dk

�� ������	
 ��� ���	��
 	��
	�
	��
��
�����	��
� �
��	�
�	��	 � ����	
��� � ���	������� � ��	��������

� �
�������� � 	����	
��� � �
	����	
�
����
���� � ������
�� �
�� �� ��	��

���� ���  
�� �� !������ � ������" #$�
���%�	&
'���	 +() � *+ )( ,- +++

!�����	� �
 �������
��	t ��������.	�

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for repara-
tioner på din ødegård eller fritidshus
- også nybygninger. Stor aktions-
radius. Gerne fast skriftligt tilbud.
Humane priser. Kontakt venligst:

������ ��	��
�� � ��� �� �� �� ��
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Undgåmyldretiden
ogtag trailerenmed

GRATIS!
Som medlem af Danske Torpare får du
traileren gratis med over Sundet mellem
21:00 og 06:00.

Dette opnås kun mod forevisning af
medlemskort ved billetlugen. Husk, at det
skal være det nyeste gyldige medlemskort
til Danske Torpare.

Bliver du
nabo til en
vindmølle?
Læs mere på
Danske Torpares hjemmeside

Bliver du
nabo til en
vindmølle?
Læs mere på
Danske Torpares hjemmeside
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Livet uden
230V i stikkontakten
”Har I ingen strøm – jamen, hvad gør I så ??”Det er den typiske sætning, der møder os,
når vi fortæller om vores lille paradis i Småland.

Af Mogens Kirckhoff. Fotos af Morten og Mogens Kirckhoff

Vores rødmalede torp fra cirka 1850 ligger langt ude i
skoven øst for Ljungby og er opkaldt efter et lille vand-
løb, ”Åsabäcken”. Men helt uden strøm er vi nu ikke. De
fundamentale behov for vand, varme og lys klarer vi
bare på en anden måde. Og så er der ting, vi lader blive
derhjemme; tv og computere for eksempel.

Koldt kildevand
Vandet pumper vi op i køkkenet ved hjælp af en vippe-
pumpe. Vi får det dejligste kolde kildevand fra en lukket
brønd. Om vinteren tømmer vi pumpen, inden rørene
fryser til. Men vi har en ekstra brønd, hvor vi smider
en spand ned og hejser vandet op. Er det meget streng
frost, kan der komme is på overfladen i brønden; men
spanden eller en sten slår hul, så vi får vand alligevel. Og
oven i købet med gratis isterninger!

Varme i huset
Opvarmning af husets 50 m2 klares ved hjælp af to kak-
kelovne og en pejs. Selvom det ikke er rart at ankomme
en vinterdag, hvor der er minus fem grader indenfor, så
varer det ikke mere end højst tre timer, før temperatu-
ren er oppe i underkanten af 30 grader - hvorefter den
hurtigt daler igen, når vægge og møbler begynder at
absorbere varmen. Men nu kan man da tage vanterne af.
Pejs og kakkelovne går på samme skorstensblok, som
hurtigt bliver varmet op og således også virker som
varmekilde.

Køkken af kampesten
Vi bruger flaskegas efter campingvogns-princippet, når
vi skal koge vand og opbevare madvarerne i køleskabet.
Vi har en lem i køkkengulvet med en mini-kælder til
brød, grønsager og så videre. Her er temperaturen om-
kring fjorten grader det meste af sommerperioden.
Når vi skal stege bøffer eller bage brød eller pizza, bru-
ger vi et udendørs køkken, som vi har bygget af kam-
pesten. Det er jo så moderne at rykke alting ud i haven

- selvom vores køkken er lavet efter et middelalderligt
princip.
Vi har bygget en stenovn, hvor der fyres op med brænde
i selve ovnrummet. Når der er gået en time, trækkes
alle gløderne ud af ovnen med et skuffejern, og brød
eller blåbærtærte, kartofler, indbagt mørbrad, pizza osv.
lægges ind i ovnen, og en jernlåge sættes for. Nu sørger
varmen fra stenene for, at vi en halv time senere kan
høste en kulinarisk succes.
I øvrigt anvender vi ofte gløderne fra ovnen til at lægge
under grillristen, hvis menuen står på fisk, pølser eller
entrecote.

Lys i mørket
Når mørket falder på, må vi rundt til alle lysestagerne
med tændstikkerne. Over spisebordet hænger en smuk
gammel petroleumslampe, som giver tilstrækkeligt med
lys til, at vi kan se, hvad vi spiser. Men det skal også ›
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erkendes, at den romantiske belysning ikke er tilstræk-
kelig til at læse ved. Her er pandelamperne så en god
løsning, ligesom de er gode til at orientere sig ved uden-
for i mørket, så man ikke snubler over et eller andet.
På ”Åsabäcken” har vi tradition for – hver aften – at
tænde op i pejsen og sidde og læse, snakke – eller bare
kigge ind i flammerne. Det er en smuk og afslappet
slutning på dagen.

Strøm til værktøjet
Vi kan ikke undvære de 230 V! Men vi producerer den
nødvendige strøm med en generator. Den er ikke tændt
hver dag, men når der er behov for at benytte el-værk-
tøj, såsom høvl, boremaskine og brændekløver.
Meget af vores værktøj er baseret på benzinmotorer.
Det er plæneklipper, motorsav - og så har vi, som en
slags luksus, vores eget mobile savværk, hvor vi skærer
brædder og bjælker efter behov. Brede og tykke brædder
og bjælker er jo et fantastisk materiale, der giver uanede
muligheder for at skabe alt fra borde og bænke til gulv-
brædder og loftsbjælker.

Intet bad uden forberedelse
Morgenbadet skal altid forberedes først. En gammel
gruekedel med brændefyring og et kar på firs liter vand
kan producere cirka 150 liter vand i en badetempera-
tur på omkring 45 grader. Vi kan pumpe det op i en
beholder, hvorfra en bruser sørger for rigeligt badevand
i omtrent tyve minutter. Én person skulle kunne blive
rimelig ren ved dette arrangement.

Selvfølgelig ville det være nemmere at kunne trykke på
kontakten for at få lys og sætte stikket i stikkontakten.
Men vi er på en måde herre over strømmen. De fleste,
der har indlagt el, har jævnligt problemer med leveran-
cen. Sådan er det jo i Sverige.
Efter de store orkaner, Gudrun og Per, og snesevis af
gange siden, har der været strømafbrydelser overalt.
Ljungby kommune yder en høj service for borgerne ved
at give gratis adgang til svømmehallen, når der er større
strømafbrydelser i området. Vi holder altid øje med kom-
munens tilbud og møder op i svømmehallen og siger at
”vi er utan ström”.Og det er jo ikke helt løgn. 

En kakkelovns-kommentar
fra ClausThykier:

Man skal passe på ikke at grovfyre i starten –
specielt i kakkelovne (altså de svenske, som er
muret op af kakler) og ”rörspisar” (med indvendige
kanaler). Mangen torpare har fået ødelagt deres
ildsteder på den måde.
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Köp egen kanot ! Bättre pris i Sverige just nu!

Vi säljer kanoter, kajaker och båtar från Nordamerika,
generalagenter för Grumman, Folbot och Pelican
alla legendariska märken med hög prestanda.
Gå in på w w w . e s k e r . s e för mer info
Vi finns i Vissefjärda Småland och kan kanoter.

Funderar ni på att sälja?
Smålands fastighetsbyrå är en mäklarfirma i södra Sverige som har
funnits sedan 1993. Vi har under åren skaffat oss en stor erfarenhet
av hus och gårdar på landet och har jobbat mycket med Danska
och Tyska kunder. Nu söker vi fler fastigheter att förmedla. Vår
målsättning är att kunna ge våra kunder trygghet hela vägen genom
fastighetsaffären. Vi hjälper er med allt från värdering till bouppteck-
ning. Vi ser genom annonsering till att din fastighet når ut till en stor
kundkrets.

Norra Esplanaden 10, S-343 30 Älmhult • Tel+46 (0)476-12000• www.sfbab.se

Vi plejer
gamle
svenske
bygninger

www.qvarnarp.se

Gode tilbud
på træfældning, beskæring m.v.

www.skovfyren.dk • +45 61 10 51 83

Liebhaveri
for den kræsne sælges
Original og overordentligt velbevaret
ejendom fra starten af 1800-tallet med
alt det gamle bevaret.
Indeholder et væld af antikviteter fra
1700- og 1800-tallet. Fire bilæggerovne,
åbent ildsted, el, varmt og koldt vand,
bad, toilet og varmepumpe.
Stort spisekøkken, spisekammer, stor
stue, 3 værelser, badeværelse samt
entréer.
Ugenert beliggende ved mindre lokal
grusvej - nabo til skoven. To mindre søer
i nærheden og ca. 6 km til den store sø
Immeln.
Afstand Helsingborg: Ca. 115 km
Beboelse: Ca. 150m2 ekskl. uudnyttet loft
Grundstørrelse: 2.887m2

Pris: 1.100.000 DKK
Se mere på: www.lydeking.dk/skaane
eller ring (+45) 31 72 55 79

Vi har næsten udsolgt igen!
Vi sælger og søger nu flere ødegårde, jagtgårde , torp, fritidshuse & liebhaver-
boliger i Sverige (SV). Vi hjælper dig til et vellykket bolig køb eller salg.

Kontakt os
Vi tilbyder personlig & professionel assistance

info@swedenhouse.dk
+46 (0)49192449/+46 (0)730702117
www.swedenhouse.dk

Hos os har vi ikke mærket noget til finanskrisen! Vi har formid-
let rigtig mange ejendomme i år. Der kommer specielt mange
Danskere, der vil købe skovejendomme og fritidsejendomme
med god beliggenhed. Der er fortsat utrolig stor efterspørgsel
efter fritidsejendomme og derfor søger vi flere ejendomme til
formidling. Vi har på vores kontor i Älmhult en dansk statsaut.
ejendomsmægler, for at servicere alle vores danske kunder. Går
i salgstanker, er i meget velkommen til at kontakte os for en
uforpligtigende salgsvurdering.
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Kontakta oss:

Mats 0706-17 67 86

Kontor 0433-167 86

Mail almabygg@telia.com
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ROT-
avdrag
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andersampoolia@live.se

Tilmeld
kontingentet

til
betalingsservice

Brug evt. linket på forsiden af www.danske-
torpare.dk
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De ’Gode Råd’ på foreningens hjemmeside – med
tips og information om alt fra huskøb til alterna-
tiv energi – er fra første februar i år afløst af en

’Vidensbank’.
’Gode Råd’ har tjent medlemmerne i mange år – med
ændringer, tilføjelser og opdateringer. Men tiden er
løbet fra strukturen, indholdet og ikke mindst en
betydelig samling af links. Skiftet er derfor mere end et
navneskift.
Efter en grundig analyse og et stort forarbejde blev der
i sensommeren 2008 fundet ressourcer til at igangsætte
projekt ’Vidensbank’. En bank, hvis kapital er viden, om
praktiske aspekter ved at have fritidshus i Sverige.

Elektroniske temabøger
Foreningens medlemmer vil finde faktuelle oplysninger
om flest mulige emner vedrørende praktiske, juridiske,
økonomiske, samfundsmæssige, tekniske og bygnings-
mæssige spørgsmål i den nye ’Vidensbank’. Emner, der
vedrører kultur, natur og sprog, vil også indgå.
Teksterne i banken er bygget op som ”elektroniske bø-
ger”, der hver for sig tildeles en titel, en indholdsforteg-
nelse og en forfatter. Adgangen til indholdet sker ved et
klik, hvor man kommer frem til det ønskede emne.
’Vidensbanken’ vil være delvis åben for ”kommende
medlemmer”, da vi mener, det kan være til stor hjælp
for dem, der planlægger at købe fritidshus i Sverige.
På den anden side vil foreningen være påpasselig med
sin kernekapital, så kun betalende medlemmer får fuld
adgang til hele banken.

Vidensdeling med kvalitet
Vi betegner foreningens viden som værende af særlig

høj kvalitet, som man normalt kun kan få adgang til ved
henvendelse til advokater, revisorer, arkitekter, rådgi-
vende ingeniører og andre specialister. ’Vidensbankens’
kapital er indsamlet viden, der lånes ud.
Enkelte ”elektroniske bøger” vil i starten kun bestå af
overskrifter, hvor teksten senere skal fyldes på. Med-
lemmerne opfordres til at indskyde ny kapital i form af
ønsker om specifikke emner, oplysninger om links eller
anden viden, som er blevet forældet - eller hvor regler er
blevet ændret - samt tilbud om at bidrage med faktuelle
oplysninger og tekster, der kunne danne baggrund for
en ny ”bog”.

’Banken’er ikke TorpareForum
’Vidensbanken’ er helt forskellig fra ’TorpareForum’.
Begge handler om vidensdeling; men hvor TorpareFo-
rum er åbent for ethvert spørgsmål, forslag, kommenta-
rer og diskussioner, så vil en idé til ’Vidensbanken’ blive
vurderet med hensyn til relevans og kvalitet. Vi vil gøre
vort yderste for at sikre en høj troværdighed af indhol-
det.
Sidder man inde med en stor eller lille viden, som man
ønsker at ”sætte i banken”, er man velkommen til at
kontakte os.
’Vidensbanken’ er ”from all of us - to all of you” – og vi
håber, du flittigt vil benytte dig af den. Her er masser af
kapital – og vi ser kun positivt på overtræk!
Med venlig hilsen fra Axel Hoeck Wiggers, Britt Niel-
sen, Børge Aagaard Pedersen, Kirsten og Claus Thykier,
Lars Holm Rasmussen, Merete Nørgaard, Per Bonke,
Rasmus Thykier, Bjarne Schytte og Bjørn Donnis
(bjorn@donnis.dk)



Efter halvandet års omfattende arbejde er foreningens nye ’Vidensbank’ klar til brug
på hjemmesiden den første februar 2010.
Af Bjørn Donnis

“Gode Råd”
bliver til ’Vidensbank’
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... at verdens længste ski måler
af 1 043 personer på samme tid

V����� �
SVerige

Vinter i Sverige er både koldere, hvidere og
længere end i Danmark.
Sverige har rigtig mange steder, man har
indrettet specielt til at stå på ski.„Isaberg“ og
„Vallåsen“ er de to steder, der ligger tættest
på Danmark; mens„Sälen“ er Sveriges største
område for ski med hele 86 pister og 100 lifte.
Sverige har også masser af frosne søer og
elve om vinteren, så man kan stå på skøjter
dagen lang. Men HUSK at tjekke isens tyk-
kelse før du skøjter ud!
Højt mod nord kanman køre på hundeslæde;
og man kan overnatte på et hotel – lavet af is!

Is-hotellet ligger ved en by i Nordsverige,
der hedder Kiruna. Her er ALT bygget af is!
Murene, baren, værelserne, udsmykningen –
ja, selv sengene!
Jo tak! Skal det være vinter, så lad det være
vinter!

- Vandede Vintergåder -
Hvad kan falde om vinteren, uden at slå sig? – Sne

Hvad gør hønen, når den fryser? – Går ind under den varme hane

Hvad hedder numsen på et egern? – Nødudgangen

Hvordan får man en fisk til at grine? – Man kommer den i kildevand

Hvad sker der med en gås, når den fryser? – Den får gåsehud

Is-

De to snemænd er NÆSTEN ens. Find de
fem ting der mangler på den ene og skriv
dem i en mail til mn@danske-torpare.dk
inden den 1. marts 2010. Så er du med i
lodtrækningen om en cd med
Peddersen og Findus.
Vinderen af konkurrencen i
TORPARE december 2009:
Olav W., Hørsholm. Tillykke!

De, der har forstand på vejret, harmange navne for sne.
Her får du nogle ord, der kan få dig til at lyde virkelig klog, næste
gang nogen snakker om sne!

„Slud“ er når temperaturen er over +3 grader, og regn og sne bland-
er sig sammen.Hvis det bliver endnu varmere, er det almindelig regn.

„Tø-sne“.Hvis temperaturen er lige over nul grader, smelter
iskrystallerne en smule på vej ned fra skyerne, og snefnuggene
har let ved at klistre sammen. Perfekt til snebolde og snemænd.

„Frost-sne“.Når der er frostgrader ved jorden og hele vejen
op i skyerne, falder sneen som frostsne, der knirker og knaser.
Sneen virker tør og kan nemt fyge.

„Korn-sne“ er faktisk frossen fin-regn.
„Iskorn“ er frosne regndråber, der kan tromme mod taget og
vinduer ligesom hagl.Hvis der er iskorn, kan man godt regne
med meget glatte veje (isslag).

„Isnåle“ består af en heltmasse meget små iskrystaller, som
langsomt falder i skyfrit og meget koldt vejr (underminus 20 grader).
De kaldes også diamantstøv, (diamond dust) - hvilketman nok godt
kan forestille sig hvorfor.

SNE ER IKKE BARE SNE

Konkurrence!!!
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Janssons Frestelse
à la Tranan
INGREDIENSER:
Strimlad potatis (kartofler)
Purjolök (porrer)
Ansjovis (ansjoser)

Detta steks med smör och rapsolja halvfärdigt.
Varvas (lægges i lag) i smorda formar, ett lager potatis/purjolök, ett lager ansjovis, ett lager potatis/purjolök.
Packas lätt och fylls på med vispgrädde (piskefløde) så det täcker (dækker).

Bakas av i ugn 175 grader i ca 35 minuter

Kerstin og Paul Seugling fra restaurant Tranan i Sibbhult, Skåne,
giver her deres bud på et par velsmagende, svenske klassikere.

Foto: RobynMackenzie
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Köttbullar (frikadeller)
12 personer

INGREDIENSER:

1 kg fläskkarré (svinekam) eller bog (bov)

1,8 kg rostbiff eller fransyska (lårstykke eller tyksteg)

(skär bort senor och fett)

1 kg rödlök, skivad

Smör till stekning av lök

150gr ströbröd (rasp)

3dl visspgrädde (piskefløde)

1 ½ dl mjölk

6 ägg

12 gr malen vitpeppar (stødt hvid peber)

15 gr socker

32 gr salt

Gör så här:
Bryn löken djärvt (grundigt)mörkbrun i smör. Skär köttet i bitar (stykker) utan senor och fett. Mal (hak) lök och
kött en gång genom den grova skivan på köttkvarnen (kødmaskinen). Blanda ströbröd, grädde och mjölk och låt
brödet svälla. Blanda det med det malda köttet, rör ner äggen och krydda smeten (farsen). Stek en liten provbiff
(prøvebøf) och kontrollera smak och konsistens.

Gör runda köttbullar (små frikadeller) – blöt (fugt) vänster handflata och forma bullarna med hjälp av ett par ske-
dar (skeer) som används växelvis (skiftevis). Låt skedarna stå i varmt vatten mellan varven (omgangene). Man kan
också forma köttbullarna med hjälp av en spritspåse (sprøjtepose).

Lägg bullarna på en vattensköljd bräda (vådt bræt) eller bricka (en bakke) tills de ska stekas. Bryn dem i rikligt med
matfett (lika delar smör som olja). Skaka (ryst) pannan då och då (nu og da), så att bullarna rullar runt och blir jämt
stekta. Lägg över i en gryta så att de får eftersteka cirka 4 minuter, gärna med lite grädde (fløde) i botten.

Lycka Till

steg)

bitar (stykker) utan senor och fett. Mal (hak)k lök och
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De kom til verden på Sjælland i 1600-tallets begyndelse,
deltog i, guderne må vide, hvor mange søslag, lå på
havsens bund i mere end tre århundreder og byder nu
turisterne velkommen til en fascinerende museumsop-
levelse i den sydsvenske by Kalmar. Det er kanoner, vi
taler om. Tonstunge bronzekanoner, som kunne skyde
12 kilo tunge jernkugler flere kilometer bort. Før vi går
videre med museet, må vi skrue historien tilbage.

Tog 800mandmed sig i dybet
Ved middagstid 1. juni 1676 kæntrede, eksploderede og
sank det vældige orlogsskib ”Kronan” under en træfning
ved Öland i Østersøen mellem den svenske og en forenet
dansk-hollandsk flåde. Den svenske admiral Lorentz
Creutz’ flagskib kæntrede i den hårde sydvestvind, da det
alt for hurtigt søgte at vende mod fjenden. Ved et uheld
blev ”Kronan”s krudtlager antændt, så skibet eksplode-
rede og gik ned med besætningen på 842 mand. Kun et
par og fyrre blev reddet. Forliset er en af de største skibs-
katastrofer i Sveriges historie. Slaget, der involverede 120
fartøjer med 20.000 mand ombord, endte med svensker-
nes totale nederlag. ”Kronan”s eksplosion er skildret på
et dramatisk maleri, som Claus Möinichen lavede 10 år
senere, og som i dag hænger på Frederiksborg Slot.

Sparede ved at bruge fjendens kanoner
”Kronan” var et af sin tids største orlogsfartøjer Det var
53 meter langt, 14 meter bredt og havde
tre master. Skibet var ud-
styret med 120 bron-
zekanoner fordelt på
tre kanondæk. Et
halvt hundrede af
dem var såkaldte
trofæ-kanoner,
dvs. kanoner, som
var blevet erobret
fra Sveriges fjender.
Der var mange penge
tjent ved at genbruge
erobrede våben. Det kostede mange
håndværkeres årslønninger at støbe

en stor kanon. Allerede 100 år efter ”Kronan”s forlis
lykkedes det ved hjælp af en primitiv dykkerklokke at
bjærge ikke færre end 60 kanoner. Men så blev skibet
glemt, og ingen huskede længere, hvor vraget lå.

20.000 genstande er bjærget
I 1980 kom Anders Franzén på banen. Franzén er
manden bag hævningen af det berømte 1600-tals skib
”Gustav Vasa” i Stockholm. Han fandt ”Kronan” på 26
meters dybde ud for byen Hulterstad på Öland. Forud
var gået talrige havundersøgelser, arkivstudier og in-
terviews.Det ene dykkerhold efter det andet har siden
besøgt orlogsskibets vrag. Da ”Kronan” sank, tog det
værdifulde ting med sig i dybet. De lå bare og ventede
på at blive gravet fri af dyndet. Siden Franzéns opdagelse
har man bjærget 20.000 genstande. Og endnu er kun to
tredjedele af skroget blevet udgravet.

Sveriges største møntfund
Et af enkeltfundene skete dybt nede i vraget, blandt
resterne af et træskrin. Her gjorde man Sveriges største
møntfuld: 225 guldmønter og et stort antal sølv- og
kobbermønter,
præget mel-
lem 1400-tallets
slutning og

Fra havsens bund
til ære og værdighed
Kæmpemæssige bronzekanoner, støbt i Danmark for næsten 400 år siden, er blandt
perlerne på Kalmars spændende museum om et dramatisk skibsforlis i 1676.

Tekst og fotos af Jørgen Lind, forfatter

Den mindste af de to danske kanoner, der tager imod ved
indgangen til udstillingen på Kalmar Läns Museum.
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katastrofeåret 1676 i bl.a. Cairo, Sevilla, Tallinn, Aleppo
i Syrien og Gumushane i Tyrkiet. Siden Anders Franzéns
fund er 44 kanoner blevet bjærget. Den ældste er fra
1514, den yngste fra 1661. Den mindste vejer cirka 300
kg, den største næsten 5 tons. Kanonerne og tusindvis af
andre fund fra ”Kronan” kan i dag ses på Kalmar Läns
Museum, der har til huse i en kæmpemæssig tidligere fa-
brik på havnen. Det er en udstilling for drenge og mænd
i alle aldre. Historien er levende fortalt, bl.a. gennem
tableauer med voksfigurer.

Støbt i Helsingør 1616
Kun et dusin af bronzekanonerne er der blevet plads til
på museet. De er det første, man ser i stueetagen. To af
kanonerne stammer fra Sjælland. Den ene er en ”lille”
400 kilos kanon fra 1617. Den anden er en ordentlig
kleppert af en 18-punds kanon: 2320 kg tung og 4,30
meter lang. Løbet er prydet af Elefantordenen. Den er
fremstillet på Christian den Fjerdes befaling af Hans
Kemmer, kgl. majestæts kobbergyder (kobberstøber) i
Helsingør i det Herrens år 1616. Herefter er den blevet
hejst ombord på et af de største danske orlogsskibe for
at blive brugt i kampen mod ærkefjenderne hinsidan.
Hvornår svensken erobrede den danske kanon, fortaber
sig i historiens mørke. Men efter nogle hundrede år på
Østersøens bund er den nu igen kommet til ære og vær-
dighed – lige så flot som ny.



Emmer af historie

Kalmar byder på en lang række seværdigheder fra
storhedstiden i 1600-tallet, og byen har to gange
modtaget ”Europa Nostra prisen” for sit velbevarede
miljø.

Frem til 1658 lå Kalmar i grænselandet mellem
Sverige og de danske provinser Blekinge og Skåne,
og byen var med til at fastholde svensk suverænitet
over Småland. Det flotte Kalmar Slot – i stil med
Kronborg – har rødder tilbage til 1100-tallet, hvor
det blev anlagt som værn mod Østersøens sørøvere.
I 1397 dannede slottet ramme om en af de vigtigste
begivenheder i Nordens historie: Stiftelsen af Kal-
marunionen, som dronning Margrete den Første tog
initiativ til, og som varede indtil 1523.

For de maritimt interesserede findes i Kalmar et
andet museum af stor interesse. Lige bag ved det
store länsmuseum er det mindre Kalmar Søfarts-
museum indrettet i ægte Kalmarmiljø. Museet viser
5000 genstande, bl.a. skibsmodeller, sømandsarbej-
der, marinemalerier, redskaber, navigationsudstyr og
eksotiske ting fra fjerne horisonter.

Model af ”Kronan”, der var et af verdens største orlogsfartøjer
på sin tid.

Historien om ”Kronan”s sidste slag og undergang er
fortalt levende på museumsudstillingen.
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I mange tilfælde er afløbsanlægget blot en primitiv bort-
ledning og nedsivning af køkken- og badevand samt
et tørkloset. I andre tilfælde er der en egentlig afløbs-
tank eller -brønd, hvortil alle væsker og tungere stoffer
udledes.

I takt med erfaringerne med forurening og den almin-
delige miljøbevidsthed er offentlighedens interesse
kommet til som en selvstændig faktor, og vi kan se frem
til en skærpet håndhævelse af regler for spildevand og
afløb. EU-forordninger om miljøbeskyttelse læses og
følges i Sverige, og de fleste kommuner er gået i gang
med inventering (registrering) af de nuværende forhold
på ejendommene. Enkelte kommuner er også begyndt
at henvende sig til ejendomsejerne med ønske om
opdatering af anlæg; i første omgang i form af venlige
overvejelser og opfordringer til frivillige tiltag, men
senere i form af påbud med fastsatte frister.

Spørg inden du køber
Over for kommende købere er det på sin plads at opfor-
dre til grundig undersøgelse og udspørgen om afløbs-
forholdene på den aktuelle ejendom. Har en ejendoms-
mægler i en objektbeskrivning oplyst, at ejendommen
har en trekammer-brønd med nedsivning, kan man
normalt gå ud fra, både at oplysningen er rigtig og ikke
behøver kontrolleres, og at dagens standard er over-
holdt.
Er der oplyst andre, ældre former for anlæg, f.eks.
tokammer-brønd eller stenkiste, og wc findes på ejen-
dommen, må man forvente, at disses levetid er kort
og kræves ændret af myndighederne. Ikke på grund af
ejerskiftet, men på grund af de generelle miljø-initiati-
ver.
Gamle fritidsejendomme med simpel udledning fra
køkken og håndvask eller bruser, men med tørkloset
(dass) i stedet for wc, kan nok regne med at leve en stille
tilværelse nogle år endnu, hvis de blot er tilpas langt
borte fra naboers drikkevandsbrønde og søer og vand-
løb, og benyttelsen er begrænset til ferier og weekender.

Registrering af anlæg
Medmindre sælger ligger inde med fyldestgørende
oplysninger om et nutidigt anlæg og kan fremvise kom-
munal godkendelse eller lignende dokumentation, bør
man som køber rette henvendelse til kommunen og få
svar på, hvad der findes registreret om den pågældende
ejendom, og om dens anlæg opfylder gældende krav.
I hovedparten af tilfældene vil man enten få et bero-
ligende svar om, at der er registreret et tidssvarende
anlæg, eller en oplysning om, at intet findes registreret. I
den sidste situation er der flere muligheder:
1) Der findes et acceptabelt anlæg alligevel, som bare
ikke er anmeldt eller registreret.
2) Der findes en løsning af nyere dato, som ikke opfyl-
der kravene til at kunne godkendes.
3) Der findes et ældre, primitivt anlæg, som har været
godt nok engang, men som – afhængigt af sin virke-
måde og evne til at fjerne forurenende stoffer – før eller
senere vil blive krævet opdateret. Det kan i sjældnere
tilfælde forekomme, at kommunen har registreret sidst-
nævnte ældre anlæg, selv om byggesager sjældent findes
systematiseret hos kommunerne før 1970-erne, hvor
trekammer-brønde blev dagens standard.

Købers ansvar
Lukkede tanke uden tilslutning til nedsivning kan være
fuldt lovlige og i visse tilfælde det eneste der godkendes,
hvis en hensigtsmæssig nedsivning ikke kan etableres.
Også for denne type anlæg er der samme variation som
ovenfor: Registrerede, ikke-registrerede, der kan lovlig-
gøres, samt ulovlige ikke-registrerede. Spørg kommu-
nen, medmindre sælger ligger inde med tilfredsstillende
dokumentation.

I situationer, hvor kommunen intet har registreret, må
svaret bogstaveligt findes på stedet, det vil sige man må
- med hjælp fra en erfaren kloakentreprenør – eventuelt
kommunens egne folk, hvis de vil afse tid til dette – ud
og kigge ned i jorden for at konstatere, hvad der findes.
Er der et velfungerende anlæg, der opfylder gængse

AFLØBSANLÆG
- fra en juridisk synsvinkel
For en køber af svensk fritidsejendom er spørgsmålet om afløbsanlæggets indretning og
funktion normalt af stor interesse. Udsigten til at skulle bekoste forbedringer enten for
egen bekvemmelighed eller fordi myndighederne forlanger det, vil være af betydning for
de fleste.

Af Lars Holm Rasmussen, advokat
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krav, kan det som regel lovliggøres med lidt skrive-
bordsarbejde; er det ikke det, må graden af ”dårligdom”
vise, hvor mange penge der skal til for at bringe forhol-
dene i orden.
Køberen, der ikke har underskrevet købsaftalen endnu,
har hermed et argument for en yderligere forhandling
af prisen. Er der derimod indgået en bindende aftale, er
der intet at komme efter hos sælger, medmindre denne
udtrykkeligt havde givet oplysning eller løfte om noget
bedre. Køber skal jo som led i sin almindelige undersø-
gelsespligt selv finde ud, hvad man køber; og det er in-
gen skjult mangel, at noget, man kunne have undersøgt
og fundet svar på, viser sig at være mangelfuldt.

Sælgers ansvar
I en handelssituation bør sælger i sin egen interesse give
oplysninger om, hvad der findes, og som minimum i
hvert fald ikke give usande oplysninger eller oplysninger
om forhold, som sælger reelt ikke kender til. At lokke
køber ind i en handel, der efterfølges af utilfredshed,
diskussioner eller sagsanlæg, er en kortvarig fornøjelse.
Vælger køber at acceptere tingenes tilstand uden
nærmere undersøgelser eller ligefrem med viden om,
at afløbssystemet er utidssvarende eller ulovligt, er det
naturligvis købers egen beslutning og risiko. Ejerskifte

på en ejendom medfører ikke i sig selv kontroleftersyn
eller skærpede krav fra myndighederne. Henvender
man sig senere med ansøgning om byggetilladelse, der
angår indretning af badeværelse eller toiletrum, må
man regne med, at der kræves modernisering af afløbs-
systemet.

Skærpedemiljøkrav
Den almindelige udvikling, der er i gang med hensyn
til myndighedskrav om opdatering, vil i første omgang
rette sig mod ejendomme på miljøfølsomme områder.
Det vil sige ejendomme med gamle anlæg nær søer, åer
og vandindvinding.
I fremtiden kan en opdatering fra trekammer-brønde
tænkes at blive næste skridt, nemlig til ”mini-rensnings-
anlæg”, hvor kravene til nedsivningsdelen er større end
for de nuværende grusfaskiner og stensenge. De forskel-
lige former for nedsivningsanlæg i tilslutning til eksiste-
rende, godkendte trekammer-brønde er jo i øvrigt ikke
evigt varende, men fyldes op og kræver omlægning efter
30-40 år, hvis de skal fungere hensigtsmæssigt. Også
sådanne krav om fornyelse kan tænkes at dukke op, når
og hvis kommunerne intensiverer miljøarbejdet og er
allerede set i konkrete sager, hvor andre dele af anlægget
ikke var godt nok. 

Trippellokum fra Sulegång. Ole Henningsen
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BILLETTER:
Færge Helsingør - Helsingborg
Mod fremvisning af gyldigt medlemskort ved færge-
terminalen i Helsingør kan medlemmer købe billetkort
med rabat i forhold til gældende listepriser.
Billetter skal købes ved færgeterminalen i Helsingør.
Kun medlemmer med hus eller grund i Sverige - samt
gyldigt medlemskort - kan opnå denne rabat. Medlem-
mer der ikke opfylder betingelserne i rabataftalen, eller
misbruger ordningen, vil blive nægtet køb. Læs mere
om betingelserne på hjemmesiden.

GODE RÅD:
Advokat
Hver 1., 2. og 3. onsdag i hver måned kan medlemmer
få juridisk rådgivning enten over telefon eller ved per-
sonligt fremmøde på Rosenkæret. Telefonrådgivningen
tilbydes i tidsrummet 16 – 18 og det personlige møde
mellem 18 – 19. Der afsættes tyve minutter til hver. I
begge tilfælde skal der bestilles tid på forhånd ved hen-
vendelse til sekretariatet på telefon: 3929 5282.

Vidensbank
På hjemmesidens ”Vidensbank” finder du en sand guld-
grube af gode råd og viden fra eksperter og fagfolk om
alt fra skatteforhold til Falunröd og vandkvalitet.

FÆLLESSKAB:
Medlemsbladet ’Torpare’
Medlemsbladet bliver sendt til alle medlemmer seks
gange om året.

TorpareForum
Her kan medlemmer stille spørgsmål og udveksle er-
faringer om alt, der har med ejendom i Sverige at gøre.
Forummet findes på hjemmesiden.

Rosenkæret
Foreningens domicil huser både sekretariatet og en del
af de mange aktivitetstilbud i foreningen. Herudover er
enhver er altid velkommen til at komme og sidde i lou-
ngen, læse bøger, blade og aviser og nyde en kop kaffe.

Fordele, rabatter og
tilbud for medlemmer

Foreningens tilbud til
medlemmer udvikler sig
hele tiden, og her på siden
kan du se et udvalg. Vil du
vide mere om de enkelte
aftaler, tilmelde dig eller se
den komplette liste, så gå
ind på vores hjemmeside:
www.danske-torpare.dk
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KURSER OG AKTIVITETER:
Danske Torpare afholder hvert år en lang række kurser
og aktiviteter. I gennemsnit bliver det til én aktivitet
hver anden dag året rundt. Det massive udbud bliver
præsenteret i hvert nummer af bladet ’Torpare’ og på
hjemmesiden – hvor tilmelding også foregår.

RABATTER:
Forsikringer
Länsförsäkringer i Skåne tilbyder 15% rabat på fritids-
husforsikringer i Skåneområdet.
I Danmark tilbyder Rasmussen Forsikring 10% rabat +
andre fordele til medlemmer af Danske Torpare.

Bøger
Harders Boghandel i København tilbyder 15% rabat på
bøger; både i den fysiske butik og på nettet.

Bøger, musik, postkort mv. sælges til specielle medlems-
priser i foreningens egen ’TorpareShoppen’. Shoppen
finder du både på vores hjemmeside og på Rosenkæret.

El
Medlemmer skal ikke betale depositum som nye kunder
hos E.ON.

Mobilt bredbånd
Gennem Ice.net (NMT Danmark) kan medlemmer
hente fordelagtig rabat på mobilt internet med god
båndbredde. Læs mere om vilkår og priser på hjemme-
siden.

Sekretariatet:

Kontortid:
Mandag – onsdag: 9-16, torsdag: 9-18

Betaling i sekretariatet:
På grund af risikoen for tyveri og overfald mod-
tager vi IKKE kontanter. Vi modtager Dankort og
checks.

Kontaktoplysninger:
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Telefon: +45 3929 5282
Email: mail@danske-torpare.dk
Hjemmeside: www.danske-torpare.dk

TETER: B ik k l il i ll d

HUSK
Det er det nyeste gyldige medlemskort,
der giver dig adgang til rabatter og fordele.Danske Torpare medlemskab kontingentåret 2009/2010

Bestyrelse og suppleanter:

Bestyrelse:
Formand/kommunikationschef: Per Bonke
Næstformand/projektchef: Henrik Zein
Økonomichef: Bent Hansen
Kursuschef: Geert Fredslund Nielsen
Sekretær: Kurt Henriksen

Suppleanter:
Bjørn Donnis, Peter Niemann Thøgersen, Tanja
Hedager, Jørgen B. Steen, Niels Gervig
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TORPARE Marked

TING OG SAGER

Glasfiberjolle/ophalervogn
Indrykket 30. november 2009
Glasfiberjolle med plads til 4 personer samt ophalervogn nær
Hyltebruk.
Pris: 1.800,00
Mail: boto@dbmail.dk
Telefonnummer: 48795415
Mobil: 40115415

Traktor
Indrykket 30. november 2009
Fin lille traktor sælges - perfekt til at hente brænde i skoven.
Mail: mlp@stofanet.dk
Telefonnummer: 60152303

Brændeovne
Indrykket 30. november 2009
En dejlig varm sag en Lange brændeovn samt en stor Bekka-
sinbrændeovn.
Pris: 1000.00 kr stk .2 for 1800,00
Mail: lassebirk@live.dk
Telefonnummer: +4549707780
Mobil: +4520970514

Fyrretræsmøbler
Indrykket 30. november 2009
Gammel skænk m. vitrineoverdel l. 130 cm b. 55 cm h. 215
cm. kr. 2.500. Gammelt kraftigt bord som med plader kan
blive 267 cm langt. kr. 1.500.
Pris: Samlet kr. 3.000
Mail: throlling.throlling7@gmail.com
Mobil: 51324405

Pga. strøm
Indrykket 30. november 2009
Gasvandvarmer UNYC11 kr.1500,00kr 75W solcelleanlæg
med 195 Ah batteri + div.
Pris: 3000.00 kr
Mail: lillepot@post.tele.dk
Telefonnummer: 43964893
Mobil: 22372939

Rulletønder
Indrykket 11. november 2009
3 stk tønder til grise med kæde og dreje led er i Lessebo.

Pris: 400,00 pr stk
Mail: kallekr123@gmail.com
Telefonnummer: 004530221851

Vinduer ca. 100 år gamle
Indrykket 29. oktober 2009
Vinduer ca. 100 år gamle med orginalt glas, 19 stk., 3 fag og 2
sprodser. Mål: 113,5 cm. høje og 41 cm. bredde.
Pris: DKK 150,00
Mail: flemming.wind@hotmail.dk
Telefonnummer: 0045 21 26 95 45

Skorstenshætte/svep
Indrykket 29. oktober 2009
Flot håndværk i rustfri stål. Nylavet af blikkenslager i Älm-
hult. B 45, H. 30, L 62. 4 stk. expansionsbolte medfølger til
montering. For billede se her
Pris: 500
Mail: h.enevoldsen@bio.ku.dk
Telefonnummer: 45812745
Mobil: 33134446

Telefonanlæg/Omstillingsanlæg
Indrykket 29. oktober 2009
ELMEG C46xe ISDN telefonsystem med 5 telefonappara-
ter. Telenonapparaterne er mærket (nedridset)med Danske
Torpare.
Pris: 500,00 kr
Mail: mail@danske-torpare.dk
Telefonnummer: 39295282

Div. møbler
Indrykket 8. oktober 2009
Syret egetræsskab 3 fløjet med blyinfattetruder foroven, låger
for neden, samt stort tabaksskab også med blyinfattet ruder
samlet 1000 kr, fugtsuger, airfrisker, luftrenser 3 en i 500 kr
Mail: pia@stofberg.se
Mobil: 004550528368

Div. møbler
Indrykket 8. oktober 2009
lædder sofa sort, en lille 3 pers, og en stor 3 pers lidt brugt
500 kr stk. gas katalysator ovn brugt få gange 500 kr, symaski-
nebord med mamorplade 5oo kr.
Mail: pia@stofberg.se
Mobil: 004550528368
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Brændeovn
Indrykket 8. oktober 2009
Brændeovn med vandbeholder for radiatorer.
Pris: 2500
Mobil: 2618 2282

Brændeovn
Indrykket 8. oktober 2009
2 stk. Husqvarna brændeovne model 155,H 70 B 38 D 32,
Farve blågrøn, kan sende foto på mail.
Pris: 2000,00
Mail: abjerager@mail.dk
Telefonnummer: 46371501
Mobil: 29217890

Porcelænskakkelovne
Indrykket 8. oktober 2009
Hvide. Nedtaget, pæn stand. Tre runde + en firkantet m.
blomster.
Pris: 25.000 kr.
Mail: kilind@post.tele.dk
Telefonnummer: 98243229
Mobil: 21741920

Stakit
Indrykket 8. oktober 2009
Stakitbrædder. Højde 83 cm. Nye. 150 stk. Ørkelljunga områ-
det. Pris: 1500 kr
Mail: klcl.furesoe@yahoo.dk
Mobil: 27218089

EJENDOMME OG
GRUNDE SÆLGES

Hus på søgrund 46 km f. Helsingborg
Indrykket 30. november 2009
Fantastisk beliggenhed, fri søudsigt til Västersjön, egen sand-
strand, bådebro og sejljolle. Typisk ”Svenskrød” hus 70m2 to
soveværelser stue m/pejs, spisestue, badeværelse, køkken, alle
hvidevarer samt gæstehus og værksted.
Pris: 2.350.000 DKK
Mail: a.lynghoej@gmail.com
Mobil: 27115031

104 kvm Ferieandelslejlighed i Finspång
Indrykket 30. november 2009
Andelspris kr. 99.000,-. Sælges for højeste bud over kr.
50.000,- pga. skilsmisse. 3 værelses møbleret. Entre, spisekøk-
ken, altan, badeværelse, badekar, vaskemaskine, tørretumb-
ler- 2 værelser, stue, gæstetoilet. Månedlig fællesomk.
kr. 1.600,-
Pris: Højeste bud over kr. 50.000,-
Mail: ttl@info-revision.dk
Telefonnummer: 21719945
Mobil: 21719945

Fyra tomter med sjöutsikt
Indrykket 30. november 2009
Högt belägna naturtomter med sjöutsikt. Vackra omgivningar
med lövskog och fina bad- och fiskemöjligheter. Byggklara
tomter med vatten, avlopp och el vid tomtgräns. Storlek 1303-
1488 kvm.
Pris: 300 000 SEK per tomt eller 1 100 000 SEK för alla fyra-
Mail: hansuno_carleke@hotmail.com
Mobil: +46705440213

Fritidshus, Bassholma 50 km f. Helsingborg
Indrykket 11. november 2009
Typisk ”svenskrødt” hus ca. 30 kvm., 2 rum, carport. Uden
vand og el. Tomteareal 3.464 kvm med eg- gran- og løvskov +
vild blomstereng. Taxering: 172.000 SEK
Pris: 125.000 DKK
Telefon: 38 86 16 80

Hus m 2 lejligheder
Indrykket 11. november 2009
3 værelser køkken toilet kælder m vaskemaskine nyere fyr.tæt
på badeog fiskesø 250 km fra broen.(hus hjørring nyt el vvs
495 000)begge kan byttes med hus sjælland.
Pris: 149.000 dkr
Mail: goetje@hbgeeks.dk
Mobil: 42473260

Charmerende hytte sælges
Indrykket 29. oktober 2009
Hytten ligger højt og smukt i en skov 300 m. fra en stor sø.
Læs mere her: http://www.rudolph-lentz.dk
Pris: 525.000 dkr
Mail: carl.pallesen@skolekom.dk
Telefonnummer: 44959048
Mobil: 26829048

Norra skåne, nära perstorp
Indrykket 29. oktober 2009
Stuehus plus anneks, tæt ved sø. Eg-bøgeskov. Har boet der
i 3 år. 60m2 stuehus med fint anneks cirka 40 m2. El, vand,
telefon.
Pris: 800.000 Skr
Mail: ewestzynthius@yahoo.dk
Telefonnummer: 22436676

Grund nær Badesø sælges
Indrykket 29. oktober 2009
1450 km2 hjørnegrund til skov med div.installationer. Grun-
den ligger tæt ved Lursøen, Skåne, ca 20 km fra Hässleholm
og 120 km fra Malmø. Mulighed for at leje egen bådplads.
Pris: dkr. 195.000
Mail: steinmetz@essbredbaand.dk
Mobil: 60925032

Skønt hus i Säfsen
Indrykket 29. oktober 2009
Tæt på skibakker, mountainbike, kano fiskerri, heste, jagt.
I Säfsen (Frösaråsen) ligger det skønneste hus.
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Nyt badeværelse, malet inde og ude. nyt køl/frys. ny stor
elvarmer, nye radiatorer.
Pris: 350.000kr.
Mail: jh@beautiful-living.dk
Telefonnummer: 31690025

Liebhaverhus direkte til sø
Indrykket 29. oktober 2009
Ensomt beliggende rødt torp fra 20´erne med el/vand og
pragtfuld skøn søudsigt med adgang til badebro - ældre båd
medfølger.
Pris: 1.750.000 sv.kr.
Mail: jth@tekniq.dk
Mobil: 29882424

Ferielejlighed i Strømsnæsbruk
Indrykket 29. oktober 2009
3 værelses andelslejlighed på 75 kvm beboelse Månedlig
boligafgift er p.t. 2868 SEK Lejligheden har nyt køkken med
opvaskemaskine og vaskemaskine.
Pris: 170.000
Mail: jesper.gotthelf@jubii.dk
Telefonnummer: 60615094

Mindre torp fra år 1866
Indrykket 26. oktober 2009
Ved Markaryd. Huset ligger i nærheden af Kraxa søen. Egen
grund 836 kvm. 78 kvm. beboelse. 4 rum og stort køkken.
indlagt vand og el.
Pris: 375.ooo sv.kr.
Mail: oleogbirthe@kabelmail.dk
Telefonnummer: 49132922
Mobil: 20403259

KØBES/SØGES
Ødegård/ torp søges
Indrykket 30. november 2009
Gård eller hus/hytte 80-140 m2, gerne møbleret. Indlagt
vand/afløb/el. Stille beliggenhed, smuk natur, sø- og skovnær.
Gerne med jagt. Max 3 timer fra Helsingborg el. Varberg.
Pris: 500.000 - 900.000 d.kr
Mail: klostergaarden@ofir.dk
Telefonnummer: 74845267
Mobil: 40956009

Køb af billig torp
Indrykket 30. november 2009
Sverigeselskende familier(2) søger idyllisk torp max 100 km
fra helsingborg.Gerne el/vand indlagt.gerne 2 soverum. Vil
blive passet godt i mange år fremover.
Pris: 400.000 svenske kroner
Mail: rikkealbert@comxnet.dk
Telefonnummer: 43472707
Mobil: 22328215

Svensk fritidshus/hytte søges
Indrykket 8. oktober 2009
Øde beliggende torp/hytte beliggende i skov maks 2-3 timers
kørsel fra Malmø/Helsingborg. Grund ca. 4-5000 m2. Strøm
og indlagt vand ikke en nødvendighed. Gerne nærhed til
badesø.
Mail: meyhoff@mail.dk
Telefonnummer: 30516667

UDLEJNING TILBYDES
Billig udlejning af svenskidyl
Indrykket 30. november 2009
Renoveret ødegård med alm. bad og toilet, 130 km. fra DK
ses meget mere på www.svenskidyl.dk
Pris: 1995 kr. pr. uge 995 pr. weekend
Mail: jwl@mail-online.dk
Telefonnummer: 22812780
Nyrenoveret ødegård ved sø
Indrykket 30. november 2009
Nyrenoveret ødegård med egen bådeplads se mere på
www.sverige-odegaard.dk
Pris: 1995 kr. pr. uge 995 pr. weekend
Mail: info@sverige-odegaard.dk
Mobil: 22 81 27 80

Charmerende 120 m2 træhus
Indrykket 29. oktober 2009
Charmerende 120 m2 træhus, orginalt, 40 km. fra Helsing-
borg direkte til Rønne Å, udlejes. Køkken, bad, 3 soveværel-
ser, brændeovne/komfur, have. Indkøb, golf, skov m.m.
Pris: DKK. 4.500 pr. uge
Mail: flemming.wind@hotmail.com
Mobil: 0045 21 26 95 45

Hallandsåsen, Kollebäcktorp udlejes
Indrykket 29. oktober 2009
Nybygget 2 etagers, helårsisoleret gæstehytte. Skisport ca. 9
km derfra. Også herlig sommer udlejning. Morgenmad er
med i prisen. Ring for evt. fotos.
Pris: 300 kr. pr. dag. 2000 kr. pr. uge
Mail: lise2909@yahoo.com
Telefonnummer: 48415364
Mobil: 77344629

Ønskes Langtidsleje
Indrykket 30. november 2009
Vi er en familie, som søger et fritidshus/ødegård til langtids-
leje - gerne uden el og vand indlagt og dejligt øde - evt 1/2 til
helt år.
Mail: jkrmoeller@gmail.com
Telefonnummer: 62262772
Mobil: 29846265



47

Ældre torp
i det nordøstlige Skåne
Beliggende i udkanten af Knislinge, 110
km fra Helsingborg. 200 m til offentlig
transport. Nær golfbane. Grund 1140 kvm,
hus 78 kvm. El, vand og afløb. El-varme og
el-komfur samt kakkelovn og brændekomfur.
Baderummed kar. Stue og 3 kamre, 6 sove-
pladser. Desuden “ekonomihus” 50 kvmmed
mulighed for indretning af værelser.

Prisidé: 200.000 dkk.
Kontakt annelise.annelise@gmail.com

www.villakom.dk
- artikler, portrætter, nyhedsbreve

Freelancejournalist Merete Nørgaard,
merete@villakom.dk

Glückstadtsvej 2, 2100 København Ø
tlf.: 39437767 / e-mail: info@dansksolenergi.dk
Hjemmeside: www.dansksolenergi.dk

Mangler du strøm til ødegården?

Miljøvenlig strøm til:
Computer, TV, radio, vandpumper, køleskabe,
belysning og meget andet

Vi tilbyder også:
Køleskabe 12V/Gas, vandpumper, lavenergipærer,
små ventilatorer, soldrevne hus-affugtere mm.

Flere informationer
Ring eller skriv til os og få et uforpligtende tilbud på
et komplet solcelleanlæg, der passer til dit el-behov

Vi tilbyder solcelleanlæg
– moderne strømforsyning

Fritidshusforsikring
igennem Säkra/ Moderna Försäkringar

Vi har taget en forsikring frem specielt tilpasset for dig som har
fritidshus i Sverige. Premien betaler du igennem din bank i Danmark.

På vores hjemmeside finder du mere information og kan også bestille et tilbud
på www.dinforsakring.se.

Du logger dig ind med DT og password sakra
Du når os også på telefon +46 36 30 48 30

Dejlig Vestküststuga til salg!
i Egernahult 100 km fra Helsingborg, og 8 km fra Knäred.

Huset er beliggende i et smukt skovmiljø i et velordnet og stille område med udsigt over
Krokåen og i gåafstand til Flammafallet. Det røde fritidshus har en stueetage på 80 m2
plus en stor lukket veranda , 79 m2 højloftet kælder med sauna. Separat bad og toilet.
Huset er godt isoleret med 3 lags termoruder.

Pris: 575.000 DKK
Kontakt: brysgaard@gmail.com eller krm@kabelmail.dk Tel.: 24887540 eller 23297060



En billet – flere afgange

www.scandlines.dk

Kør lige om bord når du bruger dit Scandlines HH-Ferries Torpare kort i
Automatic banen i færgehavnene i Helsingør og Helsingborg, så kan du
checke ind på under 15 sekunder. Du skal bare køre frem til automaten,
sætte kortet i og indtaste antallet af personer i bilen på automatens skærm.
Tag kvitteringen og så er du klar til at køre ind i den anviste bane.

Her er vi igen - Sverige!
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