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Gode råd før køb og salg 
af hus i Sverige
- advokaten tænker højt

Kurser, ture og god musik
- find sæsonens aktiviteter midt i bladet

Den magiske sommerfugl
- silkevinger og sommertegn

Trekammerbrunn og 
andre afløb
- når huset ikke har kloakering
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Jeg har set en sommerfuglepuppe klække. Det var i et 
sommerfugleland i Zoologisk Have, hvor pupperne 
var hægtet på stænger i lange rækker. Helt livløse, grå, 
indtørrede at se på. Et af den slags bure, hvor ingen 
bruger mange sekunder, for der er ikke rigtig noget in-
teressant at se – Undtagen lige når miraklet sker. Den 
knastørre puppe krøller ligesom let sammen, vrider sig 
lidt, holder pause, og vrider lidt igen. Den nye som-
merfugl aser og maser sig ud af skallen, og lige som 
den slipper fri, er den endnu helt krøllet sammen, som 
om den stadig skal passe til puppen, i tilfælde af den 
fortryder.

Men så sker det. Og jeg så det selv. Den virrer lidt med 
hovedet, strækker både ben og følehorn og folder stille 
og roligt de silkefine vinger ud. Pang! Fuld af farver. 
Orange, lilla og blå. Klar til at flyve næsten med det 
samme, og klar til at forstærke følelsen af sommer, 
når den lydløst basker rundt i landet og leger mel-
lem blomster, gæster og grillmad.  I Sverige findes der 
arter, der er ukendte for Danmark, og naturfotograf 
Ole Andersen præsenterer os for nogle af dem inde i 
bladet. Det er et smukt syn, og selvom vi kun lige har 
taget hul på foråret med dette nummer af Torpare, 
vækker de skarpe billeder længslen efter endnu en 
sommer i det svenske.

Generalforsamlingen den 23. februar fylder også godt 
i bladet. Salen i Ingeniørernes Hus var fyldt, og det 
blev en aften med både engagement fra medlemmerne 
og taler fra foreningens forskellige nøglepersoner på 
de mange poster. Poster er der mange af i en frivillig 
forening som vores. Til en generalforsamling bliver de 
mange mennesker, der bærer med, mere tydelige for 

en dag. Ligesom det bliver tydeligt, hvorfor de bruger 
så stor en del af fritiden på at få Torpare-maskineriet 
til at køre: En fyldt sal med medlemmer i alle aldre, 
størrelser og køn, der har hvert sit formål med sit 
medlemskab. Sådan en aften vanker der både ris og 
ros. Så længe risen er konstruktiv og roserne flest, er 
der nok mange af os, der gerne bliver ved at give en del 
af vores fritid til vores fælles forening. Heldigvis. Og – 
husk nu - der er altid plads til flere.

Så er der jo lige det der med High Chaparral. Jamen, 
jamen. Hvad skal vi dog mene om det?! Passer sådant 
et cowboyland i vores svenske forestilling om røde 
træhuse, lyse birkeskove og håndmalede tapeter? Nej, 
ikke rigtig. Ikke desto mindre er High Chaparral en af 
de mest besøgte seværdigheder i Sverige. Hele 265.000 
personer vraltede sig gennem det sære, levende, 
livlige land på bedste cowboymanér i løbet af 2009. 
Børnene elsker det. Og når børnene elsker det, gør de 
fleste voksne det også. Her er skydere, helte og skurke, 
guldvask, bisonokser, larm og ballade hele sommeren. 
Mads Weltzer fortæller om en forlænget weekend med 
familien, hvor High Chaparral tog pusten fra både 
forældre og børn. Så nu har de ærkesvenske cowboys, 
der huserer lidt vest for Värnamo, også listet sig ind på 
nogle sider i bladet. Bladsheriffen kunne ganske enkelt 
ikke forhindre det.

Merete Nørgaard
Redaktør
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NYT fra foreningen

En generalforsamling er altid noget særligt. Som et årligt 
statusmøde for alle i en forening – passive og aktive. Danske 
Torpares generalforsamling var, denne tirsdag aften i februar, 
da heller ingen undtagelse. 
Bestyrelsen, og en række frivillige, havde længe gjort forbere-
delser til aftenen, og medlemmer fra nær og fjern gav ansigter 
og liv til foreningen, efterhånden som stolene i salen blev fyldt 
op til sidste plads.

På den store skærm bag talerstolen rullede et lysbilledshow af 
svenske motiver og stemninger, og bestyrelsen havde bænket 
sig på række med front mod salen.

Advokat Lars Holm Rasmussen blev valgt som dirigent, og 
kunne konstatere at Generalforsamlingen i henhold til ved-
tægterne kunne anses for lovlig. Så langt så godt. Dog var et 
mindre antal medlemmer, bosiddende i udlandet, blevet snydt 
for indkaldelsen i tide, og dirigenten understregede allerede 
fra start, at dette faktum eventuelt kunne få konsekvenser for 
muligheden for at træffe beslutning, når det kom til forslaget 
vedrørende kontingentforhøjelse.
Kurt Henriksen (og hustru Britta Syskind) blev valgt som 
referent, hvorefter foreningens formand, Per Bonke var første 
mand på talerstolen.

Formandens strejftog 
Formandens beretning var en hvirvelvind af alle de mange, 
mange aktiviteter og gøremål, Danske Torpare har været 
præget af i det forgangne år. I flæng nævnte han blandt den 
store flytning fra Landskronagade til de nye faciliteter på 

Rosenkæret; flere – og lange – forhandlingsforløb med både 
Scandlines og Øresundsbron, der heldigvis havde resulteret 
i endnu bedre rabatter til medlemmerne; et stigende antal 
kursus- og aktivitetsudbud; Vidensbanken, som nu er skudt 
for alvor i gang på hjemmesiden, med digre værker om alt fra 
kloakering til seværdigheder i det svenske; vindkraftdebatten, 
der stadig blæser mærkbart i foreningen – og endelig ikke 
mindst glæden over at kunne præsentere et tilfredsstillende 
regnskab 2008/09.

Han kom også ind på den ulykkelige situation, foreningen er 
havnet i med lang tids sygdom hos sekretariatsleder, Rasmus 
Thykier, der har betydet, at ansættelsesforholdet ikke længere 
kunne fortsætte. Per Bonke understregede, at det er Rasmus 
Thykiers fulde fortjeneste, at foreningens medlemsblad og 
hjemmeside har udviklet sig til det, de er i dag, ligesom han 
har stået bag en markant forbedret og ny servicekultur over for 
medlemmerne. Foreningen søger nu en ny daglig leder, og har 
opslået stillingen på både hjemmesiden og jobzonen.dk. 

Kontingenter og medlemskab
Bestyrelsen havde valgt at fremlægge et forslag om forhøjelse 
af kontingentet på 75 danske kroner pr. medlemskab. 
Danske Torpare er pålagt momspligt, som blandt andet bety-
der, der skal svares moms af kontingentindtægten. I 2008/09 
har man desuden kun haft delvist momsfradrag på indkøb – 
hvilket er en ubalance, foreningen på ingen måde er tilfredse 
med.  Herudover har sekretariatet en administrativ tung og 
tidskrævende byrde, som handler om at ruske op i de – des-
værre - mange medlemmer, der ikke betaler deres kontingent 

GENERALFORSAMLING 
i Danske Torpare 2010
Foreningen kunne afholde sin 29. generalforsamling den 23. februar 2010. Igen i år lagde 
Ingeniørforeningens Hus i København lokaler til, og 159 torpare havde valgt at møde op.
Denne artikel er IKKE referatet – men derimod et resumé af ord og indtryk fra aftenen.
Det egentlige referat og formandens beretning kan læses på www.danske-torpare.dk. 

Tekst og fotos af Merete Nørgaard
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Formandens beretning blev godkendt.
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til tiden. Per Bonke kunne oplyse, at antallet i dette regnskabsår 
var oppe på næsten 1400 medlemmer, der ikke har betalt sit 
kontingent til tiden. Foreningen vil derfor overveje at indføre 
tvungen brug af PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service) 
for nye medlemmer, ligesom man også overvejer at indføre 
rykkergebyr for de medlemmer, der betaler for sent. 
Pr. dags dato har foreningen 10.435 medlemmer – og kan den 
25. november fejre sin 30 års fødselsdag.

Plads til friske kræfter
Som afrunding på sin formandsberetning, takkede Per Bonke 
medarbejderne for en stor indsats, og rettede en ligeså stor tak 
mod den stigende gruppe af frivillige kræfter, der har engage-
ret sig på forskellig vis i foreningen.  Skulle der blandt medlem-
merne findes nogle, der har interesse og lyst til at være med 

i korpset af frivillige, efterlyste Per Bonke særligt folk, der 
kunne hjælpe med at skaffe foreningen flere attraktive tilbud 
og rabatter til medlemmerne, eller frivillige, der kunne have 
lyst at være med til arbejdet i bladredaktionen. Interesserede 
kan bare henvende sig. Et par spørgsmål fra salen fulgte i 
kølvandet på formandsberetningen, før en enig sal med 
klapsalver og røde stemmesedler godkendte beretningen.

Regnskabets time
Efter en pause med både velsmurte sandwich til alle og en 
livlig præsentation på det store lærred af hjemmesidens 
nye Vidensbank, gik kasserer Bent Hansen på talerstolen for 
at fremlægge foreningens regnskab. Det viste et overskud 
på 740.000 kroner, mod et budgetteret overskud på 7.000 
kroner. En del af forklaringen på det fine resultat skal findes 

Nyvalgt til bestyrelsen, Jørgen Bagge Steen, og medlem og frivillig Bent Eide Nielsen.

Formand for bestyrelsen, Per Bonke.
Der lød stor tak til Aktivitetsudvalgets formand,  
Geert Fredslund Nielsen, for hans mange år i bestyrelsen
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i en god placering af foreningens formue i værdipapirer, 
som har givet en indtægt på 438.000 kroner. Samtidig er 
der solgt flere billetter end budgetteret, ligesom omkost-
ningerne i forbindelse med kurser og aktiviteter har kunnet 
holdes nede.

På indtægtssiden har annoncerne i bladet solgt godt, og har 
således givet et nettoprovenu på 210.000 kroner.
Hverken foreningens interne eller eksterne revisor havde 
fundet anledning til bemærkninger til regnskabet, og på 
opfordring af dirigenten bekræftede foreningens interne 
revisor, Claus Falk-Larsen, da også dette, hvorefter forsamlin-
gen godkendte regnskabet.

Budget og afstemning om kontingentet
Kasserer Bent Hansen kom, i sin gennemgang af det nye 
budget, også ind på flere grunde til forslaget om kontin-
gentforhøjelsen. 

”Årsagen til kontingentforhøjelsen er åbenbar.  I indevæ-
rende år kommer vi til at tære på foreningens egenkapital, 
da kontingentstigningen først får effekt i 2010/11, og vi kun 
kan tære på egenkapitalen i en periode, så er den opbrugt, 
forventeligt cirka fire til fem år. Vi ønsker at opretholde det 
høje serviceniveau overfor medlemmerne, på aktivitetsni-
veau og i bladet,” begrundede han blandet andet.

Da debatten og spørgsmålene herefter blev givet frit, var 
det da også primært kommentarer til kontingentforhøjelsen, 
der blev luftet i mikrofonerne. På positiv vis. Ingen i salen 
fandt det tilsyneladende urimeligt med de 75 ekstra kroner 
på medlemskabet, og da afstemningen blev sat i gang var 
der således en skov af røde ja-sedler i luften. Seks medlem-

mer ville hverken stemme for eller imod, tre medlemmer 
sagde nej. Dermed var kontingentforhøjelsen vedtaget, 
så kontingentet fra næste år stiger fra de nuværende 300 
kroner, til 375 kroner årligt pr husstand.

Nye medlemmer til bestyrelsen
Per Bonke blev genvalgt som formand under store klap-
salver. Geert Fredslund Nielsen og Kurt Henriksen ønskede 
begge at forlade bestyrelsen, og Per Bonke takkede dem 
varmt med både ord, håndtryk og rødvin for deres store ind-
sats gennem årene. De ledige sæder bliver fremover besat 
af Jørgen Bagge Steen og Tanja Hedager, som begge blev 
valgt ind med klapsalver fra salen.

På suppleantposterne blev både Bjørn Donnis, Peter Nie-
mann Thøgersen og Niels Gervig genvalgt, mens Anders 
Grand og Kristian Garde blev valgt som nye medlemmer af 
suppleantgruppen. Bestyrelsen har herefter fuld suppleant-
bemanding på i alt fem medlemmer. De eksisterende reviso-
rer, John Lauritsen og Claus Falk-Larsen, blev genvalgt.

Eventuelt og tak for i aften
Da aftenen var nået til dette sidste punkt på den officielle 
dagsorden, var stemningen stadig god, om end flere i salen 
var ved at være møre. Der kom lidt spredt fægtning i emner 
som aktiviteter, der gerne måtte være flere af, roser til Rasmus 
Thykier, og hvorvidt der kunne stå flere navne på ét med-
lemskort. Spørgsmålene blev besvaret på stedet af bestyrel-
sespanelet, og det var derfor en ærlig formand, der kunne 
takke for en god aften til både fremmødte medlemmer, diri-
genter, frivillige hjælpere, bestyrelsen, udvalg og foreningens 
medarbejdere, som alle har del i det resultat, der er skabt. 
(flere billeder  næste side...)                                                                    

Næstformand Henrik Zein. Kasserer Bent Hansen
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Medlem og frivillig husvært, Kay Nilsson og 
suppleant Bjørn Donnis får sig en hyggesnak i 
pausen.

Kurt Henriksen fik både stor tak og rødvin 
for sin tid i bestyrelsen.

Advokat Lars Holm Rasmussen 
var aftenens dirigent.

I pausen blev 
der reklameret 
levende for den 
nye Vidensbank 
på hjemmesiden.

Nyvalgt til bestyrelsen, Tanja Hedager, blev præsenteret på storskærmen.
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Advokat

Göran Mellerup
www.mellerup.nu

Mottagning i
Köpenhamn, Svedala, Ryd

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

Specialiseret i at renovere, til- og ombygge gamle svenske torp og 
ødegårde i Skåne, Halland, Kronoberg og Jönköpings Län.

 

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

 
Skal huset sælges (eller købes) ? ?
Ring uforpligtigende til Dansk Ejendoms Consult. Vi har siden 1980 primært beskæftiget os med
vurdering og salg af huse i Sverige. I alt er det blevet til over 4.500 vurderinger og over 2.700 salg.
Vi er eneste danske statsaut. ejendomsmæglerfirma der tillige er Registreret svensk mæglerfirma i
det statslige fastighetsmaklarnamnden.se – Din garanti for en sikker handel ! 
Se mere på www.svenske-huse.dk eller ring 3929 2997 (udenfor kontortid: 4053 3007)

M.v.h. Dansk Ejendoms Consult – Østerbrogade 113 – 2100 København Ø
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For ganske nylig fandt jeg en bog om ”Fritidshuset”. 
Den udkom i 1969 og gjorde en del ud af, hvordan man 
kom insekter til livs. Nu er man gudskelov mange steder 
ved at have en mere tolerant holdning til ”kryb”.
Når det gælder sommerfugle, findes de over det meste. 
De flyver i haverne, langs skovbryn og rundt på en-
gene. Forekomsten er blandt andet bestemt af larvernes 
foderplanter. Der er planter, som er specielle for Sverige, 
og der er løvtræer med nordgrænse forskellige steder 

i det store land. Det spiller også en rolle, hvordan man 
forvalter landskabet. Nogle arter har begrænset flyvetid; 
mens andre er fremme en god del af sommeren.

Både dvale og træk
En del sommerfugle optræder i to generationer. Det 
gælder så kendte arter som Dagpåfugleøje (”påfå-
gelöga”), Nældens takvinge (”nässelfjäril”), Det hvide C 
(”vinbärsfuks”) og Sørgekåbe (”sorgmantel”). Sommer-

Den 
      
                         sommerfugl
Sommerfuglen flagrer lydløst, let og tilsyneladende ubekymret gennem sæsonen. 
I Sverige findes cirka 2.700 arter. Nogle er store og farverige, mens de fleste er små 
og anonyme.

 
Af naturfotograf Ole Andersen
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kuldet går i dvale og overvintrer på lofter, i brændestab-
ler og hule træer ved hjælp af indbygget frostvæske. Om 
foråret flyver de ud i lyset og formerer sig.
Der er også arter, som ikke kan klare vinteren og derfor 
dør, mens andre horder af artsfæller dukker op hvert år 
på træk fra sydligere egne. Det gælder for eksempel den 
berømte Tidselsommerfugl (”tistelfjäril”)
Det er forskelligt, hvordan arterne overlever. Nogle 
sover sig gennem vinteren som dvalesiddere, andre i 
tilstand som æg, larve eller puppe. Der er en del larver, 
som graver sig nogle centimeter ned i mulden og over-
lever; undertiden lever de flere år i puppen beskyttet af 
en kokon. 

Når hr og fru sommerfugl har parret sig, er deres rolle 
udspillet, og de går til grunde. Ægget udvikler sig, 
larven bryder skallen og udvikler sig over flere hudskif-
ter (en larvehud har begrænset tolerance). Så kommer 
forpupningen – inden det magiske øjeblik, hvor en ny, 
farvestrålede sommerfugl klækkes.

Sjældne syn
De fleste af Sveriges cirka 2.700 arter er småsommerfug-
le som møl og viklere (”småfjärilar”), der er ganske 
uinteressante for de fleste af os. Men blandt 
dagsommerfuglene er der nogle store og 
markante arter, som vi sjældent eller 
aldrig ser i Danmark. Det samme 
gælder for natsværmerne. Er man 
heldig, flyver en stor natsværmer 
ind i køkkenet, eller man finder den 

ved lampen næste morgen. Der er også nogle natsvær-
mere, som ikke har opdaget, de ”bør” flyve om natten, 
og derfor glæder os om dagen. Nogle af dem er meget 
farvestrålende, som for eksempel gruppen af køllesvær-
mere (”bastardsvärmare”).

Hvis interessen griber om sig – det sker for nogle af os! 
- må man også bevæge sig hen, hvor de meget specielle 
arter er. Man må færdes på de smålandske grusveje de 
ganske få dage om året, hvor den statelige Poppelsom-
merfugl (”aspfjäril”) viser sig, og man må op i den små-
landske skærgård ved Loftahammer, eller endnu bedre 
i Östergötland - og allerbedst det nordlige Gotland - for 
at se den statelige Apollo.
En af Nordens største sommerfugle, Svalehale (”maka-
onfjäril”), er desværre blevet sjælden i Skåne, men kan 
endnu opleves i det smålandske og ølandske terræn.



Man tager …
Ca. 400 g saltet laks   
(se særskilt omtale om saltet laks nedenfor)
Peber, kapers (en spsk. eller to)
Rasp
Lidt olie/smeltet smør
4 æg
2-3 dl mælk

Kan man ikke lide kapers – eller ønske man bare va-
riation, så udelad kapers og drys med rigeligt klippet 
purløg (altså ”gräslök”).

Man gør …  
Saltet laks skylles godt - evt. kan der benyttes  
fersk laks – eller koldrøget eller ”rimmat”  
(let lagesalt - ”sprængt”) laks. 
Skæres i mindre stykker/strimler.
Smør et ovnfast fad eller skål og læg lakseskiverne i.
Drys med peber (og salt, hvis der er brugt fersk laks).
Strø rasp + lidt olie/smør over.
Rør æg og mælk sammen og bland med kapers.  
Hæld over. Lidt rasp øverst.
I ovn ved 225°C, til ægget er stivnet.
Smager bedst lidt afkølet som forret –  
eller spis det lunt eller koldt som forret/frokostret.

Saltet laks – hvorfra får man det?
Hård saltning (så filet’en bliver ganske hård og stiv)  
var måden, hvorpå man konserverede laks til eksport  
– og til forråd – indtil vor tid. 

Det er meget enkelt at gøre selv.
Anskaf noget laks – ferske fileter, frosne portionsstykker 
eller andet. Den frosne laks tøs nogenlunde op – fersk 
laks tager man, som det er. Fisken lægges i en plastpose 
med en håndfuld salt eller to. Luften klemmes ud og der 
bindes til. Posen i køleskabet. Vendes med mellemrum.
Venter man til næste dag, får man ”rigtig hårdsaltet 
laks”, der skal skylles og udvandes en times tid inden 
anvendelse.  

Lader man kun laksen ligge i saltet ca. 4-6 timer, er den 
normalt passende saltet til at anvendes direkte i denne 
opskrift, efter bortskylning af vedhængende salt. 
Har man ikke tid til at salte laksen ½ dag, drysser man 
bare med salt og lader det ligge, så længe man nu har tid 
– og tilsætter salt i følge opskriften.  

Halländsk Laxlåda
En opskrift med historiske rødder 

Af Bjørn Donnis

De fire store åer i Halland: Lagan, Nissan, Ätran og Viskan (”Laga Ni, Äta Vi” som de svenske børn lærte) 
var engang Europas bedste lakse- og ørredfloder. Især Lagan og Nissan dannede i Middel-alderen, og 
helt op i 1800-tallet, basis for en - efter datidens forhold - kæmpe eksport af saltet laks.

Det store laksefiskeri fra Laholm standsede brat i 1920’erne og 30’erne, hvor Lagans dengang så store 
dæmninger med tilhørende kraftværker blev anlagt. Siden da har de skiftende ejere af vandkraftværker-
ne opdrættet yngel og udsat over 100.000 pr. år, så laksen vender stadig tilbage, men kan ikke komme 
op til gydepladserne.

Overstående simple opskrift er af ukendt alder, men ingredienserne tyder på, at den har ældgamle aner.
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 forret – 
spis det lunt eller koldt som forret/frokostret.

De fire store åer i Halland: Lagan, Nissan, Ätran og Viskan (”L
var engang Europas bedste lakse- og ø
helt op i 1800 t ll
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Haure ś Kultursnickeri
Dansk snedker laver vinduer og 
døre i gammel stil,
samt mindre ombygninger.

www.haureskultursnickeri.se
Tel. 0046 - 708 849 566

Bättre Bostad

Bogorm eller læsehest?
Som medlem af Danske Torpare 
sparer du 15% på dine bogindkøb!
 
Medlemmer af foreningen får 15% rabat på bøger hos Harders Boghandel i butikken i København og i deres netbutik. Der 
gives 15% rabat på ikke i forvejen nedsatte bøger.

I netbutikken www.harders.dk sættes under købsprocessen hak i feltet ”Klik her hvis du har en rabatkupon”. Herefter udfyldes 
koden torpare i feltet ”Indtast din rabatkode her”. Rabatten bliver herefter fratrukket.

Den fysiske butik er beliggende på Nørrebrogade 226 i København. For at opnå rabat skal nyeste gyldige medlemskort fremvi-
ses. Rabat kan ikke opnås med forældet medlemskort.

DA
NSKE-TORPARE

.  Forening af danske med hus eller 
gru
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e  
.



Sådan lyder et par ofte anvendte indledninger i e-mails 
til mig i min hverdag med rådgivning om huskøb i 
Sverige. Over for TORPAREs sluttede kreds af læsere – 
hvoraf enkelte nok er blandt de tidligere spørgere – skal 
jeg ærligt indrømme, at jeg skiftevis morer og undrer 
mig over den optimistiske, kortfattede spørgestil - især 
hvis næste linje i e-mailen røber, at svaret helst skal 
foreligge senest dagen efter, hvor købekontrakten skal 
underskrives. 

Min reaktion skal ses på baggrund af, at det mest nær-
liggende svar på begge spørgsmål lyder: ”Alt”!
Det er jo imidlertid ikke noget hjælpsomt svar, og nok 
heller ikke det, spørgerne forestiller sig. På samme måde 
må man vise god vilje, når journalister til brug for tema-
beskrivelser om svenske fritidshuse efterlyser 5 gode 
råd og lignende til indsættelse i de allesteds værende 
faktabokse. Forhåbentlig har jeg i de enkelte sammen-
hænge kunnet give tilstrækkelige råd, selv om realiteten 
er, at spørgsmålene fortjener svar og samtale af varighed 
på ikke under et par timer. 

Forbered handlen
Det store og væsentlige skridt, at købe (eller sælge) 
ejendom i udlandet, bør ikke hastes igennem og beslut-
tes på grundlag af få og forenklede ”sandheder”. En ma-
nende opfordring til både købere og sælgere vil derfor 
være: Forbered hushandelen i god tid og på en ordentlig 
måde. 

For den, der overvejer at købe, kan masser af forhånds-
oplysninger skaffes og generelle spørgsmål besvares, 
inden den konkrete ejendom er fundet: Hvordan finan-
sierer vi? Hvad koster det at have hus i Sverige? Hvad 
er vigtigt at undersøge på enhver ejendom? Hvem kan 
hjælpe os med svarene? Hvordan er papirgangen ved 
aftaleindgåelse og myndighedsregistrering i Sverige? 
For den, der enten aktuelt overvejer at sælge, eller som 
på grund af forhold og forventninger i familien må reg-
ne med, at dette vil ske på længere sigt, kan systematisk 
opbevaring af matrikelkort, bygningstegninger, installa-
tionsmanualer, inspektionsrapporter, indkøbsfakturaer 
osv. blive til stor nytte - både som del af salgsoplysnin-
gerne og til det skattemæssige efterspil. Der er ingen 
grund til at tænke anderledes og være mindre betænk-
som og grundig, end hvis ejendommen lå i Danmark!

Fælles interesse
De samme emner er som regel aktuelle i de fleste 
handler, fordi ejendommens indretning tilsiger dette, 
og fordi der hverken i lovgivning eller retspraksis stilles 
de store krav til oplysningerne fra sælgers side. Skal en 
handel forløbe tilfredsstillende for begge parter, bør 
den svenske juras ”fredning” af sælger imidlertid ikke 
afholde denne fra at medvirke beredvilligt. Og køberens 
anledning til at undersøge, understreges jo særligt af, 
at den svenske retstilstand i afvejningen af parternes 
forpligtelser har ladet køberens undersøgelsespligt være 
afgørende – endda i en ganske skarp tolkning: Kun 
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             En rådgivers funderinger - 5gode råd
”Er der noget, vi særligt skal være opmærksomme på?” eller ”Kan du ikke lige sige mig, 
hvad der er vigtigt, når vi køber hus i Sverige?”  

Af Lars Holm Rasmussen, advokat.
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SE DE 5 GODE RÅD  
PÅ NÆSTE SIDE
Læs meget mere om køb og salg af 
ejendom i Sverige på foreningens 
hjemmeside i ”Vidensbanken”. 

Danske Torpare holder også flere 
relevante kurser i løbet af sæsonen
 om netop køb og salg.

sådanne fejl og mangler, som end ikke købers egen 
sagkyndige rådgiver kunne se eller forestille sig, kan be-
rettige køberen til senere at vende tilbage og rejse krav.
Et ekstra modspil for køberen kan bestå i, at den sven-
ske ejendomsmægler – trods lovgivningens forudsæt-
ning om, at han rådgiver begge parter – pr. tradition 
eller (dårlig) vane ikke ser det som sin opgave rutine-
mæssigt at fremlægge en række standardoplysninger, 
som vil være af interesse for de fleste. Ydermere ved kø-
ber ikke altid, hvad der er relevant at spørge efter, eller 
har en forenklet opfattelse af, hvad der gælder i Sverige.
Sælger, som i første omgang kunne se en fordel ved at 
springe over, hvor gærdet er lavest, har erfaringsmæs-
sigt mest glæde af, at alle oplysninger kommer frem, så 
han ikke skal besværes af købers spørgsmål og util-
fredshed, efter at handelen er afsluttet og ejendommen 
overtaget.

Foto: Bo Østlund
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1   Tal om bygningernes og installationernes aktuelle 
tilstand.  
Sælger: Læg frem hvad du ved om eget og forgæn-
geres arbejde. Erkend fejl og skjul ikke skavanker. 
De fleste købere vil have huset alligevel, men alle vil 
blive rasende over senere at føle sig snydt.  
Køber: Stil spørgsmål og undersøg grundigt. Und-
lad kun professionel besigtigelse, hvis du selv er 
fagmand, eller dine egne bekendte reelt har kvalifi-
kationerne til at besigtige. Alternativt vælger du at 
tage risikoen, måske fordi det står klart, at altomfat-
tende renovering nødvendigvis skal finde sted.

2   Kontrollér særligt om skorstene og ildsteder er i 
orden. Eftersyn og fejning skal som regel finde sted 
hvert tredje år (kan variere fra kommune til kom-
mune). Sælger bør udlevere seneste faktura og/
eller inspektionsrapport (protokoll), hvoraf tilstan-
den kan aflæses. Har skorstensfejeren ikke været 
på besøg inden for gældende interval, eller er nye 
installationer foretaget, bør parterne tage stilling til, 
hvem der sørger for kontrol. Eventuelt kan købe-
kontrakten indeholde betingelse om, at forholdene 
skal være i orden, og at parterne aftaler placering 
eller fordeling af de udgifter, der konstateres inden 
for en nærmere aftalt periode. Fejl og mangler ved 
ildsteder kan rumme både et sikkerhedsproblem, en 
latent merudgift af betydelig størrelse, hvis en skor-
stensmurer skal udføre omfattende arbejde – og en 
svær dialog med forsikringsselskabet, hvis brand-
skade senere opstår. Ændringer, f.eks. tilslutning 
af en brændeovn til en eksisterende skorsten, skal 
altid godkendes; og skorstene og ildsteder, der ikke 
har været anvendt i tre år eller mere, må ikke tages i 
brug uden besigtigelse.

3  Oplys, henholdsvis søg oplysninger, om tilstanden 
for ejendommens afløbssystem. Hvad er det for en 
type? Hvis sælger har modtaget påbud om at bringe 
noget i orden, bør han selv lægge oplysningerne 

frem. Køber kan spørge hos kommunen, hvis sælger 
ikke kan eller vil svare. Det er ikke ulovligt at sælge 
et ulovligt anlæg, men det er ansvarspådragende og 
kan medføre erstatningspligt at skjule oplysninger, 
der er afgørende for købers beslutningsproces.  
Læs i øvrigt artiklen OM AFLØB i Torpare nr. 128 
(februar 2010)..

4   Tal om de forhold i ejendommens nære omgiv-
elser, der har betydning for brug af ejendommen: 
Hvilke veje der kan og må benyttes både af ejeren 
selv og af andre berettigede (naboer m.fl.). Hvordan 
adgangen er til bade-, både- og fiskeplads, om båd 
må henlægges, og hvem man træffer aftale med i 
den ene og anden situation. Hvordan lokale land- 
og skovbrug, offentlige anlæg (f.eks. fyldpladser), 
erhvervsvirksomheder (f.eks. grusgrave og sten-
brud), idrætsanlæg (skydebaner, skispor, motorba-
ner) og energiforsyning (vindmøller, kraftlednin-
ger) påvirker omgivelserne med hensyn til trafik, 
parkering, støj og andre følger og ulemper. Forhol-
der det sig sådan, at ejendommens vandforsyning 
eller dens spildevand henholdsvis hentes og udledes 
uden for ejendommens eget areal, er det selvsagt 
væsentligt at afklare, hvilke aftaler der er indgået 
med pågældende naboer, og om aftalerne er sikre 
nok eller bør søges forbedret.

5  Tal om ejendommens udgifter til forsikring, af-
faldshåndtering, spildevandstømning, el-forsyning, 
vejbidrag og andet fast eller tilbagevendende samt 
den svenske beskatning. Gennemgå den dokumen-
tation og de beløbsspecifikationer, der foreligger.  
Gennemse hidtidige forsikringer, som kan vise sig 
forældede i deres dækningsomfang. Få overblik over, 
om renovationsordningen byder på valgmuligheder, 
der passer bedre til behovet fremover. Undersøg om 
el-forsyningen kan skaffes billigere hos andre leve-
randører eller på gunstigere vilkår hos den hidtidige, 
f.eks. ved åremålsaftaler. 

De fem punkter er selvsagt ikke udtømmende, men 
repræsenterer de klassiske og hyppigste forsyndelser og 
problemområder. Det skal ikke være en videnskab at 
sælge og købe fast ejendom, men arbejdsindsatsen bør 
afspejle, at der dog sædvanligvis er tale om pænt store 
købesummer – og overraskende store udgifter, hvis man 
ikke tænker sig om.

Ud over disse tilrådelige undersøgelser og samtalepunk-
ter forudsættes selvfølgelig, at aftalens indgåelse og det 
efterfølgende sagsforløb i øvrigt gennemføres på en 
betryggende måde, enten under medvirken af professio-
nelle rådgivere eller ved parternes egen samvittigheds-
fulde og imødekommende indsats.

De 5 gode råd– 
til både sælgere og købere kunne være:
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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,-



Fra mange svenske huse på landet har man i årevis ladet 
regnvandet løbe direkte ud på jorden, og vand fra va-
sken løbe gennem rør ud på jorden, eller til ”stenkista” 
eller ”stenöga” (faskine). Toilettet var et das, der tømtes 
med nedgravning eller på møddingen. Efterhånden vil 
mange huse have fået afløbsinstallationen mere eller 
mindre moderniseret - tørkloset, septiktanke og lignen-
de – men hvis man står for at skulle forbedre yderligere, 
vil den mest praktiske, og ofte også den eneste lovlige, 
løsning, være at lade gråt og sort spildevand gå til en 
”trekammarbrunn” med infiltrationsanlæg; naturligvis 
med mindre man har kloakeret i området. 

Funktion af ”trekammarbrunn”
En ’trekammarbrunn’ består af en tank på typisk 3 m3, 
der er delt i tre segmenter af lodrette vægge. Der er 
forbindelse imellem det kammer, hvor indløbet er, og 
mellemkammeret, og mellem mellemkammeret og det 
kammer, hvor udløbet går fra. Forbindelserne går hen-
holdsvis i ”middelhøjde” og tæt på bunden.

En typisk svensk ’trekammarbrunn’ består at en ”lod-
ret cylinder” (betonbrønd eller plasttank), der er delt 
af lodrette vægge med et hul i, der skaber forbindelse. 
Idéen er, at det slam, der flyder ovenpå, skal blive i de to 
første kamre, og det tunge slam skal bundfælde succes-
sivt i de tre kamre. 
Første kammer er cirka lige så stort som de to andre 
tilsammen. Mængden af ”flydeslam” er typisk kun 1/3 af 
mængden af bundfældet slam.
Udover at slammet skilles fra og rådner lidt, sker der 
ingen rensning.
Slammet skal pumpes væk med passende mellemrum 
af en slamsuger. Vandet, med det meste kvælstof og 
næsten al fosfor, ledes fra ’trekammarbrunn’en videre 
til en anden brønd, hvorfra der udgår mindst to lange 
”drænrør” på typisk 12-16 meter eller endnu længere, 
der ligger gravet ned, vandret, omgivet af sand og grus. 
Vandet skal så sive ud i sandet/gruset og videre ud i jor-
den. Kvælstof og fosfor optages dels af biofilm (bakterie-
kultur) på, i og omkring rørene, dels af planterne oven-
for, mens resten løber ud i det øverste grundvandslag, 

hvor det typisk holdes noget tilbage af jorden. Man 
får ofte mange brændenælder, hvor nedsiv-

ningsanlægget er, da brændenælder elsker 
kvælstof.

Filtrering af vandet
Det er en fordel, forureningsmæssigt, 
hvis infiltrationsanlægget ligger oppe 
i rodzonen, men dette kan være 
svært at etablere, med mindre ens 
grund skråner meget. Man kan så i 
stedet montere en pumpe fra ’tre-
kammarbrunn’en og op til drænrø-
rene (pumpinfiltration).
Hvis jorden er meget lerholdig, 
fugtig eller på anden vis uegnet til 
infiltration, kan man lægge et nyt 
hold slanger i sandet parallelt med 
de første. Vandet vil så sive ind i 

 ”Trekammarbrunn” 
og andre former for afløb

Før i tiden var det almindeligt på landet i Sverige at lade regnvand, vand fra vasken  
og indhold fra dasset forsvinde direkte i jorden. I dag har mange moderniseret  
afløbsinstallationerne, men for dem, der endnu ikke har kloakering i området, kan  
en trekammerbrønd være måden at forbedre husets afløb.

Af Bjørn Donnis
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disse, og skal derefter ledes til en grøft. Infiltrationsan-
lægget, der nu kaldes en ”markbädd”, vil på denne måde 
fungere som et sandfilter med biofilm. 
For at kunne fungere, skal alle afløbsinstallationer have 
en udluftning ført op over taget på det højeste sted. 
Udluftningen vil dels virke som en skorsten og skabe et 
lille undertryk i tanken og ledningsnettet, så det ikke 
lugter, og dels er det nødvendigt, for at vandet flyder let 
gennem rørene.

Billigt anlæg
Anlæg af et komplet afløbssystem er relativt billigt i Sve-
rige. Det er derfor ikke rigtig værd at tænke på smarte 
genveje, hvis man vil i gang med en større renovering af 
afløbssystemet. Ofte vil nyanlæg/radikal modernisering 
af et badeværelse - selv med ”gratis” eget arbejde og 
de lave svenske håndværkerpriser på landet - være en 
større udgift, end etablering af afløbsinstallationen.
Hvis man ikke kan få tilladelse til ’trekammarbrunn’ på 
grund af sårbar natur eller grundvandsreserver, så skal 
man have en ”sluten tank”, som er en tank uden afløb. 
For at begrænse antallet af tømninger føres kun toilet-
tets spildevand til denne, og man monterer toiletter 
med ”lille skyl”. Det grå spildvand kan man så normalt 
få lov til at udlede via en ”tvåkammarbrunn” og et infil-
trationsanlæg.

Afløb i fremtiden
I Sverige betragtes trekammerbrønd og infiltration som 
gode løsninger. Det er de også, hvis de vedligeholdes. 
”Problemet” ved trekammarbrunn og infiltration er 
dog, at der, som i andre simple anlæg, ikke fjernes fosfor 
og kvælstof i større grad, og at det principielt er forkert, 
at afløbet ikke afledes til overfladevand, men i stedet til 
grundvandet. 
Et ideelt anlagt infiltrationsanlæg ligger, hvor det øver-
ste grundvandslag strømmer mod et vandløb eller en sø, 
og hvor der ikke er (drikke-)vandindvinding fra gravet 
brønd mellem infiltrationsanlægget og søen. Derimod 
kan der godt være en dyb boring med tæt foring imel-
lem.
Tendensen i Sverige er, at minirensningsanlæg (”minir-
eningsverk”) er noget, der ses mere og mere på. Så man 
må nok forvente, at man på et tidspunkt begynder at 
kræve små biologiske rensningsanlæg som den primære 
løsning; samtidig med at der jo også sker en udbygning 
af kloaknettet. Allerede i dag kan man komme ud for, 
at kommunen, ved nyanlæg eller ændringer, forsøger at 
stille krav om anlæg af minirensningsanlæg. Udover at 
disse er dyrere i anlæg og kræver betydelige udgifter til 
el, kemikalier og årlige eftersyn, så er de (i hvert fald de 
fleste typer) ikke velegnede til ikke–permanent benyt-
tede huse.
Skulle man komme ud for krav om minirensningsan-
læg, tilrådes det at studere teksten i ”Vidensbanken” på 
www.torpare.dk grundigt, inden man eventuelt tager en 
diskussion med kommunen.           

FAKTA:
Tilladelser –
Der skal søges om tilladelse til anlæg hos kom-
munen. Ofte kan man på kommunens hjemmeside 
finde reglerne. I praksis skal de have en primitiv 
skitse med afstande til hus, vej, vandindvinding og 
naboer, og oplysninger om fabrikat og rumfang. Til 
gengæld må man forvente, at kommunen kræver 
gravning af en ”prøvegrube”, samt mulighed for at 
inspicere jordforholdene, inden endelig tilladelse til 
anlæg gives.
Husk at anbringe ’trekammerbrunn’en så det er let 
for slamsugeren at komme til den.

Tømning –
Kommunen kræver, at tanken tømmes årligt. 
Selvom man har tilladelse til anlæg, er det ikke sik-
kert at kommunen tilmelder tanken til tømnings-
ordningen, der ofte varetages af et privat firma; ofte 
det samme som står for skraldeafhentningen.
Man kan normalt for fritidshuse søge om tilladelse 
til kun at få tømt hvert andet år, hvilket er rigeligt 
for et hus, hvor der kun bor et par mennesker i 
nogle weekender og ferier. 
Efter hver tømning bør anlægget fyldes med vand 
uden slam. Lad vandhanen løbe, og tag lange bade 
de første dage! 2 m3 - det typiske vandvolumen - er 
MEGET. Nogle slamtømningsbiler afvander dog 
slammet, og leder vandet tilbage i brønden.

Septiktank –
Brug ikke ordet septiktank i Sverige! På svensk er 
septiktank noget andet end i Danmark, og oven 
i købet dårligt defineret. Oftest er det en ”sluten 
tank”, hvor det i Danmark normalt er en ”etkam-
merbrønd”

Pris på anlæg –
’Trekammarbrunn’ og infiltrationsanlæg vil typisk 
koste omkring 50.000 SEK, hvis det er til at komme 
til med maskiner, og der ikke skal sprænges klipper 
væk. Her er tale om komponenterne samt grave-
arbejde. Ikke noget af anlæg af nyt toilet, bad og 
lignende. 
Det er absolut at anbefale, at få professionelle til at 
anlægge det hele med gravemaskiner. Der er næppe 
meget at spare ved at gøre dele af knoklearbejdet 
selv.

Læs mere –
På vores egen hjemmeside – www.torpare.dk - kan 
man (blandt meget andet) læse meget mere om 
afløb i afsnittet: ”Eget afløb” i ’Vidensbanken’. 
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Vi havde fra starten besluttet, at huset, når det var 
færdigt, skulle fremstå i sin oprindelige skikkelse. Der 
skulle ikke være noget med panoramavinduer og para-
bol på taget. Ingen af os er “gør-det-selv”-mennesker, og 
vort første problem var at finde håndværkere, der ville 
påtage sig hele opgaven. Imidlertid var det ikke så let. 
Flere af de firmaer, vi kontaktede, syntes, det var for stor 
en mundfuld, men endelig fandt vi et lokalt firma, der 
sagde ja. Problemet var bare, at de ikke kunne starte før 
om otte måneder, så vi måtte pænt vente på at komme i 
gang til oktober 2008. 

Smuldrende skorsten
Huset og laden havde hver deres skorsten. Skorstenen 
på selve huset så umiddelbart udmærket ud, men ved et 
nærmere eftersyn, var det klart, at den nok trængte til 
lidt mere end blot en kærlig hånd. Det viste sig da også, 
det var nødvendigt at rive skorstenen ned til tagryggen 
og bygge den op på ny - med genbrug af de gamle sten. 
Men så blev den også flot. Skorstenen kom til at koste 
12.000 svenske kroner. Der var også en skorsten på 
laden, hvor der stod en gammel hullet kakkelovn, som 
måske i tidernes morgen havde været brugt til at varme 
svinestien og det gamle, udvendige to-sæders das op 
med. Skorstenen var direkte livsfarlig. Hvis man lænede 
sig op ad den, kunne man vælte den med en hånd, så i 
dette tilfælde besluttede vi hurtigt, at den måtte ofres, 
når der senere skulle laves nyt tag på laden. Om denne 
skorsten virkede, havde vi faktisk ikke mod på at prøve, 
men vi havde heller ikke noget at bruge den til.

Kamin med revner
Indenfor havde vi to flotte kaminer i stueetagen, men 
umiddelbart så de ud som en meget dyr opgave. Specielt 
i den ene stue, havde hele kaminen slået store revner 
fra top til tå, selv om den virkede udmærket. Jeg næsten 
drømte om natten, at hele den centrale stenkærne skulle 
mures op på ny.

SKORSTENE & KAMINER
Allerede ved første besøg på vores nye 
torp i 2007, vidste vi, at der stort set ikke 
var noget, der ikke trængte til renovering. 
Vi besluttede derfor at tage det hele i én 
mundfuld, og da ingen af os er ”gør-det-
selv”-mennesker, betød det, vi havde 
håndværkere dagligt i ni måneder.

Tekst og fotos af Annette Jørgensen og Palle Rosted
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Imidlertid slap vi med skrækken, for den hidkaldte 
maler kunne fortælle, at det kun så så slemt ud, fordi de 
tidligere ejere havde anvendt plastikmaling på muren, 
der selvfølgelig udvider sig, når den varmes op.
Det er nok værd at søge fagkundskabens råd, før man 
begynder at male de indvendige kaminer.
Efter at han havde skrabet alt det løse pus og maling af, 
gik han i gang med at reparere skaderne og male kami-
nen - og vupti! så stod der en flot, ny kamin.
Hvad der ikke gjorde sagen værre var, at denne repara-
tion kun kostede nogle få tusinde kroner.

Koks i røret
På første sal var der en gammeldags brændeovn, der de 
første måneder fungerede udmærket. Efter et par måne-
ders brug, begyndte den dog pludselig at ryge ud ad alle 
samlingerne, og havde svært ved at trække vejret.
Vi havde håndværkerne i huset, så de skilte resolut røret 
ad, og jeg må indrømme, vi blev chokerede, da vi så rø-
ret. Det var totalt kokset til, og det var ikke underligt, at 
brændeovnen havde haft problemer med vejrtræknin-
gen. Den lokale skorstensfejer blev hidkaldt, og selv han 
syntes, det var slemt. Samtidig blev skorstenen under-
søgt efter alle kunstens regler, og han kunne berolige os 
med, at selve skorstenen var i fin stand.
Problemet blev løst ved, at vi ganske enkelt købte en ny 
brændeovn til den formidable sum af 14.000 svenske kro-
ner. Imidlertid skal man nok - selv om det er et fritidshus 
- sørge for regelmæssig eftersyn af skorstenen.         

Annette Jørgensen og Palle Rosted købte en torp på 150 m² i november 2007, med en lade på 90 m² og en 
grund på 2200 m², for 600.000 danske kroner. Torpet ligger 400 meter fra Laganåen, nær Markaryd. Allerede 
ved første besøg, besluttede de, at stedet skulle bringes tilbage til sin oprindelige stand, koste hvad det ville, 
og det har været en både sjov og dyr opgave, med problemer og oplevelser undervejs, som de her deler ud 
af i Torpare. Denne gang om skorstene og kaminer. 
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Specialiseret i at renovere, til- og ombygge gamle svenske torp og 
ødegårde i Skåne, Halland, Kronoberg og Jönköpings Län.

 

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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Undgå myld
og tag traile

GRAT

Bliver  
du også 
nabo til en  
vindmølle?
Læs mere på  
Danske Torpares 
hjemmeside
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Aktiviteter
April 2010 – juni 2010

Farvel - 
Den afgåede formand for Aktivitetsudvalget, Geert 
Fredslund Nielsen, vil gerne benytte sig af denne lejlig-
hed til nogle få afsluttende bemærkninger:
Den seneste sæson har været præget af store turbu-
lenser; ikke bare i den omgivende verden, men også i 
vores egen interesseforening. Vi har fået ændret Danske 
Torpares økonomiske grundlag, og vi har efter store 
komplikationer - og efterfølgende stort besvær - flyt-
tet foreningens domicil. Det har blandt andet givet os 
mange logistikproblemer i relation til de annoncerede 
arrangementer, men også nogle forrygende muligheder, 
når vi kigger fremad. 
Trods de nævnte genvordigheder kan vi allerede nu 
konstatere, at også 2009-10 sæsonen må forventes at 
blive en succes, og vel at mærke med et deltagerantal, 
som er cirka på niveau med året før.
Det har ikke alene været en stor fornøjelse at være 
formand for Aktivitetsudvalget gennem fem år – tilmed 
en periode, hvor medlemstallet næsten er fordoblet. 
Men det har også været en meget givende og personlig 
lærerig periode. 
Jeg ønsker Jørgen al mulig held og lykke fremover som 
ny formand for Aktivitetsudvalget.
Tak til alle involverede medlemmer – ikke mindst mine 
kære kollegaer i udvalget, og ansatte i sekretariat og 
redaktion. Tak for stor idérigdom og aktiv indsats. En 
særlig tak til Jørgen og Kurt for uvurderlig rådslagning 
i hverdagen - og for ekstraordinær stor medvirken til 
styring og udvikling af Aktivitetsvirksomheden.

Hilsen Geert Fredslund Nielsen.

- og goddag
Den nyvalgte formand for Aktivitetsudvalget, Jørgen 
Bagge Steen, vil også gerne benytte sig af denne lejlighed:
Indledningsvis vil jeg sige, at jeg glæder mig til at 
overtage stafetten efter Geert, også fordi vi har et godt 
team i Aktivitetsudvalget. Jeg tror ikke, man vil se de 
store forandringer i typen af aktiviteter det første halve 
års tid, fordi planlægningen af aktiviteter fra august til 
december allerede er godt i gang.  
Nye tider, nye vinde. Den nye økonomiske situation kan 
være positiv på den måde, at vi er nødt til at nytænke. 
Jeg håber, at en påtænkt intern workshop, vil være med 
til at sikre, at udbuddet af aktiviteter i det første halvår 
af 2011 afspejler denne nytænkning. For eksempel i 
form af flere tema-grupper i lighed med Vindkraft- og 
Skovgruppen, og/eller samarbejdsaftaler med eksterne 
partnere, så vi i større udstrækning kun er formidler af 
aktiviteterne. 
Vi skal i øvrigt ikke glemme, at de dejlige funktionelle 
lokaler i Rosenkæret også giver nye muligheder for 
faglig vidensdeling og socialt samvær. Endvidere skal 
vi nok blive bedre til at afstemme forventningerne, så 
det bliver tydeligere, hvad man for eksempel kan få for 
x kroner i form af foredragsholder, lokaleleje, fortæring 
osv. Personligt ser jeg gerne, at vi får faste regler og 
priser for fortæring - et fokusområde af stor betydning 
for deltagerne, hver gang evalueringsskemaerne skal 
udfyldes.
Så nu er det bare om at komme i arbejdstøjet og ”løfte 
overliggeren endnu et hak”, som det er sket de sidste 
år under Geerts ledelse. Skulle du være interesseret i at 
være en del af vores Aktivitetsudvalg, hører jeg gerne 
fra dig. Jeg kan oplyse, at det er individuelt, hvor mange 
timer hvert enkelt medlem af udvalget bidrager med. 
Du kan også indledningsvis være med på en lytter på et 
af vore 4-6 årlige møder. 

Hilsen Jørgen Bagge Steen

Velkommen til Danske Torpares aktivitetssider
Afviklingen af Torparnes aktivitetsudbud for den indeværende sæson nærmer sig sin afslutning. Vi er dog ikke helt 
færdige endnu, og aktivitetsudvalgets medlemmer glæder sig til at gennemføre den resterende plan for foråret. 
Vi har et antal spændende udflugter, adskillige faglige og sociale arrangementer og kurser i planen – tag et kig på 
siderne her i bladet og følg den præcise opdatering af de enkelte aktiviteter på hjemmesiden. 

Foto: Lars Broberg



24

Aktiviteter april 2010 til juni 2010

Musik, sang 
og dans

Rejser 
og ture

Heldagstur til Lund 
og Jakriborg
Vi mødes i domkirkebyen Lund, hvor 
vi tager på byvandring og hører histo-
rien 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 at danne sig et indtryk af 
dets kvaliteter. Herefter går turen med 
toget tilbage til Lund.

Holdnummer RT70:

max/min deltagere 25/20 pr. guide
Tidspunkt: Lørdag, den 24. april 2010, 
kl. 10.00 – 17.00
Mødested: Banegårdspladsen i Lund 
ved gågaden
Vært for arrangementet: 
Tommy P. Christensen
Traktement: Dagens ret og en let øl 
eller sodavand er inkluderet i prisen.
Pris: 320,- pr. deltager inkl. frokost og 
togbillet t/r Lund - Jakriborg.
Tilmelding: Senest den 12. april 2010.

Heldagstur til Torekov og 
Hallands Väderö
Hvad nogle lystsejlere véd, har de fleste 
andre til gode: Bjärehalvøen, med 
Torekov og Hallands Väderö, er altid et 
besøg værd. 
Vi kan tilbyde en smuk tur gennem 
det nordvestskånske landskab og ud 
på Bjäre-halvøen. Vi hører om egnens 
spændende historie, spiser i det hyg-
gelige skipper- og fiskermiljø, samt får 
en sejltur over til Hallands Väderö, hvor 
en lokal naturvejleder guider os rundt 
i det særprægede og fascinerende land-
skab. Endelig tager bussen os tilbage til 
Helsingborg efter en lang og helt speciel 
dag. Kulturhistorikeren Lisa Elsbøll gui-
der både i bussen og på byvandringen i 
Torekov.

Holdnummer RT80: 

max/min deltagere 50/40 pr. guide
Tidspunkt: Lørdag, den 15. maj 2010, kl. 
9.00 – 18.00
Mødested: Knutpunktet i Helsingborg
Vært for arrangementet: Tommy P. Chri-
stensen
Traktement: Dagens ret og en let øl 
eller sodavand er inkluderet i prisen.
Pris: 460,- pr. deltager inkl. spisning og 
bustransport t/r.
Tilmelding: Senest den 1. maj 2010.

Heldagstur til Hven
På denne familietur til den naturskønne 
ø, Hven, får vi set det meste af øen. Mor-
genmaden venter os, når vi er kommet 
ombord på færgen, og efter sejlturen 
skal vi have fat i cyklerne.
Under cykelturen rundt på øen får vi 
historien om Tycho Brahe og Uranien-
borg, vi ser på Skt. Ibs gamle Kirke og 
observatoriet, ligesom der bliver tid til 
frokost på et af øens hyggelige spiseste-
der. Inden turen tilbage mod Køben-
havn, er der tid til en is på havnen. 
Cykelturen rundt på Hven er ca. 10 km., 
så man bør være vant til at cykle. 
Kulturhistorikeren Lisa Elsbøll vil køre 
i spidsen.

Holdnummer RT90: 

max/min deltagere 25/20 pr. guide
Tidspunkt: Lørdag, den 5. juni 2010, kl. 
9.00 – 18.00

Mødested: Havnegade ved Nyhavn i 
København.
Vært for arrangementet: 
Tommy P. Christensen
Traktement: Morgenmad samt 
dagens ret og en let øl eller sodavand 
er inkluderet i prisen.
Pris: 400,- pr. deltager inkl. Færgen t/r, 
leje af cykel samt de to måltider.
Tilmelding: Senest den 21. maj 2010.

Forår med Visens Venner 
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 bl.a. bliver en del sange om forår.
For at komme i stemning, mødes vi 
uden for kirken kl. 14 og går en tur i 
Kastelparken. Herefter får vi kaffe med 
hjemmebag, før koncerten starter kl. 15.

Holdnummer: MS50 

max/min deltagere 120/0
Tidspunkt: Lørdag den 24. april 2010, 
klokken 14.00 til ca. 16.30 
Sted: Svenska Gustafskyrkan, 
Sverigesalen, Folke Bernadottes Allé 4 
(ved Østerport)
Vært for arrangementet: 
Lena Gammelgård
Pris: 75.- pr. deltager 
Tilmelding senest: 
Mandag, den 19. april 2010
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Det svenske 
køkken

Svensk midsommer  
ved møllen i Kastelparken

Den svenske kirke og Kommandantska-
bet inviterer igen til at fejre traditionel 
svensk midsommer ved møllen på 
Kastellet. 
Der er andagt i Kastelkirken kl. 15.00, 
og derefter er der folkemusik og dans 
rundt om midsommerstangen, samt salg 
af kaffe.

Holdnummer: MS80 

max/min deltagere 100/0
Tidspunkt: Lørdag, den 26. juni 2010, 
kl. 15.00 til ca. 17.00. 
Sted: Kastellet i København 
(ved Østerport station).
Pris: Deltagelsen er gratis.
Tilmelding: Er ikke nødvendig, men 
mød op i godt midsommerhumør.

”Flyvende objekter ” og bål-
mad – Weekendkursus 
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. 

Holdnummer: SM60 

max/min deltagere 16/14
Tidspunkt: Fredag den 7. maj til 
søndag den 9. maj 2009.
Sted: Nær ved Knäred. Nøjagtig 
information 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 2010

Før underskriften 
– og tiden lige efter
Introduktion til jura, økonomi og teknik 
for nye torpare.
Vi sætter fokus på, hvad vi 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. 

Jura 
& økonomi

Vi ser også på udgifter ved købet og den 
løbende driftsøkonomi. 
Læs gerne teksten i ”Vidensbanken” om 
huskøb på hjemmesiden www.danske-
torpare.dk inden kurset.

Holdnummer: JØ14 

max/min deltagere 50/10
Tidspunkt: Torsdag den 10. juni 2010 kl. 
18.00 – 20.30.
Sted: Danske Torpares lokaler i Rosen-
kæret 13 B, 2860 Søborg.
Traktement: Sandwich med drikke-
varer serveres fra kl. 17.30 
(bemærk det er en halv time før start).
Vært for arrangementet: 
Kurt Henriksen.
Pris: 50.- pr. deltager inklusive sand-
wich, kaffe og dokumentation (max. 2 
deltagere pr. medlemskab).
Tilmelding senest: Mandag, den 31. 
maj 2010. 

Generationsskifte
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.

Holdnummer: JØ22 

max/min deltagere 50/30
Tidspunkt: Torsdag den 22. april 2010 
kl. 18.00 – 20.30.
Sted: Danske Torpares lokaler i Rosen-
kæret 13 B, 2860 Søborg.
Traktement: Sandwich med drikke-
varer 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 2010. 
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Aktiviteter april 2010 til juni 2010

Vandkvalitet og 
borede brønde
Vi omtaler i dette kursus forskellen mel-
lem gravede brønde, borede brønde og 
andre typer vandforsyning, og herefter 
fokuseres på, ”hvad vandanalysen i 
virkeligheden fortæller” - uanset brønd-
type. 
Når man så har sørget for, at der ikke er 
åbenlyse fejl ved brønden, men oplever 
at vandet stadig ikke ser godt ud, eller 
det 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, hjulpet af Kay Nilsson.

Holdnummer: TT46 

max/min deltagere 50/30
Tidspunkt: Torsdag den 15. april 2010, 
kl. 18.00 - 20.30 
Sted: Danske Torpares lokaler i Rosen-
kæret 13 A, 2860 Søborg.
Traktement: Sandwich med drikke-
varer serveres fra kl. 17.30 (bemærk det 
er en halv time før start).
Pris: 50,- pr. deltager, inklusive sand-
wich, kaffe og dokumentation (max. 2 
deltagere pr. medlemskab).
Tilmelding: Snarest muligt.

Svenskkurser

Svensk for let øvede 
– et weekendkursus i Jylland
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 højtlæs-
ning og dialog, tale grammatik i den ud-
strækning det ønskes, lytteøvelser hvor 
vi lytter til svenske lydbøger (eller rettere 
sagt dele heraf) - kort sagt: bygge videre 
på det fundament, deltagerne allerede 
har opnået. Man kunne også forestille 
sig, at vi udnytter nærmiljøet i form af 
en kort gåtur, hvor forskellige 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 

Holdnummer: SV23 

for let øvede max/min deltagere 12/9
Tidspunkt: Weekenden, den 29. – 30. 
maj 2010, 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/dk/
velkommen.html
Pris: 750.- pr. deltager (max. 2 deltagere 
pr. medlemskab). 

Pris for internat: Overnatning og for-
plejning 850 for enkeltværelse og 1345 
DKK for par i dobbeltværelse. Forplejning 
omfatter ikke middag lørdag aften. Hvis 
man ikke ønsker overnatning anbefa-
les det, at man deltager i måltider på 
kursusstedet.
Vært: Marianne Kirchhoff. 
Under selve kurset er det Eva og Claus 
Warming, som vil være værter.
Tilmelding: Snarest muligt, men senest 
søndag, den 25. april 2010. Efter tilmel-
dingen på foreningens hjemmeside, 
bedes man kontakte kontoret på telefon 
3929 5282 vedrørende reservation af 
overnatning, som i øvrigt betales af den 
enkelte deltager på kursusstedet.

Svensk for elite 
– et weekendkursus
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.

Holdnummer: SV40 - elite 

max/min deltagere 12/8
Tidspunkt: Weekenden, den 8. – 9. maj 
2010, klokken 10.00 til 15.00.
Sted: Danske Torpares lokaler i 
Rosenkæret 13 B, 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 2010.

Torp 
& Trädgård
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Svensk i hverdagen

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. Vi ser på forskelle og ligheder i 
skik og brug.
Fra musikkens og prosaens verden gives 
eksempler fra den svenske kulturskat.

Holdnummer: SV19 for begyndere

max/min deltagere 12/8
Tidspunkt: Weekenden, den 24. – 25. 
april 2010, klokken 10.00 til 15.00 
Sted: Danske Torpares lokaler i 
Rosenkæret 13 B, 2860 Søborg.
Pris: 400.- kr. pr deltager – max 2 delta-
ger pr medlemskab
Traktement: Der vil blive serveret kaffe 
eller te. Deltagerne skal selv medbringe 
evt. frokost.
Tilmelding senest: Fredag, den 9. april

Tilmelding og betaling 

til alle aktiviteter foregår  

via hjemmesiden,  

www.danske-torpare.dk
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Aktiviteter april 2010 til juni 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 eventuelt afbud. Beløb over 100,- kroner re-
funderes 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.

Brug venligst hjemmesiden  
til tilmelding og betaling

April 2010
03.  RT60 Byvandring i Malmø
08.  JØ40 Skat på svenske ejendomme
15. TT46  Ekstrakursus – Vandkvalitet  

og borede brønde
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. SV23  Svensk for let øvede  

– weekendkursus i Jylland (LK)
 

Juni 2010
05. RT90 Heldagstur til Hven
10. JØ14 Jura for nye Torpare
26. MS80 Midsommer i Kastelparken

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 
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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

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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Kontakt Anders I. Jensen på telefon +45 4020 3238 eller mail aj@ebk.dk · www.ebk.dk 

KLS Grafisk Hus A/S  
Jernholmen 42 A  
2650 Hvidovre   
Telefon 
(+45) 36 34 29 00
www.kls.dk

KLS
GRAFISK HUS 

HOS KLS 
ARBEJDER VI 
MÅLRETTET 
MED  
KLIMA- OG 
MILJØBEVIDST 
PRODUKTION OG 
PLANLÆGNING
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                  huleboer 
på natterov
Grævlingen lister sig forsigtigt frem om natten, og kun de færreste har haft held til at  
se det store dyr med den smukke pels.

Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager

Grævlingen måler omtrent 90 centimeter fra snude til 
halespids, og kan veje op til 120 kilo. Alligevel er det 
kun lykkedes få dan skere, at opleve den i den svenske 
natur. Det skyldes ikke kun, at den er et sky natdyr, 
men nok så meget andre forhold, som jeg vender tilbage 
til senere.
Grævlingen kan næsten ikke forveksles med andre pat-
tedyr; og dog! Jeg har snakket med folk, som hårdnak-
ket har påstået, at det mærkelige dyr, de så på deres 
grund var en jærv; ja, nogle har ment, at der var tale 
om en vaskebjørn - nej, men så var det i hvert fald en 
mårhund! 
Bortset fra en enkelt gang, hvor det mærkelige dyr viste 
sig at være naboens norske skovkat, så har dyret, som 
tøffede af sted, været en grævling.

Rederum i ”hathøjen”
Udseendet skulle heller ikke være til at tage fejl af. Dens 
bedste kendetegn er det hvide hoved med de to brede sor-
te striber fra snuden, gennem øjnene, forbi ørerne og om 
til skuldrene; og dens brede krop med de sorte, lave ben, 
sådan som jeg har forsøgt at illustrere det på tegningen.
Grævlingen er en inkarneret huleboer, og har man på sin 
grund en grusgrav eller en af de såkaldte “hathøje”, skulle 
der være gode chancer for at få den som nabo. Dels er 
det let for grævlin gen at grave i materialet, og dels bliver 
gangene, og især dens underjordiske rederum, tørt og 
veldrænet. 
En “hathøj” er en karakteristisk moræneaflejring, der har 
form som en stor bowler hat, og som er populær til place-
ring af et fritidshus.

Sky og aktiv hele året
En grævlingegrav adskiller sig fra en rævegrav ved, at 
en ræv altid smider den opgravede jord direkte bagud, 
mens grævlingen ved sit gravearbejde får dannet en 
fure, der ligesom en mindre skyttegrav går på tværs af 
hulens indgang.

Den er et udpræget natdyr, som først kommer frem, lige 
før det bliver mørkt, og den er tilbage, før det bliver lyst. 
Undtagelsesvis kan den, som man har set det i England, 
være fremme om dagen, hvis den føler sig tryg, og da 
blive ret tillidsfuld.
Når den forlader sit bo, bruger den tid på først at lytte 
og vejre, om der er fred og ingen fare. Den stikker 
snuden frem fra ind gangen og kan flere gange pludselig 
forsvinde igen baglæns ned i boet, hvis den ikke føler 
sig sikker; indtil den endelig kommer ud. Så hvis 
man vil studere grævlinge, må man væbne sig med 
tålmodighed. Den er aktiv hele året og går ikke i hi 
for at sove vintersøvn. Derfor er det en god ide at 
gå på sporjagt en vinter dag, hvor det har sneet, 
hvis man vil vide, om man har grævlin ge i sit 
område.

Fredelige spisevaner
Grævlingen hører til mårfamilien, men den 
kan ikke klatre som de andre mårarter, og 
dens fødevalg er helt anderledes udrama-
tisk. På svinemaner går den prustende og 
snøftende og roder i jorden efter sin føde, 
som består af regnorme (”daggmaskar”) 
- cirka 1/4, biller (”skalbaggar”), larver 
(”larver”), frøer (”grodor”), spidsmus 
(”näbbmöss”), markmus (”sor-
kar”), gedehamsebo (”getingbon”), 
humlebi bo (”humlabon”) frugter 
og korn - især havre, og hvis den 
kommer forbi, og lejligheden 
byder sig: æg og unger fra 
jordrugende fugle, men abso-
lut intet, som truer arterne.
Og hvorfor så denne oprems-
ning? Jo, til trods for dens 
absolutte uskadelighed for os 
mennesker - man fristes 
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til at sige 
ligegyldig hed  - 

jager man stadig 
grævlinge i Sve-

rige. I Danmark blev 
den totalfredet i 1994, 

men svenske jægere 
jager den intensivt med 

blandt andet gravjagt (i 
”gruvan”) og i store træfæl-

der, som den desvær re alt for 
let går i. Så selv om Sverige er 

et optimalt land for grævlinge 
med store vedvarende græsarealer 

til kvæget, de samme græsmarker, 
som danner et godt fødeunderlag for 

dens byttedyr, kan jagten på grævlinge 
være årsag til, at du endnu ikke har set den 

i Sverige.

Ingen knas
Og lad mig så til sidst aflive en skrøne. Det hed sig 

tidligere, at jægerne kom trækul i snuderne på deres 
støvler, for hvis de blev angrebet af en grævling, ville den 

bide, indtil det knasede.
Men nej, det er blot en god jægerhistorie, for grævlingen er på 

ingen måde aggressiv, og den sætter sig kun til modværge, hvis den 
for eksempel bliver angrebet af hunde.                
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... at verdens længste ski måler 
af 1 043 personer på samme tid

Af M
erete N

ørgaard

Hør Emils sang – og hans fars rasende råberi – ved 

at skrive ”intro til emil” i søgefeltet på hjemme- 

siden www.youtube.com 

Du kan også synge med på omkvædet for fuld 

hals – og på svensk! Teksten lyder sådan her: 

“Snickerboa hopp fallera,

å snickerboa hopp fallerei,

är bra att ha, hopp fallera,

för stackers mig, hopp fallerej.”

Send svaret i en mail til mn@danske-torpare.dk inden 
 den 1. maj 2010. Så er du med i lodtrækningen om en dvd  

med Emil fra Lønneberg.
Vinderen af konkurrencen i TORPARE  

februar 2010: Michelle F.,  
København. Tillykke!

Emils far er ved at skrige sig fuldstændig hæs over alle de skarnstreger, Emil finder på hver eneste 
dag. Emil er en svensk dreng i blå bukser, trøje og kasket. Han bor på gården Kathult i byen Lønne-
berg. Hans mor hedder Alma, og hans far hedder Anton. De har nok at gøre med at holde øje med 
Emil, for han kommer næsten altid galt af sted – og så er det bare om at løbe stærkt over i redskabsrummet, inden hans far 

får fat i ham! Emils bedste ven er Alfred, der arbejder på gården - og grisen Grisepjok. 
Der er også en pige, der arbejder på Kathult, hun hedder Lina, og er frygtelig 

nervøs så snart hun får øje på Emil, for man ved aldrig, hvad han kan finde 
på. 

Emils lillesøster hedder Ida, og sommetider går Emils skøre idéer ud 
over hende. Som for eksempel dengang han hejste hende op i  

flagstangen, for at hun kunne se helt til Mariannelund. Dét blev 
hans far RIGTIG sur!

EEEEEEEEEMMMIIL !!!!!!

HHøørr EEmils sang – og hans fars rasende råberi – vedd 

å hjemme

EMIL FRA LØNNEBERG

d
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Tilmeld 
kontingentet 

til 
betalingsservice

Brug evt. linket på forsiden af www.danske-
torpare.dk

Svensk Ejendomsformidling
Hans de Vries Aps
Tlf.: +45 40 18 06 20
www.hansdevries.dk

Efterlysning: 
Gode historier fra Sverige
 Måske har du en skæv og helt anderledes historie om dit eller jeres forhold til Sverige? Måske bor 
du et helt specielt sted? Måske har du en anderledes, rørende, lykkelig eller tragisk skæbnefortælling, 
du vil dele med andre? Så vil journalisten og forfatteren Bo Østlund, som selv er medlem af foreningen 
og bor på en gård i Småland, gerne i kontakt med dig. I et essay her i bladet (Torpare nr. 126) beskrev Bo Østlund sit ”svenske 
liv”, og nu søger han fortællinger om andre danskere med ejendom over alt i Sverige - uanset om de er fastboende eller har 
fritidsbolig i Sverige. Hvordan oplever du den svenske mentalitet? Hvordan oplever du forskellen på svenskere og danskere?  
Og har dit forhold til Danmark forandret sig, siden du kom til Sverige?

Uanset om du bor på et slot eller i verdens mindste hytte dybt ude i skoven, vil Bo Østlund meget gerne høre fra dig på 
mailadressen: oestlund@vip.cybercity.dk. Mail en 10-20 linjer til ham, hvorefter han vil vende tilbage og beskrive projektet 
nærmere.

Foto Bo Østlund.
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En torsdag morgen stod vi tidligt op, for vi ville på mi-
niferie til Sverige. Vores datter på ti og søn på otte havde 
hørt meget om High Chaparral fra deres venner, og vi 
tænkte, det var en passende lejlighed at besøge det, nu 
hvor vejret var godt. 

Min kone kostede mig hen til computeren, så jeg kunne 
kigge efter hotelværelse i nærheden, for vi turde ikke 
bare tage chancen og finde overnatning, når vi kom 
frem. Umiddelbart var der ikke rigtig noget at finde, 
men pludselig dukkede der en mulighed frem. Jeg kald-
te på min kone, som er halvt svensk, og spurgte til hen-
des kendskab til Jönköping. Hun sagde, at Jönköping er 

en større by og i øvrig meget hyggelig. På Google kunne 
vi også se, at det ikke lå så langt fra High Chaparral, så 
jeg bookede et værelse for to nætter dér. 

Billigt eller bekvemt
Færgevalget var ikke til diskussion, for HH-Ferries 
havde på dét tidspunkt et helt enestående tilbud: Bil, 
fem personer med færgeoverfart og entré til High Cha-
parral for 740,- DKK. (Entréen til High Chaparral alene 
er 160 SEK pr. person.)
Nu var vi dog kun fire personer, men vi vurderede al-
ligevel, det var et godt tilbud. 
Da vi kom til Helsingborg, skulle vi køre et par timer, 

Fra bytur til 
Wild West
- en sviptur til Sverige med det hele

Man kan sagtens nå både de gode indkøb i Jönköbing, skyderier i High Chaparral og 
masser af familiehygge på en enkelt weekend.

Tekst af Mads Weltzer. Fotos: Mads Weltzer og High Chaparral
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men turen til Jönköping gik dog som smurt på de 
svenske motorveje. Det eneste, man selvfølgelig lige skal 
vænne sig til som dansker, er, at de svenske motorveje er 
med 110 km/t fart begrænsning. Politiet er meget striks, 
og derfor sad jeg uvilkårligt og holdt øje med hastig-
hedsmåleren, så den ikke løb løbsk. Men Sverige er et 
kønt land med mange træer, så det betød egentlig ikke 
så meget, at vi ikke kunne køre hurtigere. På en måde 
kan det godt virke en anelse trivielt, at der bare er træer 
overalt. På den anden side er det også meget smukt. 
”Træer, træer, træer, og ikke særlig mange trafikanter på 
vejene, er lig med Sverige”, tænkte jeg flere gange. 
Man kan næsten føle sig mutters alene i trafikken, 
når der går mange kilometer imellem, at man møder 
en anden trafikant i samme spor på motorvejen, men 
børnene nød at sidde og kigge ud; og ellers sad de og 
spillede på deres iPods, og fortalte røverhistorier, som vi 
alle fire grinede af. 

Som Skagen midt i Småland
Jönköping er en fantastisk by. Vi havde aldrig været der 
og havde heller ikke så mange præferencer at forbinde 
byen med. Men den er smuk og ligger meget idyllisk syd 
for Sveriges næststørste sø, Vättern.

Vejret var heldigvis godt, og byen sprudlede af ungdom, 
som på store svenske cykler drønede rundt i let påklædt 
tøj fra det ene café-besøg til det næste, eller ”hang ud” 
med vennerne i havneområdet. Sollyset ved Jönköping 
mindede os meget om Skagen, som det er, når det læg-
ger sig over de gule bygninger. 

I byen var der stadig udsalg, men vi kom i slutningen af 
tilbudsperioden, og det betød, at vi mange steder kunne 
købe med 50 % rabat i forhold til slut-udsalget; hvilket 
er til at tage at føle på med den gode kurs på kronen. 
Vi mødte også stor gæstfrihed, når vi talte med forskel-
lige svenskere, som hjalp os på hotellet, gaden og i hav-
nen. Det kunne dog godt knibe for nogle svenskere at 
forstå dansk. De bad os enkelte gange om at tale engelsk 
- eller også måtte min kone hjælpe til på svensk.  

Fuld knald på udklædningen
Fredag tog vi til High Chaparral, som ligger cirka 50 km 
fra Jönköping midt ude i skoven. Der er god skiltning, 
så det er nemt at finde.

Vi kendte ikke så meget til stedet, udover at det er et 
cowboy-land, opbygget efter en idé, som tilsyneladende 

FAKTA:

Læs mere om High Chaparral på deres egen  
hjemmeside: www.highchaparral.se 

Ifølge cowboylandets egen oplysninger valgte 
265.000 gæster at besøge stedet i 2009.

High Chaparral slår saloondørene op til en  
ny sæson den 13. Maj 2010.



skulle være hentet hjem fra en tilsvarende idé i USA. 
I hvert fald er High Chaparral et fantastisk sted, og 
når man kommer dertil, føles det som at være et sted i 
Amerika i ”det vilde Vesten”. Byen er bygget op i bedste 
cowboy-stil med bygninger som i en Hollywood-film. 
Personalet er klædt på som ”dengang” med pistoler, 
sherifskilt på brystet og frisurer, som man forestiller sig, 
de så ud engang. Mændene har skægstubbe og langt hår, 
mens kvinderne går i lange kjoler og opsatte frikadelle-
frisurer. 

Ret hurtigt opdager vi, at det ikke kun er personalet, der 
er klædt ud. Besøgende har også taget deres udklæd-
ning på - voksne som børn - og går rundt og skyder løs 
med legetøjsvåben. Havde vi vidst det, havde vores børn 
naturligvis også taget deres våben med.

Vi vandrede rundt på stedet og opdagede så, at man 
kunne tage toget rundt. Vi sprang på - men bare fem-ti 
minutter senere blev toget kapret af togrøvere. Børnene 
sad forskræmte og troede, det var rigtigt, men det var 
bare skuespillere, som på deres svenske sprog råbte 
nogle faretruende replikker. Der opstår snart en revol-
verduel mellem togpersonalet og togrøverne, og heldig-
vis vinder togpersonalet duellen, så vi kan køre videre. 

Tacos og stuntmænd
På togturen passerer vi Mexico City, 

indianer-reservatet og et om-

råde med bøfler, for til sidst at ende midt i et show med 
Lucky Luke. Mens vi sidder i toget, underholder Lucky 
Luke, Dalton-brødrene og deres mor. Børnene syntes, 
det var fantastisk at opleve.
Vi havde desværre ikke fået en madpakke med, men 
inde i High Chaparral er der adskillige spisesteder; 
hamburgere, bøffer, Taco i Mexico City osv. Vi beslut-
tede os for Taco, hvilket smagte udmærket. Efter maden 
gik vi hen til stedet, hvor børnene kunne vaske guld. På 
vej derhen gik vi forbi hjuldamperen, som vi desværre 
ikke fik prøvet, men det så til gengæld meget sjovt ud. 
High Chaparral er på alle måder et meget spændende 
sted for både børn og legende forældre. Havde vi haft 
mere tid, ville vi gerne have set nogle flere shows. Dem 
er der rigtig mange af. Særlig var der ét med en stunt-
mand, som vi næsten gik glip af. Vi nåede kun de sidste 
fem minutter af forestillingen, og det så rigtig godt ud. 
Men det må vi have til gode en anden gang. 

Lørdagen ville vi godt bruge på Jönköbing og bare gå 
rundt og kigge på butikker. Om aftenen kørte vi så at-
ter mod Helsingborg, men det var ikke fordi, vi havde 
meget lyst til at tage hjem. Turen i Sverige havde været 
pragtfuld, og vejret eminent. 

En tur der tåler gentagelse næste år. Helt sikkert.  
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0,005 %
Foreningens Skovgruppe har nu rundet 80 medlemmer, 
der tilsammen ejer skovejendomme på godt 24 kvadrat-
kilometer. Selv om dette pæne tal ikke fylder meget i 
sammenhæng med Sveriges samlede areal (jvf. overskrif-
ten), er det imidlertid udtryk for en stærk og stigende 
interesse blandt foreningens medlemmer om at møde 
ligestillede for at udveksle erfaringer om blandt andet 
skattespørgsmål og praktisk håndtering af skovdriften. 

Også aktører på det svenske marked har fået øje på 
”skovdanskerne”, som foreløbig har modtaget henven-
delser om samarbejde fra to betydelige virksomheder 
inden for skovdrift (Skogssällskapet og Sydved). Den ene 
bød endda på en spændende jagtdag i det sydlige Skåne 
den 23. januar for 17 heldige torpare, som ved samme 
lejlighed modtog orientering om virksomhedens rådgiv-
nings- og entreprenørydelser.
Skovgruppens arrangement – i foreningslokalerne – i 
slutningen af marts handlede om svensk-dansk beskat-
ning med en medlemsejendom som eksempel. Desuden 
startede man på en præsentationsrunde af nogle af de 
svenske leverandører og rådgivere, der tilbyder samar-
bejde med medlemmerne.
Deltagelse i Skovgruppen er fortsat åben for alle, der har 
skovejendom eller overvejer at anskaffe det. Send e-mail 
til lars.holm.rasmussen@privat.dk med oplysning om 
navn, medlemsnummer samt størrelse og beliggenhed 
(kommune) for ejendommen.

Lars Holm Rasmussen

Nyheder fra Vidensbanken
Som annonceret i sidste blad blev ”Vidensbanken” 
indviet på foreningens hjemmeside den 1. februar. 
Vidensbanken er ikke noget statisk, den skal både 
opdateres og udvides.
På denne tid af året er det nye regler og takster til brug 
for selvangivelserne, der lurer eller truer. De ansvarlige 
for de skattemæssige områder prøver at få opdateret 
til indkomståret 2009, så snart oplysningerne bliver 
tilgængelige fra Skat og Skatteverket.
Udover skatteforholdene, forventer jeg, vi her i foråret 
får oprettet to nye emner – samt en udvidelse:
Michael Nicolaisen vil fortælle om, hvorledes procedu-
ren er for den udlænding, der ønsker at indregistrere 
en bil eller et andet køretøj til brug i Sverige. Det er 
også planen at oprette et nyt emne ”om svensk mad”. 
Ikke madopskrifter, men derimod en støtte til den 
lidt uerfarne sverigesrejsende: lige fra oversættelser 
af navne på råvarer, fisk og grøntsager, over hvilke 
madvarer det ikke kan betale sig at lede efter i Sverige 
(såsom kærnemælk) samt hvilke interessante madva-

rer, der kan findes i Sverige, som er helt ukendte for 
os danskere, og til hvilke oste, der smager hvorledes.
Endelig er det hensigten i ”Vand på Torpet” forsøgsvist 
at tilføje en ”bestemmelsesnøgle for vandproblemer”. 
Ideen er, at man efter at have fået foretaget en vand-
analyse, her kan indsnævre hvilke årsager, der måtte 
være til problemerne.
God læselyst.  
Redaktionen af Vidensbanken v/Bjørn Donnis

Valborgsmässoafton
På ”Valborgsmässoafton” den 30. april hilser man foråret velkommen ved at 
tænde bål i byens parker, holde taler og synge forårssange. Ofte er det kom-
munen som arrangerer et stort bål, og nogle steder har man også fyrværkeri. 
Specielt i universitetsbyerne, som for eksempel Lund, arrangerer de studeren-
de store fester eller tilmed gallafester eller baller.

Man må holde facaden (i Arboga), fra ”Traditionel bygnings-
kultur. Beskrivelser og renovering” i Vidensbanken på www.
torpare.dk
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INTERNET 
OG TELEFONI
Af Per Bonke
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FOTO: TATJANA STRELKOVA/ISTOCK

Foreningens samarbejdspartner ICE.NET (ICE Danmark 
A/S) har set sig nødsaget til at ophøre med driften af 
samtaletelefoni ved udgangen af marts 2010, som vi 
beskrev i TORPARE nr. 128.

Ophøret indebærer desværre, at det telefonmateriel, 
som medlemmer har anskaffet, ikke kan bruges længere. 
Vi er ikke bekendt med andre udbydere, som benytter 
sig af NMT-nettet, og som apparaterne derfor vil kunne 
anvendes hos.
Foreningen ser med stor beklagelse på den opståede si-
tuation, men må konstatere, at gældende aftalevilkår og 
opsigelsesfrister er overholdt. Vi har i en forhandling søgt 
at opnå kompensation for de af vore medlemmer, der har 
købt telefonmateriel kort før ophøret. ICE.NET vil i den 
anledning tilbagebetale købsprisen til medlemmer, der 
har købt telefon hos selskabet i november eller decem-
ber. De pågældende skal hver især selv rette henvendelse 
til selskabet.

Internet
ICE.NET vil fremover levere internet-adgang via mobilt 
bredbånd som hidtil. Vilkårene for en fortsat aftalepe-
riode er forhandlet på plads; og i konsekvens af den uhel-
dige afslutning for telefoniens vedkommende har vi i 
aftalen imellem selskabet og foreningen lagt vægt på en 
længere aftaleperiode (to år), et længere opsigelsesvarsel 
(et år), samt en begrænsning af selskabets muligheder 
for at ændre produkter og teknologi, med mindre varsel 
(på seks måneder) eller andre alternativer gives.
De nye vilkår gælder fra 1. marts 2010. Nuværende abon-
nementer ændres med virkning fra næste fakturering 
1. april 2010.
Medlemspriser for abonnement på mobilt bredbånd er 
som følger:

•     Bredbånd OFTE   - inklusiv   5 GB / 30 dage:  
DKK 149,- pr. måned

•     Bredbånd ALTID  - inklusiv 10 GB / 30 dage:  
DKK 249,- pr. måned

Sammenlignet med hidtidige abonnementer vil der være 
tale om prisstigninger. Da der samtidig sker en forenkling 
af sortimentet (ikke alle hidtidige typer fortsætter), 
vil stigningerne virke større for nogen end for andre. 
I forhold til ICE.NETs almindelige priser er der dog ydet 
en rabat på 50 DKK pr. måned. 

For øvrige ydelser (levering af router, oprettelse af abon-
nement, levering) gælder ICE.NETs sædvanlige priser. 
Vi henviser i øvrigt til www.ice.net/dk . 

Telefoni i fremtiden
Foreningen har overvejet, hvorledes medlemmerne 
fremover kan betjenes med telefoni. Valget står naturligt 
imellem GSM-løsninger (mobiltelefoner), telefoni på ek-
sisterende faste net i Sverige samt telefoni via bredbånd 
(IP-telefoni).
De tre muligheder dækker medlemmernes behov på 
forskellig måde; og nogen vil på forhånd være udelukket, 
fordi den nødvendige teknik ikke fungerer tilfredsstil-
lende i det svenske lokalområde, eller fordi basis- eller 
anlægsomkostningerne skønnes at være for store. Vi 
mener ikke, at en enkelt af de tre muligheder på forhånd 
kan vælges ud som den rigtige og fremtidsrettede, og 
som alle medlemmer vil kunne samles om. Om der inden 
for hver af de tre kategorier vil kunne indgås fordelag-
tige aftaler, vil vi arbejde videre på, men må realistisk set 
advare imod, at medlemmerne stiller forventningerne for 
højt. En driftsikker leverandør skal have en vis størrelse, 
og en kundegruppe, der dog ikke er større end nogle få 
tusinde, vil efter hidtidige erfaringer ikke være tilstræk-
kelig til at gøre indtryk på en stor leverandør.
Såfremt der blandt vore medlemmer findes energiske 
personer, der har særlig viden og indsigt på telefoni-om-
rådet, og som vil tage del i arbejdet med at gennemgå 
markedet og finde mulige samarbejdspartnere, hører vi 
gerne fra dem. Dette skal ikke forstås som en opfordring 
til at indhente eller fremkomme med tilbud fra vore er-
hvervsdrivende medlemmer inden for telefoni-branchen; 
det må følge i en senere runde.                                              
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I sommeren 2001 blev vi de heldige ejere af et af de små 
røde huse i Sverige. Vi havde gennem nogle år besøgt 
vores venner i deres torp i Linneryd, og blev mere og 
mere varm på tanken om selv at købe et. Da der så duk-
kede et godt tilbud op, slog vi straks til. 
Der skulle laves ”noget”, og det skal der stadigvæk, men 
vi elsker simpelthen at være derovre. 

Falmet foto
Da vi overtog huset, lod sælger en del af inventaret stå i 
huset, så vi havde noget at starte op med. Vi fandt dog 
hurtigt ud af, at vi nok måtte have vores egen stil, og der 
gik ikke lang tid, før inventaret måtte lade livet. Enkelte 
ting har ”overlevet” stilskiftet fra de lidt trætte møbler 
hjemmefra til mere robuste, ældre svenske møbler, som 
vi friskede op med maling og stof i afdæmpede farver. 
En af de ting vi beholdte, og som fik en hædersplads, 
var et gammelt billede af huset set fra luften. Det var 
desværre blevet lidt falmet med tiden, men med lidt 
fantasi kunne man godt se, hvad det var. 
Vi har flere gange talt med en af vores naboer om, hvor-
dan huset så ud i ”gamle” dage. Vores nabo er 52 år, og 
har boet i den lille landsby hele sit liv. Da det billede, vi 
havde hængende, ikke var særligt tydeligt, kneb det dog 
lidt med detaljerne. 

Overraskende fund
I Torpare-bladet fra april 2009, var der en notits med 
information omkring en hjemmeside, som skulle inde-
holde flere tusinde billeder af huse i Sverige, taget fra 
luften i 50’erne. Det lød jo meget spændende, så en dag 
med lidt god tid, gik jeg i gang med at søge. 
Efter en del søgen fandt jeg vores hus - og jeg fik helt 
gåsehud: Dér var vores hus og udenfor stod den oprin-

delige ejer fra dengang i 50’erne! Jeg kontaktede firmaet, 
der stod bag hjemmesiden, og i løbet af sommeren fik 
vi bestilt et nyt luftfoto af huset. Spændende var det, at 
pakke det nye billede ud, da det kom. Mange detaljer 
er nu kommet helt tydeligt frem, og da vi havde vores 
nabo på besøg til julegløgg og æbleskiver, kom der godt 
nok gang i erindringerne fra hans barndomsår og hans 
besøg i huset. 

Prisen for billedet var 
3.240 danske kroner, 
og kan måske for 
nogle virke lidt høj, 
men der ligger jo et 
kæmpe forarbejde i 
at få alle de bille-
der bestemt til de 
forskellige områder 
i Sverige. Selve 
billedet, vi modtog, 
var meget elegant 
indrammet, og 
leveres lamineret, 
så vores efter-
kommere også 
kan have glæde 
af det.             

  fra luften
Da vi købte vores svenske hus i 2001, lod sælger en del af inventaret stå. Blandt andet et 
gammelt, falmet luftfoto af huset, som det så ud engang. 

Tekst og fotos af Steen Nielsen

FAKTA:
Den omtalte hjemmeside med 
gamle luftfotos af svenske huse, findes på adressen: 
www.flygfotohistoria.se. Her findes også en komplet 
liste med priser og størrelser på alle billeder.
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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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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.

Stenaline Grenå – Varberg / Frederikshavn – Göteborg
Der ydes 10% rabat på overfarten med bil + passage-
rer. Rabatten gælder ikke i juli og august. Læs mere på 
hjemmesiden. 

Øresundsbron
Som medlem kan du købe et BroPas-abonnement til 
halv pris for det første årsabonnement. Tilbuddet gæl-
der kun, hvis din husstand ikke har haft BroPas inden-
for de seneste seks måneder. Læs mere på hjemmesiden.

RÅDGIVNING:
Hver 1., 2. og 3. onsdag i måneden tilbydes juridisk 
rådgivning, enten over telefon eller ved personligt møde 
på Rosenkæret 13 A. Den 4. onsdag i måneden tilbydes 
telefonisk rådgivning om skattespørgsmål, der har til-
knytning til den svenske ejendom. Rådgivningen finder 
sted om eftermiddagen fra kl. 16, og der afsættes tyve 
minutter til hver. Rådgivning bestilles ved henvendelse 
på forhånd til sekretariatet på tlf. 3929 5282 inden for 
sædvanlig kontortid. 
Vi har desværre ikke kapacitet til at besvare breve og e-
mails, der sendes til os om disse emner, medmindre det 
er aftalt med rådgiverne.

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.

Fordele, rabatter og 
tilbud for medlemmer

Foreningens tilbud til  
medlemmer udvikler sig  
hele tiden, og her på siderne 
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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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. 

KURSER OG AKTIVITETER:
Danske Torpare afholder hvert år en lang række kurser 
og aktiviteter. I gennemsnit bliver det til to arrange-
menter hver uge i højsæsonen, med mellem 10 og 300 
deltagere. Det massive udbud bliver præsenteret i hvert 
nummer af Torpare og på hjemmesiden – hvor tilmel-
ding også foregår.

RABATTER:
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 (ICE Danmark A/S) kan medlemmer 
hente fordelagtig rabat på mobilt internet med god 
båndbredde. Læs mere om vilkår og priser på  
hjemmesiden.

Sekretariatet:

Kontortid:
Mandag – torsdag: 9-16, Fredag lukket

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

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:
Per Bonke, formand
Henrik Zein, næstformand
Bent Hansen, kasserer
Tanja Hedager
Jørgen B. Steen

Suppleanter:
Bjørn Donnis
Peter Niemann Thøgersen
Niels Gervig
Kristian Garde
Anders Grand
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TORPARE Marked

TING OG SAGER
Sælges

Vinterdæk  
Indrykket 2. februar 2010 
Michelin vinterdæk 165 70 R13. Kun brugt en sæson, møn-
ster stort set som nyt. Sælges grundet bilskift. På fælge som 
bl.a. passer til Citroen Saxo. 
Pris: DDK 1.600 
Mail: ole.sondergaard@tdcadsl.dk  
Tlf.: 26213860
 
MullToa 60XL 
Indrykket 28. januar 2010 
Største model med spjæld 350W. Afgangsrør med hætte med-
følger. Nypris 11.000 DKK. Kan afhentes nær Laholm, f.eks. 
uge 7+8 eller i Påsken 
Pris: DKK 2.000 
Mail: pfl@c.dk  
Tlf.: 86124231 / 40731140

Koksovn 
Indrykket 22. januar 2010 
Koksovn antik fra ca. 1930-50 sælges. H 130 B 40+40. 100% i 
orden, lidt overflade rust, billeder på dba.dk. 
Pris: DDK 1.300 
Mail: riischristian@hotmail.com  
Tlf.: 40167247 
 
Hjørneskab
Indrykket 2. januar 2010
Fint gl. hjørneskab fra omkring 1930, DKK 800. Motionscy-
kel DKK 300. Kan ses i Halland. Foto kan mailes.  
Pris: Se ovenfor 
Mail: kp-dp@webspeed.dk  
Tlf.: 49170045 
 
Volvo 850 SE 2,5 1995 sælges
Indrykket 22. januar 2010  
Herregårdsvogn. Svensk registreret, fuld service, a/c, farthol-
der, vinter/sommerhjul, nysynet, 265.0000 km  
Pris: Ikke oplyst 
Mail: sonberg@becoso.dk 
Tlf.: 45888348 / 21492446

Kakkelovn sælges 
Indrykket 22. januar 2010 

Kakkelovn, rund og hvid, med flot mønster foroven. Er pillet 
ned, men har billede af en eksisterende. Den ligger i Blekinge, 
Mörrum 
Pris: Giv et bud 
Mail: sa-pe@hotmail.com 
Tlf.: 75192003 / 24659603
 
Danske historier fra Sverige 
Indrykket 22 januar 2010 
Journalist og forfatter søger gode, skæve, anderledes og over-
raskende historier om danskere bosat i Sverige - eller med 
fritidshus i Sverige. Mail 10-20 linjer med navn og mailad-
resse til Bo Østlund  
Mail: oestlund@vip.cybercity.dk 
Tlf. 0046 433 20215 / 1222364

Case rendegraver  
Indrykket 22 januar 2010 
Årgang 79, 2 skovle frontskovl og pallegafler, fuld funktions-
dygtig, hovedbomcylinder skal ompakkes, ny starter, nær 
Örkeljunga 
Pris: DKK 24.000 
Mail: info@vildmarkskompagniet.dk  
Tlf. 22752982
 
Gamle svenske møbler og andre ting  
Indrykket 22. januar 2010 
Mail: norragarden@hotmail.com  
Tlf.: 28738764

Solvarme 
Indrykket 22. januar 2010 
Et solfangerpanel til husvæg med solceller til blæseren model 
PLUS Serien op til 85m2 kan ses på www.anssolvarme.dk 
Den er helt ny, skal sælges pga. køb af varmepumpe, ny pris 
7999 kr. Ved sådan et panel undgår I duften af gammelt hus, 
og i vinterperioden + grader indendørs op til 10 grader. 
Pris: DKK 6000  
Mail: johnny@sjogreen.dk  
Tlf.: 58356106 / 27293993
 
Brændekomfur 
Indrykket 22. januar 2010 
Pænt komfur, Åseda nr. 26. Står i nærheden af Åseda. Se bil-
lede her: http://www.rejsevognen.dk/images/IMG_0428a.jpg 
Pris: DKK 2.200 
Mail: torben@rejsevognen.dk 
Tlf.: 25628485
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Købes
 
Vedspis 
Indrykket 22. januar 2010 
Vedspis brændekomfur købes. Med røgudtag i venstre side el-
ler opad. Kan evt. byttes med moderne komfur med ovn, som 
stadig bruger brænde til opvarmning. Gerne i skåne, sydlige 
Halland 
Pris: Firecifret  
Mail: niels@strandbergsforlag.dk 
Tlf. 40520021 / 39406652

EJENDOMME OG  
GRUNDE SÆLGES
Sælges
 
Velholdt byhus i Fröseke 
Glasriket, sydøstlige Småland. Den ideelle seniorbolig i min-
dre by, 30 km nord for Nybro. Grund 2200 kvm. 1½-plans 
villa 120 kvm + 68 kvm. Delvis kælder. Veludstyret, næsten 
vedligeholdelsesfri. Flot beliggenhed med udsigt over å. Mu-
lighed for fiskeri og bådplads. Prisidé 800.000 SEK. 
Kontakt dansk ejer på 0046 76 828 8512 eller 0046 481 532 
32.

Ødegård
Indrykket 2. februar 2010. 
Velholdt manngård 170 m2 og 12.000 m2 gund, Allgunnås, 
Långasjö, Emmaboda, 200 km fra Helsingborg. Se annonce 
og billeder på dba.dk http://www.dba.dk/sverige-allgunnaas-
4-vaer/id-64430651/  
Pris: DKK 650.000  
Mail: anette.lauritzen@gmail.com  
Tlf.: 26747442
 
Sommerstuga Stoby/Algustorp  
Indrykket 28. januar 2010. 
Helårsanvendelig 102 m, 3 værelser, 2 stuer, el varme brænde-
ovn toilet/bad spisekøkken samt brænde/redskabsskur. 150 m 
til Ballingsløw bade og fiskesø, meget velholdt, indflytnings-
klar.  
Pris: DDK 950.000  
Mail: pfo@sol.dk 
Tlf.: 49224210 / 28374795
 

Lejlighed 
Indrykket 28. januar 2010. 
100 km fra Helsingborg. 54 kvm med lille have fordelings-
gang m/etageseng +køkken m/spiseplads +stue og bad. Inkl. 
møbler mm. Boligafgift pr. mdr. kr. 1.260 + el 
Pris: DDK 120.000  
Mail: ERIK.BERGMANN@MAIL.DK  
Tlf.: 32156502 / 27207711

Hytte i Värmland 
Indrykket 28. januar 2010. 
Charmerende hytte sælges. Huset ligger højt oppe i en skov, 
ca. 300 m fra en stor sø. Se mere her: http://www.rudolph-
lentz.dk/  
Pris: DDK 525.000  
Mail: carl.pallesen@skolekom.dk  
Tlf.: 26829048

Hus på søgrund 46 km fra Helsingborg 
Indrykket 23. januar 2010. 
Fantastisk beliggenhed, fri søudsigt til Västersjön, egen sand-
strand og bådebro og sejljolle. Typisk ”Svenskrød” hus 70m2, 
to soveværelser, stue m/pejs, spisestue, badeværelse, køkken, 
alle hvidevarer samt gæstehus og værksted. 
Pris: DDK 2.350.000  
Mail: a.lynghoej@gmail.com 
Tlf.: 2721 5035
 
1/3 part af hus i Delary 
Indrykket 23. januar 2010 
120 km fra Helsingborg 80 m2 træhus. Udsigt over lille sø. 
To grunde. Båd m/tilgang til bådplads. Spisekøkken, tre 
værelser og badeværelse m/vaskemaskine. Vand, el og 
kloak. Pris: DDK 800.000 /267.000.
Mail: normand@email.dk 
Tlf.: 47722035 / 31660340
  
Ødegård nær Tingsryd  
Indrykket 23. januar 2010 
200 km fra København. Beboelse fra gård 184 m2 med 1. sal 
samt kælder. Anneks 60 m2 m/4 værelser 25 sengepladser i 
alt. grund 3.000 m2. Indlagt vand/toilet/bad/afløbssystem. se 
www.ebbamåla.dk  
Pris: Bud over DDK 650.000  
Mail: bn_storgaard@mail.tele.dk
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Udsigt over Mörrumåen  
Indrykket 23. januar 2010 
Dejligt højt beliggende fritidshus på ca. 180 kvm. med mo-
derne bekvemmeligheder. 2 stuer, 4 værelser + 2 alkover. Flot 
møbleret. Beliggende i Fridafors. Ring for yderligere. 
Pris: DKK 775.000  
Mail: oldo@ofir.dk  
Tlf. 23712242
 
Bostadsret  
Indrykket 23. januar 2010 
Velindrettet 2 værelses lejlighed(69,5m2) + garage /fæl-
leslokaler/vaskeri beliggende i Lønsboda nordøstlig skåne 
snaphaneland, ca 2timers kørsel fra KBH. 
Måndl.afgivft SVKr 2275,- alt incl + EL Sælges delvis møble-
ret efter aftale
Pris: DDK 140.000  Mail: maxmona10@live.dk 
Tlf. 29291866 / 60352759

KØBES/SØGES
Køb eller leje 
Indrykket 23. januar 2010 
Hus med naboafstand, stort grundstykke, stand underordnet, 
dog toilet vand varme. Sælges: hus Lolland, ingen naboer, 
udsigt og nærindkøb bus-nærmere-nakskov@danbolig.dk sag 
no9-1-273 
Mail: skovtudse@live.dk  
Tlf. 53230523
 
Gammel torp eller grund 
Indrykket 23. januar 2010  
Evt. et renoveringsobjekt. Fuldstændig ugenert beliggenhed 
og max 200 km. fra Helsingborg.  
Pris: Forhandles 
Mail: pinkerton@email.dk 
Tlf.: 39690499 / 40636969

TILBYDES
 
Hus i Blekinge  
Indrykket 2. februar 2010 
Nyrenoveret hus i Blekinge: 10 min. til Mörrumsåen/ 20 km. 
Til skærgården. 5 pers., 2 kamre, 1 stue, moderne bad og køk-
ken. Fotofil tilsendes. fiskestugan@gmail.com  
Pris: DDK 2.500 pr. uge
Mail: jmidjord@hotmail.com  
Tlf. 29938282

Hus fra 1850 i skønne svenske omgivelser  
Indrykket 2. februar 2010 
Ødegård på 130m2 beliggende 17 km nord for Ronneby m/
kaminer, kakkelovne, el, vand, bad og 8 sovepladser  
Pris: DDK 4.200/uge eksl. el.  
Mail: siv@ren-linne.com  
Tlf. 45810899

Svensk idyl på landet 
Indrykket 23. januar 2010 
Hus på 90m2 beliggende tæt på Mørrum m/kamin, el, vand, 
bad og 7 sovepl. udlejes  
Pris: DDK 2.500 
Mail: Janne.Offt@OKTV.SE 
Tlf. 0046-454-43223
 
Ferielejlighed 
Indrykket 23 januar 2010
80 kvm., 6 sovepl, stue, altan, spisekøkken bad med kar/brus- 
centralvarme. 150 km fra Helsingborg - og 60 km. til Isaberg.
Pris: DDK 2.500 pr. uge alt inkl.
Tlf.: 20962526

ØNSKES
Langtidsleje 
Indrykket 23. januar 2010 
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   
Tlf.: 62262772 / 29846265

Annoncering  
i TorpareMarked
Markedet indeholder blandt andet annoncer om 
køb og salg af fritidshuse, handel med brændeovne, 
part i bofællesskaber, efterlysning af gamle teglsten 
og specielle vinduer og døre.
Annoncerne bringes løbende på hjemmesiden, og 
er tilgængelige for alle på internettet.
For en god ordens skyld, bedes man meddele 
sekretariatet, når en annonce ikke mere er aktuel - 
selvom praksis er, at alle annoncer fjernes efter cirka 
to måneder.

TorpareMarkeds annoncer er gratis at oprette og 
kan kun oprettes af medlemmer.
Annoncer oprettes på www.danske-torpare.dk/tor-
paremarked.

Bemærk: Der opkræves et gebyr på DKK 100 for 
annoncer vedrørende udlejning og salg af hus/
grund.

Kommercielle annoncer er ikke velkomne, og vores 
medlemmer opfordres til at kontakte os, hvis man 
finder annoncer af kommerciel art.
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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. 
Baderum med kar. Stue og 3 kamre, 6 sove-
pladser. Desuden “ekonomihus” 50 kvm med 
mulighed for indretning af værelser. 

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

 

Tilmeld 
kontingentet 

til 
betalingsservice

Brug evt. linket på forsiden af www.danske-
torpare.dk



Køb BroPas til halv pris og bliv 
landfast med dit svenske paradis
Er du medlem af Danske Torpare, og har din husstand ikke haft BroPas indenfor 
de seneste 6 måneder, kan du få et BroPas-abonnement for kun 120 kr. for første 
 årsabonnement (koster normalt 240 kr.). Med BroPas kan du køre over til dit svenske 
paradis, så tit du vil for bare 142 kr. pr. tur i stedet for 285 kr. Priserne gælder for 
bil op til 6 meter. Tilbud om halv pris på første årsabonnement gælder ved indgåelse 
af aftale inden udgangen af 2010. 

Bestil BroPas på vores hjemmeside.  
Skriv “TORPARE” i feltet Kampagnekode for at få rabatten.

HALV PRIS
PÅ DIT BROPAS- ABONNEMENT
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