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Torpare
Duften af nybagt snobrød, røg i trøjen, knitren for
ørerne, og blikket der finder et eller andet helt privat og
næsten hypnotisk, dér langt, langt inde i de dansende
luers endeløse dybde af gult, blåt, varmt og orange. Det
er bål. Det er samvær på en helt unik måde.
Bålets fængende magi rammer både voksne og børn.
Jeg har set en træt dreng på to synke sammen i sin fars
skød og bare kigge ind i ilden, helt uden at sige noget i
lang, lang tid. Jeg har også set min svoger blive varm i
kinderne, lykkelig og tavs, mens han sad og stak lidt ind
i gløderne med en pind, smed et nyt stykke brænde på
og sippede af sin øl med et underfundigt smil om munden. Bålet kalder på en behagelig eftertænksomhed, og
selvom det både er varmt og larmende til tider, kan det,
i den kontrollerede form, berolige de fleste mennesker
på en måde, der næppe kan sammenlignes med andet.
Mad over bål, er noget alle kan være med til. Sommetider kan smagen nok diskuteres, og graden af medfølgende askeflager kunne måske også være mindre, men
hyggen og samværet undervejs, er det hele værd.
På Okej!-siderne denne gang får I opskrifter i børnehøjde – som voksne også kan forstå.
Og TORPARE serverer endnu en kulinarisk guide. Surströmming. Uha. De der sære, ildelugtende, rådne fisk
vores gode naboer ’hinsidan’ sørme kan finde på at spise
fra tid til anden. Velbekomme. Man kan vel sige, bladet
i juni tager det sure med det søde.

gerne hele natten, og dagen derpå er - praktisk nok - en
helligdag i Sverige.
På forsiden af dette nummer, kan I se en ”nyckelharpa”.
Det er et klassisk, svensk instrument, som mange steder
bliver luftet netop når midsommerdansen begynder.
”Nyckelharpen” er et strengeinstrument med 16 strenge,
cirka 37 træ-tangenter og med en rækkevidde over tre
oktaver. Det ligner en mellemting mellem en skrivemaskine og en gammel violin. Instrumentet regnes for
Sveriges ”national-instrument”. Lyden er lidt som en
violin – men mere fyldig i klangen.
Selvom det er blevet spillet i mere end 600 år, har selve
instrumentet ikke forandret sig meget gennem tiden.
Det er et æstetisk mesterværk at se på – og sikkert
ikke spor let at spille, selvom de omkring 10.000 aktive
”nyckelharpa”-spillere, der findes i Sverige, får det til at
se sådan ud!
Der findes en del skriverier dedikeret til ”nyckelharpa”
på internettet. En af de bedre – efter min mening – er
siden www.nyckelharpa.org, som er fuld af både information og masser af filmklip, hvor buen er i sving over
strengene.
Så nu er vi der. På tærsklen til endnu en sommer i det
svenske. Folkemusik, gode historier, mærkelig mad, bål
og gløder – tilsat et glohedt drys af kærlighed til livet.

Juni måned er midsommer-måned. Svenskernes største
fest med et væld af traditioner. Majstangen rigges til
med alt, der dufter og er grønt. Bånd i alle farver danses
i et fletværk omkring, mens menuen står på sild (altså
ikke de rådne af slagsen!) og jordbær. Festerne varer

Ansvarshavende:

ISSN:

Annoncering og priser:

Per Bonke

1903-4393

www.torpare.dk/annoncepriser

Redaktør:

Oplag:

11.000 eksemplarer 6 gange årligt
(februar, april, juni, august, oktober, december)

Susanne Hjort

Korrektur:
Bent Eide Nielsen
Lene Denver

Udgiver:

Herbert Harmond / iStock

Layout og tryk:

Tlf. 39 29 52 82
www.torpare.dk
mail@torpare.dk

Merete Nørgaard
mn@torpare.dk

KLS Grafisk Hus A/S
Trykt CO2-neutralt

2

Merete Nørgaard
Redaktør

Danske Torpare
Rosenkæret 13 A
DK-2860 Søborg

Annoncering:

Forsidefoto:

Indhold
4

Nyt fra foreningen

6

Kampen om Norden

12
14

6

16
18
20
23

20

34

Læs om slaget ved Vittsjö

Surt show ved spisebordet
Surströmming er ikke for tøsedrenge.

Brand i gården

Brandbekæmpelse på skemaet.

Midsommer i Sverige

Landets største festdag.

Nyt tag på hus og lade

- og en meget dyr skurvogn.

Øresundsbron fylder 10 år
Lidt historie og fest over sundet.

Aktiviteter

En hilsen fra Aktivitetsudvalget.

24

En svensk sommerkryds

26

Vedspisen – brændekomfuret

30

Bjørnebrun og bomstærk

- så er det frem med blyant og ordbog!

- bliv klogere på vedligehold og optænding.

En lodden historie.

32

Opslagstavle

34

Okej!

36

36

Ny leder, skovgruppe og økonomi.

- med tjur og kryds.

Torpare for børn

Find svarene frit i banken

- vores egen Vidensbank på hjemmesiden.

38

Vi bliver flere

40

Æ = Ä og Ø = Ö

42

Medlemsfordele

44

Danskerne fylder pænt i de svenske statistikker.

Alfabetet en tur i vridemaskinen.

Se et udvalg af foreningens mange tilbud til
medlemmer

TorpareMarked

Medlemsannoncer om alt fra huse og grunde
til ting og sager
3

NyT fra foreningen
ny daglig leder

– trækker i arbejdstøjet 1. juni
Danske Torpare modtog 67 ansøgninger til stillingen som foreningens sekretariatschef.
Bestyrelsen udpegede egnede kandidater til samtale
og besluttede i april at ansætte Lars Arent som ny
daglig leder af sekretariatet med virkning fra den 1.
juni 2010.
Lars er 40 år, uddannet jurist, og har de seneste seks
år arbejdet i Forbrugerstyrelsen, hvor han siden
2005 har været ansvarlig for Forbrugerklagenævnets
sekretariat.
»Jeg glæder mig på foreningens vegne over, at vi har
ansat Lars Arent. Han har en solid faglig baggrund
og stor erfaring fra sin tid i forbrugerstyrelsen
indenfor serviceområdet. Lars er tillige kendt for
at skabe gode resultater gennem samarbejde med
andre, så vi har alle noget at se frem til,« siger Per
Bonke.

Skovgruppen
- fortsat stigende opbakning og nye emner

Ved et lørdagsarrangement den 20. marts, blev 50 medlemmer af ”Skovgruppen” præsenteret for den svenske
skoventreprenør, Sydved’s, produkter. Fire medarbejdere, fra forskellige sydsvenske distrikter, fortalte om
selskabets tilbud om planlægning af skovens pleje, køb
af tømmer, afregningsformer osv. Herefter gennemgik
revisorer, fra revisionsfirmaet KPMG, problemstillinger
i den danske beskatning – blandt andet den væsentlige
sondring mellem hobby og erhverv. Et medlem lagde
sin egen selvangivelse frem vedrørende salg af jordareal og tømmer. Eftermiddagen gav også mulighed for
medlemmernes egen erfaringsudveksling i de regionale
grupper. Næste arrangement forventes omkring 1. September; sandsynligvis med foredrag fra ”Skogsstyrelsen”
og mere om skat.
Skovgruppen har i enkelte tilfælde konstateret, at man
taber forbindelsen med medlemmer, der glemmer at
orientere om ændring af mail-adresser. Medlemmerne
opfordres til selv at sikre, at kontakten fungerer.

ForeningSgruppen
- en idé der ikke vandt gehør

Ved et relativt velbesøgt aftenarrangement 9. februar,
lagde foreningen sine tanker frem om etablering af en
permanent erfaringsgruppe, der skal beskæftige sig med
de problemstillinger, der opstår for medlemmer, der
ejer ejendom som andelsforening. Nybegyndere kan
have brug for starthjælp til vedtægter, ordensregler og
økonomiplanlægning. Erfarne medlemmer kan tænkes
at yde denne hjælp, men derudover have egne behov
mht. generationsskifte, konfliktløsning, skattespørgsmål
og lignende.

Enkelte mødedeltagere efterlyste indsamling og offentliggørelse af ”gode vedtægter” samt en begynder-tjekliste for foreningsstiftere. Andre mente, at der, som led i
foreningens kursustilbud, gerne kunne være emner, der
rettede sig specielt til foreninger. Der var imidlertid ikke
blandt de fremmødte interesse for at deltage i et gruppearbejde, så initiativtagerne måtte konstatere, at gruppen
ikke er levedygtig. Mødet havde dog det positive udfald,
at to medlemmer fremover stiller sig til rådighed som
mentorer for kommende nybegyndere. De pågældende
kan kontaktes via foreningen. Endvidere havde mødet
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Nyheder fra
Vidensbanken
det uventede, men glædelige resultat, at medlemmer,
der har deres feriebolig i svenske ”bostadsrättsföreninger”, og er bestyrelsesmedlemmer i sådanne, gerne
vil samles igen og udveksle erfaringer om de særlige
spørgsmål for denne boligform.

Siden sidst er de sidste oplysninger kommet fra
”Skatteverket”, og relaterede emner er opdaterede.
Det store emne, med det lidt sporadiske indhold,
”Traditionel bygningskultur. Beskrivelser og renovering” er vokset endnu engang. Denne gang
med eternit-beklædte huse, hvor der - udover lidt
historie - er afsnit om renovering og vedligehold,
herunder maling.

internet i Skandinavien
- er ikke uden ”støj” på linjen

Herudover er der kommet mange mindre tilføjelser
og et større afsnit om ”typiske svenske planløsninger”.

Vi har haft en noget uskøn start med hensyn til den nye
aftale indgået med ICE.NET Danmark, der omhandler mobilt bredbånd. Det er især problemer omkring
betalingsvilkår og teknisk support, som medlemmer har
været generet af.

Langt de fleste medlemmer er tilfredse med produktet,
mens flere har svært ved at trænge igennem til firmaets
kundecenter med deres budskab.
Foreningen har i april afholdt et møde med en ledelsesrepræsentant for ICE.NET. Firmaet erkender, at deres
kundeservice ikke fungerer tilfredsstillende, og at man
er indstillet på en snarlig og mærkbar forbedring.
ICE.NET er i øvrigt flyttet fra Silkeborg til nye lokaliteter i Ørestaden på Amager den 1. maj 2010, hvor hele
deres organisation er samlet.

Idéen er at gøre opmærksom på, at langt de fleste
svenske huse i århundreder har været ”typehuse”.
Hvis man får identificeret den oprindelige plan
for rumopdelingen af ens hus, har man ikke blot
et stykke kulturhistorisk viden, men også en god
fornemmelse, af hvilke vægge der er bærende, og
hvilke der ikke er. Ligesom man måske med 99%
sikkerhed kan forudsige, at i netop dette hjørne
skjuler der sig et gammelt ildstedsfundament under
gulvet, det er kropumuligt at fjerne. Alt sammen
umådelig praktisk, anvendelig viden før en ombygning eller renovering.
Redaktionen af Vidensbanken v/Bjørn Donnis

rigetS almindelige tilStand
- hvad angår foreningens økonomi

Som alle er orienteret om, er vores budget og regnskab
under pres i 2010. Det betyder selvfølgelig, at vi har
særlig fokus på overholdelse af budgettet, og derfor er
det jo glædeligt, at tallene viser, vi ligger ca. 100.000 kr.
på den rigtige side af budgettet ved indgangen til marts
måned.

Med hensyn til at indgå aftale med et nyt pengeinstitut,
er vi nu nået så langt, at arbejdsgruppen, som består af
foreningens formand, advokat og kasserer, mødtes den
12. april for at evaluere et interessant tilbud sammenlignet med flere.
I forhandlingerne er der lagt vægt på målbare fordele
for både foreningen og dens medlemmer.
Når aftalen er endelig plads, vil den blive omtalt på
hjemmesiden og i det næste nummer af TORPARE,
der udkommer i august.

Pas på med ”deklarationen” til Skatteverket. Du skulle
nødig en tur i domhuset!
Det tidligere ”Tingshus” (domhus) i Kopparberg
– ”Kyrkspån” på tag og væg. Fra ”Traditionel bygningskultur. Beskrivelser og renovering” i Vidensbanken på
www.torpare.dk
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kampen

OM NORDEN
I 1600-tallet var Skåne centrum for voldsomme krige mellem Danmark og Sverige
i kampen om magten i Nordens lande og den indtægtsgivende handel i Østersøen.
Denne artikel sætter fokus på begivenheder i Göinge, der ofte er blevet overset
af historikere, men som ikke desto mindre kom til at præge
Danmarks og Skånes historie.
Af Kasper Toxværd, stud.mag. i historie ved Københavns Universitet

I 1611 var Skåne, Halland og Blekinge del af det dansknorske kongerige, der strakte sig fra Island til Estland
og fra Nordkap til Kolding. Christian d. 4. var kongen
over dette østersøimperium, men herredømmet var
ikke ubestridt. Konkurrenten til magten i Norden var
først og fremmest Sveriges konge, Karl d. 9. Han mente
– ligesom også Christian d. 4. – at have ret til at opkræve skat af indbyggerne i Lapland og langs Norges kyster,
og ved at bygge nye fæstninger ved Göteborg forsøgte
han at lede indtægterne fra handelssejladsen mellem
de østtyske lande og Baltikum i øst samt England og
Nederlandene i vest uden om Danmark.
Spændingerne mellem Danmark og Sverige voksede
derfor i det første årti af 1600-tallet, og Kalmarkrigen
(1611-13) var blot en sidste eskalering.

Krigen bryder løs

En forårsdag tidligt i april 1611 ankom to danske
sendebud til Jönköping. Deres ankomst varslede den
officielle danske krigserklæring, som ikke var helt uventet i betragtning af konflikterne mellem de to landes
herskere. Siden februar havde Christian d. 4. forberedt
krigen, og med den varmere årstid spirede troen på en
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vellykket, hurtigt overstået krig. I praksis
skulle det vise sig svært at opnå.
I krigens første år lykkedes det kun den
danske hær at erobre Kalmar og Öland
i sensommeren. Men øen lod sig kun
besætte i et par måneder, før lokale
bønder og et parti svenske soldater fik overmandet den danske
bemanding på fæstningen
Borgholm.
Det burde måske ikke
overraske, at det i
praksis var svært
for Christian d. 4.
at besejre den
svenske modstander.
Den danske
hær, som
blev samlet
i Skåne,
Halland
og Blekinge

Gustav ll adolf

og derfra drog mod nord ad kringlede veje og stier i de
smålandske skove, bestod i høj grad af fremmede lejetropper. Tyskere, skotter, irere og englændere udgjorde
en stor del af såvel den danske som den svenske hær. En
større national hær eksisterede ikke, og med Christian
d. 4.s egne ord var det ikke umagen værd at tvangsudskrive bønder til krigstjeneste, ”thi de er værre end
bæster”!

Geworbne (hvervede) krigskarle

De hvervede soldater gav ofte anledning til problemer. En lejesoldat var ikke synderligt forpligtet til at
kæmpe for andre end sig selv og sine kammerater samt
kaptajnen, der havde hvervet ham. De sloges, hvor der
var krig, krævede betaling forud, og deres kampvilje
afhang af muligheden for overlevelse, morskab og
plyndring for egen vindings skyld.
Hvis krigens udbytte – betalingen eller plyndringerne – ikke stod mål med risikoen, var
det nærliggende at indgå forhandlinger.
Netop dette gjorde sig gældende ved Ölands
generobring: Den danske bemanding på
Borgholm bestod i høj grad af tyske
landsknægte, og som led i
betingelserne for
deres kapitulation gik
de – mod
behørig
betaling – direkte i svensk
tjeneste.
Fra en svensk
synsvinkel
var udsigterne
efter krigens
første begivenheder heller ikke for
gode. Fæstningsbyen Kalmar var
faldet efter lang
tids belejring - men
uden kamp: den
svenske kommandant
havde overgivet byen
mod personlig vinding i form af større
jorder i den danske
konges besiddelser
i det tyske Holsten
og et mindre skib
til sin egen flugt!

Forhandling som løsning

Alt i alt var man i Sverige interesseret i at indlede fredsforhandlinger, men udsendinge blev ikke vel modtaget
fra dansk side. En beskrivelse lyder: ”Da en trompetér
blev sendt fra den svenske lejr med penge for nogle
fanger, var samme trompetér blevet utilbørligt håndteret, ilde slagen i hovedet og pengene ham frataget; så
man på svensk side var i vildrede om man videre burde
fortsætte med disse forhandlinger eller overhovedet
stole på danskernes løfter.”
Samtidig undlod Christian d. 4. i sit svar på et tilbud
om mægling fra den engelske konge at titulere Gustav
d. 2. Adolf som konge. Selvom der faktisk herskede
usikkerhed om arvefølgen i Sverige efter den gamle
kong Karls død, var det en åbenlys provokation, der
kunne ses som et bevidst forsøg på at underminere den
svenske majestæt i udlandet. Ved at fremføre at Sverige
var uden regent, kunne man svække landets udenrigspolitiske autoritet. Derved kunne Christian d. 4. uanfægtet præsentere sit syn på årsagerne til krigen, uden
at en legitim modpart kunne gøre indvendinger.
En gammel, og delvist begravet, konflikt om de to
rigers våbenskjolde var ligeledes aldrig blevet løst. Christian d. 4. inkluderede fortsat det svenske våbenskjold
i sit rigsvåben, selvom Sverige et århundrede tidligere
havde løsrevet sig fra et fælles nordisk kongerige. Christian d. 4. anerkendte derved ikke Sverige som et selvstændigt land på et symbolsk plan, selvom det i praksis
var et suverænt kongedømme.
Kalmarkrigen fortsatte i endnu et års tid før de nordiske konger nåede til erkendelsen, at forhandling var
løsningen på en krig, som for ingen af parterne havde
udviklet sig i positiv retning. Det mest kendte resultat
af freden blev, at en gigantisk sum: ”ti gange hundrede
tusinde rigsdaler i specie som i Tyskland gængse er,”
altså en million rigsdaler, svarende til mere end 25 tons
sølv, i løbet af kun seks år skulle betales til den danske
konge. Til sammenligning har man skønnet værdien af
hele den daværende bestand af rustninger og håndvåben, der var opmagasineret i Københavns Tøjhus (i dag
Tøjhusmuseet) til 50-100.000 rigsdaler.

Et overset vinterfelttog

Kalmarkrigen er på sin vis en glemt krig i historien. De
uændrede grænsedragninger er druknet i Skånelandenes overgang til Sverige i senere svenskekrige, og belejringerne af Kalmar og andre fæstninger er blevet set
som det vigtigste under en kortvarig krig, der ikke bød
på afgørende militære sejre. Ikke desto mindre var der
i Kalmarkrigen andre begivenheder af stor betydning
for de berørte landområder.
›
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Åløb ved Vittsjö

I krigens første vinter blev belejringskrigen afløst af
vinterfelttog karakteriseret ved udbredt terror mod
civilbefolkningen i form af plyndringer, myrderier og
afbrænding af landsbyer i grænselandskaberne Skåne,
Halland, Småland og Västergötland. Som led i et dansk
skinangreb gik en dansk hær i slutningen af januar
1612 over grænsen til Småland. Her blev bl.a. Växjö
og Kronoberg slot brændt ned. På svensk side frygtede
man, at togterne var led i en større operation mod
Jönköping, og Gustav d. 2. Adolf begav sig derfor af
sted med en del af sin hær. Det danske togt var imidlertid ikke nær så storstilet, og da vejret slog om i tø,
frygtede man at blive fanget i Smålands ugæstfri skove
og drog derfor tilbage til vinterkvarter i de skånske byer
Åhus og Ystad. Gustav d. 2. Adolf havde imidlertid fået
blod på tanden, og for, som han skrev, ”at gøre fjenden
afbræk”, forfulgte han den danske hær mod syd over
grænsen ved Loshult. Den svenske hær på godt 2.500
ryttere og landsknægte – heriblandt de tyske lejetropper som gik i svensk tjeneste på Öland – lagde store dele
af Göinge og Villands herreder i ruiner. Et af svenskekongens breve fortæller: ”Vi (har) også været udi Skåne,
og der størstedelen afbrændt, så at indtil 24 kirkesogne
samt også Vä stad er udi aske.” Andre optegnelser viser,
at det på ingen måde var praleri.

Kongens fald

Hjemtoget blev med svenskekongens ord ad en vestligere rute. ”(V)i lod (det) dermed blive, og begav os ad ve8

jen mod Markaryd til at ødelægge, brænde og fordærve
hvor vi drog frem.” Flere sogne og torper langs Hässleholmsvägen blev hærget og brændt på vejen mod nord.
I landsbyen Vittsjö gjorde Gustav d. 2. Adolf imidlertid
en skæbnesvanger fejl under togtets sidste natteleje.
Godt 600 danske og tyske ryttere havde ubemærket
forfulgt den svenske hær mod nord og gjorde, samtidig
med de svenske styrker, ophold i Rommentorp - godt
fem kilometer vest for Vittsjö.
Den svenske hær havde ikke mødt nogen form for organiseret modstand under det ugelange plyndringstogt,
og Gustav d. 2. Adolf havde derfor ikke taget forholdsregler mod danske angreb. Hovedparten af hæren, især
det langsommere fodfolk med bøsser og krudt, blev
sendt i forvejen over grænsen ved Yxenhult/Köphult til
kvarter i Markaryd i Småland. Selv nød kongen åbenbart besøget i Vittsjö ligeså meget som vor tids sommerhusejere – så han blev endnu en dag med resten af
mandskabet.
Angrebet kom ud af det blå ved skumringen ud på
eftermiddagen. Den svenske bagtrop blev fuldstændig
overrumplet og i løbet af kort tid var hæren splittet og i
vild flugt mod nord. Gustav d. 2. Adolf selv kom i fare,
da han under flugten faldt af sin hest i vandet, hvor
landevejen krydser en å. Hvor livstruende situationen
egentlig var er uvis, men i eftertiden er den gode fortælling vokset. Faktum er, at kongens hest og sadel blev
de dansk-tyske rytteres bytte, men i Danmark opstod
derpå rygtet, at svenskekongen var druknet i en våge!

Rester af løbegrave på Vittsjö skans

Da Gustav d. 2. Adolf i et brev få dage senere beskriver
hele togtet, fremgår det ikke, at han selv var i livsfare.
To svenske ryttere belønnedes senere med jorder af
kongen og er derfor af eftertiden blevet udpeget som
hans angivelige reddere.

Slagets efterspil

På marker og i skove ved Vittsjö lå nu flere hundrede
dræbte svenske soldater, og de kom til at blive liggende. Lokalbefolkningen har formentlig taget flugten,
da svenskerne ankom, og hvornår de vendte tilbage er
uvist. I hvert fald lå de døde soldater endnu tre uger
efter slaget i begyndelsen af marts på vangen langs
vejen ud af Vittsjö. Gustav d. 2. Adolf bekymrede sig
om de officerer, som ikke var sluppet væk, og fik arrangeret, at fire svenske og danske adelsmænd mødtes
for at besigtige valpladsen. De tvang de i forvejen hårdt
plagede bønder til at grave en massegrav til de ukendte
samt transportere ligene af svenske officerer til grænsen. I nyere tid blev graven fundet, da man lagde
fundamentet til en villa, og samme sted troner for
nysgerrige blikke et mindesmærke for begivenheden.
Selvom bakken ikke blev udgravet grundigt, dukkede
meget udstyr og flere sølvmønter frem af mulden. Det
er overraskende og sigende, at de dræbte således hverken blev begravet eller plyndret ordentligt. Den lokale
befolkning har haft rigeligt besvær med bare at holde
sig i live i vinterkulden efter afbrændingen af gårde og
såsæd.

Udover de dræbte var mange taget til fange under
slaget. De selvsamme tyske kompagnier, som på
Öland var gået i svensk tjeneste, var blandt de første
til at overgive sig på ny ved Vittsjö! Krigsfanger var
en indtægtskilde, og i forlængelse af vinterens felttog
blev der forhandlet løsladelsessummer. Frigivelsen af
en kaptajn løb op i 244 rigsdaler, mens man for den
svenske feltmarskal Otto von Wrangel måtte hoste op
med 326 rigsdaler foruden 32 rigsdaler til betaling af
hans åbenbart mere end almindeligt dyre kost og logi
under fangenskabet.

Historiens linjer

I historiebøgerne er der ikke ofret megen tid på Slaget
i Vittsjö. For Kalmarkrigens begivenheder er Gustav d.
2. Adolfs vinterfelttog blevet set som strategisk ubetydeligt og selve slaget i Vittsjö som blot en tilfældig
træfning i en lille skovbygd. Og hverken i dansk eller
svensk selvforståelse har billedet af plyndrende barbarer været et yndet selvportræt. Imidlertid fik felttoget
en meget håndgribelig påvirkning på indbyggerne i
Nordskåne. Mest markant lod Christian d. 4. Kristianstad opføre efter krigen og beordrede samtidig indbyggerne fra Vä og Åhus at flytte til den nyanlagte by.
Togtet havde vist, at hele grænselandskabet lå åbent for
fjendens hærgen, og Christian d. 4. iværksatte derfor
byggeriet af en række såkaldte skanser. De placeredes
strategisk, bl.a. i netop Vittsjö og Loshult, på færdselsveje mellem nord og syd. Rundt omkring i landska›
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Vadestedet hvor Gustav d. 2. Adolf faldt af hesten. Vandstanden
var højere dengang

bet kan man stadig se spor af anlæggene, selvom de
mistede deres militære betydning allerede ved Skånes
overgang til Sverige i 1658.
Allerede før etableringen af skanserne blev der oprettet fire hvervede kompagnier til permanent tjeneste
ved Skånes grænsebevogtning. Selvom de blev nedlagt
igen ved krigens afslutning, var oprettelsen af disse
korps et tegn på en ny militær organisering i Danmark. Lokalbefolkningen i Göinge havde hidtil selv
varetaget forsvaret af landegrænsen. Nu blev indbyggerne, som følge af Gustav d. 2. Adolfs ubesværede
vinterfelttog, pålagt et skattefinansieret grænseforsvar.
Og fra 1615 var et stående regiment placeret i Kristianstad. Der var tale om en ret omfattende forandring i
lokalsamfundet. Det var første led i en udvikling, hvor
1600-tallets mere omfangsrige og bekostelige krige
førte til oprettelsen af større og mere organiserede
hære. Selvom den nye tendens først virkelig slog igennem et halvt hundrede år senere, blev de indledende
skridt taget som en direkte følge af Kalmarkrigens
glemte felttog.
❏

”Anno 1612. Den 4. februar kom de svenske ind
i Göinge herred, brændte, røvede og ødelagde
henved fem- eller seksogtyve kirkesogne : den 8.
februar brændte Vä : den 11. dag blev de tappert igen besøgt, af vores konges folk antastede på
Vittsjön, både ihjelslagne og druknede nogle tyve
hundrede mænd og mistede al deres bytte som de
havde taget :”
Skriften på væggen vækker i dag mindelser om
fortids ufredstider. Om en tid hvor kongerne af
Danmark og Sverige kæmpede om herredømmet
i Østersøen. Teksten står malet under korbuen i
Ravlunda kirke i Sydøstskåne. Først i 1930 lod den
sig dog genopdage ved en restaurering af kirken
efter i årevis at have været gemt under det hvide
puds.
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D. Broberg

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

TreKronerSpar giver større handlefrihed når du køber bolig i Sverige.
Ring til Finansbanken på tlf. 7755 0000 og hør om dine muligheder.

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

Leif Bladh

Måla om huset?

PERFEKT TILL FRITIDSHUSET

PASSAR SMÅ UTRYMMEN

FASADEXPERT,
STOBY MÅLERI

Låt oss bedöma fasaden.
Vi är utbildade Fasadexperter.
Slå en signal till oss, så gör
vi ett hembesök.

Liten och smidig kyl och frys.
Omhängningsbara dörrar.
Energiklass A.
KYL K 1085, 132 lit,
84 cm

FRYS F 1085, 86 lit,
84 cm

När d
Nä
du målar
ål om ditt h
hus ä
är d
dett b
bra att
tt undvika
d ik fäll
fällor
och fel. Därför finns Fasadexperten! Vi kommer hem
till dig, bedömer din husfasad, och vi vet allt som har
med målningen att göra. Vår Fasadexpert är utbildad
och diplomerad för att kunna besiktiga och färgsätta
din fasad inför ommålningen. Ring 0451-38 85 20
eller maila till info@stoby.se för bokning av ett hembesök. (750:-/besök. Summan avdrages vid köp).
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Surt Show

ved spisebordet
Det måtte jo komme – og det gør det nu:
Opskriften på det svenskeste af alt svensk,
når det kommer til mad:

SurStrömming

.

Af Merete Nørgaard
Surströmming. Små, salte sild, der bliver fanget frisk
fra havet i foråret, netop når de er allerbedst, bliver lagt
til gæring i nogle måneder, inden de bliver forseglet i
konservesdåser, hvor de lystigt gærer videre i et halvt til
et helt år. Herefter er silden alt andet end frisk – og klar
til at serveres. Smagen kan med rette diskuteres, men
oplevelsen kan ikke sammenlignes med noget andet af
alt, hvad det svenske køkken i øvrigt kan byde på.
Traditionen med surströmming stammer oprindeligt fra
det nordligste Sverige, men spises i dag over hele landet med små variationer i tilbehøret.

Bliv ude!

Noget af det vigtigste, inden man går i gang med fisken,
er at lade måltidet foregå i det fri. Stanken fra silden er
ubeskrivelig fæl. Da brødrene Price afprøvede retten i et
af deres populære madprogrammer med nordisk tema,
beskrev de lugten som ”lidt ølgæring, muskusagtig, død
lugt.”
Det er også vigtigt, at den, der skal åbne dåsen, sørger
for at beskytte sig selv. Stænk fra den boblende gæring er
ikke godt at få i øjnene, og stanken er svær – for ikke at
sige umulig – at få af både hud og tøj.

Tilberedning

Den helt klassiske grundversion er ganske enkel:
”Tunnbröd” (firkantede, helt tynde skiver specielt brød.
Kan købes i svenske supermarkeder.)
Kogte kartofler
Hakket rødløg
Surströmming
Når man har fået fat i en dåse surströmming, (som kan
købes i supermarkeder over hele Sverige), skal dåsen
åbnes med forsigtighed under vand. Det er ikke uden
grund, nogle kalder det en ”vred ret”. Trykket fra de gærede fisk er enormt, og som regel vil konservesdåsen være
helt rund og bulet ud på grund af trykket. Hold derfor
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dåsen under vand i en spand og prik hul med en dåseåbner. Når det mest voldsomme tryk har lagt sig, kan man
åbne helt og arrangere måltidet.
Brødet smøres med smør, et par skiver kartofler lægges
på, derpå surströmmingen (renset for ben) og løg. I det
sydlige Sverige vil man ofte pynte med purløg og ”grädfil”
(creme fraiche) på toppen.
De fleste anbefaler en solid snaps til at skylle efter med –
mens andre sværger til et koldt glas mælk som den bedste
ledsager til maden. Hvad de fleste til gengæld er enige
om er, at når det kommer til surströmming, er der ingen
gyldne middelveje: Enten elsker man det fra første bid,
eller også hader man det af et ærligt hjerte.
Med alt dette sagt, og alle forholdsregler taget, er der lagt
op til en simpel, sur ret, som på ingen måde er noget for
alle. Men svensk – dét er det!
Velbekomme.

Den lille ø, Ulvön,
i det nordøstlige
Sverige, er blandt andet kendt som ”surströmmingens ö”. Her kan man både prøvesmage og lære
meget mere om specialiteten. Se mere om øen på
hjemmesiden: www.ulvon.info/surstromming
Du kan også se mere på hjemmesiden www.surstromming.se, der er en decideret portal for surstrømmings-entusiaster og andre nysgerrige.
Brødrene Prices madprogram, ”Spise med Price”,
som sendes på Danmarks Radio, havde tidligere på
året et nordisk tema. Her prøvesmagte brødrene den
svenske surströmming cirka 17 minutter henne i det
30 minutter lange program. Find udsendelsen på
dette link: www.kortlink.dk/7mkv

KIMA Byggservice HB
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde
www.oedegaarde.dk
Tlf: 0046 (0)430 910 09
info@oedegaarde.dk

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

Haure´s Kultursnickeri
Dansk snedker laver vinduer og
døre i gammel stil,
samt mindre ombygninger.
www.haureskultursnickeri.se
Tel. 0046 - 708 849 566

Bättre Bostad
Dansk snickare i Småland
Alt i snedker og tømrerarbejde
Peter Valente
Tlf. +46 (0)72 200 4066
Mail: info@battrebostad.nu
www.battrebostad.nu

Liebhaveri
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Original og overordentligt velbevaret
ejendom fra starten af 1800-tallet med
alt det gamle bevaret.

Bogorm eller læsehest?

Indeholder et væld af antikviteter fra
1700- og 1800-tallet. Fire bilæggerovne,
åbent ildsted, el, varmt og koldt vand,
bad, toilet og varmepumpe.

Som medlem af Danske Torpare
sparer du 15% på dine bogindkøb!
Stort spisekøkken, spisekammer, stor
stue, 3 værelser, badeværelse samt
entréer.

Ugenert beliggende ved mindre lokal
grusvej - nabo til skoven. To mindre søer
Medlemmer af foreningen får 15% rabat på bøger hos Harders Boghandel
i butikken i og
København
og i til
deres
netbutik.
i nærheden
ca. 6 km
den
storeDer
sø
gives 15% rabat på ikke i forvejen nedsatte bøger.
Immeln.
I netbutikken www.harders.dk sættes under købsprocessen hak i feltetAfstand
”Klik her hvis
du har en rabatkupon”.
Herefter
Helsingborg:
Ca. 115
km udfyldes
koden torpare i feltet ”Indtast din rabatkode her”. Rabatten bliver herefter
fratrukket. Ca. 150 m2 ekskl. uudnyttet loft
Beboelse:

Grundstørrelse:
2.887m
Den fysiske butik er beliggende på Nørrebrogade 226 i København. For
at opnå rabat skal nyeste
gyldige medlemskort fremvises. Rabat kan ikke opnås med forældet medlemskort.
Pris: 1.100.000 DKK
2

Se mere på: www.lydeking.dk/skaane
eller ring (+45) 31 72 55 79
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Brand i gå
Ilden sprutter løs. Denne gang i gården på Frederiksberg Brandstation under fuld
kontrol, men hvad gør man, hvis det pludselig er ødegården i Sverige, der står i flammer?
Tekst og fotos af Merete Nørgaard
En af brandfolkene på vagten åbner vinduet på anden sal
og hoster demonstrativt.
”Det lugter af arbejde!” griner han højlydt ned mod
brandmand Michael Nicolaisen og de 14 torpare, der
deltager i kurset ”Brandslukning” en mild tørvejrsaften på
Frederiksberg. De små bål og mange tænd-og-sluk øvelser
har skabt et luftigt røgtæppe, der bølger frem og tilbage
mellem den firlængede brandstations røde mure.
Efter en god times teori, er alle rykket ned i gården til den
praktiske del. Her er sat ild i et par tønder med diesel og
brændeknuder, og på skift får deltagerne lov at prøve af i
praksis, hvordan de forskellige slukkemidler virker. Kulsyre, pulver, vand og brandtæppe.

Langt fra alfarvej

Michael Nicolaisen er både brandmand og torpar, og har
i flere år inviteret indenfor på Frederiksberg Brandstation
for at lære nysgerrige kursister mere om brand og redning.
”Det er jo ekstra vigtigt for os torpare at vide noget om, da
mange har et træhus langt væk fra både vand og nærmeste
brandstation. Jeres vigtigste opgave ved en brand, er dog
præcis magen til vores: I skal redde liv!” betoner Michael

Klar til udrykning på Frederiksberg Brandstation
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Nicolaisen entusiastisk, med en stemme der uden tøven,
præcist og pædagogisk klæder deltagerne på til bedre at
kunne handle, hvis der opstår brand langt ude i ødemarken.

Sekunder til forskel

Brandbekæmpelsens ABC handler først og fremmest om
at få alt levende ud af huset – voksne, børn og dyr, dernæst
skal brandvæsenet alarmeres; ilden begrænses ved at
lukke døre og vinduer, og først når alt det er gjort, kan man
forsøge at slukke ilden.
”Ilden kan hurtigt udvikle sig til noget meget uoverskueligt,” forklarer Michael Nicolaisen, og dén påstand blev
for et øjeblik siden understreget for alle deltagerne i et
videoklip, hvor et væltet stearinlys i en sofa på mindre end
fire minutter skabte et brølende flammehav i hele stuen.
Mindre end fire minutter!

Brandtæpper og badehåndklæder

Michael Nicolaisen overhælder en dukke i gården med
diesel og sætter en gasbrænder til. Ilden fænger øjeblik-

ården
keligt, og den første modige torpar nærmer sig beslutsomt,
godt beskyttet bag det hævede brandtæppe.
”I skal bruge brandtæppet på samme måde som et badehåndklæde, når barnebarnet fryser,” hjælper brandmanden
lidt på vej.
Og det er et billede, der er til at forstå for de fleste. Én efter én
går de hen til dukken, der bliver tændt igen og igen, og smyger modigt tæppet omkring, mens de med faste strøg kvæler
ilden og redder dukkens liv.

Brandfolkene
skal være klar til
afgang på tre minutter

Varmt paradoks

Efter en aften med bål og brand og røg i håret, får deltagerne
et bevis på, at de har gennemført kurset i ”elementær brandbekæmpelse”. Et kursus med nyttig information, spændende
praksis og masser af ny viden, - som ingen forhåbentlig
nogensinde får brug for!
❏

BRAND I SVERIGE:
Brandvæsenet skal alarmeres på 1-1-2. Det er ikke
nødvendigt med landekoder eller andet end det enkle
nummer: 112.
Hvis du ikke har en adresse på dit hus, skal du bruge
dit matrikelnummer.
Husk også at angive din kommune og postnummer.
Der er simpelthen ikke tid til misforståelser!

Brandmand - og torpare - Michael Nicolaisen

BRANDMANDENS GULDKORN:
• Pulverslukkere er falsk tryghed! De sviner uanstændigt meget, og ilden brænder ofte videre, på
trods af alt pulveret.
• Den bedste slukker at have i det svenske hus, er en
trykladet vandslukker. Med lidt snilde kan man
endda selv efterfylde sådan en.
• Sprøjt aldrig, aldrig, aldrig vand på kakkelovnen!
Vand udvider sig, når det koger og vil sprænge
skorstenen i atomer!
• Sørg for at få besøg af skorstensfejeren regelmæssigt.
• Hav et brandtæppe liggende. God til at kvæle ild i
både frituregryder og mennesker.
• Det vigtigste til alle tider ved enhver brand er at få
alt levende ud af huset i en fart!

Michael Nicolaisen hjælper en torpare med at slukke
ilden i den brændende dukke
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MiDSOMMER i SVERiGE
Midsommer (”midsommar”) er Sveriges største – og mest traditionsrige – højtid.
I år fejres den fredag den 25. Juni over hele landet. Lørdagen efter midsommer
kaldes midsommerdagen og er en helligdag.

Danske Sankt Hans og svenske midsommer har ikke
noget med hinanden at gøre, selvom de fejres på nogenlunde samme tid af året. Midsommer er en stor fest med
dans, musik og mad – men ingen bål og hekse.
Mange har nok set den fire meter høje ”majstang” i
landskabet, der er festens naturlige midtpunkt. Navnet
”majstang” er ikke hægtet op på måneden maj, men hentyder i stedet til at stangen er ”majet ud”. Hele stangen er
dækket med løv og blomster. Den pyntes traditionelt om
formiddagen og rejses om eftermiddagen, hvor festivitassen for alvor begynder.
Der er et væld af traditioner forbundet med fejringen.
Både den traditionelle menu med sild, kartofler, dild og
snaps, og jordbær med fløde til dessert, (og – nej – der
er ingen ”hovedret” mellem silden og de røde jordbær),
ligesom en række lystige viser og sanglege bliver sunget
og danset over hele landet.

”Helan går, sjung hopp faderallen lallan lej
Helan går, sjung hopp faderallen lej
Och den som inte helan tager,
Han heller inte Halvan får.
Helan går… ”
Vil du med?

De fleste midsommerfester er offentlige, og ikke langt fra
Danmark er der flere muligheder for at opleve den store
fest. Klik ind på hjemmesiden www.sydsverige.dk og søg
efter ”midsommer”. Så kommer der et udvalg af fester
frem, der er lige indenfor rækkevidde.
Lørdag den 26. Juni kl. 15 – 17 er der også svensk
midsommerfest i danske Kastelsparken (ved den gamle
mølle) på Østerbro i København. Arrangementet er
gratis at deltage i.
Merete Nørgaard
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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.

Medlemstilbud
Kun kr./md.

149,Bredbånd som rækker længere

www.ice.net

GODE BILISTER FORSIKRER SIG

GODT OG BILLIGT
En skræddersyet
GF-Bygningskaskoforsikring
sikrer dit helårshus i Danmark

Jo færre skader,
jo lavere bliver din præmie
på bilforsikringen

GF-Familiens Basisforsikring
dækker det, der kan
købes for penge

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

GF-NOVO · Firskovvej 25 B · 2800 Kgs. Lyngby · klub174@gf-forsikring.dk
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nyt tag på huS og lade

- og en meget dyr skurvogn
Ejendomsmægleren havde allerede ved købet understreget, at taget nok ikke
kunne holde mere end et par år, så det var vi forberedte på.

Tekst og fotos af Annette Jørgensen og Palle Rosted
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Vi havde fået et tilbud fra et lokalt firma på SEK
525.000, som indbefattede nye vinduer og nyt tag på
både hovedhuset og laden.
På begge bygninger var der tegl, der bestemt havde
kendt bedre dage, og i midten af oktober 2008 indtog
håndværkerne hele huset og haven.
Jeg mener virkelig, at de indtog både hus og have, for i
løbet af få uger var haven omdannet til en skyttegrav og
huset en kæmpe rodebutik
En ting man i det mindste kunne sige om al den tumult
var, at håndværkerne var effektive. De startede klokken
syv om morgenen og arbejdede målbevidst hele dagen
til klokken fire; naturligvis afbrudt af et passende antal
pauser til at ”ficka” (kaffepauser).

En dyr lektie

Håndværkerne havde medbragt en gammel, ikke specielt
godt isoleret, skurvogn, der selvfølgelig blev opvarmet
med elektricitet. Det fandt vi senere ud af, da vi fik vores
elektricitetsregning: SEK 69.000! Da faldt vi nu ned af
stolen! Imidlertid skal det i sandhedens interesse siges,
at hele huset er forsynet med nye el-radiatorer, som vi
naturligvis bruger, men selv vore lokale elektrikere var
chokerede. For en sikkerheds skyld gennemgik vi hele
det elektriske system, men der var ingen fejl.
Naturligvis er det meget praktisk, når man skal have
lavet et stort projekt, som for eksempel at skifte taget, at
det bliver udført om efteråret, hvor de fleste har lukket
huset ned for vinteren. Det er jo lidt ubekvemt at have
håndværkere til at myldre rundt hele sommerferien.
På den ene side er det en fordel at være tilstede, når ombygningen finder sted. Der kommer altid et problem, der
skal tages stilling til, og det er jo lettere, når man er der.
På den anden side skal man være opmærksom på, at

hvis arbejdet skal udføres i vintermånederne, kan det
godt blive en dyr oplevelse at opvarme en skurvogn i
ni måneder. Måske er det en god ide at få en aftale med
håndværkerne herom, inden man går i gang.
Vi lavede ingen sag ud af det, for på mange andre områder var håndværkerne rigtig gode og fleksible.
Måske skyldes det, at de for en gang skyld fik lov til at
renovere et hus og bibeholde den genuine atmosfære.

Spåntag og vandskade

Det, at pille det gamle tag ned, var ikke det store problem. Det viste sig, at det gamle spåntag stadigvæk var
der, og det var let at forstå, at der inde i huset var tegn
på vandskade hist og her.
Det gjorde nu ikke så meget. Det gamle tag fik lov at
blive, men nu forestod der et stort arbejde med at lægge
nye lægter op - og ikke mindst at få det i vage. Faktisk
brugte håndværkerne flere dage på denne opgave, men
så var taget også lige og lignede ikke et dansk bakkelandskab.
Efter denne tidsrøvende proces kom endelig den store
dag, hvor de begyndte at lægge tegl på. Hvor hele den
indledende fase havde taget meget lang tid, gik det rigtigt hurtigt med denne del af byggeriet.
Vi havde besluttet at anvende sorte stålplader som tag
på laden, ligesom på de andre lader i området. Umiddelbart skulle det jo være den letteste sag i verden,
men det viste sig at være en meget tidsrøvende affære.
Spåntaget på laden var i endnu værre stand end på hovedhuset, men hvad værre var: de gamle spær var ikke
kraftige nok, så de skulle forstærkes både udvendigt og
indvendigt.
Da arbejdet med at få det hele lige endelig var færdigt,
så gik det dog stærkt – og resultatet blev perfekt.
❏

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.
Det har været en både sjov og
dyr opgave, med problemer og
oplevelser undervejs, som de
deler ud af i Torpare. Denne
gang om nyt tag på hus og
lade.
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Olga, flickr.com
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Øresundsbron
fylder 10 år
I år er det ti år siden, Øresundsbron åbnede for sine første kunder. Siden har broen
udviklet sig til et bindeled mellem folkeslag og en afgørende faktor i udviklingen af
både København og Malmø, Sjælland og Skåne
Af Karsten Østergaard Nielsen, journalist ved ’Øresundsbron’
1,6 millioner tons sten og seks millioner kubikmeter
tons sand og havbund. 2.150 tons kabel og uendelige
mængder beton. Selv om det er ti år siden Øresundsbron stod færdig, er forbindelsen stadig et bygningsværk af svimlende proportioner. De fire kilometer
tunnel blev anbragt med kun ét mindre uheld (på
tunneldel nummer 13, selvfølgelig). Den fire kilometer
kunstige ø Peberholm, der blev skabt af overflødig havbund og slam, står stadig som et stykke genial ingeniørkunst og er i dag både motorvej og en unik biotop af
over 400 forskellige arter planter og dyr, der har fundet
vej til øen af sig selv.

Fest for broen og regionen

Vi er stolte af vores bro for dens arkitektoniske værdi.
Men Øresundsbron blev ikke bygget for at være smuk.
Den blev bygget for at skabe nye bånd mellem Danmark
og Sverige og for at skabe en vækstregion på Sjælland og
i Skåne.
Men har broen levet op til disse forventninger? Tallene
taler et tydeligt sprog. I 1999 pendlede 1.500 mennesker
dagligt over Øresund. I dag er tallet 20.000. Fra at være
en hindring er Øresund blevet et bindeled mellem to
lande, to økonomier, to byer og ikke mindst to folk.

Virksomheder er dukket op, hvor ingen var før. Bare
spørg Copenhagen Malmö Port, der har haft en stigning
i deres omsætning med 50 procent i de sidste ti år. Unge
svenskere har fået job i centrum af København, og unge
danske par har fundet nye hjem i Skåne.
Den slags skal fejres, og 2010 bliver et fest-år. I samarbejde med en række partnere har vi skabt en hjemmeside for jubilæet, www.oresund10.com. Her findes en
kalender, der til stadighed udvides med nye aktiviteter.
Blandt planerne lige nu er en kapsejlads og festivaler for
alt fra kunst, musik og arkitektur til mad. Det er også
muligt selv at byde ind med måder at fejre ti år med
Øresundsregionen og broen på. På hjemmesiden findes
også en mængde fakta og artikler samt en YouTube-kanal, hvor borgere i regionen kan uploade deres egne film
om broen og regionen.
Broløbet den 12. juni bliver den store fejringsdag på
Øresundsbron. I halvanden time lukkes broen for trafik
og åbner i stedet for 30.000 løbere fra hele verden, der
får en unik mulighed for at løbe gennem tunnelen, og
over Peberholm og højbroen.
Dertil kommer selve åbningsdagen, den 1. Juli. Hvis du
vil vide mere, så hold øje med medierne og vores hjemmeside, www.oresundsbron.com.
❏
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Ekomatic – kr. 4.795,-

Duomatic med hus – kr. 20.200,-

ED !

Nem at samle

FINSKE MULDTOILETTER. Bruger hverken strøm eller vand. Fungerer på naturens egne vilkår.
Enkelt og lugtfrit. Ekomatic, 1x105 l. – Duomatic, 2x80 l. med komplet hus i 45 mm bjælker.

Ring og aftal tid for besøg i vor udstilling.
ZENZO GROUP ApS - 3400 Hillerød - tlf 7027 1900 - www.zenzo.dk

Undgå myld
og tag trailer

GRAT

Som medlem af Danske To
traileren gratis med over S
21:00 og 06:00.

Co2 neutralt trYkkeri
Hos kls arbejder vi
målrettet med klima- og
miljøbevidst produktion
og planlægning

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

KLS

GRAFISK HUS

Dette opnås kun mod forev
medlemskort ved billetluge
skal være det nyeste gyldig
til Danske Torpare.

?
ide

Vi tilbyder alt indenfor entreprenørvirksomhed:
- gravearbejde - planering - fliselægning - stensætning
- træfældning - etablering af trekammerbrønd.
Salg af muldjord, grus og sten.
Ring til Grus og Makadam i Vittsjö (Nordskåne)
Kalle +46 - 70 64 18 000
Mulighed for dansksproget assistance.

Vindalt møller?!
indenfor entreprenørvirksomhed:

planering - fliselægning - stensætning
medafpå
fældning Følg
- etablering
trekammerbrønd.
afhjemmesiden
muldjord, grus og sten.
orienteringsogom
Makadam
i Vittsjö (Nordskåne)
møder
i
sommeren
Kalle +46 - 70 64 18 000
2010
Mulighed for
dansksproget assistance.
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Per Elverkjær

Aktiviteter
juni 2010

v/ Jørgen Steen
Sæsonen 2009-10 er nået til vejs ende, og som det kan
ses af ”Kalenderen”, afholder vi kun to aktiviteter i juni
måned. Det generelle billede af reaktioner fra medlemmer – direkte til værterne, via mails og udfyldte evalueringsskemaer - viser tilfredshed med sæsonen 2009-10.
Bag de mange synspunkter er der også læringspunkter,
vi skal tage med i det videre arbejde.
Som noget nyt har antallet af aflysninger været stigende
det seneste år. Jeg tror ikke, aflysningerne kan henføres
til en enkelt årsag, f.eks. finanskrisen eller fordi vi bare
ikke ramte målgruppen, men til en række af omstændigheder. Vi kan ikke undgå aflysninger, men hver aflysning giver de berørte medlemmer en dårlig oplevelse,
vi spilder ressourcer i aktivitetsudvalget, og som oftest
påfører det foreningen unødige omkostninger.
Desværre har vi måtte nedprioritere en tidligere omtalt
intern workshop. En workshop hvor foreningen dels
skulle kigge 2-5 år frem i tiden og dels lære af høstede
erfaringer, med sigte på at fastholde og videreudvikle
foreningens torparetilbud. Der har simpelthen ikke været de fornødne kræfter til at planlægge og gennemføre
workshoppen før sommerferien.

Ny præsentation af aktiviteter i Torpare

Planlægningen af første halvdel af sæsonen 2010-11 er

allerede godt i gang. Faktisk startede vi primo januar
2010 med stort set samme holdsammensætning som
sidste sæson, og den første smagsprøve får du i Torpare,
som udkommer i august. Som noget nyt udbydes nye
kurser og aktiviteter fremover i to ”kursuskataloger”,
som udkommer med Torpare i august og februar måned.
- August nummeret præsenterer aktiviteter i perioden
august 2010 til og med januar 2011.
- Februar nummeret præsenterer aktiviteter i perioden
februar 2011 til og med juli 2011.
Begge kataloger forventer vi placeret midt i Torpare, lige
til at ”rive ud”, så de bliver særskilte hæfter.
I oktober, december, april og juni numrene af Torpare
vil vi alene gentage de aktiviteter, der endnu ikke er
udsolgt, ligesom vi vil forsøge at få værter og/eller
medlemmer til at skrive en kort artikel om udvalgte,
afholdte kurser og aktiviteter.
Som nævnt i tidligere blade, modtager vi fortsat gerne
forslag til nye torparetilbud. Det kan ske pr mail eller
ved at du deltager på vore møder i aktivitetsudvalget.
Til sidst en tak til de små 2000 der deltog på vore kurser
og aktiviteter 2009-10.
Jeg håber, vore tilbud for dig har været med til at
fremme livsglæden og viden om det svenske samfund.
Rigtig god sommer – og vel mødt i august til en ny
sæson.
❏

Aktiviteter i juni:
Læs omtalen af de enkelte aktiviteter i TORPARE April eller på hjemmesiden - hvor tilmelding også foregår.
10. juni: Jura for nye torpare – kursusnummer: JØ14
26. juni: Midsommer i Kastelparken – kursusnummer: MS80
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To ting, din svenske skovnabo
aldrig vil fortælle om
En svensk skovejer kunne aldrig drømme om at
afsløre sit bedste kantarelsted. En svensk skovejer
fortæller heller aldrig om de penge, som han eller hun
tjener på sin skov. Det taler man ikke om og da slet
ikke med sine naboer.
Men alle ved, at en velplejet skov kan blive en gylden
chance. At skoven ikke bare byder på dejlige naturoplevelser, men også et godt afkast. Som skovejer i
Sverige har du sikkert mange spørgsmål vedrørende

udviklingen af din ejendom. Med vores fuldservice
koncept er du sikker på, at skoven bliver passet rigtigt,
og samtidig får du strategisk og økonomisk rådgivning.
Vil du jage, arbejde eller bare nyde din skov?
Hos os får du en individuel pasningsplan, der er tilpasset dine ønsker med skoven. Det eneste, vi ikke
kan hjælpe dig med er svampestedet. Velkommen til
at opdage de svenske skoves guld!

Ejer du skov i Sverige? Eller drømmer du om det?
Sydved er et etableret og engageret skovselskab i Sydsverige, der sætter dig som skovejer i centrum.
Vi hjælper dig med at ﬁnde dine egne veje!

www.sydved.se
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vedSpiSen

– brændekomfuret
For mange af os er ”vedspisen”, hvis vort hus er udstyret med en sådan, et af de rigtig
gamle, bevaringsværdige elementer. Historie, fabrikanter og optænding er discipliner,
de fleste finder interessante, når det kommer til køkkenets stolthed.
Uddrag fra Vidensbanken på www.torpare.dk
Det er ofte en overraskelse, når man opdager, at komfuret først blev udbredt omkring 1840, og de
fleste af de ”gamle”, vi kender, er nyere end 1885, hvor
Husqvarna nr. 2 blev udviklet.
De svenske komfurer blev ofte indbygget i det gamle
åbne ildsted – med den ”indbyggede” stenovn. I det
hele taget ser man mange indmurede komfurer, men
de har også været svære at fjerne og erstatte med et
elektrisk komfur. De svenske komfurer er oftest små.
De er lave, såvel de indmurede som når der er sat ben
på. De er også små i dybde og bredde – og ofte med
kun tre kogepladser. De svenske bønder og torpare var
fattige. I nyere tid, vistnok omkring århundredeskiftet,
blev nogle komfurer udstyret med en
”varmtvandscisterne” – en ”kasse” af messing eller
kobber på siden af komfuret, hvori vand blev varmet
op og kunne aftappes gennem en hane. Varmen nåede frem til vandet gennem simpel varmeledning fra
komfurets side.

De gamle fabrikater

Der har været mange jernstøberier i Sverige. Da
støbejernskomfuret blev opfundet, var det mindst
ligeså vigtigt at få i huset, som for eksempel fjernsynet var vigtigt omkring 1960. Så alle jernstøberier
kastede sig over den enorme indtægt, der lå i at få
forsynet de svenske husstande med denne fantastiske
opfindelse, der sparede brænde og tid, gav langt let26

tere mulighed for såvel pandestegning som stegning/
bagning i ovn uden lang forberedelsestid – ja, man
kunne endda bage kager! Og endelig forbedredes
luftkvaliteten i køkkenet og resten af huset; til gengæld blev køkkenet mørkt, og man måtte investere i
en petroleumslampe.

Reparatører og reservedele

Et støbejernskomfur er et samlesæt. Der er cirka 20-25
dele + ringene. Fire lange bolte i hjørnerne holder det
hele sammen. Nogle dele skal udskiftes med mellemrum, hvis komfuret anvendes meget. For eksempel de
såkaldte brændjern ved siden af selve ildstedet. Ovnen
skal have et nyt lag ildfast ler, med jernspåner blandet
i, på ydersiden, når den gamle falder af osv. Heldigvis
kan man få mange reservedele. Også de mere specielle
dele nyfremstilles. I princippet kan man altid kopiere
en støbejerns‐ del og støbe en ny. Hvis en støbejernsdel
er revnet, kan en dygtig svejser ofte elektrosvejse den
sammen.
Hvis man ser de helt utroligt mange fabrikater, der
findes, opgiver man dog let at få ”reservedele”. Nu var
det heldigvis således, at de enkelte jernstøberier købte
de modeller, de støbte efter, fra hinanden og forsynede
dem med eget navn og et par anderledes bladranker.
Derfor kan man som regel bruge reservedele på kryds
og tværs af mærker og modeller.

Istock, Kjeld Olsen

Optænding

Medlem, Jens D. Petersen, har på Torpareforum angivet,
hvordan man fyrer op i vedspisen. Husk at man i vedspisen tænder op med - og generelt fyrer med – ”pindebrænde” og brænde i mindre dimensioner; ikke store
brændestykker.
Sådan gør du:
Sæt røggasspjældet på Ö (”öppet”). Åbn askelugen (den
nederste) halvt. Læg avispapir og brænde ind i brændekammeret, eventuelt sammen med en optændingsblok. Tænd op. Når ilden har godt fat i brændet, stilles
røggasspjældet mellem Ö og S (”stängt”), og askelugen
lukkes. Varmen kan derefter reguleres med luftspjældet
i lugen til askeskuffen. Kogepladerne skal vende sådan,
at lamellerne på indersiden flugter med forkanten på
komfuret.

NB: Det er ikke alle komfurer, der har et ”røggasspjæld” ved udgangen fra komfur til skorsten.
Stenovnen er til bagning
Det er vel sjældent, at det åbne ildsted har fået lov til at
overleve uden mindst at have fået indmuret et brændekomfur. Men stenovnen – hullet i storstenen med ovnlågen - sidder ofte, hvor den altid har siddet, hvis man
har en skorsten, opført fra før komfuret blev udbredt.
Den gamle stenovn var til at bage brød i. Kager hørte
til på slottet, og stegen blev tilberedt på spid i ildstedet
- hvis man nogensinde havde mulighed for at spise så
meget kød
❏
Find mere information, adresser på fabrikanter og meget
mere i ”Vidensbanken” på vores egen hjemmeside.
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Håndværkergruppen
– et nummer til det hele

+46(0)454-99 000
Har du brug for håndværkerhjælp i hus eller have?
Ring til ET nummer – så kommer vi!

Vi er en række virksomheder i Olofström-området, som repræsenterer
alle de fagkategorier, du kan have brug for til din ejendom.
50 km

Olofström

50 km

Gravearbejder

El, larm, lås
Tømrer-/snedkerarbejder,
byggearbejder

VVS
Isenkram og
forbrugsartikler

Malerarbejder

Pladearbejde,
ventilation, tag
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Maling, tapeter

Havearbejde,
rengøring, hjælp
med ﬂytning

Sommerhustilsyn

Muring, opsætning
af ﬂiser, kakkelovne

Byg et dansk
k fritidsshus i Sverige
g
Eks
E
Ek
ks
ks
sklu
kllu
klu
k
lus
siiiv
siv
ve a
arkitekttegnede
rkitek
rki
tek
e tte
ttegne
gne
ede
e fri
fritid
fritidshuse
tidshu
tid
shuse
shu
e–
100%
00% nøglefærdigt
nøgl
nøgl
øglefæ
efærd
efæ
rdi
digt
digt
g til fast
fa
ast
st pri
pris
s

Kontakt Anders I. Jensen på telefon +45 4020 3238 eller mail aj@ebk.dk · www.ebk.dk
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Fast ejendom (køb, salg og drift)
Leje, sameje
Kontrakter
Foreninger og selskaber

Advokat
Lars Holm Rasmussen
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Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggeﬁrma
Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres
herunder også totalentrepriser
Tlf: Per Kamper
Hverdage 8-17: +45 2980 2626
Lørdag 8-12: +46 735 028 552

mail@skaanebyg.dk

www.skaanebyg.dk

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

Rent Drikkevand

Vi løser alle vandproblemer i forbindelse med egen brønd/boring.
Service og Rådgivning. 20 års erfaring.
Jern/Okker anlæg • UV filter mod Coli/Kim bakterier • Nitratfilter/Blødtvandsfilter
Aktivkulfilter mod pestisider • Pumper og Hydroforbeholder.
Filtec Vandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for reparationer på din ødegård eller fritidshus
- også nybygninger. Stor aktionsradius. Gerne fast skriftligt tilbud.
Humane priser. Kontakt venligst:
Jørgen Andersen • Tlf. 39 69 04 99
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk
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Bjørnebrun og BomStærk
”Bjørnen sover, bjørnen sover i sit lune bo. Han er ikke farlig, når man blot er varlig, men
man kan dog, men man kan dog aldrig på ham tro,” - sang vi uden helt at forstå det der
med varlig, for noget skal jo rime på farlig. Ordet varlig er svensk, og betyder forsigtig eller agtsom. Den brune bjørn, som lever i bedste velgående i Sverige, er ikke farligere end
så mange andre rovdyr, blot man tænker sig om og er ”varlig”.
Tekst og akvarel af Ole Andersen
Den brune bjørn – på latin Ursus Arctos - findes i
Sverige som en del af den oprindelige fauna, selvom den
var tæt på at blive udryddet i første halvdel af 1900-tallet. Den er, ligesom ulven, beskyttet af ’Bernkonventionen’ og er i dag fredet. Dog er der givet tilladelse til den
såkaldte licensjagt, hvor regeringen tildeler de enkelte
len en kvote af bjørne, der må skydes hvert år. Kvotens
størrelse afhænger af, hvor mange bjørneunger der fødes, og den var i 2009 på 243 bjørne for hele Sverige.
At tælle bjørne er lige så svært som at tælle børn i ”fritteren”. Ifølge jagtbladet ”Jagtmarker och Fiskevatten” anslås det, at der lever et sted mellem 2000 og 4000 brune
bjørne i Sverige, og så sker der en stadig indvandring fra
Finland. Mon ikke også ”den russiske bjørn” nu og da
sender et par efterkommere ind til svenskerne?
I grænseområderne i Norge findes der ligeledes bjørne,
så den ene dag kan en bjørn være norsk og den næste
dag svensk. Netop fordi bjørnen er sky og helst undgår
mennesker, er det svært at angive et præcist antal. Når
man tidligere ville vide, om der fandtes bjørne på egnen
(i trakten), kikkede man efter ekskrementer (spillninger), fodspor, kradsemærker på træstammer, ædespor
på ådsler m.m. Som noget nyt kan man i dag forsyne
bjørnene med en GPS-sender, sat fast på en halskrave,
som ikke generer dyrene, og den er ydermere så snedigt
indrettet, at den løsnes af sig selv, hvis senderen ophører
med at fungere.

Bjørneskind som væg-til-væg

Med så mange bjørne skulle det trods alt ikke være
helt umuligt at få lejlighed til at observere dem ude i
det fri. De bedste steder er selvfølgelig dens kerneområder i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland og Dalarne,
men grænserne for bjørnens tilstedeværelse flytter
sig. Især hanbjørnen afsøger et stort område, som kan
være på op til 4000 km2; så det sker, at også Värmland
får besøg.
Ifølge Hallands Posten den 19.10.09 er en bjørn blevet
set udenfor Knäred i Laholms kommune, og resterne
af et får - sandsynligvis dræbt af en bjørn - er fundet
ved Våxtorp, ligeledes i Laholms kommune.
At bjørnene søger sydpå, skyldes dels, at bjørnestammen øges, takket være fredningen, og at mange landbrug nedlægges og bliver til fritidshuse. Markerne bli30

ver derefter udlagt til afgræsning eller springer i skov,
og den daglige færdsel af mennesker ophører.
Det betyder, at de store rovdyr som bjørn, los og ulv kan
færdes frit og ugenert af mennesker.
Bjørnen er også i dag et populært jagtobjekt. Den jages
for spændingens, trofæets, pelsens og kødets skyld. En
bjørnebøf skal efter sigende være en gourmetoplevelse!
Et udbredt bjørneskind fylder næsten som et væg-tilvæg tæppe i et mindre parcelhus. En af mine tidligere
elever var som udvekslingsstudent i Canada og fik
lejlighed til – med bue og pil - at skyde en grizzlybjørn.
Han besøgte senere min 10. klasse som gæstelærer,
fortalte om Canada og bredte til sidst bjørneskindet ud
på gulvet, som næsten blev dækket.

Såret bjørn er farlig

En bjørnejæger skal kunne sit kram. Det første skud
skal være dræbende. En anskudt og såret bjørn er ”reptilsnabb” som en krokodille, og den kan med en fart på
50 kilometer i timen lynhurtigt angribe en jæger. Derfor
kræver flere og flere jagtlag i Sverige, at jægerne har et
bjørnepas, som garanterer, at de har færdighederne i
orden.
Til trods for at bjørne kan blive store (den største hanbjørn, som er nedlagt i Sverige, vejede 338 kilo, og den
største hun 237 kilo) er det sted, skuddet skal ramme
en bjørn, (träffbilden), ikke meget større, end hvis det
drejer sig om et rådyr.
At jage bjørne er omgivet af en helt anden aura end for
eksempel ulvejagten. Ulven er ”snu, lumsk og beregnende”, altså ret så menneskelige egenskaber, mens bjørnen
har ”pondus, er stærk og klog”, og den nyder respekt
hos de fleste folkeslag. Bemærk, hvor mange byer, der
har ordet bjørn som oprindelse i bynavnet; for eksempel
Berlin og Bern.
Også mange mennesker har ordet ”bjørn” som fornavn,
mellemnavn eller efternavn. Det latinske navn ”ursus”
går igen i navnene Ursus og Ursula.

Krammebjørn og garderhue

Bjørnen er også kendt som ”godmodig” ligesom Baloo
i Junglebogen. Den er et rigtigt sove- og krammedyr;
en rigtig Teddy-bamse. At få en ordentlig bjørn på,
når der har været for mange bjørnebryg i baren, er vel

finere end at have en kæp i øret. Gardernes flotte, sorte
pelshuer er stadig lavet af bjørneskind; og så skal man
selvfølgelig ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Det
vil være at gøre sig selv en bjørnetjeneste.
Men tilbage til spørgsmålet: Er bjørnen farlig for os
almindelige kondiløbere, svampe- og bærplukkere?
Der kan være en risiko, hvis man kommer for tæt på
dens hi, eller hvis man kommer for tæt på et ådsel, som
den har lagt sin brede lab på. Bjørnen sover vintersøvn

i 5-6 måneder, og ungerne fødes i hiet i januar. Men
ellers har den det som alle andre vilde dyr: Den undgår
mennesker, da den betragter os som noget af det værste,
Vorherre har skabt!
Hvis man vil se bjørne sådan helt tæt på, og man har
taget børnene med, kan jeg anbefale Skånes Djurpark
ved Ystad. Indhegningen er indrettet, så bjørnene kan
ses på samme niveau som en selv og ikke bare i en trist
bjørnegrotte.
❏

Skulle man – mod alle oddS - have valgt det forkerte Sted på det forkerte
tidSpunkt, og møde en bjørn i Skoven, Så har ekSperterne nogle gode råd:
Bevæg dig langsomt baglæns ud af området.
Undgå at løbe eller at klatre op i et træ – især unge bjørne er dygtige til at klatre.
Følger bjørnen efter, efterlad da lidt efter lidt nogle personlige ejendele, da bjørne er nysgerrige og gerne
bruger lidt tid på at undersøge hver enkelt del.
Bliver man alligevel overfaldet, er det en god ide at lægge sig i fosterstilling med ansigtet mod jorden og
armene beskyttende op over hovedet. Det skulle hjælpe - hvis man ikke allerede er død af skræk!
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ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
ENLIGT SBR - Byggingenjörerna

Er trygghet inför
r!
livets största affä

Kenneth Svantesson
Byggnadsingenjör SBR

Du kommer att anlita en objektiv, noggrann,
erfaren och certiﬁerad besiktningsman!

Adress: Vånga Fastighets & Byggkonsult · Furustadsvägen 453, 290 38 V. Vånga
Tel: 0703-70 04 24 · E-post: kenneth@vfob.se · Hemsida: www.vfob.se

Endelig sommer i Småland!

Pip p

ip

Så kom sommeren endelig til Småland efter en lang og kold vinter. Trods lang
vinter og frostskader har vi rigtig mange forespørgsler efter ejendomme med god
beliggenhed i skov eller ved sø samt skov- og landbrugsejendomme.
Vi har på vores kontor i Älmhult, som eneste ejendomsmæglerfirma, en dansk
statsaut. ejendomsmægler for at servicere alle vore danske kunder. Går du i
salgstanker, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende
salgsvurdering. Ring +46(0)476-120 00 eller mail jorgen@sfbab.se
Vi har kontor i
Älmhult og Ljungby.

ebhaveri
Tilmeld

en kræsne
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kontingentet

g overordentligttil
velbevaret
m fra starten
af
1800-tallet
med
betalingsservice
mle bevaret.

r et væld af antikviteter fra
g 1800-tallet.
Fire bilæggerovne,
Brug evt. linket på forsiden af www.dansketed, el, varmt torpare.dk
og koldt vand,
t og varmepumpe.
ekøkken, spisekammer, stor
ærelser, badeværelse samt

t beliggende ved mindre lokal
j - nabo til skoven. To mindre søer
en ogg ca.
c 6 km til den store sø
Immeln.

Norra Esplanaden 10, S-343 30 Älmhult • Tel +46(0)476-120 00 • www.sfbab.se

Afstand Helsingborg: Ca. 115 km
Beboelse: Ca. 150 m2 ekskl. uudnyttet loft
Vi har næsten udsolgt igen!
Grundstørrelse: 2.887m2
Vi sælger og søger nu ﬂere ødegårde, jagtgårde , torp, fritidshuse & liebhaverboliger i Sverige (SV). Vi hjælper dig til et vellykket
bolig køb
eller salg.
Pris:
1.100.000

Kontakt os

DKK

Vi tilbyder personlig & professionel assistance
Se mere på: www.lydeking.dk/skaane
info@swedenhouse.dk
eller ring (+45) 31 72 55 79

+46 (0)491 924 49 / + 46 (0)73 070 2117

www.swedenhouse.dk
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Af Merete Nørgaard

Bøg og eg: brænder langsomt og giver gode gløder i
lang tid.
Birk: det bedste til
lejrbål. Flot med den hvide
bark, brænder let og lydløst, dufter godt - men
brænder ikke så lang tid.

... at verdens længste ski måler

1 043 personer
på samme tid
Mon ikke de andre spærrer aføjnene
op,
ste gang
når du nu fortæller dem, at næ

Fyr og gran: det bedste til at tænde op med.
Brænder hurtigt ud og
giver ikke særlig mange
gløder.

I skal have aftensmad i det svenske
e
sommerhus, vil du gerne server
Troldesuppe, Gangster-pølser og
Bananer med slips?! Lavet over bål!..
g så er det
o
–
rt
æ
v
s
å
s
e
Det er slet ikk

Husk at vaske Hænder,
inden du begynder at lave mad.
Også når du skal lave mad over bål.

bare super duper mega sjovt!

Bål-mad

lav et Bål

Hiv fat i en voksen, du godt kan lide.
Sammen skal I først og fremmest
bygge et bål. Tag nogle aviser og krøl
dem sammen, eller find en bunke
TØRT kvas og kviste mellem træerne. Start med de mindste grene og
læg så større og større grene på.
Tænd bålet i den side, hvor vinden
blæser ind, så kan ilden bedre få fat.
Når ilden er godt i gang, kan du
lægge nogle af de helt store pinde
på lidt efter lidt.
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skal spises i det fri.
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Gangsterpølser

Du skal bruge
cocktailpølser
og bacon i skiv
Rul bacon run
er.
dt om pølsern
e
o
g
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e
g dem på
en tynd snobrø
dspind over g
løderne.

Mums!

Konkurrence
Hvad skal der være i en dej til snobrød?

1: mel, bagepulver, salt, vand – og det fyld man nu har lyst til (smarties,
ost, krydderier eller andre lækre sager)

2: flormelis, lakrids, æblemost og hakket løg.
3: skrubtudseæg, edderkoppespind, spyt fra syv nøgne
jomfruer og et drys af knuste heksehår.

Send svaret i en mail til mn@torpare.dk inden den
1. Juli 2010. Så er du med i lodtrækningen om et spil
”MIG mini-quiz”. Vinder af konkurrencen i TORPARE
april 2010: Felix L., Aabybro. Tillykke!

Bananer med slips
Du skal bruge bananer, pålægschokolade
og brun farin. Snit en rille i bananen uden at
skære den helt igennem. Fyld bananen med
chokolade og farin. Luk bananen igen og læg
den forsigtigt i gløderne til chokoladen og farinen er helt, helt smeltet. Spises med en teske.
Bananer for de voksne: Steg bananen sort i
gløderne – uden at snitte den først. Tag den
på en tallerken og snit en rille, så du kan ’åbne’
bananen. Fyld godt med brun farin i, stænk
med whisky og top med flødeskum. Spises
med teske. (Kan også laves på grillen.)
.. og til de sidste gløder: Chokoladekage
bagt i en appelsin Du skal bruge en appelsin
til hver person og en pakke chokoladekagepulver. Tag appelsinen og skær en lille top af,
lidt større end en femmer. Gem det lille ”låg”.
Grav forsigtigt alt appelsin-kødet ud – uden
at ødelægge skrællen. Bland kage-dejen som
der står på pakken. Fyld appelsinen næsten
op med kagedej (husk dejen vokser, når den
bliver bagt), sæt låget på, og pak det hele ind
sølvpapir. Læg appelsinen ind i gløderne – og
så er det bare at vente, til kagen er bagt.
Oh la la og velbekomme!
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Find
Svarene
kvit og
Frit i Banken
Der er ikke tale om hverken Nordea, Danske, Handelsbanken eller andre af de
allerstørste, men i stedet om vores helt egen bank i Torparne, som er smækfuld af viden,
og hvor kapitalen blot vokser og vokser, jo mere der bliver brugt og trukket af kontoen.
Af Merete Nørgaard
Hvordan er det nu man gør med den svenske selvangivelse? Hvad betyder ”grädfil” og ”revers” - for slet ikke at
tale om ”nyttjanderätt”?? Er ”faluröd” farlig for miljøet?
Kan man købe bil i Sverige og stadig se skattevæsenet i
øjnene?
Alt det, og meget, meget mere kan man finde svar på i
foreningens Vidensbank på hjemmesiden www.torpare.
dk. Banken er bygget op af en række ”bøger” der er delt
ind i kapitler og afsnit, så selv den mindst kyndige kan
finde rundt i de mange oplysninger uden besvær.

Alt for medlemmerne

”Vidensbanken vokser jo hele tiden. Vi opsøger både
nye emner og skribenter, og heldigvis er der også nogle,
der selv melder sig på banen til at skrive et afsnit eller
rette en eksisterende tekst i banken. På den måde er det
jo et arbejde, der aldrig bliver færdigt – og som bliver
ved med at gøre banken interessant at surfe rundt i”,
siger Bjørn Donnis, der er tovholder på ”projekt Vidensbank”, og som både er stolt og overrasket over det
hidtidige resultat.
”Vi havde godt regnet med en interesse fra medlemmerne, for behovet har jo længe været der, men jeg må
sige, at der er blevet taget endda meget vel imod den nye
Vidensbank, og tilbagemeldingerne har været yderst
positive fra både medlemmer og folk udefra, som også
36

har adgang til den store viden - om end i mere begrænset omfang end vores egne medlemmer,” fortæller han
videre.

Fra indviklet jura til eksotisk ost

Et besøg i banken bekræfter det hele. Den første side,
man kommer ind på, er med en lang stribe af overskrifter, delt ind efter overordnede emner, som gør det nemt
at finde frem til præcis de informationer, man har brug
for. Ved et klik dybere kommer så selve bogen frem,
med en indholdsfortegnelse, der gør det muligt at dykke
direkte ned i det specifikke spørgsmål, hvis ikke man
har lyst og tid til at læse hele teksten.
Nogle af de mere grundigt gennemtyggede emner er de
juridiske forhold ved køb og salg – og fælleseje – af hus
i Sverige og en grundig vejledning i de mange skatteregler, man skal have styr på som husejer ’hinsidan’.
Derudover er der rigeligt af materiale at tage med sig ud
af banken om både betalinger af svenske regninger, køb
og indregistrering af bil i Sverige, mere end 170 sider
om vand, afløb, el, ildsteder og varmepumper, noget om
byggesager, en vejviser til svenske myndigheder, og helt
aktuelt bliver der lige nu arbejdet på en eksotisk guide til
svenske specialiteter – lige fra en guide i svenske mælkenavne over surströmming til svenske oste.

Nye emner i banken

”Vi modtager gerne forslag til nye emner, som man

Find Vidensbanken via knappen på forsiden af vores hjemmeside www.torpare.dk
Du kan også med fordel klikke indenfor i banken, før du eventuelt ringer til sekretariatet med et
spørgsmål. Kontoret kan svare på meget – men ikke alt – og derfor vil de mange gange være nødt
til at henvise til Vidensbanken alligevel.
Velkommen i Vidensbanken.
enten synes, der mangler i Vidensbanken, eller som
man bare ved en masse om og gerne vil formidle. Man
er også velkommen til at bygge videre på de indlæg, der
allerede findes.
I redaktionen tager vi alle forslag op til vurdering, og
for at sikre både kvalitet og substans i banken sørger
vi også for, at materialet er gennemredigeret og fagligt

underbygget, før det kommer ind og står klar til ’udlån’,”
forklarer Bjørn Donnis.
Lige nu er bankens svageste del på naturområdet, og
redaktionen efterlyser nogle, der kan bygge videre på
afsnittene om jagt, fiskeri, dyreliv osv.
Måske er det lige dig, der kan bidrage med dét? ❏
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Vi bliver

Antallet af danske fritidshusejere i Sverige, fylder godt i statistikken.
Af Lars Holm Rasmussen
Fra den svenske statistikmyndighed, Statistiska Centralbyrån, foreligger de årlige optællinger af fritidshuse
og deres fordeling på ejernes nationalitet. Statistisk
bearbejdning er en tung og langvarig proces; og således
beror tallene for 2009 på Skatteverkets registreringer pr.
1. januar 2009. På dette tidspunkt var det endda sandsynligt, at ejendomskøbene i de sidste måneder af 2008
endnu ikke var nået frem til Skatteverkets registre. I en
sammenligning med foregående år, hvor optællingerne
er foretaget med samme forskydninger og forudsætninger, går det dog an at drage nogle konklusioner og vise
nogle tendenser.
I opgørelsen indgår alle typer privatejet beboelse:
småhus fritidsbostad, småhus helårsbostad, småhus på
tomtmark med bygningsværdi under 50.000 SEK, samt
småhus på lantbruk, hvor ejeren er en ”fysisk person”
med folkeregisteradresse uden for Sverige. Ejes huset af
f.eks. et selskab eller en forening, der er registreret som
juridisk person, indgår det derfor ikke i statistikken.
Torpare-foreningens godt 200 medlemmer, med adresse
i Sverige, indgår således heller ikke; og med hensyn til
antallet af danske selskaber og foreninger overstiger
dette næppe et par hundrede, men der findes ingen
samlet registrering eller officiel optælling af disse.

To procent på danske hænder

Ved starten af 2008 var der i alt 558.455 fritidshuse i
Sverige. Det tilsvarende tal 1. januar 2009 var 562.656.
Det kan ikke umiddelbart aflæses, om forøgelsen hovedsagelig skyldes nybyggeri eller hidtidige helårshuses
overgang til fritidsformål.
Af det samlede antal fritidshuse, 1. januar 2009, ejes
11.294 af danskere (2008: 10.816); 9.957 af tyskere
(2008: 9.974); og 8.086 af nordmænd (2008: 7.427).
Antallet af danskejede fritidshuse, der udgør to procent
af det samlede antal, er fra 2008 til 2009 øget med 4,4
%, hvilket er noget mindre end antallet af norske, der
er blevet 8,9 % flere. Antallet af tyske ejere er stort set
uændret.
Danske Torpare’s medlemstal, på lidt over 10.000
medlemmer, er stort for en forening af denne art; men
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i sammenligning med antallet af fritidshuse i hele Sverige er såvel den danske ejerandel som medlemstallet
beskedent. Om antallet af danskejede fritidshuse uden
videre kan stilles op over for foreningens medlemstal
med den konklusion, at medlemsprocenten viser sig at
være et pænt stykke over 90, er nok tvivlsomt, eftersom et medlemskab i foreningen ikke nødvendigvis er
ensbetydende med et ene-ejerskab til svensk fritidshus.
Flere personer, der ejer eller bruger samme hus, kan jo
være selvstændige medlemmer. Det synes dog klart, at
Danske Torpare organiserer langt størstedelen af danske
ejere.

flere
Sydsverige hitter

Fylder vi ikke meget på svensk landsplan, er situationen
anderledes, når vi ser på de sydsvenske län, som jo af
mange grunde tiltrækker de fleste danskere. Af de i alt
11.294 danske ejere, har 3.109 deres huse i Kronobergs
län, med hovedvægten i Markaryd, Ljungby, Älmhult og
Tingsryd kommuner. De 3.109 svarer til knapt 28 % af
alle danske ejere i Sverige.
Ikke mindst på grund af den danske interesse, er Kronoberg det län, der har forholdsmæssigt flest fritidshuse
med udenlandske ejere, nemlig 38,9 %. Målt i absolutte
tal overgås Kronobergs 4.655 udenlandske ejede fritidshuse af 6.120 i Västra Götaland og 5.173 i Värmland,
hvor nordmændene begge steder dominerer, men hvor
tyskernes antal dog udgør næsten det halve af nordmændenes. Det mest populære län for tyske ejere er i
øvrigt Kalmar län: 1.861 tyskere kontra 572 danskere.
De næstfølgende dansker-tunge län er Skåne med
2.947 danske-ejede ejendomme, Halland med 1.227,
Jönköping med 1.032 og Blekinge med 863.
Inden for det dansk-dominerede område, er Ljungby
den kommune, der har næstflest udenlandske ejere i det
hele taget, nemlig 1.153, kun overgået af grænsekommunen mod Norge, Strömstad i Västra Götaland, der
tæller 1.187. To tredjedele af Ljungbys udenlandsk ejede
fritidshuse ejes af danske.
Den relativt største del af udenlandske ejere findes i
Markaryd, hvor 59 % af fritidshusene ejes af udlændinge, hovedsagelig danske (50 af de 59 %, svarende til
550 huse).
Som et kuriosum bemærkes, at der findes danske ejere
i 19 af de i alt 21 län; selv i de nordligste. Undtagelserne
er Uppsala og Gotland.
Det kan i øvrigt anbefales at følge med i Statistiska
Centralbyråns mange interessante beregninger, sammenligninger og pressemeddelelser via hjemmesiden
www.scb.se .
❏

Royalt

bryllup

Den svenske kronprinsesse Victoria og hendes forlovede, Daniel Westling, har valgt at blive gift i Storkyrkan
i Stockholm den 19. Juni 2010.
Brylluppet er skruet op til at blive den helt store folkefest med storskærme flere steder i landet og direkte
TV-transmission. Selve festen bliver fejret på Stockholm
Slot og er kulminationen på flere dages fester op til
selve dagen.
Efter vielsen vil parret flytte ind på Haga Slott, der ligger
lidt nord for Stockholm. Victorias far, Kong Carl XVi
Gustaf af Sverige, voksede op på Haga Slott, som efter
have stået ubeboet hen i flere år, nu igen bliver royalt
domicil.
Torpare ønsker parret tillykke med brylluppet!

Den svenske royale familie består af kong Carl XVI
Gustaf Folke Hubertus (f. 1946), dronning Silvia Renate Sommerlath (f. 1943), kronprinsesse Victoria Ingrid Alice Désirée (f. 1977), prins Carl Philip Edmund
Bertil (f. 1979) og prinsesse Madeleine Thérèse Amelie
Josephine (f. 1982).
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æ = Ä og Ø = ö
Det er hverken koent, klaedeligt eller
noedvendigt at forsoege at aendre overskriftens enkle udsagn. Og rödgröd og
äbleskiver kan vi sagtens forstå!
Af Lars Holm Rasmussen
I den juridiske hverdag med grænseoverskridende handel kan der af og til opstå spørgsmål, hvor man mindst
venter det. De skandinaviske nabolandes lidt forskellige alfabeter, kombineret med offentlige datasystemers
urokkelige fædrelandskærlighed, fører til, at visse
danske ord næsten bliver uigenkendelige - eller i hvert
fald irriterende at læse, når de bliver omsat til en svensk
registrering.

Aeblehaven i Vaerloese

I et ejendomskøb for nyligt havde den svenske mægler
skrevet købernes adresse som Aeblehaven i Vaerloese,
og man kan sikkert forestille sig endnu mere forstyrrende kombinationer, især hvis købernes navne forvanskes. Også fra dansk side, men nok mest blandt nyslåede
torpare, møder jeg usikkerhed, når man i telefonen vil
stave den nyerhvervede svenske adresse for mig. Oftest
tales om ”a med to prikker over” eller ”tysk ø” (!).
Det danske ø omskrives som regel automatisk til ö –
især hvis det indgår i internordiske navne som Jørgen og

Søren – mens æ næsten undtagelsesfrit skrives som ae.
Man kan mene, at denne type afvigelser hører til de
mindre væsentlige og nærmest er hyggelige og eksotiske; at den globale udvikling kalder på andre og større
diskussioner, og at posten nok kommer frem alligevel.
Det, der imidlertid gør diskussionen en smule mere
vedkommende, er det faktum, at man i svensk tale er
”tro” over for bogstaveringen og udtaler alle bogstaver
for sig. Bed en svensker udtale ovennævnte adresse, og
det bliver ikke let at forstå; jvf. også de mange Østergaard’er, Nørgaard’er osv., der i Sverige må høre deres
navne udtalt med ”-gart” i slutningen.

E over o og a

Fra en fællesnordisk fortid har vore måder at håndskrive ø- og æ-lydene på udviklet sig forskelligt. Oprindeligt
skrev man et lille e oven over o og a. Men hvor man i
Danmark og Norge efterhånden trak e-et ned i det underliggende bogstav, forblev det oven over bogstavet på
svensk og udviklede sig til et par parallelle småstreger
for til sidst, da bogtrykkerkunsten krævede enkelhed,
at blive til de nuværende to prikker. Særligt interesserede kan orientere sig om historien og udviklingen hos
Dansk Sprognævn og det svenske Språkrådet.
Læserne af denne lille artikel kan naturligvis forholde
sig som de vil; men hvis man vil fremme læsbarheden
og – navnlig – opnå overensstemmelse med udtalen, er
det ganske enkelt at følge den officielle og rigtige oversættelse: At Æ er Ä og Ø er Ö.
❏

Skapande, flickr.com
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DDB Denmark

HAlv
PRiS

På diT
BR
ABOnn OPASEmEnT

Med BroPas kan I besøge jeres
svenske paradis for halv pris
Er du medlem af Danske Torpare? Så ved du, hvad det hele handler om. Og hvis din
husstand ikke har haft BroPas inden for de seneste 6 måneder, kan I nu få et BroPas
abonnement for kun 120 kr. for første år. Det betyder, at I kan åka hinsidan lige så
tit trangen melder sig for kun 142 kr. pr. tur i stedet for 285 kr.
Priserne gælder for bil op til 6 meter og ved indgåelse af aftale inden
udgangen af 2010.
Bestil BroPas på www.oresundsbron.com.
Skriv “TORPARE” i feltet Kampagnekode for at få rabatten.
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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.torpare.dk

Billetter:

Færge helsingør - helsingborg

Mod fremvisning af gyldigt medlemskort ved færgeterminalen 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. Medlemmer 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 + passagerer. 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 gælder kun, hvis din husstand ikke har haft BroPas indenfor de seneste seks måneder. Læs mere på hjemmesiden.
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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 tilknytning 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 emails, der sendes til os om disse emner, medmindre det
er aftalt med rådgiverne.
vidensbank

På hjemmesidens ”Vidensbank” finder du en sand guldgrube 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.
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torpareForum

raBatter:

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

Bøger

rosenkæret

Bøger, musik, postkort mv. sælges til specielle medlemspriser i foreningens egen ’TorpareShoppen’. Shoppen
finder du både på vores hjemmeside og på 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 loungen, 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 arrangementer hver uge i højsæsonen, med mellem 10 og 300
deltagere. Det massive udbud bliver præsenteret i hvert
nummer af Torpare og på hjemmesiden – hvor tilmelding også foregår.

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

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.

Bestyrelse og suppleanter:

Sekretariatet:

Bestyrelse:

kontortid:

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

Mandag – torsdag: 9-16, Fredag lukket.
Betaling i sekretariatet:

På grund af risikoen for tyveri og overfald modtager vi IKKE kontanter. Vi modtager Dankort og
checks.

Kontaktoplysninger:

Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Telefon: +45 3929 5282
Email: mail@torpare.dk
Hjemmeside: www.torpare.dk
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TORPARE Marked
TING OG SAGER

Generator 5000 Watt

møbel, fyr, m/skabe, skuffer og spejl, 2.000 DKK. Anders And
1960-80, pr. årgang 100 DKK.
Pris: Se ovenfor
Mail: bonniemp@mail.dk
Tlf.: 0046-37166023 / 5151 1140

Skurvognsunderstel

Indrykket 20. marts 2010
Dobbelt glasdør og to vinduer med forsats. De kommer fra
den samme gamle glasveranda og er fine med små sprodser.
Mail for fotos og mål.
Pris: DKK 5.000
Mail: callop@webspeed.dk

Sælges

Indrykket 15. april 2010
Har kun været startet, 10 HK, benzin m. stor tank - evt. bytte
med trailer
Pris: 4.500 DKK
Mail: Jane.bull@mail.dk
Tlf.: 3026 2193

Indrykket 10. april 2010
Ca. 2,5 x 7 m, styrbar foraksel, gode dæk, nyt tømmer i rammen 4X8 douglas, nær Ørkeljunga
Pris: 2.500 DKK
Mail: info@vildmarkskompagniet.dk
Tlf.: 2275 2982

Etageseng

Indrykket 10. april 2010
Etageseng voksen model - meget kraftig udførsel - bredde 90
cm. Står i nærheden af Hishult.
Pris: 300 DKK
Mail: mozart@mail1.stofanet.dk
Tlf.: 4048 0099

Kanoer

Indrykket 10. april 2010
To kanoer, kræver lidt arbejde, men gode hurtige skrog. Se
billede på dba.dk.
Pris: 1.000 DKK pr. stk.
Mail: info@vildmarkskompagniet.dk
Tlf.: 2275 2982

Brændeovn og oliekamin

Indrykket 10. april 2010
Velholdt Bekkasin brændeovn str. 2, 2.000 DKK. Original
Zibrokamin, petroleum, 60 m2, 1.000 DKK. Emhætte Brandt,
kun lidt brugt 1.000 DKK.
Pris: Se ovenfor
Mail: bonniemp@mail.dk
Tlf.: 0046-37166023 / 5151 1140

Antikke senge

Indrykket 10. april 2010
Tre antikke senge, de to m/høj gavl, 3.000 DKK, hertil senge-
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Glasveranda

Linder kano sælges

Indrykket 20. marts 2010
Linderkano 525 kun brugt få gange. Der er el-motor, oplader,
beslag, 3 pagajer, 2 sæder. Svensk indregistreret. Trailer følger
med. Står i Sverige nær Vaxjö.
Pris: DKK 13.000
Mail: signevogensen@webspeed.dk
Tlf.: 4824 7840 / 2380 5694

Skibsmast

Indrykket 20. marts 2010
Fin mast ca. 7 m. lang. Den er lavet af træ, med en masse
snore, men uden sejl. Den er i Blekinge, Mörrum. Billeder
kan sendes på mail.
Pris: Ring og giv et bud
Mail: sa-pe@hotmail.com
Tlf.: 7519 2003 / 2465 9603

... vi har fået el

Indrykket 11. marts 2010
Et gaskøleskab Sibirg 150 l m/fryser, et gaskomfur GRAM
kg 60-00, 5.11kg kosangasflasker med regulator. Er i Knäred,
men kan afhentes i Albertslund.
Pris: Ring og give et bud
Mail: jan@kazur.dk
Tlf.: 4363 0638 / 5129 3463

Kajak sælges i Hørsholm

Indrykket 11. marts 2010
Flot gul kajak sælges - benyttet én sæson. Der medfølger paddel, spraydækken og redningsvest.
Pris: DKK 3.800
Mail: salskov-iversen@mail.dk
Tlf.: 4586 9386 / 2842 4180

Kano sælges i Hørsholm

Indrykket 11. marts 2010
Grøn kano af mærket Beaver sælges med padler, redningsveste, hynder samt oversejl til brug for overnatning i det fri.
Pris: DKK 6.500
Mail: salskov-iversen@mail.dk
Tlf.: 4586 9386 / 2842 4180

købes
Vedspis / brændekomfur

Mail: britta@hiha.dk
Tlf.: 4076 9313 / 4076 9313

Grund i Skåne, nær Lursøen

Indrykket 10. april 2010.
Se mere information på: http://sverige1.mono.net/
Pris: DDK 195.000
Mail: steinmetz@essbredbaand.dk
Tlf.: 7453 1918 / 6092 5032

Fritidshus, Bassholma 50 km fra Helsingborg

Indrykket 15. april 2010
Fungerende klassisk sort vedspis eller brændekomfur købes.
Gerne i Skåne/Kronoberg/Halland
Mail: c@mill.as
Tlf. 2819 2909

Indrykket 10. april 2010.
Naturskønt hus, ca. 30 kvm. fordelt på to rum, plus carport.
Uden vand og el. Tomtareal 3.464 kvm. Med skov og eng.
Taksering 172.000 SEK.
Pris: DDK 148.000
Mail: susnobus@hotmail.com
Tlf.: 3886 1680

EJENDOmmE OG GRUNDE

Grunde i Ryaberg

Sælges

Andelsferielejlighed

Indrykket 15. april 2010.
49 km fra Helsingborg, tæt på Söderåsen. (3 vær.) 2 stuer, 1
sovev, 2 badev. Flot natur, Mulighed for lystfiskeri, Golf.
Pris: DDK 195.000
Mail: Sanderdrengen92@hotmail.com
Tlf.: 3860 5264 / 2070 8378

Ødegård i Allgunnås

Indrykket 15. april 2010.
Velholdt manngård 150m2 og ca 13.000m2 gund, Allgunnås,
Långasjö, Emmaboda, 200km fra Helsingborg. Se annonce og
billeder på dba.dk http://www.dba.dk/sverige-allgunnaas-4vaer/id-65436531/ eller kontakt mig for mere info.
Pris: DDK 650.000
Tlf.: 4911 2369
Mail: anette.lauritzen@gmail.com f
9313 / 4076 9313 9112369

Nybygget sommerhus 20 m fra sø

Indrykket 10. april 2010.
110 m2 luksus i smuk skov v/Emmaboda. Kæmpeterrasse
med søudsigt. Stort køkken/alrum + 3 soveværelser. Tre timer
fra Kbh.
Pris: DDK 2.300.000

Indrykket 10. april 2010.
To stk grunde a 3.000.m2 i Ryaberg, nær Simlungsdalen,
ca. 90 km fra Helsingborg. Smuk beliggenhed i skovkanten,
med å igennem grunden. El er ført frem, vand fra egen kilde.
Sælges samlet.
Pris: DDK 210.000
Mail: se@cphdk.com
Tlf.: 2616 4878

Lille sommerstuga v. Vänern-Sjötorp

Indrykket 20. marts 2010.
Lille sommerstuga v.Götakanalen. Trænger til maling. Stugan
har el, indlagt vand m.pumpe, tørkloset. Pejs og brændekomfur. Ca. 300 m fra sandstrand. 4 timer fra Helsingborg. Fotos/
info mailes.
Pris: DDK 315.000
Mail: e-normann@hotmail.com
Tlf.: 4824 2043 / 2073 3043

Fritidsstuga sælges ved Perstorp i Halland

Indrykket 20. marts 2010.
179 fra København. 60m2 hus, 10m2 udhus, 2000m2 vedligeholdelsesfri grund, beliggende i udkanten af fredet bøgeskov,
Golf 9 km, skisportssted 11 km, søer m/ fiskeri 7 km. Vand
hentes på nabogården
Pris: DDK 350.000
Mail: gomala@mail.dk
Tlf.: 2757 7089
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Idyllisk ensomt beliggende torp

Indrykket 20. marts 2010.
Kåralund ligger i Småland v/Alsterbro, hus velholdt.
Kåralund findes 3 timer Malmø/Helsingborg. Grundareal:
3500 m2, hus areal: 90 m2. El: generator, vand: brønd. Kontakt: 51640802, salgsblog: http://jat.sbwp.dk/Karalund_Til_
Salg/Kontakt.html
Pris: DDK 300.000
Mail: jaygee76@hotmail.com
Tlf.: 3167 9492

Hyggelig og ugenert beliggende ødegård

Indrykket 20. marts 2010.
Asa/Loftsryd, 110 kvm ødegård beliggende midt i skoven.
Idyl til fingerspidserne. Småland/ca.220 km fra Helsingborg.
El indlagt, vandpumpe på grunden.
Pris: DDK 550.000
Mail: malermester@nielskoch.dk
Tlf.: 4362 2700 / 2236 1989

Grund ved Bälinge bade/fiskesø

Indrykket 20. marts 2010.
Dobbeltgrund sælges 10 min kørsel fra golfklubben Örkelljunga 30 min fra Helsingborg Naturgrund ved Bälinge
bade/fiskesø. Delvis udsigt til Bälingesø Grund 3500 m2 kan
opdeles i to.
Pris: DDK 250.000
Mail: anniebachhansen@hotmail.com
Tlf.: 3698 1281 / 527 68012
Prisidé: DDK 250.000
Mail: perchristensen@me.com
Tlf.: 4010 1903

Grund i Markaryd

Indrykket 11. marts 2010.
2.300 kvm let skrående grund sælges i Markaryd Småland.
Fuldstændig ugenert beliggenhed. Lille bæk først på grunden.
El trukket til grund. 85 km fra Helsingborg.
Prisidé: DDK 87.000
Mail: thomas@joergensen.biz
Tlf.: 2648 8068

købes/søges
Ødegårde eller torp m/god beliggenhed

Indrykket 3. marts 2009
Vi søger en stor ødegård eller et større torp m ugenert beliggenhed i Småland/Skåne, min. 120 m2 eller 4-5 rum, helst tæt
på bade & fiskesø, max tre timer fra DK. (Skal have vand, el
& toilet).
Pris: DKK 600.000 - 1.400.000
Mail: oedegaarde.sverige@gmail.com
Tlf.: +46 (0) 70 53 84 195
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UDLEJNING TILByDES
Udlejning

Indrykket 10. april 2010.
10 min. til sø med badebro/ 10 min. til Mörrumsåen og
naturreservat/ 20 km til skærgård. Nyrenoveret, 50 m2, 4-5
pers.: 2 kamre, 1 stue, moderne bad og køkken, veranda.
Fotofil tilsendes.
Pris: Skoleferien: 2.500 + forbrug
Mail: jmidjord@hotmail.com
Tlf.: 2993 8282

Langtidsudleje

Indrykket 11. marts 2010
Klassisk mindre torp tæt ved søen Åsnen langtidsudlejes.
Totalt renoveret. Indeh.:Stue, stort spisekøkken, toilet/bad,
2 soveværelser. Ugenert skovbeliggenhed. Mail for fotos.
Pris: DDK 4.000 pr. måned excl. forbrug
Mail: Cmousing@gmail.com
Tlf. 2248 5511

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.torpare.dk/torparemarked.
Bemærk: Der opkræves et gebyr på DKK 300 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.

Vi køber og sælger Ødegårde og Torper i Sverige
Vi arbejder med ganske få ejendomme ad gangen og kun med absolut seværdige
ejendomme. Tilmeld dig til vores nyhedsbrev på www.domicilia.dk
Tel. 33 24 65 51
info@domicilia.dk

Domicilia.dk
Freelancejournalist Merete Nørgaard,
merete@villakom.dk

www.villakom.dk
- artikler, portrætter, nyhedsbreve

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

Mangler du strøm til ødegården?
Vi tilbyder solcelleanlæg
– moderne strømforsyning
Miljøvenlig strøm til:
Computer, TV, radio, vandpumper, køleskabe,
belysning og meget andet
Vi tilbyder også:
Køleskabe 12V/Gas, vandpumper, lavenergipærer,
små ventilatorer, soldrevne hus-affugtere mm.

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 sovepladser. Desuden “ekonomihus” 50 kvm med
mulighed for indretning af værelser.

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

Flere informationer
Ring eller skriv til os og få et uforpligtende tilbud på
et komplet solcelleanlæg, der passer til dit el-behov
Glückstadtsvej 2, 2100 København Ø
tlf.: 39437767 / e-mail: info@dansksolenergi.dk
Hjemmeside: www.dansksolenergi.dk

Fritidshusforsikring
igennem Säkra/ Moderna Försäkringar

Vi har taget en forsikring frem specielt tilpasset for dig som har
fritidshus i Sverige. Premien betaler du igennem din bank i Danmark.
På vores hjemmeside finder du mere information og kan også bestille et tilbud
på www.dinforsakring.se.
Du logger dig ind med DT og password sakra
Du når os også på telefon +46 36 30 48 30
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Her er vi igen - Sverige!

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.

En billet – ﬂere afgange

www.scandlines.dk

