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Fire film i Rosenkæret
- og meget mere. Efteråret bugner af aktiviteter

Overraskelser under tapetet
- gamle ”bonardsmålningar” frem i lyset

Krebs på bordet
- kog selv august måneds røde indslag

Sortsyn eller klarsyn
- få ren samvittighed foran fjernsynet
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Vi bringer en efterlysning: Hvem vil melde sig som frivillig i
vores forening og gøre en indsats på bladfronten?
Vi mangler skribenter – og i særdeleshed folk, der kan skrive
om konkrete gør-det-selv-emner eller andet godt, vi andre
kan lære af.

Med næsten 11.000medlemskaber må der sidde en trold
eller to iblandt, der kan bidrage med en tekst i ny og næ.
Hvor er I?

Vi har et godt blad, som de fleste heldigvis roser, og det
vil vi gerne bliver ved med at have. Men da alt arbejdet med
at trylle et nyt blad frem hver anden måned udelukkende
foregår ved frivillige kræfter – og endda ikke så mange af dem
– kan det sommetider være en rigelig stor mundfuld for den
enkelte. Derfor ville det glæde redaktionen meget, hvis der
kom flere på banen.

Måske har du haft en speciel oplevelse i det svenske; måske
kender du en, du kan lokke til at skrive om restaurering af
gamle træhuse? Måske sidder du selv inde med al den viden,
der er værd at have, når det kommer til loppemarkeder eller
langrend? Det kan også være, du brænder for at låne en af de
svenske kogebøger fra Rosenkæret for at teste en ret eller to,
som du så kan fortælle om?

Vi har brug for dig og dine input. Alle de input du overho-
vedet kan komme i tanker om. Vi får en del tips om dette og
hint, men sjældent en færdig tekst – og færdige tekster er lige
nu, hvad vi har mest brug for. Tipsene er gode, men vi (jeg)
kan simpelthen ikke nå at følge op på dem alle.

Har du lyst til at hjælpe med at samle stof, der er interessant
læsning for de fleste, vil jeg meget gerne høre fra dig. Jeg vil
også gerne høre fra dig, hvis du selv kan skrive. Jo flere vi er

om opgaven, jo lettere, mere alsidigt og interessant bliver det
for alle. Der er ingen penge i det – men vi gør os umage, for
at du kan være stolt af artiklen, når du ser den på tryk i 11.000
eksemplarer. Er du frisk?

August. Jo tak. Sommervejret har været lidt ubeslutsomt
indtil videre – men sommer er det. Snart bliver de kogte
krebs stablet op på havebordene over hele Sverige, og de
gyldne snaps kommer til sin ret i sommernatten. Med dette
blad får I opskriften på at komme de røde delikatesser til livs
på en anstændig måde – og hvordan de bagefter kan nydes.

Medlem Preben Thorup har været i gang med at restaurere
sit svenske hus. Og se bare, hvad der dukkede frem under ta-
petet: De fineste, lidtmystiske, malerier af hellige skikkelser,
der både vækker fantasien og puster liv i historien. Læs hans
fascinerende artikel på side 6.

Og så er Aktvitetsudvalget klar med et program for efter-
året, der bugner af bredde og svenske interesser. Find det
midt i bladet – og tag for jer af retterne. Alle tilbuddene er til
for din skyld.

Sådan er det at være medlem af Danske Torpare. Nogle yder,
alle nyder og ingen kan undvære hinanden. God fornøjelse
med endnu et blad.

Merete Nørgaard
Redaktør

Nyt fra foreningen
Nye medlemsfordele og rådgivning

Hvad tapetet gemte
”Bonardsmålning”- folkekunst fra en svunden tid.
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Ingen steder spises krebsen helt som i Sverige.

Aktiviteter
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NyT fra foreningen

Fokus på nye
medlemsFordele
- der forhandlesmed svensk bank
Der arbejdes fra foreningens side løbende med at skaffe nye
medlemsfordele i hus. Andetsteds i bladet kan man læse
om den nye aftale med Finansbanken, der betyder en række
fordele til Torparne. Vi vil gerne udvide vores tilbud til også at
omfatte en aftale med en svensk bank, så vi kan tilbyde attrak-
tive vilkår på bankforretninger både i Danmark og i Sverige. Vi
er derfor gået i forhandlinger med en svensk bank og efter de
første indledende drøftelser tegner det positivt.

Vi planlægger at afholde et temamøde til efteråret om de nye
medlemsfordele på bankområdet. Tidspunkt og nærmere om
dette møde på hjemmesiden og i kommende medlemsblad.

rådgivningen styrkes
- nu ogsåmulighed for økonomisk rådgivning
Hver måned yder vores frivillige jurister og skatteekspert højt
specialiseret rådgivning til mange medlemmer over telefonen

eller ved personligt fremmøde på Rosenkæret. Vi er glade
for at kunne udvide dette tilbud til også at omfatte rådgiv-
ning om de økonomiske spørgsmål, der opstår, når man har
ejendom i Sverige. Finansbanken har givet tilsagn om at stille
medarbejdere til rådighed til at yde denne rådgivning. Frem-
over vil det derfor være muligt at bestille tid til økonomisk
rådgivning via foreningens sekretariat.

stena line
- forbedret aftale
Bor du vest for Storebælt og skal til dit fritidshus eller ødegård
i Sverige, kan du nu rejse billigere mellem Frederikshavn-
Göteborg og Grenå-Varberg. Udover rabatprisen er der opnå-
et en ganske pæn besparelse, hvis du selv foretager bestilling
via Online Booking. Medlemsfordelen gælder desværre fortsat
ikke for månederne juli og august – og ej heller for Expressen.
Læs mere på hjemmesiden.

nyt Fravidens-
banken

Et helt nyt emne - mest til
nye torpare
Der er kommet et helt nyt emne i Vi-
densbanken med den lidt kryptiske titel:
”Hvor tilmelder vi os?”. Det drejer sig ikke
om tilmeldinger til foreningens sprog-
kurser men om en gennemgang af de
steder, hvor man har, eller kan have,
behov for at melde sin ankomst som ny
fritidshus-beboer i Sverige. Der er faktisk
flere steder, der kan være aktuelle, end
man lige forestiller sig.

Skriftet er forfattet af foreningens advo-
kat Lars Holm Rasmussen, hvilket borger
for nøjagtigheden.

- og flere opdateringer
Det store skrift om ”El i huset”er blevet
gået igennem for ændrede links, priser
osv. Desuden er der på et medlems op-
fordring (tak for det!) tilføjet et lille afsnit
om reglerne for, hvilke el-arbejder vi selv
lovligt må udføre i Sverige – hvilket ikke
er ikke ret meget.

”Links til det offentlige Sverige”under
”Find vej i Folkhemmet”er blevet opda-
teret. Emnet omhandler organiseringen
af den svenske offentlige administra-
tion, ”væsener”og styrelser, således at
man kan hitte, hvor man skal henvende
sig for at søge bestemte typer oplysnin-
ger. Dels er linksene korrigeret, dels er
der opdateret med de ændringer, der er
sket på det sidste hvor bl.a. Vägverket og
Banverket er nedlagt.

Endelig har ”Oversættelse til og fra
svensk” fået en overhaling. Mange af de
hjælpemidler der omtales, er inter-
netbaserede – og disse kilder har det
med at ændre sig. Her er der heldigvis
samtidig sket en udbygning af de hjæl-
peværktøjer, vi har til rådighed.

Husk at Vidensbankens redaktør gerne
hører om fejl, om områder der savnes
eller er mangelfulde – og om emner
som du ved ”alt” (eller bare meget) om!

Bjørn Donnis

ny bankaFtale på plads
Foreningen har indgået et samarbejde med Finans-
banken/SparLolland. Aftalen giver blandt andet
medlemmer mulighed for økonomisk rådgivning på
Rosenkæret og attraktiv finansiering af fritidshuset i
Sverige.

Af Bent Hansen, kasserer

Hvem er Finansbanken?
Finansbanken er i dag blevet en afdeling af SparLolland. Man har sammen-
lagt SparLollands filial på Strøget i København og Finansbanken i Nordhavn.

Hvad indebærer den nye aftale?
Aftalen indebærer blandt andet, at Danske Torpare skifter fra sin nuværende
hovedbankforbindelse til SparLolland. For den daglige drift betyder det de
samme muligheder, som vi har i dag – med marginalt forbedrede rentesat-
ser på indestående.

Hvilke fordele giver det medlemmer
af Danske Torpare?
SparLolland tilbyder individuel, økonomisk rådgivning (ØkonomiVagt) en
gang ommåneden på Rosenkæret – i lighed med for eksempel jura og
skat. På sigt vil der blive arrangeret temamøder både i foreningens lokaler
og i Finansbankens domicil på Østerbro.
Medlemmer af foreningen får mulighed for at finansiere huskøb i Sverige
med op til 80% af vurderingen, til en rente som lige nu er på cirka 4 %.
Medlemmer kan oprette en NetOpSpar-konto, som på anfordring (man kan
hæve og sætte ind uden omkostninger) giver en rente som pt er på 1,75 %
- med et maksimalt indskud på DKK 750.000.
Der er herudover mulighed for netbank, billig overførsel af penge til Sverige
(pt DKK 25) og et standard Mastercard uden årlig afgift.

Hvornår træder aftalen i kraft?
Aftalen trådte i kraft 1. Juli og gælder foreløbigt i tre år. Danske Torpare har
deres egne kontaktpersoner i banken, og alle henvendelser skal derfor ske
direkte til Søren Holst eller Christina Frank Nielsen, som begge har et godt
kendskab til foreningen og til aftalens detaljer og muligheder. Christina
Frank Nielsen kan kontaktes på mail cfn@sparlolland.dk og Søren Holst på
sho@sparlolland.
dk. Bankens
telefonnum-
mer er 7755
0000.

Foto: Dilona,
Flickr.com
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almindelige i de fleste hjem i Sydsverige. De folkelige ”bona-
der” er unik, svensk folkekunst, og maleriet blev en indtægts-
kilde for kreative bønder, soldater og ugifte kvinder.

I de områder, hvor jordbruget gav dårligt udbytte eller ikke
var heltidsbeskæftigelse, fungerede ”bonaderne” som et kær-
komment tilskud til økonomien.

I begyndelsen malede de på lærred, men den sidste del af
perioden malede de på papir. Det karakteristiske ved ”bo-
naderne” er, at hele fladen var bemalet, og motivet ofte
savnede perspektiv. Hvis motivet ikke fyldte hele fladen, blev
det suppleret med blomsterranker og mønstre. ”Bonaderne”
kan inddeles i forskellige skoler, alt afhængig af motivvalg,
maleteknik og stil, og har fået navn efter det sted, hvor ho-
vedparten af malerne var bosat. Unnarydsskolan, Brearedssko-
lan, Femsjöskolan, Åsskolan og Sunnerboskolan er navnene
på de kendteste skoler.

Eftertragtet folkekunst
”Bonader” kan betragtes som anonym folkekunst. Det var
ikke almindeligt at signere ”bonaderne”, men alligevel er det i
mange tilfælde lykkedes at finde frem til kunstnerne.

Sunnebo-malerne, som malede på papir, står for flertallet
af de registrerede ”bonader”, selv om de kun undtagelsesvis
signerede deres billeder. Motivet blev næsten altid forklaret
i en dekorativ bort, men skrivningen var dog ikke malernes

stærke side; der var mange stave- og tegnsætningsfejl. Mange
malere udviklede sig til habile kunstnere, hvis værker i dag
er meget eftertragtede. Gamle ”bonader” går for 30- 40.000
kroner, og i auktionshusene har man oplevet priser op til
150.000 kroner.

”Bonader” kan opleves mange steder; bl.a. Nordiska Museet
i Stockholm og Länsmuseet Halmstad, som har den fineste
samling af ”bonadsmålningar” i Sverige med cirka 350 stk.
Men de findes også på de fleste museer i Sydsverige og i
mange ”hembygdsparker”. n

6

Vores smålandske ødegård er en traditionel, rødmalet gård fra
midten af 1800-tallet. Den har i sin tid tilhørt en storbonde, og
de lokale beboere roser huset for dets gode stand, det fine,
gedigne tømrerarbejde og husets mange smukke detaljer,
der ikke er ødelagt af renoveringer.

Da vi overtog huset, var der et enkelt rum, hvor tapetet hang
i laser, og vi besluttede os for at udskifte det. Jeg begyndte
at rive tapetet ned og gemte nogle stykker for at undersøge
tapetets stilhistorie.

Som undertapet havde den første beboer brugt aviser og ind-
pakningspapir med frimærker og stempler fra 1870. På egnen
gik rygtet, at jeg havde fundet frimærker bag tapetet, der var
så kostbare, at de kunne betale hele huset. Men nej; det var
noget helt andet, jeg fandt - og noget meget mere spænden-
de: en sydsvensk ”bonadsmålning”. Et unikt stykke folkekunst
malet af en kunstner i 1800-tallet.

Disciple i svenske bondeklæder
Billedet var i mellemtiden blevet umoderne og derfor gen-
brugt som grundpapir under tapetet. Adrenalinen pumpede,
da jeg forsigtigt løsnede billedet fra bagvæggen og langsomt
forsøgte at fjerne det yderste lag tapet. Jeg vidste nu, hvordan
Kirsten Svendsdatter følte, da hun i 1734 fandt guldhornene i
Gallehus.

Først dukkede der et engleansigt frem, så Jesus og hans di-
sciple siddende ved nadveren i svenske bondeklæder, og på
bordet kunne man genkende ”flatbröd” og ”spettkaka”.
”Bonaden” blev efterfølgende bragt til Nationalmuseet i Brede
for at blive renoveret og monteret på japanpapir og regi-
streret. Nu hænger den som et smukt klenodie i min stue og
vidner om en unik periode i svensk folkekultur.
Jeg har senere fundet to ”bonader”mere, som er meget smuk-
ke i farverne, da de har været benyttet som kistebilleder og er
upåvirkede af røg og sollys.

Unik kulturarv
Det sydsvenske ”bonadsmaleri” har sine rødder i senmiddelal-
deren og havde sit højdepunkt i 1700-tallet og første halvdel
af 1800-tallet, hvor nye reproduktionsmetoder fra Tyskland
fortrængte denne unikke, svenske kulturarv.

Forlæggene og inspirationen til motiverne kom fra billedbib-
ler, kirkernes kalkmalerier og kistebilleder. Motiverne var oftest
bibelske og forestillede f.eks. Jesus fødsel, de tre kongers rejse
til Betlehem eller brylluppet i Kana samt mange andre moti-
ver. Men der fandtes også profane billeder som jagtmotiver,
jordbrug, håndværk og soldater.

Fra begyndelse af 1700-tallet prydede ”bonaderne” storbøn-
dernes stuer, men hen mod slutningen af 1800-tallet blev de

Under renovering af storbondens gamle gård dukkede der ældgamle malerier op
under tapetet. Såkaldte ”bonardsmålningar”.

Tekst og fotos af Preben Thorup

Hvad tapEtEt
gEmtE
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Tekst og fotos af Erika Henmalm-Koch, Fastighetsmäklare

Såsom svensk fastighetsmäklare och fastighetsjurist möter
jag både danska husköpare och hussäljare men också danska
klienter som vill ha mitt biträde i en fastighetsaffär. Efter att ha
läst advokat Lars Holm Rasmussens artikel i Torpare, publice-
rad i april 2010, så vill jag gärna ge min syn på fastighetsmäk-
larens skyldigheter och vad man som husköpare kan förvänta
sig av en svensk objektsbeskrivning. En annan fråga som
kanske intresserar en husköpare: hur går själva budgivningen
till? Avslutningsvis vill jag ge några goda råd till de som står i
begrepp att köpa fritidshus i Sverige.

Fastighetsmäklarens roll
Den som i Sverige arbetar som fastighetsmäklare måste
vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, en statlig
myndighet som utöver registrering också utövar tillsyn över
fastighetsmäklarkåren. Fastighetsmäklarens arbete regleras
i ett flertal lagar bl.a. i fastighetsmäklarlagen. Det görs för
närvarande en översyn av lagen och troligen kommer en ny
mäklarlag i början av år 2011.

Fastighetsmäklaren skall vara en opartisk mellanman. Mäk-
laren skall under förmedlingsarbetet tillvarata både säljarens
och köparens intresse. Det är tämligen unikt för Sverige och
gör det än mer tryggt att köpa fritidshus just här.
När det gäller rent affärsmässiga överväganden, prisfrågor
och liknande är det emellertid naturligt att mäklaren tar större
hänsyn till sin uppdragsgivare.

Objektsbeskrivningen
– vad skall den innehålla?
Fastighetsmäklaren skall före överlåtelsen ge köparen en
skriftlig beskrivning av objektet. Den skall innehålla uppgif-
ter om vem som äger fastigheten, samt vilka inteckningar,
servitut och andra rättigheter som belastar objektet. Den skall
också innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning, taxerings-
värde och areal samt uppgift om byggnadens ålder, storlek
och byggnadssätt. Även uppgifter om fastighetens driftskost-
nader måste redovisas för köparen.

Som husspekulant skall man också få en frågelista som
säljaren har fyllt i om byggnadens standard och skick. Det
är ett mycket viktigt dokument eftersom det ger en första
information till kunden om evt. fel och brister. Min erfaren-
het är att frågelistan är ett tillförlitligt dokument, dock ej helt
uttömmande. Framgår det fastighetsbrister i frågelistan, då
bör köparen vara observant på just dessa avvikelser/fel och in-
rikta sig på att undersöka fastigheten extra noga i dessa delar.
Frågelistan blir också avtalsinnehåll, eftersom den är en bilaga
till köpekontraktet.

Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten och har ingen
skyldighet att undersöka fastigheten närmare. Det är säljaren
som lämnar uppgifter om fastighetens storlek och skick. Fast-
ighetsmäklaren är dock skyldig att upplysa om sådana fel som
denne känner till eller har anledning att misstänka. Det kan
vara så att mäklaren förmedlat fastigheten tidigare eller med

DEN SVENSKE
mægLERS
RET, PLigT
Og SERVicE
Vilka skyldigheter har en svensk fastighetsmäklare?
Vilka krav kan man som intressent ställa på en objektsbeskrivning?

8
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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
FASADEXPERT,
STOBY MÅLERI

När du målar om ditt hus är det bra att undvika 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 hem-
besök. (750:-/besök. Summan avdrages vid köp).

Nä d ål ditt h ä d t b tt d ik fäll

Måla om huset?
Låt oss bedöma fasaden.

Vi är utbildade Fasadexperter.
Slå en signal till oss, så gör

vi ett hembesök.

PERFEKT TILL FRITIDSHUSET

PASSAR SMÅ UTRYMMEN
Liten och smidig kyl och frys.
Omhängningsbara dörrar.
Energiklass A.

FRYS F 1085, 86 lit,
84 cm

KYL K 1085, 132 lit,
84 cm

TreKronerSpar giver større handlefrihed når du køber bolig i Sverige.

Ring til Finansbanken på tlf. 7755 0000 og hør om dine muligheder.

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

sin allmänna sakkunskap inser att fastigheten är behäftad
med fel. Då är fastighetsmäklaren skyldig att lämna upplys-
ningar till köparen. Fel som är uppenbara behöver mäklaren
inte upplysa om.

Budgivningen – vad gäller?
Själva budgivningen är inte lagreglerad men det finns i prakti-
ken två olika modeller.

I Sverige har vi så kallad sluten budgivning (”skriftligt anbud”).
Spekulanterna får då en viss tid på sig att komma in med ett
skriftligt bud. Mäklaren redovisar alla buden till säljaren som
sedan tar beslut till vem denne villa sälja sin fastighet. Speku-
lanterna informeras inte om sina bud vid sluten budgivning.
Vid så kallad öppen budgivning lämnar spekulanterna buden
till mäklaren (skriftligt eller muntligen) och mäklaren redovisar
löpande till säljaren de bud som inkommer. Spekulanterna får

enligt denna modell möjlighet att bjuda över varandra. För-
farandet blir som en öppen auktion. Spekulanterna får också,
efter avslutad budgivning och om budgivarna har givet sitt
samtycke, reda på varandras namn och lämnade bud.

Det är alltid säljaren som bestämmer över budgivningen och
denne har också rätt att när som helst ändra förutsättningarna
för budgivningen eller helt avbryta den. Som fastighetsspeku-
lant har du dock alltid rätt att få veta vilka förutsättningar som
gäller och få en saklig och korrekt information avmäklaren
kring budgivningen.

Säljaren bestämmer till vem denne vill sälja och till vilket pris.
Säljaren behöver således inte sälja till den som bjuder högst.
Man talar om ”fri prövningsrätt” för säljaren.
Lycka till med husköpet – det finns många fina smultronstäl-
len till salu i Sverige! n

NågRA gODA RåD TILL DANSKA FRITIDSHUSKöPARE - FRåN EN SVENSK MäKLARE:

• Tänk noga igenom vad för slags objekt Ni söker. Det gör urvalsprocessen lättare och besparar både mäklaren och Er
en massa tid. Tala också gärna med Er bank i förväg, så Ni vet vilka ekonomiska ramar Ni har. Det är ingen mening att
titta på dyra objekt som man ändå inte har råd att köpa och att äga.

• Gå noga igenom objektsbeskrivningen och frågelistan som Ni får avmäklaren vid visningen. Många fastighetsmäklare
redovisar också sotningsprotokoll, vattenprov, intyg/uppgifter om avlopp, tomtkarta, ritningar m.m vid visningen. Ställ
frågor om Ni inte förstår.

• Titta gärna flera gånger på ett för Er intressant objekt. Man ser sällan allt vid första visningen och det är många intryck
att smälta. Det har mäklaren och säljaren förståelse för.

• Gör gärna en överlåtelsebesiktning. Köparen har en mycket långtgående undersökningsplikt som normalt omfattar
vad en yrkesmässig besiktningsman skulle upptäcka i fastigheten. Mäklaren kan ge förslag på lokala besiktningsfirmor.
Observera dock att en sådan traditionell överlåtelsebesiktning endast omfattar en byggnadsteknisk undersökning,
inte installationer för el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstäder och skorsten. Kostnaden för en sådan
traditionell överlåtelsebesiktning varierar mellan ca 6.000-10.000 SEK beroende på fritidshusets storlek och läge.

Artiklen er skrevet af Erika Henmalm–Koch, reg. Fastighetsmäklare och Jur kand ved Tingsryds Fastighets- & Juristbyrå AB

LILLE ORDLISTE

Fastighetsmäklare: Ejendomsmægler
Objektsbeskrivning: beskrivelse af ejendommen /
sagsobjektet
uppdragsgivare: opgavegiver
Överväganden: overvejelser
Smultronsställen: smørhul, yndlingssted, lille paradis.
Et meget positivt ladet ord, som oprindelig betyder ”det
sted, hvor man kan finde skovjordbær”.

- Tak til Britt Nielsen for oversættelse til den lille ordliste.



13

KIMA Byggservice HB
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde

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

www.oedegaarde.dk
Tlf: 0046 (0)430 910 09
info@oedegaarde.dk

Haure ś Kultursnickeri
Dansk snedker laver vinduer og
døre i gammel stil,
samt mindre ombygninger.

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

Bättre Bostad

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

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

Bogormeller læsehest?
SommedlemafDanskeTorpare
sparerdu15%pådinebogindkøb!
Medlemmer af foreningen får 15% rabat på bøger hos Harders Boghandel i butikken i København og i deres netbutik. Der
gives 15% rabat på ikke i forvejen nedsatte bøger.

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

Den fysiske butik er beliggende påNørrebrogade 226 i København. For at opnå rabat skal nyestegyldigemedlemskort fremvi-
ses. Rabat kan ikke opnåsmed forældetmedlemskort.

DA

NSKE-TORPARE

.
Forening af danske med hus eller
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Tekst og fotos af Annette Jørgensen og Palle Rosted

Da vi ville have en fastnettelefon i foråret 2008, fik vi, efter flere
besøg i den lokale Teliabutik i Hässleholm, en venlig besked
om at indbetale den nette sum af SEK 15.000, så kunne vi
begynde at tale om det.
Som sagt, så gjort – pengene blev indbetalt, men der skete
ikke en brik. Efter en rum tid og mange telefonopringninger
fandt vi ud af, at pengene ikke var blevet registreret. Herefter
fulgte et større detektivarbejde, og endelig fandt telefonsel-
skabet pengene, der af uforklarlige grunde var landet på en
forkert konto.

Kabler og forvirring
Efter endnu flere telefonopringninger kom der endelig et
brev, der meddelte, at vi selv skulle grave en grøft til telefon-
ledningen, og når den var klar, ville der komme en montør.
Der var sågar vedlagt en flot tegning, der viste, at vi skulle
grave fra østsiden af huset ud til vejen.
Der er mange sten på vores grund, og opgaven virkede ikke
specielt appetitvækkende. Imidlertid kom der lidt hjælp fra
min nabo, der kontaktede telefonvæsenet, og pludselig blev
det hele ændret. Få dage efter kom der en montør, og så var
fastnettet en realitet - næsten. Han trak en alenlang ledning
fra kabelkassen og via diverse træer over vejen til huset. Storm
P. ville uden tvivl være blevet misundelig på denne anordning,
men forklaringen kom senere.

Det viste sig, at man var i gang med at grave kabler til elektri-
citeten ned langs vejen, og jeg fik besked om, at de nok skulle
klare det, når de kom en måneds tid senere.
De kom også og var meget hjælpsomme, men måtte opgive
at føre kablet under vejen til husets østside, så det blev i ste-
det til husets vestside.

Tre dages graveri
Som sagt er der rigtig mange sten i haven, så det endte med,
at to gravkøer blev sat på opgaven. Efter tre dage var arbejdet
endelig færdigt, så vi syntes bestemt, vi fik noget for pengene.
Der kom også noget godt ud af alle de sten, der blev gravet
op. Formedelst en ramme øl fik vi placeret nogle af de store
sten som et gærde mod vejen. Desværre var der ikke indlagt
elektricitet i laden, og det var lidt upraktisk.

Egentlig havde vi tænkt på en luftledning som den billigste
og letteste løsning, men da vi skulle have gravet ud til en
udbygning, var det nærliggende at bruge den ”mini-digger”,
som skulle anvendes til udgravningen, til også at klare denne
opgave. Det viste sig at være en god investering, for efter et
par timer - og tusind svenske kroner - var arbejdet færdigt.
Også her viste det sig, at der var rigtig mange og store sten,
og som det kan ses på billederne lignede hele haven efter-
hånden en skyttegrav. Til sidst var røret til kablet dog på plads,
og resten af operationen forløb uden problemer. n

Annette Jørgensen og Palle Rosted købte et torp på 150
m² i november 2007, med en lade på 90m² og en grund
på 2200m², for 600.000 danske kroner.
Torpet ligger 400meter fra Laganåen, nærMarkaryd.
Allerede ved første besøg besluttede de, at stedet skulle
bringes tilbage til sin oprindelige stand, koste hvad det
ville, og det har været en både sjov og dyr opgavemed
problemer og oplevelser undervejs, som de deler ud af i
Torpare. Denne gang om fastnettelefon og elektricitet.

FASTNETTELEFON Og ELEKTRIcITET
I dag har de fleste en fornemmelse af, at det at få en fastnet telefonforbindelse er
noget, man bare klarer ved et besøg i en telebutik, og efter at have betalt så klarer
man resten på telefoncentralen ved at skifte nogle ledninger. Så let er det ikke i
Sverige; men derimod en udfordring, der let kan tage flere måneder.
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Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager

Det er sket med den nordamerikanske mink, den amerikanske
vaskebjørn og den asiatiske mårhund. Tre invasive arter, som
ikke hører naturligt hjemme hverken i Danmark eller Sverige.
Undslupne mink klarer sig fint i Norden, hvor de er en alvorlig
trussel mod fuglelivet i vådområderne. Det er også det dyr,
som jeg oftest ser trafikdræbt på de svenske veje. Vaskebjør-
nen, som er indført som kæledyr og til zoologiske haver og
pelsfarme, har flere steder i Tyskland dannet fritlevende og
ynglekraftige bestande, men har endnu ikke fået fodfæste
hverken i Danmark eller i Sverige - og endelig mårhunden
(”mårdhunden”).

Mårhunden breder sig
Mårhunden blev i 1930-erne indført fra Sydøstasien til Rus-
land og udsat forskellige steder, hvorfra den senere har bredt
sig til den sydvestlige del af Finland og Østersø-egnene. Der
trives den fint, mens det barskere klima i Nordfinland indtil nu
har forhindret den i at nå ind i Sverige ad dén vej. I Tyskland er

den ekspanderet voldsomt, og derfra er den vandret nordpå
ind i Danmark. Der meldes om flere trafikdræbte og skudte
dyr op langs Vestkysten, og den er i dag iagttaget lige syd for
Limfjorden.

I Sverige er der bekymring for, at mårhunden via Danmark vil
indvandre til Skåne via broforbindelserne. Desuden er den
en fortrinlig svømmer og kan let forcere mindre vandløb. De
milde vintre, som vi efterhånden har både i Sverige og Dan-
mark, gør, at den bedre vil kunne etablere nye populationer.
Fyldig, busket og med hvide bakkenbarter

Hvad er det så for en fyr, denne mårhund? Som navnet siger,
hører den til hundefamilien. Dens latinske navn ”nyctereutes
procyonoides” kan - lidt frit - oversættes som ”hunden, der
færdes om natten”, altså et natdyr. Men den kan ikke klatre,
og den har altså intet med en mår at gøre. Den er efter vore
skønhedsidealer hverken smuk eller særlig charmerende.
Første gang jeg blev præsenteret for et eksemplar, var et
udstoppet dyr på et skovbrugsmuseum i Letland, og jeg var

overbevist om, at konservatoren havde været i det kreative
hjørne. Den er et mindre rovdyr på størrelse med en ræv, med
en fyldig, busket og grålig pels og med slanke, sorte ben. Den
har et sort felt omkring øjnene og ned på siden af hovedet,
en hvid stribe hen over øjnene og et kraftigt, hvidt kindskæg,
sådan som jeg har forsøgt at vise det på tegningen. Den kan
forveksles med en vaskebjørn, som jeg også har tegnet, med
den typiske, sorte, maskeagtige tegning hen over øjnene og
ud til siden og halen med de mørke tværbånd. Den tredje
forvekslingsmulighed er grævlingen, men der er de sorte
striber længdestriber, som går fra snuden op over hovedet og
om bag ørerne.

En upopulær gæst i naturen
Mårhunden holder typisk til i kratagtig løvskov, gerne ved
vand eller vådområder. Den sover ikke egentlig vintersøvn,
men kan, som grævlingen, tilbringe en del af de koldeste
vintermåneder i hi. Den er kønsmoden, når den er cirka et år
gammel, og den kan få op til ti unger pr. kuld. Dødeligheden
er dog stor, og man regner med, at mere end fire femtedel
af ungerne dør i det første leveår, ligesom kun få voksne dyr
bliver ældre end fem år. Til trods for den store dødelighed
og dens skjulte tilværelse er mårhunden
vel nok for tiden den mest
upopulære indvandrer i
den svenske fauna.

Jægerne frygter for ”deres”vildt, biologerne for vådområ-
dernes dyreliv, og så kan den være bærer af en parasit, som
på svensk hedder ”rävens dvärgbandmask”, på dansk rævens
dværgbændelorm, som kan give en livslang leversygdom og
være dødelig for os mennesker. Endelig kan den bringe rabies
med sig, som det skete i Finland i 80-erne.

Sterilisation som våben
I Sverige bekæmpes den hårdt. Ifølge det danske jagtblad
”Jæger”er der i Sverige afsat et beløb på ti millioner kroner
til bekæmpelse af mårhunden. Hovedvåbnet er sterilisation.
Mårhundene fanges i fælder, steriliseres, forsynes med en
elektronisk sender, slippes fri og følges med fly tilbage til
familiegruppen, som også fanges, steriliseres og slippes fri
osv. Altså en form for ”biologisk bekæmpelse” kan man sige.
Når alt dette er sagt, må man ikke glemme, at mårhunden
har levet side om side med mennesker i Finland i de sidste
50 år og været et skattet, jagtbart vildt på grund af dens pels.
Der skydes årligt godt 150.000mårhunde i Finland. Den har
været en hyggelig fætter, der er kommet tæt på boligen for at
tage udlagt foder, og som predator er dens rolle beskeden, da
hovedføden er mus, fugle, padder, korn, bær og ådsler.
Vil man se en mårhund, kan det lade sig gøre i Skånes Djur-

park - hvis den altså er fremme. n

MÅRHUNDEN
Det sker igen og igen for os mennesker. Vi indfører et dyr for kødets, for pelsens eller
jagtens skyld, og så mister vi herredømmet over det.

15



1716

Tekst og fotos af Ole Andersen, St. Ladager

De svenske postkasser, ”postlåda”eller ”brevlåda”, er noget
ganske andet end de danske postkasser.
Godt nok er de autoriserede svenske postkasser, altså Postver-
kets, ligesom de danske, ret konforme. De er alle forsynet med
et logo, der viser et gult posthorn med en gul krone, på en
blå bund. Så kan selve kassen have et mere eller mindre smart
design, afhængig af i hvilke kommuner, de hænger.
De private postkasser er derimod et kapitel for sig. Grund-
modellen er en zink- eller plastkasse med et ulåst låg, i lidt
kedelige blå eller grå nuancer. Men sæt farten lidt ned, for ind
imellem disse, som regel småsnavsede, kasser, hænger der

”postlådor”, som kan være den fineste almuekunst, for der er
en gammel tradition for, at svenskerne selv snedkererer, maler
og forsyner deres ”postlådor”med et ”väldigt fin och fiffi”
maleri.

Postkassen sladrer
Valget af motiver er uendeligt og fortæller som regel noget
om ejerne. For eksempel er der den ivrige jæger, som har
valgt at male en lysning i en skov, forsynet med et par elge.
Eller lystfiskeren, som - sammen med et selvportræt - viser
den største laks, han har fanget. Eller gårdejeren, som med et
nostalgisk og naivistisk skønmaleri viser gården og dyrene,
sådan som det var engang.
Jeg har også fundet et sted, hvor husets datter har fået lov til

På Postkasse-
safari i nabolaget

at male ”postlådan”med et billede af sine katte i en tillempet
Walt Disney version. Et sted har ejeren været en tur på Gran
Canaria og har på sin ”postlåda”malet et billede med vajende
palmer og snehvide badestrande. Lad mig slutte af med at
nævne en ”postlåda”, hvor ejeren af træ har bygget en tro
kopi af sit hus, og selvfølgelig har han forsynet kopien med en
diminutiv ”postlåda”.

Husgavl til formålet
Kravet til postkassernes placering er fra ”lantbrevbäraren”, at
de skal hænge samlet i omkring en meters højde og ved en
større vej; så nogle gange drukner de flotte, og tit særdeles
kunstneriske kasser, i alle de grå og fabriksfremstillede. Men
en samling af ”postlådor” kan gøres på flere måder. En avan-

ceret løsning var et sted, hvor der var bygget en model af en
husgavl, forsynet med hvide træblonder og med tre ”post-
lådor”, der var ophængt som en trefløjet altertavle og malet
som et sammenhængende landskab.

Ikke alle svenskere er gode til det med pensler og farver, så
nogle steder ses det tydeligt, at en lokal kunstner er sat på
opgaven og har malet flere ”postlådor” i området.
Ordene ”postlåda”og ”brevlåda”bruges synonymt og tilsyne-
ladende tilfældigt.
I Halland, hvor vi har hus, hedder det en ”postlåda”, mens det
nede i Skåne ofte kaldes for en ”brevlåda”.
Jeg har til denne artikel været på fotojagt og viser her nogle
få eksempler, men prøv selv. Det er ikke kedeligt. n

Når nu man synes, man kender hvert et fyrretræ og hvert et grantræ på grunden; når den
store stilhed begynder at blive larmende og pågående, og samtalerne nærmer sig det
forudsigelige - så start bilen og tag på en ”postlåda”-safari.
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Af Merete Nørgaard

Krebs bliver ofte spist i supper, stuvninger, frikasséer, ragouter,
omeletter eller som ingrediens i fiskesupper og saucer. Altid
varme. Men i Sverige bliver de serveret midt på bordet i som-
mernatten; kolde, røde og i rigelige mængder.

En vigtig brik i udviklingen frem til det, der i dag er kendt
verden over som svenskernes store krebsegilde, var de
fangstbegrænsninger, myndighederne lagde ud over fiskeriet
i slutningen af 1800-tallet for at undgå ”utfiskning”. I nogle få
måneder om året – med start i begyndelsen af august – var
det tilladt at fange krebs, og det blev anledning til et sandt
orgie af krebsefangster hvert år, når kvoten blev frigivet.

Man kunne møde op til ”krebse-kalaset” klædt præcist, som
man havde lyst. Man kunne spise med fingrene, slubre, smov-
se og skråle med på alskens lystige viser natten lang. ”Kräftski-
van”blev en slags børnefødselsdag for voksne, og – heldigvis
for værten - er der en regel om aldrig at holde ”kalasset” inden
døre. Krebs skal spises udendørs; uanset vejr og temperatur.

I dag er det tilladt at fiske krebs året rundt, men alligevel
hænger traditionen ved med at gøre ekstra meget ud af det i
starten af august. Måske skyldes det, blandt andet, at et gilde
som dette, ikke er noget man hverken kan eller har lyst til alt
for ofte.

Krebsegildet markerer i dag sommerens – og feriens – afslut-
ning.

Nemt for både gæster og værter
Krebsegildet er grundlæggende nemt at arrangere. Krebs,
brændevin, øl, ost og brød er i princippet alt, der behøves – så
kommer festen helt af sig selv. Den udvidede, traditionelle
”kräftskivan”består af:
Krebs med ristet brød og ost
Stegt vildand med flødesovs
Melon og hindbær
Her følger dog kun opskriften på tilberedning af krebsen. Vil
man stille op med hele menuen, må man finde frem til de
øvrige retter andetsteds.

Opskriften
Krebs fanges og tilberedes levende. Start med at skylle de le-
vende krebs, blandt andet for at undgå at eventuelt madding
skal komme med i kogevandet, hvilket giver en højst uønsket
smag til krebsen.
Når krebsen lægges i vandet for at blive skyllet, er det vigtigt,
at koldt, frisk vand dækker dem helt. Hæld derefter vandet af
igen og mål, hvor meget der er. Samme mængde vand skal
bruges til kogningen senere.

Aflivning af krebsen:
Tag en rummelig kasserolle og fyld den trekvart op med rent,
usaltet vand. Sæt gryden over blusset for fuld knald, så det
spilkoger.
Tag nogle få krebs ad gangen og læg dem i vandet, til de er
aflivede – knap et minut. Det er decideret dyremishandling
at smide alle krebs i gryden på én gang, da vandet i så fald vil

tage for lang tid om at koge op og dermed få alt for lav effekt
i forhold til at aflive dyrene. Gør derfor kort proces ved at lade
vandet virkelig bulderkoge før hver ny portion.

Kogelage
Når krebsene er aflivede, tilbereder man kogelagen, som skal
koge 15 minutter, før krebsene lægges i. Krebsene skal koge
6-7 minutter i lagen.
Mængden af kogelage skal være den samme, som under den
første skylning af krebsene.

3 liter vand
1 dl groft middelhavssalt
2 tsk sukker
½ liter let sammenpressede dildkroner (til kogelagen)
½ liter let sammenpressede dildkroner (til efterlagen)
1 porter
1 lille løg

Løget giver en fyldigere smag, men lad være med at tage
løget med, hvis krebsene skal ligge på køl mere end to døgn
efter tilberedningen, da løget gør lagen mindre holdbar.

Man har brug for to gange dildkroner, da de kogte krebs skal
lægges på friske dildkroner i afkølings- og opbevaringskarret.

Først sies den kogende lage over de nye dildkroner, derpå
lægges krebsene i lagen, og det hele køles ned så hurtigt som
muligt. Sørg for at lagen dækker helt, og lad det stå og trække
et døgn.

Servering
Det ideelle fad til formålet er skålformet og bredt, så lidt af
væden kan følge med ved serveringen. De fleste vil gerne
kunne sidde og dyppe krebsene flere gange i lagen for at
kunne slubre ordentligt!

Garneringen bør være med friske dildkroner – men i nødstil-
fælde kan man anvende dilden fra lagen til serveringen. En
gammel skik er at anrette krebsene med kløerne udad og ryg-
gen op, rundt i kanten i fadet. Derudover bruger man ofte at
lægge de største eksemplarer allerøverst i bunken - ikke blot
for blikfangets skyld, men også for at kunne sikre hædersgæ-
sten eller sin elskede de fineste eksemplarer.
Velbekomme.

Krebs bliver spist på mange måder, mange steder i verden;
men ingen steder fanges, tilberedes og spises de som i Sverige.

Krebsegilde
i sensommernatten

Foto: David Thyberg, iStockphoto
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Fra at annoncere nye aktiviteter i hvert nummer af Torpare til i stedet at annoncere to gange om året, har vi forbedret kundeop-
levelsen for eksisterende medlemmer. For at være ærlig har hensynet til de interne processer i Aktivitetsudvalget også spillet ind,
for det er også vigtigt, når vi stort set er 100% afhængige af frivillig arbejdskraft.

For at give dig en ny oplevelse, samt for at samle endnu flere aktiviteter i vores domicil i Søborg, forsøger vi os med fire filmafte-
ner og en kabaret i vores lokaler på Rosenkæret. Jeg håber du tager godt imod disse nye tilbud.

Det har desværre været nødvendigt at hæve priserne, men Danske Torpare tilbyder stadig aktiviteter til konkurrencedygtige
priser – og det er vi stolte af. Stort set samtidig med at dette blad udkommer, starter vi på at planlægge de aktiviteter, der skal
tilbydes i februar 2011 til juni 2011. Den 6. september holder Aktivitetsudvalget en heldags workshop, hvor vi skal afklare, hvor
vi ser os selv om tre til fem år. Er du interesseret i at være medlem af Aktivitetsudvalget, kan du kontakte mig på mailadressen
joergen.steen@danske-torpare.dk.

Tilbage har jeg blot at sige: ’Velkommen til en ny sæson’. Vi håber på stor tilslutning til de mange værdifulde tilbud, som alle har
til formål at fremme livsglæde og viden om det svenske samfund.

Med venlig hilsen
Jørgen Steen, formand for Aktivitetsudvalget

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.

NYHED!

Ring og aftal tid for besøg i vor udstilling.

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

Ekomatic – kr. 4.795,- Duomatic med hus – kr. 20.200,- Nem at samle
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Undgåmyld
og tag trailer

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

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

?
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Vind-
møller?!
Følg med på
hjemmesiden
om orienterings-
møder i sommeren
2010

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

KLS
GRAFISK HUS

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

Co2 neutralt trYkkeri

Aktiviteter august 2010 - januar 2011

På de næste sider kan du se Danske Torpares Aktivitetskatalog,
der dækker perioden august 2010 til januar 2011.
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Musik, sAng & DAns

bellmanaFten

Hold nummer:MS01 – max. 40 pladser
Dato og tid: Onsdag den 13. oktober
2010, kl. 19.30 til 20.30
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Ett musikprogram om Bellmans tid och
leverne i 1700-talets Stockholm framfört
på svenska i tidsenliga kläder. Framföres
av Göran Christensen - gitarr/sång: Kyrko/
frilancemusiker hemmahörande i Malmö,
og Gustav Centervall - sång/presentation:
Kontraktsprost i Trelleborgs församling
med talet gåva och sång.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl serve-
res fra kl. 19.00 - en halv time før start.
Vært: Lena Gammelgård
Tilmelding senest: Fredag den 24. septem-
ber 2010

lucia koncert

Hold nummer:MS02 – max. 300 pladser
Dato og tid:Mandag den 13. december
2010, kl. 18.30 til ca. 20.00
Sted: Svenska Gustafskyrkan, Folke Berna-
dottes Allé 4 (ved Østerport)
Koncerten begynder kl. 19.00, hvor alle
bedes være på plads i kirken

Traditionen tro kan Danske Torpare igen
i år opleve traditionel svensk Lucia i den
svenske kirke. Det er Vadstena Folkhögsko-
las musiklinje, der står for musik og sang.
Inden koncerten serveres glögg og ”pep-
parkaka” i Sverigesalen.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Glögg og ”pepparkaka”
Vært: Lena Gammelgård
Tilmelding senest: Fredag den 10. december
2010

torpare picnic
på Hallandsåsen

Hold nummer: SK01 – max. 25 pladser
Dato og tid: Søndag den 3. oktober 2010,
kl. 12.00 til ca. 16.00
Sted: Hos Svenn Børgesen, Svenns Gård
Floalt, S-31298 Våxtorp

Svenn Børgesen har inviteret torparne til
hans smukke, renoverede gård nær Floalt/
Våxtorp. Hans kostald er flot indrettet, så
uanset vejret kan vi være indendørs og
spise vor medbragte mad og hygge os.
Vi håber, I vil være med til at synge nogle
dansk/svenske sange, og skulle du have
lyst til at medvirke med guitar eller harmo-
nikaspil, vil dette være meget velkom-
ment.

Pris pr. deltager: gratis.
Traktement: Du skal selvmedbringe
madkurv. Der vil blive serveret eftermiddags-
kaffe/the med kage. Drikkevarer kan købes
på stedet.
Vært: Jonna Adelhardt
Tilmelding senest:Mandag den 13. sep-
tember 2010

man ervel ikke så Fattig,
at man ikke Har rådtil en
lille birkeskov!”

Hold nummer: KH01 – max. 25 pladser
Dato og tid: Onsdag den 6. oktober 2010,
kl. 18.00 til 19.30
Sted: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum,
Folehavevej 15, Hørsholm
Det er muligt at komme tidligere og på
egen hånd besøge hele museet

Sagt af en svensk bondekone, som reaktion
på skovfogedens råd om at plante gran. De
seneste årtiers vinterstorme har vist, at man
meget vel kan være rigere, hvis man også
planter birk, eg og andre løvtræer, end hvis
man alene satser på granen. Er dansk og
svensk skovhistorie så forskellig? Hvad kan
vi, der har skov i Sverige, lære af den fælles
skovhistorie?Museumsdirektør Jette Baagøe
vil lægge op til diskussion af, hvornår en skov
og dens ejer er rigest – eller mest fattig.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Der indgår ikke traktement i
prisen, men caféen er åben til kl. 20.00
Vært: Lena Gammelgård
Tilmelding senest: Fredag den 17. septem-
ber 2010

svensk Historie,
kultur ogmentalitet

Hold nummer: KH06 – max. 40 pladser
Dato og tid: Onsdag den 3. november
2010, kl. 18.00 - 21.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Kender vi hinanden godt nok til at undgå
misforståelser? Kom og lyt/kig på et særdeles
spændende foredrag v/ sproglærer og kul-
turformidler Britt Nielsen.
Er vi arvefjender eller broderfolk? Hvem var
snapphanerne, og hvor ligger grænselandet?
Hvilke højtider betyder mest for svenskerne?
Hvad spiser de, og hvordan spiser de det?
Hvad med sang og dans? Fordomme er der
mange af. Lad os punktere/diskutere nogle
af dem.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl serve-
res fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest:Mandag den 25. okto-
ber 2010

vi elsker at
Hade svenskerne

Hold nummer: KH07 – max. 40 pladser
Dato og tid: Torsdag den 4. november
2010, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

En humoristisk kabaret om vores forhold til
det irriterende forbudsfolkefærd, vores søde
og elskede brødre: Svenskerne!
I ”Vi elsker (at hade) svenskerne” ser vi
nærmere på vores had-kærligheds-forhold
til dem. Kabaret’en er desuden fyldt med
masser af de skønneste, svenske viser skrevet
af bl.a. Evert Taube, Bellman, Olle Adolphson,
Björn Afzelius, Dan Andersson og Cornelis
Vreeswijk. Læs mere på www.vielskersven-
skerne.dk

Pris pr. deltager: 150,00 kr.
Traktement: Der serveres en vand/øl og/
eller kaffe samt småkager.
Vært: Jørgen Steen
Tilmelding senest: BEmæRK – sidste
tilmeldingsfrist er den 22. september 2010

takt, tone ogtraditioner

Hold nummer: KH08 – max. 40 pladser
Dato og tid: Torsdag den 3. marts 2011,
kl. 18.00 - 21.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Undgå at træde i spinaten (hvilket på svensk
hedder ’trampe i klaveret’) i omgangen med
svenskerne.
Theresia Swanholm vil underholde, vejlede
og tipse om, hvordan man gebærder sig på
den anden side af sundet - både til de tradi-
tionelle højtider som jul, påske, allahelgona
og midsommer, og ved bryllup, konfirmation
og studentergilde.
Hun er selv født og opvokset i Sverige,
og har tidligere holdt foredrag om svensk
sprogforbistring, svenske traditioner og
svensk kogekunst.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl
serveres fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest: Torsdag den 24. februar
2011

svenske Film i rosenkæret

Hold nummer og seneste tilmelding:
max. 40 pladser pr. filmaften

KH02: Onsdag d. 27/10 2010
Tilmelding senest 6/10 2010
”Smultronstället” af Ingrid Bergmann, 1957

KH03: Onsdag d. 10/11 2010
Tilmelding senest 20/10 2010 ”Att angöra
en brygga”, af TageDanielsson, 1965

KH04: Onsdag d. 12/01 2011
Tilmelding senest 16/12 2010
”Mitt liv som hund”af Lasse Hallström, 1986

KH05: Onsdag d. 26/01 2011
Tilmelding senest 5/1 2011
”Jägarna”af Kjell Sundvall, 1996.

Som noget nyt indbyder vi nu til en række
svenske filmaftener i foreningens lokaler,
hvor der vil blive mulighed for et gensyn
med et lille udvalg af svenske filmklassikere.

Dato og tid: Torsdag den 3. marts 2011,
kl. 18.00 - 21.00
Sted: Alle fire onsdage i Rosenkæret fra
kl. 18 til ca. 20
Pris pr. deltager: 40,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl
serveres fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Tommy P. Christensen / Jørgen Steen
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brandslukning

Hold nummer: TT02 – max. 20 pladser
Dato og tid:Mandag den 20. september
2010, kl. 18.30 - 21.00
Sted: Howitzvej 26, 2000 F.
Frederiksberg brandstation

Sverige har ofte store afstande, bygninger
af træ og langt til nærmeste brandsta-
tion. Derfor er det vigtigt at blive klogere
på forebyggelse af brand og brandbe-
kæmpelse, hvis uheldet er ude. Kurset
vil indeholde trinvis brandbekæmpelse,
slukningsmidler og alarmering til 112. Vi vil
også prøve diverse slukkere. Der vil være
mulighed for at bestille brandmateriel til
specialpriser. Underviser er brandmand /
instruktør ved Frederiksberg Brandvæsen
Michael Nicolaisen.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Der vil blive serveret kaffe
eller te.
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest:Mandag den
13. september 2010
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bevar Husets sjæl

Hold nummer: TT06 – max. 25 pladserr
Dato og tid: Torsdag den 20. januar 2011, kl.
19.00 – 21.30
Sted: Center for bygningsbevaring, Rådvad
40, 2800 Lyngby.

Restaureringsarkitekten Søren Vadstrup,
kendt fra den smukke bog ”Huse med
sjæl”, vil fortælle om, hvordan man ved,
såvel udvendig som indvendig, istand-
sættelse, kan bevare sjælen i et ældre
hus. Bevaringsprincipper, de originale
materialer, fordele og ulemper, nænsom
istandsættelse mm.

Pris pr. deltager: 150,00kr.
Traktement: Der bydes på sodavand og
småkager i pausen.
Vært: Kurt Henriksen
Tilmelding senest:Mandag den
10. januar 2011

FørsteHjælp

Hold nummer: TT07 – max. 20 pladser
Dato og tid:Mandag den 7. februar 2011,
kl. 18.00 - 21.30
Sted: Howitzvej 26, 2000 F. Frederiksberg
brandstation.

Med Sveriges store afstande og ofte langt
til nærmeste læge, er der gode grunde til
at blive klogere på, hvad vi skal gøre, hvis
uheldet er ude. Vi gennemgår hjerte-lun-
ge redning, forebyggelse af chok, alarme-
ring til 112, nødreparation af knoglebrud,
ledskred og forstuvninger, småskader,
solstik og forbrændinger. Kurset inde-
holder teori og praktik og varer 3½ time.
Underviser er førstehjælpsinstruktør ved
Frederiksberg Brandvæsen Kris Garfort.

Pris pr. deltager: 100,00kr.
Traktement: Der vil blive serveret kaffe
eller te
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest:Mandag den 31. januar
2011

malingmed
klassiske malingstyper

Hold nummer: TT08 – max. 25 pladser
Dato og tid: Torsdag den 17. februar
2011, kl. 19.00 – 21.30
Sted: Center for bygningsbevaring,
Rådvad 40, 2800 Lyngby

Restaureringsarkitekten Søren Vadstrup
fortæller om sine mangeårige erfaringer
med linoliemaling, limfarver, tempera-
farver (blanding af limfarve og linolie) til
maling og farvesætning af ældre huse,
udvendigt og indvendigt. De klassiske
farvepigmenter er smukke, naturlige og
klæder ældre huse godt. De klassiske ma-
lingstyper er også smukke, de er enkle at
fremstille og bruge, og så har de en række
meget spændende egenskaber.

Pris pr. deltager: 150,00kr.
Traktement: Der bydes på sodavand og
småkager i pausen.
Vært: Kurt Henriksen
Tilmelding senest:Mandag den 7. februar
2011

vandkvalitet og
gravede brønde

Hold nummer: TT01 – max. 40 pladserr
Dato og tid: Tirsdag 14. september 2010,
kl. 18.00 til ca. 20.30/21.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg.
Hvis ventelisten bliver lang gentages
mødet i foråret.

Efter en gennemgang af svensk vand-geo-
logi og brønde i al almindelighed, fokuse-
res på ”hvad vandanalysen i virkeligheden
fortæller” specielt med henblik på gravede
brønde - dvs. gammeldags ”hul-i-jorden”
brønde. Vi gennemgår de hyppigste ”fejl”
ved gravede brønde, og hvordan disse
kan afhjælpes.
OBS: Har du en boret brønd (en ”vand-
boring”) eller specifikt er interesseret i
opstilling af filtre, får du større udbytte
af kursus TT05 om Borede brønde.

Pris pr. deltager: 100,00kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl serve-
res fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært og underviser: Bjørn Donnis
Tilmelding senest: Tirsdag den 7. septem-
ber 2010

vandkvalitet og borede
brønde samt Filtre

Hold nummer: TT05 – max. 40 pladser
Dato og tid: Tirsdag 23. november 2010,
kl. 18.00 til ca. 20.30/21.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg
Hvis ventelisten bliver lang, gentages
mødet i foråret

Efter en gennemgang af svensk vand-
geologi og brønde i al almindelighed,
fokuseres på ”hvad vandanalysen i virkelig-
heden fortæller” specielt med henblik på
borede brønde/”vandboringer”. Grund-
læggende kan alt vand blive godt, men
det koster måske, især hvis ejeren ikke har
større kendskab til emnet. Vi gennemgår
mulighederne for filtrering af vandet.
OBS: Har du en gravet brønd (en ”hul-
i-jorden”-brønd) og ikke har planer om
at montere filtre, får du større udbytte
af kursus TT01 om gravede brønde.

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl
serveres fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært og underviser: Bjørn Donnis
Tilmelding senest: Tirsdag den 16.
november 2010

svensk naturoplevelse
medvildsvin og
vildsvinemenu

Hold nummer: NM02 – max. 30 pladser
Dato og tid: Søndag den 19. september
2010, kl. 9.30 – 16.00
Sted: Brösarps Gästgifveri, Albovägen 21,
Brösarp

I samarbejde med Svenska Jägareförbun-
det sætter vi fokus på vildsvineudviklingen
i Sydsverige. Der er omkring 100.000
vildsvin i den svenske natur. Vildsvineeks-
perter fra Jägareförbundet gennemgår
vildsvinets udvikling, skadeforebyggelse,
trafikproblemer, jagtmuligheder m.v.
Vi skal også på vandretur i Agusa Vilthägn,
der har over 500 vildsvin og mange hjorte.
Bemærk at turen er en kør-selv-tur, hvor
vi mødes til formiddagsfika på Brösarps
Gästgifveri. Vildsvinemenuen, leveret af
Brösarps Gästgifveri, indtager vi i Skogs-
hyttan. Husk støvler og overtøj.

Pris pr. deltager: 270.00 kr.
Traktement: inkl. formiddagsfika, vildsvine-
menu og drikkevarer på Brösarps Gästgifveri
Vært: Geert Fredslund Nielsen
Tilmelding senest:Mandag den 6. septem-
ber 2010

svampetur

Hold nummer: NM01 – max. 60 pladser
Dato og tid: Lørdag den 18. september
2010, kl. 10.00 til 14.00
Sted: vil blive meddelt på
www.danske-torpare.dk én uge før

Også i år foregår svampeturen i en skov på
Sjælland, hvor vi, med kyndig instruktion
af vores svampeekspert Bjørn Pedersen,
samler svampe i skoven i et par timer.
Senere mødes vi og diskuterer svampe-
fundene efter at have indtaget den med-
bragte mad og drikkevarer. Der vil være
mulighed for at grille i begrænset omfang.

Pris pr. deltager: 75,00 kr. Børn kommer
gratis med
Traktement: Du medbringer madpakke og
drikkevarer til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 10. septem-
ber 2010

nAtur & MiljØ

introduktiontil jura,
økonomi ogteknik
For nye torpare.

Holdnummer, dato, tid og sted:
Hold nummer JØ01:max. 25 pladser
Torsdag den 9. september 2010, kl. 18.00 –
20.30 på Rosenkæret 13A, 2860 Søborg.
Holdnummer JØ03:max. 25 pladser
Torsdag den 11. november 2010, kl. 18.00 –
20.30 på Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Vi sætter fokus på, hvad vi erfaringsmæs-
sigt skal vide inden og lige efter købet af
hus i Sverige. Advokat Lars Holm Rasmus-
sen, beskriver forløbet af en handel og
taler om den jura, teknik og økonomi, man
kommer i berøring med. Gennemgang af
købekontrakt, typiske vilkår, tinglysnings-
systemet og forhold ved fejl og mangler.
Vi ser også på udgifter ved købet og den
løbende driftsøkonomi. Læs inden kurset
”Gode råd - Huskøb og salg - Køb af fritids-
hus”på hjemmesiden.

Pris pr. deltager: 100.00 kr. pr. deltager
inklusive bilag
Traktement: Sandwich + en vand/øl serve-
res fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Kurt Henriksen
Tilmelding senest:
JØ01: Onsdag, den 1. september 2010
JØ03: Onsdag, den 3. november 2010

generationsskiFte

Hold nummer: JØ02 – max. 40 pladser
Dato og tid: Torsdag den 30. september
2010, kl. 18.00 – 20.30
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Før eller senere melder sig spørgsmålet for
mange torpare, hvordan man mest enkelt
bringer den svenske ejendom videre til
næste generation. Hvordan og hvornår
overdrages ejendommen mest hensigts-
mæssigt? Skal det ske ved arv, gave eller
salg? Hvilke regler gælder for overdragelse
af fast ejendom til næste generation?
Hvordan er skatter og afgifter i Sverige og
i Danmark? Advokat Lars Holm Rasmussen
gennemgår de juridiske muligheder og
den praktiske fremgangsmåde.

Pris pr. deltager: 100,00 kr. pr. deltager
inklusive dokumentation.
Traktement: Sandwich + en vand/øl serve-
res fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Kurt Henriksen
Tilmelding senest: Onsdag den 22. sep-
tember 2010
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trædag på
skovskolen i nødebo

Hold nummer: se nedenfor
– max. 20 pladser pr. hold. Forudsætter at
holdet er booket 100%
Dato og tid: TT03: Lørdag den 25.sep-
tember 2010, kl. 8.00 til 16.00
TT04: Lørdag den 9. oktober 2010, kl. 8.00
til 16.00
Sted: Begge gange på Skovskolen,
Nødebovej 77 A, 3480 Fredensborg

Heldagskursus med skov, natur og miljø.
Du får en viden om træer, træfældning,
sikkerhed, udstyr, værktøj og beklædning.
Programmet omfatter 4 timers teori og 4
timers demonstration og praktisk arbejde
med motorsav.
Skovskolen kan stille motorsav og sik-
kerhedsudstyr til rådighed, hvis du ikke
selv har noget. Ca. 14 dage før kurset får
du brev, hvor du kan bestille eventuelt
sikkerhedsudstyr, som du kan låne.
Skovskolen står for transporten i Grib skov.
En perfekt dag for gør-det-selv-Torpare.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Traktement: Du skal selvmedbringe mad-
pakke til frokost.
Vært: Hans Peter Bach
undervisere: Bo Brockmann og Erik Lund
Nymark, Skovskolen
Tilmelding senest:
TT03: Mandag den 6. september 2010
TT04: Mandag den 20. september 2010
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svensk i Hverdagen
- For let øvedev/ kennetH
bengtsson, sproglærer.

Hold nummer: SV02 – max. 12 pladser
Dato og tid: Torsdag, den 16. september
2010, kl. 17.00 - 19.30, med pause i uge 41,
i alt 10 torsdage
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Dette kursus er for deltagere, der har fulgt
aftenkurset for begyndere eller allerede
behersker svensk i et vist omfang. Vi
fortsætter at møde svenskerne på deres
hjemmebane, men fokuserer nu mere på
udtale og grammatik og på at lære at tale
svensk. Vi ser også stadig på forskelle og
ligheder i skik og brug.

Pris pr. deltager: 700,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 3. septem-
ber 2010

svensk i Hverdagen
- For begynderev/ ken-
netH bengtsson, sprog-
lærer.

Hold nummer: SV03 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 30. oktober og
søndag den 31. oktober 2010, kl. 10.00 -
15.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Et kursus for dig, der har lyst til at møde
svenskerne på deres hjemmebane.
Med udgangspunkt i konkrete situationer
som at tale med naboen eller håndværke-
ren lærer du at begå dig i Sverige.
Vi ser på forskelle og ligheder i skik og
brug. Fra musikkens og prosaens verden
gives eksempler fra den svenske kultur-
skat.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 15. oktober
2010

svensk i Hverdagen
– For begynderev/ ken-
netH bengtsson, sprog-
lærer.

Hold nummer: SV04 – max. 12 pladser
Dato og tid:Mandag den 17. januar 2011,
kl. 17.00 - 19.30, i alt 10mandage
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Et kursus for dig, der har lyst til at møde
svenskerne på deres hjemmebane.
Med udgangspunkt i konkrete situationer
som at tale med naboen eller håndværke-
ren lærer du at begå dig i Sverige.
Vi ser på forskelle og ligheder i skik og
brug. Fra musikkens og prosaens verden
gives eksempler fra den svenske kultur-
skat.

Pris pr. deltager: 700,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Tirsdag den 4. januar
2011

den svenske klang -
svensk For begyndere
v/ kim page, kulturFor-
midler og sproglærer.

Hold nummer: SV06 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 8. januar og søn-
dag den 9. januar 2011, kl. 10.00 - 16.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Her er chancen for at få en grundig og
underholdende indføring i fonetik og
sprogmelodi. Du får nogle gode og
spændende indgangsvinkler til Sverige
og svenskerne med smagsprøver fra den
svenske kulturarv. Vi gennemgår eksem-
pler fra litteraturens, musikkens og teatrets
verden.

Pris pr. deltager: 575,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 17. decem-
ber 2010

svensk For begyndere
v/ linda kristiansen, Fil.
kand. i nordisk sprog
og sprogvidenskab.

Hold nummer: SV07 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 2. oktober og søn-
dag den 3. oktober 2010, kl. 10.00 - 15.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Vi gennemgår svensk udtale med ud-
gangspunkt i de største forskelle mellem
dansk og svensk. Vi arbejder med svenske
tekster, ordforrådsøvelser, lette dialogøvel-
ser – alt med det formål at styrke udtalen
og ordforrådet.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 17. septem-
ber 2010

svensk grammatik. Fjern-
kursusv/ linda kristian-
sen, Fil.kand. i nordisk
sprog og sprogvidenskab.

Hold nummer: SV08 – max. 8 pladser
Dato og tid: uge 41 til 48 2010 - begge
inklusive.
Sted: Hjemme hos dig selv

Lær den svenske grammatik, opbyg
ordforrådet og bliv bedre til at stave på
svensk. Fjernundervisning betyder, at al
undervisning og kontakt med læreren
foregår via computeren. På kurset gen-
nemgås forskellige ordgruppers bøjninger,
oversættelser, ordforrådsøvelser og frie
skriveopgaver. Kurset løber over 8 uger.
Hver anden uge modtager du instruktio-
ner og opgaver, som skal løses og sendes
til læreren. Den følgende uge får du opga-
verne retur med rettelser og kommentarer.
Der må påregnes et par timers arbejde per
opgavesæt.

Pris pr. deltager: 700,00 kr.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 24. septem-
ber 2010

svensk For begyndere
v/ linda kristiansen, Fil.
kand. i nordisk sprog
og sprogvidenskab.

Hold nummer: SV09 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 13. november og
søndag den 14. november 2010, kl. 10.00 -
15.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Vi gennemgår svensk udtale med ud-
gangspunkt i de største forskelle mellem
dansk og svensk. Vi arbejder med svenske
tekster, ordforrådsøvelser, lette dialogøvel-
ser – alt med det formål at styrke udtalen
og ordforrådet.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Vært:Marianne Kirchhoff
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Tilmelding senest: Fredag den 29. oktober
2010

svensk For begyndere
v/ linda kristiansen, Fil.
kand. i nordisk sprog
og sprogvidenskab.

Hold nummer: SV10 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 15. januar og søn-
dag den 16. januar 2011, kl. 10.00 - 15.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Vi gennemgår svensk udtale med ud-
gangspunkt i de største forskelle mellem
dansk og svensk. Vi arbejder med svenske
tekster, ordforrådsøvelser, lette dialogøvel-
ser – alt med det formål at styrke udtalen
og ordforrådet.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Vært:Marianne Kirchhoff
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Tilmelding senest: Tirsdag den 4. januar
2011

svensk i Hverdagen - For
begynderev/kennetH
bengtsson, sproglærer.

Hold nummer: SV01 – max. 12 pladser
Dato og tid:Mandag den 13. september
2010, kl. 17.00 - 19.30, med pause i uge 41,
i alt 10mandage
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Et kursus for dig, der har lyst til at møde
svenskerne på deres hjemmebane. Med
udgangspunkt i konkrete situationer, som
at tale med naboen eller håndværkeren,
lærer du at begå dig i Sverige. Vi ser på
forskelle og ligheder i skik og brug. Fra
musikkens og prosaens verden gives
eksempler fra den svenske kulturskat.

Pris pr. deltager: 700,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du skal
selvmedbringe madpakke til frokost.
Vært:Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Fredag den 3. septem-
ber 2010

svensk
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køb aFmotorkøretøj
i sverige

Hold nummer: JØ04 – max. 40 pladser
Dato og tid:Mandag den 10. januar 2011,
kl. 18.00 – 20.30
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

Få indblik i mulighederne for at købe et
svensk indregistreret motorkøretøj, når du
har fritidshus i Sverige, men stadig bor i
Danmark. Der vil endvidere være besøg
af en konsulent fra ØresundDirekt, som vil
svare på praktiske spørgsmål. Bemærk, at
du som bosiddende i Danmark ikke må
anvende en i Sverige anskaffet bil i Dan-
mark! Foredragsholder: Michael Nicolaisen

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand serveres
fra kl. 17.30 - en halv time før start.
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest:Mandag den 3. januar
2011
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SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for repara-
tioner på din ødegård eller fritidshus
- også nybygninger. Stor aktions-
radius. Gerne fast skriftligt tilbud.
Humane priser. Kontakt venligst:

+#30.2 *2-.34.2 " ,1/$ &) () %' ))
e-mail: pinkerton@tele2adsl.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.

FiltecVandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk
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Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

Tilmelding

der åbnes Fortilmelding
den 11. august kl. 9.00

Brug hjemmesiden til tilmelding og betaling af aktiviteter.
Gå ind på www.danske-torpare.dk og vælg dernæst punktet:
Aktiviteter.

Når du benytter hjemmesiden, får du hurtigt at vide, om der er
plads på den pågældende aktivitet, og du kan klare betalingen
med det samme ved hjælp af Dankort.

Hvis du ikke har Dankort og/eller internetadgang, kan du
bestille plads på telefonnummer: 3929 5282 i sekretariatets
åbningstid.

Vi tager ikke imod tilmeldinger via post eller e-mail.
Når vi omtaler børn i forbindelse med aktiviteter, mener vi børn,
der ikke er fyldt 13 år.

Spørgsmål vedrørende aktiviteter og tilmelding skal rettes
til Sekretariatet på telefon 39295282 eller på
mail@danske-torpare.dk.

Pris og afbud
Prisen, for at deltage, står anført under den enkelte aktivitet. Alle
priser er i danske kroner, med mindre andet fremgår af teksten.
Beløb på 100 kroner og derunder pr. deltager refunderes IKKE
ved evt. afbud.

Beløb over 100 kroner refunderes KUN ved annullering FØR
seneste tilmeldingsfrist.

Meddel under alle omstændigheder altid Sekretariatet, hvis du
ikke kan deltage, da din plads ofte kan bruges af et medlem på
ventelisten.

Ændringer
Ændringer i programmet vil blive annonceret på vores
hjemmeside og i Torpare.

Sker der ændringer efter sidste tilmeldingsfrist, orienteres du via
den mailadresse eller det telefonnummer, som du har opgivet
ved tilmeldingen.

September
9 JØ01 Før underskriften
13 SV01 Svensk i hverdagen for begyndere –

start aftenhold
14 TT01 Vandkvalitet og gravede brønde
16 SV02 Svensk i hverdagen for let øvede –

start aftenhold
18 NM01 Svampetur
19 NM02 Svensk naturoplevelse med vildsvin og

vildsvinemenu
20 TT02 Brandslukning
25 TT03 Trædag på Skovskolen i Nødebo
30 JØ02 Generationsskifte

Oktober

2+3 SV07 Svensk for begyndere - weekend
3 SK01 Torpare Picnic til Hallandsåsen
6 KH01 ”Man er vel ikke så fattig, at man ikke

har råd til en lille birkeskov!”
9 TT04 Trædag på Skovskolen i Nødebo
Uge 41-48 SV08 Svensk grammatik. Fjernkursus
13 MS01 Bellmanaften
27 KH02 Svensk film i Rosenkæret
30+31 SV03 Svensk i hverdagen - for begyndere

- weekend
November
3 KH06 Svensk historie, kultur og mentalitet
4 KH07 Vi elsker (at hade) svenskerne
10 KH03 Svensk film i Rosenkæret
11 JØ03 Før underskriften
13+14 SV09 Svensk for begyndere - weekend
23 TT05 Vandkvalitet og borede brønde samt

filtre

December
13 MS02 Lucia

Januar
8+9 SV06 Den svenske klang - svensk for begyn-

dere - weekend
10 JØ04 Køb af motorkøretøj i Sverige
12 KH04 Svensk film i Rosenkæret
15+16 SV10 Svensk for begyndere - weekend
17 SV04 Svensk i hverdagen – for begyndere

– start aftenhold
20 TT06 Bevar husets sjæl
26 KH05 Svenske film i Rosenkæret

Februar – ca. medio februar udkommer kataloget med
aktiviteter fra februar 2011 til juli 2011 inkl.

7 TT07 Førstehjælp
17 TT08 Maling med klassiske malingstyper

marts
3 KH08 Takt, tone og traditioner

Kalender for sæsonen august 2010
til januar og lidt feb/marts 2011 -
evt. ændringer kan ses på hjemme-
siden under punktet Aktiviteter

Aktivitetsudvalgets medlemmer
Jørgen Steen - joergen.steen@danske-torpare.dk;
Formand for udvalget
Bent Eide Nielsen - bent.eide@fasttvnet.dk
Hans Peter Bach - hp@hpbach.dk
Jonna Adelhardt - jonna.adelhardt@mail.tele.dk
Kurt Henriksen - kurt.henriksen@privat.dk
Lena gammelgård - lg@lognet.dk
Liselotte Persson - KylleVonRosini@hotmail.com
marianne Kirchhoff -marianne.kirchhoff@danske-torpare.dk
Niels gervig - gervig.klitgaard@mail.dk
Tommy P. christensen - tommypers@gmail.com
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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 natur-
oplevelser, 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 til-
passet dine ønsker med skoven. Det eneste, vi ikke
kan hjælpe dig med er svampestedet. Velkommen til
at opdage de svenske skoves guld!

www.sydved.se

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!

Fødselsdagstilbud
I TorpareShoppen
Danske Torpare fylder 30 år, og i den anledning har vi sat priserne ned på nogle af
vores mest populære bøger i Torpareshoppen. Du kan også købe originale ”Dalaheste” i
forskellige farver og størrelser fra Olssons Hemslöjd i Nusnäs - og et populært familiespil
til køreturen. De særlige priser gælder resten af året, og varerne kan købes via hjemmesi-
den eller direkte på Rosenkæret. De anførte priser gælder ved køb på Rosenkæret.
Hvis vi skal sende varen, bliver der lagt de ekstra omkostninger til prisen.

Af Lars Arent, sekretariatsleder

gränsland - skåne nordost
af Sven Persson (fotograf ) & Harriet Hallberg (forfatter)
En særdeles smuk fotobog med gode beskrivelser og billedtekster. Bogen
indeholder mere end 300 billeder, er på 176 sider og skildrer den nordøstlig-
ste del af Skåne.
Afsnittene omhandler spor fra fortiden, snaphanetiden, kirkerne, slottene,
bylivet, stenriget, Linderödsåsen, humleegnen og ålekysten.
Boghandlerpris: 264 SEK
Medlemspris: 199 DKK

mit hus i Sverige; 22 danske torpare fortæller
af Peter Garde
Denne seværdige jubilæumsbog beskriver 22 danskejede huse i Sverige og
historien om ejerne. De fortæller hver for sig om glæden ved at eje et torp,
et hus eller en ødegård i vores gæstfrie naboland og om arbejdet med at
restaurere fritidsdomicilet.
Boghandlerpris: 199 DKK
Medlemspris: 100 DKK

Skånska kokbok
af Gunnel Götesdotter
Denne lille og spændende kogebog giver et godt indblik i gode og velsma-
gende skånske madoplevelser. Bogen, på 114 sider, er skrevet af en anerkendt
billedkunstner og er fyldt af forfatterens mangfoldige vignetter og fotos. Den
indeholder flere hundrede svenske madopskrifter.
Boghandlerpris: 199 SEK
Medlemspris: 122 DKK

Husemed sjæl
af Søren Vadstrup
Forfatteren er en vore fremmeste kapaciteter inden for bygningsrestaurering.
Selvom bogen først og fremmest fokuserer på danske huse, er der rigtig
mange gode råd at hente på bogens 408 sider - også selv omman har et
svensk træhus.
Boghandlerpris: 399 DKK
Medlemspris: 249 DKK

Slott i Skåne
af Staffan Andersson, Sven Persson, Håkan Sandbring og Jesper Aspegren
En meget smuk fotobog som henvender sig til alle, der synes om spændende
bygninger og den del af danmarkshistorien, som repræsenteres af de smukke
gamle slotte og herresæder i Skåne.
Den store bog er på mere end 300 sider og rigt illustreret med næsten 450
billeder i farver.
Boghandlerpris: 381 SEK
Medlemspris: 299 DKK

Kryddersnaps
af Niels Stærup
Mange kryddersnaps-entusiaster tager ud i skoven, på stranden, på heden
og i engområder for at samle ingredienser til snapsebrygningen hele året
rundt. For nybegyndere og garvede er bogen nærmest en almanak over
kryddersnapseåret, hvor opskrifterne er inddelt efter hvilken tid på året, du
kan plukke dine urter.
Boghandlerpris: 200 DKK
Medlemspris: 135 DKK

Dalaheste
Den rødlakerede træhest er symbolet på alt, hvad der er svensk. Verdens
største Dalahest vejer 67 ton og er 13 meter høj. Den står ved indkørslen til
byen Avesta ved Rigsvej 68 og 70 - mens
verdens mindste kun er 3 mm lang og 3,7
mm høj. På opdagelse i sommersverige
hos Gun Olsson i den lille by Nusnäs ved
Siljansøen i Dalarna, har vi set hvordan
Dalaheste bliver produceret som ’hjem-
mesløjd’på et højt, professionelt plan.
Et mindre parti heste i tre forskellige farver
og størrelser sælges i TorpareShoppen i
anledning af foreningens 30-års fødselsdag.

Størrelse (højde i cm) Medlemspris
7 119 DKK
10 154 DKK
15 245 DKK

mig - quizspillet for hele familien
Afkort køreturen til Sverige for hele familien på en sjov og underholdende
måde - eller lad quizspillet med de mange gode spørgsmål udfordre dig og
dine venners paratviden, når vejret er til indehygge og en pind i pejsen.

Spiltype Medlemspris
MIG familie quiz 249 DKK
Mini-MIG familie quiz 79 DKK
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Immeln.
Afstand Helsingborg: Ca. 115 km
Beboelse: Ca. 150 m2 ekskl. uudnyttet loft
Grundstørrelse: 2.887m2

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

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

Kontakt os
Vi tilbyder personlig & professionel assistance

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

ebhaveri
en kræsne sælges
g overordentligt velbevaret

m fra starten af 1800-tallet med
mle bevaret.
er et væld af antikviteter fra
g 1800-tallet. Fire bilæggerovne,
ted, el, varmt 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 og ca. 6 km til den store sø

Tilmeld
kontingentet

til
betalingsservice

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

Endelig sommer i Småland!
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.

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

Pip pip

Bredbånd som rækker længere www.ice.net

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

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

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

Medlemstilbud
Kun kr./md.

149,-nøglen til automatisk
betaling af kontingentet

går gennembs

• Log på www.danske-torpare.dk

• i bunden af siden, finder du menupunktet
”tilmeld dit kontingent her” - og tryk på linket.

• Log ind med dit medlemsnummer og kode

• udfyld de blanke felter og tryk SEnd

…nemmere kan det ikke blive
økken, spisekammer, stor
lser, badeværelse samt

ggende ved mindre lokal
bo til skoven. To mindre søer



... at verdens længste ski måler
af 1 043 personer på samme tid
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AfM
erete

N
ørgaard

Hvis man har undret sig over, at svenskerne kalder en ind-
købspose en ”kasse”, giver denne bog en forklaring: Spånkur-
ven var tidligere almindeligt benyttet som indkøbskurv, men
blev fortrængt af muleposer og plastikposer. Irma-kæden
fastholdt dog deres varemærke fra 1907, Irma-pigen med en
spånkurv på armen, også længe efter spånkurvene var gået af
brug som indkøbskurv. I Danmark lå landets eneste ”Spaan-
kurve-Fabrik” i Lillerød, men her blev produktionen indstillet
i 1970, og tilbage blev kun spånkurven som husflidsarbejde
samt lidt import fra Sverige og Polen.
Per-Olof Johanssons bog er usædvanlig – og usædvanlig
interessant – ved at berette om et sjællandsk indvandrermiljø,
der har været med til at udbrede de svenske spånkurve til
hele det danske kongerige, men også et indvandrermiljø, der
fungerede som en svensk forpost for mange, der gennem
to-tre generationer kom fra Sydsverige for at søge lykken på
den anden side af Sundet. Sproget var ingen hindring i dette
miljø, hvor man talte og forstod både svensk, dialekten göin-
gemål og dansk.

Mange fandt efter en stund andet arbejde og/eller en dansk
mand eller kone. Kontakten tilbage til Sverige blev dog

gennem alle årene
opretholdt i dette
indvandrermiljø, der
også havde kontakt til
Wolgast i Pommern, hvor der var en
betydelig produktion og opkøb af spånkurve til det nord-
tyske marked. Tilsvarende fremstillingsvirksomhed fandtes i
mellemkrigstiden også i større byer som Lübeck, Hannover,
Dortmund og Königsberg.
Den skånske spånkurvefremstilling kendes fra 1840’erne i
Örkened sogn i det nordøstlige Skåne (i dag Osby Kommune),
og i dag er Lönsboda Korgfabrik da også blevet hembygds-
museum for spånkurvefremstillingen.
Spånkurvefabrikken i Lillerød hentede nye folk til produk-
tionen og råvarer (hele træstammer) på den anden side af
Sundet. Stammerne indkøbtes bl.a. i omegnen af Lönsboda
og på Ålshult Gods i Småland. Under besættelsen blev det
nødvendigt at købe fyrretræ i Hornbæk og Tisvilde, en mulig-
hed der også blev benyttet i de sidste år, hvor produktionen
var begrænset. Bogen har mange fine billeder fra miljøet og
er pænt indbundet. Kort sagt en rigtig god gave til en dansk
torpare. Tommy P. Christensen

BOgANmELDELSE
Per-Olof Johansson: En tid med spånkurve.
Forlaget per-olof.dk. I kommission hos Forlaget Underskoven, Kbh. 2009.
134 s. ill. i s/h og f. Indb. ISBN 978-87-985452-3-1. Pris kr. 229,-

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

geocaching er skattejagt, når det er allerbedst. Skatten kaldes en ”cache”,

sådan gør du:
1) For at finde ud af, hvor der ligger en skat, skal i oprette en

profil på www.geocaching.com. det er gratis.
2) vælg de skatte inde på hjemmesiden, som i vil forsøge at finde.

Skattene kan være både nemme ogmEgET svære at finde!
3) Skattens (cachens) koordinater skal i taste ind på jeres gpS.
4) Pak en rygsækmed:
- gpS og beskrivelsen af ’cachen’
- Kort over området
- blyant
- ting, i kan lægge i cachen i stedet for de ting, i tager, så der også
er en skat til de næste, der kommer

- drikkevand og madpakke
5) Så er det af sted! Sørg for at kigge gOdt efter, når i nærmer jer. under bladene,

oppe i træerne, under stenene.. eller måske er der lagt et hemmeligt tegn til jer!
6) når skatten er fundet, så tag den ting, i gerne vil have med hjem – og læg en ny

ting, af samme værdi. Skattene kan indeholde alt fra nøgleringe til viskelæder,
klistermærker, bamser, billeder…man ved aldrig, hvad man finder.

Så er der dømt
skattejagt!

En GPS kan man enten have i sin mo-
bil-telefon – måske med et lille smart
program installeret til lige præcis geo-
caching – eller man kan købe en GPS
til at gå med i hånden.

RIGTIG GOD ’GEOCACHING’!
Læs mere om geocaching på dansk: www.geocachingdanmark.dk
Den officielle,side, hvor alle skattejagter starter, hedder: www.geocaching.com

En dag med
skattejagt er en

dag i naturen med over-
raskelser og hemmelighed-

er! .. og tænk – der bliver ved
med at være flere skatte, der
ikke er fundet endnu.. over-
alt.. hver dag.. hele tiden..
i Sverige.. i Danmark.. i

hele verden..

foregår med en gPS – og hele familien kan være med!
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Af Arne Kølbæk-Pedersen

Fra tingbogen i Jægerspris Birkeret har Carsten Hess fundet et
drama, der har udspillet sig i Over Dråby i Horns Herred.
Tjenestepigen, Karen Jensdatter, der er fæstet til husmand
Mads Nielsen, går i seng på sit loftskammer om aftenen den
1. januar 1767. Døren har åbenbart ingen lås, for Karen fortæl-
ler at hun ”satte krogen for døren”. Efter at have sovet en tid
vågnede hun ved lyden af nogle mænd, som stod uden for
døren og hviskede. Karen blev nu lysvågen og hørte i mørket
ligesom lyden af en kniv, der blev ført ind mellem dør og
karm, idet den lirkede jernkrogen op. I det samme døren gik
op hørte Karen en mandsstemme der hviskede: ”Hvor skal
jeg gå hen? Jeg er et fremmed menneske, og hvad skal jeg
sige til hende, om hun er vågen?”En anden mandsstemme
svarede: ”Du skal følge væggen og kisten, og du skal sige, du
er hendes kæreste Søren Jyde.”

Manden, der først havde talt, kom nu hen til sengen og spurg-
te, om han måtte ligge hos hende, hvilket Karen Jensdatter
afviste. Han lagde sig alligevel ind på sengen, oven på den
dynedækkede pige, for sengen er kun for en person, forkla-
rede hun. Til retten understregede Karen, at hun absolut ikke
var nøgen, men i sin særk.

Skomager på listetå
I retsprotokollen hedder det ordret videre: ”Og da hun ville
vide, hvem den person var, som således lagde sig hos hende,
og om han var gift eller ugift, hvortil han svarede, at han var
ungkarl og af profession sadelmager og skomager, men til
sidst, at han var skomager og kunne sy nye sko, og han havde
ikkun været en måned i byen, og han begærede at ligge hos
hende og ville trække dynen af hende.”

Karen havde nu gjort anskrig, og de to ubudne gæster flyg-
tede hurtigt ud af kammeret. Trods mørket mente Karen med
sikkerhed at kunne genkende dem som skomagersvendene
Hans Ramløse og Petter Poulsen.

Retten fæstede lid til Karens detaljerede forklaring, og sagen
gik sin gang. Man havde åbenbart hørt et rygte om, at de
to mistænkte, omkring gerningstidspunktet, var blevet set
ved en selskabelighed hos en Niels Væver i byen. Denne
blev nu indkaldt som vidne, men kunne umiddelbart kun
oplyse, at skomagermester Lars Nielsen, og hans to svende,
Petter Poulsen og Hans Ramløse, sammen med flere andre
fra byen havde været på besøg i huset hos ham den aften.
Han bekræftede, at de to svende havde forladt huset en tid
og derefter kom tilbage, men der blev ikke talt om, at de ville
drive gæk med Karen Jensdatter.

Herefter blev Niels Vævers kone forhørt. Hun bekræftede sin
mands forklaring, idet hun dog tilføjede en vigtig detalje. Hun
kunne huske, at da Petter Poulsen og Hans Ramløse vendte
tilbage til selskabet, havde deres mester Lars Nielsen med en
”latterlig mine” sagt til dem: ”Jeg tror, at I har været på dompe-
jagt”. Hun antydede, at Lars Nielsen var på det rene med, at de
to havde været ude på en art pigesjov.

Under mistanke
De to mistænkte skomagersvende benægtede at have været
i tjenestepigens kammer, men Karen sagde til retten, at hun
var sikker på at genkende dem på deres stemmer – ikke
mindst Petter Poulsen, som havde talt svensk.

Hans Ramløse blev nu spurgt af retten, om han og de to
andre ville aflægge ed på deres uskyld i sagen. Falsk ed var
en alvorlig sag, så sagen strammede til, og Hans Ramløse
erklærede nu, at han ikke var videre skyldig eller indblandet i
sagen, men at han ganske rigtigt havde været sammen med
skomagermester Lars Nielsen og hans svend Petter Poulsen.
Det fremgik, at de tre var gået rundt fra hus til hus og blev
beværtet efter skik og brug. På et tidspunkt, da de havde talt
om at gå hjem hver især, skulle Petter Poulsen pludselig været
kommet i tanker om, at hans mester aftenen forinden (nytårs-
aften) havde sagt til ham, at han kunne komme ind til Karen
Jensdatter. Petter Poulsen havde nu bedt Hans Ramløse om
at vise sig vej hen til hendes kammer, hvilket han også gjorde,
men Hans benægtede at have gjort andet.

Ulovlig nattegang
Der skulle flere retsmøder til for at få hele sandheden frem, og
man borede særligt i udtrykket ”dompejagt”, som Lars Nielsen,
ifølge væverkonen, havde brugt om de to svendes forehaven-
de. Ordet var tydeligvis ukendt for retten på Jægerspris Slot,
for i tingbogen blev noteret: ”Dette ord – dompejagt – forstår
(rets)forvalteren ej anderledes end som en opfunden frase,
der skal betyde ulovlig nattegang”.

Lars Nielsen blev nu spurgt direkte, om det ikke nærmest
betød ”horejagt”. Petter Poulsens mester måtte nu med om-

svøb forklare, at han havde fornemmet, at de to havde haft
noget uanstændigt for. Derfor havde han brugt udtrykket.
Herefter betragtede retten Lars Nielsen sommedskyldig, da
han jo havde været klar over de to skomagersvendes hensigt.
Tingbogen oplyser, at det er en skærpende omstændighed,
at handlingen havde fundet sted under jule- og nytårshel-
ligdagene, og dermed måtte henregnes til de usømmelige
hedenske julelege, som regeringen gennem længere tid
strengt havde forbudt.

Petter Poulsen må have følt jorden brænde under sig, så i god
forståelse med mester havde han valgt at komme væk i en
fart. Lars Nielsen havde endda selv kørt ham ”langs stranden”,
så han kunne komme over Roskilde Fjord til Frederikssunds-
siden. Hermed var hovedpersonen i dramaet uden for den
lokale rets umiddelbare rækkevidde, og forsvindingsnumme-
ret har uden tvivl passet Lars Nielsen og Hans Ramløse ganske
godt.

Da dommen endelig faldt 11. juli 1767, klarede Hans Ram-
løse dog ikke helt frisag. Han blev idømt at stå til ”åbenbar
skrifte” i kirken; med andre ord skulle han erkende sin brøde i
overværelse af menigheden. I dommen anses Petter Poulsen
som hovedskyldig, men man frafalder videre retsforfølgelse
af ham og hans mester, Lars Nielsen, på grund af mangelfuldt
bevismateriale.
Med et halvt års forsinkelse havde Karen Jensdatter dermed
fået æresoprejsning, og retten havde statueret et eksempel.

Kultur med forskel
Episoden er et eksempel på kulturforskelle, der, på trods af
tætte bånd mellem Sjælland og Skåne, var ukendte begge
steder. Petter Poulsen var opvokset med svensk tradition, hvor
”nattfrieri” var en af de måder, unge mennesker lærte hinan-
den at kende på, og som var alment accepteret.
Han var derfor ikke klar over, at han havde overtrådt landets
love. Derimod må Hans Ramløse og hans mester, Lars Nielsen,
have været bevidst om at ”besøget”hos Karen var grænse-
overskridende og i strid med loven.

Traditionen med nattefrieri levede i Sverige i mange år-
hundreder, uden at det førte til hverken overbefolkning eller
moralsk opløsning. I forskellige former fandtes skikken i en
del nord- og mellemeuropæiske lande, men ikke i Danmark.
Vi kan ikke vide, hvad der er foregået i sagen med Karen, men
Carsten Hess mener, at Petter kan have spurgt om ”mester
kunne mene, at han kunne tage på ærbart nattefrieri i Over
Dråby”. Mester kunne med sin anbefaling stå for en nytårs-
spøg, hvor Petter var det godtroende offer. Mester Nielsen
har også vidst, at Karen var trolovet til Søren Jyde. Det er ikke
vanskeligt at forestille sig, hvad det kunne være endt med, i
form af selvtægt, hvis sagen var blevet afvist af retten.
Nu fik Karen Jensdatter æresoprejsning og forhåbentlig
levede hun lykkeligt og længe med Søren Jyde.

Artiklen er et uddrag fra tidsskriftet Skalk nr. 1, 1997, og er bragt
med tilladelse fra Skalk

Dompejagt
Under denne overskrift gemmer der sig en historie om
dansk - svenske kulturforskelle, der kunne have fået fatale følger.

Maleri: Jan Josef Horemans
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Af Lars Holm Rasmussen

På svensk tv kunne man for nylig more sig over en ”skjult
kamera”-reklame, hvor en kassemedarbejder i et supermarked
pludselig får det spørgsmål fra en kunde, om han hedder
det-og-det. Da identiteten er bekræftet, begynder kunden at
synge en sang. Alt er uforståeligt og små-pinligt, men flere og
flere af de omkringstående falder ind og synger med. Efter-
hånden forstår man, at det er taknemmelige tv-licens-beta-
lere, der syngende takker deres medborger for, at han (også)
betaler tv-licens. I Danmark griber vi det an fra den modsatte
side med kampagner, der overholder den danske tradition for
sarkasme eller forskrækkelser.

Apparatet i sig selv er nok
Et meget sjældent stillet spørgsmål til den juridiske rådgiver
er, om man som fritidshus-ejer i Sverige skal betale tv-licens.
Manglen på interesse for emnet må vel skyldes, at man enten
hovedsagelig opholder sig udendørs, altid er i familiens eller
gode venners lag rundt om et bord eller måske har samme
forhold til tv i fritidshuset som til den kulørte ugepresse: Vi ser
det kun, når vi besøger andre.
Den barske sandhed er, at også udenlandske fritidshusejere i
Sverige skal betale tv-licens, som i Sverige kaldes ”radio- och
tv-avgift”.

I lov nr. 41 fra 1989 (§ 2 a) fastslås, at ”den som innehar en TV-
mottagare ska betala radio- och TV-avgift”. Det er altså selve
opstillingen og muligheden for at anvende tv-apparatet, der
er afgiftsbelagt, uanset at man ser ikke-svenske kanaler, og
uanset om signalet modtages via antenne, satellit, kabel eller
dekoder. Kan apparatet modtage tv-programmer, er brugen
afgiftspligtig. Antallet af apparater i den enkelte husstand er
uden betydning.
Der findes enkelte undtagelser fra afgiftspligten: 1) at bruge-
ren er diplomat og udtrykkeligt fritaget, 2) at tv-apparatet er
indført til midlertidigt brug og toldfrit, 3) at det er på prøve i
højst 15 dage, eller 4) at det varigt er taget ud af brug eller er
ubrugeligt (efter tidligere at have været anmeldt).

Ingen kære mor
Afgiftsforpligtelser af denne art vil ofte tilskynde normal-
danskeren til at overveje mulighederne for en fordelagtig
fortolkning af reglerne; men der er ikke gode udsigter,
medmindre man uden spidsfindigheder omfattes direkte af
fritagelsesmulighederne. At ville nærlæse ordet ”indehave
(en tv-modtager)” sådan, at afgiftspligten kun påhviler den
formelle ejer og ikke f.eks. en lejer eller låner, holder ikke. Der
sigtes til den, der i gængs forstand besidder en tv-modtager,
dvs. brugeren, uden tanke for formelle ejerforhold.
At man har medbragt tv-apparatet fra Danmark, kun ser tv lej-
lighedsvis og jo i øvrigt ikke bor fast i Sverige kan ikke begrun-
de, at apparatet kan anses for ”indført til midlertidigt brug”.
Brugen er ikke midlertidig, når apparatet opstilles permanent
i huset og kan benyttes ved alle fremtidige besøg, uanset om
besøgene er nok så sjældne, og apparatet ikke bruges hver
gang. Bliver apparatet pligtskyldigt fragtet frem og tilbage

ved hvert besøg, er det heller ikke indført midlertidigt; det
kommer jo igen og igen. At tv-apparatet ”er på prøve”, hvis
man skulle blive spurgt, må siges at høre til i den lettere ende
af de troværdige begrundelser. Ved ”TV-modtager” forstås et
traditionelt, analogt eller digitalt tv-apparat eller andet ap-
parat, der kan modtage tv-signaler (video- eller dvd-maskine
med kanalvælger) samt computer med tv-kort. Computere
eller telefoner, på hvilke man kun kan se tv via henholdsvis
internet og streaming, er ikke omfattet. For radioapparater
betales i sig selv ikke afgift.

Tilpasset licens
Den svenske licensmyndighed, Radiotjänst i Kiruna AB, har
imidlertid et godt tilbud til udenlandske tv-kiggere, der vil
have orden i samvittigheden: Man kan tilmelde sig med
angivelse af, hvor mange dage i løbet af året, man regner med
at anvende sit fritidshus. Afgiften udmåles derefter forholds-
mæssigt for et antal dage pr. år og er ikke bundet til bestemte
dage eller perioder. Den fastsatte andel er gældende fra år til
år, indtil man eventuelt anmelder en ændring.
Det er dog en udtrykkelig betingelse, at tv-apparatet fjernes
fra selve boligarealet og f.eks. henstilles på et loft eller i en
kælder i den periode, man ikke benytter huset (og betaler
afgift for).

Med afsæt i en dansk kultur, hvor vi nødigt betaler skatter og
afgifter frivilligt, kan man undre sig over, at afgiftsmyndighe-
den udviser tillid med hensyn til brugernes egen selvangi-
velse af opholdsperioder og til forventningen om, at tv-appa-
ratet uden for disse effektivt skal fjernes fra beboelsen. Efter
sigende fungerer systemet imidlertid godt i forhold til norske
fritidshusejere, mens man ikke rigtigt har erfaringer med
danske(!). Der er dog den grænse for velviljen, at man ikke skal
regne med at komme under et kvartals afgift pr. år, selv om
der principielt ikke gælder nogen nedre grænse.

Ældre torpare vil formentlig henvise til tidligere, lempeligere
tolkninger af licens-reglerne, der førte til, at man helt kunne
undgå afgift, forudsat at tv-apparatet i én eller anden sindrig
ordning blev bragt ud og hjem i forbindelse med besøg på
ejendommen. Dertil er blot at sige, at det er historie nu, efter
marts 1989 – men at grundlaget for fuldstændig fritagelse
nok var tvivlsomt.

Såvel tilmelding som henvendelse vedr. individuel af-
giftsfastsættelse kan ske via Radiotjänsts hjemmeside
www.radiotjanst.se.

Ved tilmelding skal angives navn og fritidshusets adres-
se samt den danske adresse, hvis fakturaen ønskes
sendt dertil. Opkrævning kan ske via autogiro (svensk
betalingsservice), hvis man har svensk bankkonto.

For 2010 udgør den helårlige afgift 2.076 SEK.

sortsyn
Skal vi betale svensk tv-licens? Læs ikke dette, hvis du vil bevare din ”gode tro”!

Foto: Heidi van der Westhuizen, iStockphoto
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Ta’ med Scandlines!

Altid en afgang der passer

Vi sejler hele tiden

skytte til en
skaftevæv

Hvad er det? Det ligner alt, lige fra et diminutivt trofæ med et par små horn til en lille
kano med plads til Nils Holgersson på hans underbare ”resa” op gennem Sverige. Vore
gæster gætter næsten altid forkert på spørgsmålet. Men vores nabo vidste det; hun er
væverske i sin fritid.

Tekst og tegning af Ole Andersen

Forhistorien er – kort fortalt – at vi en dag faldt ind i en antik-
forretning på Sjælland og fandt den i en rodekasse; pris 20 kr.
Vi fik at vide, at det var en svensk skytte, den som farer frem
og tilbage mellem trendtrådene i en skaftevæv. I midten af
skytten i spolehuset er anbragt en kraftig metaltråd til garns-
polen, og tråden - eller skudgarnet - føres ud gennem et lille
hul på skyttens konvekse side.

Til en vævning har hver skytte sin farvetråd eller islæt. På en
skaftevæv kan der være op til tolv skafter med hver sin skytte.
Skytten er 28 cm lang og udformet efter nogenlunde samme
model, som jeg har vist på tegningerne.

Skytter på frierfødder
Vi har erhvervet os en lille samling af skytter, der hænger i
vores hus i Sverige.

Skytten kan sammenlignes med manglebrættet, som mæn-
dene i gamle dage tilvirkede til deres udkårne. På samme
måde har mændene i Sverige i deres ”snickerbua” snittet og
skåret og pyntet med ornamentik, nogle gange med små
benplader i spolehuset. Eller, hvis det var den store kærlig-
hed, malet skytten i almuestil og forsynet med årstal og den
udkårnes monogram.

Den blå skytte med blomstermalingen fra 1883 er på bagsi-
den forsynet med to små træhjul, som har gjort det lettere for
den stakkels piges håndled. Træsorterne har været birk, elm,
ahorn eller frugttræ som for eksempel æble eller pære. En-
derne kan være forstærket med metaltråd eller et lille stykke
intarsia (udsmykning). Moderne skytter minder om de gamle
i deres udformning.

Disse gamle skytter er et lille stykke kulturhistorie fra en tid,
hvor fremstilling af klæde var en del af hverdagens sysler og
afslutning på en lang tilblivelsesproces.
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torpareForum
Her kan medlemmer stille spørgsmål og udveksle erfaringer
om alt, der har med ejendom i Sverige at gøre. Forummet
findes på hjemmesiden.

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

kurser og aktiviteter:
Danske Torpare afholder hvert år en lang række kurser og ak-
tiviteter. 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.

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

Dalaheste, quizspil, bøger mv. sælges til specielle medlems-
priser i foreningens egen ’TorpareShoppen’. Shoppen finder
du både på vores hjemmeside og på Rosenkæret.

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

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

billetter:
Færge Helsingør - Helsingborg
Mod fremvisning af gyldigt medlemskort ved færgetermi-
nalen i Helsingør kan medlemmer købe billetkort med
rabat i forhold til gældende listepriser.

Kun medlemmer med hus eller grund i Sverige - samt gyldigt
medlemskort - kan opnå denne rabat. Medlemmer der ikke
opfylder betingelserne i rabataftalen, eller misbruger ord-
ningen, vil blive nægtet køb. Læs mere om betingelserne på
hjemmesiden.

stenalinegrenå –varberg / Frederikshavn –göteborg
Der ydes 10% rabat på overfarten med bil + passagerer. Ra-
batten gælder ikke i juli og august. Spar 100 DKK ved online-
booking. Læs mere på hjemmesiden.

øresundsbron
Sommedlem 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 måne-
der. Læs mere på hjemmesiden.

rådgivning:
Hver 1., 2. og 3. onsdag i måneden tilbydes juridisk rådgiv-
ning, enten over telefon eller ved personligt møde på Rosen-
kæret. Den 4. onsdag i måneden tilbydes telefonisk rådgiv-
ning 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 e-mails,
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 skat-
teforhold til Falunröd og vandkvalitet.

Fællesskab:
medlemsbladet ’torpare’
Medlemsbladet bliver sendt til alle medlemmer seks
gange om året.

Sekretariatet:

kontortid:
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

Fordele, rabatter og
tilbud for medlemmer Husk

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

Bestyrelse og suppleanter:

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

suppleanter:
Bjørn Donnis
Peter Niemann Thøgersen
Niels Gervig
Kristian Garde
Anders Grand

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
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gaskøleskab
Indrykket 10. juni 2010
Vi er på udkig efter et billigt brugt gaskøleskab ca. 50-100L
i nærheden af Oskarsström
Pris: Max DDK 1.000
Mail: jwh@ncc.dk
Tlf.: 2023 0070 / 2023 0070

Saunaovn
Indrykket 19. maj 2010
Brændefyret saunaovn. Bor ved Markaryd.
Mail: kjeld.brink@adam.dk
Tlf.: +46 (0) 433 40141 / +45 21424415

EJENDOmmE Og gRuNDE
sælges
Andel i torp, Hässleholm
Indrykket 3. juli 2010.
Andel i rødt torp (1 af 4), 2 etager 110m2, grund 1600m2 ved
mark/skov. El, vand indlagt. Nyt tag og 1. sal. 130 km. fra KBH.
Godt samarbejde.
Pris: DKK 170.000
Mail: nge@ke.dk
Tlf.: 2795 2123

Andelslejlighed, 54 kvm
Indrykket 3. juli 2010.
Boligafg. incl. varme/vand kr.1.300,00 fuld møbleret med
lille terasse+have. Fordelingsgang m/etagesenge/spise-køk-
ken+ stue og badværelse m/brus. 2 sore kælderrum
høre til andelen
Andelspris: DKK 115.000
Mail: erik.bergmann@mail.dk
Tlf.: 3215 6502 /2720 7711

grunde i Ryaberg
Indrykket 25. juni 2010.
90 km fra Helsingborg sælges 2 sammenhængende grunde a
3000 km2 Smuk beliggenhed. El er ført frem, vand fra kilde.
Pris: DKK 160.000
Mail: se@cphdk.com
Tlf.: 2616 4878

Liebhaverejendom i Småland
Indrykket 25. juni 2010.
Stor, ensomt beliggende gård langt ude i skoven i Småland
bare en times kørsel fra Helsingborg. Evt. mindre idyllisk belig-
gende torp i bytte som en del af prisen. Fotos kan mailes.
Pris: DKK 1.600.000
Mail: oestlund@vip.cybercity.dk
Tlf.: 0046 433 20215 / 2122 2364

Velholdt fritidshus iÅkullaBogskogar /Halland
Indrykket 25. juni 2010.
1772 m2 grund i kant af bøgeskov. Sø 70m. 2 huse på 40m2.
14 m2 træterrasse. Vinterisoleret. El, vand, brændeovn. Tæt på
langrendsskistadion. Ring/mail for beskrivelse og billeder
Pris: SEK 495.000
Mail: pia@thanning.dk
Tlf.: 4250 5086 / 6068 8650

Pragtfuld skovidyl
Indrykket 25. juni 2010.
Ugenert, velbeliggende velholdt hus nær Visseltofte. Nær
Helge Å. Se detaljer på www.odegaarde.dk - Hallaböke v.
Älmhult
Pris: SEK 850.000
Mail: bentbullylarsen@gmail.com
Tlf.: 3025 6931

Hyggelig og ugenert beliggende ødegård
Indrykket 25. juni 2010.
Asa/Loftsryd, 110 kvm ødegård beliggende midt i skoven.
Idyl til fingerspidserne.
Småland/220 km fra Helsingborg. El indlagt, vandpumpe
på grunden.
Pris: DKK 550.000
Mail: malermester@nielskoch.dk
Tlf.: 2236 1989

Ejendom i Långasjömåla, Tingsryd
Indrykket 10. juni 2010.
5.169 m2 grund, hus på 89 m2, 2 plan + kælder, 6 rum, køk-
ken, wc med bad, beboelig stand. Vand, afløb og centralvar-
me (olie) installeret. 3 udhuse, 1 garage.
Billeder Link: http://hogebonas.se/meier/index.html#home
Pris: SEK 349.000
Mail: vas@tech-center.dk
Tlf.: 3126 6006

TORPARE Marked

TiNg Og SAgER
sælges
Tre stk. torpervinduer
Indrykket 3. juli 2010
Tre lag glas med sprosse - koblede. 1000x1200mm. Fremstil-
let af Nyebro Snickerifabrik. Ubrugte. Afhentes nær Värnamo.
Pris: SEK 5.000
Mail: hennbirch@hotmail.com
Tlf.: 4922 5151 / 4090 1035

Lindner 525 kano
Indrykket 3. juli 2010
Den store model, plads til to voksne og to børn. Vogn, pagajer
mv. Brugt men i orden.
Pris: DDK 3 500
Mail: ole-bak@mail.tele.dk
Tlf.: 4970 4934 / 2191 8670

Lotus brændeovn
Indrykket 25. juni 2010
Hurtig opvarmning? Så Lotus 4115 konvektionsovn, buet
foroven, plads til brænde, grålakeret smedejern, fedtsten,
glaslåge. Røgafgang bagude eller i top. Kan hentes i Nordsjæl-
land. Mail for billede!
Pris: DDK 3.000
Mail: tmm@inteko.dk
Tlf.: 3050 2750

gSmmini B
Indrykket 25. juni 2010
SMS styret kontakt, kræver stabilt GSM net
Pris: DDK 500
Mail: hr.skind@mail.dk
Tlf.: 4060 7473

Hvidmalet slagbænk og spisebord
Indrykket 25. juni 2010
Slagbænk og bord står ved Hallabro i Blekinge. Foto kan sen-
des, hvis det har interesse
Pris: DDK 500
Mail: posttilsanne@gmail.com
Tlf.: 3013 1178

muldtoilet
Indrykket 25. juni 2010
Muldtoilet med skorsten og muld

Pris: DDK 2.600
Mail: jssmitti@mail.dk
Tlf.: 5614 1212 / 2254 6326

Brændekløver
Indrykket 10. juni 2010
Metabo HS 5000, 230V på stativ, kløvelængde 52 cm,
diameter 25 cm og trykker 5 ton. Står i Kgs. Lyngby
Pris: DDK 4.000
Mail: madshem@webspeed.dk
Tlf.: 2612 8261

3m synkefri Folkebåd
Indrykket 10. juni 2010
Vægt incl. 2,3 HK Honda påhængsmotor:40 kg. Se mere på
:www.porta-bote.com Drifttid for motor og båd ca. 20 timer.
Sælges incl.motor
Pris: DDK 14.000
Mail: rudolphholck@gmail.com
Tlf.: 4922 0568 / 4250 3690

gl. håndtærskeværk (træ)
Indrykket 10. juni 2010
Antikt(?) - perfekt til dit ødegårdsmuseum, kan afhentes i
Bolmaryd/Nöttja
Pris: DDK 1.000
Mail: flemming.nilsson@private.dk
Tlf.: +45 4494 6005 / 0372 540 80

gateway D35 trådløs router
Indrykket 10. juni 2010
Trådløs router GW D35 til www.ice.net sælges. Kun brugt få
gange.
Pris: DDK 500 inkl. forsendelse
Mail: bv@shooting.dk
Tlf.: 2063 7331

købes
Aluminiums kano
Indrykket 3. juli 2010
Jeg leder efter en brugt Linder Kano til tre personer, gerne
omkring Tingsryd
Pris: Max DDK 5.500
Mail: boiepedersen@yahoo.dk
Tlf.: 2923 7153
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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

Stor velholdt 1800-tals ødegård
Indrykket 10. juni 2010.
180m2. Helt ensomt bel. fantastisk natur tæt på Isaberg 190
km fra Helsingborg. Se alt på www.svensktorp.dk
Pris: DKK 795.000
Mail: pinkerton@email.dk
Tlf.: 4063 6969 / 4063 6969

Helårs hus i glimåkra
Indrykket 10. juni 2010.
Velholdt hus fra 1956, gule mursten, 3 plan ialt 170 kvm2,
1.100 kvm2 grund, ny garage, brændeovn, altan på 1. sal,
overdækket terrasse, tæt ved skov, busstop nær huset.
Pris: DKK 320.000
Tlf.: 2811 0258 / 2811 0258

købes/søges
Hallandsåsen
Indrykket 25. juni 2010.
Indflytningsklart og vintervenligt torp/fritidshus nord for Hal-
landsåsen søges
Mail: ebbe@holm-sport.dk
Tlf.: 2011 4411

Fritidshus/ødegård
Indrykket 19. maj 2010.
Ødegård må gerne trænge til renovering gerne i søområde
Mail: ohp.bavnevej47@otmail.com
Tlf.: 4032 0483

uDLEJNiNg
tilbydes
Hus i Österlen
Indrykket 10. juni 2010.
Nyrenoveret Skånehus i naturreservat (Brösarp N. Backer),
8000m2 grund, 3 km fra butikker. Stue, køkken, bad, 3 vær. i
stueplan, moderne 1. sal. Max. 6 pers. Uge 26 + 27
Pris: DKK 7.000 pr. uge + elforbrug
Mail: piaterkelsen@gmail.com
Tlf.: 3542 3015 / 2370 7488

Hus i Värmland
Indrykket 10. juni 2010.
Nyrenoveret hus med jordvarme og egen badebro, kano og
udsigt til sø og 20min til Bränæs skicenter udlejes. Senge-
pladser til 9 personer.
Pris: DKK 25.000 pr. år
Mail: ebbarye@hotmail.com
Tlf.: 5462 7624 / 2871 5555

ægte svenksrødt hus
Indrykket 10. juni 2010.
Huset er møbleret, 4 sovepladser oppe, 2 i stuen,køkken med
vandvarmer, udhusdas. beliggende ved vej 47 i Emådalen.
350m fra Emåen. Fuldt møbleret. 4 senge oppe 2 i stuen. Køk-

ken med vandvarmer, udhusdas. 23 km fra Vetlanda. Langtids-
leje er muligt.
Pris: DKK 2.200 pr. uge, eller DKK 10.000 pr. år + div.
Tlf.: 4848 4655 / 2381 9334

Hus i Höör
Indrykket 10. juni 2010.
Ca. 60m2. 2 soverum 3 sengepladser stue incl køkken anneks
med 2 sovepladser.Stor have,fælles svømmebassin og bold-
baner ved fulltofta naturområde
Pris: DKK 3.000 pr. uge + dep. el og vand
Mail: ingerfl@os.dk
Tlf.: 3252 5217 / 2615 5217

Ødegård fra 1800-tallet
Indrykket 10. juni 2010.
Meget charmerende med den oprindelige stil moderne
faciliteter, udlejes til nænsomme lejere. God plads til den store
familie.
Pris: DKK 4.000 pr. uge + forbrug
Mail: hanneevajorgensen@gmail.com
Tlf.: 4920 0858 / 2570 0858

ønskes
Husmax 300 km fra Øresundsbroen
Indrykket 10. juni 2010.
Stor grundmed god naboafstand, farbar vintervej el bad toilet
rent drikkevand. Stand underordnet, billig langtidsleje/evt
køb? 65 årig røg-alkoholfri m/11årig mindre, rolig og renlig
hund.
Prisidé ikke oplyst
Mail: skovtudse@live.dk
Tlf.: 5323 0523

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

Mangler du strøm til ødegården?

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

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

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

Vi tilbyder solcelleanlæg
– moderne strømforsyning

www.villakom.dk
- artikler, portrætter, nyhedsbreve

Freelancejournalist Merete Nørgaard,
merete@villakom.dk

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

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

Annoncering
i Torparemarked
Markedet indeholder blandt andet annoncer om køb og
salg af fritidshuse, handel med brændeovne, part i bofæl-
lesskaber, efterlysning af gamle teglsten og specielle
vinduer og døre. Annoncerne bringes løbende på hjem-
mesiden, og er tilgængelige for alle på internettet.
For en god ordens skyld, bedes man meddele sekretaria-
tet, 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 annon-
cer 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.

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

Domicilia.dk

Vi køber og sælger Ødegårde og Torper i Sverige

Tel. 33 24 65 51

info@domicilia.dk

Vi arbejder med ganske få ejendomme ad gangen og kun med absolut seværdige
ejendomme. Tilmeld dig til vores nyhedsbrev på www.domicilia.dk



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

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