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Torpare
Det er som om, regnen er lidt mindre våd og træls i Sverige.
Gad vide om ikke sætningen ”alt vejr er godt vejr” i virkeligheden blev opfundet af en glad, lille torpare engang i tidernes
morgen?! Oppe i stugan befinder vi os gang på gang udenfor
med alverdens sysler; også når det regner. Og vi nyder det!
Det er nok roen, der gør det. Den ro, der følger med at
hive stikket ud i den danske hverdag og flyde med E4 op til
smørhullet for enden af skovstien. Eller hvor man nu sniger sig
hen. Her er rummeligt – og det smitter helt ind i sjælen. Man
får lyst til at sænke farten, mærke græsset og tage en dukkert
i en sø, hvor temperaturen er langt under, hvad man normalt
vil udsætte sin krop for. Børnene glemmer allerede dag to at
spørge, om der snart er ”fjernsyn for dig”, og de voksne tager
et ekstra glas af rødvinen på terrassen i et omsluttende buldermørke - selvom det er både lidt for koldt at sidde udenfor
og sikkert ikke særlig sundt.
Og så er der alle eksperimenterne. Å jo. Jeg har været
inde på det før, og nu kommer det igen! Mit brændeskursprojekt er for længst overstået – med heldigt udfald, og denne
gang tager jeg jer med på en tour de ”røget-fisk-i-kagesdåse”.
Vores hus i Sverige ligger ud til en dejlig sø. Lille på kortet,
stor i virkeligheden. Siger danske jeg, som til daglig må nøjes
med de firkantede søer i indre by. Så derfor var det jo nærliggende at fiske noget op, for at kunne afprøve en hjemmelavet
rygeovn.

Vi endte i stedet med at køre ind til nærmeste by, hvor vi
købte faste og friske fileter hos fiskeboden ved ICA. Så blev
rygeovnen testet – og den virkede. Se projektet fra start til
slut på side 6.
Nogle mænd kan bare aldrig få nok! Selvom værkstederne er
fyldt til tagskægget med mærkelige dingenoter og genstande, de måske nok mener en dag, eventuelt, muligvis at kunne
få brug for engang, så er der på mystisk vis altid plads til lige
én enkelt ting mere. Medlem Bjørn Donnis løfter en flig af
tæppet til en af de mange legepladser for (ældre) mænd som han selv beskriver det.
Aktivitetskataloget midt i bladet er blevet opdateret. Alle
overståede og udsolgte aktiviteter er fjernet, og dem du finder i dette nummer, er lige til at melde sig til og nyde godt af.
Det går mange gange meget stærkt med at få udsolgt på de
forskellige arrangementer, så det er en god idé ikke at vente
for længe med sin tilmelding.
Og så er alle medlemmer af foreningen inviteret til stort
fødselsdagsgilde på Rosenkæret den 25. november 2010.
Vores fælles forening fylder 30. Kom og vær med! Lagkagen er
bestilt, lokalerne reserveret og festtalerne er sikkert allerede i
gang med at blive formuleret. Vi glæder os til at se dig!

Nu havde vi nok ikke for alvor gjort os klart, hvor store og
grumme sådanne svenske gedder rent faktisk tager sig ud, når
de i rasende spræl, for enden af den ny-indkøbte fiskesnøre,
nærmer sig robåden og på ingen måde har tænkt sig at
slippe søen uden kamp. Bæster.
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Kom til fødselsdagsfest på
Rosenkæret, torsdag den
25. november mellem
kl. 15 og 17.
Vi serverer kakao og lagkage – og der bliver
både mulighed for at møde Torpare-familier,
der har været med helt fra begyndelsen,
og helt nye medlemmer.
Du får samtidig lejlighed til at hilse på foreningens
faglige rådgivere indenfor jura, skat, økonomi, teknik
og natur.
TorpareShoppen er åben på dagen, hvor vi sælger en
række bøger, spil og dalaheste til fødselsdagspriser.
Vi glæder os til at se dig!
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Lån til køb af bolig i Sverige
- og få fred og ro samt højt til himlen med i prisen

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

Skal huset sælges (eller købes) ? ?
Ring uforpligtigende til Dansk Ejendoms Consult. Vi har siden 1980 primært beskæftiget os med
vurdering og salg af huse i Sverige. I alt er det blevet til over 4.500 vurderinger og over 2.700 salg.
Vi er eneste danske statsaut. ejendomsmæglerﬁrma der tillige er Registreret svensk mæglerﬁrma i
det statslige fastighetsmaklarnamnden.se – Din garanti for en sikker handel !
Se mere på www.svenske-huse.dk eller ring 3929 2997 (udenfor kontortid: 4053 3007)
M.v.h. Dansk Ejendoms Consult – Østerbrogade 113 – 2100 København Ø

Leif Bladh

Måla om huset?

PERFEKT TILL FRITIDSHUSET

PASSAR SMÅ UTRYMMEN

FASADEXPERT,
STOBY MÅLERI

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

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

FRYS F 1085, 86 lit,
84 cm

Nä du
När
d målar
ål om ditt h
hus ä
är d
dett b
bra att
tt undvika
d ik fäll
fällor
och fel. Därför finns Fasadexperten! Vi kommer hem
till dig, bedömer din husfasad, och vi vet allt som har
med målningen att göra. Vår Fasadexpert är utbildad
och diplomerad för att kunna besiktiga och färgsätta
din fasad inför ommålningen. Ring 0451-38 85 20
eller maila till info@stoby.se för bokning av ett hembesök. (750:-/besök. Summan avdrages vid köp).
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D skal bruge et gasblus, ﬁskeﬁleter med skind (vi brugte laks), en saks, en kagedåse af metal,
Du
kkrydderier, savsmuld (uden sprøjtegifte), et stort søm, en hammer og hønsetrådsnet.

RYG FISK I
KAGEDÅSEN
Det er sjovt, smager godt,
dufter dejligt og er ganske
nemt at håndtere. Prøv selv!

10

Tekst og fotos af Merete Nørgaard
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Klip hønsetråden ud,
så den er lidt større end
kagedåsens omkreds.

Start med at slå
nogle lufthuller i
kagedåsens låg.

4

Kom et godt lag savsmuld
i bunden af kagedåsen, og kviste
af det krydderi, du gerne vil ”ryge”
med.Vi brugte rosmarin.

5
Buk hønsetrådsnettet
hele vejen
h nsetrå
hø
rundt, og sæt det ned ovenover
savsmulden, så det dækker hele
kagedåsens bund og er hævet
over savsmulden. Krydr ﬁsken
som du gerne vil have den.Vi
brugte blot salt og peber.
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Placer de krydrede
ﬁleter side om side på
hønsetrådsnettet
med skindsiden nedad.
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Din nye rygeovn stilles på gasblusset ved pæn jævn varme, som du
måske skal regulere dig frem til undervejs. Det skal gerne ryge lidt op
af hullerne i låget, når først varmen er kommet i gang. Lad den stå og
ryge et kvarters tid før du kigger til ﬁsken.

Pres låget godt ned over dåsen.
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Pas på når du fjerner låget, for at kigge til ﬁleterne – det er varmt!
Tjek at savsmulden ikke er brændt ud, og stik i ﬁsken for at se, om
den har fået nok. Brug ikke for lang tid på vurderingen, da ﬁsken
helst ikke skal blive kold, hvis den skal ryges videre.
7
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Foto:Sven Persson/swelo.se

Danske Torpare, der blev stiftet den 25. november 1980 i Hørsholmhallens cafeteria,
havde ikke noget navn til at starte med, og det er egentlig sigende for foreningens
udvikling op gennem årene: Frivillige ildsjæle med en masse gode hensigter og, ikke
mindst, evnen til at føre hensigterne ud i livet – så må alt det praktiske komme på
plads siden hen. Det er dét dna, der har båret os frem, til hvor vi er i dag.
Af Henrik Zein
For fem år siden blev vores forenings 25 års jubilæum behørigt
fejret ved en festlig reception på selve dagen i København.
Mange torpare var mødt op, og den officielle dag var stemningsfuld med en præsentation af torparebogen “Mit hus i
Sverige” og en fin tale af Sveriges daværende ambassadør,
Lars Grundberg, der bl.a. nævnte, at han, til at hjælpe sig med
at repræsentere Sverige, havde 5.400 medlemmer af Danske
Torpare.
Jubilæet kulminerede dagen efter ved en overdådig medlemsfest i Malmø, hvor 830 torpare deltog. Jeg husker stadig Jørgen
Steens stolthed og glæde over at have løst den store logistikopgave med at fragte festklædte torpare i busser fra alle egne
af landet over broen, så alle nåede at være med – og kom godt
hjem igen.

- og derfor er det vigtigt, når vi gennemfører forandringer, at vi
mærker efter, så vi har sjæl og hjerte med i det, vi gør.
Når dette læses, har bestyrelsen været en weekend i Sverige for
at tænke og tale fremtid. Overskriften for mødet var vækst og
fremdrift, og hvordan vi finansierer dette.
Vores store udfordring er, at de mange aktiviteter bygger på
indsatsen fra frivillige ildsjæle, hvor det desværre er svært at
hverve nye kræfter til projekter og udvalg, da kampen om
fritiden er stor. Samtidig vil vi gerne udvikle foreningen og
have flere ”varer på hylderne”, som medlemmerne synes er
spændende, vil efterspørge og betale for.
Et stort tillykke til vores forening, der har alle muligheder for et
fortsat godt liv, og på gensyn den 25. november, når vi fejrer
fødselsdagen.
n

Festen, underholdningen og beværtningen var fantastisk - en
meget hyggelig aften, hvor snakken gik og nogle af de oftest
stillede spørgsmål var “Og hvor har I så hus henne?” og “kender
du så….”.

Forening med vokseværk
Siden jubilæumsfesten 2005 er der sket rigtig meget med
både medlemsbladet, hjemmesiden, kursusvirksomheden
osv. Yderligere 5.600 medlemmer er der kommet til, så vi i dag
er tæt på at være 11.000 medlemmer. Vi er flyttet ind i større,
og mere moderne, lokaler i Søborg, der kan rumme mange
flere og meget forskellige aktiviteter – blandt andet en 30 års
fødselsdagsfest!

Der er god grund til at ønske hinanden tillykke med succesen.
At foreningen har overlevet og udviklet sig de sidste 30 år skyldes nok mest evnen til, at vi har fulgt med tiden.

Konstant forandring
”Det eneste konstante er forandring” er blevet det mantra, som
driver kravet om konstant udvikling af organisationer - også
Danske Torpare. Vores omverden forandres, og vores forening
har nødvendigvis også forandret sig.
Danske Torpare bygger i dag på en række værdier, der bl.a.
rummer forkærligheden for kulturen, naturen og menneskene

Foto: Ina og John Damgaard

9

ALLE

VEJE
FØRER TIL
TORPET
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Foto: Steffe, ﬂickr.com

Både for den vordende huskøber og for den mangeårige
ejer af svensk fritidshus kan en række spørgsmål om
brugen af de nærmeste veje have stor vigtighed.
Af Lars Holm Rasmussen

Køberen af et svensk fritidshus har selvsagt interesse i at vide,
hvor han fremover må færdes, og hvilke udgifter han eventuelt
skal tage del i. Den mangeårige ejer bliver måske konfronteret
med forandringer, fordi naboer ønsker at bruge vejene anderledes end hidtil, eller fordi nye behov opstår.
Lige som i Danmark kan der ikke sættes lighedstegn imellem, hvem der ejer en vej, og hvem der har ret til at benytte
den. Udgangspunktet er ganske vist, at vejens ejer har ret til
at bestemme og tillade, hvem der skal benytte hans vej, men
andre kan være tillagt en generel ret til at færdes, dvs. have
en vejret. Denne ret kan være hjemlet i lovgivningen eller ved
udtrykkelige beslutninger eller aftaler i forbindelse med vejens
oprettelse.
Etableres der nye, selvstændige ejendomme (ved udstykning)
tages der under udstykningssagen stilling til, hvilke veje der
må benyttes. Det reelle behov er at regulere adgangen for
bilkørsel, eftersom adgang til fods og på cykel (og til hest)
normalt er sikret gennem allemansrätten.

Ind på private veje
Har vi forladt det offentlige vejnet (de ”allmänna vägar”),
først og fremmest ”riksvägarna” og ”länsvägarna” (de to- og
trecifrede hovedveje), er vejene som hovedregel private veje
(”enskilda vägar”). Det almindelige er således, at ejerskabet
ligger hos én eller flere private personer eller organer og er tilknyttet bestemte, faste ejendomme på stedet. Vejen er enten
beliggende på selve den private, faste ejendom og er en del
af denne (”enskild väg” i snæver forstand) eller er beliggende

på et særskilt, fælles vejareal (”samfälld väg”), som flere lokale
grundejere ejer i fællesskab.
Typisk er den ”samfällda väg” blevet til på den måde, at en
kreds af grundejere er blevet enige om vejens etablering,
og hver især har afstået areal til denne. Den ”samfällda väg”
vedligeholdes og administreres ofte i et uformelt fællesskab
- eventuelt blot direkte af deltagerne, som hver især tager sig
af et aftalt vejstykke - men der kan også etableres en formel
forening, hvorved ”Lantmäteriet” træffer afgørelse om vedtægter, fordeling af udgifter osv. I dette tilfælde, som kan minde
om et dansk vejlaug, taler man om etablering af en ”gemensamhetsanläggning” (fællesanlæg), som i ejendomsregistrene
kan kendes på forkortelsen ”GA”.
En ”gemensamhetsanläggning” kan dog også have andre
formål, f.eks. bådeplads eller afløbsanlæg, men etableres efter
samme hensyn og regler.

Fælles ansvar
Nyetablering af ”gemensamhetsanläggning” vedrørende
”samfälld väg” dukker jævnligt op for tiden; som regel med den
baggrund, at fastboende svenske grundejere finder behov
for at inddrage fritidshusejere i en formel ordning af vejens
forhold og for at sikre de fornødne betalinger til vedligeholdelse og istandsættelse. I fortiden, hvor alle berørte parter var
at træffe på stedet hele tiden og kendte hinanden, løstes opgaverne i mindelighed, men tilstrømningen af fritidsfolket kan
mange steder gøre det nødvendigt med en fastere regulering.

Foto: Peter Fristedt
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Foto: Dick Rochester

Mange torpare oplever disse initiativer som unødige eller
uvenlige; og den traditionelle konfrontation handler om, at
den fastboende skovejer eller landbruger finder det urimeligt,
at han alene skal stå for vedligeholdelsesopgaverne, mens
fritidshusejerne mener, at deres brug er begrænset, og at det
især er land- og skovbrugskørsel, der slider på vejene.
I disse tilfælde må man slå sig til tåls med, at afgørelsen træffes
af ”Lantmäteriet”, og at alle berørte parter har mulighed for
at fremkomme med deres synspunkter. Fordeling af udgifter
sker i så fald efter særlige beregningsmodeller, hvor der tages
hensyn til ejendommenes forskellige brug og til de anvendte
køretøjers belastninger.
En velkommen og velfungerende variant er den ”gemensamhetsanläggning”, der etableres i forbindelse med en hytteby
eller tilsvarende større bebyggelse af fritidshuse. Her er ejernes
interesser som regel de samme, og den formelle organisation
vil være et nyttigt redskab til at forvalte de fælles opgaver.

Spørg før du kører
Ret til at benytte et bestemt vejstykke har først og fremmest
den part, der er eneejer eller medejer til det areal, som vejen
ligger på. Derudover kan man være tillagt vejret på andres
ejendom ved den beslutning, der er truffet, da ejendommen
blev udstykket eller udskilt fra en ældre, større ejendom. Svaret
skal således søges i selve udstykningssagens akter, som kan
være af højst forskellig alder. En klassisk situation for torpet for
enden af skovvejen er netop, at man skal køre ad privat vej
hen over én eller flere naboejendommes arealer, før man er
ude ved en ”samfälld” eller ”allmän väg”.
Har man ikke en formel tilladelse – som i mangel af andet
blot kan være ejerens mundtlige tilsagn – må man altså ikke
benytte vejen til bilkørsel. Særligt til den nyslåede husejer må
rådet være, at man i alle tilfælde spørger sig for, medmindre
det er indlysende, at vejen er den direkte og eneste adgang
til den nyerhvervede ejendom. En almindelig fejl kan være, at
man i god tro følger i lokale svenskeres hjulspor ad en primitiv
skovvej til bådepladsen og badepladsen eller skyder en
sjældent brugt genvej til hovedvejen og for sent opdager, at
det ikke er velset, og at ”de andre” bilister var gode bekendte af
ejeren og havde fået lov.
12

I mange tilfælde kan vejretten aflæses som en tinglyst servitut
på de naboejendomme, som den belaster, dvs. de ejendomme vejen ligger på; men ejendomsregistret (”fastighetsregistret”) er ikke fuldstændigt på dette punkt. Derfor bliver det
aktuelt at skaffe sig adgang til udstykningssagen og de andre
sagsakter, som denne henviser til.
Eksistensen af ”samfällda vägar” af nyere dato vil ligeledes
kunne aflæses af ejendomsregistret, for så vidt de er organiseret som ”gemensamhetsanläggningar”; men navnlig for denne
type veje fortaber etableringen sig ofte i fortidens mørke.
Ikke så sjældent er der ændret på vejføringen, eller vejen er
helt opgivet og vokset til med skov eller mark, f.eks. fordi der
nogenlunde parallelt er anlagt en moderne ”allmän väg”, der
dækker trafikbehovet.

Ret og pligt på papiret
Må det konstateres, at muligheden for at anvende en bestemt
vej ikke er tilstrækkeligt sikret gennem en servitut eller en beslutning truffet ved udstykningen, og er vejen ikke ”samfälld”
med én selv som medejer, kan man i første omgang forsøge
at nå målet gennem forhandling med pågældende grundejer
– hvorefter der oprettes og tinglyses en aftale – eller i anden
omgang rette henvendelse til ”Lantmäteriet”. Sidstnævnte
løsning er forbundet med brugerbetaling af betydelig størrelse og bør kun vælges, hvis enhver forhandlingsmulighed er
udelukket.
Et særligt spørgsmål kan være, hvad vejretten egentlig rummer? Skal den forpligtede grundejer (den der ejer vejen) vedligeholde den? Skal han rydde sne? Skal han fjerne væltede
træer og andre hindringer? Svaret vil være, at han er forpligtet
til at sikre, at vejadgangen fungerer, dvs. at man overhovedet kan udøve sin ret – som normalt vil bestå i, at man kan
færdes med sædvanlige biler frem til ejendommen. Vejen skal
altså være fremkommelig, men der er ingen pligt til at sikre
en bestemt, høj standard med særlig belægning eller til at
rydde sne. Ved nyere aftaler og beslutninger vil man oftest
tage udtrykkelig stilling til vedligeholdelsesspørgsmålet, men
i masser af (ældre) tilfælde er intet fastlagt; og af hensyn til
det gode naboskab bør man altid forsøge sig med lempelige
fordelinger.
n

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

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

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

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

K E- TORP
E

. Forening

Sverige .

NS

AR

DA

Liebhaveri

di

for den kræsne sælges
un

af

da
r
nsk
e med hus eller g

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.

Bogorm eller læsehest?

Som medlem af Danske Torpare
sparer du 15% på dine bogindkøb!

Stort spisekøkken, spisekammer, stor
stue, 3 værelser, badeværelse samt
entréer.

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

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

Se mere på: www.lydeking.dk/skaane
eller ring (+45) 31 72 55 79
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ALTÆDENDE SVIN
MED TRANG TIL SØLE
Hvis man giver vildsvinet i naturen adgang til masser af mad, ro til at føde og rigeligt
med mudder at vælte sig i, kan det ikke få det bedre.
Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager
Efter den sidste istid for godt 10.000 år siden har der levet
vildsvin i Sverige. Men på samme tid, som vildsvinet indvandrede, kom mennesket, og det lykkedes omkring 1600-tallet,
ved intensiv jagt, at gøre Sverige fri for vildtlevende vildsvin.
Sideløbende hermed havde flere godser haft indhegninger
med vildsvin for på den måde at sørge for vildt til de adelige
køkkener. Denne tradition fortsatte stort set til vore dage.
Af og til lykkedes det for nogle af dyrene at slippe ud i det fri,
hvor de ofte parrede sig med tamsvin, og da man i de gamle
bondesamfund havde for vane om efteråret at drive tamsvinene til skovs, for at de inden vinteren kunne æde sig fede i
nødder og olden, var der rig lejlighed til amourøse affærer i
skovbrynet.

Endelig skal der være adgang til sølepladser. En søleplads er
en mindre mudderpøl, hvor dyrene elsker at ”vælte sig i sølet”.
En søleplads kan kendes på, at dyrene bagefter har gnubbet sig op ad de omkringstående træer, så barken er slidt af,
og træerne er sat til med mudder - og ofte med nogle af de
lange, sorte svinebørster, som er spaltet i spidsen.

Med striber - og uden krølle
Dyrene kan klare både stor varme og ekstrem kulde, men meterdyb sne i længere tid gør det umuligt for dem at finde føde
og begrænser dermed deres udbredelse mod nord.
Af naturlige fjender, udover mennesket, er der kun ulven.
Biologer har påpeget, at da vildsvineunger er et betydeligt
nemmere byttedyr end hjortevildt, vil en rimelig bestand af
ulve i Sverige betyde en sundere bestand af vildsvin, og et
mindre predationstryk på hjortekid.

De vilde svin vinder kampen
Da det her skete, længe før man opfandt den underlige, lange
industrigris, som vi i avlssproget kender som ”dansk landrace”, er der helt sikkert sket en opblanding af generne både
hos tamsvin og vildsvin, så når man taler om, at vildsvinet i
Sverige er af racen ”sus scrofa”, er det lige så meget en praktisk
benævnelse.
I 1940 slap en flok vildsvin ud fra en indhegning ved Borrestads gods på Linderöd Åsen i Skåne. De gik straks i gang med
at formere sig, det er de jo gode til, men ak, de blev en trussel
mod kartoffelavlerne, så regeringen sagde stop for vildsvin i
den svenske natur.
I 1970-erne lykkedes det igen nogle vildsvin at ”bortrymma”,
og de havde denne gang bedre held til at klare sig i kampen
mod mennesket, og regeringen måtte acceptere, at ”vildsvinet nu og for altid hører hjemme i den svenske fauna ”.

Mad, skjul og masser af mudder
For at vildsvin skal kunne trives, skal tre betingelser være opfyldt. For det første skal der være rigeligt med føde - og den
skal være let tilgængelig. Vildsvin er altædende, med en stor
overvægt af trærødder, og en oprodet plads i skoven er det
bedste kendetegn på, at der er vildsvin i området.
For det andet skal der være gode muligheder for at kunne
skjule sig i de lyse timer, især under fødsler.
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Og vildsvinene stortrives. De har dog ikke krølle på halen, for
det kan en vildsvinehale ikke klare. I dag er der 80.000 vildsvin
i Sverige, og med deres fertilitet vil der i 2014 være 160.000
dyr.
Hunnerne, og her må jeg trætte med et mindre svenskkursus,
hedder på svensk suggor. De får i snit 4 – 8 unger, kultingar,
og som tommelfingerregel får en sugga tre kuld hvert år.
Kultingarna kaldes sådan, indtil de grå camouflagestriber på
siderne forsvinder efter tre til fire måneder. Derefter hedder
de smågrisar. Disse camouflagestriber yder en fantastisk god
beskyttelse af dyrene, når de færdes på skovbunden.
En orne hedder på svensk en galt. På dansk er en galt en
kastreret orne.
Fra det ottende leveår er en galt en kapital. Fra da af er de
skarpe hjørnetænder holdt op med at vokse. En kapital kan nå
op på en vægt af 140 kg og en mankehøjde på 150 cm. Suggorna bliver noget mindre.

Til danskere, som påtænker at tage på vildsvinejagt i
Sverige, kan jeg anbefale bogen ”Vildsvin – beteende
och jakt” af Michael Tham (Bilda Förlag).

Hjørnetænder som redskaber
Og så det, som interesserer de fleste: Hvad er det for noget
med de der hjørnetænder?
Både suggor og galtar har hjørnetænder, betar, som primært
bruges til at ”grave” i jorden efter føde, samtidig med at de
anvender den kraftige tryne. Men suggornas betar er noget
mindre end galtarnas. Betarna i underkæben på en galt kan
blive over 25 centimeter lange, og de ses tydeligt, som de
stikker op på begge sider af hovedet. Overkæbens betar, som
også vender opad, er korte, og ved daglig slibning mellem de
to betar holdes de knivskarpe.

en reel fjende, for eksempel en jagthund, kan det resultere i,
at jægeren vender tilbage med en trebenet hund.
Men ellers, nej! Vildsvin bryder sig ikke om mennesker og
slet ikke om de levende. Man har eksempler på jægere, der
har kunnet komme helt tæt på hjortevildt, før de er blevet
opdaget, men hvor vildsvinene, på samme sted, længe før har
opdaget de tobenede, ildelugtende skabninger og er strøget
afsted.

Hug og bid

Den eneste undtagelse, hvor vildsvin har været interesseret
i mennesker, er ved galgebakkerne og på Europas mange
slagmarker. Der har de været faste gæster, hvor de, hvis jeg
må udtrykke det lidt frit, har gjort deres til at slette sporene.

Galtarna anvender også deres betar i brunsttiden i kampen
om suggorna.

Til skade eller gavn

I deres indbyrdes kampe forsøger de at skade modstanderen
ved at hugge nedefra og op mod modstanderens bug, men
galtarna har udviklet et bruskagtigt bugskjold på et par centimeters tykkelse, så ingen af dem kommer rigtigt til skade; det
bliver kun til nogle rifter på siderne.
Anderledes hvis et menneske kommer for nær på en anskudt
galt eller en såret galt ved en trafikulykke. Galten kan ikke
kende forskel på ”den barmhjertige samaritan” og en fjende af
slægten ”homo sapiens”. Den vil derfor forsøge at forsvare sig
ved at hugge, og - igen - nede fra og op, og vil derved typisk
ramme fjenden i lysken. Disse betar bruges af jægerne som
trofæ, idet de sættes på en lille, rund træplade, og jo større
betar jo finere.

Ikke ven med mennesker
Suggorna bruger en anden taktik i deres forsvar mod en evt.
fjende. Som en bulldozer styrer de frem mod fjenden og
bider, som regel dog kun med et skinangreb. Er der tale om

Ligesom med mange andre dyr i Sverige går diskussionen på,
om vildsvin er et skadedyr, og derfor bør efterstræbes. Svaret
afhænger af, hvem man spørger.
For skovejerne er det en fordel, at de fleste vildsvin holder
til i skovene, for undersøgelser viser, at de mindsker antallet
af skadelige insekter, at artsrigdommen af planter påvirkes
positivt og øges med 30 %, og at dyrene med pelsen bidrager
med en bedre spredning af plantefrø.
Jægerne jubler, da de her har fået et nyt jagtobjekt, som bl.a.
mange danske jægere betaler ”kassen” for. Sådan et par dages
jagt løber let op i 3 – 4.000 kr.
Landmændene vrider hænder. Deres afgrøder er udsatte, især
hvis de grænser op til skov. Men da mange svenske landmænd samtidig er skovejere, og da udlejning af jagt rigeligt
kompenserer for evt. tab af fortjeneste ved planteavl, må facit
vist siges at være positivt.
n
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besökt dit Gu
Gubb
b
Skulle der være en læser, måske udenfor målgruppen, der ikke
kender ”de ældre mænds børnehave” - eller Gubbdagiset, så
prøv at se under www.gubbdagis.se.
Af Bjørn Donnis

For de, der ikke lige sidder ved noget med internet adgang,
bør jeg måske afsløre, at ”Gubbdagis” er kælenavnet for
”Clas Ohlson”-forretningerne. Og for de enkelte, der måtte
være virkelig uvidende om de væsentligste institutioner,
der opretholder og skabte vore dages Sverige, kan det kort
forklares, at ”Clas Ohlson” er en postordreforretning. I dag
også med fysiske butikker i alle mellemstore byer i Sverige
og i flere andre lande.

Kun for mænd. Næsten.

Falurøde ledninger og det lille stik

Desuden har man i dag en masse ”almindeligt” udstyr til
have, hus og køkken, legetøj osv. Stadig med et twist mod
det, der er lidt smart, teknisk eller anderledes.

”Clas Ohlson” udmærker sig ved at have alle de tekniske
dimser, beslag og værktøj - og meget andet - som man
mangler, samt - især - det, man ikke anede man manglede,
før man så det!
Eksempler på ting jeg mødte første gang hos ”Clas Ohlson”: Falurøde elledninger og ledningsholdere, (når man er
nødt til at føre en ledning op til en lampe udenpå huset);
forsænkeren, der kan monteres i en bitsholder; det lille
stik, der gør at alt indhold på et SIM-kort, for eksempel alle
telefonnumrene, kan læses og gemmes på din PC - uanset
mobilens mærke eller alder.
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Fundamentalt set fører man: værktøj (især elektrisk), beslag,
data-, telefon- og mobil udstyr - inkl. det specielle kabel,
som man eller kun kan finde på internettet.
Man har selvfølgelig også batterier i alle de kendte størrelser – og andre størrelser, man ikke anede eksisterede –
tilsvarende for stik af enhver art.

I forretningerne synes der konstant at opholde sig et antal
midaldrende+ (og yngre) mænd, der, som forfatteren, trisser rundt og ser på dimser, mens de spekulerer på hvilken
undskyldning, der måtte kunne anvendes succesfuldt til
at hjemføre endnu et uundværligt stykke værktøj – eller
legetøj!
For god ordens skyld: der kommer også mange kvinder, og
de er naturligvis velkomne, men det synes som om de ge-

dagis?
nerelt bare spørger, bliver vejledt – og køber! .. Har kvinder
slet ikke forstand på at shoppe væsentligheder?

..og hvorfor skal netop denne forretning
så lige omtales?
For nylig bortgravede jeg endnu noget af det 30 cm tykke lag
af bark og tørv, der havde aflejret sig på gulvet i den del af stalden, der fra omkr. 1940 til 2000 var blevet anvendt til brændeskur. Her dukkede der dels nogle aviser op - og så et fuldstændigt intakt ”Clas Ohlson”-postordrekatalog årgang 1950/51.
Juvelen i min samling af antikvariske svenske memorabilia.
Heri kunne man finde endnu flere uundværlige dimser, som
jeg desværre ikke havde haft mulighed for at anskaffe, mens
tid var.
n

SE KLIP FRA DET GAMLE
”CLAS OHLSON”- KATALOG
PÅ DE FØLGENDE SIDER.

KORT OM ”CLAS OHLSON”:
Firmaet stiftedes i 1918 af den 22 årige Clas
Ohlson i Insjön i Dalarne. I begyndelsen solgtes
mest tekniske håndbøger, kameraer, fotoudstyr
og tegninger. Dels til ting man kunne snedkerere,
dels til mere tekniske apparater. Også håndbøger i skov- og landbrugsdrift samt sprogkurser
førte man. Efterhånden kom værktøjet til og kort
efter radiokomponenter.
Man får lidt fornemmelse af folkeoplysning,
teknikum, højskole og landbrugsskole på privat
initiativ.
Bortset fra en forretning ved hovedkvarteret i
Insjön var firmaet rent postordrebaseret indtil
1980, hvor man begyndte at åbne forretninger
i byer over hele Sverige. I dag er det naturligvis
også internetbaseret: www.clasohlson.se
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En anden ting der til forveksling ligner, hvad man kan købe
i dag er disse termometre!

1950/51 førte Clas Ohlson stadig
mange konstruktionstegninger –
og det var ikke kun modeller eller
små opgaver man kastede sig ud i.

Kameraer var stadig vigtige – og
sådan et dobbeltlinset spejlreﬂekskamera af ukendt mærke
var nok dyrt for langt de ﬂeste!
Og selvom vi er nogle, der husker
denne kameratype som Rolleiﬂex:
dobbeltlinset spejlreﬂeks med 6 cm
rulleﬁlm, så er tiden godt nok løbet
fra dem.

Og endnu en tegning – vel
en beskeden forløber for de
”hjemmesavværk” – eller rettere
”torparesavværk”, der består af
en kædesav monteret på et styr,
hvorved man kan producere
egne brædder (mod en betydelig benzinudgift og et enormt
CO2-udslip). Her er den absolut
CO2-neutrale udgave, der oven i
købet ikke laver et unødigt bredt
savspor og samtidigt motionerer
brugeren.
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Én ting, der nok er værd at huske
på, er at hele Norden – selv det
neutrale Sverige – dengang
stadigt var et samfund præget
af meget beskedne forbrugsmuligheder for langt størstedelen
af borgerne. Når man havde
betalt tøj, mad og bolig, var der
ikke meget tilbage. Kunne man
skærpe barberbladet så sparede
man 5 øre til et nyt!

SAMMENLIGNING AF PRISERNE.
Ifølge Danmarks Statistik er de danske priser steget
til ca. det 16-dobbelte fra 1950 til i dag – og lønningerne endnu mere. Ifølge ”Riksbanken” er priserne
i Sverige steget lidt mere. Så gang de gamle priser
med 15 – 20, og husk at lønningerne dengang var
relativt dårligere for langt de fleste.

Havde man mange penge, og masser af tid til at
lege, kunne man bygge modelﬂy, og noget af det
mest avancerede (på denne tid et helt år inden det
føste jet drevene passagerﬂy gik i drift!) ville være at
springe et trin frem og bygge et raketdrevet ﬂy. Eller
er det en såkaldt ”ramjet”?

Et sted mellem loddekolben, der opvarmes på
primussen og den elektriske loddekolbe ﬁndes/
fandtes denne – der kunne være nok så relevant
for torparen uden el i huset!

Næsten ligeså nyt (solgt fra 1936) var et fantastisk
materiale: ”Plexiglas®” eller poly(methylmeth-)
acrylat. Bemærk hvor små stumper, der tilbydes til
salg.

Til gengæld har jeg da stadig en boremaskine, der
ligner disse – men den bøjelige aksel, jeg kender, ser
anderledes ud end denne.
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Ekomatic – kr. 4.795,-

Duomatic med hus – kr. 20.200,-

ED !

Nem at samle

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

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

Undgå myld
og tag traile

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 gyldi
til Danske Torpare.
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Foto. Merete Nørgaard

AKTIVITETER oktober 2010 - januar 2011
På de følgende sider kan du se Danske Torpares Aktivitetskatalog.
Kataloget er justeret i forhold til udgivelsen i augustbladet, således det kun er aktuelle aktiviteter,
og aktiviteter med endnu ledige pladser, der er beskrevet.
Aktiviteter, der allerede er udsolgt, er fjernet fra oversigten.
Hvis du derfor ikke kan finde omtalen af den aktivitet, du allerede har meldt dig til, er det altså ikke fordi,
den er aflyst, men blot fordi der ikke er plads til flere deltagere.
Vel mødt til et varieret udbud af aktiviteter, der alle har til formål at fremme livsglæde og viden om det svenske samfund.
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AK TIVITE TER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

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

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 Bernadottes Allé 4 (ved Østerport)
Koncerten begynder kl. 19.00, hvor alle
bedes være på plads i kirken

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

AK TIVITETER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

Pris pr. deltager: 100,00 kr.
Traktement: Sandwich + en vand/øl serveres fra kl. 19.00 - en halv time før start.
Vært: Lena Gammelgård

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

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

KULTUR & HISTORIE
MAN ER VEL IKKE SÅ FATTIG,
AT MAN IKKE HAR RÅD TIL EN
LILLE BIRKESKOV!”
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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 talets gåva och sång.

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

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

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

Kender vi hinanden godt nok til at undgå
misforståelser? Kom og lyt/kig på et særdeles
spændende foredrag v/ sproglærer og kulturformidler 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 serveres fra kl. 17.30 - en halv time før start
Vært: Liselotte Persson
Tilmelding senest: Mandag den 25. oktober 2010

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.vielskersvenskerne.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. oktober 2010

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

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

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 traditionelle 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

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 sikkerhedsudstyr 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 selv medbringe
madpakke til frokost.
Vært: Hans Peter Bach
Undervisere: Bo Brockmann og Erik Lund
Nymark, Skovskolen

KH02: Onsdag d. 27/10 2010
Tilmelding senest 6/10 2010
”Smultronstället” af Ingmar Bergman, 1957
KH03: Onsdag d. 10/11 2010
Tilmelding senest 20/10 2010 ”Att angöra
en brygga”, af Tage Danielsson, 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.

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

AK TIVITE TER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

SVENSKE FILM I ROSENKÆRET

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

AK TIVITETER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

TORP & TRÄDGÅRD
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AK TIVITE TER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

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

MALING MED
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

BEVAR HUSETS SJÆL

AK TIVITETER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

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.

24

Efter en gennemgang af svensk vandgeologi og brønde i al almindelighed,
fokuseres på ”hvad vandanalysen i virkeligheden fortæller” specielt med henblik på
borede brønde/”vandboringer”. Grundlæggende kan alt vand blive godt, men
det koster måske, især hvis ejeren ikke har
større kendskab til emnet. Vi gennemgår
mulighederne for filtrering af vandet.
OBS: Har du en gravet brønd (en ”huli-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

Restaureringsarkitekten Søren Vadstrup
fortæller om sine mangeårige erfaringer
med linoliemaling, limfarver, temperafarver (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 malingstyper 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

Restaureringsarkitekten Søren Vadstrup,
kendt fra den smukke bog ”Huse med
sjæl”, vil fortælle om, hvordan man ved,
såvel udvendig som indvendig, istandsættelse, 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

Vi sætter fokus på, hvad vi erfaringsmæssigt skal vide inden og lige efter købet af
hus i Sverige. Advokat Lars Holm Rasmussen, beskriver forløbet af en handel og
taler om den jura, teknik og økonomi, man
kommer i berøring med. Gennemgang af
købekontrakt, typiske vilkår, tinglysningssystemet 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 fritidshus” på hjemmesiden.

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

JURA & ØKONOMI
INTRODUKTION TIL JURA,
ØKONOMI OG TEKNIK
FOR NYE TORPARE.
Holdnummer, dato, tid og sted:
Holdnummer JØ03: max. 25 pladser
Torsdag den 11. november 2010, kl. 18.00
– 20.30 på Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

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

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

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
selv medbringe madpakke til frokost.
Vært: Marianne Kirchhoff
Tilmelding senest: Tirsdag den 4. januar
2011

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 eksempler fra litteraturens, musikkens og teatrets
verden.

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

Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største forskelle mellem
dansk og svensk. Vi arbejder med svenske
tekster, ordforrådsøvelser, lette dialogøvelser – 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
selv medbringe madpakke til frokost.
Tilmelding senest: Tirsdag den 4. januar
2011

SVENSK
SVENSK I HVERDAGEN
- FOR BEGYNDERE V/ KENNETH
BENGTSSON, SPROGLÆRER.
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

SVENSK I HVERDAGEN
– FOR BEGYNDERE V/ KENNETH
BENGTSSON, SPROGLÆRER.
Hold nummer: SV04 – max. 12 pladser
Dato og tid: Mandag den 17. januar 2011,
kl. 17.00 - 19.30, i alt 10 mandage
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

DEN SVENSKE KLANG SVENSK FOR BEGYNDERE
V/ KIM PAGE, KULTURFORMIDLER OG SPROGLÆRER.
Hold nummer: SV06 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 8. januar og søndag den 9. januar 2011, kl. 10.00 - 16.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

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 søndag den 16. januar 2011, kl. 10.00 - 15.00
Sted: Rosenkæret 13A, 2860 Søborg

AK TIVITETER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

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 Danmark! Foredragsholder: Michael Nicolaisen

AK TIVITE TER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

KØB AF MOTORKØRETØJ
I SVERIGE
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AK TIVITE TER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

KALENDER FOR SÆSONEN

TILMELDING

Oktober

Brug hjemmesiden til tilmelding og betaling af aktiviteter.
Gå ind på www.danske-torpare.dk og vælg dernæst punktet:
Aktiviteter.
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TT06
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”Man er vel ikke så fattig, at man ikke
har råd til en lille birkeskov!”
Trædag på Skovskolen i Nødebo
Bellmanaften
Svensk film i Rosenkæret
Svensk i hverdagen - for begyndere
- weekend
Svensk historie, kultur og mentalitet
Vi elsker (at hade) svenskerne
Svensk film i Rosenkæret
Før underskriften
Vandkvalitet og borede brønde samt
filtre

AK TIVITETER OK TOBER 2010 - JANUAR 2011

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.

Lucia

Den svenske klang - svensk for
begyndere - weekend
Køb af motorkøretøj i Sverige
Svensk film i Rosenkæret
Svensk for begyndere - weekend
Svensk i hverdagen – for begyndere
– start aftenhold
Bevar husets sjæl
Svenske film i Rosenkæret

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

17

TT08

Maling med klassiske malingstyper

Marts
3

KH08

Takt, tone og traditioner

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.

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

Advokat
Lars Holm Rasmussen

s

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

mail@skaanebyg.dk

www.skaanebyg.dk

Kontor: Søgade 16, 4100 Ringsted
Post: Dronning Margrethesvej 27, 4100 Ringsted
Tlf. 20 99 18 00 - Fax 57 67 05 30
e-mail: LHR@mail.dk

Rent Drikkevand

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

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for reparationer på din ødegård eller fritidshus
- også nybygninger. Stor aktionsradius. Gerne fast skriftligt tilbud.
Humane priser. Kontakt venligst:
   
    
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Forstue
Hovedindgangen til huset vendte direkte mod vest, og da den fremherskende vind på
disse breddegrader er vestenvind, var det ikke specielt heldigt. Om vinteren var der
altid hundekoldt i forgangen. Løsningen blev et vindfang med stil.
Tekst og fotos af Annette Jørgensen og Palle Rosted
Der skete det heldige for os, at den svenske krone begyndte at
rasle ned. Den tog faktisk et styrtdyk og gik fra cirka kurs 80 til
kurs 68, så det var noget man kunne tage og føle på.
Nu havde vi ikke på noget tidspunkt lavet noget budget, men
vidste godt, at vi nok skulle regne med en million, før vi var
tilfredse med huset. Ved en nærmere beregning fandt vi ud af,
at vi faktisk havde sparet omkring SEK 100.000, så dem kunne vi
jo lige så godt bruge til noget fornuftigt.

I stil med huset
Håndværkerne havde efterhånden været her så længe, så de
næsten var en del af familien. Ud over mine ustandselige drillerier brugte vi faktisk lang tid på at diskutere, hvordan vi kunne
løse de problemer, der hele tiden dukkede op. Mit forslag om

28

en forstue blev mødt med jubel, og i løbet af to dage lå der en
flot tegning med en sparemodel og en de luxe model. Det, der
hele tiden betød noget for os, var, at huset udadtil skulle bevare
sit oprindelige udseende, og spørgsmålet var naturligvis: Ville
en sådan udbygning ændre husets udseende totalt, eller ville
den falde ind i helheden?
Efter mange overvejelser besluttede vi os endelig for den dyre
model. Selve udestuen kom til at stå på nogle betonsøjler.
Jeg skal gerne indrømme, at vi ikke var særlig begejstrede for
denne løsning, men håndværkerne beroligede os hele tiden bare vent og se.

Råd under døren
Det første, der skulle ske, var naturligvis at fjerne den gamle
granittrappe, og det gik uden problemer ved hjælp at en mini-

de luxe
digger. Imidlertid var trappen kun lige fjernet, før vi fik lidt af
et chok. Bjælken under hoveddøren var pilrådden og kunne
fjernes med de bare hænder!

Vi var bestemt lidt betænkelige ved situationen, men tømreren tog det helt roligt og sagde, “bare vent lidt, så skal I se”. En
halv time senere havde han blotlagt området under døren og
havde savet det rådne stykke træ ud. Det viste sig, at råddet
var begrænset til ti centimeter på begge sider af døråbningen,
hvor træet nu viste sig at være sundt nok. En lille halv time
senere havde han tilpasset en bjælke af samme dimension som
den oprindelige bjælke og havde kilet den på plads. Efter at
fundamentet var i orden, gik det hurtigt med at stille skelettet
til tilbygningen op, og på mindre end en uge var der også tag
på bygningen.

Ventetid på døre og vinduer
Den næste uges tid gik med at isolere udbygningen, indsætte
døre og vinduer og få lavet de elektriske installationer. Endelig
stod udbygningen delvis færdig, og stilladset var fjernet, så vi
kunne vurdere, om vores beslutning havde været rigtig eller
forkert.Umiddelbart så det ikke ud til at skæmme resten af huset, men trappen manglede stadig, og før den var lavet, var det
umuligt at komme med en rigtig bedømmelse heraf.Trappen
var nu ikke så simpel at lave, og tømrerne havde bestemt også
gjort sig umage.
Som det ofte sker, når man skal have lavet noget med vinduer
og døre, er der leveringstid, og det måtte vi sande, både hvad
angår døre og vinduer. Imidlertid klarede håndværkerne det
rigtigt godt, men i første omgang måtte vi klare os med plastikvinduer. Det værste var nok, at vi ikke havde nogen hoveddør,
men det klarede de også. Selv et rhombeformet vindue havde
de tegnet. Hvordan blev så det færdige resultat? Døm selv; vi er
rigtig glade for resultatet.
n

Annette Jørgensen og Palle Rosted købte et torp på
150 m² i november 2007, med en lade på 90 m² og en
grund på 2200 m², for 600.000 danske kroner. Torpet
ligger 400 meter fra Laganåen, nær Markaryd. Allerede ved første besøg besluttede de, at stedet skulle
bringes tilbage til sin oprindelige stand, koste hvad det
ville, og det har været en både sjov og dyr opgave med
problemer og oplevelser undervejs, som de deler ud af
i Torpare. Denne gang om bygning af forstue og trappe.
29
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To ting, din svenske skovnabo
aldrig vil fortælle om
En svensk skovejer kunne aldrig drømme om at
afsløre sit bedste kantarelsted. En svensk skovejer
fortæller heller aldrig om de penge, som han eller hun
tjener på sin skov. Det taler man ikke om og da slet
ikke med sine naboer.
Men alle ved, at en velplejet skov kan blive en gylden
chance. At skoven ikke bare byder på dejlige naturoplevelser, men også et godt afkast. Som skovejer i
Sverige har du sikkert mange spørgsmål vedrørende

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

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

www.sydved.se
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Det svenske flag
Det svenske nationalﬂag blev ofﬁcielt indført i 1906, men har været i brug siden 1500-tallet.
De blå og gule farver er heraldiske og stammer fra de tre gule kroner på blå bund, som ﬁndes
i det svenske rigsvåben.
Flaget menes at være inspireret af den danske ﬂag, Dannebrog.
Man hører første gang om det svenske ﬂag under Gustav Vasa i 1562:
Flaget skal være ”gult udi korssvijs fördeelt påå blott”, hvilket betyder
”gult i korset ud over blåt”.
Det svenske nationalﬂag skal have dimensionerne 10 i højden og 16 i længden.
De indre blå felter, nærmest ﬂagstangen, skal være i proportionerne 4 til 5 og de
ydre felter skal være 4 og 9 i højde og længde. Korsarmenes bredde skal være
halvdelen af de blå felters højde.

OFFICIELLE FLAGDAGE I SVERIGE:
1. januar - nytårsdag
28. januar – kong Carl XVI Gustafs navnedag
12. marts – kronprinsesse Victorias navnedag
Påskedag
30 april – kong Carl XVI Gustafs fødselsdag
1. maj
Pinsedag
6. juni – Sveriges nationaldag – og ”svenska ﬂaggans dag”
Midsommerdag
14. juli – kronprinsesse Victorias fødselsdag
8. august – dronning Silvias navnedag
dagen for valg til Riksdagen
24. oktober – FN-dagen
6. november – Gustav Adolfsdagen
10. december – Nobeldagen
23. december – dronning Silvias fødselsdag
25. december – juledag

Foto Tage Olsin
32

149,D.
PR. M

GARANTI
DÆKNINGS

ler
D Æ KNNE ITINLBGAelGE
!
PE N GE

BESTIL NU:
Det eneste du behøver for at komme i
gang er en startpakke med router.

Se vores aktuelle
tilbud på net-1.dk eller
ring 43 76 66 68

TAG I N TER N ETTET ME D I DIT S OM M E R HUS I S V E R IGE
Net 1 har etableret et særligt bredbåndsnet med dækningsgaranti i hele
Skandinavien. Så du både kan gå på nettet derhjemme – og tage internettet
med til Sverige, uden at det koster ikke ekstra
N

Y

T

Net 1 har licensen til en ny bredbåndsfrekvens med meget
længere rækkevidde. Vores master når ud i de yderste
områder af hele Skandinavien, og derfor dækker vi der, hvor
andre ikke kan. Så du får den bedste dækning, lige meget

Bredbåndsnet

Bredbånd som rækker længere

om du er i sommerhus i Sverige – eller er derhjemme.

Endelig sommer i Småland!

P ip p

ip

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

bhaveri
Tilmeld

en kræsne
sælges
kontingentet
g overordentligttil
velbevaret
fra starten
af
1800-tallet
med
betalingsservice
mle bevaret.
r et væld af antikviteter fra
1800-tallet.
Fire bilæggerovne,
Brug evt. linket på forsiden af www.dansketed, el, varmt torpare.dk
og koldt vand,
t og varmepumpe.
ekøkken, spisekammer, stor
ærelser, badeværelse samt

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

eliggende ved mindre lokal
nabo til skoven. To mindre søer
en og ca. 6 km til den store sø

” Salgstanker ”

Bliv en vinder i 2010! Sælg ell køb din
ødegård, jagtejd & torp via os
Vi søger flere ødegårde til formidling
– kontakt os
info@swedenhouse.dk

+46(0)481-57077 / +46(0) 766 455 020

www.swedenhouse.dk
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SOL-REVOLUTION
PÅ FOLDEN
Fra primitiv hytte uden el og vand, til mindre primitiv hytte med
solpaneler - og et enkelt strømstik til moderne bekvemmeligheder.
Tekst og fotos af Gertrude Helweg
”Folden” er navnet på den røde ”stuga”, som min bror og jeg
ejer i fællesskab. Den ligger i udkanten af skoven, i et område
hvor der engang var landbrug, men hvor de fleste små marker
nu ligger udyrkede hen - og nogle endda er sprunget i skov.
Vores forældre købte huset, da vi var små, i 1959, til den svimlende sum af 1.000 svenske kroner for huset med tomt, plus
4.000 for den tilstødende mark med skovkant; i alt fire tønder
land.

Vand fra brønd og das i laden
Vi har altid været selvforsynende med brænde til komfuret i
køkkenet og de to kakkelovne, en i stuen og en i det ene soveværelse. Min far savede i starten træerne over ved håndkraft
og kløvede al brændet selv. Senere hen erhvervede han sig
en motorsav, og min bror, der nu tager sig af brændesituationen, har tilladt sig den luksus at låne en brændekløver en
gang om året.
Huset havde været forladt et godt stykke tid, da vi overtog
det, og de elektriske installationer var nærmest livsfarlige. Så
det hele blev pillet ned, og der kom aldrig noget nyt op. Derfor blev det et hus uden el, og der var heller ikke indlagt vand.
Vand får vi fra en brønd med en nydelig, blå pumpe på gårdspladsen, og das er der i laden. Det fungerer udmærket. Min far
lavede desuden et badeværelse med afløb i laden; rummet
kunne varmes op med en petroleumsovn, og vand bragte
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man selv med over fra huset.
På brændekomfuret står der en kæmpe gryde med vand, så vi
mangler aldrig varmt vand, i hvert fald ikke i de kolde årstider
hvor der er ild på komfuret hele dagen.

Solpaneler som mulighed
Belysningen har således i mange år været ved petroleumslamper og stearinlys. Desværre blev vores bedste og smukkeste petroleumslamper stjålet for 10-15 år siden, og vi har
aldrig fået sat nogle nye op, idet vi til fulde havde forstået,
at det netop ville være noget, tyveknægte gik efter. Men
efterhånden som vores forældre blev gamle, kom elektricitet
på tale.
Vi har nu arvet huset, og min bror og jeg skulle sammen finde
ud af en løsning. Vi og vores ægtefæller er heller ikke helt
unge længere, og det kneb lidt med at læse ved petroleumslampens skær.
Vi havde et stykke tid tænkt på solstrøm, og takket være min
mand, der satte det hele i gang, har vi nu revolutioneret livet
på Folden: Vi har fået lys over det hele, og det gamle køleskab,
der kørte på gas, er blevet erstattet af et nyt, der kører på 12
volts strøm.
Lamperne er med 12 volts pærer, og det er ganske små,
kønne kahytslamper, købt under bådudstyr. Alle senge har
fået hver sin lille læselampe, og desuden er der sat lampe op

over komfuret og over køkkenvasken. I forstuen og på loftet
er der en diodelampe, der næsten ingen strøm bruger.

mobiltelefon eller computer, og om sommeren kan vi tage en
vandkoger i brug, hvis vi ud på dagen vil lave en kop kaffe, og
ilden i komfuret er gået ud.

Energi i batteribanken
Ideen er, at solcellerne i de lyse timer lader mere eller mindre
hver dag, mens vi kun er der i perioder. Så vi benytter et par
solceller, og så en stor batteribank, som kan blive ladt op,
mens vi ikke er der og ikke bruger strøm. Den kan så supplere
solcellerne, når vi er der. Solcellerne måler 60 gange 150 cm
hver. De er placeret på taget mod syd og giver en nominel
effekt på 150W.
Batteribanken er på 640Ah og består af fire forbrugsbatterier.
Da de giver god strøm i længere tid, er de væsentligt bedre
egnet end bilbatterier, som er beregnet til at give en masse
strøm i den korte tid, man starter motoren.
Fordelen er, at det er enkelt at udvide, hvis erfaringen viser,
at opsætningen ikke er tilstrækkelig. Man kan sætte en ekstra
solcelle på taget, eller man kan tilføje batterier.
Lidt elektronik sørger for, at batterierne hverken bliver opladet
for meget eller helt bliver afladt.

Sinusformet luksus
Den helt store luksus er, at vi har en inverter, der kan lave
rigtig (sinusformet) 220 volt. Det tillader os opladning af f.eks.

Vi har kun opsat et enkelt stik, så vi ikke forfalder til at anskaffe
større energislugere.
Det hele er dimensioneret således, at vi om vinteren kan
bruge strøm i en uges tid og om sommeren hele tiden.

Solen skinner dobbelt
Alt i alt har solceller, batterier, ledninger, lamper, køleskab mv.
kostet ca. 45.000 kr.
Det er muligvis ikke meget mindre, end hvad det ville have
kostet, hvis vi skulle have lagt almindelig el ind - hvilket dog
ikke ville være helt enkelt, da de gamle luftledninger til huset
for længst er taget ned, og man derfor skulle have gravet
kabler ind til huset, som ligger ca. 100 m fra vejen. Men vores
strøm er gratis, og når solen skinner, er det, som om den skinner dobbelt for os, for så lader solcellerne på livet løs.
Vi trives med det primitive liv på Folden, hvor man kommer
helt ned på jorden og føler sig langt væk fra hverdagens
hektiske liv, og vi har det helt fint med den nye luksus med lys
og køleskab, og så heller ikke meget mere. Ingen elektriske
apparater til det ene og andet – hvor går grænsen? Det er vi
forskånet for!
n

GODE BILISTER FORSIKRER SIG

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

Jo færre skader,
jo lavere bliver din præmie
på bilforsikringen

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

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

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

Forsidebilledet snyder! Men retten er godkendt.
Tina Krejberg, der til dagligt arbejder i Danske Torpares
sekretariat, lånte bogen “Vardagskök med svenska smaker”
med hjem for at teste en ret.
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Tekst og fotos af Tina og Michael Krejberg
Vi endte med at tage retten fra forsiden, ”Kivikskyckling
med äpplen”, fordi den så så indbydende ud. I bogen
findes den på side 72.
Opskriften er nem at følge. Vi fandt dog hurtigt ud af, at
fotoet af retten i bogen er et snydefoto. Retten har været
en tur i ovnen for, at give den lidt kulør og sprødt skind på
kyllingen. Det står der ikke noget om i opskriften!
Retten bliver nemlig temmelig bleg at se på – og dermed
knap så indbydende i udseendet, som man kan se på
vores fotos.
Kan man lide mad, der ikke smager ”farligt” eller af for
meget – så er det en fantastisk ret. Men kan man lide - og
forventer man, i forhold til den mængde og valg af råvarer
og krydderier, der er i opskriften - at maden smager af
hvidløg, rosmarin, timian osv., ja, så bliver man slemt skuffet.
Retten er spiselig og god, men den kommer ikke på vores
menu derhjemme. I øvrigt skal jeg da lige sige, at Calvados
smager dejligt, men er dyrt!

Kivikskyckling med äpplen
4 personer:
1 kylling
salt og hvid peber
2 fed hvidløg
10 – 15 skalotteløg
3 – 4 faste, røde æbler
olie til stegning
1 dl calvados (æblebrændevin)
1 spsk smuldret, frisk timian
2 tsk hakket, frisk rosmarin
5 – 6 dl hønse bouillon

Skær kyllingen i 6 – 8 stykker og gnid dem med salt og hvid
peber. Skræl og hak hvidløget, og skræl og halver skalotteløgene. Skær æblerne i både og fjern kernehusene.
Brun kyllingestykkerne let i olien og tilsæt hvidløg og løg.
Steg nogle minutter. Læg æblebådene i gryden og steg yderligere 5 minutter. Vend kyllingestykkerne jævnligt.
Hæld calvados og krydderier ved, kog op og tilsæt bouillonen. Lad simre under låg ca. 30 minutter til kyllingestykkerne
er gennemstegte.

Velbekomme.
Server med kartofler eller ris.

Opskriften er taget fra bogen ”Vardagskök
med svenska smaker” af Eja Nilsson og Holger
Edström.
Bogen er sendt til foreningen til anmeldelse,
og hvis der er andre medlemmer, der har lyst
at låne bogen hjem til test – og efterfølgende
”anmeldelse” i bladet - kan den rekvireres på
kontoret.
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KØB AF
KØRETØJ
I SVERIGE
En dansker med fritidshus i Sverige kan sagtens,
lovligt, anskaffe en svensk indregistreret bil.

Af Michael Nicolaisen
Vi kender alle nogle, som mener at have hørt et eller andet,
man kan gøre for at køre billigt i Danmark i en svensk registreret bil. Men lad mig ved denne lejlighed slå fast: Der er
ingen smarte genveje, hvis man skal være på den rigtige side
af loven. Med hensyn til kørsel i Danmark i en svensk indregistreret bil, hvor man stadig har bopælsadresse i Danmark,
kan dette kun lade sig gøre i forbindelse med gennemkørsel
for at komme på ferie syd for Danmarks grænse (24 timers
transit ”visum”). Se mere på www.skat.dk (Punktafgiftsvejledning 2010-1 E.5.2.2 Brug af udenlandsk køretøj her i landet)

Nummeret skal bruges i forbindelse med indregistreringen
af køretøjet.
I forbindelse med ansøgningen om samordningsnummeret
skal der fremsendes gyldig legitimation (f.eks. kopi af de
første sider af ens pas) til Transportstyrelsen sammen med
postadressen til ens svenske bolig. Man kan evt. søge om
samordnings-nummeret, når man skal ejerskifte det køretøj,
man har købt. I den forbindelse er det også vigtigt, at man
har et forsikringsselskab, der kan forsikre køretøjet fra første
indregistreringsdato.

Sund fornuft
Udlændinges køb af bil i Sverige
I forbindelse med køb af et køretøj i Sverige er der flere ting,
man skal være klar over, inden man giver sig ind på det svenske køretøjsmarked. Jeg vil her give et overblik over mulighederne og de problemer, der eventuelt kan være forbundet
med dette.
Før købet skal man have et ”Samordnings-nummer”. Dette
nummer, der svarer til et personnummer i Danmark, kan bl.a.
tildeles af Transportstyrelsen (tidligere var det ”Vägverket”).
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Registreringsattesten kan være af to forskellige typer, afhængig af hvor gammel attesten er. Før 2004 er det en enkelt
seddel, efter 2004 er den todelt (del 1 og del 2). I sidste
tilfælde er det vigtigt at få begge dele med ved købet.
Køretøjer i Sverige skal oftere til syn end i Danmark. Det er
derfor vigtigt, at man tjekker, hvornår bilen sidst er synet.
Der afleveres ved hvert syn en seddel til ejeren, hvorpå der
står, hvordan synet er forløbet og eventuelle fejl og mangler.
Denne seddel bør man få udleveret. Se mere om dette på

Foto: Anssi Koskinen

www.transportstyrelsen.se Husk altid: At købe brugt kan
give nogle problemer bagefter, bl.a. med reparationer mv.,
således at den ”billige” svenske bil kan gå hen at blive dyr.
Husk den sunde fornuft selvom en given bil umiddelbart
synes rigtig billig for en dansker.

Hold øje med postkassen
Efter købet vil man modtage registreringspapirer og opkrævning af vægtafgift (”fordonsafgift”) m.m. på sin svenske
adresse. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt får tømt postkassen, hvis der skulle ligge en synsindkaldelse eller andet,
der vedrører køretøjet.
Hvis køretøjet ikke bliver brugt hele vinteren, kan man tale
med sit forsikringsselskab om en delvis afmeldelse. Herved
kan man evt. spare nogle penge. Indregistrering hedder på
svensk ”påställning” – afmeldelse hedder ”avställning”.
Den lille kulørte mærkat på nummerpladen, som før i tiden
fortalte om, hvornår der var betalt vægtafgift (”fordonsafgift”), har ikke længere nogen betydning. (Fra 01-01-2010). n

Transportstyrelsen – alt vedr. køretøjer i Sverige:
www.transportstyrelsen.se
www.bytbil.se - salg af brugte køretøjer. Svarer til
den danske ”Bilbasen”.
www.blocket.se - salg af stort set alt.
Svarer til ”Den blå avis”.
Kørekortsportalen (information om svensk kørekort):
www.korkortsportalen.se
Denne artikel, om køb af bil i Sverige, kan også findes
i ”Vidensbanken” på www.torpare.dk
Den 10. januar 2011 afholder Danske Torpare kurset:
”Køb af motorkøretøj i Sverige”. Tilmelding på
hjemmesiden.

39

KORT OM KORT

Nysgerrighed, hygge og en smule ejerstolthed. Interessen for kort i
alle størrelser, og til mange formål, kan hurtigt gribe om sig.
Tekst og foto af Met’Marie Eskesen Lambers

Lille brik i det store puslespil

Som ny ejer af en torp i Skåne gik der ikke lang tid, før jeg
fandt mig selv snusende blandt bøger og kort hos ”Nordisk
Korthandel” i København. Jeg fandt hurtigt et ”terränkarta” i
1:50.000. Det er rigtig godt til at vandre efter. Hjemme havde vi
”Vägatlas över Sverige” på 1:250.000 for det sydlige Sverige og
1:450.000 for det nordlige. På rastepladsen i Ekeröd kunne vi, i
en automat, trække et oversigtskort over Skåne med en skala
på 1:255.000, som vi omgående klippede ud og hængte op på
væggen i huset.

Kortet bliver nu rullet ud med højtidelig mine, når vi har gæster,
og tit og ofte når vi lige skal orientere os i lokalområdet for at
finde ud af hvilken sø, torp eller plantage, naboen refererede til
i dagens samtale. På kortet finder vi kirken, lysningen, som forbinder to skove for enden af hjulsporet, ser hvordan nabogrunden er en lille tap af et større skovareal, og hvor stendiget rejser
sig op af højdedraget. Det er en stor tilfredsstillelse at vide, hvor
vi er, og der ligger nok også en snert af ejerstolthed - eller skal
vi kalde det territorium-afmærkning? - selvom den lille torp
stadig kun syner som en lille brik i landskabets store puslespil.

Kort til hygge

Kobberstik eller mobil

Der er ikke noget så hyggeligt som at kunne kigge kort; finde
ud af hvor man er og undersøge signaturforklaringen til brug
for opdagelser af vandfald, runesten og skjulte søer. I den lidt
mere dekorative afdeling har vi et gammelt skolekort over
Sverige hængende på væggen med læderstrop og gulnede
kanter - vældig hyggeligt.
Men meget hurtigt opdagede vi, at disse kort, inklusive dem
vi fandt hos ”turistbyrån”, alligevel ikke helt tilfredsstillede vores
nysgerrighed, og endnu engang befandt jeg mig blandt reoler
og plancher over fugle, svampe og planter, spørgende den lokale boghandler, om han mon kunne fremskaffe et kort, hvorpå
jeg kunne finde min egen grund.

Til vores samling af kort mangler vi nu naturligvis et eller andet
gammelt kobber - eller stål-stik - med et motiv fra området.
Hvis ikke fra de to nærmeste landsbyer så i det mindste fra
Kristianstad. Det kan vi dog ikke sådan bare bestille, men må
ud hos antikvariaterne og antikvitetsforhandlerne i området og det er jo ikke så dårligt. Hvis vi ikke lige kan finde vej, kan vi
jo altid hale mobilen op af lommen og taste adressen ind på
kortfunktionen. Dét er også sjovt; men kort på papir giver stadig et bedre overblik og en langt større tilfredsstillelse af vores
eventyrtrang.
n

Grunden havde jeg allerede fundet på ”google-maps” og
hygget mig med at zoome ind og opdage, at jeg kunne se
vores brændeskur - og næsten identificere formen på den lille
udstykning vores grund er. ”Lille” fordi de omkringliggende
plantager er store; bestemt ikke lille for os, som har været vant
til et frimærke af det bed, vi indtog i baggården på Vesterbro for
mere end tolv år siden.

Tæt på detaljen
”Vi skal have et kort, som er mere nøjagtigt end dette terrænkort på 1:50.000. Et hvor jeg kan se min grund”, hørte jeg mig
selv sige til boghandleren, som tog brillerne ned på spidsen af
næsen, netop som en klog boghandler, der kan sit fag, skal.
Han kiggede hen over brillerne og sagde: ”Så har du brug for et
”fästighetskarta”. Det skal bestilles og trykkes til dig personligt
og har en skala på 1: 12.500”. Fantastisk, det var præcis det,
vi havde brug for! Bestilling blev ordnet – og vi kunne hente
kortet hos samme boghandler to måneder senere. Noget gik
galt i bestillingen, og arkivet havde lige skiftet nogle kort ud til
nye versioner. Men kortet kom hjem, og vi fik det udleveret i en
gedigen paprulle med låg.
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Find kort i mange udgaver og størrelser hos for eksempel
”Nordisk Korthandel”, Studiestræde i København.
I Sverige kan man for eksempel besøge ”Kartbutiken”, Vasagatan 16 i Stockholm eller ”Kristianstads Bokhandel”
på Västra Storgatan 38 i Kristianstad.
På nettet kan man finde ejendomskortene på
www.lantmateriet.se under menuen ”kartor”.

DDB Denmark

HALV
PRIS

SBROPA
PÅ DIT
EMENT
ABONN

Køb BroPas til halv pris og nyd
dit svenske paradis i efteråret
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 køre over til dit svenske paradis, så tit
du vil for bare 142 kr. per tur i stedet for 285 kr. Og i weekenden koster det endda
kun 115 kr. per tur – gælder fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 samt alle
danske og svenske helligdage fra 4. september. Alle priser gælder i 2010 og 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 www.oresundsbron.com.
Skriv “TORPARE” i feltet Kampagnekode for at få rabatten.
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Fordele, rabatter og
tilbud for medlemmer
Foreningens tilbud til
medlemmer udvikler sig
hele tiden, og her på siderne
kan du se et udvalg. Vil du
vide mere om de enkelte
aftaler, booking, køb eller se
den komplette liste, så gå
ind på vores hjemmeside:
www.torpare.dk

BILLETTER:

RÅDGIVNING:

Færge Helsingør - Helsingborg
Mod fremvisning af gyldigt personligt medlemskort ved færgeterminalen i Helsingør kan medlemmer købe billetkort med
rabat i forhold til gældende listepriser.

Vores rådgivningspanel består af dygtige fagfolk indenfor
jura, skat og økonomi. Hver den 1., 2. og 3. onsdag i måneden tilbydes juridisk rådgivning, enten over telefon eller ved
personligt møde på Rosenkæret. Den 4. onsdag i måneden
tilbydes telefonisk rådgivning om skattespørgsmål, der har
tilknytning til den svenske ejendom. Rådgivningen finder sted
om eftermiddagen fra kl. 16, og der afsættes tyve minutter
til hver. Rådgivning bestilles ved henvendelse på forhånd til
sekretariatet på tlf. 3929 5282 inden for sædvanlig kontortid.

Medlemmer der ikke opfylder betingelserne i rabataftalen,
eller misbruger ordningen, vil blive nægtet køb. Læs mere om
betingelserne på hjemmesiden.
Stena Line: Grenå/Varberg og
Frederikshavn/Göteborg
Der ydes 10% rabat på overfarten med bil + passagerer. Rabatten gælder ikke i juli og august. Spar 100 DKK ved onlinebooking. Læs mere på hjemmesiden.
Øresundsbron
Som medlem kan du købe et BroPas-abonnement til halv pris
for det første årsabonnement. Tilbuddet gælder kun, hvis din
husstand ikke har haft BroPas indenfor de seneste seks måneder. Læs mere på hjemmesiden.

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 skatteforhold til Falunröd og vandkvalitet.

FÆLLESSKAB:
Medlemsbladets navn er: ’Torpare’ som bliver sendt til alle
medlemmer seks gange om året.
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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, arrangementer, tema-aftener og aktiviteter. I gennemsnit bliver
det til to arrangementer hver uge i højsæsonen, med mellem
10 og 300 deltagere. Det massive udbud bliver præsenteret i
medlemsbladet i august og februar samt på hjemmesiden –
hvor gør-det-selv booking 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 medlemspriser 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 Net 1 (tidligere benævnt: Ice.net) kan medlemmer
hente fordelagtig rabat på mobilt internet med god båndbredde. Læs mere om vilkår og priser på hjemmesiden.

Bestyrelse og suppleanter:

Sekretariatet:

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

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

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

Kontaktoplysninger:

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

Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Telefon: +45 3929 5282
Email: mail@torpare.dk
Hjemmeside: www.torpare.dk
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TORPARE Marked
TING OG SAGER
Sælges
Gateway D35-modem + antenne
Indrykket 17. august 2010
Til anvendelse på Icenet. Nypris: Modem 1199 kr, retningsantenne 398 kr. Begge fungerer upåklageligt. Sælges evt. hver
for sig.
Pris: DKK 600
Mail: petersylvestolsen@gmail.com
Tlf.: 2322 8880

Slagbænk
Indrykket 17. august 2010
Afsyret slagbænk af fyrretræ, som befinder sig i Blekinge 30
km syd for Karlskrona. Ring til Lisbet på (40211354) eller AnnSofie (+46 073 302 86 40) eller mail til annsofie.svensson@
netatonce.net.
Pris: DKK 800 / SEK 1020
Mail: lisbet.guhle@gmail.com
Tlf.: 3331 1354 / 4021 1354

Indrykket 11. august 2010
Kar med brændeovn og trappe, mål 180 x 180 cm, H ca 150
cm. Kan afhentes i Sverige nær Höör.
Pris: DKK 4.500
Mail: til@loneogmichael.dk
Tlf.: 4586 5717 / 2518 8021

Brændeovn
Indrykket 11. august 2010
Konvektionsovn model Andersen 4, velholdt og 9 år gammel
Pris: DKK 2.750
Mail: HPH-MS@mail.tele.dk
Tlf.: 56663043 / 3083 2195

Gas komfur + køleskab
Indrykket 11. august 2010
Voss electrolux gaskomfur model GGB5410-HV 2.000.00 kr.
Gaskøleskab model Waeco 60 liter 1.000 kr
Pris: Se ovenfor
Mail: lillepot@post.tele.dk
Tlf.: 4396 4893 / 2237 2939

ICE-net Gateway & WiFi D35

Spisestuemøbler

Indrykket 17. august 2010
D35 Gateway sælges i original emballage med vejl. og kabler.
Pris: DKK 750
Mail: falk@ready.dk
Tlf.: 4839 0566 / 2093 0299

Indrykket 11. august 2010
Bænk, 2 stole, bord, linoliebehandlet træ, udskærringer i ryg,
fra 1890èrne, meget flot stand, Foto kan sendes, Findes i
Skåne
Pris: DKK 3.000
Mail: bibilarsw@gmail.com
Tlf.: 07 3434 4889

Sauna
Indrykket 11. august 2010
Tylö ovn, kontrolpanel, bænke i vinkel, 2,30 og 1,00 m,
saunadør, 1 nakkestøtte, termometer, træøse, minutur
Pris: DKK 800
Mail: throlling7@gmail.com
Tlf.: 5132 4405
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Vildmarksbadekar

El-anlæg
Indrykket 16. juli 2010
El-anlæg. Helt nyt. 6500 kw. 1x380 volt, 3x220 volt, 1x12 volt.
Pris: DKK 3.800
Tlf.: 2065 0766

Traktor Volvo BM 650

Generator

Indrykket 11. august 2010
Kører og starter fint Ca. 6200 Timer.
Med lettere defekt hydraulik. Findes udenfor Markaryd.
Pris: DKK 15.000
Mail: Cablejoint@hotmail.com
Tlf.: 4586 5717 / 2518 8021

Indrykket 16. juli 2010
5,5 KW-(nød-)strømsgenerator, transportabel,1x230V 1X380V
og 12V udtag, 13 HK, med EL-start og snorestart, Tank: 30 L
benzin, Ny og ubrugt, Flere fotos haves, E-mail el. ring.
Pris: DKK 3.900
Mail: Captain@mtak.dk
Tlf.: 4919 4536 / 4027 4536

Købes
Robåd
Indrykket 17. august 2010
Robåd 12 - 14 fod på dansk indreg. trailer købes.
Mail: martinus@martinusandersen.dk
Tlf.: 2460 9789

Robåd
Indrykket 17. august 2010
Robåd/kano søges. Meget gerne af aluminium
eller glasfiber
Mail: allan.krugerjensen@gmail.com
Tlf.: 6156 2237

Muldtoilet
Indrykket 17. august 2010
Har du et muldtoilet du gerne vil af med,
så vil jeg gerne købe!
Mail: rosengaards@gmail.com
Tlf.: 3094 8550

Jagt søges - Tingsryd
Indrykket 11.august 2010
Jagt søges i nærheden af Tingsrydområdet, hvor jeg selv har
Torp. Høj jagtmoral. Hvor tit det skal være, aftaler vi.
Mail: broedflov@sol.dk
Tlf.: 2819 7870

Svensk idyl
Indrykket 17. august 2010.
Sommerhus/Helårshus Hyggeligt i skønne omgivelser 8
sovepladser! 2000kvm grund lige til elven. Hus: 150kvm + stor
teresse!Indlagt Vand/el Huset ligger i Hæsselholm 1 times
kørsel fra Helsingborg
Pris: DKK 875.000
Mail: k.sartil@gmail.com
Tlf.: +4547535330 / +4524232197

Andelsferielejlighed
Indrykket 17. august 2010.
Nyistandsat lejlighed på 88 m2. Muligheder for aktiviteter, golf,
fiskeri og badesø tæt på. Vintersportsted ”Isaberg” ca.60 km
derfra. Ca 10 min. gang til indkøbsmuligheder.
Pris: DKK 215.000
Mail: jensenlone66@gmail.com
Tlf.: 0046(0)345 30001 / 004524218217

Torp
Indrykket 17. august 2010.
1372m2, helårs, total renoveret, fuld møbleret, ny el, vand,
bad, toilet. 122m2 brænde/oplag,102m2 gæstehus. 1800 m2
grund, 200 m til bade/fiskesø. 360 km fra Hälsingborg. CD kan
sendes.
Pris: DKK 860.000
Mail: hardyolesen@privat.dk
Tlf.: 2965 0038

Fritidshus i Vivljunga/Markaryd.

EJENDOMME OG GRUNDE
Sælges
Billigt hus med alt
Indrykket 17. august 2010.
250 km fra broen, 2 lejligheder m toiletter, en brusekabine.
Kælder m værksted og vaskemaskine. Tæt på bade/fiskesø,
skov, købmand. Billeder: gotje.dk menu,skruv/dba.dk fritidshuse.
Pris: DKK 150.000
Mail: goetje@hbgeeks.dk
Tlf.: 0045 4091 8934 / 0045 4247 3260

Indrykket 17. august 2010.
”SverigeStuga”, 61kvm + udhus 10kvm på ugenert naturgrund/skov, 1817kvm i fritidsområde. 3 soveværelser, stue/
køkken, bad, sauna, vandværksvand, vinterisoleret, moderne
faciliteter. Ring for information.
Pris: DKK 625 .000
Mail: just.anny@mail.tele.dk
Tlf.: 5665 5206 / 2628 6174

Nu sælges dette dejlige sommerhus
Indrykket 11. august 2010.
Flot gennemrenoveret sommerhus sælges nu.
Nyere køkken - thermoruder. ring for foto.
Pris: DKK 1.195.000
Mail: dorte@e-bech.dk
Tlf.: 4777 0102 / 3034 3465
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Svensk træhus

Sméns hus i Boalt

Indrykket 11. august 2010.
Huset ligger i Småland/Strömsnäsbruk ca 100 km fra Helsingborg. Huset er et dejlig 1 1/2 plans svensk rødt træhus med
fuld kælder. http://www.dba.dk/svensk-traehus/id-67452408/
Pris: DKK 445.000
Mail: charlotte_torbensen@hotmail.com

Indrykket 16. juli 2010.
Kun 120 km fra Helsingborg finder du en perle af et hus på
ca. 110 m2 der ligger ugenert på 2.500 m2 grund. Der er 2 km
til nærmeste nabo og mindre end 1 km til en skøn sø. Huset
har en stue på 35 m2 og et køkken på 18 m2 med bageovn og
vedspis samt to soverum og entré. På første sal findes tre rum.
Huset bør købes af en Handyman, da det trænger til en kærlig
hånd.
Pris: SEK 275.000
Mail: kaj@ergoswede.se
Tlf.: 0046 0705 2397 90

Soldatetorp
Indrykket 11. august 2010.
Skovejendom på 7 tdl. Lille, ensomt beliggende gård 5 km
inde i stort skovområde. Gården ligger i glasriget ved byen
Älghult. Gode muligheder for jagt og fiskeri.
Pris: DKK 750.000
Mail: c.kyhl@hotmail.com
Tlf.: 4063 0315

Fritidshus, Årnaböke 110 km fra Helsingborg
Indrykket 16. juli 2010.
Fritidshus, bygget i 1972 og 1977, 105 m2 + skur + indbo.
Egen brønd, el og wc + bad + brændeovn og murstenspejs
og el-radiator. Tomtareal med birketræer 5600 m2. 1 km til Fylleåen. Sælges samlet.
Pris: SEK 1.500.000 Tlf.: 0045 2830 6934

UDLEJNING
Tilbydes
Helårs hus i Glimåkra
Indrykket 16.juli 2010.
170 kvm som ligger Brobyvägen 3, 28064 Glimåkra, tæt ved
skov. Kælder m/fyrrum, vaskerum. 1. sal: 2 stuer, køkken, toilet.
2. sal: 2 værelser, badeværelse med kar, lille altan. Stor Garage.
Pris: DKK 3.500 pr. måned + forbrug + 3 mdr. depositum
Tlf.: 2811 0258

Annoncering i TorpareMarked
Markedet indeholder blandt andet annoncer om køb og salg af fritidshuse, handel med brændeovne,
part i bofællesskaber, efterlysning af gamle teglsten og specielle vinduer og døre. Annoncerne bringes
løbende på hjemmesiden, og er tilgængelige for alle på internettet.
For en god ordens skyld, bedes man meddele sekretariatet, når en annonce ikke mere er aktuel selvom praksis er, at alle annoncer fjernes efter cirka to måneder.
TorpareMarkeds annoncer er gratis at oprette og kan kun oprettes af medlemmer.
Annoncer oprettes på www.torpare.dk/torparemarked.
Bemærk: Der opkræves et gebyr på DKK 300 for annoncer vedrørende udlejning og salg af hus/grund.
Kommercielle annoncer er ikke velkomne, og vores medlemmer opfordres til at kontakte os, hvis man
finder annoncer af kommerciel art.
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Vi køber og sælger Ødegårde og Torper i Sverige
Vi arbejder med ganske få ejendomme ad gangen og kun med absolut seværdige
ejendomme. Tilmeld dig til vores nyhedsbrev på www.domicilia.dk
Tel. 33 24 65 51
info@domicilia.dk

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

www.villakom.dk
- artikler, portrætter, nyhedsbreve

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

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

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

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

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

Fritidshusforsikring
igennem Säkra/ Moderna Försäkringar

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

Vi sejler hele tiden
Altid en afgang der passer

