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Torpare
Skoven. Endeløse af rækker af træer, et mylder af liv, en
verden at udforske. der er vel ikke noget at sige til, at flere
og flere danskere vælger at købe et stykke med skov i det
svenske. Torpare beskæftiger sig denne gang med skoven på
flere måder:
det svenske firma, Sydved, der ved alt om skovbrug, har
haft en flok skov-torpare på besøg, mens andre 17 torpare
har været en tur i Nødebo, iklædt sikkerhedstøj og motorsav, for at lære noget om at fælde træer på den rigtige
måde. Endelig har Ole Andersen siddet og filosoferet med en
mælkekarton i hånden – og kan nu fortælle os alle sammen,
hvordan man måler højden på et træ.
Men det er ikke skov det hele. Bladet kan også tilbyde jer
nogle enkle løsninger til komfort på dasset. det er jo den
slags tips, de fleste af os gerne læser om, tænker selv at installere – og kun sjældent får gjort. Men god læsning dét er det.
Mere god læsning, i den tilbagelænede stil og med glimt i
øjet, får I i et essay om det søde torpareliv. Med kludetæpper, vedspis, kæmpestore elge og den helt rigtige farve på
træværket.. Sådan fortalt i al fortrolighed over en stille snaps.
Hjemmelavet naturligvis! Spørgsmålet er, hvornår man for
alvor er en helt ægte ”torpare”?!
I forrige nummer efterlyste jeg skribenter og hjælp til
bladarbejdet. TAK skal I have for responsen! det er jo det
rene svir at være med i en forening, hvor så mange melder
positivt tilbage på en forespørgsel.
det konkrete resultat af omtalte
efterlysning har betydet, at tre mennesker har meldt sig i et ”bladudvalg”,
og en række andre har meldt sig til at
bidrage med artikler – som de enten
selv finder på, eller bliver bedt om at
skrive, hvis der er et specifikt behov.
Og behov for mere materiale er der

dette nummer af Torpare bliver også mit sidste
som redaktør. Jeg har haft fornøjelsen af
denne frivillige tjans de seneste tre år, og
jeg ville ikke have undværet en eneste af
alle de oplevelser, møder og mennesker
arbejdet har givet mig! Men det har
også været en tidsrøver af de helt store,
og derfor har jeg nu valgt at lade andre
overtage stafetten.
Til min store glæde, har bestyrelsen fundet tiden moden til at
ansætte en kommunikationsmedarbejder i foreningen.
Til bladet, hjemmesiden, medlemsplejen og alt det, der skal
til, for at gøre foreningen stadig mere kendt og brugt.
Personligt kan jeg ikke forestille mig at slippe mit lille ”hjertebarn” på en mere lykkelig måde.
Samtidig vil jeg også sige jer læsere en stor tak – for alle de
bidrag, roser, sund kritik, rappe diskussioner og skulderklap,
jeg er blevet tildelt i min redaktørtid. På sin egen måde har
det alt sammen været godt at opleve. Eller måske sidder jeg
bare nu og bliver en smule sentimental?! ...
Men hvad – det er jo også snart jul "
God læselyst med endnu et blad. Fra snaps til skovdrift
– med engleblide decemberkys drysset lidt jævnt ud over
det hele. Og dermed pakker jeg fjerpennen. Glædelig jul.
Merete Nørgaard
redaktør

Ansvarshavende:

ISSN:

Annoncering og priser:

Per Bonke

1903-4393

www.torpare.dk/annoncepriser

Redaktør:

Oplag:

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

Susanne Hjort

Korrektur:
Lene denver

Udgiver:

AyImages / iStockphoto

Merete Nørgaard
mn@torpare.dk

Layout og tryk:
kLS Grafisk Hus A/S
Trykt CO2-neutralt

2

altid. Så fortsæt endelig skriverierne
derude om mennesker, dyr, oplevelser, god mad og
gør-det-selv-fiduser.

danske Torpare
rosenkæret 13 A
dk-2860 Søborg
Tlf. 39 29 52 82
www.torpare.dk
mail@torpare.dk

Annoncering:

Forsidefoto:

Indhold
4
6
8
10

8

12
14
18
21

Nyt fra foreningen

rabatter, mobiltelefoni, blad og hjemmeside

Svensk mælk og høje træer

Lidt om skygger, mål og længde

“Friggeboden” bliver voksen

Svenskernes elskede ”udehus” fylder 30 år

Folkhemmet – folkets hjem
Et samfund med velfærd

På rov i bogreolen

På besøg hos ”svensk-norsk bogimport”
i københavn

Udvandrerne

Et essay på kanten af det søde torpareliv

Kryddersnapse til jul

Glødende, krydret - og lige til at lave

Aktiviteter december 2010
- januar 2011

Vil du være med til at planlægge næste sæson?

26

Sort, snakkende
og yderst intelligent

Bliv klogere på den mørke ravn i skoven

18

38

30
34
38
40

De laver numre med os

Om svenske adresser og alarmering
i nødsituationer

Større komfort på ’utedasset’

Tips og idéer til den stille stund

Trædag på Skovskolen

En dag med torpare, motorsave og
fældningsteknikker

Danska skogsägare trivdes på
skogsweekend i Småland
På skogsweekend i Småland
Et besøg hos svenske ”Sydved

42

40

44

Medlemsfordele

Se et udvalg af foreningens mange tilbud til
medlemmer

TorpareMarked

Medlemsannoncer om alt fra huse og grunde
til ting og sager

3

NyT fra foreningen
Blad, raBat, kaBaret
- hvad du ønsker skal du få via stor
medlemsundersøgelse i 2011
Vi er blevet markant flere medlemmer i foreningen de senere
år. Med medlemsfremgang følger også opgaven at sikre, at vi
tilbyder det, der efterspørges. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der i begyndelsen af det nye år gennemføres en større
medlemsundersøgelse med fokus på, hvad du som medlem
gerne vil have ud af din forening. Meget mere om medlemsundersøgelsen i februar udgaven af Torpare.

Bladredaktøren
giver Stafetten videre
- tak til Merete Nørgaard
Med dette nummer af Torpare, må vi desværre sige farvel
til Merete Nørgaard på redaktørposten. Merete har med
sine egne artikler og idéer sat sit helt særlige præg på
bladet de seneste tre år. Bladarbejdet har alle årene været
frivilligt, og Merete har ønsket at forlade posten for at få
frigjort flere timer til både sin professionelle karriere og
andre fritidssysler.
Merete står bag initiativet og succesen, som har åbnet op
for, at flere frivillige har takket ja til at yde en indsats på
bladfronten. det har blandt andet betydet, at vi nu har
fået etableret et ”Bladudvalg” og har fået flere navne på
medlemmer, der gerne vil bidrage med gode historier.

Stadig Brug for Bidrag

Materiale til bladet kan vi aldrig få nok af – og i håb om at
endnu flere vil melde sig, genbruger vi her en af Meretes
mange finurlige ordvalg: ”Med næsten 11.000 medlemskaber må der da sidde en trold eller to iblandt, der kan
bidrage med en tekst i ny og næ?!”
På vegne af medlemmerne, sekretariatet og bestyrelsen siger
vi mange tak til Merete for en flot præstation som en af foreningens store frivillige ildsjæle. Vi ønsker hende al mulig
held og lykke videre på sin kommunikative vej.

MedleMSBlad og
hjeMMeSide StyrkeS
- Ny kommunikationsmedarbejder
til Danske Torpare
Sekretariatets nuværende medarbejderstab suppleres
først i det nye år med en kommunikationsmedarbejder. kommunikationsmedarbejderen skal være
omdrejningspunktet for de mange informationer, der
formidles til og fra medlemmerne via medlemsblad
og hjemmeside. Udover selv at skrive får medarbejderen en vigtig rolle som sparringspartner for de mange
frivillige, der bidrager med artikler og indlæg. En
anden vigtig opgave vil være at gøre foreningen mere
synlig i både danmark og Sverige. Stillingen har været
opslået i efteråret, og den nye medarbejder forventes
at starte i foreningen til januar.

”Overgangsredaktør” på plads

Indtil kommunikationsmedarbejderen er på plads og
klar til at overtage posten som redaktør af Torpare, vil
opgaven midlertidigt blive varetaget af Tommy Christensen. Tommy P. Christensen har mange års erfaring
i danske Torpare og har også tidligere været redaktør
på medlemsbladet.
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MoBiltelefoni i Sverige
- Medlemstilbud fra Telia

januar, får du Telia Fritid Sverige med til 0 kr. om måneden.
du skal ikke betale for Telia Fritid Sverige, så længe abonnementet er i brug.

Telia har introduceret et nyt abonnement - Telia Fritid Sverige.
Med dette abonnement er priserne for opkald stort set ens
for danmark og Sverige, og det er gratis at modtage opkald.
Hvis du skal have glæde af de lave priser, når du er i Sverige,
skal din mobiltelefon være på Telias netværk.

du kan få Telia Fritid Sverige med medlemsrabat ved at
besøge en Telia butik og fremvise dit medlemskort.

Telia har lavet et særligt tilbud til medlemmer af danske Torpare. det koster normalt 29 kr. om måneden at have Telia Fritid Sverige, men er du medlem af danske Torpare, og tegner
eller forlænger du et abonnement hos Telia i december eller

Til sidst er der blot at ønske alle medlemmer af foreningen
en rigtig glædelig jul, med stor tak for opbakning og fællesskab gennem 2010, og et ligeså stort ønske om et godt
2011 for os alle.

glædelig jul!

nyt fra videnSBanken
Vi har fundet en mulighed for at betale girokort i Sverige,
også i weekend og om aftenen. Oven i købet skal man ikke
være kunde i en bestemt bank. denne mulighed, der kan
være anvendelig i en snæver vending, er blevet omtalt i
afsnittet om “Betaling af svenske regninger”. Samtidig er priser
og gebyrer blevet opdateret.
For øvrigt koster den ”lette” betalingsmulighed SEk 35 pr.
girokort, og man skal have pas eller kørekort med. Så en god
netbank er stadig billigere og lettere.

Bygningskultur

Som sædvanligt er der sket lidt udvidelser af ”Traditionel bygningskultur. Beskrivelser og renovering”. denne gang er det
noget, vi danskere ofte foragter lidt, men som er en central
del af den svenske kulturarv: Plåttak eller ”bliktage”.
Prøv at få øjnene op for dem og se, hvor mange typer der har
været anvendt – og stadig anvendes - hinsidan.
der er selvfølgelig links til de nutidige producenter og deres
montage-vejledninger samt en omtale af de nutidige udgaver af de klassiske typer: Falsad plåt og Pannplåt. Smukke,
temmelig billige, holdbare tage, der er langt mere ”svenske”
end tegltage – og de ståltage, der ligner.

Afløb

”Eget afløb” er gennemgået, forældede links rettet og så er

det lykkedes at få forskelligt yderst værdifuldt input fra
Miljökontoret i en svensk kommune. dette har ført til nogle
opdateringer af beskrivelserne af praksis i myndighedernes
evaluering.
”Link til det offentlige Sverige” er grundigt gennemgået og
opdateret – det svenske samfunds indretning ændres hurtigt.
”Link til det offentlige Sverige” blev tidlige alene kaldt ”Find
vej i Folkhemmet”.

”Folkhemmet”

Begrebet ”Folkhemmet” blev brugt, helt bevidst, som karakteriserende synonym for Sverige og som et lille drilleri. For
mange beskriver det ord netop det svenske samfund og den
svenske samfundsmodel; næsten ”den svenske mentalitet”,
som vi kender og, for det meste, holder af, måske endda
beundrer. Men også et samfund der til tider bare bliver for
meget i sin politiske korrekthed for en uvorn dansker som
undertegnede.
Jeg er blevet gjort bekendt med, at ikke alle har kendskab til,
hvorledes netop dette ord i svensk sammenhæng er fantastisk stærkt værdi- og betydningsladet. det er egentlig navnet
for Sverige i det 20. århundrede – intet mindre.
Andetsteds i bladet er der en kort forklaring på de associationer, som jeg mener, at ordet giver den midaldrende svensker.
Bjørn Donnis, redaktør af Vidensbanken
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SvenSk Mælk
og høje træer
Mælk er sundt, ingen tvivl om det!
Men kan man også blive klog af at drikke mælk?
Af Ole Andersen, St. Ladager
Vi har på vores grund i Sverige to meget høje grantræer, og vi
får ofte spørgsmålet: Hvor høje er de træer, og er I ikke bange
for, at de vælter ned over huset, næste gang hende ”Gudrun”
kommer på besøg? Til det sidste er svaret nej, for de står øst
for vores hus, og den kraftigste vind kommer som regel fra
sydvest. Og til det andet spørgsmål: Jo, en dag sad jeg med
en ”lättmjölk” fra Arla, som skulle gøre den lange vej med havregrøden ned gennem spiserøret lettere. Ikke nogen særlig
stor nydelse, så for at fordrive tiden med noget fornuftigt
sad jeg samtidig og læste på pakningen.
der stod en lille, opbyggelig klumme af Naturskoleföreningen om, hvordan man måler et træs højde, og
jeg citerer, oversat fra svensk:

Hvor højt er træet?

Hvordan kan du regne ud, hvor højt et træ
er? En smart måde er at måle skyggen.
Når din skygge er lige så lang, som
du er, er træets skygge lig med
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dets højde. En anden måde er at tage en pind, som er lige så
lang som afstanden fra din skulder til din udstrakte hånd. Hold
pinden lodret foran dig, med strakt hånd, og gå baglæns, indtil pinden dækker hele træets højde. Nu er afstanden til træet
den samme som træets højde. Forstår du hvorfor? kan du
komme i tanke om flere måder at måle et træs højde på? du
kan jo altid øve dig med et mindre grantræ i juletræshøjde.

Billigt grin – og 22 meter

det minder mig om vittigheden med de to tosser,
som kører forbi et stort grantræ. Så siger den ene:
Hvor højt tror du, det grantræ er? den anden svarer:
det er da let nok, du lægger bare træet ned og måler det. Er du da tosset, siger den første, det er jo
højden, vi skal måle, og ikke længden! Og vore
to store grantræer? de er nøjagtig 22 meter
høje. Hvordan jeg bar mig ad? Jeg lagde
dem da bare ned!
n

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
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“Friggeboden”
bliver voksen

I år fylder svenskernes elskede ”friggebod” 30 år, og interessen for det lille
ekstra hus er gennem årene ikke blevet mindre. »Folk kommer fortfarende
och tackar mig,« sagde Birgit Friggebo til Jönköping-Posten 10. juli 2010.
Af Per Bonke, fotos: Flemming Batting

den 1. januar 1980 blev det muligt at bygge et ti kvadratmeter ekstra ”hus” på tomten uden at skulle søge om
tilladelse til byggeriet forinden – og reformen blev en stor
succes. Ingen kunne forestille sig, at kravet om byggetilladelsens bortfald fik så stor en betydning for denne type
huse. Birgit Friggebo, den daværende boligminister, lagde
derfor ikke overraskende navn til det lille hus, der blev kaldt
”friggebod”.

Hus til lidt af hvert

”Friggeboden” findes i et utal af varianter, og folk anvender
8

Foto:Sven Persson/swelo.se

husene til mange forskellige formål, bl.a. som værksted,
atelier, lysthus, legehus, redskabsrum, badstue eller gæstehus.
I 2008 blev maksimumgrænsen for husets størrelse hævet
fra 10 til 15 m2.
det er derfor i dag muligt at opføre et gæstehus på max 15
m2 uden byggetilladelse, når følgende vilkår respekteres:
- Hvis boden skal stå nærmere end 4,5 meter til naboskel,
kræver det naboens godkendelse.

- den maksimale højde må være tre meter.
- reglerne for brandsikring gælder for boder, der er større
end 10 m2, og når de placeres nærmere hovedhuset end
fire meter.
- Er tagudhænget større end 50 cm, skal det indregnes i
bodens totale areal.
- Elinstallation er tilladt, mens ”byggeanmälan” kan kræves
for installation af f.eks. røgkanaler, vand og afløb.

Med hjælp eller ”gør-det-selv”

Man kan jo selv bygge huset, men der findes en lang række
byggefirmaer, som producerer ”friggebod”.

Ulric Bergenholtz, fra Smålandsfirmaet Jabo, udtaler:
”Vi producerer disse småhuse som aldrig før. Halvdelen af
vores samlede omsætning kommer fra de små boder, og
i højsæsonen sender vi mellem 25 og 30 fyldte lastbiler af
sted hver dag med præfabrikerede byggeelementer”.
”Man burde tage ved lære af succesen på et større plan,”
siger Birgit Friggebo til Jönköbing-Posten.
”Man kanske inte ska ha så mycket regler överalt utan låta
folk ta ansvar - då bli det bra,” fortsætter hun.
Friggebo har selv en ”friggebod” som gæstehus på sit landsted.
n
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Folkhemmet

– folkets hjem
Vi har nok alle hørt ordet, men ikke alle torpare er klar over, at dette er et ord,
der i Sverige har en national, næsten småreligiøs, betydning. Det er et ord,
der på mange måder beskriver netop det svenske samfund, vi kender.
Af Bjørn Donnis

”Folkhemmet” blev, som ord, positivt valgt af den store socialdemokratiske politiker Per Albin Hansson i 1928. Eller som der
står i den svensksprogede Wikipedia: ”…i 1928 införlivades
begreppet ’Folkhemmet’ i den socialdemokratiska retorike”.
Man skulle finde et begreb, der i socialdemokratisk sammenhæng havde en mere solid fremtid end klassekampsbilledet.

En ønskværdig tilstand

Idéen, eller samfundsmodellen, er blevet videreudviklet af
blandt andre Tage Erlander og Olof Palme og har været en
ledetråd for også Göran Persson og senest øjensynligt i meget
høj grad for Mona Sahlin. Også langt uden for socialdemokratiet ligger det i rygmarven på svenske politikere som en
vedtagen, indiskutabel og ønskværdig tilstand.
Begrebet blev, og er stadig, en samlet beskrivelse af det
”ideelle” samfund, som socialdemokratiet ønskede og i stor

udstrækning fik gennemført i løbet af det 20.århundrede ”…
när vi byggde folkhemmet”.

Samfund med velfærd

”Folkhemmet” er et samfund med høj velfærd. Man fik tidligt
indført gratis undervisning på alle niveauer og støtte til
mødre, byggede boliger, fik gratis sundhedsvæsen og meget,
meget andet. Sverige kUNNE, og Sverige VILLE, hvor økonomien (og 2. Verdenskrig) satte snævrere grænser i danmark
og, især, i det dengang ganske fattige Norge.
Man indrettede samfundet, så borgeren egentlig bare skulle
uddanne sig, arbejde, opføre sig pænt og nyde livet; f.eks. i
Folkets Hus eller i Folkparken (der dog begge har ældre aner).

Ikke uden omkostninger

I Sverige har man selv associeret den betydelige grad af race-

”Rosengård” i Malmö
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hygiejne (mange tvangssteriliseringer af påståede retarderede), som indførtes bl.a. byggende på Alva og Gunnar Myrdals
promovering i tiden op mod 2.verdenskrig. I min optik en
temmelig uretfærdigt association: disse steriliseringer var
desværre i denne tidsperiode normen i ganske mange lande,
blandt andre også i danmark, og i lande som Canada og USA.
Sveriges problem er måske mest, at politikken blev videreført
meget længe – helt frem til 1976!

”Tensta” i Stockholm

Boligmanglen afskaffes

Nogle objektive, og lidt triste, effekter, der nok interesserer
mange torpare, blev affødt af boligpolitikken, der bestod i at
bygge de mange store kvarterer med (små) moderne lejligheder i midten af århundredet og især de over 1.000.000 nye
lejligheder, der blev bygget under Miljonprogrammet mellem
1965 og 1975. En imponerende bedrift, selvom det hovedsageligt var to-værelses lejligheder, man opførte. Herved
afskaffedes boligmanglen i en sådan grad, at danskere, selv i
de senere år, har kunnet valfarte til de stadig billige lejligheder
i Malmø.
Til gengæld blev store kvarterer af (elendige, men historiske)
træhuse udraderet i de centrale dele af langt de fleste provinsbyer og ofte erstattet med en utrolig kønsløs bebyggelse.

Samfundskontrol

Samtidig videreførtes i Folkhemmet en traditionel stærk samfundskontrol med individet.

det er vel ikke ukorrekt, at set udefra oplever man i Sverige til
tider en politisk korrekthed og en konsensus attitude, der kan
grænse til at være næsten udemokratisk, selvom den nok kun
i meget begrænset omfang opfattes således i Sverige. der er,
set med danske øjne, mange ting, man hverken kan eller vil
diskutere i ”Folkhemmet”.
Til gengæld opfatter svenskere ofte den danske offentlige diskussion som konfliktsøgende, hensynsløs og næsten krigerisk.
Heldigvis er der forskelle mellem vore lande; også på andre
områder end natur, husfarve – og bliktage.
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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På rOV I BOGrEOLEN
Hvem skulle nu have troet, at der bag navnet ”Scanvik” og ”Svensk-norsk bogimport”
gemmer sig en charmerende boghandel i centrum af København? Boghandlen har ligget
i St. Kongensgade 59G i 26 år – men det er nu, hvis de svenske bøger skal erhverves, for
snart drejer ejerne nøglen om for sidste gang.
Tekst og fotos af Gitte Gill

den lille boghandel midt i københavn ejes af ægteparret
karen og Poul Brehmer. Butikken fungerer som showroom for
boghandlere, der tit sender kunder med specielle ønsker på
besøg. Og den er sandelig et besøg værd! Fyldt med farvestrålende bøger, kort, plakater og udstillinger af nordisk tilsnit.

Svenske interesser

Jeg var specielt interesseret i svenske bøger og sikke en
mangfoldighed af pragtværker, der blev præsenteret for mig.
de to indehavere forklarede, at svenskerne er meget dygtige
til at lave flotte bøger til gode priser.
Svenske og norske bøger kan betragtes som et godt supplement til danske bogudgivelser - og det sproglige er jo ingen
hindring, vel?!

Skov og mad

danskere i Sverige er vel først og fremmest fascineret af de
svenske skove, og dem er der skrevet spændende bøger om:
Johannes Ekman: Skogen i vårt indre – utmark och frihetsdröm.
Kerstin Ekman: Herrarna i skogen.
den svenske madkultur adskiller sig en del fra den danske.
der findes en flot bog med titlen:
Vor svenska matarv, som er på 407 sider og koster 49 kroner!!

Huset både ude og inde

For danskere med hus i Sverige findes der mange nye inspirationsbøger til at vedligeholde og forny bygningerne – både
udvendigt og indvendigt.
Andersson: Husbibeln: Möte med gårdar.
Martin Giertz: Svenska prästgårdar.
Hans Martensson: Lusthus og orangerier.
August Holmbergs byggnadslära.
Og Lars Sjöbergs flotte billedbog: Nio hus og en kyrka. Gustavianske huse.
.. Og så lige en rigtig coffeetable-bog: Magnusson og Wallen:
Den underbara resan. Sverige fotograferet fra et fly.

Butik med glæde

Poul og karen Brehmer siger samstemmende, at det hver
dag er en stor fornøjelse at drive boghandlen – og det kan
mærkes.
Når de lukker butikken (der er endnu ikke sat dato på), vil de
bruge mere tid på deres fritidshus gennem 34 år i Småland.

Som medlem af Danske Torpare får du 10%
rabat på bøger købt i butikken. Selvom
”Svensk-norsk bogimport” lukker, fortsætter
firmaet ”Scanvik”, drevet af datteren Trine,
med import af bøger.
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KIMA
Byggservice
Maki-Bygg
ABHB
1. klasses
klasses arbejde
1.
arbejdeudføres
udføres
Tømrer, snedker-,
Tømrer,
snedker-,malermaler-ogogmurerarbejde
murerarbejde

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

Mere information:
information: maki-bygg.se
Mere
www.kima-byggservice.se
Ring
og
20 20
03 03
Ring og få
få etettilbud:
tilbud:(0046)-(0)-73-252
mobil +46 73 252
Edvin Widéns Väg 13, SE 288 31 Vinslöv • info@maki-bygg.se
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
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Original og overordentligt velbevaret
ejendom fra starten af 1800-tallet med
alt det gamle bevaret.

Bogorm eller læsehest?

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

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

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

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

Se mere på: www.lydeking.dk/skaane
eller ring (+45) 31 72 55 79
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Udvandrer
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Foto: Johan Walin Rasmusson og Malene Møller
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Et essay på kanten af det søde torpareliv…
Af Per Schultz
”Hvad?! Har I vand?”
det nytter ikke noget at benægte det. det nærmest fosser ud af
hanen.
”Og elektricitet?!”
Hans forundring er ikke mindre end Edisons ved det første glimt
fra glødetråden. Ingen tvivl om, at det er en sand ødegårdsfreak,
jeg er ved at lave kaffe til.

Krybdyr og Barsebäck

Jeg sparker diskret telefonen ind under bænken, mens jeg
forklarer, at der ganske vist er tale om vand, men at det dog ikke
stammer fra et kommunalt værk, men fra en brønd i gården, som
via et larmende maskineri i kælderen leverer det til hanerne.
”Og kælder??”
Han er tydeligvis rystet over en sådan udskejelse, og jeg forbigår derfor, at strømmen meget vel kan tænkes at hidrøre fra
Barsebäck. I stedet fortæller jeg om en frø, der menes iagttaget i
omtalte ikke-kommunale brønd.
”En frø?”
Stikordet er givet til en længere redegørelse for, hvor langt væk
de selv må hente deres vand, hvor snavset det er og hvilken
fauna af slimede krybdyr, man kan opleve i de rustikke træspande, der synes obligatoriske.

Naboer

det er tydeligt, at halvanden meter snog og tre haletudser er det
mindste tilbehør, man kan forlange af en rigtig kop ødegårdskaffe. At vådt birkebrænde giver den en særlig aroma, nævnes for
fuldstændighedens skyld, mens han gumler sig gennem en halv
hindbær roulade fra ICA og konstaterer, at min perikumsnaps
nok skal stå en måneds tid til.
”Og hvordan med naboerne?”
”Joeh.. Naboerne..”
Jeg prøver perikummen. der er måske noget om det.
”Ja, vi har det bare helt utroligt med vores!”
Han tørrer lidt hindbærsyltetøj af i gardinet og ser udfordrende
på mig.
Jeg har ikke noget mod svenskere. Et par gange har jeg været
lige ved at gifte mig med sådan én, og i lange perioder har jeg
været sammen med dem på afsides beliggende herregårde og
nedlagte bispesæder for i nordisk samdrægtighed at forbedre
børnekultur, karaktergivning, radio, tv, byplanlægning og seksualmoral.

.. men naboerne

Gösta til venstre er, i mangel af et egentligt svensk fremskridtsparti, ekstrem moderat. Moderat racist og lidenskabelig
dyrplager. Lennart, til den anden side, har ikke sagt et ord i de
ti år, jeg er kommet der, men stjæler flittigt af vores brænde, når
jeg ikke kommer, og hvad angår Maja længere nede i mosen,
er hun - ud fra et hvilket som helst nok så eksotisk normalitetsbegreb - skingrende gal, og alene det faktum, at hun ikke har
været i bad siden den forrige devaluering af den svenske krone,
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gør vores samtaler kortfattede og i nogen grad bestemt af
vindretningen.
”Tjoeh.. Naboerne..”
det er, som om perikummen har vundet ved de sidste minutters
tyste lagring.
Jeg tager for en sikkerheds skyld en til, mens han kaster sig ud i
en ekstatisk lovprisning af deres ”grannar”, der synes at være godhjertede, fåmælte og eksemplariske efterkommere af de bedste i
svensk husmandskultur.
Foto: Taso

men priserne synes hinsides, hvad der, i kontanter, kan transporteres i en almindelig weekendkuffert. Lettere rystet over sin egen
beretning griber han til rønnebærrene igen, skænker sig det, der
på Gröna Hästan i Laholm, med en vis ærbødighed, omtales som
en ”Sekstoncentiliter”og ser tungt mod linoleumsgulvet, hvor
hans støvler er ved at miste grebet om den sidste kubikmeter
medbragt mose. ”Ja, vi har jo afhøvlet over det hele!”
Jeg tvivler ikke. Hvad der i tidens løb er forlangt moderniseret
af pietetsløse svenkse ”hemmafruer”er, takket være en massiv
dansk weekendindsats, næsten overalt bragt tilbage til den råt
tilhuggede oprindelighed, der fik hundredetusinder af svenskere
til at vælge kampen mod indianerne i USA.

Trasmattor?

Heller ikke de mangler. Ikke nye. Nej, de rigtige. de gamle. Af
klude. Håndvævede. Oppe fra Nisse. Om jeg kender ham?
”Jo, jeg kender godt Nisse. Faktisk har jeg engang..”
”Fin fyr, Nisse. Og reel. Ikke noget prutten der”.

”Og hvordan med elge?”

For os der gerne kører både hele og halve weekender for at gøre
rent i huset efter de forrige gæster, er 50.000 kroners spørgsmålet: ”Hvordan med elge?”
Jeg forsikrer, at vi, hvad dem angår, bestemt ikke har grund til at
klage. Således så vi forrige pinse…
”Forrige pinse?!?”
det viser sig hurtigt, at den elg, der så venligt, forrige pinse, sked
i vores salatbed, formentlig er en kalv, der er stukket af fra de
sande horder af 34—takkede elge, der konstant belejrer deres
Torp.
Jeg forsvarer den ikke. Hvis man inderst inde er af den overbevisning, at elge gør sig bedst i mindre stykker og indpakket i frysefolie, gør man klogt i at holde det for sig selv overfor ødegårdsdanskere, der omfatter dette forvildede kvæg med større respekt
end ortodokse brahminere en hvid ko i delhi.
Jeg fortæller derfor beredvilligt om tidlige morgener, hvor vi har
sneget os kilometer efter kilometer gennem dugvådt græs, og
aftener, hvor kortspillet er afbrudt af naturfanatikere, netop som
solen var ved at gå ned og indsatserne op, og hvor vi, i bedste
fald, i den fjerne dis var enige om at skimte noget, der ligeså godt
kunne have været en elg, hvis den ikke havde haft cykellygter for
og bag og sang en slingrende version af ”Helan går…”

Systembolaget

Tydeligt formildet forsøger han sig med rønnebærsnapsen.
Også den kunne nok trække lidt endnu, mener han, hvorimod
tormentil-potentilen synes drikkemoden. Jeg giver ham ret.
Især hvad rønnebærrene angår, og samtalen falder naturligt på
Systembolaget, afstanden til det nærmeste og priserne. Men
også dér kommer jeg til kort. Ikke alene har de flere svenske mil
længere, selv hvis de skyder genvej over rävshult og Fittinge,
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Havde det ikke været for tormentil-potentilen, ville jeg nok ikke
have accepteret udtrykket ”fin fyr”om Nisse, som de sidste 23
år har levet af at franarre enker og faderløse deres sidste kobberkedel, for siden at bytte den væk i københavn for kontanter,
og afsyret fyrretræ, der, efter et par måneder i hans hønsehus, har
opnået en passende ”patina”.

Møbler nok til hele Gamla Stan

”Fin fyr, Nisse”.
Minder om denne hædersmand får ham til at give perikummen
en chance til. ”Vi har faktisk en slagbænk stående, som engang
har været hans mors”. Han forsøger at lade være med at se på
vores bænk fra Ikea. Selv skubber jeg en dalahest lidt frem på
bordet og trækker perikummen til mig. den er allerede blødere i
smagen, og hvad angår Nissens mor, kunne hun have møbleret
hele Gamla Stan med det, hendes søn i tidens løb har udgivet for
hendes. det kunne jeg have sagt, men antikviteter er en følsom
ting, som samme Nisse engang sagde i et filosofisk øjeblik, og i
øvrigt ringer telefonen under Ikeabænken, og ethvert yderligere
forsøg på at gøre mig fortjent til rabatkortet Helsingør-Helsingborg kan opgives.

Tormentil-potentilen

Han må også til at af sted. Og tak for kaffe. Hvad angår de fem
liter benzin, kan jeg altid få dem. Og dunken. Er jeg i øvrigt klar
over, at den farve, vi har givet huset, ikke er den rigtige Falu-rød?
Og perikummen? Måske havde fjorten dage været nok.
Jeg forhindrer yderligere spekulationer omkring rønnebærbrännvinen og følger ham ud.
”Jamen så..”
da han svinger til venstre ved postkassen, ser jeg dem:
Verdens største elg, en brun bjørn og en los på størrelse med
otte fusionerede hankatte. Bjørnen står på elgen og lossen på
bjørnen - og allerøverst basker havørnen med vingerne.
Jeg løber længe efter ham for at standse ham, man han er for
længst væk, og da jeg kommer tilbage, er de også væk. Men der
er en slat af tormentil-potentilen.
n

Det er til dig

Nu er Sverige
atter blevet dansk
Ring i Sverige til danske takster

For første gang siden 1658 (hvor Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge) kan du føle dig
rigtig hjemme hinsidan. Telia og Danske Torpare har indgået en aftale, som giver dig mulighed
for at ringe fra din danske mobiltelefon i Sverige, uden det koster dig en krig. Telia Fritid Sverige
er en tillægstjeneste, som nu tilbydes til dig som medlem af Danske Torpare uden at du skal
betale månedsprisen (Normalpris 29 kr./md.), hvis du tegner eller forlænger et abonnement hos
Telia senest den 31.1.2011. Du skal ikke betale for Telia Fritid Sverige, så længe abonnementet er
i brug. Vis blot dit medlemskort i din lokale danske Telia butik. Velkommen til Telia.

Telia Fritid
Sverige

29 kr./md.

SMS

Data pr. MB

Opkaldsafgift

Modtaget opkald
i Sverige

Opkald i
Sverige*

Oprettelse

20 øre

10 kr.

39 øre

0 kr.

79 øre

0 kr.

Priserne for Telia Fritid Sverige er kun gældende ved brug af Telia som netværksoperatør i Sverige. Benyttes anden
operatør end Telia Sverige, koster det almindelig udlandstakst. *Prisen gælder opkald fra Sverige til: Sverige,
Danmark, Norden og EU. MMS koster 3 kr. + dataroaming på 1 kr. pr. 100 kB. En MMS kan maksimalt fylde 600 kB,
hvilket giver en maksimal pris på 9 kr. pr. MMS.
Læs mere på telia.dk/udland eller ring 80 40 40 29

kryddErSNAPSE
TIL
VI KOMMER IKKE UDENOM DET:

Julen er igen på vej ind i vores stuer.
De sidste par år har jeg her i bladet
haft fornøjelsen af at give jer et par
nemme opskrifter på kryddersnapse
til julefrokosten, og i år får I så endnu
to til samlingen.
Tekst og fotos af Niels Stærup
Interessen for at lave sine egne kryddersnapse er steget
enormt, og det er bestemt ikke forbeholdt personer, der har
passeret de 50 somre. Min egen interesse startede, da jeg var
15 år, hvor jeg lavede min første kryddersnaps. det skyldes

nok, at på dette tidspunkt var mobiltelefonen og internettet
ikke opfundet, så hvad skulle man ellers lave, når man boede i
den vindblæste by Hirtshals?!
I år har jeg valgt to opskrifter.

APPELSINSNAPS
Du skal bruge:

1 flaske billig vodka min. 37 % (70 cl)
Skrællen af en stor økologisk appelsin. der skal helst være
så lidt som muligt af det hvide med på denne skræl, da det
kan afgive bitterstoffer til din kryddersnaps
2 kanelstænger
15 kryddernelliker
15 hele kardemommekærner
1 teske neutral honning
1 stort glas med et tætsluttende låg.

Produktion:

det hele blandes sammen i glasset.
Sæt låget på.
ryst glasset et par gange i døgnet.
Lad det trække 3 – 4 dage.
det er tilladt at prøvesmage under trækningen, og hvis du
rammer lige din smag, så stop trækkeprocessen før tid.
Herefter skal du si de forskellige krydderier fra og lade snapsen hvile 1 – 2 uger.
den kan nydes både ved stuetemperatur og køleskabskold.

Kan nydes til:

den vil med fordel kunne nydes til ost eller andre former for
desserter.
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GAMMEL NIELS
Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke kan fordrage Gammel
dansk, men det skal ikke forhindre mig i at prøve på at lave
min egen ”Gammel dansk”- eller som den hedder i vores
familie: ”Gammel Niels”

Du skal bruge:

5 cl vand
2 spiseske flydende honning
2 fl. billig vodka min. 37 %
15 hele mandler
1 flækket stang vanilje
3 stk. kardemomme
6 stk. kryddernelliker
1 stk. muskatnød
10 stk. sorte peber
15 stk. allehånde

Kan nydes til:

Er god at starte dagen på eller til det meste ved et dansk
frokostbord.
rygtet siger, at den skulle blive bedre ved lang lagring. det
har jeg ikke prøvet endnu.

Produktion:

Opløs honningen i lunkent vand og hæld det sammen med
1 flaske vodka.
rør rundt, så det blander sig.
kom krydderierne i vodkaen, og lad det trække i 4 dage.
Filtrer og kom krydderierne i endnu en flaske vodka med
honning – de skal nu trække længere.
Lad det trække i 6 – 7 døgn.
Bland de 2 aftræk og hæld det på en flaske eller flot karaffel.
Lad det lagre et par uger.
kan drikkes både ved stuetemperatur og køleskabskold

Niels Stærup har udgivet
bogen ”Kryddersnapse”,
som kan købes til
medlemspris i
TorpareShoppen.
Lær også mere
om snapse
på hjemmesiden:
www.kryddersnapse.dk

NY H

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

Gaveideer fra Torpareshoppen
Ny smykkeserie fra by EkEryd
– Fremstillet eksklusivt til
danske Torpare

Sverige .

DA

af

da
ns

E

. Forening

Se udvalg og priser på torpare.dk/torpareshoppen

K E- TORP

AR

NS

un
di

Originale dalaheste fra Nils Olssons
Hemslödj – I danmark kun hos
danske Torpare

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

Vindmøller?!
Bliver
du
Følg med
nabo
til på
enhjemmesiden
vindmølle?

1-19912
20

Foto: Melinda Shelton

Aktiviteter december 2010 - januar 2011
Vil du hjælpe os med at gennemføre et arrangement?

- så vil vi tilbyde dig et stort netværk og unikke oplevelser

Alle vores kurser og aktiviteter udvikles og hjælpes på vej af frivillige torpare. Nogle få timers hjælp fra dig vil derfor betyde
meget for vores arrangementer og kurser i danske Torpare.
Opgaverne er mange, og vi deles gerne om at løse dem, så mon ikke også, der er en opgave, der passer dig? Vil du helst hjælpe
med at udvikle nye kurser, så finder vi en, der kan organisere dine ideer sammen med dig. Hvis du hellere vil stå for det praktiske,
så har vi allerede en idé, der kan føres ud i livet.
Vi ved, din tid er værdifuld, og vi gør meget for at sikre os, at du får noget igen – ny viden, nye kompetencer og nye relationer
til andre med samme interesse for Sverige.

Lige nu har vi brug for ekstra kræfter til

- idéudvikling og næste års gennemførelse af arrangementer under temaet ”moderne bygningsrenovering”
- opstart af nogle fælles aktiviteter for børn og voksne, som gennemføres til næste år
- at komme med idéer til nye arrangementer og kurser i danske Torpare
Alle opgaver løses i samarbejde med erfarne frivillige og med bistand fra danske Torpares sekretariat.
Har du lyst til at hjælpe os, eller vil du høre mere om, hvad det vil sige at være en del af vores
frivillige netværk, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv til mig på mail js@torpare.dk eller ting
på tlf. 20 44 36 43
Venlig hilsen
Jørgen Steen
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AK TiviTE TEr dEcEmbEr 2010 - jAnuAr 2011

Musik, sAng & DAns
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

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
SvenSke filM i roSenkæret
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.

Sted: 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

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.
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Hold nummer: kH08 – max. 40 pladser
Dato og tid: Torsdag den 3. marts 2011,
kl. 18.00 - 21.00
Sted: rosenkæret 13A, 2860 Søborg

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

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: 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

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. kurset er en fortsættelse af begynderkurset.

Pris pr. deltager: 500,00 kr.
Traktement: Vi serverer kaffe, men du
skal selv medbringe madpakke til frokost.
Vært: Marianne kirchoff
Tilmelding senest: Fredag den
25. Februar 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

svensk
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

SvenSk i hverdagen
– weekendkurSuS, fortSættelSe af BegynderkurSet v/ kenneth BengtSSon,
Sproglærer.
Hold nummer: SV05 – max. 12 pladser
Dato og tid: Lørdag den 5. marts og søndag
den 6. marts 2011, kl. 10.00 – 15.00
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
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KALENDER FOR SÆSONEN

TILMELDING

December
13
MS02

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

Januar
8+9

SV06

17

SV04

10
12
26

JØ04
kH04
kH05

Lucia
den svenske klang - svensk for
begyndere - weekend
Svensk i hverdagen – for begyndere
– start aftenhold
køb af motorkøretøj i Sverige
Film i rosenkæret: ”Mitt liv som hund”
Film i rosenkæret: ”Jägarna”

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.

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

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.

marts
3
5+6

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

kH08
SV05

Takt, tone og traditioner
Svensk i hverdagen
– weekendkursus, fortsættelse
af begynderkurset

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.

AK TiviTETEr dEcEmbEr 2010 - jAnuAr 2011
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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
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
Foto: Merete Nørgaard
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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:
+#30.2 *2-.34.2 " ,1/$ &) () %' ))
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Sort, snakkende
og yderst intelligent
Det kan være svært at afgøre, hvad det er for en stor, sort fugl, der er på vej hen over trætoppene, fordi afstanden til fuglene ofte snyder, når det kommer til størrelsen.
Men ravnen kan man kende på flere måder.
Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager
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I Sverige er ravnen en typisk skovfugl, som sjældent opholder
sig på jorden. dens lange, sorte hale er tydeligt kileformet,
sådan som jeg har vist det på tegningen.

Rullende halsbetændelse

ravnens stemme er meget karakteristisk – og de er altid
meget snakkende.
den mest almindelige stemme lyder som en nasal, rullende
halsbetændelse, som hverken kamillete eller maltbolsjer kan
kurere.
I fuglebøgerne beskrives stemmen som et groft, rullende
krrå – krrå, og i yngletiden høres tit et klangfuldt klong. Så må
man håbe, at ravnen kan læse.
Nej, det var ingen dårlig vittighed. Forskerne er nået frem til, at
ravnen hører til blandt de mest intelligente fugle. Udover de
nævnte lyde har den et repertoire på 50 forskellige lyde/stemmer, og den er i stand til at imitere menneskelige stemmer.

Intelligenstest

At det er en klog fugl, er der flere eksempler på. F.eks. har man
gjort forsøg med at binde et stykke kød til en snor, som hang
ned fra en pind, så fuglen ikke umiddelbart kunne nå det.
ravnen hejste kødet op med næbet og holdt
samtidig snoren fast med
det ene ben - og fik
på den måde hejst
kødet op.
Et andet eksempel er,
at man har iagttaget, hvordan en flok ravne fik en
flok ulve til at jage
for sig. de
hen-

ledte ulvenes opmærksomhed på et byttedyr, som derefter
blev jaget og dræbt, og ulvene åbnede dyret, så der var adgang til indvoldene. Så kunne ravnene gå i gang med at æde
- hvis de ellers kunne få fred for ulvene.

En god hukommelse

Et sidste eksempel er ravnens hukommelse. Mange fugle samler forråd, gemmer det - og glemmer så, hvor det befinder sig.
Hvis en ravn gemmer forråd, vil den kunne huske, hvor det
ligger. Men ikke nok med det: den vil også kunne huske, hvor
andre ravne har gemt forråd og på et belejligt tidspunkt stjæle
det. derfor ses ravne ofte flyve langt væk fra deres territorium
for at gemme forråd, uden at andre ravne bemærker det.

Alt andet end kræsen

ravnen er altædende, og dens føde afhænger af, hvad der er
til at få fat i. Populært sagt kan alt, hvad der bevæger sig af
mindre dyr, risikere at havne i en ravnemave.

Er der mangel på byttedyr, kan den også blive vegetar og
æde korn, sådan som det er set i udprægede landbrugsområder. Men den er mest kendt for at være en inkarneret
ådselæder, og med rette. Hvor man vinterfodrer havørne med
udlagt kød, som jeg har set det ske ved Sirkön i søen åsnen
tæt på Tingsryd, er der altid en kødrand af ravne udenom,
som respektløst prøver at hive havørnene væk fra ådslet ved
at trække dem i halen.
Og når vi kører op til vores hus i Sverige, mødes vi ved foden
af Hallandsåsen næsten altid af de samme to ravnepar, som er
i gang med nattens høst af trafikdræbte fugle og dyr.

Ravnene som overtro

de fleste har set billeder af de gamle galgebakker med de
hængte, som ravnene har travlt med at ekspedere ud af
denne verden. det har givet næring til en gammel overtro,
som gik ud på, at ravnene var spøgelser efter selvmordere,
myrdede personer og henrettede, som derfor ikke fik en
kristen begravelse.
det fortælles også, at man efter et slag
lod nogle lig ligge tilbage til ravnene, så
var de klar til næste gang, der var brug
for dem.
For de gæve vikinger havde ravnen en
mytisk rolle. kendt er krigsguden Odins
to ravne Hugin og Munin, som sad på
Odins skuldre. de blev hver morgen
ved daggry sendt ud i verden for at se,
hvad der var sket, så de kunne hviske
det i øret på Odin ved morgenmåltidet.
det kunne være en god forklaring på,
at ravnene altid var gæster på krigsskuepladserne.
→

27

Vikingerne mente også, at ravnen bragte krigslykke, så indtil
dannebrog faldt ned fra himlen, kæmpede de under et banner med en ravn på rød bund.

vores hus, er det altid så lavt, at trætoppene skjuler den, og
reden har vi ikke haft held til at finde, til trods for at den yngler
i det samme træ år efter år.

Har man været i London og har haft tid til et besøg på borgen
Tower, har man måske bemærket en gård med en lille flok
ravne. Forklaringen er, at man fra gammel tid mente, at så
længe der var ravne på Tower, ville de beskytte England mod
at blive erobret.

det bedste tidspunkt for et ravnestudium er, når ungerne er
fløjet af reden i maj/juni måned. de næste seks måneder følger de forældrene tæt, og høres når de, som et par forkælede
teenagerunger, sidder gumpetunge og tigger forældrene om
mad.

Fra hellig fugl til skadedyr

Men så ændredes opfattelsen af ravnen drastisk. I 1800-tallet var de, fra at være næsten hellige dyr, overgået til rollen
som skadedyr. Bondesamfundet så dem som en trussel mod
husdyrene, og de blev jagtet hårdt.
det skyldtes ravnens måde at jage føde på. ravnen brugtes
tidligere, ligesom falken, til at jage med. Men hvor falken ”slår”
vildtet i luften eller på jorden, går ravnen efter byttedyrenes
øjne, som hakkes ud, så den på den måde hurtigt får ram på
sit bytte.
det samme gør den ved ådsler, så et dødt lam, som ravnene
var ved at æde, blev sjældent opfattet som et selvdødt lam,
men i stedet som et ravnene havde dræbt.
krager bruger samme jagtteknik, når de jagter harer.
Både i Sverige og danmark blev der udbetalt skydepræmier,
så antallet af ravne var omkring år 1900 helt nede på 50 par
i danmark, og i Sverige så det heller ikke for godt ud. denne
voldsomme efterstræbelse menes at være forklaringen på, at
ravnen stadig er en meget sky og forsigtig fugl.

Gumpetunge teenagere

I danmark er den nu totalfredet, og i Sverige tillades ”endast
skyddsjakt”, dvs. en noget vag bestemmelse, som tillader
jagt på ravne, hvis det kan godtgøres, at de f.eks. kan true en
husdyravl.
I Sverige har vi ravnen som nabo til vores sommerhus. I yngletiden ser og hører vi den dagligt, men når den flyver hen over
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En værre ravnemor

ravne kan gøres meget tamme - men undgå at gøre det,
hvis det er i et hus med sølvtøj eller ægte tæpper. Sølvtøjet
forsvinder - de stjæler jo som ravne - og de ægte tæpper vil
drastisk ændre udseende, efterhånden som de lægger deres
visitkort.
Lad mig runde af med et gammelt ordsprog:
”Hun er en værre ravnemor”.
Biologisk er det forkert. ravnene sørger fint for deres afkom,
men i ældre tider troede man, at ravnene kunne finde på at
kaste nogle af deres unger ud af reden, hvilket ikke passer.
Storken, som jo er en helt anderledes populær fugl, kan finde
på at kaste ungerne ud af reden, når der er fødemangel. Men
dengang mente man, at der var tale om at betale tiende,
en slags kirkeskat, og den kunne gøre det uden at miste sin
popularitet hos bondebefolkningen, bare den ville fortsætte
med ”at sidde på bondens tag”.
n

Ravnen, på svensk ”korp”, er den største af
kragefuglene og større end musvågen.
Ravnen måler 70 cm fra hale- til næbspids.
Til sammenligning måler for eksempel en
råge blot 50 cm.

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

DE LAVER
NumRE
mED OS

- Lidt om svenske adresser og
om alarmering i nødsituationer
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Foto: Propa

Artiklen Brand i gården i Torpare nr. 130 har foranlediget flere
medlemmer til at kontakte foreningen med spørgsmål og erfaringer om,
hvordan vi finder og anvender adressen på vore svenske fritidshuse.
Af Lars Holm Rasmussen

det er altid glædeligt, når Torpare kan dække aktuelle emner
og behov. Som med så mange andre svenske forhold kan
det, der ved første øjekast ser enkelt og overskueligt ud, ved
nærmere eftersyn vise sig at føre meget mere med sig. Således også emnet ”adresser”, som selvfølgelig er særlig vigtigt,
når hjælp skal tilkaldes ved ulykker, men som generelt kan
behøve nogle ord med på vejen af hensyn til postforsendelser og diverse registreringer hos forsikringsselskaber,
forsyningsvirksomheder og andre.

I de gode, gamle dage

Navnlig i de seneste år har svenskerne fået mere orden
på sagerne mht. adresser. Ved min etablering i Småland i
slutningen af 1970erne var jeg klar over, at det handlede om
at anskaffe sig en godkendt postkasse og ophænge den
på en passende plads i nærheden af huset. det gælder for
så vidt stadig; og dengang som nu er den praktiske fremgangsmåde at standse den lokale lantbrevbärare og spørge,
hvilken placering der vil være i orden: I husets umiddelbare
nærhed, ved indfartsvejens udmunding eller ved den klynge
af postkasser, hvor andre fra landsbyen findes.
Placering i rigtig vejside er ikke uvæsentlig, når postkassen
skal betjenes fra postbilens førerside på den fastlagte rute.
dengang blev man tildelt et postkassenummer efter Postverkets, dvs. det lokale postkontors bestemmelse, og det er
ikke mange år siden, at telefonbøgerne for landområderne
stort set udelukkende indeholdt adresseangivelser med
disse postlåda-numre.

Posten kendte sine egne

Som på landet i danmark var postadresser ikke noget, alle
dyrkede med lige stort pedanteri, og numrene slog ikke an
fuldstændigt. At adressere til Svensson i Boaryd, eventuelt
Svensson på Kvarnen i x-by var tilstrækkeligt, når blot post-distriktet var skrevet rigtigt. Postbuddet kendte jo sine kunder.
Postadresserne var altså ikke noget officielt, altid virkende,
driftsikkert system til identifikation af en beliggenhed.
den udefra kommende besøgende var prisgivet, medmindre man forstod at aflæse postkassernes indforståede nummerrækkefølge, eller rullede bilvinduet ned og spurgte om
vej, efterhånden som man nærmede sig målet.

Rut-nummer

Behovet for at finde frem til en beliggenhed i tilfælde af
brand eller anden ulykke har altid været til stede. Efterhånden som hjælpen kommer længere og længere borte fra,
behøves mere pålidelige identifikationsmuligheder. dette
løstes i Sverige med en regulær kortlægning og nummerering af rigets areal, som inddeltes i ”ruder” på 1 x 1 km.
Hver rude har et fortløbende nummer, rutnummer, og med
oplysning om rut-numret for den aktuelle ejendom og med
det relevante landkort i hænderne kunne brandmanden
og ambulanceføreren finde vej, om end med op til 1 km’s
unøjagtighed.
rut-numret findes endnu som begreb og vejvisningssystem,
og det viste sig ved denne artikels udarbejdelse at spille
varierende rolle rundt om i Sverige. Formentlig er det ved at
miste sin betydning og afløses helt af GPS-koordinater, når –
og hvis – en almindelig adresseoplysning ikke foreligger.

De nuværende adresser

I overensstemmelse med officiel målsætning har enhver beboet svensk ejendom nu en officiel adresse, som anvendes
af myndighederne, og som forventes at blive anvendt i alle
sammenhænge, hvor adressering er aktuel eller nødvendig.
Adressens udseende og oprindelse kan være højst forskellig,
til dels beroende på lokale traditioner og vedtagelser. der
er to hovedtyper: med eller uden anvendelse af vejnavn.
Hermed sigtes til forholdene på landet, eftersom der i de
egentlige, større byer adresseres på samme måde som i
danmark.
Anvendes der vejnavn – som det praktiseres i dele af Skåne
og Halland og stort set overalt i Blekinge – kan der være to
varianter af nummerering: Enten et fortløbende husnummer,
som vi kender det fra danmark (eksempel Västsjövägen 56)
eller et to-delt nummer, hvor første del beror på en udmåling i forhold til et startpunkt (vejens begyndelse) og anden
del på husets afstand fra vejen, målt i den sjældent brugte
enhed dekameter, som er lig 10 meter (eksempel Östsjövägen 71-9).
→
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Uden vejnavn

Varianten uden vejnavn, som er fremherskende i Småland og
Västergötland, og tillige findes i Skåne og Halland, kan være et
landsbynavn eller en stedbetegnelse med tilføjelse af et nummer, som enten er et nyt, fortløbende tildelt nummer (eksempel Boaryd 19) eller det tidligere postkassenummer, som nu er
blåstemplet som officiel adresse (eksempel Boaryd 2789).
Som en særlig variant i denne kategori kan ejendommens
adresse være uden nummer overhovedet og nummeret
erstattet af ejendommens historiske navn eller et navn, som
man som ejer har ønsket at anmelde (eksempel Boaryd Kvarntorpet).
Ulempen ved adresser uden vejnavn er, set med danske
øjne, at man bogstavelig talt ikke hjælpes undervejs med
vejnavneskilte og derfor må have andre kilder til, hvornår man
er fremme på stedet - først og fremmest landkort eller det
velkendte blå eller gule stednavne-skilt.
denne situation adskiller sig imidlertid ikke meget fra forholdene på landet i danmark, men som beboere kan vi give en
håndsrækning ved at angive ejendommens adresse på et
skilt ved indkørslen eller på selve huset. der er intet, der tyder
på, at svenskerne skulle have planer om at indføre vejnavne
og vejnavneskilte uden for de områder, hvor det allerede
praktiseres.

det er væsentligt at bemærke, at adresse ikke – hverken i denne artikel eller i almindelighed – må forveksles med ejendommens fastighetsbeteckning, altså matrikelnummer, som stadig
er den afgørende identifikation, når det gælder tinglysning,
beskatning og lignende offentlige relationer.

Test adressen på Eniro

Henvendelser fra torpare-medlemmer har kredset om behovet for entydig adressering, så redningshjælp kan nå frem eller
gæster finde vej. I de pågældende eksempler har det vist sig,
at de adresser, som medlemmerne kendte til og anvendte,
rent faktisk var de rigtige, nugældende adresser.
Ved egne opslag kunne jeg konstatere, at adresserne uden
videre lod sig finde i den svenske vejviser ”Eniro” og dennes
kort, og at myndighedernes adresseregistrering således var
slået igennem på denne lavpraktiske, effektive måde.
Læserne af denne artikel opfordres til at afprøve egen adresse
på http://kartor.eniro.se/ . Skriv adressen, dvs. vej- eller stednavn samt husnummer, ind i søgefeltet ”var?” (hvor).

Alarmering og taxikørsel

Uklarheder og misforståelser

de nye, officielle adresser er ikke slået helt igennem endnu, i
hvert fald i brugernes bevidsthed.

registreringerne er altså på denne måde gjort offentligt tilgængelige og anvendelige, og de ”gode spørgsmål” bliver herefter:
kan vi regne med, at redningstjenesterne kender og anvender
samme faciliteter, og kan vi regne med, at alle boligadresser er
lagt ind i systemerne?

det er min erfaring, at navnlig mangeårige torpare enten
er uvidende om adressen eller fejlagtigt har forvekslet den
med en ny form for registrering eller matrikelnummer, uden
praktisk betydning i det daglige. Man holder derfor fast ved
det gamle postlåda-nummer eller anvender det sted- eller
ejendomsnavn, der har været brugt i årtier.

I de konkrete tilfælde og i andre stikprøvevise tilfælde, der har
passeret mit skrivebord i min rådgivningsvirksomhed, har jeg
søgt ejendommenes adresser på min almindelige husholdnings-GPS. Og sandelig om ikke de hurtigt kunne genkendes
og lokaliseres. det er naturligvis en forudsætning, at man
anvender en nyere eller opdateret GPS.

I salgssituationer viser det sig ofte besværligt at identificere
ejendommen, når man ved kontakt til kommuner, forsikringsselskaber og el-selskaber oplyser den nye, rigtige adresse og
ikke kan genkendes, fordi de pågældende stadig har registreret den forældede adresse, måske endda med islæt af et
misforstået matrikelnummer.

Stadig svar til gode

Skaf kendskab til den
nuværende, ”nye” adresse

det må anbefales, at man skaffer sig kendskab til boligens
nuværende, rigtige adresse, ikke mindst af hensyn til alarmeringssituationerne, der omtales nedenfor. Adressen kan oplyses hos Lantmäteriet, f.eks. ved selvbetjening på internetsiden
”Fastighetssök för Alla” https://fastighetsok.metria.se/fsokalla/.
Benyt ejendommens matrikelnummer som indgangsnøgle,
søg på ”beteckning” og husk at svare systemet med indtastning af den såkaldte verificerings-kode.
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I visse tilfælde oplyses en ejendom at have flere adresser, og
en konklusion må derfor drages gennem lokalkendskab eller
udelukkelsesmetode.

Ved deadline for denne artikels tilblivelse var vi ikke kommet
igennem en research hos de svenske redningsmyndigheder
for at høre, hvilke informationer man baserer alarmeringer og
udrykninger på: Om ”rut-numrene” stadig spiller en afgørende
rolle, eller der tværtimod næres tillid til adressernes udbredelse
og registrering.
Et faktum er, at visse kommuner stadig informerer om rut-numrene og oplyser dem på forespørgsel fra borgerne, mens det
på den anden side også er et faktum, at hjælpen i de tilfælde, vi
kender til, finder vej ud fra oplysning om rigtig adresse.

Matrikelnummer er ikke nok

At oplyse ejendommens matrikelnummer, som det foreslås
i artiklen i Torpare nr. 130, nytter derimod ikke. dels siger et
matrikelnummer ikke meget om boligens placering i forhold til
omgivelserne, dels kan en ejendoms areal være så stort eller

Foto: Lars Holm Rasmussen

fordelt på flere skifter, at usikkerheden bliver betydelig, og
endelig er det ikke sandsynligt, at redningstjenester opbevarer
de særlige kort, som viser matrikelnumre.
Vi vil i en kommende artikel fortælle, hvilke svar vi har samlet
ind fra de regionale redningstjenester.
Indtil da må det gode råd være i det mindste at sikre sig kendskab til ejendommens adresse som nævnt ovenfor, og – hvis

der er den mindste tvivl om dens brugbarhed – have en alternativ adresse klar til nødsituationer, f.eks. rut-nummeret og/
eller en identifikation i form af naboejendommes adresse eller
andre, særlige kendetegn.
Taxichaufføren og søndagsgæsten, der ikke kan finde vej,
må enten skaffe sig en nyere GPS eller rulle sideruden ned og
spørge – som i de gode gamle dage.
n
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Større komfort
på ’utedaSSet’
Vi har gennem årene forbedret forholdene på vores ”utedass”.
Her er nogle idéer, som I kan kopiere - eller udvikle videre på.
Tekst, tegning og fotos af Niels Fremming
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Papirrullen

da utedasset ikke er musetæt, har vi oplevet flere gange, at
musene har gnavet i rullen. Typisk er der gnavet oppefra og
ind mod paprøret. det betyder, at hvert andet blad er gennemhullet, og det er jo ikke god rulleøkonomi.
Vi har derfor lavet en boks som vist på billederne. Siderne
af træ er savet ud med stiksav. Bund og låg er lavet af 1 mm
aluminiumplade. Hvis det ikke lige går at få fat i aluminium,
fungerer en forzinket jernplade eller en opklippet kagedåse
lige så godt. Hængslet er lavet med en strimmel gaffatape.

Lys

Utedasset ligger jo altid et stykke fra huset og har sjældent
installeret eget lys.
køber man et lille solpanel, som lader et mindre 12V batteri
op, er der lys på dasset, når døren går op, og dørkontakten
slår til. Anvender man en 1,5 W LEd-lampe, er der rigeligt lys.
F.eks. har solkraft.dk forskellige små paneler og LEd-lamper –
endda ofte på tilbud.
Vi købte på tilbud et panel beregnet til at lægge i forruden på
en bil for vedligeholdelse af akkumulator. Panelet har vi sat
mod sydvest - lige ud for batterikassen.
Man kan også ”skrælle” panelerne fra solcellelamper, der ikke
gider mere, og sætte dem sammen i serie, så man kommer
op på over 16 V målt over cellerne uden belastning.

Som batteri kan man bruge et batteri fra en aflagt 12V boremaskine, sætte ti genopladelige batterier á 1,2 V i serie eller
skaffe et lille batteri fra en scooter.
dørkontakten kan laves mere eller mindre simpelt med
kobber- eller blikstrimler. Man kan også købe en dørkontakt
beregnet til 230 V hos installatøren.

Ventilation

Når man nu alligevel har fået lys på dasset, så kan man ventilere boksen, hvori spanden står, med en elektronikventilator
på 12 V fra en skrottet PC eller købe en hos f.eks. elektronik-

lavpris.dk. Ventilatoren skaber et lille undertryk, som suger gasser og dampe ud som på et flytoilet. (Se billede på næste side)
Forbind ventilatoren til LEd-lampen, så den kun kører, når døren er åbnet lidt, og dørkontakten slutter. Ellers tappes batteriet
for hurtigt.
Hvis ventilatoren tilsluttes et aftræksrør, som føres op over
taget, så mal det matsort. Man opnår da en skorstenseffekt, når
solen skinner på røret. røret kan laves af et PVC-nedløbsrør, der
er nemt at spraymale efter en aftørring med sprit eller malerens.
Arrangementet kræver, at boksen med spanden er rimelig
tæt, og at der er min. 5-10 mm afstand mellem spandens kant
og boksens topplade. Låget over hullet kan have et hul med
fluenet for.
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Separation og nedbrydning

Fækalier nedbrydes til dels af de bakterier, som de indeholder.
kommer man af og til en håndfuld jord til, vil jordbakterierne
tage over. det kræver ilt fra luften til denne nedbrydning, hvis
slutkomponenter er kompost, kuldioxid og vand. Processen
sættes imidlertid i stå, hvis fækalierne ”druknes” i urin. det er
derfor vigtigt at separere urinen fra, så processen kan foregå
optimalt.
Laver man en studs på spanden og forbinder denne med en
slange, der føres ud til et dræn i jorden, kan man separere urin
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og væske fra. Med en Gardena-kobling med indbygget stop
er det muligt at fjerne spanden for tømning.
Nederst i den tomme spand lægges 5-10 cm høvlspåner, bark
eller lignende groft organisk materiale, som fækalierne kan
ligge ”tørt” på og urin løbe igennem.
Vi tømmer kun spanden en gang om året - og kunne måske
nøjes med at gøre det hvert andet år. det er selvfølgelig
afhængigt af belastningen.
n
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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

TA G IN T E R N E T T E T M E D I D I T S O M M E R H U S I SV E R I G E
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
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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

Bredbåndsnet

andre ikke kan. Så du får den bedste dækning, lige meget

Bredbånd som rækker længere

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

Sommeren blev lang i Småland!
I hvert fald for Smålands Fastighetsbyrå, men nu er det jul og det fejrer vi
med rabat til vores kunder. Sætter du din ejendom til salg hos os inden 1.
februar, får du gratis flyfoto af ejendommen til brug for vores markedsføring.
Sælger vi din ejendom, får du endvidere gratis opgørelse af ejendomsavanceskatten til Skatteverket.
Vi har på vores kontor i Älmhult, som eneste ejendomsmæglerfirma, en dansk
statsaut. ejendomsmægler til at servicere alle vore danske kunder. Går du i
salgstanker, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende
salgsvurdering. Ring +46(0)476-120 00 eller mail jorgen@sfbab.se

ebhaveri
Tilmeld
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sælges
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g overordentligttil
velbevaret
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1800-tallet
med
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mle bevaret.
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g 1800-tallet.
Fire bilæggerovne,
Brug evt. linket på forsiden af www.dansketed, el, varmt torpare.dk
og koldt vand,
t og varmepumpe.

Vi har kontor i
Älmhult og Ljungby.

ekøkken, spisekammer, stor
ærelser, badeværelse samt

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

37

trædag på
Skovskolen

Janus bestemmer
faldretningen!

En kølig og fugtig lørdag morgen sidst i september
samledes 18 kursister med kursusleder Hans Peter Bach
fra Danske Torpare og dagens to undervisere, Ulf L.
Jessen og Erik Lund Nymark fra Skovskolen i Nødebo.
Heldigvis skulle undervisningen foregå indendørs hele
formiddagen, så der var håb om opklaring i vejret,
inden holdet skulle ud i skoven og fælde træer.

Tekst og fotos af Jens Mathiesen
Skovskolen i Nødebo har store moderne undervisningslokaler og værksteder til praktisk undervisning. derudover er der
også boliger til de almindelige kursister, der kommer fra hele
landet.
Ikke uventet er der på dagens kursus 17 mænd i alle aldre. En
enkelt kvinde har valgt at udfordre den sædvanlige mandsdominans blandt træfældere, hvilket er opmuntrende.

Sikkerhed frem for alt

Efter velkomsten spørger Hans Peter Bach til motorsavserfaringerne på holdet? de går fra 30 års mere eller mindre
regelmæssig træfældning med motorsav til først at ville fælde
træer efter dette kursus.
Ulf Jessen og Erik Nymark tager over. kursets overordnede
målsætning er sikkerhed. Sikkerhed for, at værktøjet er i orden.
Sikkerhed for, at man ikke skader sig selv. Og, ikke mindst, sikkerhed for, at man ikke skader andre.
Sikkerhedsudrustning bør altid bruges: Sikkerhedsstøvler (sikkerhedssko er ikke nok), sikkerhedsbukser (skal gå ned over
støvlekant, de kan ikke hindre gennemskæring, men hæmmer den kortvarigt), sikkerhedshjelm (med høreværn og visir).

Selve saven

Motorsavens indretning og funktion gennemgås, med særlig
vægt på kædens og sværdets konstruktion og pleje. Speciel
savkædeolie skal bruges, da den har særlig stor vedhængskraft. Man skal fylde olie på ved hver benzinpåfyldning. Løber
saven tør, ødelægges både sværd og kæde på minutter.
Herefter gennemgås kædens konstruktion på detailniveau,
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og en stump kæde udleveres til nærmere studium og senere
fileøvelse.
der er to slags tænder: ”rytteren” bestemmer dybden af
spånen. ”Skovltanden” skærer selve spånen fri og har to
skæreægge: Overskær og sideskær. disse skal holdes skarpe
og justerede i flere planer og vinkler: Filevinkel, ægvinkel og
forkantvinkel. yderligere detaljer fører for vidt her, man må
selv gå på kursus!
Sidst i den teoretiske del præsenteres forskellige fældningsmetoder, hvorefter holdet ifører sig egen eller lånt udrustning
og går over til fileværkstedet.

Fileøvelser og startproblemer

Hver kursusdeltager placeres ved sin egen filebænk, og under
instruktion af lærerne filer man løs på egen sav eller den udleverede kædestump. Nogle konstaterer, at de skulle have haft
de stærke læsebriller med, da kontrollen af arbejdet foregår
på lupniveau! En fælles lup er dog til rådighed i hjørnet af
værkstedet.
Afslutningsvis demonstreres sikker start af saven, dvs. hvordan
man undgår at komme til skade under starten.
At dømme efter fældeholdenes senere problemer med at få
savene til at køre ude i skoven kunne denne demonstration
måske suppleres med en kort instruktion i, hvordan man rent
faktisk kan få motoren i gang med choker og gasindstilling?!

Klar til praksis

resten af dagen foregår ude i en del af Grib Skov, hvor skovvæsenet har stillet en øvelsesplads til rådighed i form af en
mindre bøgebevoksning, der alligevel skal tyndes ud. Udtryk-

ket ”mindre” går dog kun på bevoksningens udstrækning;
træerne er 15-20 m høje og med tykkelser fra 10-30 cm!
Skovskolens bus med anhænger til værktøjet lastes, og man
kører ad snirklede små skovveje ud til øvelsespladsen, hvor
den medbragte frokost indtages på mosklædte stubbe. Vejret
klarede heldigvis op under frokosten, og solen holdt resten af
dagen.
Traileren blev tømt for de medbragte motorsave og andet
udstyr, og et par træer blev fældet som demonstrationsobjekter, hvor de to instruktører viste fældeteknik i praksis og ikke
mindst frigøring af såkaldte “hængere”, dvs. træer, der i faldet
bliver fanget af en eller flere grene fra nabotræer, eller hvor
hele trækronen på det fældede træ vikles ind i et andet træs
krone.

Et hængende problem

Kursus med udbytte

dagen i skoven blev afsluttet med en instruktion i den rette
metode til at flække kævler med økse og dermed forøge
varmeudbyttet af brændet.
Skovbussen vendte hjem til kursuslokalet, og kursuslederen
takkede instruktørerne for et fortrinligt kursus - og deltagerne
for deres store engagement og hårde arbejde.
Man kan næsten kalde kurset for et mikro - makro kursus. Fra
formiddagens slibning af kædetænder under lupkontrol til
eftermiddagens fældning af 20 m høje træer med vægt på op
til flere hundrede kilo!
Lidt over klokken 16 pakkede kursisterne trætte, men kompetente, udstyret i bilerne og begav sig hjem.
n

En “hænger” udgør en potentiel farlig situation med risiko for
pludseligt fald, hvis den bærende gren knækker eller giver
efter. Selve den skråtstillede position mellem stub og trætop
spænder træet som en kæmpe flitsbue med store bundne
kræfter. Ved hjælp af et såkaldt “fældejern”, et slags stort brækjern med et fladt, kileformet endestykke og en kraftig, stor
krog monteret et stykke oppe, kan man dreje træet og måske
få det fri af de “fangende” træer.
Lykkes denne manøvre ikke, hvilket ofte er tilfældet, kan man
prøve at gøre træets stamme kortere ved at kappe den nederste del af og trække træet bagud, uden om stubben.
En sidste udvej er at save et større stykke af træstammen og
derved dele denne i to dele, som med forsigtighed kan flyttes
hver for sig. risikoen ved disse “hængermanøvrer” var åbenlys
og bevægelserne af de fældede træer under frigørelsesforsøgene kunne ikke altid forudsiges af vores to erfarne og
professionelle skovfolk, hvilket indgød deltagerne en stor og
nødvendig respekt for skovtræers ustyrlige kræfter.

Ulf Jessen viser ﬂækning med økse.

Fældegrupper

Efter denne vejledende demonstration og instruktion blev
deltagerne opdelt i “fældegrupper” med tre deltagere i hver,
og grupperne spredtes over hele skovområdet. Betydningen
af stor afstand mellem grupperne er vigtig, idet det er meget
svært at bedømme et træs højde og dermed det fældede
træs længde nedefra - og faldretningen kan også blive en
noget anden end den planlagte. En ekstra risiko er, at alle går
med høreværn, og det derfor kan være næsten umuligt at
høre advarselsråb.

Hver deltager fældede et træ med støtte fra gruppen. de to
instruktører cirkulerede mellem grupperne og gav gode råd
om vanskelige situationer. Efterhånden som eftermiddagen
skred frem, og træerne blev lagt ned, steg kursisternes selvtillid åbenlyst. Næsten som elgjægere, der har nedlagt deres
første elg.
En god kompetent stemning bredte sig, og man fornemmede, at kursets formål var lykkedes.

Erik Nymark demonstrerer standardfældning med
“forhug” i faldretningen,“fældesnit” bagfra et par cm
over og fra fældehugget. Med fældejernet vippes(!) træet
over den ikke oversavede del,“fældekammen”.
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danSka SkogSägare

TrIVdES På SkOGSWEEkENd

i SMåland

En höstlig weekend i september samlades närmare femtio danskar på Möckelsnäs Herrgård i Småland för att lära sig mer om skogsbruk i Sverige. Det var skogsföretaget Sydved
som arrangerade en weekend för danskar som äger skog i Sverige.
Tekst og fotos af Annsofie Öhman, Sydved
”Till vår glädje har vi märkt att allt fler danskar blir skogsägare i
Sverige. Tanken med den här skogsweekenden var att under
trivsamma former öka kunskapen om skog och att inspirera till
ett aktivt skogsbruk”, säger daniel Fellenius, som är informationschef på Sydved.
”Vi som arbetar med skogsbruk känner att det finns så mycket
kunskap att dela med sig av”.

Skogsexkursion i höstrusk

Sydveds medarbetare berättade om skogsskötsel; allt från skogsbruksplaner till plantering och föryngringsavverkning. deltagarna
fick även veta hur ett vanligt skogsuppdrag går till och vilka
skogliga tjänster som Sydved kan erbjuda.
Efter det teoretiska passet på lördagsförmiddagen var det dags
för en exkursion längs en två kilometer lång slinga i skogen. Här
fanns stationer om plantering, röjning, naturvård, viltvård, gallring

MINI-ORDBOG:
gallring – udtyndning (af 40-60 år gamle træer)
höstlig - efterårsagtig
höstrusk – efterårsvejr med regn og blæst
mätinstrument - måleinstrument
plantering - plantning
relaskop – et måleinstrument
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och skogsuppskattning. Med hjälp av relaskop (ett mätinstrument) och tabeller kunde deltagarna själva uppskatta storleken
på ett bestånd för att på så sätt få reda på ett ungefärligt värde.
På den här stationen kunde man även se hur det går till när en
skördare är i full gång i en gallring. En värmande skogslunch
bestående av gulaschsoppa och smörgås avslutade exkursionen
i höstrusket.

Möten med likasinnade

Sista punkten på lördagens program var information om skogsbeskattning, fastighetsregistering med mera från Areal, verksamma inom fastighetsförmedling och rådgivning för skogsbruket.
Vi hoppas, och tror, att de flesta av deltagarna var nöjda med den
här weekenden, som inte bara handlade om att förmedla skoglig
kunskap, utan också om att kunna träffa andra danskar som äger
skog i Sverige, och engagerat skogsfolk.

röjning – udtynding af ung skov
skogsägare - skovejere
skogsföretaget - skovbruget
skogsskötsel - skovpleje
skogsuppskattning – skovvurdering/beregning
skogsuppdrag - skovopgaver
skördare – skovmaskine
slinga - skovvej

Ta’ med Scandlines!

Vi sejler hele tiden
Altid en afgang der passer
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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:

færge helsingør - helsingborg
Mod fremvisning af gyldigt personligt medlemskort ved
færgeterminalen i Helsingør kan medlemmer købe billetkort
med rabat i forhold til gældende listepriser.
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
Med BroPas kan du køre til Sverige til under halv pris: I hverdagene koster en enkelttur 142 kr. i stedet for normalpris 285 kr.
I weekenden og på alle danske og svenske helligdage er det
endnu billigere – kun 115 kr. per tur.
Lige nu kan du af få første årsabonnement gratis – normalt
koster det 240 kr. Priserne er for 2010 og gælder bil op til 6
meter. Weekendprisen på 115 kr. per tur gælder dog helt frem
til 13. juni 2011.
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Tilbuddet gælder kun for medlemmer af danske Torpare,
der ikke har haft BroPas i husstanden indenfor de seneste 6
måneder. Medlemstilbuddet gælder frem til og med 30. april
2011.

rådgivning:

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.
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.

Husk
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fælleSSkaB:

Medlemsbladets navn er: ’Torpare’ som bliver sendt til alle
medlemmer seks gange om året.
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

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

Kontaktoplysninger:

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

Sælges

Pris: kom med et bud.
Mail: elhasmik@gmail.com
Tlf.: 2814 6642

Smuk væv til den hurtige!

mulltoa 20

Indrykket 14. oktober 2010
I vores torp ved Tranemo har vi en smuk gammel væv m. masser af tilbehør. den er din, hvis du vil hente den! Mail gerne for
billeder.
Mail: fpmadsen@gmail.com
Tlf.: 3082 1007

Brændekomfur

Indrykket 7. oktober 2010
Gammel original brændekomfur ”Vedspis”.
Skal afhentes i Småland.
Pris: ddk 1.000
Mail: per.e@webspeed.dk
Tlf.3920 0757 / 2625 1008

Slagbænk og bord

Indrykket 29. september 2010
Gammel slagbænk og bord med 2 plader (malede). Tingene
findes i Vestblekinge. Send mail for billeder.
Pris: 2 flasker rødvin + bortkørsel.
Mail: bojevang@hotmail.com
Tlf.: 4970 8385 / 3151 4775

muldtoilet

Indrykket 29. september 2010
TArA muldtoilet installeret i torpet sælges. kompoststrø,
aftrækrør og fittings følger med, hvis du selv vil være med til
at tage det ned.
Pris: dkk 2.500
Mail: kurt.joergensen@skolekom.dk
Tlf.: 3871 2842 / 6150 2842

Tagbøjler

Indrykket 22. september 2010
Tagbøjler med låse til ræling. Har været brugt til renault
Megane 2006.
Pris: dkk 500
Mail: ole.sondergaard@tdcadsl.dk

Flot petroliumslampe

Indrykket 21. september 2010
Gammel petroliumslampe i flot stand sælges, skal ses. Send
mail for billeder.
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Indrykket 8. september 2010
Mulltoa 20 automatic med tilbehør sælges. Brugt i 2,5 år.
Afmonteret kan leveres i Småland. Træffes bedst på tlf.
Pris: dkk 2.500
Mail: lizzie.carlsson@gmail.com
Tlf.: 2881 8181

Dør + karm til salg

Indrykket 8. september 2010
Ny - glat hvid dør med karm og dørtrin, sælges pga. fejlkøb.
dør 204x82,5 cm, Udvendig karm 209x88,5cm, dybde 12,8cm.
Halv pris
Pris: dkk 400
Mail: yngve@dadlnet.dk
Tlf.: 6126 0859

Halv pris - flot vask

Indrykket 8. september 2010
Grundet fejlkøb sælges helt ny og ubrugt IFÖ vask med skab
Vaskens mål : 30 x 51. Hul til armatur sidder til venstre.
Nypris 2495
Pris: dkk 1.250
Mail: yngve@dadlnet.dk
Tlf.: 6126 0859

Gl. fyldningsdør m/karm

Indrykket 8. september 2010
ydre karmmål H-188cm, B-93cm. Afhentes i Bolmaryd/Nöttja
GPS 56°41’36.91”N 13°46’03.42”E
Pris: dkk 500
Mail: flemming.nilsson@private.dk
Tlf.: 0045 4494 6005 / 0046 737 254 080

købes
Jagt

Indrykket 14. september 2010
Småvildtsjagt søges omkring Lønashult, 30 km sydvest for
Växsjö, af erfaren 47 årig jæger. Gerne med marker omkring
Mail: michael.k.p@oncable.dk
Tlf.: 5663 2403 / 2468 1106

EJENDOmmE OG GRuNDE

Sælges

Fritidshus i Småland

Indrykket 14. oktober 2010.
200 km fra Malmö 1 ha. Skov og naturgrund. Beskrivelse og
billeder på www.123hjemmeside.dk/rottnen.
Pris: ddk 795.000 eller højeste bud
Tlf: 2559 6135, evt. SMS

Dejligt Fritidshus i Högalid Fritidsforening

Indrykket 7. oktober 2010.
72m2 hus på stor grund, ligger ½ time fra Helsingborg, stor
stue m/brændeovn, 2 værelser, el, bad og køkken. Gode
naboer og skønne omgivelser.
Pris: ddk 450.000
Mail: jette-bytow@hotmail.com
Tlf.: 2225 2872

En idyl i de svenske skove

Smukt rødt torp i Häglinge

Indrykket 13. oktober 2010.
70 kvm. meget velholdt m. 15 kvm. lade, 100 km fra Helsingborg. El/vand indlagt. Mulltoa. Grund støder op til skov. Fuldt
møbleret.
Pris: ddk 600.000
Mail: gerdamehl@post.cybercity.dk
Tlf: 4557 1427 / 2396 2427

Indrykket 7. oktober 2010.
I kanten af Glasriket ca 25km øst for Växjö ligger denne idylliske skovarbejderhytte omgivet af skov. Samlet boligareal ca
70m2 og et grundareal på ca 4.200 m2. Huset kræver noget
renovering men for den rigtige - en perle i den svenske natur.
Pris: ddk 180.000
Mail: jcc@mu-ch.com
Tlf.: 2526 1417

Nedrivnings/ håndværkertilbud

Fritidshus, Årnaböke 110 km fra Helsingborg

Indrykket 12. oktober 2010.
knäred, körsveka Stugområde: Skovgrund, 2300 m2, tæt på
skihopbakke m.m. - mindre hus til istandsættelse eller nedrivning. El, koldt/varmt vand og kloak forefindes.
Pris: ddk 150.000
Mail: kimhojer@email.dk
Tlf: 4071 3344

Indrykket 7. oktober 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
kUN SMS til: 2830 6934

Skovidyl i Nr.Haghult, markaryd

Torpastuga mørrum

Indrykket 12. oktober 2010.
dejligt velholdt svenskrødt torp i 1½ plan 95 km fra Helsingborg, på 120m2 + kælder samt indrettet lade på 60m2, grund
2800m2. Vand og el indlagt. Salg: Fästighetsbyran Markaryd
0046-0433 12333 el. www.jorgen@zilstorff.net
Pris: ddk 460.000
Mail: jorgen@zilstorff.net
Tlf: 3678 4713 / 2242 3406

Ensomt beliggende 200 km fra Kbh.

Indrykket 7. oktober 2010.
Fantastisk torp 65m2, 1½plan, lade+jordkælder, 3.000m2
grund, næstsidste hus på skovvejen. Beliggende mellem to
søer, 5 min. i bil til fantastisk badesø. 200km fra københavn/
Helsingør. Evt. fremvisning uge 42.
Pris: ddk 350.000
Tlf.: 4096 2127

Indrykket 28. september 2010.
Ensomt beliggende mindre torp, 7.430 kvm. skovgrund, 5 km
fra Mørrum, 10 km til badeplads i Østersøen. Stue, soveværelse, spisekøkken. El, olie/elradiatorer + kakkelovn. Ingen vand
indlagt, god brønd. Muldtoilet.
Pris: SEk 525.000 - ddk ca. 420.000
Mail: throlling7@gmail.com
Tlf.: 2075 1412

Grund ved Knäred

Indrykket 21. september 2010.
Grund med god beliggenhed, ved skov og mark, körsveka
Stugområde, 6km fra knäred. El, vand, ved skel.
Pris: ddk 118.000
Mail: v.stormly@hvidovrenettet.dk
Tlf.: 3678 8198 / 2612 8198

Attraktiv beliggenhed i Småland

Indrykket 21. september 2010.
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Hus i Dalsland

1/4 andel i charmerende, rødt træhus i ålshult ved søen
åsnen. 4 soveværelser, 2 stuer, verandastue, spisekøkken,
badeværelse, kakkelovne og pejs. Velholdt og moderniseret
med omtanke. driftsudgift: 300 dkk. mdl.
Pris: ddk ca. 170.000
Mail: trinemadsen@privat.dk
Tlf.: 3257 0885 / 2073 9864

Indrykket 8. september 2010.
For enden af grusvej, i lille skov 50m2 skønt lille hus. Masser af
sol og ugenert beliggenhed.
Pris: dkk 125.000
Mail: helle.claus@3mail.dk
Tlf.: 2880 2854

Sommerhus i det sydlige Halland

Lille perle

Indrykket 8. september 2010.
Nær Hishult, velholdt sommerhus fra 1968. 58 m2 + dobbelt
garage og gæstehus. Aleneliggende, el og vand. Se nærmere:
http://mclasen.dk/svensksommerhustilsalg.html
Pris: ddk 380.000
Mail: karenpost@mclasen.dk
Tlf.: 5918 2162

Nyistandsat lille fritidshus i Blekinge

Indrykket 8. september 2010.
Hyggeligt lille uproblematisk fritidshus mellem Tingsryd og
ronneby sælges. Se mere på http://blekinge2.mono.net/
incl. inventar
Pris: ddk 415.000
Mail: steinmetz@live.dk
Tlf.: 6092 5032

Pragtfuld skovidyl

Indrykket 8. september 2010.
Ugenert, meget velbeliggende velholdt hus nær Visseltofta
og Helge å. Få tilsendt Fotos + detaljeret beskrivelse. Sælges
gennem http://oedegaarde.dk/ - Hallaböke v.Älmhult
Pris: SEk 850.000
Mail: bentbullylarsen@gmail.com
Tlf.: 3025 6931

Indrykket 1. september 2010.
Lille billig 1800 tals Ødegård/Torp med en super beliggenhed 100% fredeligt og uforstyrret uden trafik i nærheden,
for enden af en lille privat skovvej. Huset fremstår meget
originalt / relativt god stand.
Pris: dkk 350.000
Mail: fyrsvamp@gmail.com
Tlf.: 2625 6992

Jagtgård

Indrykket 1. september 2010.
Jeg har sat min gård til salg. der er 29 tønder land. den er
med i et større jagtområde 1300 ha. det nemmeste er at gå
ind på www.peho.dk, her finder du alle oplysninger
Pris: Bud modtages
Mail: pho.holm@gmail.com
Tlf.: 4495 5282 / 2176 5283

Dejlig ferielejlighed i Ljungbyhed

Indrykket 1. september 2010.
3 vær. ferielejl. på 61 m2 med nye gulve. Månedlig boligafgift
1.100 dkr. Til lejligheden hører en stor naturgrund med grillpladser, grønne områder med store træer. Isat nyt tagvindue.
Pris: dkk 170.000
Tlf.: 5217 6706 / 5217 6706

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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Få endnu mere ud af dit
svenske paradis med BroPas!
Med BroPas kan du køre over til dit svenske paradis til under halv pris: I hverdagene
koster en enkelttur 142 kr. i stedet for normalpris 285 kr. I weekenden og på alle
danske og svenske helligdage er det endnu billigere – kun 115 kr. per tur. Lige nu
kan du få første årsabonnement gratis – normalt koster det 240 kr. Priserne er for
2010 og gælder bil op til 6 meter. Weekendprisen på 115 kr. per tur gælder dog
helt frem til 13. juni 2011.
Tilbuddet gælder for medlemmer af Danske Torpare, der ikke har haft BroPas
i husstanden indenfor de seneste 6 måneder. Tilbuddet gælder frem til og med
30. april 2011.
Læs mere og bestil BroPas på www.oresundsbron.com
– skriv “TORPARE” i feltet Kampagnekode for at få rabatten.

Lev mulighederne

