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Det er søndag morgen, og solen titter ind gennem persien-
nerne her i Malmø. Varme er der stadig ikke meget af, men 
andre ting luner på en dag som denne. Først og fremmest 
den positive modtagelse af det forrige nummer. Det luner 
den nys udnævnte, gamle redaktør, da det trods alt var hans 
første nr. i denne omgang. 
Dernæst er det en stor glæde, at se hvor mange medlemstil-
kendegivelser der kom i den nu vel overståede medlemsun-
dersøgelse. Hele 3460 torpare deltog i undersøgelsen, og i 
juni-bladet bringer vi en artikel om resultatet.
Ikke at forglemme i en forening, forløb årets vigtigste begi-
venhed: den ordinære generalforsamling 24. februar, atter i 
god ro og orden (omtalt i dette nr.). Vindmølle-sagen ser her-
med ud til at have fået mere passende proportioner, selvom 
enkelte medlemmer fortsat er hårdt ramt af de tårnhøje 
“skovmøller”.

Endelig må man som aktivitetsudvalgsmedlem med til-
fredshed konstatere, at størstedelen af de tilbudte aktiviteter 
allerede er revet væk af jer kære medlemmer!
Vores skovgruppe har også opdaget at foråret er på vej til de 
nordlige breddegrader, og tilbragte en hel lørdag sammen (d. 
19/3) i vore lokaler i Rosenkæret. Måske man skulle gøre alvor 
af drengedrømmen - og få sin egen skov i Sverige? Under alle 
omstændigheder ligger det lige for, at fantasere videre over 
mulighederne i det potentiale som foreningens fine lokaler 
udgør. Der er trods alt plads til endnu flere medlemsaktivite-
ter, ikke mindst i weekender og dagtimerne. Måske idéen om 
et Danske Torpares Aktivitetscenter kunne være katalysator 
for en øget medlems-anvendelse af vore mødelokaler? 

Kombinationen af vinterkulde og beløbsstørrelsen på elreg-
ningerne har atter fået tankerne til at kredse om strømsvigt 
og en frostsprængt vandpumpe. Diskussionen om nedfaldne 
el-ledninger, små og store vindmøller samt mulighederne for 
selvforsyning på torpet er heller ikke slut i denne omgang. 
I dette nummer har vi et medlemsbidrag om jordvarme og 
kilowatt-forbrug, et tema der har mange aspekter. I må meget 
gerne bidrage til vor fælles fond af viden på dette område 
(evt. i Vidensbanken): Bidrage med viden om masseovnes 
anvendelighed i fritidshuse? Har solvarme en chance, hvis 
man også er til varme brusebade ved vintertide? Har nogen 
rejst en husmølle for at få billig strøm - og hvad koster sådan 
en fætter? Er der medlemmer som benytter forskellige former 
for vandkraft? I andre lande taler man nu om ”Rainharvesting” 
(Genbrug af regnvand). Spørgsmålene er mange, og vi hører 
meget gerne om jeres erfaringer med alternativer til den støt 
voksende el-regning.

Som nævnt i forrige nummer vil jeg kun være Torpares redak-
tør i en overgangsperiode, og som det fremgår af kolofonen 
har vores nye kommunikationskonsulent Marian fået en 
fremtrædende plads i redaktionsgruppen. Vi her på redaktio-
nen byder hende varmt velkommen og tror, at hendes indsats 
fremover kan øge antallet af læseværdige artikler og gode 
historier. Endelig er det selvfølgelig et fælles håb for hele re-
daktionsgruppen, at også det foreliggende nummer vil falde i 
læsernes smag... 

Tommy P. Christensen
redaktør

Foråret er lige om hjørnet
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NYT fra foreningen

Med dette blad har du samtidig modtaget indkaldelsen 
til Danske Torpares ordinære generalforsamling 2011, der 
afholdes den 24. februar 2011. Se nærmere om tid og sted 
for generalforsamlingen i indkaldelsen. Alle medlemmer er 
velkomne, men husk at medbringe gyldigt medlemskort. 

I år vil der som noget nyt i forbindelse med generalfor-
samlingen være et oplæg af ekstern lektor, ph.d. i nordisk 
politik, Lars Hovbakke Sørensen fra Aarhus universitet. 
Oplægget vil omhandle den politiske situation i Sverige 
efter valget. Et højaktuelt emne, der har præget debatten i 
Øresundsregionen de seneste måneder. 

DESIGNMØBLER OG LAMPER 
MED RABAT
- nyt medlemstilbud
Torpare-medlem og indretningskonsulent Marina 
Frederiksen fra Wigandt & Schultz (www.wigandts-
chultz.dk) tilbyder medlemmer af Danske Torpare 
designmøbler og lamper med gode rabatter på mel-
lem 17-26%. Rabatten gives på møbler og lamper fra 
kendte producenter som fx Fritz Hansen, Erik Jørgen-
sen, Lammhults, Luceplan og Montana. Læs mere om 
aftalen på www.torpare.dk/medlemstilbud.

Der må stemmes!
- Generalforsamling 2011

VELKOMMEN TIL  
MARIAN CHRISTENSEN PRESTAGE
- ny kommunikationskonsulent 
i Danske Torpare
Den 3. januar 2011 tiltrådte Marian Christensen Pre-
stage stillingen som ny kommunikationskonsulent i 
Danske Torpare. Marian har mere end 10 års erfaring 
med alle typer af opgaver inden for kommunikation, 
bl.a. blad- og webproduktion. De seneste fire år har 
Marian haft egen kommunikationsvirksomhed, men 
har med tiltrædelsen i Danske Torpare ønsket at vende 
tilbage til arbejdet i en mindre organisation. 

Med ansættelsen af Marian er Danske Torpare klar til at 
sætte ekstra fokus på foreningens informationstilbud 
til medlemmerne. Det gælder både de eksisterende 
medier - medlemsbladet og hjemmesiden - men også 
udvikling af nye tilbud og kommunikationskanaler som 
fx udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve og profil 
på Facebook. Marian vil også blive involveret i arbejdet 
med at fastholde vores uundværlige frivillige samt 
”rekruttere” nye frivillige med relevante kompetencer 
for foreningen. 

Husk lige kvitteringen
Vi har på det seneste haft flere uheldige medlemmer, som 
har mistet deres rabatkort til Scandlines. Husk, at du altid 
skal gemme din kvittering ved køb af rabatkort på Helsin-
gør-Helsingborg-overfarten. Scandlines refunderer kun 
mistede ture på dit kort, når du kan fremvise din kvittering 
fra købet. De kan nemlig godt ”tracke” dit rabatkort og de 
gange, du har brugt det.
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Frivillig fotograf, IT-haj og rebusmager søges
Foreningen kan ikke overleve uden alle sine engagerede frivillige, og vi søger nu frivillige med nogle 
helt bestemte kompetencer:

- Er du IT-kyndig, kan vi godt bruge nogle timers hjælp en gang imellem til den daglige brug af IT, 
når der er spørgsmål og tekniske udfordringer.

- Tager du fantastiske fotos, og har du lyst til at bidrage til vores blad, tryksager, hjemmeside etc. 
med flotte billeder, hører vi meget gerne fra dig.

- Kan du lave krydsord/rebus for børn eller sjove tegninger og lign. som en Jørgen Clevin til vores 
børneside i bladet, må du gerne kontakte os.

Kontakt sekretariatet på telefon 39 29 52 82, hvis du har lyst til at byde ind med dine kompetencer til glæde for 
foreningen. Det er også en god måde at møde nye mennesker med samme interesse og udvide sit netværk.

Tak for jeres tid!
Vi modtog 3.460 svar på vores medlemsundersøgelse, og vi 
er meget glade for den store procentdel torpare, som har haft 
lyst til at deltage med viden og forslag. Nu er vi i gang med at 
bearbejde mængden af data, og i sidste måned trak vi lod om 
alle præmierne. Vinderne har fået direkte besked - se navnene 
på www.torpare.dk.

Få styr på nøglerne & læs  
om tranerne
Nu kan du købe den sødeste lille dalahest, der passer på dine 
nøgler til huset i Sverige eller hjemme. Og vi har just fået en 
spritny bog til salg i vores TorpareShop. Det er bogen ”Trane-
dans” skrevet og rigt illustreret af Carl Christian Tofte, som selv 
bor i Sverige.

Ny flyer på vingerne
Vi har just produceret en ny tryksag, som kort opsummerer 
fordelene ved et medlemskab i foreningen. Der er to versio-
ner – den ene har nemlig en lille reminder påtrykt om forårets 
infomøder for nye og potentielle medlemmer. Du er velkom-
men til at kontakte os, hvis du mener at kende nogen, der 
kunne have glæde af en lille appetitvækker til foreningen.  
Vi sender dig gerne en lille stak flyers. Du kan se flyer’en på 
vores hjemmeside www.torpare.dk
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INFOMØDE (for nye og potentielle medlemmer)Foråret byder på infomøde for alle, der ønsker at stifte nærmere 
bekendtskab med foreningen og dens tilbud og fordele (såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer):

MANDAG DEN 9. MAJ KL. 19.30 – 21.30Der vil fx være konkrete råd fra advokaten, teknikeren og ejen-
domsmægleren samt et lille ”trevligt” indslag om det svenske 
sprog. Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have din tilmel-
ding via mail@torpare.dk.

Nyheder på e-mail
Som noget helt nyt kan du nu få nyheder fra Danske Torpare 
direkte ind i din indbakke cirka en gang om måneden. Vi 
giver dig nyheder, tips, råd, ny viden og inspiration allround 
til det at være torpare. Tilmeld dig via www.torpare.dk. Ikke-
medlemmer er også velkomne til at abonnere på nyheds-
brevet.

Ejendomsværdier  
i dødsboer og gavesituationer
For 3 år siden førte EU-retten til, at vi fik ensartede grundlag 
for beregning af dansk ejendomsværdiskat for ejendomme i 
Danmark og udlandet. Da SKAT ikke anerkender de svenske 
offentlige vurderinger som retvisende, beregnes den danske 
skat i en særlig beregningsmodel. Modellen og reglerne er 
beskrevet i Vidensbanken. I efteråret 2010 meddelte Skat-
teministeriet (SKM 2010.762), at samme beregningsgrundlag 
og -model anvendes, når dansk gaveafgift eller dødsboafgift 
skal beregnes. Hermed er flere års usikkerhed og ”uretfærdig” 
forskel på danske og udenlandske ejendomme fjernet. I langt 
de fleste situationer indebærer det meget gunstige resultater, 
sammenlignet med tidligere.

NYESTE OPDATERINGER 
I VIDENSBANKEN PÅ 

www.torpare.dk 

Ny skatteafgørelse til fordel  
for torpare
Om- og tilbygninger på svenske fritidshuse uden krav 
om byggetilladelse skal ikke beskattes. Et medlem 
har med hjælp fra foreningens skatterådgiver fået 
medhold ved Landsskatteretten i en sag om ansæt-
telse af ejendomsværdiskat. Afgørelsen har betyd-
ning for, hvornår værdien af en om- eller tilbygning 
skal selvangives i Danmark. Tidligere fik værdien af 
om- og tilbygninger på udenlandske ejendomme 
beskatningsgrundlaget i Danmark til at stige. 
Læs mere i vores vidensbank: kortlink.dk/8rw3

Opdatering af dokumenter  
vedr. beregning af ejendoms-
værdi-skatten
Vi er nået til den tid, hvor skatteafsnittene – specielt 
beregningen af ejendomsværdiskatten – skal opda-
teres. Og det gør vi, så snart de nødvendige oplysnin-
ger foreligger. De aktuelle blanketter vedrørende de 2 
skattevæsener samles i et nyt afsnit under ”Økonomi 
og skat”. Afsnittet med ”Dokumenter og blanketter” 
blive desuden opsplittet, således at dokumenter vedr. 
ejendomshandel, vedtægtsforslag til sameje af fritids-
huset osv. forbliver i ”Ejendomsjura”-afsnittet. 

Vand på torpet
Afsnittet om ”Vand på torpet” har fået links og er 
blevet opdateret bl.a. med omtale af et lettere låg, 
der kan erstatte et tungt betonlåg.

Mistet medlemskort
Skulle du miste dit medlemskort, koster det 100 kr. i 
administrationsgebyr at få et nyt. Så pas godt på dit 
torpare-kort.
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”Velkommen til” siger en smilende ung tjener, mens han 
behændigt sætter en lille serveringsbakke med køleskabskolde 
minikildevand på podiet. Halvdelen af torpare-sekretariatet er 
ankommet i god tid til Ingeniørforeningen på Kalvebod Brygge 
for at tjekke teknikken af, inden Power-Points’ene gerne skulle 
løbe smertefrit hen over kæmpeskærmen i det stateligt udse-
ende konferencelokale.

Det varer heller ikke længe, inden en tekniker kommer 
tililende for at hjælpe os med strøm og sager. Vi er i meget 
trygge hænder oppe på podiet, hvor vi også får rigget de 
bærbare computere og mikrofoner til. Danske Torpare-logoet 
ligner pludselig en fladtrykt bold, men vi får hurtigt grafikken på 
PowerPoint’en til at makke ret, så logoet får sin rette runde form 
tilbage på storskærmen. Alt ånder teknik-idyl, og der bliver tid til 
at tjekke lokaliteterne ud, da resten af sekretariatet, formanden 
og andre prominente deltagere ankommer.

I år har vi fået et stort og imponerende receptionsområde, som 
er en organisation med 10.500 medlemmer værdig. Her beklæ-
des skranken hurtigt med kommunikative redskaber som vores 
lille nye farverige flyer, det seneste TORPARE-blad, vores egen 
bog ”Mit hus i Sverige” samt tilmelding til det nyeste skud på 
kommunikationsstammen: e-nyhedsbrevet. Vores controller står 

klar til at tjekke medlemmer ind via medlemskortet, så de kan få 
den store røde stemmeseddel i hånden, og foreningens flittige 
altmuligmand Kay står vagt, så ingen sniger sig ind i den store 
sal uden stemmeseddel.

En lind strøm af torpare
Inden længe har usynlige hænder også opstillet små tinsoldater 
af kildevand i foyeren. Da dagens smukke blå himmel langsomt 
bliver mørkere, begynder vores medlemmer så småt at troppe 
op, og det er ikke lyden af højt klaprende hæle fra fine herre- og 
damesko, der runger i IDA’s store hus. Det er bløde og fornuftige 
fritidssko, der skridsikkert går ind ad svingdøren hos IDA, og 
langsomt men sikkert har 165 torpare i egenskab af 112 med-
lemskaber tjekket ind og sat sig i salen. 

Generalforsamlingen er et tilløbsstykke. Den store sal er fyldt 
til sidste stolesæde, da formanden byder hjertelig velkommen, 
og PowerPoint-knappen sættes på start. Aftenen indledes i år 
med et oplæg om dansk og svensk politik, og vi bliver skolet af 
lektor og ph.d. Lars Hovbakke Sørensen udi en sammenligning 
af partier, som befinder sig fra venstre til godt til højre for højre-
partierne. Og der er såmænd også nogle spørgelystne torpare, 
der vil vide endnu mere om den politiske arena ”hinsidan”.

Fra podiet er der et imponerende vue over forsamlingen, 

Sverigesfolket indtager 
København
Torparna kom, de så og de stemte. Alt gik helt efter planen, da Danske Torpare holdt 
sin 31. generalforsamling i Ingeniørforeningens fornemme konferencelokaler. Vi kan 
nu trygt træde ind i det nye foreningsår.

Af Marian C. Prestage
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som i ånden matcher storrummet med flere kilometer til loftet, 
3 gigantmalerier udi de dybblå farver, elegante brune trægulve 
og kæmpe vinduer ud mod vandet. Naturen, vandet og højt til 
loftet er nok det, mange torpare forbinder med at eje et fritids-
hus i Sverige. Flertallet i forsamlingen tilhører ”det grå guld”, og 
hvem ved, måske er det for nogen den 31. gang, at de deltager i 
generalforsamlingen? 

Ingen generalforsamling uden dirigent, og forsamlingen 
vælger enstemmigt advokat Lars Holm Rasmussen til at svinge 
stokken. Det gør han både kærligt og med stor humor i hele 
forløbet, som aldrig et sekund løber løbsk for ham.

Forankring genvej til forandring
Formanden stryger gennem sin beretning med ordentlige ord 
om gode vækstmuligheder, et styrket sekretariat, nye kommu-
nikationskanaler, uundværlige frivillige, medlemsundersøgelse 
m.m. Fremtidens kodeord er: Forankring er genvejen til foran-
dring! Det er så fornemt gået, at ingen har kommentarer eller 
spørgsmål til ordene. Sekretariatschefen får også lov til at træde 
op på podiet og fortælle om arbejdet i sekretariatet med diverse 
fokusområder. Inden pausesignalet lyder, får tidligere redaktør 
og frivillig Merete Nørgaard en ordentlig hånd og 3 flasker vin 
for sin kæmpe indsats for vores populære blad TORPARE, hvor 
hun svang pennen i knap fire år. Tusind tak, Merete!
Til de sultne er der halve sandwich i foyeren. Vand, kaffe og te 
og kopper i massevis er sirligt linet op på de hvide duge i den 
aflange foyer. Mens der drikkes og spises, går snakken om alle 
de røde træhuse. Der hilses pænt til højre og venstre, og mens 
der er trængsel ved madstationen, er der til gengæld masser af 
plads til at diskutere træfældning, gravede brønde, Falu Rödfärg 
og det, alle gode torpare interesserer sig for. 

Så ringer foreningsklokken, og formanden hidkalder forsam-
lingen til anden halvleg, som handler meget mere om tal. Kas-
serer Bent Hansen er i ilden med både årsregnskab og budget, 
og han klarer sig også strålende igennem sammen med resten 
af bestyrelsen. Her flagrer flere spørgelystne hænder, og der 
er store tal i oralt omløb som de små 4 mio. kr., der i øjeblikket 

HVIS DU VIL VIDE MERE…
om generalforsamlingen 2011, kan du finde dagsor-
den, årsberetning, årsregnskab, budget og referat på 
www.torpare.dk under Forening.
Referatet kan også rekvireres i sekretariatet. Resumé 
af generalforsamlingen bringes i juni-bladet.

henstår som egenkapital i foreningen. Et medlem synes, at vi 
skal holde en ordenlig fest og få bugt med nogle af kronerne, 
og fra flere røster lyder budskabet, at foreningen godt kan bruge 
noget af formuen.

Der har været god ro og orden hele vejen igennem, og agen-
daen når til sidst sin ende med punktet ”eventuelt”. Her fænger 
især færger og bro. Øresundsbroen og Scandlines er uundværlig 
torpare-transport, og det drøftes, hvordan vi får endnu bedre 
aftaler med de to ”transportører”. Mens snakken endnu går, er 
der flere der lige så stille transporterer sig selv ud af lokalet. ”Jeg 
vil gerne undgå en parkeringsbøde, der svarer til 2 x medlems-
kontingent”, siger et medlem og takker hurtigt af. EuroPark har 
åbenbart ikke succes med nogen af deres billetautomater ved 
IDA’s bygning denne aften, og formanden lovede vist at gøre 
noget ved parkeringssituationen til næste gang. 

Den 31. ordinære generalforsamling er i hus i Ingeniørhuset, 
og salen tømmes lige så hurtigt, som man kan nå at sige ”tack så 
mycket, torpare”.                      n

Omkring 165 torpare havde fundet vej til den 31. generalforsamling i foreningen, og pausen blev flittigt brugt til at konversere og 
stille spørgsmål til sekretariatet i receptionsområdet.
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MARTS 2011 
TI 1 TT25 Net 1  NYHED
M 3 KH08 Takt tone & traditioner 

APRIL 2011
de brønde samt vandfiltre
 
MAJ 2011
ON 4 TT28  Egen afløbsinstallation og 

myndighederne Nyhed

LØ 7 RT20 Byvandring i Jakriborg 
LØ+SØ 7+8 SV23 Svensk for elite - weekend 
ON 11 TT27  Vandkvalitet og gravede 

brønde 
ON 18 TT29 Anlæg din egen sø Nyhed
LØ 28 RT21 Byvandring i Lund 

 

 

KALENDER FOR 
FORÅRSSÆSONEN

- evt. ændringer kan ses på Danske Torpares hjemmeside under punktet Aktiviteter

APRIL 2011

TO  14 KH24  Besøg på den svenske  
ambassade  

Uge 15-22 SV22  Svensk grammatik - fjern-
undervisning 

SØ 24 TT23 Smålandsstaket     NYHED
ON 27 TT26  Vandkvalitet og borede 

brønde samt vandfiltre

MAJ 2011
ON 4 TT28  Egen afløbsinstallation og 

myndighederne      NYHED
LØ 7 RT20 Byvandring i Jakriborg 
LØ+SØ 7+8 SV23 Svensk for elite - weekend 
ON 11 TT27  Vandkvalitet og gravede 

brønde 
ON 18 TT29 Anlæg din egen sø      NYHED

LØ 28 RT21 Byvandring i Lund

KURSER 1. HALVÅR:

TILMELDING 

Aktivitetsudvalgets 
medlemmer

Jørgen Steen (formand) 
js@torpare.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

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

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

Hvis du ikke har Dankort og/eller internetadgang, kan du be-
stille plads på telefon: 39 29 52 82 i sekretariatets åbningstid.

Vi tager ikke imod tilmeldinger via post eller e-mail.

Når vi omtaler børn i forbindelse med aktiviteter, mener vi børn, 
der ikke er fyldt 13 år.

Spørgsmål vedrørende aktiviteter og tilmelding skal rettes til 
Sekretariatet på telefon 39 29 52 82 eller på mail@torpare.dk.

Pris og afbud
Prisen, for at deltage, står anført under den enkelte aktivitet. Alle 
priser er i danske kroner, med mindre andet fremgår af teksten.

Beløb på 100 kroner og derunder pr. deltager refunderes IKKE 
ved evt. afbud. 

Beløb over 100 kroner refunderes KUN ved afbud 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.

Hvis Danske Torpare ser sig nødsaget til at aflyse et kursus/ 
en aktivitet refunderes indbetalte beløb uanset beløbsstør-
relse.

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

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

 KH24 – Venteliste

 
 SV22 – Venteliste

 
 TT23 – Ledige pladser

 
 TT26 – Venteliste

 

 TT28 – Venteliste

 
 RT20 – Få ledige pladser

 SV23 – Ledige pladser

 
 TT27 – Venteliste

 
 TT29 – Venteliste

 
RT21 – Få Ledige pladser
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Heste, traner og halskæder ...

Mangler du en fin værtsgave til påskefrokosten eller en lille ting til dig selv eller dit hus? 

 
Se vores torpare-ting på www.torpare.dk

Smykker fra by ekeryd  
Inspireret af den svenske natur

TraNedaNS
Ny og flot illustreret bog 
om tranernes dans, adfærd, 
træk, udseende etc. - 223 kr.

Ting du (måske) ikke vidste var til salg i TorpareShoppen

NYHED

NøgleriNg Med dalahest 
hold styr på nøglerne. Nøglering 
5 cm – introduktionspris 89 kr.  

NYHED

Kender du din svenske 
hjemstavnsforening?
Hvor de danske hjemstavnsforeninger siden Besættelsen har lagt vægt på selskabelige og egnskulturelle aktiviteter 
samt ”Nyt fra hjemegnen”, er de såkaldte Hembygdsföreninger over hele Sverige af en lidt anden karakter. 

Her er den lokale forankring i centrum, også for de lokale beboere, der bruger deres forening som en ramme om 
sociale og egnshistoriske aktiviteter.

Hvor De samvirkende Hjemstavnsforeninger i Danmark nu ser ud til at have færre medlemmer, end vor forening,  
er billedet meget anderledes for hembygdsrörelsen i Sverige. Alene i Hallands län findes der mere end 50 
Hembygdsföreninger(!) og hembygdsrörelsen i Halland udgiver da også sit eget blad (: I Halland), der udkommer 
4 gange om året, ligesom man afholder specielle bygningsbevaringskurser. 

Tilsvarende tilbyder Kronoberg läns hembygdsförening sine medlemmer (i samarbejde med Smålands Museum) en fin 
årbog, afholder kurser og udgiver deres eget blad ”I Värend och Sunnerbo” der også udkommer fire gange om året. 

Se mere i Vidensbanken – bl.a. om den meget specialiserede forening ”Skånska Gårdar” - og selvfølgelig på:  
www.hembygd.se           

Red.
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Skovmåren

 Tekst og akvarel af Ole Andersen, St. Ladager
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Jeg indrømmer det straks, jeg har aldrig set en levende 
skovmår og heller ikke den lidt mindre husmår, som 
den ofte forveksles med.

Men de andre mindre mårarter, også kaldet væsler, har jeg 
set flere gange. Til denne undergruppe hører ilder, lækat (i 
den hvide vinterpels med sort halespids kaldes den hermelin) 
og den mindste art, bruden. Forklaringen er, at selvom de er 
natdyr, er de ofte fremme om dagen.

De er en naturlig del af faunaen både i Danmark og i Sverige, 
hvor de gerne holder til i stendiger, og dem er der som be-
kendt en del af i Sverige. Ligeledes ses de i gamle udlænger, 
det vil sige i nedlagte stalde, lader og udhuse, blot man ikke 
er i gang med den helt store renovering med deraf følgende 
uro. 

Jeg vender tilbage til væslerne en anden gang og bliver ved 
skovmåren. Dens slægtning, husmåren, også kaldet stenmå-
ren, er uden interesse i denne omgang, da den ikke lever i 
Sverige, idet nordgrænsen for dens udbredelse går gennem 
Danmark.

Et skovdyr
Skovmåren (lat.: martes martes), på svensk skogsmård, lever 
udbredt i Sverige, og som navnet antyder, er den et udpræget 
skovdyr. 
Den foretrækker større, sammenhængende skovområder, og 
den bryder sig absolut ikke om nærkontakt med mennesker. 
Dertil kommer, at den er et natdyr, som bruger det meste af 
natten på at jage. 
Med den ændring af det svenske landskab, som finder sted i 
disse årtier, hvor tidligere dyrkede arealer springer i skov eller 
lægges ud som vedvarende græsmarker, opstår der grønne 
færdselskorridorer mellem skovene, som de vilde dyr kan 
benytte sig af. Det har fået til følge, at skovmåren også kan 
bevæge sig ugenert mellem de forskellige skovområder og 
dermed udvide sit leveområde (: habitat).
Da mange danskere netop foretrækker ”det lille hus inde midt 
i skoven”, skulle der efterhånden være gode chancer for, at 
man kan få skovmåren at se. En meget dygtig konservator, 
som bor tæt på vores hus i Sverige, er helt sikker på, at skov-
måren også lever i vores del af trakten, som er en blanding af 
skov, mose og åbne områder.

Skovmåren er på størrelse med en kat, og den har som de 
andre mårarter en slank krop, korte ben - og så det bedste 
kendetegn, en stor, gullig halsplet, sådan som jeg har illustre-
ret det. 
At jeg ikke har set skovmår, er ikke helt rigtigt. Bortset fra 
udstoppede eksemplarer har jeg set dem trafikdræbt, for 
desværre omkommer en del af de unge skovmårer, når de i 

september-oktober som store unger forlader det hjemlige 
revir for at søge nye græsgange.

Mårkasser?
I gamle dage, hvor gamle træer kunne få lov til at blive 
stående, til de blev hule, og dyrene kunne finde passende 
redemuligheder i dem, var alt såre godt. Men nu hvor gran-
træerne bliver fældet, når de er omkring 70-80 år, og gamle 
træer kun sjældent får lov at blive stående, må skovmåren 
ofte nøjes med en gammel kragerede, en forladt rævegrav 
eller lignende til sin rede. 
Her kan man hjælpe ved at sætte redekasser op. I Danmark 
er skovmåren rødlistet som en sårbar art og er totalfredet, 
og Danmarks Naturfredningsforening har da også et projekt 
kørende, hvor de sætter specialfremstillede mårkasser op.
I Sverige er den stadig jagtbar, og begrundelsen kan være lidt 
tvivlsom, men man har da lov til at sætte kasser op alligevel. 
Husk dog lige at spørge skovejeren først. Og det kan såmænd 
være ganske almindelige uglekasser, blot de hænger højt og 
ikke for tæt på huset.

“Forlænget barsel…”
Dyrets ynglebiologi er ret interessant, og gælder også for 
flere andre pattedyr, blandt andet rådyret og bjørnen. Måren 
har, hvad man kalder forlænget drægtighed. Det er en genial 
timing. Parringen sker i juni–juli, på et tidspunkt hvor byttedy-
renes ungeproduktion og opfostring er ved at være overstået. 
Det ville altså være uhensigtsmæssigt for skovmåren at få 
unger et par måneder efter. Derfor venter de mikroskopiske 
fostre med at vokse i livmoderen og hviler stille og roligt i flere 
måneder. Hen på vinteren sætter fostrene sig fast i livmoder-
væggen, sådan som det sig hør og bør, og nu kommer der 
fart på udviklingen. I april efter få måneders udvikling er de 
fuldbårne og bliver født. Måren får 3-5 unger. Efter dietiden er 
der nu rigeligt med føde.
Og så er skovmåren en rigtig pylremor, idet den i de første 
uger af ungernes levetid sørger for, at der altid er rent i boet 
bl.a. ved at æde ungernes ekskrementer.    

Mår i hønsegården
Har jeg tidligere skrevet, at skovmårens hovedføde er egern, 
som den jagter oppe i trækronerne? Jo, men den er ikke kræ-
sen, og den tager også en masse andet f. eks. mus, insekter, 
bær og af og til fugle.

Kik op i trækronerne i skumringen, eller lyt efter et par 
solsorter eller krage-fugle, som skælder ud. Det kan være en 
skovmår, som får læst og påskrevet.

n
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Når ejendommen skal 
overdrages efter dødsfald
Hvordan føres ejerskabet til den svenske ejendom videre fra et dødsbo?

Af Lars Holm Rasmussen  
Fotos: ECM Media

I den foregående artikel (Torpare nr. 134) er 
beskrevet, hvorfor og hvordan den efterladte 
ægtefælle skal bringe sit ejerskab til den 
svenske ejendom på plads, når man bliver alene. Nedenfor gives 
vejledning om, hvordan man forholder sig, når ejeren afgår ved 
døden uden at efterlade sig ægtefælle, og afhændelse af ejen-
dommen derfor bliver aktuel.

Svenske eller danske regler
Boede afdøde i Danmark, omfattes dødsboet af dansk arve- 
og skiftelovgivning. Var afdøde flyttet permanent til Sverige, 
omfattes bobehandlingen af svensk lovgivning, i hvert fald som 
hovedregel. Om arvingerne befinder sig i Danmark, Sverige eller 
et tredje sted, er uden betydning. Denne artikel handler kun om 
dødsboer, der behandles i Danmark.

Status ved dødsfaldet
Inden 6 måneder efter et dødsfald skal den, der sørger for boets 
behandling, indsende en åbningsstatus i 2 eksemplarer til skifte-
retten. Blanket til formålet findes på domstolenes hjemmeside 
www.domstol.dk. 

I åbningsstatus anføres alle afdødes aktiver, herunder også ejen-
dommen i Sverige. Et særligt spørgsmål vil være, hvilken værdi 

man ansætter den svenske ejendom til. Kravet 
har hidtil været, at ejendommens aktuelle 
handelsværdi skulle anvendes, men i novem-

ber 2010 bestemte Skatteministeriet, at man fremover anvender 
samme værdigrundlag som ved beregningen af dansk ejen-
domsværdiskat. Skatteministeriets beslutning, der gælder både i 
dødsbosammenhæng og ved gaver, findes i SKM 2010.762 af 29. 
november 2010. Reglerne for opgørelse af værdigrundlaget for 
ejendomsværdiskat findes i SKM 2008.565 og er beskrevet nær-
mere i foreningens Vidensbank, hvor der også findes en praktisk 
beregningsmodel. 

Som nævnt i den tidligere artikel, vil det give problemer, hvis 
man undlader at nævne den svenske ejendom under dødsboets 
behandling. Kæden af ejere skal nødvendigvis hænge sammen, 
og nye ejere kan ikke registreres efter afdøde, uden at dødsboet 
dokumenteres over for det svenske tinglysningskontor.

Som led i dødsboets almindelige behandling tages der stilling til, 
hvordan aktiver og passiver håndteres. Om den svenske ejen-
dom skal sælges til fremmede eller overtages af én af arvingerne 
eller anden familie, må besluttes af rette vedkommende, dvs. af 
arvingerne i fællesskab eller af dødsboets bestyrer, hvis det er 
overladt til denne. 

12
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Oplysningerne er i princippet de samme, som skal foreligge, når 
en ejendom i Danmark skal lægges ud som arv. Det er derfor 
nærliggende at se på, hvordan man generelt forholder sig i et 
dansk dødsbo.

Fordelingen af boets nettoformue, dvs. alt, der er tilbage, når 
afdødes gæld og boets udgifter er betalt, beskrives i en afslut-
tende boopgørelse. Til dette formål findes også en blanket på de 
danske domstoles hjemmeside, men blanketten er i sin form og 
begrænsede størrelse mindre egnet til anvendelse i situationer, 
hvor ejendom i udlandet skal beskrives og arveudlægges. Der er 
ingen pligt til at benytte blanketten; og klarer man sig ikke i de 
afsatte rubrikker eller med et ”fornuftigt”, vedhæftet tillæg, kan 
boopgørelsen i det hele taget udfærdiges i egen opsætning og 
med egne skabeloner, blot man ender med at give de samme 
oplysninger, som blanketten lægger op til: Alle indtægter og 
udgifter, den beregnede bobeholdning, grundlaget for bereg-
ning af boafgift samt beskrivelse af, hvem der modtager hvad. 
Spørgsmålet om værdiansættelse af den svenske ejendom er 
også aktuelt i denne fase, og svaret det samme som ovenfor.

Eventuelt svensk dokument om skifte
Om den danske boopgørelse kan benyttes over for det svenske 
tinglysningskontor og i svenske øjne være tilstrækkeligt grundlag 
for registrering af arveudlægget, vil afhænge af, hvor godt det 
er lykkedes at beskrive ovennævnte seks punkter. Det praktiske 
alternativ er, at der udarbejdes et særskilt dokument om arvskifte, 
altså et selvstændigt dokument udelukkende med det formål at 
beskrive arvingernes beslutning om overdragelse af den svenske 
ejendom. Denne fremgangsmåde kan anbefales, hvis man har 
lidt talent for dokumentskrivning og sørger for omhyggeligt at 
medtage alle de seks punkter. Der findes ingen standardformular 
til formålet. For at undgå misforståelser er det bedst at oversætte 
til svensk, men det er ikke obligatorisk. Værdiansættelse er uden 
betydning for svenskerne, som ikke skal have nogen anden afgift 
end det faste beløb 825 SEK for tinglysning. Husk skifteretsatte-
sten som bevis for, hvem der er arvinger.

Overdragelse til anden familie
Overdragelse til andre familiemedlemmer, som ikke er direkte 
arvinger, f.eks. arvingers børn eller fjernere slægtninge, kan ikke 
ske ved arveudlæg, medmindre arvingerne giver arveafkald, og 
de slægtninge, som ønskes at overtage ejendommen, derved 
kan ”rykke op” i arvingernes sted. Om dette kan lade sig gøre 
med det ønskede resultat, vil afhænge af formuens (bobehold-
ningens) størrelse og sammensætning, kredsen af arvinger og 
slægtskabet til de ønskede erhververe. Det anbefales at søge 
advokatbistand i denne situation.

Der er ikke andre alternativer for dødsboet end at overdrage 
ved arv eller ved salg. Familiemedlemmer, der ikke kan arve, 
men som ifølge arvingernes fælles beslutning skal erhverve på 
lempelige vilkår, kan altså højst forvente at forhandle sig frem til 
en gunstig (lav) købesum. Hvis arvingerne vil afhænde ejendom-
men efter at have arvet og fået registreret ejerskabet selv, er 
det en anden sag, som må bedømmes særskilt efter gave- eller 
køberegler.

Overdragelse til arvingerne
Skal ejendommen derimod overdrages til en arving (eller til flere af 
disse i fællesskab), overdrages ejendommen som led i boets skifte 
og udlægges som arv. Denne handling skal beskrives over for det 
svenske tinglysningskontor på en måde, hvor følgende oplysninger 
kan aflæses:
• At ejendommens overdragelse sker i konsekvens af den hidti-

dige ejers død og som led i dødsboets skifte.
• Ejendommens fastighetsbeteckning (matrikelnummer), skrevet 

efter modellen Älmhult Ankaryd 4:12. (Postadresser eller andre 
udtryk går ikke.) 

• Alle arvingers navne og adresser. 
• Navn, adresse og fødselsdato på den eller de arvinger, der skal 

overtage ejendommen som arv. 
• Angivelse af, hvilken del af ejendommen pågældende arving(er) 

skal erhverve. Skal én overtage hele ejendommen, skrives dette, 
evt. som ”100 %”; skal flere arvinger overtage sammen, skrives 
ejerandelene som brøker eller hele procenttal. Decimal-brøker, 
f.eks. 33,3 %, må ikke anvendes.

• Alle arvingers godkendelse af, at ejendommen overdrages på 
denne måde og af, at erhververne skal være berettigede til at 
søge om lagfart (tinglyst adkomst). Godkendelsen vises ved, at 
alle arvinger underskriver. Underskrives der i henhold til skifte-
fuldmagter, skal disse vedlægges.

Salg til fremmede
Skal ejendommen sælges til fremmede, kan man 
vente med dokumentationen over for det sven-
ske tinglysningskontor, indtil sædvanligt, svensk 
købebrev om salget til køberen er oprettet og skal 
inskrives, dvs. sendes til det svenske tinglysnings-
kontor med anmodning om lagfart. Med andre ord 
følger man sædvanlige regler og fremgangsmåde 
for køb, blot med den tilføjelse, at der medsendes 
dokumentation for, at sælgerne er ”dem, de er”. 
Dokumentationen er den skifteretsattest, der er ud-
stedt af dansk skifteret. Er der flere arvinger, skal alle 
arvinger underskrive købebrevet på sælgerside (evt. i 
henhold til fuldmagter). Såvel skifteretsattesten som 
skiftefuldmagterne indsendes i original og returneres 
efter ekspeditionen. Det kan variere, om det sven-
ske tinglysningskontor vil se kopi af åbningsstatus i 
denne situation.
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 Svenske fugle 

Vores hus i Sverige ligger midt i skovens dybe, stille ro, og en 
af vores store passioner er at iagttage. Og det er mange af 
skovens dyr der i årets løb kommer forbi vores hus. 

De store dyr i skoven, som elge, råvildt, ræve, vildsvin m.m. 
kommer for det meste forbi i løbet af natten. Men om morge-
nen kan vi så se deres dyrespor, efterladenskaber, eller at de 
har hygget sig med at spise af vores afgrøder,

De dyr, vi har størst glæde af i de lyse timer, er fuglene. Vi er 
vist blandt naboerne nærmest ”berygtet” for alle vores mange 
forskellige foderautomater, der er blevet sat op.

Vi har opsat alle vores foderautomater, så vi kan nyde fugle-
livet fra vores spisekrog i køkkenet, og fuglene kan være sikre 
på her at finde føden hele året.

Når så der kommer en ny fugl på en af foderautomaterne, 
så går vi straks i gang med at finde ud af, hvilken slags det 
kan være. Her bliver både danske og svenske fuglebøger 
flittigt anvendt samtidig med vi beskuer kræet i hver vores 
kikkert.

Rovfugle ser vi også af og til. For eksempel når de kommer 
forbi for at tage en af småfuglene, som er deres livret.

- set igennem et køkken vindue
Af Annette & Niels Stærup

14
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 Svenske fugle 

Egern-hærværk
En anden voldsom gæst - som kommer forbi foderautoma-
terne - er egernet. I starten var en del af vores foderautomater 
af plastic, men de holdt nu ikke så længe, når egernet syntes, 
at foderet ikke kom frem hurtigt nok. Foderautomaterne blev 
simpelthen bidt fuldstændig i stykker, så de ikke kunne bru-
ges bagefter. Alt er nu udskiftet til modeller af metal. 

Nu må egernet så nøjes med sin egen egernautomat: En træ-
konstruktion fyldt med nødder og peanutkerner, der kan sikre 
underholdningen i timevis... Egernerne lærer hurtigt at lette 
på låget og stikke de små, ivrige poter ned efter nødderne. De 

Det frække egern er altid en underholdende 
fætter - selvom det efterhånden har kostet 

nogle foderautomater i plastic: Brug i stedet 
naturlige materialer i  naturen...

(Foto: Annette Stærup)

lærer også hurtigt at sortere dét fra de ikke kan lide og tage 
for sig af livretterne.

Hvilke fugle er på kost?
Vi fodrer mest med solsikkefrø og de kendte fuglekugler, og 
det er som sagt et helt arsenal  af foderautomater bestående 
af ca. 20 forskellige typer. Et udvalg kan iøvrigt ses på Dansk 
Ornitologisk Forenings hjemmeside naturbutikken.dk. En kort 
oversigt over de forskellige fugle, vi ofte ser på vores ”lille” 
foderplads kan måske inspirere andre til at gøre det samme. 
Mange gode og hyggelige stunder venter...

- set igennem et køkken vindue
Af Annette & Niels Stærup
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FUGLEOVERSIGT:
Musvit, blåmejse, sortmejse, fyrremejse, spætmejse, 
grønirisk, dompap, kvækerfinke og kernebider, er 
alle dygtige til at spise fra de opsatte foderautoma-
ter.

Gulspurv, bogfinke, skovdue, solsort og sangdrossel 
foretrækker at spise fra jorden.

Den brogede fluesnapper holder myggene fra døren 
og træløberen lever op til sit navn.

Skovskaden har i løbet af årene lært sig at gå på 
foderautomaterne, det samme gør den store flag-
spætte.

Vi har indimellem også besøg af sortspætten, som 
synes, det giver en herlig lyd at hakke på vores fugle-
kasser.

Spurvehøgen er en meget hyppig gæst ved vores 
tag selv bord af småfugle. Den generer sig ikke for at 
flyve ind mellem os, hvis vi står ude i haven.

Følgende fugle har vi kun set på afstand, men vores 
foderplads har utvivlsomt i al almindelighed skærpet 
vore sanser for de vingede væsener: 
Musvåge, rød glente, ravn, stormmåge, canadagås, 
grågås, grønspætte, trane, skovsneppe, urfugl, mur-
sejler og landsvale
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Fritidshusforsikring 
igennem Säkra/ Moderna Försäkringar 

Vi har taget en forsikring frem specielt tilpasset for dig som har 
fritidshus i Sverige. Premien betaler du igennem din bank i Danmark. 

På vores hjemmeside finder du mere information og kan også bestille et tilbud
på www.dinforsakring.se. 

Du logger dig ind med DT og password sakra 
Du når os også på telefon +46 36 30 48 30 

+46 0708 669970

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

M.v.h. Dansk Ejendoms Consult – Østerbrogade 113 – 2100 København Ø
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Kender du de ”svenska landskapen”?
Gustav Vasa var konge af Sverige fra 1523, og ved hans begravelse i 1560 var alle de daværende land-
skaber repræsenteret med våbenskjolde. De landskaber, der ikke allerede førte våben, blev ved denne 
lejlighed udstyret med et. Senere tilkom som bekendt Skåne, Halland og Blekinge – ved Karl X Gustavs 
jordfästning (1660) - samt Härjedalen (fastställd 1885). Endelig fik Norrbotten, så sent som i 1995 den 
svenske rigsheraldikers bekræftelse på sit landskapsvapen!
I dag er Sverige inddelt i 25 landskapen, og selvom länet (amtet) i 1634 overtog landskapens rolle som 
administrativ forvaltningsenhed i Sverige føler de fleste svenskere stadig en større tilknytning til 
landskapet end länet.
Derfor er det en god idé at kende til disse inddelinger, når du taler med ”grannarna i trakten”.

 1  Blekinge
 2 Bohuslän
 3  Dalarna
 4  Dalsland
 5  Gotland
 6  Gästrikland
 7  Halland
 8  Hälsingland
 9  Härjedalen
 10  Jämtland
 11  Lappland
 12  Medelpad
 13  Norrbotten
 14  Närke
 15  Skåne
 16  Småland
 17  Södermanland
 18  Uppland
 19  Värmland
 20  Västerbotten
 21  Västergötland
 22  Västmanland
 23  Öland
 24  Östergötland
 25  Ångermanland

Kan du placere 
de 25 landskaber 
rigtigt?
Skriv nummeret fra listen  

i felterne på kortet.

Du kan gå på jagt i din

bedstefars gamle atlas,

på internettet eller du

kan spørge om en oversigt  

i det lokale turistbureau.

Se facit på side 27.

Påskeleg
Kender du de svenske landskaber?

Gustav Vasa var konge af Sverige fra 1523, ved hans begravelse i 1560 var alle land-
skaber repræsenteret med våbenskjolde. De landskaber, der ikke allerede førte våben, 
blev ved denne lejlighed udstyret med et. Landet var da inddelt i 25 provinser, som de 
også kalder hjemmelandskaber.
Länet (amtet) overtog I 1634 landskabets rolle som forvaltningsenhed i Sverige.
De fleste svenskere føler stadig en større tilknytning til hjemmelandskabet (provinsen) 
end til länet (amtet).
Derfor er det en god idé at kende til disse provinser, når du taler med dine naboer.
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ten i felterne på kortet.
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sigt i det lokale turistbu-

reau
Se facit på side . . .

1 Blekinge
2 Bohuslän
3 Dalarna
4 Dalsland
5 Gotland
6 Gästrikland
7 Halland
8 Hälsingland
9 Härjedalen
10 Jämtland
11 Lappland
12 Medelpad
13 Norrbotten
14 Närke
15 Skåne
16 Småland
17 Södermanland
18 Uppland
19 Värmland
20 Västerbotten
21 Västergötland
22 Västmanland
23 Öland
24 Östergötland
25 ÅngermanlandPåskeleg

Kender du de svenske landskaber?

Gustav Vasa var konge af Sverige fra 1523, ved hans begravelse i 1560 var alle land-
skaber repræsenteret med våbenskjolde. De landskaber, der ikke allerede førte våben, 
blev ved denne lejlighed udstyret med et. Landet var da inddelt i 25 provinser, som de 
også kalder hjemmelandskaber.
Länet (amtet) overtog I 1634 landskabets rolle som forvaltningsenhed i Sverige.
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Dansk vinavl 
          i Sverige
Tekst og fotos af Kenn Römer-Bruhn, www.blogpro.dk

Jeg har for mange år siden fremstillet vin af frugter og bær fra 
mose og krat, og resultatet har været en blandet oplevelse. 
Der er nemlig helt bestemte processer, der må overholdes for 
at opnå en stabil vin, der samtidig smager godt. Så nu skulle 
der gøres mere ved den gamle hobby, og der var pludselig 
ikke langt fra den gamle tanke, til at komme i gang med vin 
på et helt andet plan: Nemlig vin af egne druer.

Og den er god nok, for nu er jeg i fuld sving med at etablere 
en vingård på mit svenske torp i det sydlige Småland. Min 
grund er en gammel betesmark på en hektar, omkranset af 
høje træer, der kan give vingården den læ der skal sikre det 
helt rigtige mikroklima. 

Oprindelig var vinmarken opmålt til ca. 1.000 kvm, men i på-
sken 2009 blev der skåret lidt af ambitionerne, så den i stedet 
måler 23 x 30 m eller i alt 690 kvm. I vinteren 2009 fældede 
vi 8 store træer, så der kunne komme godt med sol ned til 
vingården. 

Skulle vingården pløjes?
Jeg stod i lang tid og overvejede om vingården skulle pløjes, 
eller der bare skulle graves græstørv op i selve vinrækkerne. 
Jeg fik ‘overtalt’ en af nabobønderne til at komme og kigge 
på jordstykket. Det var Gösta – den svenske bonde – der kom 
forbi og vurderede, at jorden ville have rigtig godt af pløjnin-
gen, da den havde ligget brak i mere end 30 år. Gösta gik en 

Den tidlige frost kan 
nemt afslutte sæsonen i 
vingården.
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runde og planlagde sin pløjning, og efter kort tid havde han 
med sin store traktor pløjet hele vingården. 
Sådan: hvor svært kan det egentlig være! Pløjningen gjorde 
imidlertid også, at kvik- og senegræs væltede frem lidt efter 
lidt mellem plovfugerne. Hmm! – nu måtte vi se hvordan vi 
kunne takle den. For det var jo en økologisk vingård: her skulle 
der ikke sprøjtes. Vi indkøbte derfor en stor og kraftig fræser, 
og hver gang vi er forbi vores torp, får den lige en tur med 
fræseren, så jorden løbende bearbejdes.

Vingården tager form
Påsken 2009 gik med at få gravet ikke mindre end 22 stolpehuller 
i den smålandske betesmark. Jeg var blevet advaret om 
de mange store sten, der var i den smålandske 
undergrund, og havde allerede forberedt 
mig på kun at nå nogle af stolpehul-
lerne. Men jeg blev klogere …
Det viste sig at de øverste 
25-30 cm var den pureste 
muldjord. Godt nok duk-
kede et par småsten op 
hist og her, men slet 
ikke hvad jeg havde 
forventet af store 
sten. Under muld-
laget var et 20 cm 
dybt gruslag med 
småsten efterfulgt af 
det fineste sand man 
kan forestille sig.
Det var unægteligt 
noget andet end de 
varsler jeg havde fået. Så 
jeg fik gravet stolpehul-
ler til både vingården og til 
en hestefold, så vi kan få vores 
heste med af og til. Bevares – der 
var enkelte gange, at en større sten 
kom i vejen, men alt i alt var det ikke noget 
problem at grave stolpehuller i Småland. I det mind-
ste ikke på min grund!

Med en undergrund af grus og sand, har jeg alle odds med mig 
på den del af projektet. Det næste problem der skal overvindes 
er den majfrost, der altid er i Småland. I starten af maj (2009) 
havde vi ned til minus 3 grader, mens de samme nat i Danmark 
havde plus 5 grader som det koldeste. Så der ér forskel selvom 
vi kun er 160 km hjemmefra! Og det kan hurtigt vise sig at være 
netop dét der gør mine vin-drømme usikre. Jeg skal i hvert fald 
finde de mest modstandsdygtige vinsorter.
Hestefolden blev klar samtidig med at hjørnestolperne på 
vingården blev sat i. Næste arbejde var at sætte de resterende 
stolper samt net og tråde. Og først herefter kommer det 
tunge arbejde med espaljerne. Det bliver hårdt!

Indhegning og espalier
Vi var forbi Poda hegn i Höganäs i Sverige, for at få et tilbud på 
hegn (det var næsten halv pris af nøjagtig samme produkter 
som i Danmark). Vi har mange kaniner, rådyr og elge omkring 
vores torp, og vi blev anbefalet et hegn med masker for at 
holde dyrene ude. Den tyggede vi lidt på i påsken, og valgte i 
stedet en mere neutral løsning med et kombineret kaninhegn 
i bunden og strømførende tråde fra midten og op i ca. 160 
cm. Det måtte kunne gøre det … Desværre gik det som det 
ofte gør efter vores erfaringer med svenske leverandører og 
håndværkere: De svigtede, og vi endte med kun at få trådene 
og et begrænsede antal stolper. 

Vi fik i stedet fat i et lokalt savværk, og købte en masse 
egestolper vi kunne bruge til både hegn, 

hestefold og espalier. Alle espalierer 
udføres i Sylvoz systemet, der kort 

fortalt handler om, at druerne 
udvikles i en højde af ca. 

150 cm i modsætning til 
de gængse espaliersy-

stemer, hvor druerne 
blot sidder i en højde 
af 40-50 cm. Sylvoz 
systemet skulle sikre 
de spæde skud mod 
den tidligere omtal-
te majfrost, der helt 
kan aflive blomster-
sætningen. Samtidig 

skal man huske på, at 
vingården skal kunne 

overleve i en kuldezo-
ne, der har noget lavere 

temperaturer end dem vi 
har i Danmark.

Bestemte vinsorter?
Vinavl i Danmark kræver specielle vin-

sorter. Engang i 1980-erne startede Forenin-
gen af Danske Vinavlere (se: www.vinavl.dk ) op, og 

der blev eksperimenteret med en lang række sorter. Det store 
arbejde blandt medlemmerne, har i dag gjort, at dansk vinavl 
er respekteret langt ud over landets grænser. I dag findes der 
en lang række sorter som bruges med stor succes. 

Jeg er selv medlem af Foreningen af Danske Vinavlere, hvor 
man kan hente information og erfaringer fra andre medlem-
mer. Der er tilknyttet en række erfagrupper rundt om i hele 
landet, hvor vi smager hinandens vin. Nå ja, der går jo nok 
nogle år, før jeg kan høste og få fremstillet min egen vin. 
Foreningen kan hjælpe med sortsvalg, plantning, vinfremstil-
ling og meget mere.  Der er jo nok af spørgsmål der kommer, 
når man er ny, og alle er enormt flinke at give alt hvad de véd 
fra sig. 
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FAKTABOKS

Vingården: www.blogpro.dk/category/vingaarden/

Vinavl i Danmark: www.vinavl.dk

Vinavl i Sverige: www.svenskavinodlare.se
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Jeg har også mulighed for at tilmelde mig en svensk vinavler-
forening. Men dertil er min tid for kort. Jeg skal jo også ud og 
fiske, og sejle, og lave blomster, og – nå ja – der er vist også 
noget der hedder arbejde!

Den største udfordring for mit projekt har været – og er stadig 
– en koldere klimazone. Flere af de vinsorter der bruges i Dan-
mark, er på kuldegrænsen til at klare sig. Jeg har derfor forsøgt 
mig med de stærke og kraftige sorter som for eks. Rondo og 
Léon Milliot. Og jeg kan allerede konstatere, at der ér koldere i 
en svensk vingård i Småland. Flere af de nyplantede vinplanter 
blev aflivet af frost. Det er jo ret ærgerligt, for det er et stort 
projekt omend det kun er ‘for sjov’. 

Alle planter er blevet plantet i et hul, gravet med pælebor i ca. 
50 cm dybde – eller nøjagtig der hvor muldjorden er blevet 
afløst af grus og sand. Alt blev nøje udmålt og afstandene mel-
lem planterne i de mål man bl.a. har anbefalet i bogen ‘Vinavl i 
Danmark’.
I 2009 og 2010 blev der sat i alt 85 planter. Frosten har i vinteren 
2010 taget livet af 10 planter. Jeg mangler stadig at tilplante et 
par rækker her i foråret 2011. Det bliver til totalt 100 planter i 
min smålandske vingård. Og mere skal der ikke være …
De ni rækker min vingård pt. består af, har en rækkeafstand der 
er to meter. Det giver dels plads til at bevæge sig på, og dels 
plads til at solen kan komme ned mellem rækkerne. Rækkerne 
er 17 m lange og har følgende vinsorter:

Hypning og snedække afskærmer for de strenge frostgrader i Småland. 

Række 1: Pinotin (rød, nyplantet 2010 – tåler ned til -40 gr.)
Række 2: Acolon (rød, 5 år gamle planter, plantet 2010)
Række 3:  Ingen, men Bolero (rød) påtænkes at blive plantet 

2011
Række 4:  Rondo (rød, både nyplantet i 2010 og 10 år gamle 

planter sat i 2009)
Række 5:  Rondo (rød, både nyplantet i 2010 og 10 år gamle 

planter sat i 2009)
Række 6: Lèon Milliot (rød, nyplantet i 2009)
Række 7:  Frühburgunder og Regent (røde, både nyplantet i 

2009 og 5 år gamle planter sat i 2010)
Række 8: Phönix (hvid, nyplantet i 2009)
Række 9:  Ingen, men Bianca (hvid) påtænkes at blive plantet 

i 2011.

Som du kan se på billederne er hele arealet i læ af store træer. 
Så selvom der bliver hård frost og sne, vil vingården alligevel 
ligge ‘lunt’. 

Hvordan kommer det til at gå?
De fleste af de sorter jeg har valg, kan sagtens klare den 
strenge smålandske frost. For at få de nyplantede planter til at 
komme godt gennem vinteren, bliver de om efteråret hyppet 
med en god portion jord. Alle nye planter der blev hyppet, 
har overlevet indtil videre.
Majfrosten er et problem, men med Sylvoz opbindingssy-
stemet tror jeg det kommer til at gå. Den tidlige efterårsfrost 
kan imidlertid også blive et problem. For planterne kræver 
et bestemt antal frostfrie dage for at udvikle sig, fra de sætter 
blomster til druerne er modne. Omvendt er der en højere 
lysintensitet om sommeren, der ofte er varmere og tørrere 
end i Danmark.

Om min lille drøm om at blive smålandsk vinbonde bliver en 
realitet, kan kun tiden vise. Jeg har stadig mere end 20 år til 
min pension begynder. Om der i løbet af den tid bliver global 
opvarmning – eller nedkøling –  kan vi kun blive klogere på.

n
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Det var et hårdt arbejde at grave alle hullerne til stolperne. En meget fin jordstruktur, der passer storartet til vinplanterne. 

Der måtte ryddes flere træer, som ellers ville have skygget. Vingården blev nøje målt op.

Her er min nabo i gang med at pløje vingårdens areal.

Det nederste trådnet holder effektivt kaninerne væk fra vin-

gården.

Her er jorden netop fræset med maskine og harvet manuelt.

Léon Milliot er en kraftigt voksende vinplante.
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MUS ... igen, igen!
Når jeg snakker med danskere, som har købt hus, gård eller 
lignende i Sverige, vender de, efter at have rost stedet i høje 
toner og efter at have givet en ofte særdeles detaljeret beskri-
velse af beliggenheden, næsten altid tilbage til et altoverskyg-
gende problem: Musene!
Et problem, der kan udmønte sig i alt lige fra ærgrelser, fru-
strationer, håbløshed  og opgivelse til alvorlige overvejelser 
om at sælge stedet. Men ”Stick to your Bush”, som en gammel 
engelsk novelle hedder, for hjælpen er lige om hjørnet.
Jeg har tidligere skrevet om emnet i Torpare (nr. 118. Marts 
2008), så jeg vil gøre det lidt kortere denne gang.

Gift og fælder?
Lad være med at bruge penge på musegift, musefælder og 
andet djævelskab. Musekorn lagt i rør langs med huset, vil 
ofte kun blive taget af markmus, som ikke søger ind i husene. 
Markmusen kan ikke klatre, og dens hovedføde er animalsk, 
det vil sige græs, urter og korn. Da markmusen er en vigtig 
føde for omkring 40 dyre- og fuglearter, vil den på den måde 
bringe giften videre i systemet, så den skal fredes. 
       Og musefælder? Har du nogensinde fundet sådan en  
     glemt musefælde med et halvråddent kadaver? Hele huset 

lugter længe efter. 

Hvilke mus er ubudne gæster?
Når det gælder ubudne gæster, vil det næsten altid 
være husmus, skovmus, halsbåndmus og muligvis den 
lille rødmus, som ligner en lille markmus.

Den grå husmus er kendt og behøver ingen beskrivelse. Skov-
mus og halsbåndmus er ofte dem, vi slås med i boligen i Sverige. 
Det er to ret store musearter på henholdsvis 11 cm + en hale på 
7 cm, og 13 cm + 9 cm. De er brune på ryggen og lyse på under-
siden. Men det er ikke rotter.
De er begge to eminente til at klatre, og jeg har flere gange set 
dem bevæge sig adræt rundt i buskene.
Er de kommet ind, høres de sjældent, og i modsætning til hus-
musen er der ingen lugtgener.
Til trods for deres størrelse er et musehul på omkring 9 til 15 
mm i tværsnit nok til, at de kan smutte igennem. Kan hovedet 
komme igennem, kan kroppen også.

Et mirakelvåben!
Og så er jeg fremme ved mirakelvåbnet, som hedder silikone. 
Find frem til den billigste silikone i dit byggemarked (: silikonen er 
ofte på tilbud). Køb en hvid, som skal være overmalbar, hvis den 
skal matche med en væg- eller loftsfarve. Dæk af med malertape 
først. 
Hemmeligheden bag det hele er, at musene som hovedregel 
kommer ind i husene ved først at kravle op på loftet og derfra 
ned i beboelsen, og er der huller og sprækker, som der jo ofte 
er i et gammelt svensk træhus, er det nemt for dem at komme 
videre. Derfor lukker du nu samtlige utætheder ved gennem-
føringer af vandrør, ved elektriske ledninger og ved ledninger 
ned til lamperne.  Husk også at gå aftrækskanaler og emhætten i 
køkkenet efter. 
En gammel spis er i al sin nostalgiske skønhed en ren motorvej 
for sultne skovmus. Igen, på med silikonen og evt. suppleret med 
lister.

Andre tiltag?
Men mus er snedigere end som så, for kan de ikke komme ind 
fra loftet, kan de vælge et utæt badeværelsesafløb eller et defekt 
fodpanel som adgangsvej. Har myrerne sat sig på en del af  
huset, vil det være klogt at se efter, om der er træværk som skal  
                    repareres.
 Som kronen på værket kan du sætte gipsplader op i  
          køkkenskabet, hvor du har madvarerne. Det skal være en 
tørstig mus, som går i lag med gips! 

Efter en forhåbentlig hyggelig arbejdsdag, hvor du har perso-
nificeret dig med musene, kan du glæde dig til, at næste gang 
du kommer op til smultronstället, vil mel, gryn, sukker, kaffe og 
andre basale fornødenheder stå, som da du forlod dem.
Og tillægsgevinsten: Du kan nu nyde synet af en halsbåndmus, 
som elegant klatrer rundt på foderbrættet i skarp konkurrence 
med fuglene, eller en travl markmus, som er optaget af  at op-
bygge et forråd inde ved huset med smuler fra de riges bord, 
uden at frygte for, at du senere får dem som aftengæster i 
køkkenskabet...

nTekst og akvareller af Ole Andersen, St. Ladager
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Gennem tiderne er mange planter blevet anset for helbredende. Her præsenteres 
et lille udvalg med deres danske og svenske navne

Af Niels Stærup

Du ser syg ud?
Er en bemærkning som man af og til siger til andre menne-
sker, eller måske selv for at høre. Det næste, man så spørger 
om, er: ”Hvilke piller får du for det?” 
Så kommer der måske en lang forklaring, ikke mindst om hvil-
ke bivirkninger disse piller har. Bagefter fortælles måske om, 
hvilke piller der skal indtages for at ophæve disse bivirkninger. 

Nu har der jo ikke altid været piller, som har kunnet kurere 
vore sygdomme, og hvad gjorde man så? Jah, så måtte man 
sætte sin lid til, at naturens medicinskab kunne hjælpe. Men 
hvem har fundet ud af, hvad de forskellige planter kan kurere?

Lidt medicinhistorie
For 5000 år siden lavede kineserne den første lægebog med 
en beskrivelse af over 1000 planter og hvilke sygdomme, 
de kunne kurere. En fantastisk bog, og mange af datidens 
planter bliver stadigvæk brugt til helbredelse af forskellige 
sygdomme. Nogle af de planter, som blev beskrevet i denne 
bog er bl.a. baldrian, opiumsvalmue, morgenfrue, hvidløg og 
rosmarin. Da man troede, at enhver sygdom var en straf fra 
Gud, blev planterne anset for en Guds gave til menneskene. 
Da Gud jo ikke var ond, gav planterne en mulighed for at blive 
helbredt. Derfor var Gud også den højeste apoteker.
I oldtiden havde mennesket et stort behov for at finde et uni-
versalmiddel, der kunne helbrede alle former for sygdomme. 
Samfundets fremtrædende medlemmer var tilmed bange 
for at blive forgivet, og den romerske kejser Neros (år 37–68) 
livlæge opfandt et vidundermiddel, som skulle være virksomt 
ved forgiftninger og andre alvorlige sygdomme. Det var et 
middel, der bestod af 50 forskellige bestanddele, heriblandt 
guldstøv, perler, hjortetak, hjortepenis, elfenben, mumie m.m. 
Det blev et middel, som blev brugt i mange generationer, og 
lavet i mange udgaver - ofte med mange flere urter end de 
oprindelige 50.   

Nordens medicinhistorie
Man kunne hævde, at det var munkene, der i 1100-tallet opret-
tede det første lægevæsen, eller måske nærmere Nordens første 
lægehuse: Klostrene. De indsamlede mange forskellige planter 
med lægende egenskaber både i ind- og udland. Planter, der var 
sårhelende, smerte- og feberstillende, samt midler for urin- og 
orme-uddrivelse. Mange af de planter, som stod i klosterha-
verne, dyrkes stadigvæk som krydderurter i vores egne haver. 
Nogle af datidens klosterurter er dog gået i glemmebogen, og 
det skyldes at disse planter mest har været forbundet med magi 
og overtro. En del af de urter, som munkene indførte til deres 
haver, findes i dag som vilde planter i vores natur.   

Naturens 
medicinskab

TAG UD OG GEM

EKSEMPLER PÅ LIDELSER 
– og hvilke planter der burde kunne hjælpe:

Blodtryk (højt eller lavt)
Hyrdetaske, Mistelten, Ramsløg, Alm. Ulvefod, Røllike, Lavendel, 
Fennikel, Brændenælde m.m.

Gigt
Brændenælde, Rød Hestehov, Kalmus, Hulkravet Kodriver, Læge 
Kulsukker, Majs, Mælkebøtte, Alm. Ulvefod, Ærenpris, Enebær, Porse, 
Birk, Hvidløg, Kvan, Rejnfan, Røllike, Tyttebær, Rødgran, m.m.

Hovedpine
Brændenælde, Hulkravet Kodriver, Baldrian, Jernurt, Pebermynte, 
Perikum, Rosmarin, Skovmærke m.m. 

Sår
Alm. Katost, Alm. Løvefod, Morgenfrue, Perikon, Vejbred m.m.

Tungsind
Ærenpris, Perikon (Prikbladet), Malurt.
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Porse
Planten stammer fra Europa og 
indeholder bl.a. en flygtig olie. Det 
siges at være den plante, vikingerne 
drak i øl for at gå bersærkergang, før 
de drog i krig eller på plyndrings-
togter. 
Bladknopper af pors kogt i smør og 
smurt på hænderne blev brugt mod 
fnat. I dag bruges pors som smags-
tilsætning til snaps. Planten er ble-
vet brugt til at helbrede forskellige 
former for hududslæt, sår, forkølelse, 
gigt og som et abortmiddel.
I Sverige er porsen blevet brugt til 
at undgå myggestik. Man skulle blot 
tage en håndfuld friske blade og 
gnide disse ind over alt på kroppen, 
så ens hud blev helt grøn. Jeg ved 
ikke, om det var lugten eller farven, 
der afholdt en fra at få myggestik. 
Planten er i øvrigt også brugt som 
deodorant i Sverige.
Porse-planten er flerårig og vokser 
vildt i mosejord. Det er muligt at 
købe den på en planteskole. Skal 
plantes i samme slags jord som 
rhododendron.  

Lidt plantehistorie

Morgenfrue (Ringblomma)
Planten stammer fra middelhavslan-
dene og indeholder flygtige olier, 
saponin og bitterstoffer. Planten er 
brugt som sårhelende middel, og 
den har desuden sveddrivende og 
krampeløsende egenskaber. I dag 
anses den for at være en krydderurt, 
der også virker sårhelende indvortes. 
Den kan også helbrede for højt blod-
tryk, eksem, brandsår, liggesår og sår 
på benene. Tidligere er den blevet 
opfattet som en kærlighedsplante, 
som symboliserer sympati, tilgivelse 
såvel i glæde og sorg.
Blomsterne åbner sig hver morgen 
omkring kl. 09:00, og lukker sig igen 
ved mørkets fremkomst. Hvis den 
ikke åbner sine blomster, så siger 
overtroen, at det bliver regn denne 
dag.  
Den gule farve er iøvrigt farveægte 
og de orangegule randblomster 
bruges i naturkosmetik og i mad. På 
udenlandske markeder med krydde-
rier er det ofte tørrede morgenfrue-
blomster, der sælges som verdens 
dyreste krydderi: Safran. Morgenfrue 
er en af verdens ældste lægeplanter.

Enebær
Enebær stammer fra Europa og 
Nordamerika og indeholder flygtige 
olier, bitterstoffer, garvesyre og harpiks. 
Enebær blev i oldtiden betragtet som 
et helligt træ og brugt som værn mod 
trolde. Ved fødsler blev der røget med 
enebærris for, at barnet ikke skulle bli-
ve en skifting (forbyttet). Man brændte 
enebærkviste for at undgå pest og 
bærkoglens saft blandet med eddike 
skulle kunne standse næseblod. 
I Sverige har man afbrændt enebærris 
i brændeovnen, da det skulle holde 
onde ånder væk fra skorstenen. Ved 
højtider har man strøet finhakket 
enebær ud på gulvet for at holde 
musene væk. Ellers er enebær brugt 
til at helbrede, uren hud, gigt, urin-
vejsinfektioner, appetitløshed, mod 
lus og lopper samt som abortmiddel. 
Enebær blandet med vin blev brugt 
mod hoste. Enebær anvendes som 
krydderi med konserverende egenska-
ber. De modne sorte bær bruges som 
smagstilsætning i gin og genever og 
kan anvendes selvstændigt i en kryd-
dersnaps. Enebær er i Norden en busk, 
men i Syden bliver den til et højt træ.
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Læge- eller naturordineret 
medicin?
Som ejer af en svensk torp midt i skoven 
bruger vi naturens mad- og medicinskab 
ganske meget. Sikke gode oplevelser det 

giver, og ikke mindst når vi har planter 
med hjem, som vi endnu ikke kender! 
Vi kan bruge timer på at artsbestemme 
dem, så vi ved hvad de hedder til næste 
gang vi ser dem.    

I dag er medicinindustrien kæmpestor, 
og alt er sat i system. Man kan købe 
en pille mod alt muligt, vi måtte fejle. 
Desværre er det ofte sådan, at disse 
industrifremstillede piller kan give bivirk-
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Mælkebøtte (Maskros)
Planten hedder også Løvetand og 
indeholder bitterstoffer, garvesyre, 
harpiks og flygtige olier. Allerede i 
1200-tallet brugte araberne planten 
mod øjensygdomme, og i Tyskland 
blev den på samme tid brugt mod 
udebleven menstruation og mave-
besvær. Planten virker urindrivende 
og kaldes også for ”pisseblomst”. De 
bitterstoffer, der er i planten, gavner 
lever- og galdeveje og skærper 
appetitten. Planten spises som 
salat om foråret og den ristede rod 
kan bruges som kaffe-erstatning. 
Mælkebøtte-blomsterne er brugt til 
vinproduktion. 
I Sverige er planten brugt til at 
helbrede eksem, fjerne vorter, 
rense blod og forstoppelse. Der 
findes over 3000 arter af denne 
plante, alene i Sverige findes der 
900 forskellige arter. Planten har i 
Sverige mange forskellige navne alt 
efter hvilket län man er i. Planten er 
meget almindelig både i Danmark 
og i Sverige og er i øvrigt flerårig.

Malurt
Malurt (alm. Havemalurt, Artemisia 
absinthium) kommer fra Europa 
og Asien og indeholder bitterstof-
fer, absinthin, thujon og flygtige 
olier. Malurt er en af de urter, der er 
blevet brugt mod pest, og afkog af 
planten til hårvask skulle forhindre 
sindssyge. Planten er blevet brugt 
mod appetitløshed, forstoppelse, 
halsbrand, orm, udslet, menstrua-
tions-smerter, feber, samt som et 
middel mod insekter.
Kinesiske forsøg viser, at planten er 
meget helbredende overfor malaria. 
Overdreven brug af malurt kan dog 
give store skader på nervesystemet, 
epileptiske anfald samt psykiske 
problemer. Det skyldes indholdet af 
det giftige stof thujon. Den er dog 
også kendt som en god mavebjesk, 
som selv afholdsfolk tyer til, når 
maven gør ondt. Malurt hedder 
også Mølurt og er blevet brugt til 
at lægge i skuffer og skabe for at 
holde møl væk.

 

Perikon
Perikon (eller Prikbladet Perikon) 
er en flerårig vildtvoksende plante, 
som også kaldes Johannes-urt. Man 
mente førhen, at den blev til af det 
blod, som dryppede på jorden da 
Johannes Døberens hoved blev hug-
get af. Planten var længe betragtet 
som en hellig plante, og ifølge sagnet 
er blomsterne gennemhullede med 
røde prikker, som Fanden gav den, 
fordi han var vred over dens kraft.
Planten indeholder bakteriedræben-
de stoffer, og en olie med perikon er 
blevet brugt mod røde barnenumser. 
Sårsalver med perikonolie forhandles 
i Tyskland. For store mængder af 
planten kan medføre lysfølsomhed, 
og den bør derfor ikke indtages for 
tit, når man solbader. Planten er dog 
primært kendt som et virksomt mid-
del mod depression eller ”tungsind”. 
Der er lavet rigtig mange forsøg, som 
har bevist plantens virkning på dette 
område. Planten er også brugt som 
erstatning for tobak og humle
Når du gnider blomsterknopperne 
mellem 2 fingre, så farves de røde. 
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ninger. Derfor kan det være meget sjovt, 
at benytte sig af naturens medicinskab, 
da der som regel ikke er de samme 
bivirkninger. Naturligvis skal man ikke 
droppe lægen, og kun lade sig helbrede 

via naturen. Men jeg oplever, at flere og 
flere vender sig mod naturen og gerne 
vil vide, hvad planterne hedder, hvordan 
de ser ud, og hvilken historie de har. Selv 
synes jeg bestemt, at det er sjovt at gå 

derude og finde de gamle lægeplanter. 
Vi bruger dem derefter i vores madlav-
ning, og rigtig mange af dem benyttes i 
produktionen af kryddersnapse. På etiket-
terne til mine kryddersnapse står de sjove 
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DANSK SVENSK 
 
Agermåne Småborre 

Birk Björk  

Blåbær Blåbär  

Brombær Björnbär  

Enebær Enbär  

Fennikel Fänkål  

Gederams Mjölkört,   

Gul snerre Gulmåra  

Hasselnød Hasselnöt  

Havtorn Havtorn  

Hindbær Hallon  

Hyben Nypon  

Hyldeblomst Fläder  

Kantarel Kantarell  

Kirsebær Körsbär  

Lakridsrod Lakritsrot   

Malurt Malört  

Mjødurt Älggräs  

Multebær Hjortron 

DANSK SVENSK

Mælkebøtte Maskros  

Pil Pil  

Porse Pors  

Perikon   Johannesört 

Rejnfan Renfana  

Ribs Vinbär  

Røllike Rölleka  

Rønnebær Rönnbär  

Skovfyr Tall  

Skovjordbær Smultron  

Slåen Slånbär  

Solbær Svarta Vinbär  
 
Stikkelsbær Krusbär  

Timian Timjan  

Tormentilrod Blodrot  

Tranebær Tranbär  

Tyttebær Lingon 
 
Valnød Valnöt    

lægehistorier, hvilket altid giver anledning 
til god snak hen over spisebordet.  

Sig mig hvad du fejler?
Hvad kan alt dette så bruges til? Tjaeh - 

når vi har frokostgæster, så gør vi nogle 
gange det, at vi aftaler hvilke sygdomme, 
vi gerne vil have kureret, eller hvilke vi ikke 
ønsker at få i den kommende uge. Så fin-
der jeg de snapse frem, som burde kunne 

afhjælpe problemerne, og først herefter 
kommer vi til maden, der skal matche 
udtrækket fra naturens medicinskab.
Den metode giver i hvert fald altid en 
god stemning ved frokostbordet ;-)

DET ER IKKE ALLE PLANTER, SOM HEDDER DET SAMME  
PÅ DANSK OG SVENSK. 
Her er en lille oversigt over planter, som vil være gode  
til kryddersnapse og selvfølgelig til madlavning: 

Hvis du ønsker at vide mere 
om de gamle lægeplanter, 
så kan jeg anbefale følgen-
de bøger: 

• Nyttans Växter af Kerstin Ljung-
qvist (svensk)

• Gamle lægeurter af Anemette 
Olesen

• Klosterhaven i Esrum fra Esrum 
Kloster

• Sundhed fra Guds apotek af 
Maria Treben

Hvis du ønsker at vide mere om kryd-
dersnapse, så kan jeg anbefale min 
egen bog om kryddersnaps, som kan 
købes igennem Danske Torpare til en 
fornuftig pris:

• Kryddersnaps af Niels Stærup

Har du spørgsmål vedr. kryddersnapse 
og lægeplanter, så er du meget vel-
kommen til at kontakte mig på mail:  
niels@kryddersnapse.dk
- eller se mere på min hjemmeside:  
www.kryddersnapse.dk

DANSK SVENSK 
 

DANSK SVENSK 
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Fritidsboliger i svensk natur 
 - tæt på fi skemuligheder og skiportssteder

Priser fra 
199.000 kr. 

kun 2 timer 
fra København

Fritidsbolig uden besvær
Mange danskere har opdaget hvor dejligt det er at have en fritidsbolig i et svensk naturom-
råde hvor der er masser af muligheder. Flere og fl ere familier søger tæt på naturen for at have 
et fristed hvor man kan koble af i fred og ro, nyde naturen uden for døren, eller for at være 
aktiv i naturen. Her køber man ikke en ødegård med masser af arbejde og vedligeholdelse, 
men en feriebolig hvor foreningen laver arbejdet. Boligstørrelser fra 66 m2.

Nørre Voldgade 104 • Tlf. 33 30 78 00

Annoncering på www.torpare.dk
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.

27

Norrbotten
Lappland

Västerbotten

Härjedalen  Medelpad

ÅngermanlandJämtland

 Hälsingland

Dalarna
Gästrikland

Uppland
Västmanland Värmland

 Södermanland Närke
Dalsland

Bohuslän
Västergötland

 Småland

Östergötland

 Halland

Skåne

Öland

Gotland

 Blekinge

Påskeleg
Facit fra side . . .

Kladde 3 rough layout

Hej Gitte!

Denne side er forslag til facit til legen, næste side 

er et forslag til layout

Så fik jeg sat 25 landskaber sammen med et kort, 

som passer til :-)

Se lige om du synes om teksten . . .

Jeg synes der skal sættes et par flotte  

landskabsfotos ind på dette opslag - desværre har 

jeg ikke rigtige landskabsfotos selv med vedlægger 

det her indsatte.

Mvh Met’Marie

Påskeleg
Facit fra side 17.
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Udlejning af hytter på Österlen
Dialogbaseret rådgivning
Kontor på Österlen, i Malmö og 
i København

silvagri@silvagri.se
tlf. (+45) 6170 8839

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

Renovering · salg af kakkelovne og komfurer · reservedele
30 års erfaring

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

Telefon: 0477-20290, mobil: 070-5942306
E-mail: eburck@telia.com

www.kaminverkstaden.se

Har du planer om at købe 
fritidshus i Sverige, eller 
har du allerede købt?
Hos os får du:

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

Fast ejendom (køb, salg og drift)
Leje, sameje
Kontrakter
Foreninger og selskaber

Vi gør det enkelt 
for jer at opfylde drømmen 
om køb af fritidshus i Sverige
Swedbank i Danmark har mange års erfaring i at finansiere ejendomskøb i Sverige. 
Vi hjælper jer med finansiering og rådgivning, når I leder efter jeres sommerparadis 
på den anden side af Øresund. Har I allerede fritidshus i Sverige, så kan vi naturligvis 
også hjælpe med finansiering. Sammen med vores samarbejdspartner Tre Kronor 
tilbyder vi  attraktive Fritidshusforsikringer. 

Læs mere på www.swedbank.dk, Vi glæder os til at hjælpe jer på plads i Sverige.

Swedbank  Adresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V  Tlf:  88 97 90 30  Email: boliglan@swedbank.dk 
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Udlejning af hytter på Österlen
Dialogbaseret rådgivning
Kontor på Österlen, i Malmö og 
i København

silvagri@silvagri.se
tlf. (+45) 6170 8839

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

Renovering · salg af kakkelovne og komfurer · reservedele
30 års erfaring

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

Telefon: 0477-20290, mobil: 070-5942306
E-mail: eburck@telia.com

www.kaminverkstaden.se

Har du planer om at købe 
fritidshus i Sverige, eller 
har du allerede købt?
Hos os får du:

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

Fast ejendom (køb, salg og drift)
Leje, sameje
Kontrakter
Foreninger og selskaber

mail@skaanebyg.dk  www.skaanebyg.dk

Skåne bygge og anlægs service
Vi påtager os gerne totalentrepriser

Tlf, Sverige: Per Kamper
Hverdage kl. 8-17:  +45 2980 2626  
Vedr. arbejde i Danmark kontakt: Thorbjørn Kamper +45 6160 7474

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres i Danmark og Sverige
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Håndværkergruppen 

– et nummer til det hele

+46(0)454-99 000
Har du brug for håndværkerhjælp i hus eller have?

Ring til ET nummer – så kommer vi!

Gravearbejder

Muring, opsætning 

af fliser, kakkelovne
Tømrer-/snedkerarbejder, 

byggearbejder

Isenkram og 

forbrugsartikler

El, larm, lås

Maling, tapeter

Malerarbejder Pladearbejde, 

ventilation, tag
Sommerhustilsyn

Havearbejde, 

rengøring, hjælp 

med flytning

VVS

OLOFSTRÖM, BLEKINGE

291616

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 pes-
tisider • Pumper og Hydroforbeholder.

Filtec Vandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S
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700.000 1.2

Ring
+46 431 135 10

TARA MULDTOILET
• enkelt og lugtfrit
• behøver hverken strøm eller vand
• fungerer på naturens egne vilkår

Ring og aftal tid for besøg i vor 
udstilling

ZENZO GROUP ApS, 3400 Hillerød
tlf.: 7027 1900  - www.zenzo.dk
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Procescyan Procesmagenta Procesgul Processort

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for repara-
tioner på din ødegård eller fritidshus 
- også nybygninger. Stor aktions-
radius. Gerne fast skriftligt tilbud. 
Humane priser. Kontakt venligst:

 
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Undgå myldretiden 
og tag traileren med 

GRATIS!
 
Som medlem af Danske Torpare får du 
traileren gratis med over Sundet mellem 
21:00 og 06:00.

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

Bliver du 
nabo til en 
vindmølle?
Læs mere på 
Danske Torpares hjemmeside
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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 pes-
tisider • Pumper og Hydroforbeholder.

Filtec Vandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk
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Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

S
Postadress
S

700.000 1.2

Ring
+46 431 135 10

TARA MULDTOILET
• enkelt og lugtfrit
• behøver hverken strøm eller vand
• fungerer på naturens egne vilkår

Ring og aftal tid for besøg i vor 
udstilling

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

+
t

Unavngivet 1   1 17-08-2004   09:48:15
Procescyan Procesmagenta Procesgul Processort

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for repara-
tioner på din ødegård eller fritidshus 
- også nybygninger. Stor aktions-
radius. Gerne fast skriftligt tilbud. 
Humane priser. Kontakt venligst:

 
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Undgå myldretiden 
og tag traileren med 

GRATIS!
 
Som medlem af Danske Torpare får du 
traileren gratis med over Sundet mellem 
21:00 og 06:00.

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

 

 

Illustration: Sean Shot

Vindmøller?!
Følg med på  
hjemmesiden

HYGGELIG GÅRD 
I SNAPPHANEBYGD UDLEJES
Liten gård från 1850 mitt i Göingebygden i Nordöstra 
Skåne, med ett lugnt och rofyllt läge, stor trädgård 

och skogen intill. Ett paradis för naturälskare!

Gården är på ca 100 m2  uppdelat på 4 rum och kök och 
med en liten glasveranda. Det finns fyra  bäddar men möj-
lighet att sätta in en extra bädd. Kök med kyl / frys. Det 
finns också en vedspis i köket. Toalett med dusch och tvätt-
maskin.

Strax intill finns lättillgängliga vandringsleder. Du har nära 
till bra svamp- och bärmarker. Djurlivet är rikt och har du tur 
kan du se älg och rådjur tätt inpå husknuten.

Cykelavstånd till mataffär, bank, restaurang och vackert 
beläget friluftsbad.

Hunden får gärna följa med.

Pris: 2 500 SEK / vecka

Kontakt: Sven Persson +46 705 38 55 45

www.swelo.se/tockarp

Jeg er din  
danske tømrer  
i Skåne!

’’
’’

Nu har du mulighed for at få en 
dygtig, dansk tømrer med 
20 års erfaring til at foretage alle 
bygningsforbedringer og  
- reparationer på dit hus.

Ring på tlf. 0046 76038 30 25 eller 
www. damgaardbygg.se 
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Hvad kosteskabet 
gemmer
Sprit, terpentin og lignende flasker fra 
øverste hylde i kosteskabet hedder noget 
helt andet i Sverige – og står ikke på de 
vante hylder i supermarkedet.  Her følger 
nogle tips

Tekst og fotos af Bjørn Donnis

Denne artikel udspringer af en snak mellem torpare ved 
foreningens fødselsdagsarrangement. Startspørgsmålet lød: 
Hvor køber man egentlig husholdningssprit i Sverige, og hvad 
hedder det? 
Læs her, hvad dette spørgsmål førte med sig…

Der er et andet problem! 
I Sverige tages brandfaren ved mange af disse produkter 
mere alvorligt end i Danmark. Derfor opbevares flaskerne 
oftest enten i ”brandskabe” (metalskabe med glaslåge) eller i 
et separat rum med ståldør. Det medfører, at mange mindre 
supermarkeder ikke vil have besværet med at føre dem, og at 
man i de store ICA Maxi, Coop Forum og i byggemarkederne 
finder alle de forskellige ting samlet et sted (typisk ved autotil-
behør eller ved maling).    

De forskellige væsker
Lad os begynde med den denaturerede sprit, der startede 
det hele. I Sverige er spritten tilsat lidt rød farve, og udover 
det kemiske navn ethanol, anvendes hyppigt navnene: T-röd, 
Rödsprit, Petro Röd og t-sprit. Nogle af disse navne er egentlig 
varemærker, men er efterhånden blevet generelle navne. 

Rensebenzin hedder i Sverige Tvättbensin, rengöringsbensin 
eller evt. lättbensin.

Stenkulsnafta eller benzen (notér stavning – ikke det 
samme som benzin) hedder på svensk bensen (notér stavning 
– ikke det samme som bensin). Jeg vil tro, at stoffet ikke rigtig 
er i detailhandlen mere. Toluen (metylbensen) eller xylen er 
mindre farlige og kan normalt erstatte benzen ved specielle 
renseopgaver.

(Mineralsk) terpentin (almindelig terpentin) hedder Lacknaf-
ta, Målarterpentin, mineralterpentin eller evt. White Spirit (der 
altså intet har at gøre med sprit). I USA er White Spirit en 

”alifatisk” (dvs. relativt ugiftig) terpentintype – dette er IKKE 
tilfældet med svensk White Spirit.
 
Vegetabilsk terpentin eller Fransk Terpentin er langt mere 
udbredt i Sverige end i Danmark og kaldes Balsamterpentin, 
äkta terpentin eller blot terpentin.
I gamle opskrifter er det ordet terpentinolja, der dækker vore 
dages balsamterpentin, mens ordet terpentin dækker en 
balsamterpentin med et stort indhold af harpiks (der gjorde 

Et typisk brandskab til brændbare væsker - billedet er taget om 
vinteren - den koncentrerede spolarvätska på de nederste 
hylder er næsten udsolgt, men det er ikke tiden til at male så 
der er masser af Lacknafta (terpentin).
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malingen lak-agtig). Så hvis du eksperimenterer med gamle 
opskrifter på maling så pas på.    
Ved pletfjernelse af indtørret maling er balsamterpentin ofte 
det bedste – det er det ”skrappeste” opløsningsmiddel af de 
to typer.
Ved penselrens kan begge anvendes og også petroleum, 
lampeolie og de forskellige varianter: alifat-nafta, luktfri/
låg-aromatisk/paraffinisk terpentin/nafta/lampeolja fungerer 
fornuftigt med de fleste typer maling. De sidstnævnte typer 
er mindre giftige end de normale mineralsk og vegetabilsk 
terpentin. 

Tändvätska (til optænding af grillen) kan være alt fra ren lam-
peolie/petroleum til blandinger med spiseolier. 

Til fortynding af malingstyper, hvor der skal anvendes ”ter-
pentin”, kan man i en snæver vending normalt vælge, hvad 
man har af de ovennævnte varianter, selvom man ved kritiske 
opgaver naturligvis bør anvende præcist, hvad der foreskrives. 
I Vidensbankens afsnit (på Danske Torpares hjemmeside) 
om ”Traditionelle overfladebehandlinger: Rødfarve, linolie 
og maling” kan man læse mere om disse malingsrelaterede 
opløsningsmidler.  

Cellulosefortynder til celluloselak – på svensk cellulosaför-
tunning til cellulosalack – pas på – selvom man i nyere tid har 
ændret sammensætningen, er det lige brandfarligt, og dam-
pene er stadig umådelig giftige – det er farligt i en helt anden 
klasse end de øvrige stoffer.

Brændstoffer
Måske står de ikke lige i kosteskabet, men de hører lidt til i 
samme boldgade som de ovenstående.

Benzin og diesel er lette nok (bensin og diesel). Benzinen 
i Sverige indeholder i dag 5 % sprit (E5) (hovedsageligt fra 

sukkerrør i Brasilien) og dieselen 5 % ”Biodiesel” baseret på 
rapsolie (eller anden tilsvarende olie). Hos Preem kan en del af 
de resterende 95 % være fremstillet som ”fornybar diesel” ved 
hydrogenering af tallolja (biprodukt fra papirfremstillingen). De 
kan – i rette type – uden videre anvendes i alle normale biler. 
Til gengæld kan E85 (85 % sprit og 15 % benzin) kun anven-
des i specielle motortyper (der mig bekendt ikke kan købes i 
Danmark).

Alkylat bensin er en benzin fremstillet på anden vis, således 
at den nærmest ligner en harmløs ”paraffinolie” og dermed 
indeholder færre eller ingen af de ubehagelige komponenter 
i normal benzin (f.eks. benzen og andre ”aromater”). Alkylat-
benzin sælges – dyrt – især til haveredskaber og motorsave, 
som miljøvenligt (hvilket der er behov for, når nu der ikke er 
katalysator på redskabets udstødning).

I Sverige – især langs E6 – ser man skilte til tankstationer, der 
sælger Fordonsgas, hvilket er det, der officielt hedder CNG 
– komprimeret (men ikke flydende) naturgas (fra Danmark/
Norge) eller tilsvarende metan fra forrådning (biogas). Bilen 
skal være indrettet specielt for at kunne benytte dette billige 
brændsel. Efterhånden vil nogle at disse specielle tankstatio-
ner også sælge afkølet, flydende metan/naturgas.

Flaskegas eller LPG hedder i Sverige Gasol, og jeg aner heller 
ikke rigtig, hvorfor LPG koster det dobbelte i Sverige i forhold 
til i Danmark.

Petroleum (eller jet-brændstof ) hedder på svensk fotogen 
[udtales ca. foto-schen]. Et varemærke for petroleum i 1 liter 
flasker er Petro Blå – blå forbindes ofte med petroleum (farven 
”petroleumsblå”) fordi den – normalt farveløse – væske i 
nogle lande skal/skulle opbevares i blå beholdere eller er/var 
tilsat blå farve.

Fyringsolie (til normale oliefyr) kaldes på svensk Villaolja og 
er grundlæggende det samme som diesel.

- og lige til sidst
Så skal vi vel også købe noget Brun Sæbe (Krystalsæbe) 
til penselrens, malingfjernelse og måske gulvvask. Engang 
fandtes også en Grøn Sæbe. 
I Sverige var råvarerne delvis nogle andre end fedtet fra 
selvdøde dyr og slagteriaffald, som før i tiden benyttedes i 
Danmark. Derfor fik sæben andre farver. 
I dag farver man både i Danmark og Sverige omhyggeligt 
sæben fremstillet af palmeolie o.l. i de forventede farver, der i 
Sverige er Gul Såpa og Grön Såpa. Oprindelig var den grønne 
baseret på linolie og den gule fra dyrefedt eller tallolja.
Bemærk den svenske skelnen mellem tvål (fast natrium-ba-
seret sæbe, håndsæbe og sæbespåner) og såpa – mere eller 
mindre flydende kalium-baserede sæber.

God jagt på hylderne…

Typiske svenske flasker fra kosteskabet: fra venstre: Sprit, petro-
leum, terpentin og sprinklervæske (: spolarvätska), der indtil 
for nyligt oftest solgtes til egen fortynding. 
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To ting, din svenske skovnabo 
aldrig vil fortælle om

En svensk skovejer kunne aldrig drømme om at 
afsløre sit bedste kantarelsted. En svensk skovejer 
fortæller heller aldrig om de penge, som han eller hun 
tjener på sin skov. Det taler man ikke om og da slet 
ikke med sine naboer. 
 Men alle ved, at en velplejet skov kan blive en gylden 
chance. At skoven ikke bare byder på dejlige natur-
oplevelser, men også et godt afkast. Som skovejer i 
Sverige har du sikkert mange spørgsmål vedrørende 

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

www.sydved.se

Ejer du skov i Sverige? Eller drømmer du om det? 
Sydved er et etableret og engageret skovselskab i Sydsverige, der sætter dig som skovejer i centrum.

Vi hjælper dig med at finde dine egne veje!
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KIMA Byggservice HB 
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde

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

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

info@oedegaarde.dk
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www.scandlines.dk

En billet – flere afgange
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Haure ś Kultursnickeri
Dansk snedker laver vinduer og 
døre i gammel stil,
samt mindre ombygninger.

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

  

Bättre Bostad 
 

   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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        Köp egen kanot !         Bättre pris i Sverige just nu! 
 
 
 
Vi säljer kanoter, kajaker och båtar från Nordamerika, 
generalagenter för Grumman, Folbot och Pelican 
alla legendariska märken med hög prestanda.  
Gå in på w w w . e s k e r . s e för mer info 
Vi finns i Vissefjärda Småland och kan kanoter. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Funderar ni på att sälja?
 
Smålands fastighetsbyrå är en mäklarfirma i södra Sverige som har 
funnits sedan 1993. Vi har under åren skaffat oss en stor erfarenhet 
av hus och gårdar på landet och har jobbat mycket med Danska 
och Tyska kunder. Nu söker vi fler fastigheter att förmedla. Vår 
målsättning är att kunna ge våra kunder trygghet hela vägen genom 
fastighetsaffären. Vi hjälper er med allt från värdering till bouppteck-
ning. Vi ser genom annonsering till att din fastighet når ut till en stor 
kundkrets.

Norra Esplanaden 10, S-343 30 Älmhult • Tel+46 (0)476-12000• www.sfbab.se

Vi plejer
gamle
svenske
bygninger

www.qvarnarp.se

Gode tilbud 
på træfældning, beskæring m.v.

www.skovfyren.dk • +45 61 10 51 83

Liebhaveri 
for den kræsne sælges
 

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

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

Lösgodis

Overskrift her

Brødtekst her

Overskrift her

Brødtekst her

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

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

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

DA
NSKE-TORPARE

.  Forening af danske med hus eller g
run
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 Maki-Bygg AB
1. klasses arbejde udføres       
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde 

Mere information: maki-bygg.se
Ring og få et tilbud: (0046)-(0)-73-252 20 03

Edvin Widéns Väg 13, SE 288 31 Vinslöv • info@maki-bygg.se
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Danske Torpares 
      Håndbogsbibliotek

I foreningens opholdsrum i Søborg befinder sig et lille bibliotek. Vores bibliotekar 
Gitte Gill giver en introduktion

Vores håndbogsbibliotek består hovedsagelig af svenske 
bøger samlet gennem foreningens 30-årige levetid. For nylig 
har det fået en make-over. Forældede og slidte bøger er ble-
vet solgt og kasseret, således at biblioteket nu fremstår mere 
indbydende.
Når du er på besøg i Rosenkæret, er du velkommen til at 
sætte dig,  kigge og læse samt evt. tage kopier. Da det er et 
håndbogsbibliotek for alle medlemmer er bøgerne ikke til 
hjemlån.

Samlingens ca. 200 bøger er opdelt i følgende 11 emner:
n Opslagsværker
n Lokalhistorie
n Historie
n Huse og interiør
n Husflid
n Bygningsbevaring
n Haver
n Naturen
n Mad og drikke
n Turist
n Kultur

Danske Torpares håndbogsbibliotek i Rosenkæret.                      (Foto: G. Gill)

Du kan bl.a. finde bøger om de svenske højtider, få inspiration 
til hvordan dit hus kan indrettes, og hvad du selv kan ”snickra” 
for at gøre det hyggeligere. Hvis du drømmer om et udhus – 
en friggebod – er der også hjælp at hente. 

Du kan læse om de skånske ”trädgårdar” og se billeder fra en 
flot have i Lund. Du kan få inspiration til nænsom istandsæt-
telse af dit hus, og når du trænger til at blive forkælet, findes 
der bøger om klassiske hoteller og pensionater i Sverige – og 
slotte! 

Der er 15 bøger om den svenske natur og ideer til at lave 
kryddersnaps ud af den. Og hvis du savner det store overblik, 
kan du se Sverige fotograferet fra luften.

Håber denne lille smagsprøve har givet dig lyst til at se nær-
mere på herlighederne.. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at foreslå indkøb, hvis 
der er en titel, du mener hører naturligt hjemme her.

n
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Hägnader och stängsel i kulturlandskapet - Historik och arbetsbeskrivning över 
äldre och modernt hägnadsarbete (Praktisk Fornvård 1). Av John-Eric Gustafsson. 
112s. ill.  Hft. ISBN 91-7209-249-1. Riksantikvarieämbetets förlag, Stockholm 2002.

Så længe menneskene har søgt at holde dyrene inde - eller ude - har man haft 
hegn omkring huse, haver og marker. Til forskellige tider - og i forskellige egne af 
Sverige - har man valgt forskellige løsninger. Som navnet siger, så er indhegninger 
skabt til at holde tamdyrene inde - og gerne rovdyrene ude! 
Uanset om man holder husdyr eller blot ønsker at være med til at bevare det karak-
teristiske sydsvenske kulturlandskab er der megen viden og inspiration at hente i 
denne bog. Udgiveren må siges at være garant for den faglige lødighed, og bogen 
kommer på de godt hundrede sider også godt omkring i sit emne. Således finder 
man bl.a. et kapitel om ældre hegningstyper (1700-1900), et kapitel om tråd- og 
nethegn, et om opsætning af hegn, herunder vildthegn og et om elhegn (sv. el-
stängsel). Bogen være hermed varmt anbefalet, ikke mindst på grund af de mange 
instruktive tegninger, der også gengiver de forskellige gamle typer af raftehegn.

Tommy P. Christensen

Regionauterne - Öresundsregionen från vision till vardag. Red. Orvar Löfgren & 
Fredrik Nilsson. 223 s., ill. i f. Hft. ISBN 978-91-7061-079-0. Makadam Förlag, Lund 2010.

Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Red. Anders Palm & 
Hanne Sanders. 350 s., ill. i f. Indb. ISBN 978-91-7061-078-3. Makadam Förlag,  
Lund 2010.

I 2010 fyldte Øresundsbron 10 år, og det blev naturligvis markeret på forskellig vis. 
Da det tilmed også var 10 års fødselsdagen for Centrum för Danmarksstudier ved 
Lund Universitet blev det markeret med to bogudgivelser. En bog med titlen Regio-
nauterne, der med undertitlen - Öresundsregionen från vision till vardag ser nærmere 
på de forandringer omkring Øresund som den faste forbindelse har afstedkommet. 
Således kredser et par af bidragene om hvorvidt vi nu har fået den Øresundsregion, 
og flere af de andre bidrag fokuserer på selve livsformen, hvor man en eller flere 
gange om ugen krydser Sundet, og i hvilken udstrækning turen nu er blevet en 
“hverdagsrejse” på linje med turen i S-toget og Metroen. 
Centerlederen Hanne Sanders har under overskriften “De skyder i København - om 
kulturelle kommunikationsproblemer i Øresundsregionen” set nærmere på de 
sydsvenske aviser skildring af Hovedstaden. Hendes resultater er ganske tankevæk-
kende, da det hun betegner som kulturkommunikationen mellem sydsvenskere og 
københavnere øjensynligt er betydeligt mere begrænset end hvad man efter 10 års 
fast forbindelse kunne forvente. 
Den anden bog fra Lunds Universitets Centrum for Danmarksstudier: “Flytande 
gränser - dansk-svenska förbindelser efter 1658” omhandler mødet mellem dansk og 
svensk kultur før broen, og bevæger sig bl.a. fra 1800-årenes romantiske periode till 
pop- og rockmusikken i det 20. årh., ligesom man kan læse om de danske arkitekter 
i Skåne i slutningen af det 19. århundrede og Lars Hovbakke Sørensen skriver om 
det nordiske kultursamarbejde - fra foreningerne Norden til nordisk ministerråd. De 
16 forskellige bidrag falder lidt spredt, og er resultatet af et symposium for universi-
tetsfolk, der afholdtes på den skånske herregård Krapperup i sommeren 2009. 

Tommy P. Christensen

ANMELDELSER

Er man interesseret i Centrets 
udgivelser og øvrige aktiviteter 
kan man se mere på   
www.lu.se/danmarksstudier
og www.makadambok.se
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Jordvarme og vinterkulde
Tekst af Annette og Niels Stærup

For lidt over et år siden skrev vi en artikel til Torpare om 
det jordvarmeanlæg, vi havde fået installeret i vores hus i 
Småland. (Torpare nr. 125 / august 09).

Da artiklen blev skrevet, havde vi ikke oplevet en så kold og 
lang vinter, som vi har haft i 2009/2010, og vi var derfor meget 
spændte på, hvordan anlægget ville fungere i kulden.

I Strömsnäsbruk, hvor vores hus ligger, var det en meget lang 
og kold vinter. I lange perioder var der frostgrader mellem 
minus 15°C og minus 20°C. 

Da vi stort set er oppe i huset alle weekender, ferier og hel-
ligdage, kan det ikke svare sig at skrue ned for varmen, når vi 
ikke er der, og vi var derfor spændte på, hvor meget det ville 
koste at varme huset op gennem så hård en vinter.

Lunt hus og mange rum
Det er selvfølgelig meget dejligt at ankomme til huset fredag 
aften, åbne døren og så træde ind i et hus, hvor der er 20 
grader overalt.

Vi aflæser strøm, hver gang vi ankommer, og hver gang vi 
forlader huset. Derfor havde vi hele vinteren styr på vores 
udgifter til strøm.

Det skal også siges, at vores hus er indrettet med alle former 
for hjælpemidler, så som vaskemaskine, tørretumbler, opva-
skemaskine m.m. Huset består af kælder, stueplan og 1. sal, så 
der skal noget til for at varme alle disse etager op.

Hvor mange kilowatt-timer?
Vi har valgt at se på perioden 1. april 2009 til 1. april 2010 og 
har brugt i alt 9.698 kWh til opvarmning og øvrigt forbrug. 
Det er altså stadigvæk fantastisk at have et jordvarmeanlæg, 
som nu også har bevist sit værd i den seneste, hårde vinter, 
og vi vil derfor stadig varmt anbefale denne form for op-
varmning. Når huset er opvarmet hele året, så undgår vi også 
diverse fugtskader mv.

Før jordvarmen
Vi tør slet ikke tænke på, hvad det ville have kostet i opvarm-
ning, hvis det stadigvæk havde været det gamle anlæg, som 
genererede opvarmningen via en varmepatron. Vi ville slet 
ikke have haft råd til at benytte vores hus hele vinteren.
Som tidligere beskrevet, så kostede opvarmning mv. i huset 
med det gamle anlæg ca. 23.000 kWh, og det var over en 
periode, som vi vil betegne som en ”grøn” vinter.

Med det gamle anlæg ville vi ikke have råd til at have kon-
stant 20 graders varme om vinteren. Når vi ankom, skulle der 
først skrues op for varmen, og ofte kunne der gå over et døgn, 
før varmen var ude i alle rummene.

Tidligere må vi have haft en form for guldkundestatus hos 
EON! Den mistede vi ”desværre”, da vi skiftede varmekilde, 
men det har vi det rigtig godt med.

På varmefronten er vi klar til at tage en ny kold vinter, hvis 
dette skulle ske igen i år. 

n
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Vil du sælge din ejendom?
Så ring og få en uforpligtende snak med os! Vi kommer gerne og udfærdiger en gratis 
salgsvurdering af din ejendom og hjælper dig naturligvis gennem hele salgsprocessen.

Vi tager årligt på messe i Danmark, Holland og Tyskland, for at sælge ejendomme og 
der er fortsat stor efterspørgsel efter ejendomme med god beliggenhed i skov eller ved 
sø samt skov- og landbrugsejendomme.

Vi har på vores kontor i Älmhult, som eneste ejendomsmægler firma, en dansk statsaut. 
ejendomsmægler for at servicere alle vore danske kunder. Vi har registrerede ejendoms-
mæglere i Älmhult, Ljungby og Tingsryd kommune.

Ring +46 476 12000 eller 
mail til jorgen@sfbab.se.

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

Pip pip

Gantrup ByGGemarked 
Gantrupvej 2 - Gantrup - 8752 Østbirk - Tlf. 75 78 22 33

Flotte bjælkehytter i eksklusiv kvalitet
Vi importerer selv vores bjælkehytter og kan derfor leverer  

et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris.
Vi kan også levere bjælkehytter designet efter dine ønsker.

Større / mindre / anden taghælding / eller en helt anden model, du bestemmer.

Se priser på www.gantrupbyggemarked.dk  
eller ring vedr. information / brochure.

Vores  
udstilling  
er åbnet  

alle ugens  
dage

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

Finansbanken er en del af SPAR LOLLAND, som er et regionalt pengeinstitut med filialer i 
Roskilde, Køge, Næstved og Vordingborg samt på Lolland-Falster.

www.finansbanken.dk

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

Met’Marie Eskesen Lambert
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ØDEGÅRDSEVENTYR I BLEKINGE (2)

At gøre det selv: Nyt tag, 
køkken og vindfang
Af Charlotte Falk Andersen

Som du måske læste i forrige nummer var vi fire venner der i 2007 købte en smuk, ensomt 
beliggende ødegård ved Karlskrona i Blekinge. Her fortæller vi om vores gør-det-selv 
istandsættelse af den forfaldne gård.

Forladt og forfalden
Ejendommen består af en grund på knap 11.000 m² med et 
hus på kampstensfundament med kælder, stue, vindfang og 
en 1. sal med kvist. Huset er ca. 80 m² i stueplan. Der er også 
en lade med høloft, og bygningerne er angiveligt opført ca. 
1860-70.

Da gården havde været forladt i 30-40 år var den meget 
forfalden, da vi overtog den. Det var næsten som om nogen 
havde trykket på STOP en dag, og så var det hele gået i stå. 
Strømkablet var klippet over, dasset rådnet op, der lå flasker 
gemt væk i stengærderne, flere vinduer var smadrede, et 
kastanietræ var blæst omkuld i haven og der lå aviser fra 
1970-erne i brændekurven. I løbet af disse mange år havde 
et utæt tag givet omfattende vandskader og råd i husets 
bærende konstruktioner. Et resultat af dette var, at en gam-
meldags kakkelovn var styrtet gennem stuegulvet og ned i 

kælderen. Derfor var to af stuerne samt køkken og vindfang 
fuldstændigt ubrugelige. Ved overtagelsen kunne vi altså kun 
bruge den ene stue og ét enkelt værelse.
Da vi ikke havde råd til professionel håndværkerhjælp måtte 
istandsættelsen ske med vore egne hænder. Altså et klassisk 
gør-det-selv projekt på godt og ondt. Da foreningen består 
af tre akademikere og en skolelærer var vi ret afhængige af 
den hjælp vi kunne få fra venner og familie, der havde praktisk 
håndelag. 

Op på taget
Dét projekt der havde absolut første prioritet var at lægge et 
nyt tag på huset, for at udbedre de utætheder der havde gi-
vet råd i huset. Efter at have spekuleret længe over, hvordan vi 
skulle komme op på taget, investerede vi i et stillads. Desuden 
byggede vi selv et stillads, der stod ved siden af husets hoved-
trappe i et års tid. 

Huset i Viö, nord for Karlskrona i Blekinge.
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De store gamle klinker blev til et rustikt klinkegulv i husets 
vindfang. Ved brug af vaterpas og kraftige brædder kom hele 
gulvet til at ligge pænt.

Et køkkenbord er svært at undvære – dette blev en billig løs-
ning, baseret på genbrug af fire, gedigne gamle skuffer…
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Vi købte ca. 1100 brugte tegl i Kristianstad via www.blocket.se 
til en pris af 2.000 SEK. Desuden indkøbte vi en del nye lægter 
og nyt tagpap til undertaget. 

To af foreningens medlemmer tog sammen med et familie-
medlem på arbejds-weekend to gange og arbejdede på taget 
fra tidlig morgen til sen aften. I første omgang lavede vi en re-
paration på et mindre område ved husets kvist, hvor vi lagde 
nyt tag. Efter reparationen kunne vi dog se at tagets stand var 
så dårlig at vi måtte udskifte det hele.
De gamle tegl blev først pillet af, hejst ned fra taget, og stablet 
ved vores lade. Der blev blottet små områder ad gangen, og 
træværket under teglene blev skåret ud, hvor der var råd. 
En person var beskæftiget på jorden med at skære nye lægter 
til, en anden var på stilladset og hejsede de gamle materialer 
ned, og nye materialer op. Den sidste person var beskæftiget 
på taget med at pille det gamle af, banke nyt træværk på og 
lægge nye teglsten. 

Vi var tæt på at være færdige med taget, da det viste sig, at 
der ikke var nok teglsten! 
Da vores nabo hørte dette, rådede han os til at kontakte øde-
gårdens tidligere ejer som har en bygvårdbutik i Karlskrona. 
Heldigvis lykkedes det at skaffe brugte tegl, der passede i 

form og farve hos en bekendt af den tidligere ejer. Så kunne vi 
også få lagt den sidste del af taget på. Taget blev udskiftet for 
under 10.000 DKK i alt.

Køkken og vindfang
Den tidligere ejer af ødegården var begyndt at renovere vind-
fang og køkken. Der var kommet vandskade, fordi taget på 
vindfanget ikke var blevet afsluttet. Desuden manglede der 
gulv og vægbeklædning i vindfanget, og i køkkenet mangle-
de loft og køkkenbord. Køkkenet havde potentiale til at blive 
rigtig hyggeligt med stenovn og brændekomfur. 

Vi ville gerne have renoveret køkken og vindfang hurtigt, da 
det var et problem at være på gården uden et køkken. For 
eksempel savnede vi en vask, og et sted at kunne tilberede 
mad. Til at starte med lavede vi mad på en lille primus i stuen. 
Opvask skete i en balje vand på stuebordet.

Den gl. avlsbygning. Bemærk væggenes konstruktion i såkaldt 
skiftesverk – på dansk bedre kendt som bulværk, og nu yderst 
sjældent forekommende i de gamle danske landskaber, Skåne, 
Halland og Blekinge.

Nyt undertag sømmes fast.
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Denne del af gør-det-selv-projektet indledte vi med at tage 
det gamle tag af vindfanget, udskifte de rådne taglægter, 
lægge nyt tagpap og lagde til slut nye tegl på. 

I vores lade stod en bunke store, gamle klinker som havde 
været brugt til den kakkelovn der var styrtet sammen. Disse 
sten valgte vi at bruge til klinkegulv i vindfanget. Vi købte en 
bunke grus på et åkeri i Karlskrona, og lagde det ud. Gruset 
blev jævnet og én efter én blev klinkerne lagt ned i gruset 
og afrettet ved hjælp af et vaterpas. Til slut blandede vi nogle 
spande mørtel og fugede mellem klinkerne for at holde dem 
fast.

Vi købte en række brædder og brugte som indvendig væg- 
og loftsbeklædning i vindfanget. Fra vindfanget var der et 
afløb, der var ført ud gennem fundamentet. Nede i laden 
stod der et interimistisk the-køkkenbord af stål. Vi satte bordet 

op i vindfanget, og forbandt vasken med afløbet. Oven over 
bordet lavede vi en lille hylde, hvor der står en stor vanddunk 
med slange. Med lidt fantasi fungerer dunken og vasken 
næsten som et køkken med rindende vand.  

Et køkkenbord havde vist sig at være svært at undvære i det 
første års tid på gården. En af foreningens medlemmer havde 
heldigvis næse for brugbart byggeaffald, og han fik fat i fire, 
flotte, gamle skuffer, nogle hylder og fik bygget et køkken-
bord ud af disse dele. Nogle gamle gulvplanker blev slebet og 
olieret med linolie. De kom til at være vores bordplade.
Vi købte to gaskogeplader og satte på køkkenbordet. Gasko-
gepladerne er meget anvendelige, når man ikke har tid til at 
fyre i brændekomfur eller stenovn. 

Selvom der er direkte udgang til vindfanget fra køkkenet vir-
kede det temmelig mørkt. Da der stod en del gamle vinduer 
i laden, besluttede vi os for at lave et vindue mere i køkkenet, 
så der kom udkig til vindfanget. Med en bajonetsav skar vi 
hul i bjælkevæggen og satte et vinduesfag ind. Efter vi havde 
knoklet med tag, køkken og vindfang, var der stadig en brønd 
og to stuer der i høj grad trængte til en kærlig hånd… 

 (fortsættes i næste nr.) 

Køkkenet med det gamle ildsted, som det så ud i den første tid 
vi havde huset. Bemærk lyskilden og de interimistiske forhold.

Med det gamle ildsted vakt til live igen, det rustikke bræddeloft og 
veltjente køkkenmøbler er hyggen kommet tilbage til den gl. øde-
gård. Utroligt hvad Gl. Dansk kan udrette (hylden over det gl. ildsted).
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Et kig ud i det blå fra loftet, efter det rådne træ er fjernet.

Det nyindkøbte stillads blev stillet op og stabiliseret på den let 
skrånende torparegrund. Endelig kunne vi sende første mand 
op på taget, så vi kunne danne os et overblik over skadernes 
omfang.
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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. Ra-
batten gælder ikke i juli og august. Spar 100 DKK ved online-
booking. Læs mere på hjemmesiden. 

Øresundsbron
Med BroPas kan du køre til Sverige til under halv pris: I hver-
dagene koster en enkelttur 145 kr. i stedet for normalpris 290 
kr. I weekenden (lørdag kl. 00.00-søndag kl. 24.00) 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 250 kr. Priserne er for 2011 og gælder bil op til 6 
meter. Weekendprisen på 115 kr. per tur gælder dog helt frem 
til 13. juni 2011.

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 måne-
den 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 skat-
teforhold til Falunröd og vandkvalitet. 

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  
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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 
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, ar-
rangementer, 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. 

Dalarheste, 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 bånd-
bredde. Læs mere om vilkår og priser på hjemmesiden.

Sekretariatet:

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

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

Kontaktoplysninger:
Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg
Telefon: +45 3929 5282
Email: mail@torpare.dk
Hjemmeside: www.torpare.dk

Fordele, rabatter og 
tilbud for medlemmer HUSK Det er det nyeste gyldige medlemskort, 

der giver dig adgang til rabatter og fordele.
Danske Torpare medlemskab kontingentåret 2010/2011

Bestyrelse og suppleanter:

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

Suppleanter:
Bjørn Donnis
Peter Niemann Thøgersen
Niels Gervig
Kristian Garde
Anders Grand
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Carl Christian Tofte: Tranedans. Udgivet af Koustrup & Co. Farum 2011. 93 s. m. farveill. (97 akvareller). 
Indb. ISBN: 978-87-91583-34-6. Pris: 248 kr. (Særlig medlemspris i Torpare-shoppen: 223 kr.)

ANMELDELSE

Krønikeskrivere beretter, at trane, påfugl og svane var blandt 
de skueretter, der skulle være blevet frembåret ved den 
byzantinske kejsers taffel, da han efter traditionen skulle 
have modtaget den tyske kejser, Karl den Store ved sit 
hof i året 812. Siden Antikken havde tranen haft en særlig 
symbolværdi, da den både regnedes for klog og vagtsom. 
Man mente således at en rastende traneflok aldrig sov uden 
en trane holdt vagt med en sten i sin løftede klo. Skulle den 
vagtsomme trane falde i søvn ville den tabe stenen, og 
derved blive vækket… 
Billedkunstneren og rockmusikeren Carl Christian Tofte 
(f.1969) har ikke denne myte med i sin fantastiske bog om 
traner. Til gengæld er der ikke ret meget, som er værd at 
vide om traner, der ikke er medtaget. For eks. nævnes, at 
Danmark mistede sit sidste ynglende tranepar sammen 
med Sønderjylland i 1864, og først i 1952 blev ynglende 
traner genopdaget i Råbjerg Mose ved Skagen. Siden er det 
godt nok gået fremad og i 2010 blev der i Danmark registre-
ret 130 tranepar, bl.a. på Sjælland, Falster og Bornholm. 
I Sverige er ynglebestanden vokset fra 12.000 par i 1997 
til 20-30.000 par i 2010, og arten ser ud til at trives på flere 
lokaliteter, ikke mindst ved Hornborgasjön, hvor tusindvis af 
traner fouragerer.

Toftes fine illustrationer kender fuglekikkere bl.a. fra Po-
litikens Store Fuglebog, og kvaliteten er næsten bedre i 
det foreliggende værk. Gennem en kombination af egne 
iagttagelser, dagbogsnotater fra fuglelivet ved Pulken i 
Skåne (hvor forfatteren bor) og de talrige fine akvareller og 
skitser af traner, der danser, kurtiserer, skræmmer og udfører 
parringsspil kommer man faktisk tættere på deres adfærd 
og karakteristika end hvis man kun i ny og næ ser dem på 
markerne i nærheden af sit svenske ”smultronställe”. Tilmed 
glider sproget for Tofte, når han skal få sine fakta-mættede 
tekster formidlet, f.eks. som her, hvor han karakteriserer det 
smålandske landskabs særpræg: 
”Småland er en højslette. En lav højslette, blot er par hun-
drede meter over havet, men det er nok til at skabe det 
klima, som gør landskabet til den nordlige nåleskovszones 
sydligste udpost i Skandinavien.”
Bogen er således en perle til torparebiblioteket, om end 
nogen måske vil hævde, at prisen er lidt pebret for mindre 
end hundrede sider. Se dog i bogen enten i Rosenkæret el-
ler i boghandlen inden du fælder dommen; med risiko for at 
blive lige så henført som nærværende anmelder…

Tommy P. Christensen
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EJENDOMME OG 
GRUNDE
Sælges

60 km fra Helsingborg
Indrykket 3. marts 2011.
Træhus beliggende i Örkelljunga. Stuehus 
100 m2, anneks/ garage 100 m2.1566 m2 
frikøbt jord. 70 m til bade/fiskesø. Søudsigt 
fra stuehus. Huset kan bruges hele året. 20 
km til ski (Vallåsen).
Pris: DKK 1.200.000 
Mail: marianne@jen-horses.dk
Tlf.:   4040 4863 / 2128 7074
 

Örkelljunga kommune
Indrykket 3. marts 2011.
70 km fra Helsingborg. 145 m2 isoleret 
træhus, med elvarme, varmekonvektor og 
brændeovn. 2476 m2 naturgrund i skovkant 
med farbar vintervej. Alle moderne bekvem-
meligheder. Annex, gæstehus med varme, 
samt garage.
Pris: DKK 900.000 
Mail: bborgen1@gmail.com
Tlf.:   4333 3010 / 2980 6810
 

4.000 m2 grund
Indrykket 23. februar 2011.
100 km fra Kbh. i Nävlinge, mellem Häs-
sleholm & Kristianstad. Rigtig spændende 
regulær grund med masser af muligheder i 
stille omgivelser, nær Nävlinge-åsen.
Pris: DKK 160.000
Mail: nielsendanny@ofir.dk
Tlf.:   3115 4228

Nemt hus ved Helge å
Indrykket 15. februar 2011.
Gult charmerende træhus på 120 kvm. med 
100m til bade- og fiskemulighed. Karbad, 
toilet, vand, el og brændeovn med gris. 
Renoveret i 2010 med nyt tag m.m.
Få website-adresse.
Pris: DKK 950.000
Mail: jnpt@mail.dk
Tlf.:   41201728 / 2812 5554
 

Billigt hus
Indrykket 15. februar 2011.
120 m2, to etager, 9.000 m2 grund med stor 
lade.
Mail: elmer@kabelnettet.dk
Tlf.:   2423 0796

Velholdt gård Norra Skåne
Indrykket 14. februar 2011.
I det skønne Østre Gøinge, 120 km fra 
Malmø er denne gård med hovedhus i 2 
etager og fuld kælder samt stor lade med 
værksted og karlekammer til salg.
Pris: DKK 750.000
Mail: sgmoeller@gmail.com
Tlf.:   4030 0542

Charmerende torp, Småland
Indrykket 14. februar 2011.
Skønt lille smørhul, 4 timer fra broen, ca. 60 
kvm, opført 1900, lysning i skov. Vand, El, 
bad, mulltoalet, vaskemaskine, 5-8 sove-
pladser, køkken, stue, TV, stor dejlig lade 
med kælder, dejligt gæstehus. Rigtig hyg-
geligt og velfungerende.
Pris: DKK 375.000
Mail: signe.b.larsen@live.dk
Tlf.:   2966 5092

Smålands smukkeste ødegård
Indrykket 14. februar 2011.
Helt unik og meget smuk, ensomt belig-
gende ødegård med vidunderligt gæstehus 
og stor lade med maskiner i Mjäryd blot en 
times kørsel fra Helsingborg sælges eller 
langtidsudlejes straks. Se www.skrivegaar-
den.dk
Pris: DKK 1.600.000
Mail: oestlund@vip.cybercity.dk
Tlf.:   2122 2364

Bostadsrätt (ferielejlighed)
i Nissafors
Indrykket 14. februar 2011.
Nær Isaberg og Store Mosse sælger dansk-
ejet bostadsrättsförening 3 af sine lejlighe-
der i velholdt etageejendom. Henholdsvis 
to på 60 kvm og én 40 kvm. Indskud 
110.000 DKK og 80.000 DKK. Boligafgift hhv. 
1.750 DKK og 1.440 DKK/md. 
Mail: dalbyhuse@hotmail.com
Tlf.:   2447 1751
 

Velholdt ejendom 
 i Västra Götaland
Indrykket 14. februar 2011.
Lille landejendom nær Älekulla, NØ for 
Falkenberg. Grund 2.600 kvm. Velholdt 
beboelseshus fra ca. 1940, 137 kvm i 1½ 
plan. Nederst: køkken, 2 rum, 2 entréer, 
garderobe, toilet/bad. Øverst: entré, 2 rum, 
pulterrum. El-varme. Madkælder, ældre 
staldbygning, udhus. Boret brønd + trekam-
merbrønd. Sø 300 meter. 

Pris: SEK 600.000 eller evt. højere bud
Mail: lars.holm.rasmussen@privat.dk
Tlf.:   2099 1800

1/6 af Luksus-Torp
Indrykket 12. januar 2011.
Skøn torp på 300 m2 i Blekinge ca. 230 km 
fra Malmö. Nyt køkken og badeværelse. 
Skøn forening med masser af børn, leg, 
musik og fællesskab. Indskud 27.500 Dk.kr
Pris: DKK 1.325 pr. md.
Mail: j_kvist@yahoo.dk
Tlf.:   2991 8764
 

Stor naturskøn ejendom 
ved Torup
Indrykket 11. januar 2011.
Hovedhus, gæstehus m. sauna og stor 
lade. Alt meget velholdt og evt. delvis med 
møbler. Velegnet til flere familier. 120 km 
fra Helsingborg. Alle bad, toilet og el er 
nyistandsat. Bare ring. 
Pris: DKK 1.250.000
Mail: info@lyngby-tryk.dk
Tlf.:   3964 2980 / 2014 3780

Jagt og skovbrug
Indrykket 11. januar 2011.
Utroligt smukt beliggende jagt/skovom-
råde/sø ca.27,5 ha. nær Högsby med B 
licens. 5 skydetårne, god jagt på elg, råvildt, 
vildsvin, grævling. Jagthytte ca.10 kvm, med 
mindre
tilbygning. 
Pris: DKK 900.000
Mail: boef@mail.dk
Tlf.:   5837 5552 / 6178 5553
 

Charmerende træhus,
Småland
Indrykket 5. januar 2011.
180 kvm, 11 sovepladser, opført 1873, 
helårs/fritidshus, bjergvarme V/K vand, bad/
toilet 4 soverum samt stue, stort køkken 
m. vedspis, ladegård, stor, ugenert have. På 
landet. Hyggeligt og velfungerende.
Pris: DKK 1.300.000
Mail: h.fabricius@hotmail.com
Tlf.:   0046 476 41055  / 2873 8764

Søges

Gammelt torp
Indrykket 2. marts 2011.
med tyst og ensom beliggenhed. Gerne 
primitivt. evt. renoveringsobjekt. max 250 
km fra Helsingborg.

TORPARE Marked
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Pris: Forhandles
Mail: danielle@mail.dk
Tlf.:   3969 0499 / 4063 6969
 

Skovejendom el. lign
Indrykket 2. marts 2011.
Skov, skovejendom, gård, tidligere erhverv 
el. lign. - gerne med stort renoveringsbehov 
og ansvarsfraskrivelse og gerne langt fra 
Broen søges af nyt medlem.
Pris: Aftales
Mail: claus.bager@gmail.com
Tlf.:   2179 3179
 

Ny andelsforening
Indrykket 14. februar 2011.
Er interesseret i at stifte ny andelsforening 
omkring hus i Småland. Vil du være med? 
Har et skønt hus med super beliggenhed. 
Skov, sø, bad, vedspis, lade m.m. 
Mail: b.hoielt@gmail.com
Tlf.:   2494 1666
 

Jagt søges: 
Kalmar – Nybro - Emmaboda
Indrykket 18. januar 2011.
Jagtmark søges eller med i jagtlag på rådyr/
gris/ Elg. 
Mail: post@jenslunderskov.dk
Tlf.:   4016 8719
 

TING OG SAGER
Sælges

D35 Gateway internet router
Indrykket 3. marts 2011
Trådløs router til internet, inkl. trådløs wifi. I 
original emballage, kun brugt i få dage.
Pris: DKK 500
Mail: peter@casso.dk
Tlf.:  5180 3051

Flishugger
Indrykket 2. marts 2011
1stk flishugger af mærket ”Stoeckler” Model: 
Bio-Schredder LGM 4000 Effektiv flishugger 
monteret med 9HK Honda 4 takts motor, 
klare grene op til 10 cm (ifølge producen-
ten). Forefindes pt., nord for Hässleholm.
Pris: DKK 4.500
Mail: sblueindk@yahoo.com
Tlf.:   6171 1957

Brændekomfur
Indrykket 23. februar 2011
Brændekomfur med 4 kogeplader, 60x60x37 
med låger under komfuret. Sort. 
Pris: DKK 4.500
Mail: jette1046@live.dk
Tlf.:  0046 760 250 553

Fordson Major diesel
Indrykket 23. februar 2011
Den nyanskaffede traktor er simpelthen for 
stor til min grund. Lift, PTO og lys virker. Står 
i Markaryd. Evt. bytte med mindre die-
seltraktor. Skriv mail for billeder. 
Pris: DKK 12.000
Mail: jfbergsten@hotmail.com
Tlf.:   2065 6331

Renoveret brændekomfur 
Indrykket 23. februar 2011
Fint renoveret brændekomfur inkl. rør og 
plade sælges. Længde 61 cm, bredde 50 
cm, højde 31 cm. Komfuret kan afhentes i 
Helsingør.
Pris: DKK 4.500
Mail: lisbethnielsson@gmail.com
Tlf.:  2961 6408

Sofasæt i stof (2 sæt)
Indrykket 14. februar 2011
2 stk. 3 personers sofa, 2 stk. 2 personers 
sofa, og 2 stole, det ene sæt med en grøn 
stribe, retro fra 80-erne velholdt, sofabord 
medfølger, 40 km syd for Växjö.
Pris: 6 Fl. Rødvin
Mail: michael.k.p@oncable.dk
Tlf.:   5663 2403 / 2468 1106

Traktor, Ferguson TEA20/grålle
Indrykket 14. februar 2011
Styrtbøjle, Gode bagdæk, starter altid selv 
efter en måneds vinterhi. Står ved Olof-
ström, Vægt ca. 1200 kg - (kan transporteres 
på lille autotrailer)
Pris: DKK 8.000
Mail: per@ahle.dk
Tlf.:  4448 6264 / 2972 4628

Harmonika
Indrykket 14. februar 2011
Fin tangentharmonika med 7 registre og 80 
basser. Da den ikke er så stor passer den fint 
til begyndere. Kraftig kuffert følger med.
Pris: DKK 2.000
Mail: kjeld.madsen@telia.com

Skibsmast
Indrykket 14. februar 2011
Fin mast ca. 7 m. lang. Den er lavet af træ, 
med en masse snore, men uden sejl. Den 
er i Blekinge, Mörrum. Billeder kan sendes 
på mail. 
Pris: Giv et bud
Mail: sa-pe@hotmail.com
Tlf.:  7519 2003 / 2465 9603

Kakkelovn
Indrykket 14. februar 2011
Kakkelovn rund og hvid, med flot mønster 
foroven. Er pillet ned, men har billede af en 
eksisterende. Den ligger i Blekinge, Mörrum. 
Pris: Giv et bud
Mail: sa-pe@hotmail.com
Tlf.:   7519 2003 / 2465 9603

Valor Petroleumsovn
Indrykket 1. februar 2011
1 stk. petroleumsovn - Twinmaster - 2 
brændere
Pris: DKK 200
Mail: berthech_5@hotmail.com
Tlf.:   3526 7675

Gamle, antikke messinglamper
Indrykket 1. februar 2011
3 stk. lamper/mat flæseskærm/intakte. Digi-
tale fotos kan sendes. Vittsjö/Osby.
Pris: DKK 1.500
Mail: berthech_5@hotmail.com
Tlf.:   3526 7675

Hvid køkkentrædør, rillet
Indrykket 1. februar 2011
Skift til halvdør medfører salg af gl. hvid dør. 
H: 206, B: 86,5 m/råglas 12 cm fra oven H: 77 
B: 30. Vittsjö/Osby.
Pris: DKK 500
Mail: berthech_5@hotmail.com
Tlf.:   3526 7675 

Generator 6.5 kw
Indrykket 1. februar 2011
Ny generator sælges 1x12v 3x220v. 
1x380v.11hp.ohv motor. Aldrig været startet.
Pris: DKK 2.800
Mail: bent_maibom@hotmail.com
Tlf.:   9838 7069

TORPARE Marked (fortsat)
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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 

Vidste du...

Den korteste og bedste vej til Sverige 

Altid en afgang der passer

Kontakt Danske Torpare for at få yderligere information om alle fordelene du 
har hos Scandlines Helsingør-Helsingborg som medlem af Danske Torpare.

*) Prisen er baseret på et 20 turs rabatkort, du kan købe som medlem. Dette kræver, at du ejer en tomt/hus i Sverige 
og har gyldig medlemskort fra Danske Torpare. Billetten skal købes i drive in i Helsingør.

Fra DKK 125,-* pr. vej



Bredbånd fra Net 1 adskiller sig fra 
andre lignende tjenester på markedet. 
Dels får du en router og ikke bare en 
USB-stick. Det sikrer en hurtig og stabil 
forbindelse. Dels bruges en anden type 
teknologi med større rækkevidde, så du 
kan være online steder, hvor bredbånd  
normalt ikke er tilgængeligt. Det bety-
der, at du får dækning selv i ødemarken 
eller en lille skærgård i Sverige. 
 
Net 1 har gjort det let for dig og lavet 
en startpakke, som passer til dig.  
Du kan sammensætte din pakke med 
abonnementerne Lidt, Ofte eller Altid 
på nettet. 

Selvom man er på ferie og væk fra en 
travl hverdag, er det rart at holde sig op- 
dateret med nyhederne, sende mails, up- 
loade feriebilleder eller følge med i en 
tv-serie. Det bliver hurtigt dyrt, når man 
krydser grænsen til Sverige, hvis man  
har en almindelig bredbåndsudbyder. 
Det forudsætter, at der overhovedet er 
dækning på ens mobile bredbånd, og 
det kan man ikke altid regne med.  
 
Dækning 
Som den eneste udbyder lover Net 1 dæk- 
ning. Det betyder reelt, at hvis dæknin- 
gen ikke er god nok, eller du synes, forbin- 
delsen er for langsom, kan du returnere 

routeren og få pengene tilbage, uden at  
der bliver stillet spørgsmål. Net 1 dæk-
ker hele Sverige uden ekstra omkostnin- 
ger. Forbindelsen giver dækning selv det  
mest øde sted eller langt ude i fjeldene. 
Ungerne kan endda være på nettet 
under køreturen. 
 
Hvorfor en router og ikke en stick? 
Mange forbinder mobilt bredbånd med 
en lille stick eller et USB-modem, man 
stikker ind i computeren. Med Net 1  
får du en rigtig trådløs router, så alle 
dine computere og mobiltelefoner med  
trådløs adgang kan komme på nettet 
samtidig. 

TræT af 
manglenDe 
inTerneT
i sverige?

Tag Din breDbånDsforbinDelse meD Dig, uDen eksTra  
omkosTninger, når Du Tager op i DiT sommerHus  
i sverige. Du kan komme i gang for 149 kr./mD. 

Klik ind på net-1.dk/torpare
 eller ring 38 41 41 41

149,-
pr. md.

Ofte inkl. mobil router: Abonnement Ofte 149 kr. pr. md. 
Router 299 kr. Min. pris 6 mdr. 1193 kr.  

Tilbudet gælder t.o.m. 1/5-11. Fragt koster 75 kr.

breDbånD  
ofTe
Bredbånd med 
5 GB om md.

særTilbuD
sTarTpakke 299 kr. 

opreTTelse 0 kr.

spar 900,-

... DET VIRKEDE PERFEKT! 
“Vi fik hurtigt en bekræftelse på vores bestilling 
og modtog kort derefter routeren. Vi tog den med  
på torpet, installerede sagerne og … det virkede 
perfekt! Meget let installation og super dækning 
på vores torp, som ligger laaaaangt ude på landet,  
ca. 20 km nord for Färgelanda.  
Så altså: Vores bedste anbefalinger til Net 1.”
 Martin Berggren Sørensen

Træt af bredbånd, der ikke virker, to forbindelser eller ingen dækning i sverige? med mobilt bredbånd fra net 1 behøver du kun én  
forbindelse hjemme, som du nemt kan tage med dig på ferien i sverige. prisen er den samme, uanset hvor i skandinavien du er online. 
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