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Det er søndag den 1. maj i Malmø og disse linjer skrives mens 
hornmusikken spiller lystigt nedenfor mine vinduer. Det er 
arbejderstaden Malmø, der marcherer afsted med de røde 
faner, for på festlig vis at markere arbejderbevægelsens inter-
nationale kampdag. 

Jeg er ikke med i paraden, da jeg lægger sidste hånd på 
det sidste bidrag til dette nummer. Nu er vor forening som 
bekendt en grundejerforening, der varetager vore private 
ejendomsinteresser i det svenske, men musikkorpsets trutten 
og trommen får mig alligevel til at tænke på, at det denne 
sommer også er blevet tid for et vagtskifte på vores medlems-
blad. 

Når dette nummer er kommet ud til vore medlemmer kan jeg 
nemlig give redaktør-kasketten videre til Marian C. Prestage, 
der har haft et halvt år til at blive fortrolig med vor gode for-
ening og dens mange presserende kommunikationsopgaver. 
Efter bestyrelsens ønske skal hun også være bladets redaktør, 
hvilket skulle være med til at sikre fælles fodslag i foreningens 
interne og eksterne kommunikation.

I dette nummer præsenterer vi i øvrigt også nogle af de 
meget klare og tydelige medlemstilkendegivelser, der kan 
aflæses af den vel overståede undersøgelse. Og den afgående 
redaktør kan kun glæde sig over de mange medlemmers 
store tilfredshed med at modtage et medlemsblad.

I dette nummer har vi bl.a. valgt at fokusere på nogle af de 
mange vellykkede medlemsarrangementer, der har været 
afholdt i løbet af marts måned og gemme-siderne i midten 
bladet omhandler denne gang den svenske kirke i Køben-
havn, der i juni måned fylder 100! 

Meget andet kunne nævnes fra dette nummer, men tag et 
kig på indholdsfortegnelsen til højre, der vil vise at vi fortsat 
prøver at veksle mellem en dækning af de mange praktiske 
ting torparelivet kan udfordre os med, og de mange gode 
naturoplevelser Sverige kan tilbyde. 

God læselyst og en stor tak til de mange frivillige ildsjæle, der 
hjalp med at bringe dette nummer ud til jer.

Tommy P. Christensen
redaktør

Vagtskifte



33

Indhold

Nyt fra foreningen 
Kort om generalforsamlingen

Arrangementsomtale:
Skovgruppemødet d. 19. 3. 2011
Danske Torpare mødte den nye svenske 
ambassadør
One-woman-showet med skuespiller  
Cecilia Zwick Nash
Torpare-mødet ”Ødegårde uden strøm” 

Medlemsundersøgelse 2011
- en succes der forpligter

Naturum Vattenriket

Hverdagsjura (3)
Når det ikke længere er så yndigt at følges ad

Der bores atter i Hallandsåsen 

Den svenske kirke har  
100 års fødselsdag

Min nabo har en traktor

Svenska Trasmattor

En terrængående  
motorklipper

Kalles Kaviar
- en opskrift med et svensk nationalklenodie

Fremtidens torpställe 
– et pyramidehus af træ?

Ødegårdseventyr i Blekinge (3)
At gøre det selv: Brøndrenovering

Boganmeldelse
Den svenska trasmattan

Det tårnhøje Helvede

Friluftsopera på Österlen
Særtilbud til torpare-medlemmer

Endnu en tjur ser rødt

Torpare Marked

4

6

9

16
19

20
23

28
30
32

35

36

39

42

42
43

45
46

6

30

16 23



44

NYT fra foreningen

Der må stemmes!
- Generalforsamling 2011

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 Fre-
deriksen fra Wigandt & Schultz (www.wigandtschultz.
dk) tilbyder medlemmer af Danske Torpare designmøb-
ler og lamper med gode rabatter på mellem 17-26 %. 
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NYT fra foreningen

BRUG DINE MANGE 
MEDLEMSFORDELE

Danske Torpare har en række forskellige medlems-
fordele, som du kan benytte. Det gælder fx rabatter, 
rådgivning og aktiviteter. Her kan du se en liste med 
alle dine fordele:

	Rådgivning inden for jura, skat og økonomi
	Rabat på færger, bro, møbler, el, Internet m.m.
	Kurser inden for sprog, kultur, teknik, natur m.m.
	TorpareShoppen med bøger, dalaheste, smykker 

m.m.
	TorpareForum til diskussion mellem medlemmer
	TorpareMarked med køb og salg
	Vidensbank med information inden for fx svenske 

myndigheder, husets installationer og husdyr
	Månedligt e-nyhedsbrev (tilmelding via 

www.torpare.dk)
	Læsesal i Rosenkæret med danske og svenske 

bøger om alt fra madtraditioner til vedligeholdelse 
af gamle vinduer

Vi deler 30 års viden med dig – så brug os.

Nye medlemsfordele på vej
For tiden forhandler vi bl.a. om fordelagtige tilbud på 
solpaneler til vores medlemmer og håber at kunne 
præsentere nye aftaler snarest.

Læs mere om medlemsfordelene: 
www.torpare.dk/forsideindhold/hvadfaarjeg.asp

Kontakt sekretariatet
Vores åbningstider er mandag- torsdag kl. 9.00 – 
16.00, hvor du kan ringe eller møde personligt op på 
adressen. 

Trailer til tiden med Scandlines
Husk, at du i perioden den 9. juni til den 5. september 2011 
IKKE kan tage din trailer gratis med fra kl. 20.00 – 05.00 med 
Scandlines Helsingør/Helsingborg, som du har kunnet fra 
nytår og til nu. Men efter den 5. september 2011 kan du igen 
tage traileren gratis med alle dage i aften- og nattetimerne 
– til og med den 31. december 2011. Du skal blot vise dit gyl-
dige medlemskort for i år. Aftalen gælder dog ikke bådtrailer, 
campingvogn, bus eller lastbil.

Danske Torpare ude i medierne
Som du måske har set, var Danske Torpare i medierne flere 
gange i april måned - i radioen, på tv og i avisen. 
”Mediestormen” startede med en artikelrække lørdag den  
9. april i Frederiksborg Amts Avis, hvoraf du kan læse den  
ene artikel ”Flere køber sommerhus i Sverige” online via  
kortlink.dk/8yck. 
Samme artikel blev bl.a. også bragt på Børsen online, og nyhe-
den blev sendt via DR P4 København om formiddagen. Lørdag 
aften viste TV2 Lorry indslag med et af vores bestyrelsesmed-
lemmer fra huset i Sverige og interview med sekretariatschefen. 
Se indslaget via dette link: kortlink.dk/8yc.

Så var det Berlingske Tidende, der lørdag den 16. april skrev om 
dyrere sommerhuse i Sverige: kortlink.dk/8ycn.  
Samme dag var Børsen online på med lignende artikel ”Som-
merhuse dyrere hinsidan end på Sjælland”: kortlink.dk/8ycp.  
Og så bragte tv2.dk ”Ødegårdsdrømme trækker i danskerne”, 
som du kan se via kortlink.dk/8ycr.
Det er første gang, at foreningen har fået så stor presseomtale 
på kort tid, og vi er meget tilfredse med omtalen.

Næste sæson med torpare-aktiviteter
Hold øje med næste blad, som udkommer den første uge i 
august. Aktiviteterne for efterårssæsonen kommer her, men 
også på vores hjemmeside www.torpare.dk 
Så snart bladet er udkommet, kan du booke kurser og ture 
m.m.

Sekretariatet holder sommerferie
Vi vil lige minde dig om, at sekretariatet er lukket i ugerne  
27, 28, 29. 
Vi er med andre ord tilbage igen ved telefonerne på kontoret 
mandag den 25. juli 2011. Rigtig god sommer!

NB! LÆS FLERE NYHEDER PÅ WWW.TORPARE.DK

DANSKE TORPARE 
Rosenkæret 13A, 2860 Søborg 
Tel.: 39 29 52 82 • mail@torpare.dk 
www.torpare.dk
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Ifølge vedtægterne skal vi bringe et resumé af generalfor-
samlingen i bladet, og her kommer højdepunkterne. 

Generalforsamlingen fandt sted den 24. februar 2011 i Inge-
niørforeningen IDA’s mødecenter i København, hvor cirka 
165 torpare var mødt op.

Årsberetning
Bestyrelsens beretning lagde vægt på foreningens udvik-
ling til en ganske stor interesse- og forbrugerorganisation, 
og bestyrelsen ser gode vækstmuligheder. Foreningen har 
opnået et tilfredsstillende årsresultat med en halvering af 
det forventede budgetunderskud. 

Aktivitetsniveauet i foreningen er vokset, og de faglige råd-
givere har oplevet stor søgning fra medlemmerne.  
Bladet har fået en bladgruppe med flere skribenter, og både 
Vindkraftgruppen og Skovgruppen er vokset i antal med-
lemmer. 
Bestyrelsen har besluttet at satse på nye indsatsområder for 
at sikre fortsat vækst og fremdrift. Bestyrelsen har ansat en 
sekretariatschef og kommunikationskonsulent, og sekreta-
riatet skal fungere som sparringspartner og bindeled til de 
mange frivillige ildsjæle. 

Desuden ønsker foreningen at tage mere aktiv del i debat-
ter, der berører torpare, og vi arbejder på i højere grad at 
påvirke beslutningstagere samt udvikle vores kontakter i 
Sverige lokalt som regionalt. Bladet skal fortsætte sin gode 
udvikling, og hjemmesiden skal gøres til den centrale infor-
mationsplatform. Et e-nyhedsbrev har tillige set dagens lys 
for nylig for at tilbyde hurtige nyheder og tips til medlem-
merne. 

Et nyt tiltag for at få foreningen i tale var medlemsundersø-
gelsen, som blev besvaret af knap 3.500 medlemmer først 
på året. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Årsregnskab
Foreningens kasserer fremlagde et årsregnskab, som var 
bedre end ventet. Regnskabet har ikke givet anledning til 
bemærkninger fra revisionen. Kun 3 % adskiller det budget-
terede fra det faktiske resultat, og vi har generelt haft færre 
udgifter end forventet. 

Regnskabet udviser et underskud på 281.824 kr. mod et 
budgetteret underskud på 610.830 kr.
Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Budget 2010/11
Bestyrelsen fremlagde et budget, som udviser et under-
skud på 200.000 kr. Det anser bestyrelsen for acceptabelt i 
relation til foreningens formue og det faktum, at midlerne 
skal arbejde til fordel for medlemmerne.

Der vil være fortsat fokus på omkostninger i foreningen for 
at holde budgettet. Kontingentet foreslås uændret.

Budgettet for 2010/11 og indstillingen om uændret kontin-
gent blev godkendt af forsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Både Henrik Zein og Bent Hansen modtog genvalg, og 
begge blev valgt for en periode på to år.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende modtog genvalg for en 1-årig periode: Bjørn 
Donnis, Peter N. Thøgersen, Anders Grand og Niels Gervig. 
Niels Stærup modtog desuden nyvalg. Alle blev valgt.

Valg af revisorer
Generalforsamlingen genvalgte ekstern revisor John Laurit-
sen fra JS Revision og intern revisor Claus Falk-Larsen. 

KORT OM generalforsamlingen
i Danske Torpare 2011
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Lørdag d. 19. marts havde skovgruppen sat hinanden 
stævne på Rosenkæret. Det var et stykke tid siden vi sidst 
var sammen, men nu skulle det være. Vi er stadig en 
broget flok, pt. 80 stk., fra Skåne i syd til langt mod nord i 
Jämtland!
Småt og stort mellem hinanden, men alligevel er der rigtig 
mange ligheder, og dermed fælles udfordringer. Tovhol-
der i skovgruppen er Lars Holm Rasmussen og han bød 
i vanlig stil velkommen, fremlagde status for gruppens 
størrelse, aktivitetsniveau m.m. samt skitserede dagens 
program: Først et oplæg af revisor Arne Frandsen fra Næst-
ved, selv torpare med skov, så frokost, og sidst en gæst fra 
Skogsstyrelsens Skåne Distrikt, Nils-Gunnar Cato.

Arne lagde ud med hvordan og hvorfor han blev skovejer, de 
overvejelser, erfaringer og oplevelser han har været igennem 
med henblik på drift af skoven, jagten i den - og bygningerne 
der hører til samt ikke mindst emnet skat. En opgave de fleste 
af os har bøvlet lidt med. Forholdet mellem dansk og svensk 
skat blev belyst, hvilke fordele der er i Sverige kontra Danmark. 
Hvad man kan - og hvornår det kan betale sig. Tal og spørgs-
mål fløj i gennem luften i en rar og hyggelig atmosfære. 

Hyggen forsatte i frokostpausen, hvor vi delte os op i de 
regionale grupper, og medens vi indtog de udmærkede 
sandwich, gik snakken om løst og fast, med vidensudveksling 
og samvær. En time går hurtigt i godt selskab, så nu var det 
Nils-Gunnars Catos tur til at få vores opmærksomhed. Nils-
Gunnar takkede for invitationen. Skogsstyrelsen vil rigtig gerne 
i kontakt med de danske skovejere rundt om i Sverige, da de 
udover at føre tilsyn med de af politikerne vedtagne regler, 
opfatter styrelsen som en service-virksomhed. Nils-Gunnar 
skitserede først Skogsstyrelsens struktur og formål, siden 
handlede det om hvordan vi passer vores skov og skovens liv 
fra plantering til slutafverkning. Hvad skal vi huske, især når vi 
benytter os af entreprenører, hvilket mange af os har gjort eller 
kommer til at gøre. Om der skal gives tilladelse - eller om en 
anmeldelse af aktiviteten i skoven er nok, om nyckelbiotoper 
m.m. Vi er altid utroligt velkomne til at spørge i Styrelsen, her er 
pjecer og tjeklister at rekvirere. 

Skogsstyrelsen må ikke udføre almindelig vejledning, men 
hjælper gerne med en oversigt over firmaer i dit område, eller 
skabe kontakt til en af de uvildige konsulenter, der både kan 

gen-
nemgå sko-

ven før man teg-
ner kontrakt - og 
gennemgå selve 
kontrakten før den 
skrives under. En 
gennemgang det 
anbefales af Skogs-
styrelsen at få gjort. 
Flere andre fiduser og 
nøgletal blev fremlagt 
før Nils-Gunnar takkede 
af og der kom kaffe og 
blødt brød på bordet. 
Igen var vi samlet i de 

regionale grupper, 
hvor en af 
opgaverne 
også var at 

give vore regionsledere ideer til 
hvordan vi afholder fremtidige møder 

og hvilke aktiviteter vi tænker os afholdt. 
Kl. 16 takkede vi af efter en god dag og drog hver til sit. 

Sluttelig skal bare nævnes tjeklister og anbefalinger fra 
Skogsstyrelsen vil komme til at ligge på hjemmesiden 
under Vidensbanken. I Skogsstyrelsen er Nils Gunnar Cato 
den vi gerne må henvende os til, uanset hvor vores skov 
ligger, så vil han finde den rette at kontakte for os. Endvi-
dere er vi velkomne til at sende en mail hvis der er spørgs-
mål om skat i Danmark/Sverige. Handler det om egentlig 
revision af regnskabet vil det blive på alm. forretningsmæs-
sig basis… 

Således oplevet som en hyggelig dag på Rosenkæret
af medlem 62 219 Nils Ole Koefoed, Skovgruppe Småland 
Vest.

[ARRANGEMENTSOMTALE]
SKOVGRUPPEMØDET
LØRDAG D. 19. MARTS 2011
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Den 14. april var for-
eningen til reception 
på den svenske ambas-
sade – og trods den 
kongelige barnedåb 
i nabolaget samme 
eftermiddag forløb det 
planmæssigt. 
Inga Eriksson Fogh 
tiltrådte som ny 
ambassadør i efteråret 
2010 og har ønsket at 
videreføre traditionen 
med Danske Torpares 
årlige besøg. Ambassa-
døren mødte 50 torpare-
medlemmer, et par 
medarbejdere og en håndfuld frivillige fra foreningen. 
Inga Eriksson Fogh bød velkommen over et glas vin og 
sagde et par ord om vores fælles interesser og samar-
bejde, og sekretariatschef Lars Arent fik lejlighed til at 
replicere, hvor han bl.a. omtalte resultaterne af  med-
lemsundersøgelsen. Denne gode relation til svenske 
myndigheder er noget, vi som interesseorganisation 

kan glæde os over. 
Red.

DANSKE TORPARE MØDTE DEN 
NYE SVENSKE AMBASSADØR 

Alle lyttede opmærksomt til den svenske ambassadør Inga 
Eriksson Fogh.  (Foto: M. C. Prestage)

Danske Torpares sekretariats-
chef Lars Arents replik blev 
godt modtaget. 
(Foto: M. C. Prestage)

I oktober sidste år 
udnævntes Inga Eriksson 
Fogh til Sveriges nye 
ambassadør i Danmark. 
(Foto: M. C. Prestage)

ONE-WOMAN-SHOWET MED
SKUESPILLER CECILIA ZWICK NASH 
ONSDAG D. 23. MARTS 2011

Havfruemorderens Datter er en musikalsk historie om en 
opvækst på Drakabygget, der ikke var helt efter kirkebo-
gen og hvor kontrastene var store. 

Showet var et farverigt miks af Jørgen Nash’s poesi med 
nykomponeret musik af Poul Halberg samt et væld af 
fotos og anekdoter fra en tid, hvor man ville skabe en 
bedre verden med penslen og legen som våben. 

Se også: www.ceciliazwicknash.com
Red.

Der var ikke mangel på humor og kærlig satire i one-woman- 
showet. (Foto: ECM-Media)

Kunstarterne blev godt og grundigt mikset i det forrygende 
show… (Foto: ECM-Media)

Skuespilleren Cecilia Zwick 
Nash, datter af maleren 
Jørgen Nash (f. 1920) og  
billedkunstneren Lis Zwick  
(f. 1942) gæstede Rosenkæ-
ret med sit one-woman-
show d. 23/3. (Foto: kunst-
nerens hjemmeside)

7
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”ØDEGÅRDE UDEN STRØM” 
ONSDAG D. 30. MARTS 2011

Fotos: ECM-Media

Michael Brandes fra firmaet ”El fra 
Solen – Energiløsninger når man 
mangler strøm fra elnettet” - der lig-
ger på Islands Brygge - gav en god, 
grundig og instruktiv gennemgang 
af hvordan ødegårde uden indlagt 
strøm fra elnettet, sagtens kan 
forsynes med stabil elektricitet og 
belysning. 

Arrangementet var meget velbesøgt 
og spørgsmålene fra medlemmerne 
mange. Det er derfor under overve-
jelse at gentage arrangementet i den 
nye sæson… Red.

Det store mødelokale i Rosenkæret var stuvende fuldt ved mødet d. 30. marts om ”El fra 
Solen”.

Plus og minus samt 12/24 volt, sikringer 
og forseglede AGM-batterier var i cen-
trum i aftenens indledende fase.

En inverterbaseret el-generator fra 
Honda til den mørke og kolde tid på 
torpet (eller til de mere energitunge 
opgaver) var også medtaget.  Det er den 
handy røde sag (t.v.) og det vedligehol-
delsesfrie batteri med den blå top ses t.h.

Regulering af opladning og afladning 
af batterierne kræver en såkaldt lade-
regulator, gerne en model med display 
– eller bare tre dioder: rød, gul og grøn.

Bilbatterier er relativt billige, men 
uegnede til op- og afladning af et el-
forsyningsanlæg med solcelle-paneler.

En såkaldt ansugningspumpe kan benyt-
tes i brønden, hvis man kombinerer solcel-
ler og batterier.

Kombinationen af de energivenlige LED-
lamper og forseglede, vedligeholdelsesfrie 
12 volts AGM-batterier kan give mange 
timers belysning på torpet.

Husk også Videnbanken (El i huset) 
på: www.torpare.dk/vidensbank
Samt foredragsholderen, Michael 
Brandes meget fyldige hjemmeside: 
www.elfrasolen.dk

8
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MEDLEMSUNDERSØGELSE 2011 
– en succes der forpligter 

FAKTA OM MEDLEMSUNDERSØGELSEN

3.460 besvarelser i alt – heraf:
2.631 besvarelse via e-mail invitation med link
772 besvarelser direkte fra vores hjemmeside www.torpare.dk

Undersøgelsen kunne besvares fra den 31. januar til den 20. 
februar  2011. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde 
med analyseinstituttet YouGov.

Besvarelser rent geografisk
Region Hovedstaden  2.099 svar 62 %
Region Sjælland     807 svar 24 %
Region Syddanmark     200 svar   6 %
Region Midtjylland     132 svar   4 %
Region Nordjylland       78 svar   2 % 
Sverige        96 svar   3 %

Omkring 3.500 besvarede Danske Torpares 
medlemsundersøgelse. Det betyder, at en 
tredjedel af alle medlemmer deltog. Med 
denne store opbakning har foreningen fået et 
fyldestgørende og troværdigt grundlag, som 
vi kan bruge i videreudviklingen af Danske 
Torpare.  

Jeg vil sammen med den øvrige bestyrelse, 
medarbejderne og de mange frivillige i 
foreningen sige en varm tak til alle, der tog 
sig tid til at deltage i medlemsundersøgelsen. 
I har alle været med til at give os et fantastisk 
afsæt for vores videre foreningsarbejde. 

89 % har svaret, at de er ”godt” eller ”meget 
godt tilfredse” med medlemskabet af Danske 

Torpare. Det er et flot tal og et skulderklap 
ikke mindst til de mange frivillige, der stiller 
sig selv, deres viden og erfaringer til rådighed 
for alle andre medlemmer. 

Det er samtidig et skulderklap, der forpligter. 
Vi kommer til at bruge jeres ris, ros og mange 
forslag til også fremover at kunne leve op til 
jeres forventninger. 

Nogle medlemmer har desværre meldt 
tilbage, at teknikken drillede ved deltagelse i 
undersøgelsen. Det har vi evalueret med ana-
lyseinstituttet, så fremtidige undersøgelser 
bliver så let tilgængelige som muligt. 
På de følgende sider kan I læse meget mere 
om, hvad undersøgelsen viser – i ord og tal. 

Se blandt andet hvordan den typiske torpare 
ser ud, hvor tit vi er i Sverige, og hvad vi helst 
vil læse om i medlemsbladet. 

Rigtig god fornøjelse. 

Per Bonke, formand

Foto: Henrik Kastoft

DA

NSKE-TORPARE

.  Forening af danske med hus eller g
run

d i
 Sv

er
ige

  .



1010

Hvad spurgte vi om?
Overordnet var medlemsundersøgelsen delt op i to dele: Hvem er 
medlemmerne, og hvad synes de om foreningens arbejde og indsats? 
Dette indebar bl.a. spørgsmål om bopæl i Danmark, alder, længde 
på medlemskab, børn i husstanden, antal dage i Sverige, foretrukken 
transport til Sverige samt ønsker for og tilfredshed med medlemsbla-
det, hjemmesiden, aktiviteter, medlemsfordele, rådgivning m.v.

Hvordan kommer medlemmerne 
til Sverige?
Langt de fleste medlemmer, som har deltaget i undersøgelsen, tager 
færgen fra Helsingør til Helsingborg, når turen går til sommerhuset 
eller ødegården i Sverige: 59 % bruger færgen til Helsingborg som 
primær transportforbindelse, 35 % tager Øresundsbroen og 5 % tager 
færgen fra Frederikshavn eller Grenaa til Sverige.

Dette hænger ikke mindst sammen med fordelingen af medlemsska-
ren, hvor Nordsjælland står for ca. en tredjedel af torpare-medlemmer-
ne. To tredjedele af foreningens i alt ca. 10.600 medlemmer kommer 
fra hovedstadsregionen og Nordsjælland, og derfor scorer færgen til 
Helsingborg og Øresundbroen forholdsvis højt, da medlemmerne har 
bopæl tættest på disse to transportmuligheder. 

90 % af nordjyderne tager færgen fra Frederikshavn, som ligger 
naturligt tæt ved bopælen. For Region Sjælland er det fifty fifty med 
Helsingør-Helsingborg-færgen og Øresundsbroen. I Region Syd-
danmark hitter Øresundsbroen med 60 % af de adspurgtes transport. 
Region Midtjylland har færge fra Grenaa til Sverige, og den benytter  
65 % sig af.

HVEM ER DEN TYPISKE TORPARE  
IFØLGE UNDERSØGELSEN?

- Bor i Region Hovedstaden
- Er i 50´erne
-  Har hus med grund i Sverige, i Skåne eller Kronoberg
- Ejer huset sammen med ægtefællen
- Tilbringer 30-60 dage i huset om året
- Rejser frem og tilbage 11-20 gange
- Benytter primært Helsingør-Helsingborg overfarten
- Interesserer sig for naturen

29 %

28 %

13 %

9 %6 %

6 %

5 %

3 %

1 %

1 %

Andet län
1 %

Hvem er de typiske torpare og

HVOR HAR DE HUS? 
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MEDLEMSPROFIL IFØLGE UNDERSØGELSE 
Her kan du se i tal og grafik, hvordan profilen for vores medlemmer tegner sig.

Antal dage i Sverige
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MEDLEMSPROFIL - ALDER

MEDLEMSPROFIL - BØRN I HUSSTANDEN
38 % har børn under 18 år i husstanden

MEDLEMSPROFIL - TILKNYTNING TIL SVERIGE
Antal medlemmer

MEDLEMSPROFIL - EJERSKAB
Hvem ejer medlemmerne hus med (antal medlemmer)

MEDLEMSPROFIL - ANTAL DAGE I SVERIGE

MEDLEMSPROFIL - TRANSPORT
Antal gange medlemmerne rejser frem og tilbage mellem 
Danmark og Sverige (cirka)

MEDLEMSPROFIL 
- PRIMÆR TRANPORTFORBINDELSE

0 gange om året 1 (0 %)

1-5 gange om året 324 9 %

6-10 gange om året 964 28 %

11-20 gange om året 1332 39 %

Mere end 20 gange 
804 23 %om året 

Ved ikke 11 (0 %)

Antal Procent

 %

 %

 %
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Af Marian C. Prestage

Der er flere måder at nå 
ud til medlemmerne fra 
foreningens side. Hjemme-
siden www.torpare.dk  
og foreningsbladet  
TORPARE er de to stør-
ste kommunikations-
kanaler, og det vil de 
fortsat være.

Det første forenings-
blad udkom i april 
1981 og var en fin lille 
maskinskrevet sort/
hvid sag på 8 sider i 
A5-format. Siden da 
har det udviklet sig 
til et 48 siders blad i 

farver og A4-format, 
som udgives fast 6 gange om året og sendes ud til ca. 10.600 
medlemmer.
Betragter vi det, som medlemmerne gerne vil læse om, ligger 
følgende emner ifølge undersøgelsen højt på popularitets-
skalaen: natur & dyreliv, teknik & håndværk samt jura. Disse 
emner efterfølges tæt af kultur, andre torpare samt aktiviteter 
& seværdigheder. Derimod ses emner som mad, boligindret-
ning & livsstil og for børn som noget mindre vigtige. 

Meget populært foreningsblad
Vores foreningsblad scorer meget højt på tilfredshed: 46 % er 
meget tilfredse med bladet, 46 % er tilfredse med bladet, 6 % 
siger hverken eller, og 1 % erklærer sig utilfreds. Og betragter 
man betydningen af foreningens blad, svarer 25 %, at bladet 
har meget stor betydning for dem, 48 % siger stor betydning, 
og 23 % siger nogen betydning. Kun 4 % mener, at det har 
mindre betydning, og 1 % vurderer bladet til ingen betyd-
ning.
De positive tilbagemeldinger hænger godt sammen med 
den feedback, som sekretariatet ofte får på bladet. Og ingen 
skal være i tvivl om, at TORPARE på tryk fortsætter ufortrødent 
med at bringe gode historier, råd og information til husejere i 
Sverige. Redaktionen holder fortsat blikket rettet mod en høj 
kvalitet af indhold, men også tidssvarende layout. Samtidig 
forsøger vi at ramme flest mulige læsere med de emner, vi 
tager op. En direkte konsekvens af undersøgelsen er fx, at vi 
fremover vil sætte mere fokus på torpare og deres huse, altså 
flere portrætter og historier fra ”hinsidan”.

Et stort online potentiale
Går vi til vores online medie hjemmesiden, ser det lidt 
anderledes ud. Overraskende er måske, at 56 % besøger 
hjemmesiden sjældnere end 1 gang om måneden. 33 % af 
de adspurgte melder, at de besøger hjemmesiden 1-3 gange 
om måneden, og kun 5 % er inde på siden 1 eller flere gange 
om ugen. 4 % kommer aldrig i denne ”del af byen”, og 1 % ved 
ikke.
Disse tal giver anledning til at kigge grundigt på vores hjem-
meside, for her ligger et stort potentiale. Endnu flere torpare 
kunne helt sikkert få glæde af at gå på hjemmesiden og 
finde informationer, råd og inspiration til huset og grunden i 
Sverige. 
Bestyrelsen besluttede sidste år, at www.torpare.dk skulle 
totalrenoveres, og det kommer formentlig til at ske i løbet 
af efteråret. Dette vil bl.a. give hjemmesiden et helt nyt look, 
lettere navigation og flere løbende nyheder, hvilket i sig selv 
skulle servicere medlemmerne bedre.
Samlet set ligger der megen værdifuld information på hjem-
mesiden, og én af opgaverne er at gøre informationerne 
endnu mere tilgængelige i fx Vidensbanken og TorpareForum. 
I forhold til det populære blad som udkommer hver anden 
måned, er hjemmesiden et bedre medie til de hurtige nyheder 
og fx fotos, videoklip og links, lige når tingene sker, og det skal 
vi blive bedre til at udnytte. Overordnet forventer vi at kunne få 
langt flere besøgende oftere på hjemmesiden.

Hvad læser medlemmer mest på hjemmesiden
Undersøgelsen viser, at det, som medlemmer læser mest 
om på hjemmesiden, er medlemsordninger (66 %), dernæst 
går de i Vidensbanken (63 %), på TorpareMarked (56 %) og 
TorpareForum (48 %). Længere nede på skalaen søger 35 % 
mod kurserne og 15 % mod at læse om vindkraft. Ikke alle 

EN SOLID PLATFORM 
for kommunikation i foreningen

MEDLEMSPROFIL
- POPULÆRE HITS PÅ HJEMMESIDEN
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TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
Vi spurgte også til medlemmernes tilfredshed med foreningens arbejde og forskellige tilbud. Overordnet er der stor tilfredshed, og nedenfor kan du  
se de forskellige kategorier og resultater i tal.

ELEKTRONISKE NYHEDSBREVE 
SOM NYT TILBUD I 2011
Som noget nyt udsendte foreningen sit første måned-
lige nyhedsbrev via e-mail i februar 2011. Formålet er at 
kunne nå ud til medlemmerne med få informationsbid-
der og nyheder, der linker videre. I skrivende stund har 
cirka 950 medlemmer og ikke-medlemmer abonneret 
på e-nyhedsbrevet, og abonnentskaren fortsætter med 
at vokse stille og roligt. Du kan tilmelde dig direkte via 
www.torpare.dk.

EN SOLID PLATFORM 
for kommunikation i foreningen

TILFREDSHED MED DANSKE TORPARE
Hvor godt eller dårligt synes medlemmerne alt i alt om deres 
medlemskab af Danske Torpare

TILFREDSHED MED & BETYDNING AF
FORENINGENS TILBUD
Bemærk, at det har betydning for resultatet, hvor mange medlem-

mer der rent faktisk benytter de enkelte tilbud

menuer på www.torpare.dk er medtaget i undersøgelsen, 
men disse procenter giver en god ledetråd i forhold til den 
nye hjemmesides indhold og opbygning. Procenterne siger 
dog ikke noget om, hvorvidt medlemmerne rent faktisk 
finder det, de søger, men det vil blive testet i fokusgrupper, 
når vi når så langt med hjemmesiden.
Torpare.dk bliver i stigende grad foreningens centrale kom-
munikationsplatform. Sekretariatet forbliver dog forenin-
gens administrative omdrejningspunkt med mulighed for 
telefonisk og personlig kontakt, mens hjemmesiden er en 
værdifuld informationsbase – både for medlemmer og 
potentielle medlemmer.

Medlemsblad 92 %

www 79 %

Medlems- 
71 %fordele

Dialog med 69 %myndigheder

Rådgivning 65 %

Kurser 36 %

Projekter og 22 %netværk

Medlemsblad 73 %

Dialog med 67 %myndigheder

Rådgivning 60 %

Medlems- 
60 %fordele

www 51 %

Kurser 19 %

Projekter og 12 %netværk

Tilfredshed
(meget tilfreds eller tilfreds)

Betydning
(meget stor eller stor betydning)

KURSER & ARRANGEMENTER I FORENINGEN

Ifølge medlemsundersøgelsen har en tredjedel deltaget i kurser og arrange-
menter i foreningen. Det vil sige, at 17 % har deltaget i aktiviteter for mere 
end et år siden, og 13 % har deltaget inden for det seneste år. 69 % har aldrig 
deltaget i  foreningens arrangementer, og 1 % ved ikke. På spørgsmålet om 
hvilke kurser medlemmerne kunne tænke sig at deltage i, svarer cirka halvde-
len teknik & håndværk. 42 % svarer kurser inden for jura & økonomi, og kultur 
& historie har interesse for 33 % af medlemmerne. Svenskundervisning scorer 
også højt med i alt 29 %.  6 % er interesseret i aktiviteter for børn. 11 % svarer 
ingen af de anførte emner, og 9 % ved ikke.
Aktivitetsudvalget vil i nær fremtid kigge på de forskellige procenter samt 
granske alle kommentarerne under aktiviteter i undersøgelsen for at imøde-
komme nogle af ønskerne og udvikle aktivitetspaletten. Se i øvrigt efter-
årsprogrammet for aktiviteter i Danske Torpare i vores blad, der udkommer 
første uge i august.

 %
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Hvad var begrundelsen for at iværksætte denne 
medlemsundersøgelse?
PER BONKE: Med 30 år på bagen var det tid til at give taletid til 
medlemmerne og høre deres mening om foreningens arbejde, 
og samtidig ønskede vi at lære vores medlemmer meget bedre at 
kende for i højere grad at kunne opfylde deres ønsker og behov. 
Det seneste årti har vi fået fire gange så mange medlemmer, og vi 
har brug for at se, om vi bevæger os i den rigtige retning for vores 
10.600 medlemmer. 
Når vi eksempelvis skal forhandle om nye medlemsaftaler, er 
det vigtigt at vide i hvilke områder af Sverige, vores medlemmer 
holder til og hvilke typer ejendomme, de besidder. Og når vi er i 
dialog med de svenske myndigheder, har vi meget bedre kort på 
hånden, når vi har flere ”facts” om vores medlemmer. Spørgsmål 
som fx ”tilbyder vi de rigtige aktiviteter”, ”er foreningsbladet godt 
nok”, og ”hvad læser I om på hjemmesiden” var også naturlige 
at stille for at finde ud af medlemmernes tilfredshed med vores 
kommunikationskanaler og forskellige tilbud.

Hvilke områder har vist sig at være specielt vigtige 
for medlemmerne?
PER BONKE: Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for medlem-
merne, at vi som forening er der på vegne af medlemmerne, ”rå-

ber op” og holder os ajour på relevante områder. Det gælder skat-
teområdet, ejendoms- og forbrugerpolitiske områder, skovbrug, 
vindkraft etc. på begge sider af Sundet. Det er en af foreningens 
prioriterede områder i de kommende måneder, og vi vil løbende 
fortælle om de tiltag, der gøres for at varetage medlemmernes 
interesser her. 
Desuden har 67 % af medlemmer tilkendegivet, at det er af stor 
eller meget stor betydning for dem, at vi varetager deres interes-
ser over for myndighederne. Derfor vil vi gøre en endnu større 
indsats på dette område. Og det gælder både at finde rette kon-
takter og fastholde eksisterende kontakter hos myndighederne 
samt at indsamle og formidle de informationer, som medlem-
merne har brug for.

Hvad har undersøgelsen vist som værende  
den største udfordring?
PER BONKE: Undersøgelsen sætter klart spot på ”provinsproble-
matikken”. Mange har kommenteret, at vi er en hovedstadsfor-
ening, og det er jo rigtigt nok, at langt de fleste aktiviteter foregår 
i sekretariatet i Søborg, hvor vi netop har plads til at afholde kurser 
og andre arrangementer. Da to tredjedele af medlemmerne er bo-
sat i hovedstadsområdet, må vi nødvendigvis fortsat lade mange 
aktiviteter foregå her. Men når det er sagt, er vi meget åbne over-
for igen at afprøve aktiviteter og møder i de forskellige landsdele 
som Jylland og Fyn. Her vil vi appellere til medlemmerne bosat i 
provinsen om selv at være med til at gøre aktiviteterne levedyg-
tige. Så er der langt større chance for succes, når lokale frivillige 
gør en indsats og bl.a. kan være med til at planlægge og afholde 
arrangementer i deres område – på samme måde som andre 
aktiviteter i foreningen gennemføres med hjælp af frivillige.
Bestyrelsen er også i gang med at planlægge besøg i Jylland for 
at møde de jyske torpare på deres hjemmebane. Dette kommer 
formentlig til at ske til efteråret, og datoerne vil blive meldt ud på 
hjemmesiden. Desuden overvejer foreningen lige nu, om det er 
muligt at tilbyde mere online svenskundervisning for at imøde-
komme ønsket om mere sprogundervisning ”uden for hoved-
stadsområdet”.

Hvilke umiddelbare initiativer igangsættes på 
bagrund af undersøgelsen?
PER BONKE: En del torpare har udtrykt ønske om forskellige 

VEJEN FREM SER LYS UD 

for Danske Torpare
Formanden for Dansk Torpare Per Bonke ser lyst på fremtiden for foreningen. Medlems-
undersøgelsen har vist, at foreningen grundlæggende gør et rigtig godt stykke arbejde, 
og at der samtidig er flere områder, der kan udvikles og forbedres.

Af Marian C. Prestage
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former for netværk i foreningen – både i Danmark og især 
Sverige, hvor man bl.a. gerne vil mødes og lave aktiviteter 
med andre torpare. Derfor er vi nu i gang med at undersø-
ge, hvordan vi bedst griber denne opgave an. Det er meget 
positivt for os, at mange gerne vil have en dialog om fælles 
interesser eller udfordringer. Her bør vi tænke vores fysiske 
ressourcer og faciliteter ind og overveje, hvordan vi bedst 
udnytter hjemmesiden og eksempelvis de sociale medier til 
netværksdannelse. Allerede nu har vi jo en vindkraftgruppe 
og en skovgruppe, som vokser i antal medlemmer, og det 
er netværk, som lige nu primært mødes i sekretariatet i 
Søborg.

Hvordan ser du foreningens udvikling de næste 
par år?
PER BONKE: Jeg tror på langsom vækst ovenpå en vold-
som medlemstilgang i sidste årti, plus at vi i 2011 er oppe 
på 10.600 medlemmer, hvilket jo er en vægtig stemme som 
forening. Tal fra Statistiska Centralbyrån i Sverige viser, at om-
kring 11.500 danskere har hus i Sverige, og det giver fortsat 
grobund for tilgang af nye medlemmer. 

Foreningens størrelse og god omtale i medierne giver et 
godt fundament for at forhandle flere aftaler hjem for vores 
medlemmer. Undersøgelsen viser, at 66 % læser om med-
lemsordninger på vores hjemmeside, hvilket er største ”hit” 
på hjemmesiden, og transport lander på en førsteplads over 
interesse i medlemsordninger. Inden for det sidste halve år 
har vi holdt møder med både Scandlines, Øresundsbroen 
og Stena Line, og da konkurrencen er beskeden på dette 
område, er det udfordrende forhandlinger. Men vi klør på og 
vil bruge de mange forslag og tilkendegivelser, som vi har 
modtaget via medlemsundersøgelsen, i vores kommende 
forhandlinger. Der er andre ønsker fra medlemmerne som 
fx medlemsordninger med svenske kæder og håndværkere, 
som vi ligeledes skal kigge på.

I de næste par år er der netop ekstra fokus på vores kom-
munikationskanaler, så vi kan nå ud til flere medlemmer – og 
hurtigere. Vores nye e-mail nyhedsbrev er en vej til hurtige, 
korte informationer, og senere på året har vi planer om at 
oprette side på Facebook, hvor vi fx også kan invitere til arran-
gementer og møder i foreningen og lægge gode tips og links 

ud. Den kommende nye hjemmeside vil desuden muliggøre 
meget mere kommunikation på fleksibel vis. 
Foreningen vil, i tiden der kommer, holde fokus på vækst og 
udvikling, og det gælder også de frivillige i foreningen. Vi gi-
ver de frivillige mere ansvar i de opgaver, de udfører, da vi me-
ner, at det er vejen frem til at fastholde og tiltrække frivillige. 
Det, som medlemmerne har tilkendegivet, at vi gør godt, vil 
vi arbejde videre med at forbedre. Og vi vil overveje konkrete 
forslag til eksempelvis blad, kursusaktiviteter og medlemsfor-
dele, så vi aktivt kan bruge nogle af de gode idéer. 

n

MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE TORPARE 
DE SIDSTE 10 ÅR

Når vi kigger på medlemsudviklingen i foreningen over det 
sidste årti, har der været en firdobling i antallet af medlem-
mer. Alene fra 2005 – 2010 er medlemsantallet blevet fordob-
let. Og på trods af mere stille vækst de sidste par år, vokser 
medlemstallet stadig i Danske Torpare. 

rå 01 gnilkivdusmeldeMeraproT eksnaD

Udarb. af sh 18.august 2010

MEDLEMMERNES BOPÆL I DANMARK 
– APRIL 2011

I alt medlemmer: 10.565
Sjælland 9.102
Jylland  741
Fyn  217
Lolland-Falster    111
Bornholm       30
Udland                 364
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Udsigten fra naturum Vattenriket er imponerende. ”Rede i vas-
sen” (vass:  tagrør) hed byggeprojektet med arkitektens ord, 
og bygningen kan godt minde om en kæmpe trærede. Den 
kommer man til med gangbro over vand og siv fra Kristian-
stad by. 

Centret hviler på 30 meter lange betonpæle i vandet, som 
holder ”reden” oppe. Man står således ganske solidt og kan 
nyde udsigten både gennem de mange vinduer indefra og 
ude på den store tagterrasse. Drejer man 360 grader rundt, 
ser man Kristianstads tårne stikke tydeligt frem blandt byens 
røde tage, Helgeåen sno sig og de mange vådområder brede 
sig ud i horisonten. 
 
Kristianstads nye natur-varemærke byder på skiftende udstil-
linger, aktiviteter for børn og voksne, akvarium, naturskole, 
naturguider, restaurant/café og konferencelokaler. 

Der er hjælp at hente 
i receptionen, hvis 
man har specifikke 
spørgsmål eller øn-
sker at tage en bro-
chure eller to med 
om den omgivende 
natur. Kort med 
traner og øreringe 
formet som fisk 
er blot nogle af 
de ting og sager, 
der er til salg, hvis 
den slags frister. 
Huset har gratis 
adgang for alle, 
og kørestols-
brugere har let 
adgang.

Det nybyggede naturum Vattenriket i Kristianstad er bygget på pæle i Helge å. Fra bygningen er der panoramakig over åen og 
hele naturområdet. Huset viser udstillinger om naturen, danner rammen om foredrag, tilbyder ekskursioner i naturen etc.
Foto: Sven-Erik Magnusson

Naturum Vattenriket
- et naturligt udgangspunkt i Skåne
Kristianstad har fået et nyt naturcenter ”naturum Vattenriket”. 
Det ligger i Kristianstads Vattenrike, som er et mekka for naturelskere året rundt. 
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Foto Marian C. Prestage

En populær rede
Naturum Vattenriket åbnede i november sidste år og har 
allerede langt oversteget forventningerne til besøgstal-
lene. Målet var 40.000 besøgende det første år, og i februar 
2011 havde 48.000 besøgende allerede fundet vej til ”re-
den”! Også danskere finder flittigt frem til Kristianstads nye 
publikumssucces.

Vattenriket er et 35 km langt naturområde, der følger 
Helgeåen ned til havet. Åen, strandenge, sumpe og søer 
danner tilsammen et fascinerende landskab med et meget 
rigt fiske- og fugleliv. 

Hele området er et såkaldt biosfære-område (UNESCO-
modelområde for holdbar udvikling) med en mosaik af 
landskabstyper med stort set al svensk natur repræsente-
ret, når man ser bort fra bjerge. 

Over 20 besøgssteder i Vattenriket
Hvis man tager turen til Kristianstad, venter der mange 
unikke oplevelser. 
21 besøgssteder findes i det omliggende landskab med 
fugletårne, udemuseer, informationstavler og meget andet. 
Besøg storkecentret, gå den 7 km. lange vandretur langs 
Linné-rundan eller oplev Fjällmossen en tidlig morgen. 
Brug naturum Vattenriket som udgangspunkt - det er et 
besøg værd i sig selv og planlæg turen herfra med inspira-
tion og gode råd.

Hver årstid i Vattenriket er præget af forskellige oplevelser 
og arrangerede ture, der bliver formidlet gennem naturum 
Vattenriket. Om vinteren er der for eksempel ørnesafari i 
området, hvor det skønnes, at der er cirka 200 overvintren-
de ørne. Om foråret er der tranekig, når flere tusinde traner 
mellemlander og kan betragtes fra besøgspladsen Pulken, 
som mange torpare sikkert allerede kender. I løbet af som-
meren kan både flora og fauna nydes i fuld udstrækning, 
når det hele emmer af liv.
Til fods, til vands, på cykel eller på fiskestol – det hele er 
muligt i dette område med naturum Vattenriket i et stykke 
unikt skånsk natur omtrent 100 km fra Helsingborg.

Læs mere om naturum Vattenriket:  
www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

SOMMAR PÅ NATURUM VATTENRIKET

6. juni kl. 10 – 13:  Båttur til Ekenabben
19. juni kl. 14:  De vilda blommornas dag
30. juli kl. 14:  Gullståndets dag
21. august kl. 14 – 16:  Insekternas dag
28. august kl. 8, 9 & 10:  Ringmärkning av fåglar
 
Se hele programmet: www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program_april_september2011.php

HVAD ER ET BIOSFÆREOMRÅDE ?
I 2005 blev Vattenriket godkendt som biosfæreområ-
de af UNESCO. Biosfæren er ”skallen” af liv på jorden, 
som omfatter alle økosystemer. Et biosfæreområde 
har fokus på tre områder: at bevare (fx bevarelse af 
landskaber), at udvikle (fx økonomisk bæredygtig ud-
vikling) og at støtte (fx hjælp til forskning). Udgangs-
punktet er, at mennesker og natur arbejder sammen. 

Biosfæreområderne skal virke som model for holdbar 
udvikling for den omgivende verden. I Danmark har 
vi ikke nogen biosfæreområder (endnu). 
Der er i alt 564 UNESCO-biosfæreområder i verden, 
hvoraf cirka 200 ligger i Europa. 
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Annoncering på 
www.torpare.dk
Markedet indeholder blandt andet 
annoncer om køb og salg af fritids-
huse, 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 an-
nonce 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.

                                                                                                            

Dansk Bygmester i hjertet af Sydsverige 
 30 års erfaring (Bygningssnedker) 

 Stort netværk inden for alle faggrupper  

 Kun EN kontaktperson  

 Slip for misforståelser og ærgrelser 

 Rådgivning inden køb af ny Torpa 

Ellemark AB, Langö, 343 73 Virestad, +45 40180100                         
mmwww.ellemark.co   mail. allan@ellemark.co 
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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

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

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

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

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

www.fastighetsbyran.se/angelholm  |  www.klitterbyn.se
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

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

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

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

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

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

Unikt tillfälle skånska guldkusten!
Köp ett hus i Klitterbyn!

Vi säljer nu ut semesterbostäder!
Priser från 700.000 till 1.2 milj SEK.

Ring
Marcus Finn

+46 431 135 10
Ängelholm /Helsingborg

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

Vi tilbyder alt indenfor entreprenørvirksomhed:
- gravearbejde - planering - fliselægning - stensætning

- træfældning - etablering af trekammerbrønd.
Salg af muldjord, grus og sten.

Ring til Grus og Makadam i Vittsjö (Nordskåne)
Kalle +46 - 70 64 18 000

Mulighed for dansksproget assistance.

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:

Jørgen Andersen • Tlf. 39 69 04 99 
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

Brian Petersen, Ø.Gesten Mosevej 6, 6621 Gesten,  
tlf. 0045 20273747, mail: brianpetersen@profibermail.dk                      

Gratis varme 
      og bedre indeklima i fritidshuset, 
   uden en krone i driftsomkostninger! 
Luftsolvarmesystemet der fjer-
ner klam og fugtig luft fra hu-
set, og giver et varmetilskud i 
vinterhalvåret. Kan monteres 
både på tag og væg. 
SolarMagic  sparer dig for rig-
tig mange penge i udgifter til 
opvarmning og vedligeholdese.  

www.solarmagic.dk 

Priser fra 1.600 d.kr. (for et anlæg til hus på 40 m2 ved køb af to anlæg)

DEL DIN ERFARING MED ANDRE!
Har du praktisk erfaring med at restaurere dit svenske hus ved brug af traditionelle materialer og metoder, har vi brug for din hjælp.
Til et heldags medlemsarrangement i nærheden af Älmhult 24. september 2011 søger vi frivillige, som vil bruge en eftermiddag på 
at øse af deres erfaring.
Arrangementet foregår på et af medlemmernes gård, og der vil også deltage håndværkere og eksperter fra Småland Museum.
Hvis du vil udnytte denne unikke mulighed for at møde andre torpare og dele din viden med dem, så kontakt Danske Torpares 
sekretariat senest 15. august, og du vil blive kontaktet.
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Af Lars Holm Rasmussen
Foto: Kulturmiljöbild, Riksantikvarämbetet

Overskriften er lånt fra en vejledning, som udgives af Advo-
katsamfundet i Danmark til gifte folk, der overvejer separation 
eller skilsmisse. Vejledningen giver en bred orientering om de 
centrale problemstillinger og kan hentes via Advokatsamfundets 
hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk)
 
Beslutningen om, hvem der fremover skal eje den svenske ejen-
dom, hører hjemme blandt de punkter, der skal tænkes over ved 
det økonomiske opgør. At ejendommen ligger i udlandet, ændrer 
ikke på, at dens fremtid skal afgøres på samme måde, som man 
gør med ejerbolig i Danmark. Langt de fleste ægtefæller, der er 
under opbrud fra forholdet, finder selv en løsning gennem egen 
forhandling og ender med at nedskrive deres aftale i et mere eller 
mindre formelt dokument. Medvirker der advokat(er) i sagen, 
samles alle vilkår og aftaler som regel i en bodelingsoverens-
komst, som ægtefællerne underskriver.
Som på andre af de områder, der angår familiejura, er spørgsmålet 
ofte, om de dokumenter, der oprettes i Danmark, uden videre går 
at anvende i Sverige. Har man skrevet den danske bodelingsover-
enskomst med et punkt, der omhandler den svenske ejendom, er 
det ikke umuligt at anvende den som tinglysnings-grundlag og 
sende den til det svenske inskrivningskontor – forudsat at hensigt 
og virkninger klart kan aflæses. Ofte er det imidlertid det enkleste 
og mest effektive at udfærdige et særskilt dokument med dette 
selvstændige formål.

Krav til aftalens indhold
Dokumentet, som man kan kalde bodelningsavtal, skal vise: 
1) Hvem er ægtefællerne,
2) At de er separeret eller skilt, 
3) Hvilken beslutning der foreligger om dette (Statsforvaltningens 

bevilling eller rettens dom, identificeret med myndighedens 
navn, sagsnummer og dato), 

4) Hvilken svensk ejendom man nu indgår aftale om, identificeret 
med fastighetsbeteckningen (matr. nr.), 

5) At hele ejendommen tillskiftes den ægtefælle, der fremover 
skal være eneejer, 

6) At bodelingen er definitiv og ikke beror på uopfyldte vilkår, og 
7) At den pågældende, fremtidige eneejer derfor ”skal være beret-

tiget til at søge lagfart” til den del af ejendommen, som ved-
kommende ikke hidtil har været ejer af. Aftalen skal naturligvis 
dateres og underskrives, hvorimod vidner ikke er nødvendige. 

 
 

Udtrykket i punkt 5 viser, at man – uanset hvem af ægtefællerne 
der hidtil har været formel ejer – nu er enige om, at der er taget 
stilling til hele ejendommens skæbne. Har ægtefællerne hidtil 
stået som ejere af hver sin halvdel, har man jo i bodelingen gensi-
digt krav på dele af ”den andens”; derfor skal skiftet begrebsmæs-
sigt omfatte hele ejendommen. Når man dernæst (jfr. nr. 7) søger 
lagfart (tinglyst adkomst), gør man det derimod kun for den del, 
man overtager fra den anden. Har manden stået som eneejer, og 
hustruen skal overtage, skal der søges om lagfart til hele ejen-
dommen; ellers kun til den aktuelle brøkdel.
Skulle man ønske at indføje betingelser eller vilkår, i modsætning 
til nr. 6’s anvisning, kan bodelingsaftalen ikke tinglyses og vil blive 
afvist. Det nytter altså ikke på dette sted at betinge sig andel i 
overskud, ret til fremtidige ferieophold, forkøbsret eller lignende.

Hvordan tinglyses?
Tinglysning sker ved at indsende a) den originale bodelingsaftale, 
b) en bekræftet fotokopi af samme, c) en bekræftet fotokopi af 
bevilling eller dom, samt d) den fremtidige ene-ejers ansøgning 
om lagfart til det regionale tinglysningskontor.  Nærmere oplys-
ninger om adresser findes på: www.inskrivningsmyndigheten.se
Ansøgningen (punkt d) kan blot udfærdiges som et almindeligt 
brev med ordlyden, at ”undertegnede herved søger om lagfart 
til ejendommen Vimmerby Villekulla 2:13 i henhold til vedlagte 
bodelingsaftale”. Registreringen bliver bekræftet gennem tinglys-
ningskontorets tilbagesendelse af den originale aftale samt udste-
delse af underrättelse og faktura på 825 SEK i ekspeditionsafgift. 

Tænk på avanceskat
Overdrages ejendommen på denne måde, er der ikke andre 
afgifter eller skatter. Det er væsentligt at bemærke, at den fortsæt-
tende ejer – ud over selvfølgelig at skulle betale årlig svensk fast-
ighetsavgift og dansk ejendomsværdiskat for hele ejendommen 
– overtager den påhvilende byrde til at betale svensk avanceskat 
i tilfælde af, at der ved et salg til tredjemand er et overskud. Selv 
om man kan anvende eventuelle fradrag for hele ejendommen, 
må man gøre sig klart, at man herved også betaler avanceskat 
for den del, som den hidtidige ægtefælle ejede. Et faktum, som 
man bør have i tankerne ved det økonomiske opgør, navnlig hvis 
det indgår i planerne at videresælge ejendommen kort tid efter 
bodelingen.

Når den ene ægtefælle er på vej ud af billedet! 
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Når det ikke længere er så 
yndigt at følges ad
Hvordan ændres den svenske ejendoms  
ejerforhold ved separation eller skilsmisse  
imellem ejerne?

HVERDAGSJURA (3)
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Af Bjørn Donnis
Fotos: Trafikverket

Hallandsåsen har længe været en flaskehals for togtrafik-
ken på Västkustbanan, som strækker sig fra Göteborg 
til Lund og dermed også er en naturlig forbindelse til 
Øresundsbroen. Men nu er tunnelarbejdet, som startede 
for snart 20 år siden i åsen, genoptaget.

Västkystbanan Malmö/Lund til Göteborg er efterhånden 
udbygget til dobbeltspor af en kvalitet, der tillader togene at 
køre så hurtigt, at Malmö-Göteborg burde tage godt 2 timer. 
Men Hallandsåsen giver problemer, for her løber skinnerne 
som et snoet enkeltspor gennem en smal dal, og på denne 
strækning kan der kun passere 4 tog i timen. 
Det overordnede mål er, at Malmö-Göteborg skal have pend-
lertog mange gange i timen fra 2015 – på en strækning der 

går gennem én af Sveriges mest tætbefolkede regioner. Sam-
tidig ønsker man at flytte en del godstransport væk fra vejene 
og over i godstog, hvilket nok vil glæde mange torpare. 

Derfor bores nu tunnel i Hallandsåsen – igen igen – med ”sta-
te-of-the-art” teknik. Sidste sommer kom boremaskinen igen-
nem på nordsiden efter at have færdigboret det ”østlige” rør i 
den kommende jernbanetunnel. Her skal de sydgående tog 
engang køre. I Sverige kører togene nemlig stadig i venstre 
side. Det skiftede man ikke i 1967, da bilerne fik højrekørsel.

En hård nød at knække 
Godt nok er tunnellen 8,7 km lang, hvilket er dobbelt så lang 
som vej- og jernbanetunnellen under Øresund, men tunnel-
bygningen startede altså tilbage i 1992! Den første borema-
skine Hallborr satte sig fast allerede i 1993. 
Det store problem er det samme som den gode egenskab, 

 Foto: Trafikverket, Ulf Angberg  berg 

Der bores atter i H
allandsåsen
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der gør, at vi torpare kan få lavet en ”borrad brunn”: En vand-
boring som henter store mængder vand op 50, 100 eller 150 
meter nede i grundfjeldet. Vandet væltede ganske simpelt 
ind, da man borede, idet det ældgamle svenske grundfjeld 
er sprækket og revnet overalt og især i Hallandsåsen. Og da 
man havde planlagt en ”rå” tunnel, hvor der kun foredes med 
beton de få steder, hvor det var ”strengt nødvendigt”, gik det 
helt galt.
Der kom så meget vand ind, at man tørlagde brønde og søer 
oppe på åsen. Man tætnede med et acrylbaseret ”mirakelmid-
del”, der desværre forgiftede fiskene, hvor vandet fra tunnellen 
blev ledt ud i en bæk. Så stoppede man i 1997, genstartede, 
men måtte stoppe igen år 2000, da flere problemer opstod. 
Skandalen var total, og for svenskerne som er verdensmestre i 
tunneller og miner, var det et prestigetab.

Åsa borer sig nu gennem åsen
I 2004/5 genstartede man med en nyindkøbt boremaskine 
Åsa. Det hele skal betonfores ligesom Storebælt og Metroen 
i København. Der ventes dog store problemer i den såkaldte 
Mölleback-zone, hvor man gennem en sidetunnel har 
bortsprængt en stor hule, hvor store dele af loftet på et tids-
punkt falder ned. Mölleback-zonen er desuden mere revnet 
end i resten af åsen.
Her har man valgt at nedfryse vandet i klippesprækkerne ved 
at bore tynde huller og cirkulere iskoldt (- 40°C) saltvand, og 
man kom igennem i august 2010. 
I det vestre rør vil man gennemhulle Mölleback-zonen i 3 bid-
der a 120 meter stykket og fryse al vandet omkring den kom-
mende tunnel med store mængder flydende kvælstof, der er 

- 196°C. De første boringer af fryserør gik i gang i slutningen af 
marts 2011. Og indtil videre går det godt.
Prisen for det langtrukne projekt er lige nu beregnet til 10,5 
milliarder eller over 1 million pr. meter. Men måske er sven-
skerne bedre end danskerne til at holde budgetterne for de 
store infrastruktur-projekter. Det må tiden vise...

FAKTA OM HALLANDSÅSEN

HALLANDSÅSEN ER DEL AF OPRUSTNINGEN  
INDEN FOR DEN SVENSKE JERNBANEDRIFT, SOM 
SKAL SIKRE, AT TRAFIKKEN BLIVER MERE SIKKER,  
EFFEKTIV OG MILJØVENLIG

Tunneller: 2 x 8,7 km lange, parallelle jernbanetunneller 
gennem Hallandsåsen
Formål: Øger kapaciteten over Hallandsåsen fra 4 tog i 
timen til 24 og fordobling af mulig godsvægt 
Status: Bygger og tætner tunnellen - 70% færdig hoved-
tunnel
Tunneldiameter: 10,6 m.
Byggstart: 1992. Genstart 2004/5
Trafikstart: 2015
Pris: 10,5 mia. svenske kroner

Læs mere om projektet: www.trafikverket.se/hallandsas 

Inden man er færdig vil jernbaneforbindelsen 
gennem åsen have kostet over 1 mio. svenske kroner 

pr. meter.  (Foto: Trafikverket, Staffan Andersson)



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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Tekst af Tommy P. Christensen
Fotos: ECM-Media

Folkekirken – og de andre kirker
Den der færdes i Storkøbenhavn, kan vanskeligt undgå at 
bemærke hvor mange kirker, der er spredt ud over byen. De 
fleste tilhører den danske folkekirke, men også andre aner-
kendte trossamfunds kirker ses på gader og pladser. 
Mange af disse tilhører den katolske kirke i Danmark, bl.a. Skt. 
Ansgars k. i Bredgade, Sakramentskirken ved Nørrebrogade 
eller Jesu-Hjerte k. i Stenosgade.
Andre er nationale kirker, som den engelske kirke, St. Albans 

på Esplanaden ved Kastellet, den russisk-ortodokse Aleksan-
der Nevskij k. i Bredgade, eller de nordiske kirker: den norske 
Kong Håkon k. v. Stadsgraven på Amager og den svenske Gu-
stafskirken ved Folke Bernadottes Allé (tidl. Sdr. Frihavnsvej).
Da den svenske kirke i København blev indviet i 1911 er det 
i år 100-året for kirkens beståen, og derfor bringer vi her lidt 
om den svenske kirke og menigheds historie i København.

Et kirkeskib i Nyhavn
Noget overraskende starter historien i Nyhavn, hvor kirkeski- 
bet Bethel omkring år 1900 lå fortøjet der hvor havnerundfar-
tens både nu går ind. Den svenske Missionsstyrelse havde

Den svenske kirke har 
100 års fødselsdag

Historien om Widner, Wåhlin og Gustafskirken

1911 - 2011

                  TAG UD OG GEM 

  Den svenske kirke på Folke Bernadottes Allé, tegnet af den skånske arkitekt Wåhlin.
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sendt en svensk præst, Nils Widner (1870-1940) til København, 
fortrinsvis for at virke som sømands-præst blandt de mange 
svenske søfolk, som fandtes i byen. 
Det viste sig hurtigt, at der på denne tid også var et kæmpe 
behov blandt de mange tusinde svenske gæstearbejdere, 
som på den tid fandtes i København og omegn. Fra og med 
fastelavnssøndag 1901 påbegyndte han derfor at afholde 
svenske gudstjenester i København, fortrinsvis i Garnisons-
kirken ved Skt. Annæ Plads, ganske tæt på Nyhavn. Disse 
aktiviteter samlede hurtigt så mange svenskere, at man måtte 
leje lokaler i Rysensteensgade 1, hvor der dagligt var møder. 
På få år var der blevet dannet en ungdomsforening, sangkor, 
søndagsskole, hjælpeforening, læseforening m.m. 

Den 28. januar 1903 dannedes da Svenska Kyrkoföreningen 
med det formål at indsamle til og lade opføre en svensk kirke 
i København med tilhørende menighedslokaler. De svenskere, 
der boede i København, og ønskede at tilhøre menigheden, 
måtte forpligte sig til at skænke 10 øre om ugen til kirkens 
opførelse.
Indsamlingen blev påbegyndt, og snart var der også grundlag 
for at indlede forhandlingerne med de danske myndigheder 
om en passende grund og en byggetilladelse. 

En militær bastion bliver kirkelig grund
I marts 1907 vedtog det danske folketing, at den såkaldte 
Grønlands Bastion på Kastellets område kunne skænkes til 
Svenska Kyrkoföreningen til opførelsen af en svensk kirke. 
Bastionen, der oprindelig indgik i den østlige del af den gamle 
Københavns Vold, havde tidligere indskrevet sig i dansk-
svensk historie. Det var nemlig her, at hollandske styrker sam-
men med byens forsvarere havde fået stoppet de fremstor-
mende svenskere i 1659! Omkring år 1900 var tiderne blevet 
nogle ganske andre, og anlæggelsen af Søndre Frihavnsvej i 
forbindelse med Københavns Frihavn havde i forvejen beskå-
ret de yderste dele af Kastellets forsvarsværker. 

Arkitekttegnet af en skåning
Det blev skåningen Hans Frederik Theodor Wåhlin (1864-
1948), der som arkitekt, kom til at skabe den jugend-inspirere-
de kirke med mødelokaler, kontor, præstegård, personaleboli-
ger og arkiv. 
Wåhlin var født i Lund, uddannet på Chalmers i Göteborg 
og på denne tid ret populær ved både ombygninger og 
restaureringer af skånske kirker. Fra 1903 til sin død var han 
tilmed Domkyrkoarkitekt i Lund.  Blandt de mange kirker han 
ombyggede kan nævnes Gumlösa, Hannas, Östra Ingelstads, 
Övraby samt den omfattende restaurering af Skt. Petri i 
Malmö (1904-06 og 1913).

Grundstenen til den svenske kirke i København blev lagt den 
4. juni 1908 i overværelse af både det svenske (Gustaf V og 
dronning Victoria) og det danske kongepar (Fr. VIII og dron-
ning Louise). Svenska Gustafskyrkan i København blev den 1. 
juni 1911 indviet af lundebispen Gottfrid Billing, og atter var 
begge kongepar tilstede, og kirken var da også opkaldt efter 
den siddende svenske regent. 

  Det svenske flag vajer over den svenske kirkes hovedindgang.

  Vestgavlens store cirkelvindue er hugget i kalksten fra Ignaberga.

JUBILÆUMSAKTIVITETER?
I anledning af kirkens 100 års fødselsdag er der skabt 
en udstilling ”Svenska Gustafskyrkan under 100 år”, der 
bl.a. viser en række gamle fotografier af store og små 
begivenheder i kirkens liv. 

Se nærmere på: 
www.svenskakyrkan.se/kopenhamn
Jubilæumshøjmessen med efterfølgende spisning plan-
lægges afholdt søndag d. 5. juni, kl. 11. 

Tilmelding til Marie-Louise Lindqwister: 
marie-louise@skut.org
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Kirkens hyrder
Pastor Widner forblev svensk pastor i København indtil 1914. 
Hans afløser blev Arvid Boman (1878-1954), der tidligere 
havde været præst for den skandinaviske menighed i Johan-
nesburg, Sydafrika – og kom til at opleve to verdenskrige som 
den Svenska Gustafsförsamlingens kyrkoherda. Han er i øvrigt 
også forfatteren til kirkens jubilæumshæfte fra 1936. Fra 1948 
til 1976 blev Bomans afløser i embedet Bengt Söderberg, 
der kom til København fra Berlin, hvor han havde virket ved 
Victoria-församlingen. 

Kirketårnet
Meget passende blev kirkens tårn prydet med de tre forgyldte 
kroner, der i sin tid havde givet anledning til megen strid mel-
lem den danske og svenske kongemagt. 
Tårnuret, der ses på to af tårnets sider har også sin helt egen 
historie, idet det stammer fra en dansk kirke på St. Thomas i 
Dansk Vestindien. Det var oprindelig blevet bygget i Køben-
havn og sendt til tropekolonierne, men var ved 2. verdens-
krigs udbrud midlertidigt atter i København for reparation. 
Det blev nu købt af tårnursfabrikant Bertram Larsen, der 

satte det i stand og med nye urskiver blev det opsat under 
krigen. Kirketårnet, der blev totalrenoveret i 1994, rummer to 
kirkeklokker, begge støbt i 1910. Den store vejer 1600 kg., den 
lille 900 kg.

Kirkebygningen og dens indretning
Meget passende er selve kirkebygningen opført i blårøde 
Helsingborg-tegl og taget er lagt med mørkt, glaserede 
tegl. Det kobbertækkede tårn og våbenhus er placeret ved 
bygningskroppens sydvestlige hjørne og kirken skib og kor 
er orienteret øst-vest med sideskib og sakristi ved nordsiden. 
Mod syd er kirken forbundet med menighedshuset. 
Blændingsdekorationer på såvel kirkens gavle, som tårnets 
murflader giver mindelser om højgotikken, men det store lyse 
kirkerum er tydeligt inspireret af tidens populære Jugend-
stil. Både kirkens vestvendte hovedportal og vestgavlens 
cirkelvindue er hugget i kalksten fra Ignaberga, og vinduets 
vinduesrose er ligesom korets østvindue udsmykket med 
glasmalerier af billedkunstneren C. N. Overgaard (1851-1929). 
Han udsmykkede i perioden 1890-1920 en lang række danske 
kirker, i den jugend-inspirerede danske skønvirkestil, men var 

  Svenska Gustafskyrkan – set fra Kastellet.
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også leveringsdygtig i andre stilarter, bl.a. til en række palæer, 
slotte og herregårde.
Alterbordet af sort, poleret granit har inskriptionen IHS (: Jesus 
Hominum Salvator) og bærer en alteropsats af eg, skåret af 
billedhuggerne Thomas Hansen (1879-1948) og Jens Jacob 
Bregnø (1877-1946). Opsatsen gengiver Jesus på korset med 
sin moder og sin discipel, evangelisten Johannes på hver 
sin side af korset. Nadverservicet i forgyldt sølv er en indvi-
elsesgave fra det svenske kongepar til kirken i 1911, og blev 
fremstillet af hofjuveler Carl Gustav Hallberg i Stockholm.  
Korvæggen var oprindelig dekoreret med et mønster udført 
i kalkmaleri, men blev i 1932 overkalket og erstattet af fire 
figurer udført af Helsingborg-kunstneren Hugo Gehlin (1899-
1953). De fire personer, som blev afbildet var missionæren 
Ansgar, reformatoren Martin Luther, den katolske Hellige 
Birgitta samt den svenske konge Gustav II Adolf, Christian IV’s 
modstykke. 

Kirkens døbefont er hugget i sandsten af den danske sten-
huggermester Bertel Jensen og opsat i 1947. Den smykkes 
af de fire evangelistsymboler. Dåbsfadet stammer derimod 
fra kirken indvielse i 1911, og er en gave fra Svenska Livför-
säkringsbolagets Filialer i København.

Den svenske kongemagts katastrofeår: 1947
Ved døbefonten er på væggen opsat en mindetavle i marmor 
med teksten:
Till minne av H.K.H. Prins Gustaf Adolf, Sveriges Arvfurste. Född 
22.4. 1906 som omkom genom flygolycka vid Kastrup 26.1. 1947 
och stod bår i Gustafskyrkan.
1947 var i øvrigt også året, hvor kirken fik et nyt orgel, bygget 
af Marcussen & Søn i Åbenrå til afløsning for det oprindelige 
Frobenius-orgel opsat i 1911. Det nye orgel er udsmykket 
med en sølvplade, der bl.a. beretter:
Då Gustaf von Dardel var Sveriges ambassadör i Köpenhamn, 
Arvid Boman kyrkoherde i Svenska Gustafsförsamlingen, Stig 
Boman pastorsadjunkt, Kjell Olsson organist... tillkom utan kost-
nad för församlingen på kyrkoherdens och organistens initiativ... 
detta orgelverk. Representanter för ockupationsårens danska 
frihetsrörelse gåvo därvid betydande bidrag såsom uttryck för sin 
tacksamhet mot Sverige.

Kunst og kultur
Kirkens ældste stykke inventar er et oliemaleri, der er 
ophængt bag døbefonten, og gengiver ”Madonna med 
barnet”. Det dateres til midten af 1500-årene og regnes 
for et værk fra Bologna-skolen, der nåede sit højdepunkt i 
slutningen af det 16. årh.
Endvidere rummer bygningerne en stor samling bøger og 
billeder. For eksempel ses den danske billedkunstner Pia 
Schutzmanns (f. 1940) fine portræt af dronning Ingrid, og 
Prins Eugen er repræsenteret med oliemaleriet Örberga 
prästgård fra 1917, skænket til kirken af kunstneren i 1936. 
Kort sagt: Et besøg kan på det varmeste anbefales.

  Victoria Stiftelsen ved siden af Svenska Gustafskyrkan.

  Svenska Gustafskyrkan – set fra banegårdsterrænet ved Østerport St.

FRA UPPSALA TIL SKUT
Siden 1912 har Gustafskyrkan organisatorisk været 
hjemmehørende under ærkestiftet i Uppsala. Det 
betyder at såvel præster, som menighed hører under 
domkapitlet i Uppsala, i øvrigt i lighed med de andre 
autoriserede udenlandske menigheder i Paris, London, 
Berlin, Oslo, Helsingfors og Buenos Aires. Med udskil-
lelsen af Svenska Kyrkan fra den svenske stat i år 2000 
er det også blevet bestemt, at alt, udenlandsk, kirkeligt 
arbejde samles under Svenska Kyrkan i Utlandet… 

Oplysningerne til brug for denne artikel er venligst stillet til rådighed af Svenska Gustafsförsamlingen i København, og venligst oversat til dansk af 
Barbro Fischer. Ansvaret for fejl, mangler og misforståelser er dog alene forfatterens. Se også: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642875 
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NYT FRA VIDENSBANKEN
Når dette blad udkommer er Vidensbankens afsnit om årets selvangi-
velser formentlig opdateret med det sidste tal, som de der købte hus i 
2010 skal bruge - alle oplysninger for alle andre er på plads. Endvidere 
vil ”El fra solen”-afsnittet i det store kapitel om (Alt om) ”El i huset” - 
være blevet opdateret, blandt andet baseret på Michael Brandes spæn-
dende kursus i alternativ el forsyning i dette forår (se arrangements-
omtalen andetsteds i dette numer).

Bjørn Donnis
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Af Met’Marie Eskesen Lambers

Her i storbyen skal vi være opmærksomme når vi bevæger os 
uden for vores egen dør; trafikken er vild. Når vi går det sidste 
stykke ad Istedgade ned mod Hovedbanen skal vi have sky-
klapper på; vi kan ikke hjælpe hele verden og vi har ikke brug 
for de tilbud der gives. Vi skal lukke ørerne når vi åbner vinduet 
til gården; vi orker ikke at høre på naboers private samtaler på 
bænken udenfor. Parkering er en by i Lapland og man kom-
mer langt hurtigere frem med en ladcykel, som bruges til alt 
fra børnekørsel til varetransport for både mindre firmaer og til 
den ældre nabos indkøb. Når vi stikker af til Sverige er det bl.a. 
for at holde lidt fri for alle disse barrierer og facader, men vores 
forestillinger om det nabofrie liv viser sig slet ikke at holde stik.

Vi overtog vores torp om efteråret mens æblehøsten var godt 
i gang, og dette betød at den nærmeste nabo havde en del 
transport tæt forbi vores hus. Han har plantager både tæt op 
af vores grund og på den anden side af grunden lidt forbi 
skoven. Vi bar over med denne trafik da den jo trods alt var 
minimal i forhold til hvad vi kender fra Vesterbro og fordi vi 
vidste at dette var en travl periode for hans virke. Vi så ham 

derfor stort set kun passere forbi på sin traktor mens vi venligst 
vinkede. 
En dag havde han så alligevel en pause i æbleplukkeriet og stand-
sede for at hilse på. En venlig og dog stille, tilbageholdende mand, 
ikke noget med at trænge sig på, men åben for en invitation på 
kaffe. Vi tænkte nok “man skal holde sig på god fod med nabo-
erne så de ikke generer een” - typisk bybo - vi tænkte ikke “vi får 
brug for dem”. Efter denne kaffevisit blev hans hilsen fra toppen 
af traktoren afløst af, at stoppe motoren for at give plads til en en 
kort udveksling af nyheder siden sidst og en forsikren sig at alt nu 
var ok, før han atter begav sig ud til æbletræerne.

Der var dog ikke gået længe før vi begyndte at se hvor heldige vi 
er, at have naboer inden for rækkevidde. Det begyndte så småt 
at dæmre for os da vi var taget hjem og havde glemt at lukke et 
vindue. Naboen havde uden nogen ståhej sømmet vinduet fast 
udefra - det eneste rigtige at gøre, når man ved at beboerne ikke 
er hjemme og vinteren nærmer sig. Vi skyndte os at takke og byde 
på en øl. Ved vores næste besøg i huset var vinteren sat ind og vi 
forestillede os at det godt kunne blive lidt vanskeligt at komme 
frem ad de sidste 500 meter. Men naboen, der har gennemkør-
selsret, havde ryddet hele vejen og desuden havde ulejliget sig 
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Min nabo har en traktor . . .
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med at rydde et stykke ind foran vores hus; i det tilfælde at vi 
måtte have en bil med. Således begyndte vi at se fordelen ved en 
traktor eller i det mindste en nabo med traktor. Og vi begyndte at 
sætte pris på, at der, trods de lidt større afstande, er en nabo.

Vinteren viste sig at blive hård og lang, men vi var vilde efter at 
komme til huset og da vi tog derop i vinterferien blev det en me-
get lang rejse. Under normale forhold ville togturen vare 2 timer, 
hvorefter vi skulle køre i bus 25 minutter, for så at gå 5 minutter 
til fods. Denne tur tog nu 5 timer med tog, samt lang ventetid, 
hvorefter vi kom med en busafgang, som viste sig at have sin
afslutning i den nærmeste lille by. 

Der stod vi, med lidt for megen bagage, iskolde, i sne til knæene 
og godt trætte - med 3,5 km til huset. En afstand man normalt 
ville kunne gå med en let rygsæk, men ikke under disse omstæn-
digheder og ikke med et træt barn på 10 år med sin egen bagage. 
Vi forsøgte at finde et tlf. nr. til en taxa, forhørte os lidt i den lokale 
ICA og kiggede busplanen igennem, men der viste sig ingen 
løsninger og som et sidste håb ringede jeg til vores nabo, for at 
høre om han måske kendte en taxa i området, hans respons var 
simpel og praktisk: 
“Hvor er I henne? . . . Det tager jo kun 5 minutter så er jeg dér og 
henter jer!”

Dèt var en uvurderlig hjælp og vi har da også siden forsøgt at give 
lidt igen med en flaske vin, invitation til middag o.lign. men på 
en eller anden måde synes vi selv, at det han giver er på et langt 
højere plan. Vi er slet ikke vant til at være afhængige af naboerne, 
tværtimod er det jo nogle af dém vi har brug for at få på afstand, 
når vi forlader byen. Vi opdager langsomt at disse naboer med 
traktor, søm, vinterdæk og venlighed betyder alt for vores tryghed 
og sikkerhed ude i skoven og vi har svært ved at se hvordan vi kan 
give dem bare lidt igen af det de tilbyder os.

Da vi overtog huset hang nogle gamle el-ledninger stadig hen 
over grunden og disse skulle tages ned, da de nye allerede var 
lagt i jorden. En dag kommer en vildt fremmed mand efter-
tænksomt vandrende ude i vores lille 
plantage. Da vi åbner vinduerne for at 
hilse undskylder han, at han går her, 
men han troede ikke der var nogen 
hjemme da han ikke havde set nogen 
bil, og han ville lige sikre sig at nedta-
gelsen af el-ledningerne ikke havde 
ødelagt noget. Han viste sig at være 
vores nabo mod vest og mindst lige 
så venlig som den første.
Et par dage efter er vi i fuld gang med 
at grave en mindre skråning fri, for at 
give plads til parkering af en bil, uden 
for vores synsfelt, når vi sidder på ter-
rassen. Naboen fra vest kommer nu 
gående forbi med sin hund, præcis da 
vi står og undrer os over, hvad vi nu 
skal gøre med den enorme sten vi ef-
terhånden har gravet fri. Han spørger 
hvad vi laver og jeg forklarer situatio-
nen; at vi havde gravet tre mand hele 

dagen, men nu faktisk ikke kan se hvordan der skal blive plads til 
en bil med denne sten liggende dér midt i det hele...
 “Nå men jeg kommer om lidt og flytter den . . .”, siger han så og 
rigtig nok, da han havde luftet hunden gik der ikke længe før han 
kom kørende på sin traktor med tilhørende grab, så han kunne 
flytte stenen. Vi nåede knap nok at takke ham, før han var kørt 
igen uden yderligere kommentarer.

Som en sidste beskrivelse af vores traktorkørende naboer hører 
en lidt anderledes historie. Nemlig om dengang min gamle 
far var på besøg og vi stegte pølser over bål, mens sommeren 
var godt igang. Netop da kommer et par gående med deres to 
hunde; hende har vi hilst på et par gange og hun virkede flink. 
Denne gang var hendes mand også med og han var mindst lige 
så hyggelig at se til; med en hullet stråhat og glimt i øjet. Om det 
skyldes at også de var forholdsvis nye i nabolaget, om de bare 
syntes om os eller om min far som altid havde charmeret dem 
i løbet af få minutter vides ikke, men en invitation til middag 
næste aften var på plads og en eller anden forklaring om, at hvis 
min far fik for meget brændevin skulle de nok køre ham hjem på 
en . . . og så et eller andet, som vi ikke forstod . . . men jo tak vi ville 
gerne komme. 

Som aftalt troppede vi op kl.17 for at blive budt på en fantastisk 
sommermiddag fra udendørskøkken. Og mens min far netop 
fik en tår brændevin for meget, trak værtinden vores datter med 
i køkkenet, så de sammen kunne sørge for desserten. Da tiden 
var kommet til at vi måtte slæbe min far ad hjulsporet gennem 
skoven til vores eget hus, viste det sig at de skam havde tænkt på 
alt . . . præcis som lovet: vi blev sat op på deres trädgårdstraktor 
og tilhørende lad og ganske simpelt kørt hjem.
Dette blev en aften, som vi ikke glemmer. Og det blev prikken 
over i’et i vores opfattelse af vores svenske naboer - vi kom frem 
til at naboer er der for at være noget for hinanden/ for at hjælpe 
hinanden og en traktor i skoven er mindst lige så værdifuld som 
en ladcykel er i byen!
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Læsestof om kludetæpperne:
Nella Bergström: Våra kära trasmattor, artikel i maga-
sinet ”Gård och Torp”
Kerstin Ankert og Ingrid Frankow: Den Svenska Tras-
mattan, Prisma 2003
Ann-Kristin Hallgren og Monica Hallén: Så fint med 
Trasmattor, Hallén & Hallgren Förlag 1995
Ann-Kristin og Monica Hallén: Älskade trasmattor - att 
väva som för, Akantus Edition 2006
Tina Ignell: Trasmattor och andra inslag, ICA 2006
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Tekst og fotos af Eva Valente

”Dunk, dunk-dunk”. Den lyd husker mange gamle svenskere. 
Det var lyden, de som børn faldt i søvn til om aftenen, når Mor 
sad oppe og vævede trasmattor.

En trasmatta er et traditionelt svensk kludetæppe, 
håndvævet af stofrester på en gammeldags gulvvæv. 
En trasmatta er et stykke håndværksarbejde af høj kvalitet, 
et unikt produkt. Ikke to trasmattor er ens, og mønstre og 
farver kan varieres i det uendelige. 

Genbrug og ægte historisk håndværk
Skjorten har fået en flænge, dugen en plet, som ikke kan 
vaskes væk. Forlovelses-tørklædet er tyndslidt, barnets gamle 
dynebetræk for småt, og jeansene er for korte. Hvad gør man? 
Smider ud? Farverne og bomulden holder jo endnu, selvom 
stoffet er forvasket. Mængder af brugte tekstiler ryger på los-
sepladsen. Men kommer de bløde stoffer i hænderne på en 
dygtig væverske, kan de få nyt liv! Blive til smukke trasmattor, 
som kan pryde gulvet i ethvert rum, og som er genbrug, når 
det er bedst. 

Generationer af kvinder har vævet dem. Kunsten at væve 
gik i arv fra mor til datter, og de blev vævet af det stof, som 
var tilgængeligt, og som stadig kunne gøre nytte: arbejdstøj, 
gardiner eller hullede lagner. Omkring sig havde væversken 
kurve med trasbullar i alle farver - gule, røde, grønne og blå. 
I vinterens løb samledes stofrester på gården, og om somme-
ren holdt man ”traskalas”; Landsbyens kvinder blev budt på 
mad og kaffe, og under almindelig sladder klippedes stof-
resterne til lange strimler, som blev rullet til farverige kugler, 
trasbullar, som senere skulle væves til trasmattor. Mange 
ældre husker, hvordan de som børn sad ude om sommeren 
og klippede og rullede stof, så det var klart til mors vævning, 
som var en typisk vinterbeskæftigelse.
Kvinderne vævede i tuskaft, rosengång, gåsöga og kypert. Med 
slarvtjäll og mönsterinplock – betegnelser på nogle af de tek-
nikker og mønstre, som anvendtes. I væven skabtes trasmat-

Svenska Trasmattor

tor i lange baner. Bogstavelig talt. De skulle være farverige, 
med klare, stærke kulører, og ofte var det rene kunstværker, 
som skabtes.

Fint og folkeligt
Historien om den svenske trasmatta kan spores tilbage til 
1700-tallets slutning og startede på herregårde og slotte. 
Der havde man havde store sale og rum, som møbleredes 
specielt til højtider, helligdage og gæster, man havde råd til at 
anvende hjemmets overskudsstof til trasmattor, og her blev 
de fine, vævede trasmattor rene statussymboler. 
Boligen for en torparefamilie var lille og trang, og her lagde 
man granris eller halm på gulvet. I en stuga med et rum og 
køkken, hvor 5-6 familiemedlemmer sov, lavede mad, spiste, 
vaskede, ordnede personlig hygiejne og slagtede, var det 
utænkeligt at bruge tæpper på gulvet. Det var også kun på 
rigtige gårde, man havde trægulve. I en stuga var gulvet ofte 
af stampet ler. At lægge stof på gulvet var en svimlende og 
mærkværdig tanke.

Trasmattan blev et symbol på rigdom og velstand, og der var 
status i at have så mange og så fine som muligt. I det hårde 
slid, snavset og fattigdommen blev trasmattorna noget smukt 
og dejligt, man kunne knytte sine drømme til. Datteren fra det 
lille torp i skoven arbejdede måske som tjenestepige på her-
regården, sæbeskurede de fine trasmattor, og så hvor fint og 
hyggeligt køkkenet blev, når man havde rullet dem ud. Sådan 
nogle ville hun også have i sit hjem engang. Og efterhånden 
bredte moden sig.

Alfons 
Åberg, 
Pippi 
Langstrømpe, 
Emil fra Lønneberg, 
Peddersen og Findus… 
I alle svenske børnebøger 
ligger der trasmattor på gul-
vet. Børn og voksne i Sverige har 
set, gået og leget på trasmattor livet igennem. 
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Forbedret levestandard medførte efter 1850, at mange hjem 
udvidedes med ”finrum” - et værelse, som man ikke anvendte 
til hverdag. Der blev trasmattan en prydgenstand, og i 
1880’erne var de efterhånden blevet almindelige i alle svenske 
hjem.

Praktisk pynt
Om vinteren beskyttede trasmattorna mod træk; de skulle give 
varme, skåne bræddegulvene og pynte. De allerfineste tæpper 
blev kun rullet ud, når der var fest. Man havde særlige tras-
mattor til højtiderne, og fx ved juletid rulledes de nyvaskede 
julemattor ud, som resten af året lå fint sammerullet i kister på 
loftet. 
Helst skulle der ligge flere tæpper ved siden af hinanden med 
bare et lille mellemrum imellem. Så kunne rengøringen også 
minimeres, idet man nøjedes med at skure omkring og mel-
lem tæpperne. Da gulvene med tiden blev dækket af dem, fik 
de snusende mænd ikke længere lov til at spytte på gulvet, og 
dermed dukkede spyttebakkerne op i hjemmene!

Ternede trasmattor dukkede op i slutningen af 1800-tallet og i 
1930’erne blev almindeligt at binde frynser på trasmattorna.

Overtro
Ifølge "folketroen" kunne man blive en dygtig væver, hvis man 
nytårsnat, ved slaget tolv holdt det redskab i sine hænder, 
som man ønskede at blive dygtig til at bruge, for eksempel en 
skyttel eller en vævekam. Det var også almindeligt, at gudmo-
deren til en nyfødt pige, før afgangen til pigens dåb, lod den 
lille røre ved karde, spinderok og væv. Så skulle pigebarnet nok 
blive en dygtig væverske! 

Dansk kludemutter i Småland
Sammen med min mand Peter og vores to døtre flyttede vi 
for tre år siden fra København til Norregård, en gammel gård 
fra 1700-tallet i Lädja, få km øst for vej 30 i Kronoberg län. En 
hektisk karriere-tilværelse blev skiftet ud med livet på landet 
i Småland, og nu har jeg trasmattor og vævning som min 
primære beskæftigelse. Jeg væver selv på en 100 år gammel 
væv herhjemme, og er med i en vævestue i den nærliggende 
landsby Ernatorp.

Ved siden af min egen produktion af trasmattor opkøber jeg 
fine, brugte trasmattor i private hjem rundt om i Småland, og 
besøger således mange spændende steder og mennesker, der 
ofte byder på en kop kaffe og et par timers samtale om livet, 
tiden der gik, trasmattorna og andre store ting! Det er et privi-
legium at møde disse mennesker, og høre deres fortællinger.
Senest har jeg i år startet ”Svenska Trasmattor” (www.sven-
skatrasmattor.weebly.com). Over nettet og i vores gårdbutik 
sælger vi fine, brugte og helt nyvævede svenske trasmattor, og 
der ligger altid mere end 300 på lager! 

Desværre er den håndværksmæssige tradition med vævning 
af trasmattor i aftagende. Endnu finder der heldigvis aktive 
vævere, og der findes nu et netværk af dygtige vævere, der 
kan levere fine nyvævede tæpper.

Noget gammelt, noget nyt, noget blåt,  
noget Svensk!
Køkkenet på en svensk gård en junidag: solen skinner ind ad 
småsprossede ruder og en let sommerbrise puster til gardi-
nerne. På det gamle klapbord står en vase med markblomster, 
og lyset spiller på bræddegulvet med de stribede trasmattor 
Så svensk som noget. Børn og voksne i Sverige har set, gået og 
leget på trasmattor livet igennem. 
Den svenska trasmatta bærer i sig historie, håndværk, natur, 
ægthed, kunst, tradition og eventyr. Man kan købe kopier 
billigt, IKEA sælger dem i store bunker. Men hvis du tror, at du 
køber en ægte svensk trasmatta der, tager du fejl.
Svenske kvinder har altid været meget dygtige ved væve-
stolen, og de trasmattor, de producerede, var - og er - af god 
kvalitet. Trasmattor er en del af svensk kulturhistorie og et vær-
difuldt bevis på kvinders skaberkraft og kunstneriske formåen. 
”Dunk, dunk-dunk”, siger det, når man slår bommen i, og hvis 
man slår hårdt nok, bliver det en stadig, rejäl trasmatta. Stærk, 
smuk og holdbar.
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Forfatteren og hendes gårdbutik kan kontaktes  
på telefon eller mail:
Eva Valente. Lädja Norregård 1, 36030 Lammhult
Tel: +46 (0)70 6150463. Mail: eva@tufte.dk

I 1880’erne var trasmattan efterhånden blevet almindelig i 
alle svenske hjem, og stadig er trasmattan prikken over i’et i 
det traditionelle, svenske landkøkken.
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motorklipper

Tekst og foto af Fin Kløve Lassen

Da vi købte vort hus oppe i Småland for 35 år siden, lå det stort 
set på bar mark og med skov et lille stykke nord for, og i øvrigt 
skov i nogle hundrede meters afstand rundt om.
Grunden er på 5.000 kvm, og da det på ingen måde var med 
i vore planer at køre 400 km en gang om ugen for at slå græs, 
gav det sig selv, at det skulle være en naturgrund.
Vi plantede derfor nogle træer, hvoraf de fleste for længst er 
fældet og erstattet med andre selvsåede, medens naturen fik 
lov til at ordne resten. Det gjorde naturen med græs, som-
merblomster, hindbær og en masse andet - mere eller mindre 
- ønsket bevoksning.

Nu er det jo også nødvendigt med noget pleje på en natur-
grund, og her var det især nødvendigt at slå græsset på gang- 
og opholdsarealer samt holde frit omkring bygninger. Men 
hvordan gør man så det, når man ikke er god til at slå med le, 
og græsset er op til en meter højt, når der er gået mere end en 
måned siden sidste besøg?

I mit tilfælde blev det en terrængående motorklipper. En af de 
billigste motorklippere med sideudkast, der er på markedet, 
blev forsynet med luftgummihjul af den type, der sidder på de 
billige sækkevogne og legevogne. En bioklipper kan man godt 
opgive, for her pakker græsset blot til i skjoldet og blokerer 
kniven.

Rent teknisk foregår ombygningen ved, at man fjerner de 
gamle hjul og aksler på motorklipperen, borer nye huller i skjol-
det, så langt ude mod enderne som muligt, for at få plads til de 
større hjul, og i disse huller placere nogle 12 mm maskinbolte 
som aksler. Da de nye hjul har et 20 mm hul, er det nødvendigt 
med en bøsning, og har man benyttet byggemarkedets tilbud 
på billige sækkevogne for at få fat i hjulene,  

 
 
så kan man passende save akselenderne af og benytte dem som 
bøsninger.
 
Hvis man synes, der er for meget luft mellem bolt og bøsning, 
kan man sikkert finde et stykke tyndvægget stålrør i de have-
møbler, der er på vej til genbrugs-pladsen, men man kan også 
vælge at spænde bøsningen fast mod skjoldet, så hjulet roterer 
på bøsningen og ikke på bolten.
Der bør være en stor slutskive på begge sider af hjulet, og gerne 
også på begge sider af skjoldet, så belastningen fra de større hjul 
fordeles bedre.
Desuden bør bolten forsynes med en møtrik på hver side af skjol-
det, selv om en fastspændt bøsning kunne erstatte den ene.

De større hjul betyder, at klippehøjden bliver større, men det er 
kun en fordel, for dels er der ingen grund til at klippe græsset 
kort, og dels undgår man, at kniven rammer småsten, nedfaldne 
mindre grene og går alt for direkte ind i et muldvarpeskud. Men 
pas på med større sten, der er så høje, at kniven kan ramme dem, 
men alligevel kan være helt skjult i græsset.

Min terrængående motorklipper har nu arbejdet trofast i mere 
end 12 år. Den går gennem alt, der kan komme under skjol-
det, og smider det ud til siden. Her kan man vælge at rive det 
sammen, men man kan også blot lade naturen gå sin gang og 
nedbryde det afklippede. Men vær opmærksom på, at udkastet 
vender bort fra hus og bil, for ikke at plastre disse til med græs, 
der kan være ret svært at fjerne.

Har man fået mod på at bygge en terrængående motorklipper, 
så se nærmere på billedet. Har man spørgsmål, der ikke er dæk-
ket i ovenstående kortfattede anvisning, så er man velkommen 
til at kontakte mig på: fin-lassen@vip.cybercity.dk

En terrængående



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!

En terrængående
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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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- en opskrift med et svensk nationalklenodie

Af Gitte Gill 

Den svenske konge Carl Gustav holder meget af at lave mad, 
og her følger opskriften på en af hans yndlingsretter. Det 
typisk svenske produkt Kalles Kaviar indgår. Det kan købes på 
tube i ethvert svensk supermarked.
Retten er nem at lave og indeholder ingredienser som de 
fleste svenskere – og måske også garvede danske torpare - 
har i huset.

Til fire personer:

 3 middelstore æg
 2 dl. creme fraiché
 1 spsk. mel
 3 spsk. Kalles Kaviar
 2 spsk. finthakkede skalotteløg
 3 spsk. finthakkede purløg
 Lidt salt og peber
 Smør og mel til formene

Sæt ovnen på 220 grader eller 200 grader varmluft. Del æg-
gene i hvider og blommer. Bland æggeblommerne med 
creme fraiché. Sigt hvedemel i. 

Tilsæt kaviar, skalotteløg, purløg, salt og peber. Bland godt.
Pisk æggehviderne stive. Vend dem forsigtigt i creme fraiche-
blandingen.

Smør 4-6 ovnfaste portionsforme (ca. halvanden dl.). Dæk 
indersiden med et tyndt lag mel. Fyld formene trekvart op. 
Bag dem i ovnen ca. 10 min.

Server souffleerne straks – evt. med grøn salat, et stykke ost 
og knækbrød som tilbehør.

alles Kaviar

Foto: ECM
-M

edia

Man kan læse mere om mad i Sverige/svensk mad i 
vidensbanken på www.torpare.dk
Redaktionen beklager, at boksen med køkkenskri-
verens smagenoter faldt ud ved forrige nummers 
opskrift på Semlor. Red.

SMAGENOTER FRA KØKKENSKRIVEREN
Lisa Elsbøll:

Fin, let æggesmag. Kalles Kaviar (andre mærker 
af kaviarcreme kan også bruges) giver et strejf af 
den salte smag, der går fint sammen med purløg 
(: gräslök). Hurtigt at lave, men skal først sættes i 
ovnen når gæsterne er ankommet, ellers bliver det 
nemt en ”flad” oplevelse. 
Kan serveres sammen med røget laks eller tyndt 
skåret skinke. Velegnet til forret, frokostret eller til 
en brunch. Dagen efter kan det fint anvendes som 
”æggestand”. 
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Af Tommy P. Christensen.  Fotos: ECM-Media

Andetsteds i dette nummer omtales udviklingen af store, 
130 meter høje vindmøller, der skulle være specielt veleg-
nede til opstilling i skovområder. 
Nu afhænger det nok at, hvem man spørger, når det påstås, 
at vindmøller skulle være særligt velegnede til skovområ-
der, men i skyggen af Tjernobyl og Fukushima er det svært 
at tro, at kærnekraften skulle være fremtidens energiløs-
ning.

Støjgener fra svenske vindmøller i skove, hvor danske 
torpare er søgt til for freden og roen er allerede nu et hedt 
diskussionsemne, og i 2010 var redaktøren derfor på besøg 
i Irland for at se på et lignende problem. Her drejede det sig 
om en familie, der siden 1983 havde boet på en dejlig gam-
mel gård ved Kilshane nord for Dublin. Med tiden havde  

 
 
udbygningen af motorveje og hovedveje samt Dublin Air-
ports startende og landende jetfly gjort ejendommen mere 
og mere støjplaget. Da datteren Jane Carrigan og hendes 
samlever Robbie skulle bygge deres eget i gårdens gl. 
æbleplantage var det tid til at undersøge, hvad der kunne 
gøres. Hvordan kunne man blive boende og bygge nyt, 
trods støjplagen? Med hjælp fra Dublin-arkitekten Paul Le-
ech (Gaia Ecotecture) og det østrigske byggefirma Griffner 
(www.griffner.com) udviklede man en løsning bestående af 
lave jordvolde samt et pyramidehus med særlige, støjdæm-
pede vinduer og et tykt græstørvtag. 

De mange interessante detaljer i det noget usædvanlige 
hus bringes her med venlig tilladelse fra husets ejere, der 
gæstfrit åbnede deres døre for Torpare. 

Fremtidens torpställe 

- et pyramidehus af træ?
Af Tommy P. Christensen

36
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Blandt de - teknisk set - mest komplicerede opgaver ved husets opførelse var opbygningen af det store, firsidede, højisolerede pyrami-
detag. Toppen, der er som en glasprisme, fortsætter ned i de fire store tagflader, som er opbygget med et dække af jord og græstørv. 
Konstruktionen må selvfølgelig ikke lække til de underliggende værelser, ligesom det overskydende regnvand skal ledes under tørven, 
men over den vandtætte tagbelægning, ned til de kæder ved hushjørnerne, der fungerer som pyramidehusets nedløbsrør!

Pyramidehusets køkken er præget af store, glatte flader og megen bordplads, både 
langs væggene og på en ø midt i køkkenet. Det er iøvrigt her de nedfældede el-stik er 
placeret.

Nedfældede elstik kommer automatisk 
op, når man trykker på den nedfældede 
top!

Pyramidehuset er højisoleret, og har et 
vandbåret centralvarmeanlæg. Det er 
forberedt for solvarme og har gulvvarme i 
flere rum. Da man sjældent kommer meget 
under frysepunktet i Dublin-området er 
anlægget ikke dimensioneret for de frost-
grader vi om vinteren kan opleve i Sverige.

Torpare kan nikke genkendende til et par 
af pyramidehusets fordele: En moderne 
brændeovn pynter gevaldigt på varme-
regningen, især hvis man har adgang 
til eget brænde. Tilsvarende er en billig 
el-regning (takket være LED-belysning) 
også noget der har fremtiden for sig!

LED-belysning er yderst energibespa-
rende - og fra opførelsen standard i 
hele pyramidehuset. Kun i køkkenet er 
belysningen blevet suppleret med alm. 
glødepærer, da man ikke synes maden så 
tilstrækkeligt indbydende ud, når der kun 
var LED-belysning 
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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

Bjælke-
hytten kan ses: 

GränsbyGdens
Köpcentrum Ab - 

råstorp
285 93

mArKAryd

TreKronerSpar giver større handlefrihed, når du køber bolig i Sverige. 

Ring til SPAR LOLLAND i København på tlf. 7755 0000  og hør om
dine muligheder.

www.sparlolland.dk

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

DEL DIN ERFARING MED ANDRE!
Har du praktisk erfaring med at restau-
rere dit svenske hus ved brug af traditio-
nelle materialer og metoder, har vi brug 
for din hjælp.
Til et heldags medlemsarrangement i 
nærheden af Älmhult 24. september 
2011 søger vi frivillige, som vil bruge en 
eftermiddag på at øse af deres erfaring.
Arrangementet foregår på et af medlem-
mernes gård, og der vil også deltage 
håndværkere og eksperter fra Småland 
Museum.
Hvis du vil udnytte denne unikke mulig-
hed for at møde andre torpare og dele 
din viden med dem, så kontakt Danske 
Torpares sekretariat senest 15. august, 
og du vil blive kontaktet.
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ØDEGÅRDSEVENTYR I BLEKINGE (3)
 

– At gøre det selv 
En gammel hensygnet brønd
Tekst og fotos af Charlotte Falk Andersen

På gården var der en gammel, gravet brønd
Brønden havde stået uberørt hen ligesom resten af gården. 
Brøndhuset var rådnet op, der var slam og gamle potteskår i 
brønden, og den gamle brøndspand lå på jorden, hvor den 
var endt for mange år siden. 
Vi turde derfor ikke drikke brøndvandet, men brugte det kun 
til at koge til opvask, til rengøring og når der skulle bruges 
vand til renoveringen. Det var dog et stort ønske, at få brøn-
den til at fungere igen. Hver gang vi var på gården måtte vi 
medbringe 3-4 vanddunke med 15 liter i hver. Dette rakte 
lige præcis til en weekend. Ville vi have mere rent vand måtte 
vi købe det eller køre på en kirkegård. Da der også var små 
børn med på torpet ville det være yderst belejligt med en 
funktionsduelig brønd.

Rensning af brønden
To af foreningens medlemmer gik til brøndkursus hos Dan-
ske Torpare, og vi søgte viden om at renovere gamle brønde 
på internettet. Derefter indkøbtes en elektrisk dykpumpe, 
og vi pumpede vandet op af brønden - op mod 20 gange. 
Til at starte med var vandet helt grumset, men det begyndte 
efterhånden at blive klart i farven. 

Med en manuel kloakrenser og et fiskenet med lang stang 
på, fik vi fjernet potteskår og slam fra bunden af brønden 
hver gang vi havde pumpet vandet ud. 

I løbet af et par timer var vandstanden i brønden atter 
steget, og så pumpede vi ud igen. Og det gentog sig så. Da 
vi mente at rensningen var god nok, hældte vi nogle små 
perlesten ned som bunddække. 

Via www.blocket.se fandt vi en brøndpumpe til salg for 1000 
SEK. Pumpen havde aldrig været brugt, da ejeren ikke havde 
haft brug for den alligevel.  
Vi murede en stensætning rundt om brønden, og byggede 
et brønddæksel af kraftige bjælker. I dækselet blev boret 
et hul til pumpens slange. Da pumpen var monteret tog vi 
en vandprøve som blev analyseret ved Lyckeby Vandværk i 
Karlskrona. Vi havde valgt en test til 710 SEK, der bl.a. un-
dersøgte om vandet er brugbart til børn. Resultatet viste, at 
vandet er brugbart, men med anmærkninger. Det vil sige, at 
vandet kan drikkes, men der er nogle værdier af koliforme 
bakterier som formentlig skyldes den periodiske stilstand i 
brønden når huset ikke bliver brugt...
Efter vi havde knoklet med tag, køkken og brønd var der 
stadig to stuer der var ubrugelige og derfor trængte til en 
kærlig hånd. Læs mere om dette i næste nummer...

  Læs mere om vand på torpet i Vidensbanken på torpare.dk
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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
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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

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

+
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.

Bliver du 
nabo til en 
vindmølle?
Læs mere på 
Danske Torpares hjemmeside
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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 



Er du flyttet? Har du fået nyt arbejde eller ny bil? 
Er familien blevet forøget? Forandringer i livet  
betyder, at behovet for forsikringer også ændrer sig.

Spar dig for ærgrelser, før skaden sker, og lad os  
gi’ dig et forsikringstjek. Vi rådgiver dig, så du får  
netop de forsikringer, der dækker dine behov.
Er du ansat ved Novo, har vi et godt tilbud til dig.

Er du sikkert forsikret?

Kontakt os og få et tilbud på hele 
familiens forsikringer. GF-NOVO 
tegner kun forsikringer i Danmark. 
Ring 70 20 05 47 og få et godt tilbud.

G F - N O V O  ·  F i r s k o v v e j  2 5  B ,  1 .  s a l  ·  2 8 0 0  K g s . L y n g b y
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DANSKE TORPARE IND I DIN INDBAKKE!

Få hurtige og korte nyheder  
fra Danske Torpare – direkte  
ind i din indbakke cirka én gang 
om måneden. Det er ganske 
gratis.

Vi sender nyheder, tips, råd, 
viden og inspiration, som er rele-
vant for dig med fritidshus   
i Sverige.

Tilmeld dig direkte via  
www.torpare.dk
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Alle danskere med hus i Sverige har set den særlige form 
for gulvmåtter - eller vel snarere kludetæpper, der pryder 
gulvene i mange svenske hjem og fritidshuse. De er ty-
pisk vævet i stribede mønstre, og underlige ord som “rips, 
ränning, efsingar och varpen” er knyttet til deres frem-
stilling. Kendere vil tilmed vide, at Föreningen för svensk 
Hemslöjd i årene 1939 til -70 stod bag Mönsterblad der 
udkom i oplag på flere hundrede tusinde eksemplarer!

En udstilling af nye og gamle arbejder på Nordiska mu-
seet blev i slutningen af 1990-erne inspiration til den 
foreligende bog, der også rummer resultaterne af en 
dokumentation foretaget af etnologen Kerstin Ankert i 
sommeren 2002. Hun havde i sit virke som antikvarie på 
Dalarnas museum i Falun glædet sig over denne karakte-
ristiske del af den svenske kulturarv.

Bogen kommer godt rundt om sit emne, og det doku-
menteres, at idéen med at lægge små tæpper ud på træ-
gulvene startede som et statussymbol i de højere klasser, 
og senere bredte sig til vanligt folk; omend deres indtog i 
de fine stuer først kan påvises så sent som i slutningen af 
1700-årene. Tidligere var det almindeligt, at man fik en stor 
sæk med fint hakket granris leveret af en risgumma. Når 
gulvene så var blevet gjort pænt rene, blev sækkens ind-
hold omhyggeligt spredt ud på gulvene i de fine stuer(!)

Stockholms Modejournal kunne dog i 1844 fortælle sine 
læsere (s.16): så anses mattor inte längre för en lyxartikel, 
utan som rent nödvändiga. Hvordan trasmattorna kunne 

brede sig på lan-
det illustreres af en 
erindring fra Här-
jedalen, hvori det 
forklarende hed-
der: Min farmor 
vävde trasmattor på 
1840-50-talet. Hon 
var från Ljusnedal 
och hade varit gran-
ne med herrgården 
där.

At industrielle pro-
dukter kunne spille 
en rolle i skabelsen 
af de kulørte kludetæpper forstår man, når det af flere 
erindringer fremgår, at farveglæden blev hjulpet på vej 
med anilinfarver købt i små papirsposer. Her fik husmo-
deren stor farvekraft, men som det snart skulle vise sig en 
ringe lysægthed. Men de små poser med farvestof gjor-
de det muligt at farvesætte sine strimlede stofrester efter 
eget hoved inden vævningen. Bogen skal hermed være 
varmt anbefalet ikke mindst på grund af sine vaskean-
visninger(!) og den smukke eksempelsamling (s.139-155) 
- der viser både variationen og skønheden i de svenske 
trasmattor...

Tommy P. Christensen

BOGANMELDELSE

Den svenska trasmattan - en kulturhistoria. Av Kerstin Ankert och Ingrid Frankow. 2. uppl. 
Bokförlaget Prisma, Stockholm 2005. 169 s. ill. i s/h og f. Indb. ISBN 91-518-4495-8.

Det tårnhøje Helvede?

Med generatorer på 2,5 MW placeret i tårne med en højde 
på mere end 130 meter, forventer General Electric at kunne 
forbedre effekten. Det skulle kunne ske, trods den turbu-
lens der forekommer over trætoppene, som gør skovområ-
der mindre velegnet for en placering af vindmøller. 

Hidtil har 2,5 MW vindmøllerne været placeret på tårne i 
75, 85 og 100 meters (nav-)højde. Til at kunne klare vindbe-
lastningen på tårne af mere end 130 meters højde vil der 
blive konstrueret særlige tårnmoduler af stål og beton. 
Undersøgelser fra EL-forsk antyder i øvrigt, at tårne i op 

General Electric vil i 2011 markedsføre nye og endnu højere vindmølletårne, 
specielt designet til vindkraft i skovområder.
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Af Gitte Gill

Mange vil synes, at de kender navnet Drakamöllans Gårdshotell.
Dette dejlige Bed & Breakfast har nemlig udgivet en kogebog, 
der fornylig har været månedens medlemstilbud i Gyldendals 
Bogklub. Den flotte bog sælges også i TorpareShoppen.

Den gamle gård ligger fredeligt og naturskønt midt i et natur-
reservat og ejes af Ingalill Thorsell. For 6 år siden besøgte den 
danske kgl. operasanger Guido Paevatalu stedet. Mødet med 
Drakamöllan og Ingalill satte gang i drømmene om at synge 
opera i den pragtfulde natur. Akustikken blev afprøvet, og lyden i 
det bølgende landskab levede op til forventningerne.
De startede lidt forsigtigt op med to årlige indendørs koncerter 
med italiensk tema – både i musikken og maden, der blev serve-
ret til. Gården blev omdannet til et italiensk trattoria, og skønne 
operaarier garnerede det hele.

For fem år siden tog parret så springet til de større udendørsfore-
stillinger. De lagde ud med middag og koncert for 150 menne-
sker, og det blev en fantastisk aften.

I 2009 år siden besluttede de at binde an med en hel opera og 
lagde ud med La Traviata. Det hele løb af stablen i samarbejde 

til 150 meters højde ville kunne øge effekten af sådanne 
mastodont-vindmøller. General Electric forventer at finde et 
marked for denne type landbaserede vindmøller i Skandina-
vien, Tyskland, Polen, Rumænien og Canada.

Kilde: Ny Teknik, 5/4 2011

FRILUFTSOPERA PÅ ÖSTERLEN 

Særtilbud til torpare-medlemmer

Indehaveren af Drakamöllans Gårdshotell, Ingalill Thorsell, 
byder Danske Torpare på kaffe og kage i juni, hvis du vil komme 
og høre opera. (Foto: Drakamöllans Gårdshotell)

Hvis I har lyst til at deltage i den helt specielle oplevelse, 
det er at høre opera i et naturreservat, så får I som 
torpare-medlemmer gratis kaffe og kage i pausen  
(normalpris 50 kr.)
Middag, operabillet & kaffe/kage: 550 SEK for torpare
Operabillet & kaffe/kage: 425 SEK for torpare
Book på www.drakamollan.com

med Musik i Syd. Et 50 personer stort kor fra Hässleholm deltog 
også. I 2010 opførtes La Boheme. 
I år er det Carmen, George Bizets kvindelige Don Juan, der 
besøger Drakamöllans bakker. Endnu engang møder vi den 
passionerede kærlighed og dens fatale konsekvenser i en ny 
og mere koncentreret opsætning med et touch af argentinsk 
tango.

Kunstneriske ledere er som tidligere Guido Paevatalu og  
koncertmester Torben Petersen, som står for arrange-
mentet. Andrea Pelligrini er Carmen, og Anne Grethe Dahl  
er Michaela. Guido er Toreadoren, og Anders Jacobsson  
er Zuniga.

Premiere er midsommerdagen den 25. juni  
kl. 18 og søndag den 26. juni kl. 16.
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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

618

 
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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ENDNU EN TJUR SER RØDT!

- møde med en 
”rødglødende” tjur
Af Carsten Hogstad, Roskilde

I forrige nummer af Torpare kunne man læse et udmærket lille 
essay om tjuren. Overskriften ”En tjur kan se rødt,” er dobbelt-
tydig og henviser dels til tjur-kokkens røde øjenomgivelser og 
dels dens temperament. Det fik mig straks til at erindre vores 
sælsomme oplevelse med den store hønsefugl en forsom-
merdag i juni sidste år.

På vej hjem fra vores hytte i Småland kørte vi det første stykke 
ad små skovveje syd for Trollebo parallelt med Höglandsle-
den for at komme tættere på den svenske vildmark og bedre 
opleve naturen. Og det gjorde vi i bogstaveligste forstand!

På en lille grusvej gennem nåle- og birkeskov ser vi et stykke 
fremme en stor, sort fugl midt på vejen. Vi kører langsomt 
fremad mod fuglen og bemærker os, at den ikke viger, men 
tværtimod spankulerer i adstadigt tempo fremad mod os 
med hovedet højt knejsende og halefjerene vidt udslået. Og 
– som det skulle vise sig, da jeg steg ud af bilen for at fotogra-
fere den – under frembringelse af en dyb ildevarslende lyd.   

Jeg fik taget flere gode billeder, mens tjuren kom stadig nær-
mere. De sidste billeder blev taget i al hast uden at zoom var 
nødvendigt, idet tjuren tilsyneladende var ligeglad med min 
og bilens tilstedeværelse, men bare stadig med højt knejsende 
hoved, udspilede halefjer og denne ildevarslende lyd gik stadig 
nærmere for til sidst kun at være højst et par meter væk. Med 
sin massive kropsbygning, kraftfulde ben med sporer, hoveren-
de attitude, stærke næb samt øjnene omkranset af rødt, virkede 
den faktisk på så nært hold ganske frygtindgydende i hele sin 
provokerende adfærd, hvilket da også fik min kone – som er lidt 
mere frygtsom end jeg, og dermed bedre til at forudse, hvad 
der kan ske – til at kommandere mig ind i bilen.

Det var en god ide, skulle det straks vise sig, for idet jeg smæk-
kede bildøren gik tjuren til angreb. Med baskende vinger, spark 
med benene og skraben med klør og ikke mindst ved at hakke 
med sit stærke næb eksploderede den i et frontalangreb på 
bilen. 
Det lød højt og voldsomt og af frygt for, at bilen skulle blive 
molesteret af lakskader og det, der var værre, var der ikke andet 
at gøre end at tage flugten. Vi var bagefter glade for, at vi ikke 
havde mødt tjuren på en vandretur i skoven!

Om tjuren virkelig tænder på farven rødt, som skildret af Ole 
Andersen, skal jeg ikke gøre mig klog på - vores bil er i hvert 
fald ikke rød. Men måske var det bare bilmærket, den var util-
freds med!  

Senere har vi fortalt svenske venner om vores overraskende 
møde med den aggressive  tjur-kok, og de har bekræftet os i, at 
vores oplevelse med angreb på mennesker ikke er ukendt - om 
end heller ikke hverdag. 

Så pas på tjuren, den kan virkelig ”se rødt”!   (Foto: Carsten Hogstad)
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(Foto: Bo Tureby)
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Sælges
Direkte til badesø  
m/bro og båd
Indrykket 20. april 2011.
Sommerhus 75 km fra Helsingborg 
v/Laholm. 5 soveværelser, stor stue 
med udsigt over sø, skønt køkken/
alrum med brændeovn. Nye hvide-
varer. Sauna.
Pris: DKK 1.595.000
Mail: nbk@informationsteknik.com
Tlf: 2221 3928 / 5156 4078

Andel i Ødegård
Indrykket 19. april 2011.
En andel i vores ødegård er til salg. 
210 m2 med 13 sengepladser. 
Beliggende mellem Halmstad og 
Ljungby.
Skal ses!
Pris: DKK 225.000
Mail: peter.j.1962@gmail.com
Tlf: 5130 2760

Torp i det smukke 
Värmland
Indrykket 19. april 2011.
Velindrettet hus i 2 etager. Entre, 
stue m. pejs, bad og køkken med 
brændekomfur. 1.sal: Toilet, gang 
og 3 store værelser ( 10 sovepl.). 
Ca. 25 kvm kælder m. nyt vand-
værk og v.v.beh.
50 kvm udhus, jordkælder. Areal: 
2,57 ha. med jagtret på ca. 6.000 
ha. i VVO.
Pris: DKK 900.000 m. løsøre
Mail: gustavschluter@oncable.dk

Nyistandsat fritidshus 
i Blekinge
Indrykket 12. april 2011.
Hyggeligt lille uproblematisk fri-
tidshus, med bad og toilet. Ligger 
mellem Tingsryd og Ronneby.
Se mere på http://blekinge2.mono.
net.
Pris: DKK 415.000
Mail: steinmetz@live.dk
Tlf: 6092 5032

Charmerende torp  
i Halland
Indrykket 6. april 2011.
Første række, 100 m fra Ottersjön 
– ”fridlyst” mellem hus og søen. 
Tomt 1.753 m2. Hus 60 m2, køk-
ken, soveloft, gæstehus, baderum, 
værksted/garage. Stor terrasse 
med udsigt over Ottersjön og 
skoven. Helsingborg 90 min.
Pris: SEK 995.000 Udbudspris
Mail: nitte@email.dk
Tlf: 2880 4770

Hus i Skåne
Indrykket 6. april 2011.
80 m2 + loft, vand og el inde, 
das ude. Kælder med bageovn. 
Vaskehus, lade og garage. 100 km 
fra broen, 6 km til Hässleholm.
Pris: DKK 380.000
Tlf: 4497 3514 / 2494 0364

Andel i smuk 
smålandsk ødegård
Indrykket 6. april 2011.
Andel i klassisk, velholdt 3-længet 
ødegård fra 1850 sælges. Græs-
klædt gårdsplads. Glasveranda. 
Plankegulve. Alle hårde hvidevarer. 
Stilfuldt renoveret. Ingen naboer. 
Badesø. Åben beliggenhed på eng 
med skov omkring.
Pris: SEK 425.000
Mail: karenfastrup@gmail.com
Tlf: 2613 8407

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

Sælges
Morsø brændeovn
Indrykket 28. april 2011
Morsø 2B Classic med røgrør, træn-
ger til lidt pudsning - for billede se 
www.morsoe.com - Står i Sverige 
nær Klippan.
Pris: DKK 1.000
Mail: johan@webnetmail.dk
Tlf.: 2247 5210

ATV med vogn
Indrykket 26. april 2011
Vi lukker desværre vores Torp ned og 
sælger vores ATV, 150 cc med vogn. 
Kan hentes efter aftale nær Kisa.
Pris: DKK 4.500
Mail: T.toftum@mail.dk
Tlf.: 2466 6764

Vaskemaskine AEG 
Lavamat
Indrykket 26. april 2011
Lille handy topbetjent vaskema-
skine til 4 kg tøjvask - fungerer 
perfekt. Kan afhentes i vores som-
marstuga 40 km fra Helsingborg 
ved E4 (Mölletofta.)  Pris: DKK 800
Mail: kiku@telia.com
Tlf.: 26 94 82 84 / 0046 70 624 0260 
(i weekenden)

Luftmadras  
140 x 200 cm
Indrykket 26. april 2011
Med indbygget elektrisk pumpe. 
Liggehøjde ca. 60 cm. Kun brugt 
én gang. Pris: SEK 300
Mail: kiku@telia.com
Tlf.: 26 94 82 84 / 0046 70 624 0260 
(i weekenden)

Herrecykel Batavus
Indrykket 26. april 2011
Turcykel - Batavus World Travel 
Cayuaka - med alu-stel 22”.
7 udvendige gear. Kørt få km.
Pris: DKK 1.500
Mail: kiku@telia.com
Tlf.: 26 94 82 84 / 0046 70 624 0260 
(i weekenden)
 
 
 

 
 
 

Selco motorbåd
Indrykket 19. april 2011
Selco motorbåd med 30 hk 
Johnson, 2 takt motor (trænger til 
justering). Sælges uden trailer, men 
kan leveres i omegnen af Gislaved.
Pris: DKK 6.000
Mail: mmatrk@mail.dk
Tlf.: 2980 7535

Gamle vinduer
Indrykket 14. april 2011
Ca. 15 gamle vinduer i ringe stand, 
nogle med koblede rammer kan af-
hentes. 10 km fra afkørsel 76 på E4.
Pris: 1 fl. Gl. Dansk
Mail:  jan.christenzen@gmail.com
Tlf.: 4274 9009

Kano
Indrykket 29. marts 2011
En nyere aluminiumskano i fin 
stand (Linder, Inkas 525) til 4 
personer sælges. Den er 90 cm 
bred og vejer 38 kg. Ifølge Linders 
hjemmeside (linder.se) er kanoen 
usænkbar. Der medfølger hjul til 
håndtransport af kanoen, 2 løse 
sæder, 2 padler og 4 svømmeveste. 
Nypris ca. DDK 18.000. Kanoen bor 
nær Hässleholm. Pris: DKK 9.500
Mail: pb@torpare.dk
Tlf.: 3167 4960

Søges
Stillads (køb/leje/lån)
Indrykket 19. april 2011
Stillads søges til køb/leje/lån. 
Gerne 8 meter bredt og 5-6 meter 
højt.  Pris?
Mail: torben@gottenok.dk
Tlf.: 3042 6556

Pilleovn
Indrykket 7. april 2011
Pilleovn til stuebrug.Helst med 
magasin ca. 2o liter.
Kun funktionsdygtig ovn er interes-
sant. Pris?
Mail: ebbe@holm-sport.dk
Tlf.: 4582 2854 / 2011 4411

TORPARE Marked

EJENDOMME OG GRUNDE TING OG SAGER
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TING OG SAGER

BredBånd  
ofte
Bredbånd med 
5 GB pr. md.

Ofte inkl. mobil router: Abon. Ofte 149 kr./md. Router 299 kr. Min.-pris 6 mdr. 1193 kr. Fragt koster 75 kr. 

Gælder frem til 1/3.  
for at gøre brug af tilbuddet  

skal du gå ind på net-1.dk/dansketorpare  
eller ring på 38 41 41 41.

StArtPAKKe 299 Kr.

SPAr 900,-
(Normalpris 1199 kr.)

oPretteLSe 0 Kr.
(Normalt 199 kr.)

149,-
pr. md.

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 
opdateret med nyhederne, sende mails, 
uploade feriebilleder eller følge med i 
en tv-serie. Det bliver hurtigt dyrt, når 
man krydser grænsen til Sverige, hvis 
man har en almindelig bredbåndsudby-
der. 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 
dækning. Det betyder reelt, at hvis 
dækningen ikke er god nok, eller du 
synes, forbindelsen er for langsom, kan 

du returnere routeren og få pengene  
tilbage, uden at der bliver stillet spørgs- 
mål. Net 1 dækker hele Sverige uden 
ekstra omkostninger. 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. Det giver en langt hurtigere 
og mere stabil forbindelse, der svarer til 
det bredbånd, du ville få hjem gennem 
telefonstikket. Fordelen er naturligvis, 
at du kan tage din forbindelse med dig 
i hytten-, eller måske i campingvognen,  
på båden eller i bilen på turen uden 

problemer. Du behøver altså ikke både 
at have en fast bredbåndsforbindelse 
hjemme og en ekstra, når du er på 
farten.

det nemme valg
Net 1 har gjort det nemt for dig og 
samlet det udstyr, du skal bruge for  
at komme i gang, i en startpakke.  
Du skal så vælge det abonnement,  
der passer til dit behov, alt efter om  
du er Lidt, Ofte eller Altid på nettet. 

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. 

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. 

Ja tak Jeg vil gerne kontaktes af Net 1  
med et uforpligtende tilbud.

Dit fulde navn

Dit telefonnummer

Din e-mail

Net 1 er et bredbåndsnet, der også dækker de steder, hvor der hidtil har været 
dårlig dækning. Og fordi du kender mig, har Net 1 et ekstra godt tilbud til dig.

Er du ikke altid på nettet, kan du også vælge et af vores andre abonnementer. Du får 
lige nu gratis oprettelse, uanset hvad du vælger. Se alle abonnementer på net-1.dk 

Ja tak, jeg vil gerne bestille mobilt bredbånd fra Net 1. Ring mig venligst op. 

Jeg er blevet anbefalet Net 1 af:

 

Værdikortet udløser et gavekort til Skjold Burne på 200,- til jer begge.

Indsend kortet inden 31. december, 2010 så ringer vi og bekræfter din bestilling så hurtigt 
som muligt. I modtager hver et gavekort med posten, når det nye abonnement er oprettet. 
Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

TAG INTERNETTET MED DIG OVERALT I SKANDINAVIEN

Net 1
+ + + 22688 + + +
0893 Sjælland USF B

Navn

Telefon

0,- SPAR 1199,-
G R A T I S  S T A R T P A K K E
Bestiller du Bredbånd Altid med 10 GB om måneden til 
299,-/md., får du startpakke med trådløs router til 0,- 
Du sparer 1199,- Mindstepris i 6 mdr. 1794,- 

Net 1 - Ørestads Boulevard 73 - 2300 København S 

Net 1 er et bredbåndsnet, der også dækker de steder, hvor der hidtil har været 
dårlig dækning. Og fordi du kender mig, har Net 1 et ekstra godt tilbud til dig.

Er du ikke altid på nettet, kan du også vælge et af vores andre abonnementer. Du får 

lige nu gratis oprettelse, uanset hvad du vælger. Se alle abonnementer på net-1.dk 

Ja tak, jeg vil gerne bestille mobilt bredbånd fra Net 1. Ring mig venligst op. 

Jeg er blevet anbefalet Net 1 af:

 

Værdikortet udløser et gavekort til Skjold Burne på 200,- til jer begge.

Indsend kortet inden 31. december, 2010 så ringer vi og bekræfter din bestilling så hurtigt 
som muligt. I modtager hver et gavekort med posten, når det nye abonnement er oprettet. 
Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

TAG INTERNETTET MED DIG OVERALT I SKANDINAVIEN

Net 1
+ + + 22688 + + +
0893 Sjælland USF B

Navn

Telefon

0,- SPAR 1199,-
G R A T I S  S T A R T P A K K E
Bestiller du Bredbånd Altid med 10 GB om måneden til 
299,-/md., får du startpakke med trådløs router til 0,- 
Du sparer 1199,- Mindstepris i 6 mdr. 1794,- 

Net 1 - Ørestads Boulevard 73 - 2300 København S 
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Den korteste og bedste vej til Sverige 

Altid en afgang der passer

Kontakt Danske Torpare og få yderligere information om alle de fordele du har 
hos Scandlines Helsingør-Helsingborg som medlem af foreningen.

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

Kontakt Danske Torpare og få yderligere information om alle de fordele du har 

Fra DKK 125,-* pr. vej
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