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Jeg lukkede næsten ikke et øje den hele nat. Jeg havde kæmpe sommer-
fugle i maven. Og jeg havde omhyggeligt krydset ugerne og dagene af 
op til denne store dag en lørdag i juni. Året var 1976, og det var min barn-
doms første tur til udlandet. Den tur gik til Sverige (og Norge). Det var stort 
og gjorde indtryk.

Mange besøg i Sverige senere kan jeg konkludere, at én af de ting, jeg 
absolut elsker ved Sverige, er skovene. Jeg elsker at gå gennem skoven, at 
betragte skovens farver og former, at nyde roen, at indsnuse duftene og 
se og høre en masse af skovens dyr (på nær myg). Heldigvis kan jeg også 
nyde skoven i Danmark.

Skov og træ hænger unægteligt sammen med Sverige. I dette blad kan 
du nyde synet af gule træhuse, som mange af vores torpare også bor i! 
Og du vil få indblik i en af verdens største skovmesser, som fandt sted i 
maj måned i Sverige. Det må være en rigtig ”mandfolkemesse” – masser 
af gigantiske maskiner og skovgrej i lange baner. Du får tillige sidste del af 
”Ødegårds eventyr i Blekinge”, hvor det handler om selvbærende bjælker, 
brændeovn og bjælkevægge. Ikke mindst får vi hilst på elsdyret – kongen 
af de svenske skove – i dette nummer. 

Vi præsenterer også næste halvårs aktiviteter i foreningen. Og vi kom-
mer ikke helt udenom træ, hvis du har lyst til at være med til en trædag i 
Nødebo eller lære noget om traditionel bygningsrenovering. Men måske 
vil du hellere hoppe på ét af vores gode svenskkurser, deltage i brandsluk-
ningskursus, høre om varmestyring og tyverialarm eller være med til vo-
res svenske musikaftener i Rosenkæret i Søborg. Der er noget for enhver 
smag i programmet, som løber fra september til april næste år. Tag et godt 
kig på alle tilbuddene og lad dig friste.

Du vil sikkert have lagt mærke til, at vi har ændret layout på bladet. Når 
nu vi bruger en del af skovens træer til at nå ud til torpare-medlemmer 
med gode historier og information, vil vi gerne gøre det på bedst mulig 
måde. Tiden var kommet til at skifte til et lidt mere moderne og enkelt 
udtryk, som forhåbentligt inviterer dig som læser endnu mere ind i vores 
alle sammens torpare-univers.

34 somre siden min første tur til Sverige 
sidder jeg som redaktør på Danske Torpares 
foreningsblad og glæder mig over at være 
med til at lave spændende og vedkommen-
de blade om torpare-livet. 

Rigtig god læsning!

Marian C. Prestage
Redaktør

I skovens 
dybe stille ro
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NYT FRA FORENINGEN

BRUG DINE MANGE
MEDLEMSFORDELE

NY MEDLEMS
AFTALE 
PÅ SOL, VIND OG LED
Danske Torpare har indgået aftale med 
firmaet energi-tek om gode rabatter til 
vores medlemmer. Aftalen omfatter ra-
bat på solpaneler, vindkraftværk og de 
energibesparende LED-pærer. Energi-tek 
er en svensk virksomhed med kontor i 
Osby.

Ejeren, Per Buch, er dansk, og han vil 
stå for rådgivningen af Danske Torpares 
medlemmer på dette område. Se meget 
mere om produkter, priser og rabatter 
på www.torpare.dk/medlemstilbud. Her 
kan du også læse om muligheden for 
at låne LED-pærer gratis, så du kan teste 
dem derhjemme.       

FARVEL 
TIL ORMEKUREN 
I 2012
Fra årsskiftet slipper kæledyrene for or-
mekur, når vi tager dem med til Sverige. 
EU-reglerne er blevet ændret for hunde, 
katte og fritter, som rejser med os til tor-
pet. Måske skyldes de nye regler forenin-
gens utrættelige skatterådgiver, som har 
korresponderet flittigt med myndighe-
derne for at få dem til at lempe kravene, 
som gik lidt ud over både dyr og penge-
pungen.

HUSK Det	er	det	nyeste	gyldige	medlemskort,	
der	giver	dig	adgang	til	rabatter	og	fordele.

Danske	Torpare	medlemskab	kontingentåret	2010/2011

Danske Torpare har en række forskel-
lige medlemsfordele, som du kan be-
nytte. Det gælder fx rabatter, rådgiv-
ning og aktiviteter. Her kan du se en 
liste med alle dine fordele:

• Rådgivning inden for jura, skat, 
økonomi og teknik

• Rabat på færger, bro, møbler, el, in-
ternet m.m.

• Kurser inden for sprog, kultur, tek-
nik, natur m.m.

• TorpareShoppen med bøger, dala-
heste, smykker m.m.

• TorpareForum til diskussion mel-
lem medlemmer

• TorpareMarked med køb og salg 
samt udlejning

• Vidensbank med information in-
den for fx svenske myndigheder, 
husets installationer og husdyr

• Månedligt e-nyhedsbrev (tilmeld-
ing via www.torpare.dk)

• Læsesal i Rosenkæret med danske 
og svenske bøger om alt fra mad-
traditioner til vedligeholdelse af 
gamle vinduer

Vi deler 30 års viden med dig 
Læs mere om medlemsfordelene på  
www.torpare.dk/forsideindhold/hvad-
faarjeg.asp

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

Danske	Torpare
Rosenkæret 13 A
2860 Søborg
Tel.: 39 29 52 82
mail@torpare.dk
www.torpare.dk

GRATIS BROPAS 
PÅ ØRESUNDSBROEN 
TILBAGE IGEN 
Bropas-tilbuddet gælder igen fra den  
1. august og året ud. Det vil sige, at du 
kan få dit første årsabonnement gratis, 
hvis du ikke har haft BroPas i husstanden 
inden for de seneste seks måneder. 

Med BroPas koster en enkelttur 145 
kroner i hverdagene. I weekenderne kan 
du køre over vandet for 115 kr. Det gæl-
der bil op til seks meter. Normalpris for 
en enkeltbillet er 295 kroner.

BroPas bestilles over Øresundsbroens 
hjemmeside. Læs, hvordan du bestiller 
gratis BroPas på bagsiden af bladet.
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Vidensbanken på Danske Torpares 
hjemmeside indeholder rigtig me-
gen god og brugbar information 
for enhver torpare! Her vil vi gøre 
det lidt lettere for dig at ”hæve 
penge” i Vidensbanken, hvad enten 
det handler om jura, skat, kæledyr 
eller svenske ord etc., og give dig 
gode eksempler på information.

Hvad er nyt og opdateret  
i Vidensbanken?

Husets installationer og 
forsyning
I dokumentet “El i huset” er teksten om 
”Hjemmelavet strøm” blevet opdateret 
med nogle af de mange oplysninger, 
som blev formidlet på vinterens kursus 
”El fra solen”. Dette kursus vil i øvrigt bli-
ve gentaget i denne sæson: ”Ødegårde 
uden strøm”. Se det nye aktivitetspro-
gram her i bladet.

Økonomi og skat
Et medlem gjorde os opmærksom på, 
at det ikke var let at finde den kor-
rekte kurs til omregning af den sven-
ske fastig hetavgift til danske kroner. 
Kursen skal bruges, når du omregner 
fradraget i evt. dansk ejendomsværdi-
skat. Kursen oplyses nu i Vidensban-
ken, både den relevante værdi og det 
link, der i fremtiden kan benyttes, hvis 
ikke lige kursen er blevet opdateret. 
Se under emneoverskriften ”Økonomi 
og skat” (Skatteforhold – svenske og 
danske). Kursen findes på side 7.

VIDENSBANKEN PRÆSENTERER

BRUG VIDENS- 
BANKENS VIDEN!

REDAKTØR
SKIFTE 
PÅ MEDLEMSBLADET
Bladets redaktør de seneste måneder, 
Tommy P. Christensen, har videregivet 
stafetten til Marian C. Prestage, der fra 
og med dette nummer er bladets faste 
redaktør. 

Tommy har udført opgaven på tilfreds-
stillende vis, og bestyrelsen vil hermed 
sige den ”gamle redaktør” stor tak for 
en flot indsats. Tommy vil fortsat være at 
finde som én af foreningens ihærdige fri-
villige, både som underviser og medlem 
af aktivitetsudvalget samt bladudvalget.
Skiftet er samtidig et goddag til et plan-
lagt redesign af bladet, som, vi ønsker, 
skal signalere foreningens fremdrift og 
vækst på en ny, forfriskende og elegant 
måde. Vi håber, at læserne vil tage pænt 
imod det ”nye” medlemsblad, der også 
denne gang har en række spændende 
artikler og relevante indlæg. 

 10% 
PÅ TRAILEREN MED  
STENA LINE
Som noget nyt får du nu også 10% på 
din trailer, når du rejser med Stena Line 
til Sverige. Hidtil har rabatten kun være 
gældende for bil inkl. personer. De 10% 
gælder dog ikke for bil og trailer i juli og 
august måned.
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GÅ	IND	PÅ	WWW.TORPARE.DK		
–	VIDENSBANKEN	–	OG	FIND	
SVAR	PÅ	MANGE	AF	DINE		
TORPARE-SPØRGSMÅL

Vidste du, at du i Vidensbanken 
kan finde juridiske dokumenter, 
som alle medlemmer kan gøre 
gratis brug af? Et eksempel er 
formularer for boligfællesskaber, 
som du finder under emneover-
skriften ”Ejendomsjura – specielt 
vedr. køb og salg” (Dokumenter 
og blanketter).

Vidste du, at du i Vidensbanken 
kan finde et hav af nyttige links? 
Der findes fx en linksamling til 
det offentlig Sverige under em-
neoverskriften ”Find rundt blandt 
svenske myndigheder” (Links til 
Det offentlige Sverige).

Vidste du, at du i Vidensbanken 
kan læse om bagning i stenovn, 
som findes i mange torp. Bliv også 
klog på, hvor du kan købe en ny 
eller brugt ovnluge (bakugnslucka) 
i Sverige. Se under emneoverskrif-
ten ”Husets installationer og for-
syning” (Ildsteder og skorsten).
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E lgen fylder på alle måder me-
get. En svensk turistbrochure er 
utænkelig uden et vellignende 

billede af mindst én elg, og på vej til Sve-
rige er vi aldrig i tvivl om, hvilke af vore 
medtrafikanter der skal op til en svensk 
sommarstuga. Deres biler har oftest på-
klæbet en til flere sorte silhuetter af elge. 
Det store dyr fås også afbildet på sne-
skrabere til bilruderne, som øloplukkere 
og bløde tøjdyr og som utallige former 
for nips. 

Men en rigtig levende elg sådan helt 
frit ude i naturen er ikke alle danske 
torpare beskåret at se. Ikke fordi den er 
sjælden, da man regner med, at der le-
ver et sted mellem 250.000 og 300.000 
elge i hele Sverige. Oven i købet er et af 
Sveriges helt store elgområder Småland, 
nærmere bestemt skovområderne mel-
lem Markaryd-Ljungby og Älmhult, hvor 
mange danskere har fritidshus. 

Et	stort	dyr,	der	ikke	vækker	
opsigt
Elsdyret er heller ikke særlig sky, men 
overses eller forveksles tit med noget 
mørkt i naturen – en stor sten, et par gre-
ne, nogle mørke skygger eller lignende. 
Og så har den det med pludselig at stå 
dér: I en lysning, ved et skovbryn eller 
ved vejkanten, ubevægelig som et foto-
grafisk ”frossent” billede. 

Man hører den ikke, når den kommer. 
Lydløst bevæger den sig gennem ter-
rænet. Ingen lyde af knækkede grene 
og ingen svupagtige gummistøvle-lyde, 

når den færdes i et moseområde. Det 
til trods for størrelsen. Dyret er verdens 
største hjort, 2 meter i skulderhøjde. Og 
en voksen han, en tyr, vejer omkring 500 
kg. En hun eller en ko, som den kaldes, 
vejer noget mindre. Den nordamerikan-
ske fætter, the moose, som den svenske 
er i familie med, er tilmed endnu større.

         
Trompet	og	trommer
Elgen er heller ikke et dyr af mange ord. 
Den giver nogle hoste- eller snorkelyde 
og i brunsttiden nogle nasale, trompet-
agtige lyde, som jægerne forsøger at ef-
terligne med et såkaldt elghorn, en slags 
simpel trompet.

Og når man så har fået hele familien 
trommet sammen for at nyde det fan-
tastiske syn af denne underlige, lang-
benede og uharmoniske, men absolut 
funktionelle skabning, så er den for-
svundet lige så umærkeligt, som den 
kom. 

Elgen er dog ikke mere uudgrunde-

lig, end at der er en naturlig forklaring 
på dens adfærd. Den hører til drøvtyg-
gerne, en stor dyregruppe af plante-
ædere. På svensk hedder en drøvtygger 
en idisslare. En drøvtygger skal popu-
lært sagt spise maden to gange, for at 
den kan nedbryde og udnytte den ret 
seje planteføde, som det meste af ma-
den består af. I lighed med andre drøv-
tyggere som fx en dansk malkeko, deler 
elgen døgnets timer næsten ligeligt 
i perioder med fouragering (at skaffe 
mad) og perioder, hvor den er i gang 
med at tygge drøv. 

Når den tygger drøv, har den brug for 
ro og finder derfor et uforstyrret sted, 
som dog ikke nødvendigvis ligger langt 
fra menneskelig beboelse. Ofte finder 
jeg tæt på vores hus i Sverige sådanne 
hvilesteder, som er lette at kende, da 
vegetationen er trykket flad, sådan som 
den bliver, efter at vi har siddet på et 
tæppe. Vi kan også se det på dens efter-
ladenskaber (spilninger). De er 2–3 cm 
lange, runde og sort-brune, og lægges 
sådan ligesom tabt lidt tilfældigt i en 
lille bunke.

Elg-spotting
Tidspunkterne for fødesøgning falder 
altså på alle tider af døgnet, men med 
en vis overvægt omkring skumring og 
dæmring. Så stå tidligt op eller kør lidt 
langsommere om aftenen, så er der størst 
chance for at få held med ”elg-spotting”.

Der skal meget føde til så stort et dyr. 
Hovedmenuen består af løvbærende 

ELSDYRET 
– en elsket svensker
Har ham Ole Andersen glemt Sveriges mest spektakulære pattedyr – kongen af 
de svenske skove? Nej, gemt, men ikke glemt. Der er nemlig et problem med at 
beskrive elgen eller elsdyret, som den også hedder: Der er så meget at fortælle 
om dyret, så begrænsningens kunst er svær.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

Dyret er verdens stør-
ste hjort, 2 meter i 
skulder-højde. Og en 
voksen han, en tyr, 
vejer omkring 500 kg 
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kviste som af fx birk, pil samt eg og – 
hvad skovejerne absolut ikke er glade 
for – nåle fra fyrretræerne. Mere end 
10 kg skal indenbords i løbet af en dag. 
Æbler er en delikatesse, så lad nogle 

stykker blive på træerne til elgene, og 
hav gerne fotoapparatet klar.

En anden og stor del af føden består 
af vandplanter, og elgen er en udmær-
ket svømmer. Dens pels består af hule 

hår, som giver en god opdrift. Velkendt 
er dens svømmeture over Øresund. Da 
det store dyr tillige er en god dykker, 
hentes en stor del af føden op fra bun-
den af de svenske søer!
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T ankerne går tilbage til folke-
skolens engelsktimer, når vi 
i flok sidder og tæller: en, 

två, tre, fyra, fem, sex, sju (talord = 
räkneord) etc., men det føles godt 
at starte helt fra bunden, selvom de 
fleste af os nok kender en del sven-
ske ord. Man kan også have fået 
nogle sproglige uvaner, som man 
ikke selv kan høre. 

Jeg er hoppet på et begynder-
kursus, som løber over en weekend. 

Man skal hyle som de 
ulve, man er iblandt, og 
i Danske Torpare skal 
man gerne kunne hyle 
på svensk. På den gode 
måde, forstås. Det gør 
både livet lettere og sjo-
vere, når man kan tale 
og begå sig sprogligt udi 
det svenske.

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE 
FOTO: JOHANNES JANSSON/NORDEN.ORG

Udover de daglige behov for næring 
til vækst, formering og dannelse af en 
langhåret pels til at imødegå de stren-
ge svenske vintre med har tyrene et 
ekstra behov. De skal i løbet af fire, fem 
måneder opbygge et gevir. Dannelsen 
af geviret begynder først på somme-
ren og ses som et par lodne udvækster. 
Det er den såkaldte bast, en håret hud, 
som med blodårer sørger for næring til 
geviret, mens det vokser. I den tid er 
geviret blødt og ret udsat for stød, som 
kan give skæve resultater i det færdige 
gevir. 

Når det er forbenet og færdigdannet, 
gnides den nu døde hud af mod grene 
og mindre træer. Det fejes. 

Markering	af	territorium
Fejningen sker også for at markere el-
gens territorium, og saften fra træerne 
giver geviret den smukke, gyldne farve. 
Så er elgtyren i september-oktober 
"fit for fight", og til alt held er køerne i 
brunst. Og elgjægerne ligger på lur med 
deres nypudsede geværer og med røde 
bånd om hattene, som skal advare ivrige 
bærplukkere og ditto svampesamlere 
om for Guds skyld at minde så lidt som 
muligt om en elg!

I 2009 blev der skudt 88.000 elge i 
Sverige. Afskydningen sker efter af-
talte kvoter, som er jævnt fordelt over 
hele Sverige. Kan man aflæse elgtyre-
nes alder på geviret? Ja, det påstås af 
og til, men svaret er nej. Tyre på kun 
to, tre år kan allerede have små skovle 
med flere takker. De største skovle og 
de fleste takker udvikles i seks- til ni-
års alderen, og vil man opleve Sveriges 
største elge og dermed de flotteste 
gevirer, skal man op til bjerget Kebne-
kaise i Lapland. 

I Vistadalen er elgene dobbelt så 
store som elgene i Sydsverige. Da de er 
fredet der, får de alderen til at danne 
nogle megastore gevirer. Det er som 
regel tyrene derfra, som bliver afbildet 
på de svenske kalendere. Kunne man 
nu tænke sig sådan et gevir til at friske 
lidt op på en kedelig carport, står det i 
fri handel til en pris på 3-4000 kroner. 
Men er der ikke en anden mulighed? 
Hvad med at tage på gevirjagt til vin-
ter, når tyrene har smidt geviret, i jæ-
gersproget hedder de nu kastestæn-
ger? Sådan et par kæmpegrydeskeer 
skulle vel være til at finde! Men des-
værre, naturen har altid gået ind for 
genbrug, så sne, fugt, mikroorganis-

mer og muse gnav sørger for en hurtig 
nedbrydning, så gevirerne forsvinder 
næsten som dug for solen.

Alces	alces	møder	den	danske	
folkeskole
Jeg vil runde af med en lille historie om 
elgens temperament. Den gængse op-
fattelse er et dyr med en stoisk ro. Dens 
artsnavn alces alces er græsk og bety-
der styrke. Den har altså ingen brug 
for at markere sig eller være aggressiv 
over for omgivelserne. Og dog!

Jeg var på ekskursion med en klasse 
til et kendt elgområde, som hedder 
Hunneberg. Det ligger tæt på Trollhät-
tan, og her er antallet af elge stort. 

Ved en parkeringsplads i området fik 
en svensker en lille ekstrafortjeneste 
ved at blive fotograferet af turisterne, 
mens han fodrede elge. Effekten er vel-
kendt – den naturlige skyhed over for 
mennesker forsvinder. En elgko med 
en stor kalv fouragerede stille og fre-
deligt tæt på os. Jeg skulle selvfølgelig 
have årets foto, så jeg gik tættere på 
den lille familie og stod uden at be-
mærke det mellem koen og kalven. 
Pludselig reagerede koen. Uden en lyd 
satte den efter mig og klassen. Med de 
lange skarpe forklove langede den ud 
efter os. Vi flygtede, væltende rundt i 
grøfter, over træstubbe – og nej, jeg 
har det desværre ikke på video. Efter 
nogle meters forfølgelse vendte den 
om, løb tilbage til kalven og forsvandt, 
idet den efterlod en halvskræmt klasse 
og en forpustet folkeskolelærer.

Hvad	nu	hvis	man	møder	en	
elg	på	vejen
Til sidst den alvorlige advarsel, hvis 
man møder elge i trafikken. Ser du en 
elg passere vejen: Brems hårdt op! Kan 
det ikke nås, må du forsøge at undvige. 
Kør ALTID bagom elgen, da den altid 
fortsætter ligeud. En ko følges ofte af 
en eller to kalve, men hellere mødet 
med en kalv end med en voksen elg. Et 
halvt ton oppe på forruden er meget 
ødelæggende både for bilen og dens 
fører.

n

NOGLE SVENSKE 
DRILLEORD
(SE)  (DA)
artig		 =		 høflig
mark		 =		 jord
orm		 =		 slange
snor		 =		 snot
torv		 =		 tørv
öde		 =		 skæbne
otålig	 =		 utålmodig
nyttigt	 =		 sundt
damm		 =		 støv
tak		 =		 loft,	tag

PRATAR  DU SVENSKA?
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VIL DU OGSÅ LÆRE (MERE) SVENSK?
Danske	Torpare	tilbyder	forskellige	svenskkurser	–	både	for	begyndere	og	
viderekommende.	 Du	 kan	 sågar	 tage	 et	 online	 kursus.	 Se	 denne	 sæsons	
svenskkurser	i	dette	blad,	og	book	dit	ønskede	hold	på	www.torpare.dk.

Download	 miniguide	 til	 ”svensk	 for	 danskere”	 på:	 www.torpare.dk/	
vidensbank/filer/KulturGrammatikV1-2.pdf

PRATAR  DU SVENSKA?
Personligt foretrækker jeg intense 
forløb, men der er også mange tor-
pare, der møder op i Rosenkæret en 
dag om ugen for at ”lære sig svens-
ka”. For på svensk lærer man sig nem-
lig et sprog.

Fra	dansk	til	svensk	og	engelsk	
til	svensk
På mit begynderkursus var vi ikke 
kun danskere i klasselokalet. Blandt 
deltagerne var der faktisk to ”uden-
landske” torpare: En canadier med 
hus på vej og en irer med hus i Sve-
rige. De kastede sig begge med stort 
gåpåmod ud i et sprog, som ikke 
umiddelbart minder ret meget om 
det engelske. I hvert fald ikke så me-
get som det danske, hvor vi andre 
måske har en fordel.

Det svenske alfabet har 29 bog-
staver (de har modsat os optaget ’w’ 
i alfabetet), og det sidste bogstav er 
’ö’ og ikke ’å’ som på dansk. Den vi-
den er måske mest for sprognørder, 
og jeg lytter opmærksomt, mens jeg 
spiser en ”kaka” med meget hårde 
konsonanter. Lige på dette område 
er det svenske og det danske sprog 
meget forskellige. Svenskerne er me-
get emsige med deres konsonanter 
(fx k, t og p). Her sluger man ikke 
enden af ordet. Konsonanterne skal 
helst udtales meget tydeligt, for at vi 
bliver forstået af en svensker.

Vores underviser Kenneth Bengts-
son er svensker og har boet i Danmark 
i 17 år. Han arbejder som svenskun-
derviser og freelance journalist, og 
han taler ret godt dansk. ”Den største 
udfordring for danskere, der vil lære 
svensk, er at få hjernen til at glemme, 
at man er dansk, når man skal udtale 
ord, der er identiske på svensk eller 
ligner hinanden”, siger han.

Man	må	trampe	i	klaveret	for		
at	lære
Når man lærer svensk eller et andet 
sprog, handler det meget om at kaste 
sine (danske) hæmninger over bord 
og bare forsøge sig på svensk og 

snakke løs. Ellers lærer man ikke ud-
talen og får en fornemmelse for spro-
get. Og så må man lave fejl og nogen 
gange ”trampa i klaveret” (træde i 
spinaten) undervejs. For Torpares 
udsendte er det nok udtalen, der er 
den største udfordring. Men øvelse 
gør mester, og jeg har samtidig kørt 

et kursusforløb på min iPod, når tid 
og sted var til at snakke højt for mig 
selv – på svensk. Det er et godt sup-
plement til kurset og passer eminent 
til lange køreture til Sverige. 

Nu må jeg hjem og ”plugga” (stu-
dere). Så skal man helst være ”pigg” 
(frisk)…    n
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N år alle de handlende i Skandina-
viens største varehus Gekås for-
lader den lille varehusby Ulla-

red, så er det med et stort smil, og inden 
de starter bilen, så har de ofte ubevidst  
planlagt, hvornår de vil komme tilbage. 

Ullared har ca. 800 indbyggere, og 
omdrejningspunktet i byen er butikken 
Gekås. Vi var heldige at få aftalt et møde 
med Boris Lennerhov, som er øverste di-
rektør for ”butikken”, som i 2010 omsatte 
for fire mia. svenske kroner. 

Mund til mund-metoden
Butikken Gekås blev startet for 48 år si-
den af Göran Karlsson – med forkortel-
sen G.K. På dette tidspunkt var der en 
del tøjfabrikation i Ullared-området. Han 
opkøbte mindre varepartier hos disse 
tøjfabrikanter og solgte det så videre til 
en fornuftig pris. 

Disse tøjpartier blev solgt videre i et 
lille lokale i Ullared, og forretningsfiloso-
fien var, at der ikke skulle reklameres for 
tingene. Kendskabet til de gode tilbud 
blev kun formidlet via mund-til-mund-
metoden. Butikken og kendskabet til 
den blev stille og roligt større og større.

I 1991 var omfanget af virksomheden 
blevet så stort og kendt, at den oprinde-
lige ejer valgte at sælge sit livsværk til 
seks af sine nøglemedarbejdere. De var 
stærke inden for hvert deres område, 
og den yngste af de nye butiksejere var 

Har du besøgt  
SKANDINAVIENS 
STØRSTE VAREHUS?
Byen Ullared ligger langt fra motorvejen ude midt i den fantastiske svenske  
natur. Hvad får svenskerne til at valfarte til dette sted fra det højeste nord til det 
sydligste Sverige – og ikke mindst hvad får danskerne til det? 

TEKST: ANNETTE & NIELS STÆRUP   FOTO: GEKÅS ULLARED

Gekås i Ullared er skabt til powershopping - og kunderne strømmer til.



august  I  Torpare  11

dengang kun 23 år. På dette tidspunkt 
var omsætningen da nået op på 625 
mio. kroner. I 2004 købte to af disse 
seks nøglemedarbejder de andre ud, 
og disse to fortsatte herefter som ejere 
af Gekås. Det år omsatte butikken for to 
mia. svenske kroner.    

Forretningsfilosofi
Det var fantastisk at sidde over for en 
direktør for en virksomhed, som har 
fastholdt de oprindelige forretnings-
principper og ikke ladet sig foranledige 
til at ændre på dem. Indtil nu har det 
bestemt også vist sig, at det har virket. 
Gekås udsender ingen form for rekla-
mer per post. Man kan ikke finde priser 
på deres hjemmeside, og de oplyser 
ikke priser på deres produkter via tele-
fonen. Til gengæld så lover de, at deres 
priser altid er lave og ikke svinger fra 
uge til uge. 

Kunderne får altid de samme lave 
priser, uanset hvornår de besøger bu-
tikken, og de skal ikke jagte de gode 
tilbud i en bestemt uge, hvor de risike-
rer, at varen kan være udsolgt, når de 
kommer forbi butikken. Målet for Ge-
kås er, at alle skal forlade butikken med 
et stort smil om munden ved tanken 
om alle de penge, der er sparet. Målet 
er også, at de fortæller historien videre 
til andre og så kommer igen og køber 
stort ind.

Gekås er et sted, man er glad for 
at arbejde. Ifølge Boris Lennerhov er 
personaleomsætningen (udskiftning 
af personale) kun er på tre procent. 
Der er 600 fastansatte, og i højsæso-
nen er der ansat yderligere 600. Høj-
sæsonen er på ca. 10 måneder om 
året, og lavsæsonen er kun januar og 
februar måned.

Uanset hvem vi mødte af medar-
bejdere, så var alle glade og meget 
hjælpsomme. Det er netop persona-
lepolitikken hos Gekås, at det skal 
være sjovt at gå på arbejde, og at der 
skal tages højde for det enkelte indi-
vid. På vores vej igennem hele butik-
ken hilste Boris på alle medarbejdere, 
og nogle fik en bemærkning med på 
vejen. Han nåede også at blive foto-
graferet sammen med nogle af kun-
derne, inden vi nåede frem til hans 
kontor.  

Hvad kan du købe i Gekås?
Ofte kan du få det ønskede produkt i 
et kendt mærke, og så er det muligt 
af få produktet i Gekås’ eget mærke, 
bare til en endnu lavere pris. Vi har 
efterhånden været i butikken nogle 
gange og bliver hver gang lige im-
poneret over udbuddet: Der findes 
muligheder inden for værktøj, fiskeri, 
biler, heste og husdyr, personlig hy-
giejne, børnetøj, dame- og herretøj, 

legetøj, babyudstyr, film, elektronik, 
lamper, madvarer og meget andet. 

I dag sker butikkens indkøb ikke via 
overskudspartier af varer fra andre for-
retninger, men Gekås får fx designet tøj, 
der bliver syet i udlandet. Kvalitetskravet 
til tøjet er, at det skal være bedre end det 
tøj, som kan købes i H&M. Vores erfaring 
er, at det bestemt holder.

Hvad er der ellers i Ullared?
Ud over Gekås så er der også en del out-
let-butikker inden for sko, tasker og tøj i 
byen. Når der så er handlet igennem, er 
det også muligt at spise på et stort ud-
valg af spisesteder i nærheden af Gekås.

I de naturskønne områder er der også 
en campingplads, der tilmed er Sveriges 
bedst besøgte. En del af campisterne 
planlægger simpelthen deres ferie, så 
de kan handle løs i Gekås. Og det sidste 
nye påfund fra Boris Lennerhov er, at der 

Boris Lennerhov, direktør for 
Gekås i Ullared, med op mod 
1200 ansatte.

TILBUD TIL TORPARE
Vi aftalte med Boris Lennerhov, at 
hvis du som torpare kommer forbi 
Gekås og besøger kaffebaren Kaffe 
& Co, så giver et gyldigt medlems-
kort adgang til 1 x gratis kaffe med 
kanelbulle. 

Tilbuddet gælder resten af 2011

FAKTA
Salgshits	i	2010

	13	mio.	sokker	
	100	mio.	kageforme	i	papir
	2000	tons	slik
	1	mio.	flasker	shampoo
	750.000	par	jeans	(2.000	per	dag)

➜
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skal bygges et hotel med 95 værelser – 
selvfølgelig tæt på Gekås.

Hvornår kommer næste Gekås?
Når noget er en succes, ser man ofte, at 
der bliver lavet flere forretninger i andre 
dele af landet. Det kommer dog ikke til 
at ske i dette tilfælde, da de nuværende 
ejere har besluttet, at der kun skal være 
ét Gekås. 

Grundidéen er, at det stadigvæk skal 
være noget unikt, som alle rejser efter. 
Virksomheden har en størrelse, som er 
overskuelig, og den kan styre udbuddet 
af varer til fornuftige priser til kunder-
nes fordel. Det er både for direktøren og 
ejerne vigtigt at fastholde den autenti-
ske Gekås-ånd i virksomheden, ligesom 
målet hele tiden er at gøre alt lidt bedre. 

Hvorfor skulle man også ødelægge en 
af Sveriges største turistattraktioner, der 
årligt besøges af over 4,5 mio. menne-
sker?

Vores erfaring - og indkøbsråd 
Vi har været i Gekås på forskellige tids-
punkter af året, og det tidspunkt, vi op-
levede flest mennesker, var i efterårsfe-
rien. Til gengæld var der god plads i uge 
syv. Vi har købt masser af godt, solidt tøj 
til vores børnebørn. Svenskerne er rig-
tig gode til udendørstøj såsom huer og 
vanter. Skyllemiddel, bagepapir, kaffe-
filtre og opvasketabs er blandt de sikre 
hits i indkøbsvognen hver gang, vi læg-
ger vejen forbi. 

Det er en rigtig god idé at tage sig 
god tid, holde en kaffepause og ellers 

glæde sig over det, man sparer. Gekås 
er et sted, hvor man bør tage sig rigtig 
god tid, og så får man hurtigt en hel 
dag ud af det.   
 

   n

Varehuset Gekås’ store indkøbsområde. Uden for billedet (t.h.) findes flere store parkeringspladser - i flere niveauer.

FAKTA
Rekorder	i	2010

	4,5 mio. kunder
	Det størst antal kunder på 

 en dag: 27.100
	Den længste kø: 1,4 km
	Den længste ventetid ved 
 kassen: 3 ½ time
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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 

www.torpare.dk

Den korteste og bedste vej til Sverige 

Altid en afgang der passer

Nyd en behagelig pause på vejen til Sverige. Kom ind i vor butik om bord. Her fi nder du masser af gode 
tilbud på chokolade, gaveartikler, vin og parfumer i mange varianter. Eller lad dig friste af noget godt til 
ganen - en lækker frisk sandwich eller en god kop kaffe med wienerbrød. Velkommen om bord.

Hold en dejlig pause på færgen
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D er er mange lighedspunkter 
mellem Danmark og Sverige, 
hvis du er utilfreds forbruger og 

vil klage over en vare eller serviceydelse 
(fx håndværkerydelse). Men sproget og 
et lidt anderledes klagesystem kan godt 
give udfordringer. Vi klæder dig på til at 
forfølge din ret med gode råd og oplys-
ning om steder, du kan få hjælp.    

FØRSTE	SKRIDT:	
Kontakt den erhvervsdrivende
Du skal altid først kontakte den erhvervs-
drivende, du klager over. Han skal have 
mulighed for at vurdere din klage og 
undersøge det, du klager over. Du kan 
forbedre din stilling med nogle enkle 
huskeregler.

Få det på skrift
Det er en god ide at have alting på skrift. 
Hvis du aftaler noget med den erhvervs-
drivende mundtligt, så følg op med en 
mail, hvor du opsummerer, hvad der 
blev sagt, aftalt og hvornår. Skriv også 
klageforløbet ned til dit eget brug, så du 
senere kan huske, hvad der skete hvor-
når.  

Klag hurtigst muligt 
Når du opdager en fejl, skal du klage så 
hurtigt som muligt. Klager du inden to 
måneder efter, du har opdaget fejlen, er 
det tidsnok ifølge loven i Sverige.

Opstår fejlen først efter lang tid, kan 
det muligvis være for sent at klage, selv-
om du gør det med det samme. Drejer 
det sig om en klage over en vare, har 
man i Sverige ret til at klage i op til tre 

år, efter man har købt den. Hvis det er 
en håndværkerydelse, gælder der to for-
skellige klagefrister. Enten tre år eller 10 
år afhængig af ydelsen. 

Følg op på klagen
Også efter du har klaget første gang, 
bør du være aktiv. Følg op over for den 
erhvervsdrivende, så der ikke pludselig 
går meget lang tid, uden at der sker no-
get i sagen.

Sikr beviserne
Tænk over, hvordan du beviser det, du er 
utilfreds med. Hvis det senere bliver til 
en klagesag, vil det ofte være afgørende, 
at du kan bevise, at du har ret. Tag fx fo-
tos af det dårlige malerarbejde eller det 
utætte toilet. Eller hvis du synes, at den 
nye havetraktor lyder mærkelig, så lad 
være med at køre videre på den. Og lad 
være med at forsøge at reparere fejlene 
selv. Men bliver det nødvendigt at ud-
bedre fejlene, inden du har fået ret i din 
klage, så gem de udskiftede dele. 

Hold pengene tilbage
Hvis det er muligt, så hold eventuelt en 
del af betalingen tilbage. Efter loven har 
du ret til at holde så meget tilbage, som 
det vil koste at reparere fejlen. Men du 
bør søge råd hos fx Danske Torpare eller 
den lokale konsumentvägledare, inden 
du tilbageholder penge.   

NÆSTE	SKRIDT: 
Søg råd om dine muligheder
Bliver sagen ikke løst tilfredsstillende 
ved at tale med den erhvervsdrivende, 

så er der flere gode muligheder for at få 
gratis vejledning.

Kommunernes konsument-
vägledare  
I de fleste kommuner er der gratis for-
brugerrådgivning (konsumentvägledare), 
hvor du kan få rådgivning om din kon-
krete sag. Kontakt din kommune eller søg 
oplysninger om vejledningen på Konsu-
mentverkets hjemmeside: www.ko.se. 

Konsumentbyråerna
Hvis du søger råd i en sag, der vedrører 
bank og finansiering, el, forsikring eller 
tele/tv/internet, findes der på disse om-
råder i Sverige nogle specialiserede for-
brugerrådgivninger (konsumentbyråer). 
Du finder oplysninger om disse på Kon-
sumentverkets hjemmeside: www.ko.se.

Danske Torpares jurarådgivning
Foreningens juridiske rådgivning udføres 
af danske jurister med særligt kendskab 
til svenske forhold. Rådgivningen er gra-
tis og kan foregå telefonisk eller ved frem-
møde på sekretariatet i Søborg.   

Forbruger Europa
Forbruger Europa tilbyder gratis vejled-
ning til forbrugere om køb i andre EU-
lande. Dansk vejledning får du i Køben-
havn på tel. 32 66 90 00. På hjemmesiden 
www.forbrugereuropa.dk kan du bl.a. 
udfylde en klageformular, som videre-
sendes for dig. 

Konsumentverket
Konsumetverket er den svenske forbru-

HVIS DU SKAL  
KLAGE I SVERIGE
Er du utilfreds med dit nye køleskab i torpet? Eller har maleren ikke lavet det, 
I aftalte? Her får du gode råd til, hvordan du griber en klage rigtigt an, og hvor 
du kan få vejledning - både i Sverige og i Danmark.  

TEKST: LARS ARENT
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FIND RUNDT I DET  
OFFENTLIGE SVERIGE
Danske	Torpares	Vidensbank	
på	www.torpare.dk	indeholder	
orientering	og	links	til	det	
offentlige	Sverige,	herunder	om	
forbrugerrettigheder.	

GABESTOK
På	hjemmesiden	Råd	&	Rön		
www.radron.se	der	udgives	af	
Sveriges	Konsumenter,	finder	du	
en	oversigt	over	erhvervsdrivende,	
der	ikke	efterlever	Allmänna	
reklamationsnämndens	afgørelser.	

BRUG FOR HJÆLP  
PÅ DANSK?
Husk,	at	du	som	medlem	af	
Danske	Torpare	har	ret	til	gratis	
jurarådgivning	af	foreningens	
erfarne	jurister	med	særlig	erfaring	
i	svenske	forhold.	Rådgivning	
kan	både	foregå	telefonisk	eller	
ved	fremmøde.		Tid	bestilles	hos	
sekretariatet	på	tel.	39	29	52	82.

gerstyrelse. På deres hjemmeside www.
ko.se er der masser af gode råd. Der 
er bl.a. information om rettigheder og 
klagemuligheder. Du finder også for-
skellige klagebreve, du kan udfylde og 
sende til den pågældende erhvervsdri-
vende. 

SIDSTE	SKRIDT:	
Sag mod den erhvervsdrivende
I sidste ende kan det blive nødvendigt 
at føre en sag mod sælgeren eller hånd-
værkeren for at få ret. Den billigste og 
letteste måde at føre sag på er ved at 
indgive en klage til det svenske forbru-
gerklagenævn ARN (Allmänna reklama-
tionsnämnden). Overvejer du at klage, 
er der nogle ting, du bør være opmærk-
som på.

Nævnet kan ikke behandle alle 
klager
Der gælder visse beløbsgrænser og be-
grænsninger i hvilke typer klager, der 
behandles hos klagenævnet. Begræns-
ningerne fremgår af nævnets hjemme-
side: www.arn.se.

Indgivelse af klage
Du skal klage senest seks måneder ef-
ter, at den erhvervsdrivende har afvist 

dit krav. Din klage skal være skriftlig, 
men derudover er der ikke særlige krav 
til, hvordan din klage skal være udfor-
met. Men det er en god idé at anvende 
de formularer, der er på nævnets hjem-
meside. Det er gratis at klage.

Brug for en sagkyndig udtalelse
I visse typer af sager vil det være nød-
vendigt med en sagkyndig udtalelse. Fx 
hvis en håndværkers arbejde skal vur-
deres af en uvildig, der skal undersøge, 
om arbejdet er gjort godt nok. Hvis det 
er dig, der inddrager en sagkyndig, er 
det også dig, der skal betale for hans 
arbejde. Det kan koste flere tusinde 
kroner. Hvis du vinder sagen, vil du som 
oftest få udgiften refunderet af den er-
hvervsdrivende, du har klaget over.   

Retssag ved domstolene 
I visse sager er klagenævnet ikke en 
mulighed eller det rigtige. Så kan det 
være nødvendigt at overveje en retssag 
ved de svenske domstole. Du bør altid 
søge rådgivning, inden du giver dig i 
kast med en domstolssag. Tjek i den 
forbindelse, om din husforsikring har 
retshjælpsdækning til udgifter ved en 
retssag. 

 ➜

Det kan være svært at vide, hvor man skal henvende sig, hvis man vil klage over en vare eller serviceydelse i Sverige, men der er hjælp at hente. 
Kommunerne har fx gratis forbrugerrådgivning, og du kan altid søge hjælp hos Danske Torpares jurarådgivning.
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KAMPEN MOD SVENSK 
ENTREPRENØR
Torpare-ægtepar fik ny afløbsinstallation i deres torp i 2008, men et halvt år 
senere viste anlægget sig at være utæt, så der sivede grundvand ind i systemet. 
Entreprenøren gjorde intet, selvom det blev fastslået, at afløbsrørene ikke var 
blevet lagt i frostfri jord. Det førte til lang klagesag, som ægteparret vandt tre år 
senere, men sagen er ikke slut.

TEKST: LARS ARENT  FOTO: JAN JOHANSEN OG CARSTEN HOLMBO JENSEN 

A nne Marie og Jan Johansen har 
oplevet det, som ingen har lyst 
til at prøve. Den gode positive 

dialog med entreprenøren omkring de-
res nye defekte afløbsinstallation blev 
afløst af hidsige diskussioner, anbefalede 
breve og en klagesag. Nu er klagesagen 
vundet, men udsigten til nogensinde at 
få entreprenøren til at udbedre fejlene er 
dårlig. 

I september 2008 fik ægteparret ny 
afløbsinstallation til deres fritidshus i 
Älmhult og regnede med, at alt var i den 
skønneste orden. De havde indhentet 
tilbud fra to entreprenører, som begge 
var blevet anbefalet af andre, og ægte-
parret valgte den billigste. Det ærgrer 
dem i dag. Problemerne viste sig første 
gang et halvt år senere. Pumpen i pum-
pebrønden kørte hele tiden, selvom der 
ikke kom spildevand fra huset.

- I marts 2009 blev jeg klar over, at der 
trængte vand ind i systemet, og at noget 
var galt, fortæller Jan Johansen. 

Diskussion med entreprenøren
Den episode startede en langvarig dis-
kussion med entreprenøren om, hvad 
der var galt, og hvem der var ansvarlig. 
Årsagen blev først afklaret et helt år se-
nere af Jan Johansen selv. Rørene var 
ikke blevet lagt i frostfri jord, og derfor 

sprængtes de og gav utætte afløb, som 
grundvandet kunne trænge ind i. Det var 
klart en entreprenørfejl, mener ægtepar-
ret, men entreprenøren har ikke ønsket 
at gøre noget for at udbedre fejlene.   

Klagesag næste skridt
Efter at fejlen blev konstateret i april 
2010, holder entreprenøren ganske en-
kelt op med at svare, når ægteparret Jo-
hansen henvender sig. De nægter dog at 
lade ham slippe så let og er indstillet på 
at fortsætte kampen for at få ret, selvom 
det vil koste både tid, penge og kræfter. 
De kontakter Danske Torpare, Älmhult 
kommune, konsumentvejledningen i 
Ljungby og Konsumentverket (svarer 
til Forbrugerstyrelsen) for at få råd om, 
hvad de kan gøre, og hvordan en klage-
sag skal gribes an. 

De følger derefter en opfordring fra 
konsumentvejledningen om at få en 
sagkyndig til at udtale sig om afløbsin-
stallationen. Den sagkyndiges vurde-
ring er klokkeklar – rørene burde have 
været gravet længere ned for at kunne 
modstå frost, og hele anlægget til 

Røret til afløbsinstallationen burde være 
gravet ca. 1,2 meter ned i frostfri dybde 
ifølge den sagkyndige i sagen.

”Set i bagklogska-
bens lys skulle vi 
have gjort mere ud 
af at spørge os for” 
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SAGSFORLØB  
I KORTE TRÆK
September 2008:	Ny afløbsinstalla-
tion etableres.
Marts 2009:	Grundvand løber ind 
i trekammer- og pumpebrønd. Der 
klages til entreprenøren.
April 2009:	Entreprenøren meddeler, 
at det er ægteparrets egen fejl, at 
anlægget er defekt.
Maj-juni 2009:	Entreprenøren afviser 
fortsat at udbedre fejl.
Oktober 2009:	Entreprenøren lover at 
afhjælpe problemet til næste forår.
Marts 2010:	Jan Johansen kaldes til 
Sverige af sin nabo, da hans pumpe 
kører uafbrudt.
April 2010:	Årsagen til fejlen klarlæg-
ges af Jan Johansen.
April-juni 2010:	Entreprenøren afviser 
ansvar og holder helt op med at svare 
ægteparret Johansen.
Juli-august 2010:	Ægteparret Jo-
hansen drøfter sagen med danske og 
svenske rådgivere. Der laves aftale om 
besigtigelse af afløbsanlægget med 
en sagkyndig.
September 2010:	Sagkyndig fastslår, 
at afløbsinstallationen burde være ført 
til frostfri dybde. Ægteparret Johansen 
klager til ARN (Allmänna Reklamati-
onsnämnden). 
Februar 2011:	Ægteparret Johansen 
får medhold i klagesag. Ægteparret 
konstaterer samtidig, at entrepre-
nøren allerede i juli 2010 var gået 
konkurs.  

130.000 svenske kroner skal laves om. 
Og med den vurdering i hånden indkla-
ger ægteparret entreprenøren for det 
svenske forbrugerklagenævn ARN (All-
männa reklamationsnämnden).     

Ægteparrets erfaring er, at man godt 
kan håndtere en klagesag, selvom det 
foregår i Sverige. 

- Alle har talt tydeligt og forståeligt, 
og vores breve har vi kunnet skrive på 
dansk med lidt svenske ord og vendin-
ger, siger Anne Marie Johansen. 

Fejring trods frustration
I februar 2011 kom afgørelsen. Entre-
prenøren skal afhjælpe alle fejl og be-
tale ægteparrets udgifter. Men lige lidt 
hjælper det, for entreprenøren er gået 
konkurs i mellemtiden. Netop nu venter 
Anne Marie og Jan Johansen på at høre 
fra konkursboet, om der er noget at 
komme efter, men chancen er lille. Det 
ser derfor ud til, at ægteparret selv må 
finansiere reetableringen af det 130.000 
kroner dyre anlæg. På spørgsmålet om 
de kunne have grebet sagen anderledes 
an, siger Jan Johansen:

- Måske skulle vi have været hurtigere 
hele vejen igennem, så sagen kunne 
være afsluttet inden konkursen. Det trak 
ud, fordi vi ikke er i Sverige hele tiden. 
Det kan også være, at en advokat tidli-
gere kunne have skaffet os nogle penge 
via et forlig.  

Oplevelserne har haft sin pris, og der 
er stadig frustrationer hos ægteparret. 

- Vi har brugt mange, mange timer på 

det her. Og jeg har hørt, at entreprenø-
ren er startet op igen med et nyt firma, 
og det forarger mig, siger Jan Johansen. 

- Og der har været søvnløse nætter 
undervejs. Nu er vi nået dertil, hvor vi 
vil fejre, det er slut, også selvom vi får 
at vide, at der ikke er nogen penge i 
konkursboet, konkluderer Anne Marie 
Johansen.    

Et anderledes forløb?
Kunne de selv have gjort noget for ikke 
at havne i den situation med entrepre-
nøren?

- Set i bagklogskabens lys skulle vi 
have gjort mere ud af at spørge os for, 
inden vi indgik en aftale. Vi kunne også 
have krævet en uddybende beskrivelse 
af projektet. Eller hvis vi havde været 
til stede under arbejdet eller brugt de 
10.000 svenske kroner, det ville have ko-
stet at få en ingeniør til at tjekke arbej-
det for os undervejs. De penge havde 
været givet godt ud, vurderer Jan Jo-
hansen.           n

Ifølge afgørelsen skal entreprenøren af-
hjælpe fejl og betale 6009 svenske kroner 
til ægteparret Johansen.

I flere år brugte ægteparret Johansen mange weekender i deres torp ved Älmhult til at diskutere 
med entreprenøren om deres nyetablerede afløbsinstallation.

”Jeg har hørt, at 
entreprenøren er 
startet op igen med 
et nyt firma, og det 
forarger mig”
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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

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)

3024

 
 
 
 
 
        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.
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Foto: Carsten Holmbo Jensen
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Så er vi klar med et stort og flot program til den nye aktivitetssæson i Danske 
Torpare. Hvad enten du vil lære at plukke svampe, har mod på at deltage i et nyt 
torpare-kor eller brænder for at renovere dit gamle torp helt eller delvist, så er 
der noget for enhver smag. 
Med masser af brugbart input fra vinterens medlemsundersøgelse har vi kun-
net tænke i nye baner, og det vil vi fortsætte med, når vi planlægger aktiviteter 
fremadrettet. Men programmet indeholder også gamle populære ”travere” som 
fx vores brøndkurser og svenskkurser.

Sidste sæson slog alle rekorder i tilmeldingsprocent og antal ekstrahold, så 
du skal holde dig til ilden, hvis du vil være med denne gang. Startskuddet lyder 
onsdag den 10. august 2011, hvor alle kurser og arrangementer bliver lagt op på 
www.torpare.dk til booking under ”Aktiviteter”.

Læs programmet igennem og lad dig inspirere til dit torpare-liv. Vi tilbyder i alt 
39 kurser, hvoraf 12 er nyheder.     

Vi glæder os til at se dig!

Jørgen Steen
Aktivitetsudvalgets formand

VELKOMMEN 
TIL	EN	NY	AKTIVITETSSÆSON	2011/2012

FRIVILLIGE  
ILDSJÆLE  
VELKOMNE

Har	du	lyst	til	at	være	
med	til	at	planlægge	
kommende	aktiviteter,	el-
ler	har	du	mod	på	at	være	
med	som	vært	til	nogle	
kurser	eller	foredrag,	er	
du	meget	velkommen	til	
at	ringe	til	sekretariatet	
for	at	høre	om	mulig-
hederne	for	at	arbejde	
frivilligt	i	foreningen.

Foto: Carsten Holmbo Jensen
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JAZZ OG VISER PÅ SVENSK – CATHRINE 
LEGARDH HYLDER MONICA ZETTERLUND 
Mange husker sikkert Monica Zetterlunds ”Sakta vi gå genom 
stan”og ”Monicas vals”. Nu er der mulighed for et genhør, når den 
dansk-svenske jazzsangerinde Cathrine Legardh hylder hende. 
Med sig har hun sit lille orkester i skikkelse af Hugo Rasmussen 
(bas) og Francesco Calì (piano/harmonika). Du kan forvente dig en 
varm koncertoplevelse på svensk med Monicas mange og alsidige 
musikperler. Koncerten rummer sange fra samarbejdet med Bill 
Evans samt en række jazzstandards oversat til svensk af bl.a. Beppe 
Wolgers, Hasse og Tage samt Olle Adolphsson og Povel Ramel. 

MUSIK OG SANG

TORPARE-KORET - KOM OG SYNG MED
Går du med en sangfugl i maven og holder du af svensk musik og 
svenske sange, så er vores nydannede kor måske noget for dig. Vi 
synger flerstemmige satser fra den svenske sangskat. Vi mødes ca. 
hver 14. dag, og korets første delmål er at optræde på torparnes 
generalforsamling i foråret 2012.
Vores dirigent hedder Ulla Jørholt. Hun er professionel korsanger og 
har også erfaring med korledelse – og så holder hun meget af det 
svenske sprog.

MUSICALSANGE OG FORTÆLLING OM 
UDVANDRERNE 

I årene 1868-1910 udvandrede en mio. svenskere til Amerika. 
Nogle rejste, fordi deres børn ikke kunne spise sig mætte. Andre 
søgte friheden. Vilhelm Moberg har skrevet fantastiske bøger om 
en gruppe mennesker, der forlod Småland, og de to mænd fra 
ABBA har skrevet en lige så fantastisk musical om udvandrerne. I 
denne koncert kombineres oplæsning fra bøgerne med sange fra 
musicalen af sopran Anna Jonsson og pianist Kim Eriksen. 

Holdnummer:  MS45 
(min. 20 - max. 35 pladser)

Dato: 12 tirsdage kl. 17-19. Den 
4. og 18. oktober, den 1. og 15. 
og 29. november 2011, den 3. 
og 17. og 31. januar, den 14. og 
28. februar samt den 13. og 27. 
marts 2012.

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr. 

Traktement: Kaffe, te, kakao

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Fredag 
den 16. september 2011 

Holdnummer:  MS41
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Tirsdag den 11. oktober 
2011 kl. 19.00 

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 150 kr. 

Traktement: Sandwich 
+ en vand/øl serveres fra 
kl. 18 – en time før start.
Kaffe og te i pausen. 

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Fredag 
den 23. september 2011

Holdnummer:  MS42 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Tirsdag den 8. november 
2011 kl. 19.00 

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

 

Pris pr. deltager: 150 kr. 

Traktement: Sandwich 
+ en vand/øl serveres fra 
kl. 18 – en time før start. 
Kaffe og te i pausen.

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Fredag 
den 21. oktober 2011

SVENSKE SANGE OG VISER
Tag med på rundrejse i den svenske sangskat sammen med den 
svenskfødte sangerinde Rebecca Forsberg Svendsen og hendes 
mand pianist Anders Forsberg Svendsen.
Musikalsk vandrer vi gennem Stockholms gader med Monica Zet-
terlund, nyder sommervinden i skærgården med Calle Schewen 
og danser samba på Copacabana med Cornelis Wreeswijk.
Begge optrædende er uddannet fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium i henholdsvis sang og orgel.

Holdnummer:  MS43 
(min. 25 - max. 45 pladser)

Dato: Onsdag den 18. januar 
2012 kl. 19.00 

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

 

Pris pr. deltager: 150 kr. 

Traktement: Sandwich 
+ en vand/øl serveres fra kl. 
18 – en time før. 
Kaffe og te i pausen. 

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Fredag 
den 6. januar 2012

LUCIA I DEN SVENSKE KIRKE

Traditionen tro får Danske Torpare mulighed for at opleve ægte 
svensk Lucia i den svenske kirke. I år er det Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, der står for musik og sang. 
Det er altid en populær aften, så tilmeld dig hurtigt.

Holdnummer:  MS44
 (min. 0 - max. 300 pladser)

Dato: Onsdag den 14. decem-
ber 2011. Koncerten starter i 
kirken kl. 19.00, hvor alle bedes 
være på plads. 
Fra kl. 18.00 serveres gløgg i 
Sverigesalen.

Sted: Svenska Gustafskyrkan, 
Folke Bernadottes Allé 4 (ved 
Østerport station), København 

Pris pr. deltager: 100 kr. 
Bemærk, at DT-kvitteringen 
skal bruges som billet

Traktement: Et glas gløgg 
og ”pepparkaka” indgår i 
prisen. Kirkens café er åben 
til kl. 18.

Vært: Gustafskyrkan og 
Lena Gammelgård 

Tilmelding senest: Fredag 
den 9. december 2011
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Pris pr. deltager: 75 kr. 

Traktement: Medbring 
madpakke og drikkevarer 
til frokost.

Vært: Marianne Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 26. august 2011

NATUR OG MILJØ

SVAMPETUR
Årets svampetur foregår i en skov på Sjælland, hvor vi samler 
svampe i et par timer. Det sker under kyndig instruktion af vores 
svampeekspert Bjørn W. Pedersen fra Foreningen til Svampekund-
skabens Fremme.
Efter vi har indtaget den medbragte mad og drikke, gennemgår vi 
svampefundene. 
For de uerfarne vil der være en gennemgang af, hvad enhver svam-
pesamler skal vide med fokus på de almindeligste begyndersvampe 
og de vigtigste forvekslingsmuligheder. Senere gennemgås de 
mere specielle arter. Undervejs taler vi om rensning, tilberedning og 
konservering af svampe.

Holdnummer:  NM40 
(min. 0 - max. 30 pladser) 

Dato: Lørdag den 3. september 
2011 kl. 10.00-14.00

Sted: Vil blive meddelt på 
www.torpare.dk én uge før

REJSER OG TURE

26

Aktiviteter 
- januar 2010 til marts 2010

Velkommen til Danske Torpares aktivitetssider
På de følgende sider omtaler vi en række klassiske torparetilbud – nye som gamle – indenfor sprog, musik, 
historie, kultur, udflugter, jura og økonomi. Der er virkelig mange værdifulde tilbud, som alle har til formål 
at fremme livsglæde og viden om det svenske samfund.

Bemærk, at alle medlemmer kan deltage med ledsager  og ofte også med børn  på mange af vore arrange
menter. Se nærmere herom under de enkelte aktiviteter.

Vi har nu taget Rosenkæret i brug som nyt domicil for Danske Torpare – herunder en tiltrængt forbedring 
af foreningens kursus og mødelokaler. Vi råder nu over tre mødelokaler med plads til max 50 deltagere i det 
største lokale. Dermed er der samtidig sagt farvel til svenskkurser i Landskronagade og også nogle eksterne 
mødesteder. Bemærk derfor den nye geografiske placering – Danske Torpare, Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.

Har du forslag og ideer til kommende arrangementer, vil vi med glæde høre om dem, og du skal bare sende 
en mail til et af aktivitetsudvalgets medlemmer eller direkte til sekretariatet (mail@dansketorpare.dk). Vi 
behandler herefter din henvendelse på førstkommende møde – eller tidligere. 

Med venlig hilsen

Geert Fredslund Nielsen, formand for aktivitetsudvalget

Foto: M
artin Carlsson

UDFLUGT TIL HALMSTAD
Vi mødes ved springvandet på torvet i Halmstad og går på byvan-
dring gennem staden. Vi hører bl.a. om byens historie i den danske 
tid, befæstningen og byens militære betydning, ligesom vi skal 
kigge nærmere på det nye boligbyggeri ved Nissan.
Efter frokost gives der orientering om byens shoppingmuligheder, 
og der vil være mulighed for en guidet tur på bymuseet (entréen er 
ikke inkluderet i turen). Vores guide er kulturhistoriker Lisa Elsbøll. 
 

Holdnummer:  RT43 
(min. 15 - max. 25 pladser) 

Dato: Lørdag den 3. september 
2011 kl. 10.30-14.30. 
 
Sted: Torvet i Halmstad

 

Pris pr. deltager: 200 kr.

Traktement: Fælles frokost 
inkluderet i prisen.

Vært: Tommy P. Christensen

Tilmelding senest: Mandag 
den 29. august 2011

Holdnummer:  RT41 
(min. 15 - max. 25 pladser) 

Dato: Lørdag den 1. oktober 
2011 kl. 10.30-14.30

Sted: Trefoldighedskirke, Kristi-
anstad 

OPLEV CHRISTIAN DEN 4.’S KRISTIANSTAD  
Vi mødes i Kristianstad - ved indgangen til Chr. 4.’s store, smukke 
Trefoldighedskirke og får historien om den danske og svenske 
konges kampe for herredømmet over Østersøen. Vi ser på byporte 
og på huse i bindingsværk samt hører om byens stolte militære 
traditioner. Efter frokost og kaffe orienteres vi om byens shop-
pingmuligheder. En spændende heldagstur med dansk/svensk 
historie, hvor kulturhistoriker Lisa Elsbøll går i spidsen.

Pris pr. deltager: 200 kr.

Traktement: Fælles frokost 
inkluderet i prisen.

Vært: Tommy P. Christensen

Tilmelding senest: Mandag 
den 26. september 2011

FIRMABESØG HOS ELITFÖNSTER
Vi mødes hos Elit Fönster i Vetlanda, hvor vi starter med en rund-
visning på fabrikken – fra træet kommer ind til det ”næsten fær-
dige” produkt kommer ud. Herefter vil Elitfönster servere en kop 
kaffe og fortælle om virksomhedens historie samt om det svenske 
arbejdsmarked generelt.
Elitfönster vil også præsentere en rabatordning ved køb af deres 
produkter.

Holdnummer:  RT42 
(min. 10 pladser / intet max.)

Dato: Mandag den 17. oktober 
kl. 13.00-15.00 (efterårsferien)

Sted: Elitfönster, Brogårdsgatan 
1, 57422 Vetlanda 

Pris pr. deltager: 50 kr. 
Børn under 15 år kommer 
gratis med.

Traktement: Der serveres en 
kop kaffe.

Vært og underviser: Jan Dahl 
/ Michael Fritzell  

Tilmelding senest: Lørdag 
den 8. oktober 2011 
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Holdnummer:  SV38 
(min. 5 - max. 8 pladser) 

Dato: uge 37 til 44 2011 - 
begge uger inkl.

Sted: Hjemme hos dig selv

SVENSK KØKKEN

26

Aktiviteter 
- januar 2010 til marts 2010

Velkommen til Danske Torpares aktivitetssider
På de følgende sider omtaler vi en række klassiske torparetilbud – nye som gamle – indenfor sprog, musik, 
historie, kultur, udflugter, jura og økonomi. Der er virkelig mange værdifulde tilbud, som alle har til formål 
at fremme livsglæde og viden om det svenske samfund.

Bemærk, at alle medlemmer kan deltage med ledsager  og ofte også med børn  på mange af vore arrange
menter. Se nærmere herom under de enkelte aktiviteter.

Vi har nu taget Rosenkæret i brug som nyt domicil for Danske Torpare – herunder en tiltrængt forbedring 
af foreningens kursus og mødelokaler. Vi råder nu over tre mødelokaler med plads til max 50 deltagere i det 
største lokale. Dermed er der samtidig sagt farvel til svenskkurser i Landskronagade og også nogle eksterne 
mødesteder. Bemærk derfor den nye geografiske placering – Danske Torpare, Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.

Har du forslag og ideer til kommende arrangementer, vil vi med glæde høre om dem, og du skal bare sende 
en mail til et af aktivitetsudvalgets medlemmer eller direkte til sekretariatet (mail@dansketorpare.dk). Vi 
behandler herefter din henvendelse på førstkommende møde – eller tidligere. 

Med venlig hilsen

Geert Fredslund Nielsen, formand for aktivitetsudvalget

Foto: M
artin Carlsson

FIND SJÆLEN I BRÆNDEKOMFURET 
Tag med på en kulturel oplevelse til Andelslandsbyen Nyvang og 
lær at bruge et brændekomfur – også for børn. 
Dagen indledes med et lille foredrag om, hvordan man finder 
sjælen i et brændekomfur. Sammen tilbereder vi frokost og senere 
på dagen brød til kaffebord på brændekomfur. 
Der vil være aktiviteter for børnene.
Andelslandsbyen Nyvang er et større område, der dækker mange 
forskellige aktiviteter i Danmark i perioden 1880-1950. 
Se www.andelslandsbyen.dk.

Holdnummer:  SK40 (voksne) 
og SK41 (børn) - min. 10 - max. 
30 pladser

Dato: Lørdag den 24. septem-
ber 2011 kl. 10.00-17.00

Sted: Andelslandsbyen 
Nyvang, Oldvejen 25, 4300 
Holbæk

Pris pr. deltager: Voksne: 200 
kr. Børn: 100 kr. Det er inkl. 
entré.

Traktement: Fælles tilberedt 
frokost og kaffebord + en 
vand/øl inkluderet i prisen.

Vært og underviser:  
Susanne Wilson / Aase Niel-
sen m.fl. fra Andelslandsbyen 

Tilmelding senest:  Torsdag 
den 15. september 2011 

KRYDDERSNAPSE – LAV DEM SELV 
Niels Stærup har udgivet en bog om at lave sine egne kryddersnap-
se. Han vil fortælle om lægeplanter og deres historie i de nordiske 
lande, og hvordan man finder dem i naturen. Vi lærer, hvordan 
snapsen fremstilles og får gode råd og sjove historier med i købet.  
Vi får opskrifter med hjem, og der bliver smagsprøver på 4 snapse.
Bogen og hjemmelavede kryddersnapse sælges. 

Holdnummer:  SK42 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Tirsdag den 25. oktober 
kl. 19.00

Sted: Rosenkæret 13 A. 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 18 – en 
time før start. 
Kaffe og te i pausen.

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 18. oktober 2011

SVENSK I HVERDAGEN – FOR LET ØVEDE  
V/KENNETH BENGTSSON
Dette kursus er for deltagere, der har fulgt aftenkurset for begyn-
dere eller allerede behersker svensk i et vist omfang. Vi fortsætter 
med at møde svenskerne på deres hjemmebane, men fokuserer 
nu mere på udtale og grammatik og på at lære at tale svensk.  
Vi ser også stadig på forskelle og ligheder i skik og brug.     

SVENSK I HVERDAGEN – FOR BEGYNDERE  
V/KENNETH BENGTSSON
Et kursus for dig der har lyst til at møde svenskerne på deres hjem-
mebane. Med udgangspunkt i konkrete situationer – såsom at tale 
med naboen eller håndværkeren – lærer du at begå dig i Sverige. 
Vi ser på forskelle og ligheder i skik og brug. Fra musikkens og 
prosaens verden gives eksempler fra den svenske kulturskat.

SVENSK GRAMMATIK – FJERNKURSUS  
V/LINDA KRISTIANSEN
Lær den svenske grammatik, opbyg ordforrådet og bliv bedre til at 
stave på svensk. Fjernundervisning betyder, at al undervisning og 
kontakt med læreren foregår via computeren. 
På kurset gennemgås forskellige ordgruppers bøjninger, oversæt-
telser, ordforrådsøvelser og frie skriveopgaver. Kurset løber over 8 
uger. Hver anden uge modtager du instruktioner og opgaver, som 
skal løses og sendes til læreren. Den følgende uge får du opgaverne 
retur med rettelser og kommentarer. Der må påregnes et par timers 
arbejde per opgavesæt.  

Holdnummer:  SV36 
(min. 8 - max. 12 pladser) 

Dato: Mandag den 12. septem-
ber 2011 kl. 17.00-19.30, i alt 10 
mandage

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 700 kr.

Traktement: Kaffe, te, kakao

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Mandag 
den 5. september 2011

Holdnummer:  SV37 
(min. 8 - max. 12 pladser) 

Dato: Torsdag den 15. septem-
ber 2011 kl. 17.00-19.30, i alt 10 
torsdage 

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg  

Pris pr. deltager: 700 kr.

Traktement: Kaffe, te, kakao

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Torsdag 
den 8. september 2011

Pris pr. deltager: 750 kr.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 2. september 2011
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010
Hold JØ13

Tidspunkt: Torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Vært for arrangementet: Kurt Henriksen

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlem-
skab)

Tilmelding senest: Mandag, den 15. marts 2010

Køb af motorkøretøj i Sverige 

Få et indblik i mulighederne for at købe et 
svensk indregistreret motorkøretøj, når du 
har fritidshus i Sverige, men stadig bor i 
Danmark. Der vil endvidere være besøg af 
en konsulent fra ØresundDirekt, som vil 
svare på praktiske spørgsmål. Der serveres 
sandwiches mv. fra kl. 17.30. Læs den 
uddybende tekst i TORPARE nummer 
111 samt på foreningens hjemmeside. 
Bemærk, at du som bosiddende i Danmark 
ikke må anvende en i Sverige anskaffet bil 
i Danmark! Underviser og vært: Michael 
Nicolaisen.

Hold JØ52

Tidspunkt: Fredag den 10. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Pris: 100.- pr. deltager inklusive dokumentation 
(max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svenskkurser

Svensk for begyndere 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Vi gennemgår 
svensk udtale med udgangspunkt i de 
største forskelle mellem dansk og svensk. 
Vi arbejder med svenske tekster, ordfor
rådsøvelser, lette dialogøvelser – alt med 
det formål at styrke udtalen og ordforrådet.

Hold SV18 for begyndere

Tidspunkt: Weekenden, den 6. - 7. februar 2010, 
klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
Medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 
Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost

Tilmelding senest: Mandag, den 25. januar 2010

Svensk for let øvede 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Kurset er en 
fortsættelse af Svensk for begyndere (se 
ovenfor). Vi arbejder videre med ordforrå
det, finpudsning af udtalen, dialogøvelser 
etc. Vi kigger også lidt på grammatikken i 
den udstrækning, det falder naturligt.

Hold SV22 for let øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 13. – 14. marts 
2010, klokken 10.00 til 15.00.

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab).

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 

Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost.

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svensk grammatik - fjernkursus

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Lær den svenske 
grammatik, samtidig med at du bliver 
bedre til at stave på svensk og opbygger 
dit svenske ordforråd. Svensk grammatik 
som fjernundervisning, hvilket betyder, at 
al undervisning og kontakt med læreren 
foregår via computeren, og du sidder 
hjemme og modtager, skriver og sender 
alle opgaver. På kurset gennemgås de 
forskellige ordgruppers bøjninger, der 
arbejdes med oversættelser, ordforråds
øvelser samt frie skriveopgaver. Kurset 
løber over 8 uger, og hver uge modtager 
du instruktioner og opgaver, som skal 
løses og sendes til læreren. Opgaverne får 
du retur med rettelser og kommentarer. 
Der må påregnes et par timers arbejde pr. 
opgavesæt pr. uge. Meget begrænset antal 
deltagere.

Hold SF22

Tidspunkt: Ugerne 15 til og med 22 (start 29. 
marts 2010) 

Sted: Hjemme hos dig selv

Pris: 500.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: 15. marts 2010

Svensk i hverdagen

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

Hold SV32 for meget øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 20. – 21. februar 
2010, klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris: 400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te

Tilmelding senest: Mandag, den 8. februar
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010
Hold JØ13

Tidspunkt: Torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Vært for arrangementet: Kurt Henriksen

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlem-
skab)

Tilmelding senest: Mandag, den 15. marts 2010

Køb af motorkøretøj i Sverige 

Få et indblik i mulighederne for at købe et 
svensk indregistreret motorkøretøj, når du 
har fritidshus i Sverige, men stadig bor i 
Danmark. Der vil endvidere være besøg af 
en konsulent fra ØresundDirekt, som vil 
svare på praktiske spørgsmål. Der serveres 
sandwiches mv. fra kl. 17.30. Læs den 
uddybende tekst i TORPARE nummer 
111 samt på foreningens hjemmeside. 
Bemærk, at du som bosiddende i Danmark 
ikke må anvende en i Sverige anskaffet bil 
i Danmark! Underviser og vært: Michael 
Nicolaisen.

Hold JØ52

Tidspunkt: Fredag den 10. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Pris: 100.- pr. deltager inklusive dokumentation 
(max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svenskkurser

Svensk for begyndere 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Vi gennemgår 
svensk udtale med udgangspunkt i de 
største forskelle mellem dansk og svensk. 
Vi arbejder med svenske tekster, ordfor
rådsøvelser, lette dialogøvelser – alt med 
det formål at styrke udtalen og ordforrådet.

Hold SV18 for begyndere

Tidspunkt: Weekenden, den 6. - 7. februar 2010, 
klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
Medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 
Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost

Tilmelding senest: Mandag, den 25. januar 2010

Svensk for let øvede 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Kurset er en 
fortsættelse af Svensk for begyndere (se 
ovenfor). Vi arbejder videre med ordforrå
det, finpudsning af udtalen, dialogøvelser 
etc. Vi kigger også lidt på grammatikken i 
den udstrækning, det falder naturligt.

Hold SV22 for let øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 13. – 14. marts 
2010, klokken 10.00 til 15.00.

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab).

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 

Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost.

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svensk grammatik - fjernkursus

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Lær den svenske 
grammatik, samtidig med at du bliver 
bedre til at stave på svensk og opbygger 
dit svenske ordforråd. Svensk grammatik 
som fjernundervisning, hvilket betyder, at 
al undervisning og kontakt med læreren 
foregår via computeren, og du sidder 
hjemme og modtager, skriver og sender 
alle opgaver. På kurset gennemgås de 
forskellige ordgruppers bøjninger, der 
arbejdes med oversættelser, ordforråds
øvelser samt frie skriveopgaver. Kurset 
løber over 8 uger, og hver uge modtager 
du instruktioner og opgaver, som skal 
løses og sendes til læreren. Opgaverne får 
du retur med rettelser og kommentarer. 
Der må påregnes et par timers arbejde pr. 
opgavesæt pr. uge. Meget begrænset antal 
deltagere.

Hold SF22

Tidspunkt: Ugerne 15 til og med 22 (start 29. 
marts 2010) 

Sted: Hjemme hos dig selv

Pris: 500.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: 15. marts 2010

Svensk i hverdagen

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

Hold SV32 for meget øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 20. – 21. februar 
2010, klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris: 400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te

Tilmelding senest: Mandag, den 8. februar

SVENSK FOR BEGYNDERE  
V/LINDA KRISTIANSEN 
Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største for-
skelle mellem dansk og svensk.
Vi arbejder med svenske tekster, ordforrådsøvelser, lette dialog-
øvelser – for at styrke udtalen og ordforrådet.

Holdnummer: SV39 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 17. september 
og søndag den 18. september 
2011 kl. 10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer kaffe 
og te, men du skal selv med-
bringe madpakke til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 6. september 2011

SVENSK FOR BEGYNDERE  
V/LINDA KRISTIANSEN
Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største for-
skelle mellem dansk og svensk.
Vi arbejder med svenske tekster, ordforrådsøvelser og lette dialog-
øvelser – for at styrke udtalen og ordforrådet.

Holdnummer: SV51 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 8. oktober 
og søndag den 9. oktober 2011 
kl. 10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer kaffe 
og te, men du skal selv med-
bringe madpakke til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 27. september 2011

SVENSK GRAMMATIK – FJERNKURSUS  
V/LINDA KRISTIANSEN
Lær den svenske grammatik, opbyg ordforrådet og bliv bedre til at 
stave på svensk. Fjernundervisning betyder, at al undervisning og 
kontakt med læreren foregår via computeren. 
På kurset gennemgås forskellige ordgruppers bøjninger, oversæt-
telser, ordforrådsøvelser og frie skriveopgaver. Kurset løber over 8 
uger. Hver anden uge modtager du instruktioner og opgaver, som 
skal løses og sendes til læreren. Den følgende uge får du opga-
verne retur med rettelser og kommentarer. Der må påregnes et par 
timers arbejde per opgavesæt.  

SVENSK I HVERDAGEN – FOR LET ØVEDE  
V/KENNETH BENGTSSON 

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

Holdnummer: SV52 
(min. 5 - max. 8 pladser) 

Dato: uge 42 til 49 2011 - begge 
uger inkl. 

Sted: Hjemme hos dig selv

Holdnummer: SV53  
(min. 8 - max. 12 pladser) 

Dato: Lørdag den 29. oktober 
og søndag den 30. oktober 2011 
kl. 10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 750 kr.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff 

Tilmelding senest: Fredag 
den 7. oktober 2011 

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, men du skal 
selv medbringe madpakke 
til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 14. oktober 2011

SVENSK FOR LET ØVEDE  
V/LINDA KRISTIANSEN

Kurset er en fortsættelse af svensk for begyndere. Vi arbejder videre 
med ordforrådet, finpudsning af udtalen, dialogøvelser etc. Der 
bliver også kigget lidt på grammatikken i den udstrækning, det 
falder naturligt.

Holdnummer: SV43 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 12. november 
og søndag den 13. november 
2011 kl. 10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, men du skal selv 
medbringe madpakke til 
frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Mandag 
den 31. oktober 2011
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010
Hold JØ13

Tidspunkt: Torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Vært for arrangementet: Kurt Henriksen

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlem-
skab)

Tilmelding senest: Mandag, den 15. marts 2010

Køb af motorkøretøj i Sverige 

Få et indblik i mulighederne for at købe et 
svensk indregistreret motorkøretøj, når du 
har fritidshus i Sverige, men stadig bor i 
Danmark. Der vil endvidere være besøg af 
en konsulent fra ØresundDirekt, som vil 
svare på praktiske spørgsmål. Der serveres 
sandwiches mv. fra kl. 17.30. Læs den 
uddybende tekst i TORPARE nummer 
111 samt på foreningens hjemmeside. 
Bemærk, at du som bosiddende i Danmark 
ikke må anvende en i Sverige anskaffet bil 
i Danmark! Underviser og vært: Michael 
Nicolaisen.

Hold JØ52

Tidspunkt: Fredag den 10. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Pris: 100.- pr. deltager inklusive dokumentation 
(max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svenskkurser

Svensk for begyndere 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Vi gennemgår 
svensk udtale med udgangspunkt i de 
største forskelle mellem dansk og svensk. 
Vi arbejder med svenske tekster, ordfor
rådsøvelser, lette dialogøvelser – alt med 
det formål at styrke udtalen og ordforrådet.

Hold SV18 for begyndere

Tidspunkt: Weekenden, den 6. - 7. februar 2010, 
klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
Medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 
Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost

Tilmelding senest: Mandag, den 25. januar 2010

Svensk for let øvede 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Kurset er en 
fortsættelse af Svensk for begyndere (se 
ovenfor). Vi arbejder videre med ordforrå
det, finpudsning af udtalen, dialogøvelser 
etc. Vi kigger også lidt på grammatikken i 
den udstrækning, det falder naturligt.

Hold SV22 for let øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 13. – 14. marts 
2010, klokken 10.00 til 15.00.

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab).

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 

Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost.

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svensk grammatik - fjernkursus

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Lær den svenske 
grammatik, samtidig med at du bliver 
bedre til at stave på svensk og opbygger 
dit svenske ordforråd. Svensk grammatik 
som fjernundervisning, hvilket betyder, at 
al undervisning og kontakt med læreren 
foregår via computeren, og du sidder 
hjemme og modtager, skriver og sender 
alle opgaver. På kurset gennemgås de 
forskellige ordgruppers bøjninger, der 
arbejdes med oversættelser, ordforråds
øvelser samt frie skriveopgaver. Kurset 
løber over 8 uger, og hver uge modtager 
du instruktioner og opgaver, som skal 
løses og sendes til læreren. Opgaverne får 
du retur med rettelser og kommentarer. 
Der må påregnes et par timers arbejde pr. 
opgavesæt pr. uge. Meget begrænset antal 
deltagere.

Hold SF22

Tidspunkt: Ugerne 15 til og med 22 (start 29. 
marts 2010) 

Sted: Hjemme hos dig selv

Pris: 500.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: 15. marts 2010

Svensk i hverdagen

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

Hold SV32 for meget øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 20. – 21. februar 
2010, klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris: 400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te

Tilmelding senest: Mandag, den 8. februar

SVENSK FOR BEGYNDERE – FJERNKURSUS  
V/LINDA KRISTIANSEN
Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største forskelle 
mellem dansk og svensk. Vi arbejder med svenske tekster, ordforråds-
øvelser, lette dialogøvelser – for at styrke udtalen og ordforrådet.
Du modtager en overordnet vejledning, når du har tilmeldt dig.
Du skal have et headset og kendskab til brugen af Skype, som 
nemt og gratis kan installeres. 
Kurset er forbeholdt medlemmer i region Nordjylland, Midt-
jylland og Syddanmark.

Holdnummer:  SV44 
(min. 4 - max. 4 pladser) 

Dato: Lørdag den 19. november 
og søndag den 20. november 
2011 samt lørdag den 3. decem-
ber og søndag den 4. december 
2011 kl. 9.00-11.00.

Sted: Hjemme hos dig selv via 
din pc  

Pris pr. deltager: 775 kr.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 4. november 2011 

SVENSK I HVERDAGEN – FOR LET ØVEDE  
V/KENNETH BENGTSSON 
Dette kursus er for deltagere, der har fulgt aftenkurset for begyn-
dere eller allerede behersker svensk i et vist omfang. Vi fortsætter 
med at møde svenskerne på deres hjemmebane, men fokuserer 
nu mere på udtale og grammatik og på at lære at tale svensk. Vi ser 
også stadig på forskelle og ligheder i skik og brug.     

Holdnummer:  SV45 
(min. 8 - max.12 pladser)

Dato: Mandag den 16. januar 
2012 kl. 17.00-19.30, i alt 10 
mandage

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 700 kr.

Traktement: Kaffe, te, kakao

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 3. januar 2012

SVENSK I HVERDAGEN - FOR BEGYNDERE  
V/KENNETH BENGTSSON
Et kursus for dig der har lyst til at møde svenskerne på deres hjem-
mebane. Med udgangspunkt i konkrete situationer – såsom at tale 
med naboen eller håndværkeren – lærer du at begå dig i Sverige. 
Vi ser på forskelle og ligheder i skik og brug.
Fra musikkens og prosaens verden gives der eksempler fra den 
svenske kulturskat.

Holdnummer:  SV46 
(min. 8 - max.12 pladser)

Dato: Torsdag den 19. januar 
2012 kl. 17.00-19.30, i alt 10 
torsdage

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 700 kr.

Traktement: Kaffe, te, kakao

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Torsdag 
den 5. januar 2012

SVENSK FOR BEGYNDERE  
V/LINDA KRISTIANSEN
Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største for-
skelle mellem dansk og svensk.
Vi arbejder med svenske tekster, ordforrådsøvelser og lette dialog-
øvelser – for at styrke udtalen og ordforrådet.

Holdnummer:  SV47 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 21. januar og 
søndag den 22. januar 2012 kl. 
10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, du skal selv med- 
bringe madpakke til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 10. januar 2012

SVENSK FOR BEGYNDERE  
V/LINDA KRISTIANSEN

Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største for-
skelle mellem dansk og svensk.
Vi arbejder med svenske tekster, ordforrådsøvelser og lette dialog-
øvelser – for at styrke udtalen og ordforrådet.

Holdnummer:  SV48 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 25. februar og 
søndag den 26. februar 2012 kl. 
10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, du skal selv med-
bringe madpakke til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 14. februar 2012

SVENSK I HVERDAGEN - FOR BEGYNDERE  
V/KENNETH BENGTSSON
Et kursus for dig der har lyst til at møde svenskerne på deres hjem-
mebane. Med udgangspunkt i konkrete situationer – såsom at tale 
med naboen eller håndværkeren – lærer du at begå dig i Sverige. 
Vi ser på forskelle og ligheder i skik og brug. Fra musikkens og 
prosaens verden gives der eksempler fra den svenske kulturskat.

Holdnummer:  SV49 
(min. 8 - max. 12 pladser) 

Dato: Lørdag den 3. marts 
og søndag den 4. marts 2012 kl. 
10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg 

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, du skal selv med-
bringe madpakke til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 17. februar 2012
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010
Hold JØ13

Tidspunkt: Torsdag den 25. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Vært for arrangementet: Kurt Henriksen

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlem-
skab)

Tilmelding senest: Mandag, den 15. marts 2010

Køb af motorkøretøj i Sverige 

Få et indblik i mulighederne for at købe et 
svensk indregistreret motorkøretøj, når du 
har fritidshus i Sverige, men stadig bor i 
Danmark. Der vil endvidere være besøg af 
en konsulent fra ØresundDirekt, som vil 
svare på praktiske spørgsmål. Der serveres 
sandwiches mv. fra kl. 17.30. Læs den 
uddybende tekst i TORPARE nummer 
111 samt på foreningens hjemmeside. 
Bemærk, at du som bosiddende i Danmark 
ikke må anvende en i Sverige anskaffet bil 
i Danmark! Underviser og vært: Michael 
Nicolaisen.

Hold JØ52

Tidspunkt: Fredag den 10. marts 2010 kl. 18.00 
– 20.30

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start)

Pris: 100.- pr. deltager inklusive dokumentation 
(max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svenskkurser

Svensk for begyndere 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Vi gennemgår 
svensk udtale med udgangspunkt i de 
største forskelle mellem dansk og svensk. 
Vi arbejder med svenske tekster, ordfor
rådsøvelser, lette dialogøvelser – alt med 
det formål at styrke udtalen og ordforrådet.

Hold SV18 for begyndere

Tidspunkt: Weekenden, den 6. - 7. februar 2010, 
klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
Medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 
Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost

Tilmelding senest: Mandag, den 25. januar 2010

Svensk for let øvede 

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Kurset er en 
fortsættelse af Svensk for begyndere (se 
ovenfor). Vi arbejder videre med ordforrå
det, finpudsning af udtalen, dialogøvelser 
etc. Vi kigger også lidt på grammatikken i 
den udstrækning, det falder naturligt.

Hold SV22 for let øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 13. – 14. marts 
2010, klokken 10.00 til 15.00.

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Pris:  400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab).

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te. 

Deltagerne skal selv medbringe evt. frokost.

Tilmelding senest: Mandag, den 1. marts 2010

Svensk grammatik - fjernkursus

Ved Linda Kristiansen, fil. kand. i nordisk 
sprog og sprogvidenskab. Lær den svenske 
grammatik, samtidig med at du bliver 
bedre til at stave på svensk og opbygger 
dit svenske ordforråd. Svensk grammatik 
som fjernundervisning, hvilket betyder, at 
al undervisning og kontakt med læreren 
foregår via computeren, og du sidder 
hjemme og modtager, skriver og sender 
alle opgaver. På kurset gennemgås de 
forskellige ordgruppers bøjninger, der 
arbejdes med oversættelser, ordforråds
øvelser samt frie skriveopgaver. Kurset 
løber over 8 uger, og hver uge modtager 
du instruktioner og opgaver, som skal 
løses og sendes til læreren. Opgaverne får 
du retur med rettelser og kommentarer. 
Der må påregnes et par timers arbejde pr. 
opgavesæt pr. uge. Meget begrænset antal 
deltagere.

Hold SF22

Tidspunkt: Ugerne 15 til og med 22 (start 29. 
marts 2010) 

Sted: Hjemme hos dig selv

Pris: 500.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: 15. marts 2010

Svensk i hverdagen

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

Hold SV32 for meget øvede

Tidspunkt: Weekenden, den 20. – 21. februar 
2010, klokken 10.00 til 15.00

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Pris: 400.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab

Traktement: Der vil blive serveret kaffe eller te

Tilmelding senest: Mandag, den 8. februar

SVENSK FOR LET ØVEDE  
V/LINDA KRISTIANSEN
Kurset er en fortsættelse af svensk for begyndere. Vi arbejder 
videre med ordforrådet, finpudsning af udtalen, dialogøvelser etc. 
Der bliver også kigget lidt på grammatikken i den udstrækning, 
det falder naturligt.

Holdnummer:  SV54 
(min. 8 - max. 12 pladser)

Dato: Lørdag den 17. marts og 
søndag den 18. marts 2012 kl. 
10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, men du skal selv 
medbringe madpakke til 
frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Mandag 
den 5. marts 2012

SVENSK GRAMMATIK – FJERNKURSUS  
V/LINDA KRISTIANSEN

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

SVENSK I HVERDAGEN – FOR LET ØVEDE  
V/KENNETH BENGTSSON
Et weekendkursus for dig der har lyst til at møde svenskerne på 
deres hjemmebane.
Med udgangspunkt i konkrete situationer – såsom at tale med 
naboen eller håndværkeren – lærer du at begå dig i Sverige. Vi ser 
på forskelle og ligheder i skik og brug.
Kurset er en fortsættelse af begynderkurset.

Holdnummer:  SV56	
(min. 5 - max. 8 pladser) 

Dato: uge 10 til 17 2012 – begge 
uger inkl.

Sted: Hjemme hos dig selv

Holdnummer:  SV55	
(min. 8 - max. 12 pladser) 

Dato: Lørdag den 14. april og 
søndag den 15. april 2012 kl. 
10.00-15.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg 

Pris pr. deltager: 750 kr.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 24. februar 2012

Pris pr. deltager: 500 kr.

Traktement: Vi serverer 
kaffe og te, men du skal 
selv medbringe madpakke 
til frokost.

Kontaktperson: Marianne 
Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 30. marts 2012

TRÆDAG PÅ SKOVSKOLEN I NØDEBO
Heldagskursus med skov, natur og miljø. Du får viden om træer, 
træfældning, sikkerhed, udstyr, værktøj og beklædning. Program-
met omfatter 4 timers teori, 4 timers demonstration og praktisk 
arbejde med motorsav.
Skovskolen kan stille motorsav og sikkerhedsudstyr til rådighed, 
hvis du ikke selv har noget. Ca. 14 dage før kurset får du brev, hvor 
du kan bestille eventuelt sikkerhedsudstyr til låns.
Skovskolen står for transporten i Grib skov. En perfekt dag for gør-
det-selv-torpare.

Holdnummer: TT38	og TT42	
(max. 20 pladser per hold. Det 
forudsætter, at holdet er booket 
100 %)

Dato:  
TT38: Lørdag den 24. september 
2011 kl. 8.00-16.00
TT42: Lørdag den 29. oktober 
2011 kl. 8.00-16.00

Sted: Skovskolen, Nødebovej 
77 A, 3480 Fredensborg

Pris pr. deltager: 750 kr.

Traktement: Du skal selv 
medbringe madpakke til 
frokost.

Vært: Hans Peter Bach

Undervisere: Ulf Jessen og 
Erik Lund Nymark, Skovsko-
len

Tilmelding senest:
TT38: Mandag den 12. sep-
tember 2011
TT42: Mandag den 17. okto-
ber 2011
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Musik, sang 
og dans

Jazzlyrik og ”bullkalas” 

Svenske Anna Kruse har skrevet musik 
til Edith Södergrans digte. På baggrund 
af lyrikken skabes der en stemning, der 
fører lytteren tilbage til Ediths have, 
skoven og mødet med samtidens kunst
neriske skikkelser. En times akustisk 
vokaljazz med tydelige spor af svensk 
musiktradition og nordisk melankoli, 
baseret på Edith Södergrans poesi. 
Mange af Annas fortolkninger er kom
met til på hendes ødegård i Småland, 
og Anna fortæller gerne om sit forhold 
til Ediths lyrik, naturen og den svenske 
visetradition. Musikerne tilfører med 
hver deres personlige udtryk og karak
ter, en originalitet der gør koncerten 
til en unik helhed. Kirken inviterer på 
kaffe og hjemmebagte kanelboller, og 
caféen er åben inden og under ar
rangementet, men alle deltagere skulle 
gerne have afsluttet disse gøremål, 
inden arrangementet starter klokken 
15.00. Koncerten er et arrangement i 
samarbejde med den svenske kirke og 
indgår i VinterJazz 2010. Som medlem 
i Danske Torpare kan du købe Annas 
CD nu for 100, + porto, hvis du skriver 
til anna@annakruse.dk. Se også www.
annakruse.dk.

Hold MS60

Tidspunkt: Lørdag den 23. januar 2010, klokken 
15.00 til 16.00  
Sted: Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadottes 
Allé 4 (ved Østerport) 
Vært for arrangementet: Lena Gammelgård 
Pris: 100.- pr. deltager  
Tilmelding senest: Man., den 11. januar 2010

Kultur 
& historie

Takt, tone og traditioner 

Undgå at træde i spinaten (hvilket på 
svensk hedder at ”trampe i klaveret”) i 
omgangen med svenskerne.

Theresia Swanholm vil underholde og 
vejlede om, hvordan man gebærder sig 
på den anden side af sundet, både når 
højtiderne fejres, og hvad der  i følge 
svenskerne  er ”vett och etikett”. 

Udover de traditionelle højtider som 
jul, påske, ”Valborgmessa” og ”mid
sommerfirande” vil Theresia orientere 
om de væsentlige forskelle der er, når 
det gælder de mere ”personlige højti
der” såsom bryllup, konfirmation og 
studentergilde.

Theresia Swanholm er født og opvokset 
i Sverige, og hun har tre gange tidli
gere holdt foredrag i foreningen om 
svensk sprogforbistring, traditioner og 
kogekunst.

Hold SM50

Tidspunkt: Tirsdag, den 23. februar 2010, kl. 18.00 
til ca. 21.00 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Vært for arrangementet: Liselotte Persson

Traktement: 1 sandwich med øl eller vand serve-
res fra klokken 17.30. Desuden kaffe/the og kage

Pris: 100.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag den 8. februar 2010

Torp 
& Trädgård

Vandkvalitet 
og borede brønde 

Vi omtaler kort forskellen mellem 
gravede brønde, borede brønde og 
andre typer vandforsyning, og herefter 
fokuseres på, hvad vandanalysen 
i virkeligheden fortæller   uanset 
brøndtype.

Når man så har sørget for, at der ikke er 
åbenlyse fejl ved brønden, men oplever, 
at vandet stadig ikke ser godt ud  eller 
ikke smager godt  hvad gør man så? 

Grundlæggende kan alt vand blive godt, 
men det koster måske  især hvis ejeren 
ikke har større kendskab til emnet.

Vi gennemgår mulighederne for 
filtrering af vandet.

Aftenens vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis.

Hold TT45
Tidspunkt: Torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 
- 20.30 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 8. marts 2010

Foto: M
artin Carlsson
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TRADITIONELLE MATERIALER OG METODER 
TIL BYGNINGSRESTAURERING OG 
RENOVERING UDE OG INDE
Om formiddagen foredrag og rundvisning hos Folkes Bygg i Hana-
skog af byggnadsvårdsekspert Folke Carlsson. Grundprincipperne 
for renovering og restaurering af ældre huse gennemgås. Der 
vil især være fokus på renovering med hensyntagen til husenes 
oprindelige karakter, genanvendelse af bygningsdele, traditionelle 
metoder og langtidsholdbare løsninger.
Om eftermiddagen deles man i mindre grupper efter specifikke 
behov. Eksperter fra Smålands Museum og Vaxjö Byggnadsvård 
samt erfarne torpare deler erfaringer og rådgiver deltagerne.

TRADITIONELLE MALINGSTYPER OG 
-METODER
Tibberup-høkeren Mogens Christensen fortæller og svarer på 
spørgsmål om linoljemaling, linolje, slamfarve, trætjære, limfarve, 
tempera og klassiske farvepigmenter til maling og farvesætning 
udvendigt og indvendigt. De traditionelle malingstypers fordele 
og begrænsninger gennemgås. 

ØDEGÅRDE UDEN STRØM
Lær, hvordan ødegården uden strøm fra el-nettet nemt forsynes 
med stabil elektricitet og energi:
• Solcelleanlæg med batteridrift 
• Vindmølle, generator
• Systemspænding: 12V, 24V eller 230V – fordele og ulemper
• Husets elektriske installation
• Vand fra brønd med elektrisk pumpe
• Køleskab
• Madlavning, varmt vand og opvarmning
• Demonstration: Et solcelleanlæg monteres, og du får mulighed 
for at studere de benyttede komponenter.

ANLÆG DIN EGEN SØ
Poul Børge Pedersen fortæller om sine erfaringer med at få gravet 
vandhuller på tomten og se dem udvikle sig gennem 10 år – para-
doksalt nok er myggene i samme periode nærmest forsvundet fra 
stedet. Der orienteres til sidst om myndighedernes krav, når man 
anlægger større søer og vådområder.

VARMESTYRING OG TYVERIALARM
Ulrich Grøn fra Leg Tech fortæller om, hvilke muligheder der er for 
at styre varme og andre elektriske installationer. Desuden fortæl-
ler han, hvordan man kan få melding om temperaturen i huset og 
beretter om forskellige muligheder for tyverialarmer.
Til slut vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Holdnummer: TT39 
(min. 15 - max. 25 pladser) 

Dato: Lørdag den 24. septem-
ber 2011 kl. 9.00-18.00

Sted: Formiddag: Hanaskog, 
Östra Göinge. Eftermiddag: en 
gård 20 km sydøst for Älmhult. 

Holdnummer:  TT41 
(min. 20 - max. 45 pladser) 

Dato: Onsdag den 12. oktober 
2011 kl. 18.30-21.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Foredragsholder: Civiling. 
Michael Brandes. ”El fra solen 
– Energiløsninger når man 
mangler strøm fra nettet” .

Holdnummer:  TT43 
(min. 20 - max. 45 pladser) 

Dato: Onsdag den 26. oktober 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  TT44 
(min. 20 - max. 45 pladser) 

Dato: Onsdag den 2. november 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  TT47 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Onsdag den 9. november 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.00

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg 

Pris pr. deltager: 250 kr.

Traktement: Dagen slutter 
med fællesspisning, som er 
inkluderet i prisen.

Vært: Henrik Enevoldsen

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 13. september 2011

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich 
+ en vand/øl serveres fra  
kl. 18 – en time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært: Henrik Enevoldsen

Tilmelding senest: Fredag 
den 30. september 2011

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich + 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært: Niels Otto Gervig

Tilmelding senest: Onsdag 
den 19. oktober 2011 

Pris pr. deltager: 150 kr.
Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært: Niels Otto Gervig

Tilmelding senest: Torsdag 
den 27. oktober 2011

Pris pr. deltager: 150 kr. 

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært og underviser: Jan 
Dahl / Ulrich Grøn 

Tilmelding senest: Onsdag 
den 2. november 2011
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Musik, sang 
og dans

Jazzlyrik og ”bullkalas” 

Svenske Anna Kruse har skrevet musik 
til Edith Södergrans digte. På baggrund 
af lyrikken skabes der en stemning, der 
fører lytteren tilbage til Ediths have, 
skoven og mødet med samtidens kunst
neriske skikkelser. En times akustisk 
vokaljazz med tydelige spor af svensk 
musiktradition og nordisk melankoli, 
baseret på Edith Södergrans poesi. 
Mange af Annas fortolkninger er kom
met til på hendes ødegård i Småland, 
og Anna fortæller gerne om sit forhold 
til Ediths lyrik, naturen og den svenske 
visetradition. Musikerne tilfører med 
hver deres personlige udtryk og karak
ter, en originalitet der gør koncerten 
til en unik helhed. Kirken inviterer på 
kaffe og hjemmebagte kanelboller, og 
caféen er åben inden og under ar
rangementet, men alle deltagere skulle 
gerne have afsluttet disse gøremål, 
inden arrangementet starter klokken 
15.00. Koncerten er et arrangement i 
samarbejde med den svenske kirke og 
indgår i VinterJazz 2010. Som medlem 
i Danske Torpare kan du købe Annas 
CD nu for 100, + porto, hvis du skriver 
til anna@annakruse.dk. Se også www.
annakruse.dk.

Hold MS60

Tidspunkt: Lørdag den 23. januar 2010, klokken 
15.00 til 16.00  
Sted: Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadottes 
Allé 4 (ved Østerport) 
Vært for arrangementet: Lena Gammelgård 
Pris: 100.- pr. deltager  
Tilmelding senest: Man., den 11. januar 2010

Kultur 
& historie

Takt, tone og traditioner 

Undgå at træde i spinaten (hvilket på 
svensk hedder at ”trampe i klaveret”) i 
omgangen med svenskerne.

Theresia Swanholm vil underholde og 
vejlede om, hvordan man gebærder sig 
på den anden side af sundet, både når 
højtiderne fejres, og hvad der  i følge 
svenskerne  er ”vett och etikett”. 

Udover de traditionelle højtider som 
jul, påske, ”Valborgmessa” og ”mid
sommerfirande” vil Theresia orientere 
om de væsentlige forskelle der er, når 
det gælder de mere ”personlige højti
der” såsom bryllup, konfirmation og 
studentergilde.

Theresia Swanholm er født og opvokset 
i Sverige, og hun har tre gange tidli
gere holdt foredrag i foreningen om 
svensk sprogforbistring, traditioner og 
kogekunst.

Hold SM50

Tidspunkt: Tirsdag, den 23. februar 2010, kl. 18.00 
til ca. 21.00 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Vært for arrangementet: Liselotte Persson

Traktement: 1 sandwich med øl eller vand serve-
res fra klokken 17.30. Desuden kaffe/the og kage

Pris: 100.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag den 8. februar 2010

Torp 
& Trädgård

Vandkvalitet 
og borede brønde 

Vi omtaler kort forskellen mellem 
gravede brønde, borede brønde og 
andre typer vandforsyning, og herefter 
fokuseres på, hvad vandanalysen 
i virkeligheden fortæller   uanset 
brøndtype.

Når man så har sørget for, at der ikke er 
åbenlyse fejl ved brønden, men oplever, 
at vandet stadig ikke ser godt ud  eller 
ikke smager godt  hvad gør man så? 

Grundlæggende kan alt vand blive godt, 
men det koster måske  især hvis ejeren 
ikke har større kendskab til emnet.

Vi gennemgår mulighederne for 
filtrering af vandet.

Aftenens vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis.

Hold TT45
Tidspunkt: Torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 
- 20.30 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 8. marts 2010

Foto: M
artin Carlsson
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VANDKVALITET OG BOREDE BRØNDE SAMT 
VANDFILTRE 

Først gennemgår vi svensk vandgeologi og brønde i al almindelig-
hed. Dernæst fokuserer vi på, ”hvad vandanalysen i virkeligheden 
fortæller” specielt med henblik på borede brønde/”vandboringer”. 
Grundlæggende kan alt vand blive godt, men det koster måske, 
især hvis ejeren ikke har større kendskab til emnet. Vi gennemgår 
også mulighederne for filtrering af vandet.

OBS! Har du en gravet brønd (en ”hul-i-jorden”-brønd) og ikke 
har planer om at montere filtre, får du større udbytte af kursus 
TT49 om gravede brønde. 

VANDKVALITET OG GRAVEDE BRØNDE 

Først gennemgår vi svensk vandgeologi og brønde i al almindelig-
hed. Dernæst fokuserer vi på, ”hvad vandanalysen i virkeligheden 
fortæller” specielt med henblik på gravede brønde - dvs. gammel-
dags ”hul-i-jorden” brønde.
Vi gennemgår de hyppigste ”fejl” ved gravede brønde, og hvordan 
disse  kan afhjælpes.

OBS! Har du en boret brønd (en ”vandboring”) eller er specielt 
interesseret i opstilling af filtre, får du større udbytte af kursus 
TT48 om borede brønde.

BRANDSLUKNING

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

EGEN AFLØBSINSTALLATION OG 
MYNDIGHEDERNE

Vi gennemgår de almindeligste afløbsinstallationer (trekammer-
brønd m.fl.) og kigger specielt på, hvilke typer der kan forventes 
godkendt af de svenske miljømyndigheder ved den pågående 
gennemgang af alle ”enskilda avlopp”.

Holdnummer:  TT48 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Onsdag den 16. november 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  TT49 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Onsdag den 23. november 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  TT51 
(min. 15 - max. 20 pladser)

Dato: Onsdag den 30. november 
2011 kl. 18.30 - ca. 21.00

Sted: Frederiksberg Brandstation, 
Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Holdnummer:  TT52 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Tirsdag den 6. december 
2011 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært og underviser: Bjørn 
Donnis

Tilmelding senest: Onsdag 
den 9. november 2011

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært og underviser: Bjørn 
Donnis 

Tilmelding senest: Onsdag 
den 16. november 2011 

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Der vil blive 
serveret kaffe eller te. 

Vært og foredragsholder: 
Michael Nicolaisen

Tilmelding senest: Onsdag 
den 23. november 2011

Pris pr. deltager: 150 kr.

Traktement: Sandwich + 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– en halv time før start.  
Kaffe og te i pausen.

Vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis

Tilmelding senest: Onsdag 
den 30. november 2011
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Musik, sang 
og dans

Jazzlyrik og ”bullkalas” 

Svenske Anna Kruse har skrevet musik 
til Edith Södergrans digte. På baggrund 
af lyrikken skabes der en stemning, der 
fører lytteren tilbage til Ediths have, 
skoven og mødet med samtidens kunst
neriske skikkelser. En times akustisk 
vokaljazz med tydelige spor af svensk 
musiktradition og nordisk melankoli, 
baseret på Edith Södergrans poesi. 
Mange af Annas fortolkninger er kom
met til på hendes ødegård i Småland, 
og Anna fortæller gerne om sit forhold 
til Ediths lyrik, naturen og den svenske 
visetradition. Musikerne tilfører med 
hver deres personlige udtryk og karak
ter, en originalitet der gør koncerten 
til en unik helhed. Kirken inviterer på 
kaffe og hjemmebagte kanelboller, og 
caféen er åben inden og under ar
rangementet, men alle deltagere skulle 
gerne have afsluttet disse gøremål, 
inden arrangementet starter klokken 
15.00. Koncerten er et arrangement i 
samarbejde med den svenske kirke og 
indgår i VinterJazz 2010. Som medlem 
i Danske Torpare kan du købe Annas 
CD nu for 100, + porto, hvis du skriver 
til anna@annakruse.dk. Se også www.
annakruse.dk.

Hold MS60

Tidspunkt: Lørdag den 23. januar 2010, klokken 
15.00 til 16.00  
Sted: Svenska Gustafskyrkan, Folke Bernadottes 
Allé 4 (ved Østerport) 
Vært for arrangementet: Lena Gammelgård 
Pris: 100.- pr. deltager  
Tilmelding senest: Man., den 11. januar 2010

Kultur 
& historie

Takt, tone og traditioner 

Undgå at træde i spinaten (hvilket på 
svensk hedder at ”trampe i klaveret”) i 
omgangen med svenskerne.

Theresia Swanholm vil underholde og 
vejlede om, hvordan man gebærder sig 
på den anden side af sundet, både når 
højtiderne fejres, og hvad der  i følge 
svenskerne  er ”vett och etikett”. 

Udover de traditionelle højtider som 
jul, påske, ”Valborgmessa” og ”mid
sommerfirande” vil Theresia orientere 
om de væsentlige forskelle der er, når 
det gælder de mere ”personlige højti
der” såsom bryllup, konfirmation og 
studentergilde.

Theresia Swanholm er født og opvokset 
i Sverige, og hun har tre gange tidli
gere holdt foredrag i foreningen om 
svensk sprogforbistring, traditioner og 
kogekunst.

Hold SM50

Tidspunkt: Tirsdag, den 23. februar 2010, kl. 18.00 
til ca. 21.00 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg.

Vært for arrangementet: Liselotte Persson

Traktement: 1 sandwich med øl eller vand serve-
res fra klokken 17.30. Desuden kaffe/the og kage

Pris: 100.- pr. deltager (max. 2 deltagere pr. 
medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag den 8. februar 2010

Torp 
& Trädgård

Vandkvalitet 
og borede brønde 

Vi omtaler kort forskellen mellem 
gravede brønde, borede brønde og 
andre typer vandforsyning, og herefter 
fokuseres på, hvad vandanalysen 
i virkeligheden fortæller   uanset 
brøndtype.

Når man så har sørget for, at der ikke er 
åbenlyse fejl ved brønden, men oplever, 
at vandet stadig ikke ser godt ud  eller 
ikke smager godt  hvad gør man så? 

Grundlæggende kan alt vand blive godt, 
men det koster måske  især hvis ejeren 
ikke har større kendskab til emnet.

Vi gennemgår mulighederne for 
filtrering af vandet.

Aftenens vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis.

Hold TT45
Tidspunkt: Torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 
- 20.30 

Sted: Danske Torpares lokaler i Rosenkæret 13 B, 
2860 Søborg

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 17.30 (bemærk det er en halv time før start

Pris: 50.- pr. deltager inklusive sandwich, kaffe og 
dokumentation (max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 8. marts 2010

Foto: M
artin Carlsson



28  august  I  Torpare

SÅDAN TILMELDER DU DIG VORES 
AKTIVITETER 
LÆS	HER,	INDEN	DU	SPRINGER	I	TASTERNE

Hvornår	kan	jeg	tilmelde	mig?
Vi	åbner	for	tilmeldingen	onsdag	den	10.	august	kl.	9.00	
på	vores	hjemmeside	www.torpare.dk.	

Hvordan	tilmelder	jeg	mig?
Du går ind på www.torpare.dk og vælger Aktiviteter i me-
nuen øverst oppe. Så taster du dit medlemsnummer og din 
medlemskode, og så er du inde i varmen. Du kan sagtens 
tilmelde dig flere aktiviteter, når du er logget ind.

Vi modtager IKKE tilmeldinger via e-mail eller per post. 
Har du ikke Internet (eller adgang til en bibliotekscomputer 
i nærheden) eller Dankort, kan du booke kursus på sekreta-
riatets tel. 39 29 52 82 i åbningstiden.

Hvordan	betaler	jeg?
Når du er tilmeldt en aktivitet, betaler du med dit Dankort 
eller Visadankort som ved almindelig handel på nettet. 
Først får du en e-mail kvittering på, at din ordre er gået 
igennem. Nogle dage senere får du en e-mail faktura, som 
er din adgangsbillet til kurset.

Hvad	nu	hvis	kurset	allerede	er	fyldt	op?
Hvis du vil melde dig til et kursus, hvor der allerede står ”In-
gen ledige pladser”, kan du klikke på ”Venteliste” og indta-
ste dit medlemsnummer og din e-mail adresse. Hvis der så 
skulle dukke et afbud op eller flere, sender vi automatisk en 
mail ud til alle på ventelisten. Tilmeldingen går efter først-
til-mølle princippet.

Hvad	koster	det	at	deltage?
Prisen for at deltage står under den enkelte aktivitet. Alle 
priser er angivet i danske kroner, med mindre andet frem-
går af teksten.

Får	jeg	mine	penge	tilbage,	hvis	jeg	må	melde	afbud?
Beløb på 100 kroner og derunder refunderes ikke ved evt. 
afbud. Beløb over 100 kroner refunderes kun ved afbud 
FØR seneste tilmeldingsfrist. Tilmeldingsfristen fremgår ty-
deligt ved hvert enkelt kursus.

Kontakt sekretariatet i alle tilfælde, hvor du ikke kan del-
tage, da en anden torpare måske venter på en ledig plads 
(også ved gratis arrangementer). 

Får	jeg	mine	penge	tilbage,	hvis	Danske	Torpare	aflyser?
Hvis vi ser os nødsaget til at aflyse en aktivitet, vil du altid få 
dit indbetalte beløb tilbage, uanset beløbets størrelse.

Hvor	”gamle”	må	børn	være?
Når vi omtaler børn i forbindelse med aktiviteter, er det 
børn, der ikke er fyldt 13 år.

Hvad	nu	hvis	der	kommer	ændringer	til	en	aktivitet?
Ændringer vil altid blive annonceret på www.torpare.dk, og 
du vil også få direkte besked per e-mail eller telefon, hvis 
der kommer ændringer.

Har	du	andre	spørgsmål	til	tilmelding	af	aktiviteter?
Ring til os i sekretariatet på tel. 33 29 52 82 eller send en mail på 
mail@torpare.dk, hvis du har spørgsmål. Sekretariatet er åbent 
man-torsdag fra kl. 9.00-16.00 (lukket ml. 12.00-12.30).

SEPTEMBER 2011

LØ 3 NM40 Svampetur

LØ 3 RT43 Udflugt	til	Halmstad	 NYHED

MA 12	
(x10)

SV36 Svensk	i	hverdagen	–	for	let	
øvede

TO 15	
(x10)

SV37 Svensk	i	hverdagen	–	for	
begyndere

Uge	
37-44

SV38 Svensk	grammatik	(fjernkursus)

LØ+SØ 17+18 SV39 Svensk	for	begyndere

LØ 24 TT38 Trædag	på	Skovskolen	i	Nødebo

LØ 24 SK40+41 Find	sjælen	i	brændekomfuret NYHED

LØ 24	
(hel-
dags)

TT39 Bygningsrestaurering	og	
renovering	ude	og	inde

NYHED

OKTOBER 2011

LØ 1 RT41 Oplev	Christian	den	4.’s	
Kristianstad

NYHED

TI 4	(x12) MS45 Torpare-koret	–	kom	og	syng	med NYHED

LØ+SØ 8+9 SV51 Svensk	for	begyndere

TI 11 MS41 Musicalsange	og	fortælling	om	
udvandrerne	

NYHED

ON 12 TT41 Traditionelle	malingstyper	og	
-metoder	

NYHED

MA 17 RT42 Firmabesøg	hos	Elitfönster NYHED

Uge	
42-49

SV52 Svensk	grammatik	(fjernkursus)

TI 25 SK42 Kryddersnapse	–	lav	dem	selv NYHED

ON 26 TT43 Ødegårde	uden	strøm

LØ 29 TT42 Trædag	på	Skovskolen	i	Nødebo

LØ+SØ 29+30 SV53 Svensk	i	hverdagen	–	let	øvede

NOVEMBER 2011

ON 2 TT44 Anlæg	din	egen	sø

TI 8 MS42 Jazz	og	viser	på	svensk	–	Cathrine	
Legardh

NYHED

ON 9 TT47 Varmestyring	og	tyverialarm NYHED

LØ+SØ 12+13 SV43 Svensk	for	let	øvede

ON 16 TT48 Vandkvalitet	og	borede	brønde	
samt	vandfiltre

Uge	
46+48

SV44 Svensk	for	begyndere	(fjern-
kursus)

ON 23 TT49 Vandkvalitet	og	gravede	brønde

ON 30 TT51 Brandslukning	

DECEMBER 2011

Ti	 6 TT52 Egen	afløbsinstallation	og	
myndighederne

ON 14 MS44 Lucia	i	den	svenske	kirke

JANUAR 2012

MA 16	
(x10)

SV45 Svensk	i	hverdagen	–	for	let	
øvede

ON 18 MS43 Svenske	sange	og	viser NYHED

TO 19	
(x10)

SV46 Svensk	i	hverdagen	–	for	
begyndere

LØ+SØ 21+22 SV47 Svensk	for	begyndere

FEBRUAR 2012

LØ+SØ 25+26 SV48 Svensk	for	begyndere

Marts	2012

LØ+SØ 3+4 SV49 Svensk	i	hverdagen	–	for	
begyndere

LØ+SØ 17+18 SV54 Svensk	for	let	øvede

Uge	
10-17

SV56 Svensk	grammatik	(fjernkursus)

APRIL 2012

LØ+SØ 14+15 SV55 Svensk	i	hverdagen	–	for	let	
øvede

AKTIVITETER AUGUST 2011 TIL APRIL 2012

NB!	Eventuelle	ændringer	kan	ses	på	www.torpare.dk	under	Aktiviteter.



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!



Ønsker du at tage familien med til 
dit eget sommerhus i Sverige?
Swedbank i Danmark kan hjælpe dig med at opfylde drømmen. Når I leder efter jeres 
sommerparadis på den anden side af Øresund, kan vi hjælpe jer med finansiering og 
rådgivning fra vort kontor i København. 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

Swedbank  Adresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V  Tlf:  88 97 90 30  Email: boliglan@swedbank.dk 

Finansiering 
er i SEK og 

med svensk 
rente.
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MINIREPORTAGE FRA MESSEN SKOGSELMIA 2011 

SKOVFOLKETS  
PARADIS?
I ulige år afholdes en af verdens største udendørs skovmesser – SkogsElmia – 
syd for Jönköping. I 2011 blev det til tre hektiske dage i maj måned med et væld 
af store og små maskiner samt diverse skovgrej. 

TEKST: TOMMY P. CHRISTENSEN   FOTO: ECM-MEDIA

M ere end 33.200 skovfolk fra 
ind- og udland vandrede 
rundt mellem de mere end 

320 stande på skovmessen i Sverige. Ud 
over de vanlige Sverigesmesterskaber i 
skovningsmaskiner og motorsave samt 
messetilbud på alt fra skovmaskiner til 
uldstrømper (!) var der sat fokus på to 
temaer: Der var dels et fremstød, som 
skulle tjene til at lokke flere kvinder til 
skovbruget ("Jämställdhet i skogsbru-
ket"), dels et seminar om bioenergi i 
savværksbranchen. 

Det er anslået, at SkogsElmia blev 
besøgt af mere end 15.000 svenske 
skovejere, og der var da også rigtig 
meget at kigge på. Fx den lille, radio-
styrede "Forest ebeaver" der kan pro-
grammeres efter skovejerens behov 
og transporteres på en større trailer. 
Der var transportable minisavværker 
som Bamsesågen, Logosol, EcoSågen, 

Wood-Mizer etc. og diverse tilbehør til 
ATV-er, der gør dem egnede til skov-
brug i torpare-størrelse. 

Fra stubbe og stammer til træflis
Når man besøgte de mange stande, var 
der tydeligvis to meget divergerende 
trends: Kæmpeværker der kan omdan-
ne stubbe, stammer og grot (grenar och 
toppar) til træflis, der kan køres bort i 
store, åbne containere. Men også små, 
handy skovmaskiner, der for den ikke-
kyndige kan minde om forvoksede ha-
vetraktorer. Det er mærker og modeller 
som Woodtiger, Vimek, Timbear, Terri 
3020, Scorpion tdi (med VW-motor) 
samt de gammelkendte Järnhästen og 
Oxen/Tandem-Oxen.

Du kan allerede nu sætte kryds i ka-
lenderen den 5.-8. juni 2013, hvis du til-
hører Skovgruppen eller blot vil opleve 
SkogsElmia.       n

En af verdens største skovmesser i Sverige med masser af store maskiner og state-of-the-art skovgrej for enhver smag.
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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

Foto: Carsten Holmbo Jensen
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BILER OVER 
BROEN
55 mio. køretøjer har passeret Øre-
sundsforbindelsen siden åbningen 
den 1. juli 2000. I 2010 alene kørte 
19.400 køretøjer om dagen i gennem-
snit over Øresundsbroen

   TIPS & NOTITSER

Foto: Johannes Jansson/norden.org

NATURENS STORE	
SVAMPEBUFFET

SPØRGESKEMA 
TIL SVENSKE 
DANSKERE
Tre svenske kommuner er i gang 
med en undersøgelse sendt ud per 
post blandt deres udenlandske hus-
ejere. Det er Älmhult, Osby og Mar-
karyd kommuner, som bl.a. har sat 
sig for at undersøge, hvad de uden-
landske husejere har brug for af støt-
te, aktiviteter og informationer. Kom-
munerne ønsker også at finde ud af, 
hvor mange der på et tidspunkt øn-
sker at bosætte sig fast i Sverige. Der 
er sendt ca. 1.200 spørgeskemaer ud 
til danskere og ca. 800 har svaret.

JAZZ 
I	RONNEBY
Er du vild med jazz, kan du få styret dine 
musikalske lyster i Ronneby i Blekinge i 
weekenden den 26. - 28. august 2011. 

Arrangementet ”Jazzbridge” lader to-
nerne springe med både danske og sven-
ske kunstnere i den svenske sensommer. 
Læs meget mere på jazzbridge.se.

Naturen i både Danmark og Sverige 
er spækket med forskellige svampe, 
som man kan plukke og spise her 
i sensommeren og efteråret. Vil du 
blive klogere på svampe, kan du 
kigge på Naturstyrelsens hjemme-
side www.naturstyrelsen.dk og søg 
på ”svampe” eller lade dig inspirere 

på www.svampe.dk. Danske Torpare 
afholder svampekursus i september, 
som du kan se af det nye aktivitets-
program her i bladet.

Tjek også Vidensbanken på www.
torpare.dk for svampeinfo under ”Den 
svenske natur”.
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KLØR 
MED	SNAPS	TIL
Netop nu starter sæsonen for kreb-
segildet – Sveriges måske mest fest-
lige højsommertradition. Det er én af 
Sveriges ældste madtraditioner med 
friske krebs, masser af snaps, papir-
hatte og svenske drikkeviser. Du kan 
også finde krebsegilder på mange 
restauranter, som tilbyder turister en 
smagsprøve på svensk kultur. Husk, at 
skaldyrene spises med ”klør fem”.

HUSK LIGE ORMEKUREN	
–	MEN	KUN	FREM	TIL	1.	JANUAR	2012
Skal du have det firbenede kæledyr med til Sverige, skal du huske, at dyret 
skal have ormekur inden. Er det første gang, du tager Fido eller Felix med til 
Sveriges land, kan du læse i vores Vidensbank på www.torpare.dk, hvordan 
du gør. Kig under emnet ”Husdyr”. Fra den 1. januar 2012 er der dog ændrede 
regler for katte, hunde og fritter. Der kræves således ikke længere ormekur fra 
årsskiftet, når kæledyret skal med til huset i Sverige, men du skal stadig have 
attesten i orden.

 TIPS & NOTITSER

Foto: Stena Line

GØR ET KUP  
I SVERIGE
Kender du guiden til billige indkøb 
i Sverige med bl.a. ugens online til-
budsaviser: www.billigtisverige.dk? 
Her kan du også læse om, hvad det 
ikke kan svare sig at købe i Sverige.

     LRING RING
Sverige er indtil videre det eneste land i 

EU, hvor det er tilladt at tale i mobilte-
lefon uden nogen form for restriktion, 

mens du kører bil.

 7 METER HØJE VINDMØLLER 
PÅ FÆRGEFORDÆK
Stena Line har taget en temmelig utraditionel metode i brug for at 
spare energi. Rederiet har placeret to vindmøller på færgen Stena 
Jutlandica, der sejler mellem Frederikshavn og Gøteborg. Idéen var 
én blandt 200 idéer til, hvordan rederiet kan spare energi og der-
med penge. Stena Line får stort udbytte ved reduktion af vindmod-
standen, som alene forventes at give en besparelse på mellem 80 
og 90 ton olie om året på Jutlandica. De to vindmøller har kostet en 
mio. svenske kroner, som ventes tjent ind på otte måneder.



august  I  Torpare  35

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
w w w. g f - f o r s i k r i n g . d k / G F - k u n d e / K l u b s i d e r / K l u b -1 74 . a s p x

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

Foto: Carsten Holmbo Jensen
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Ikke 
alle 
træ-
huse 

er 
røde

FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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G ården havde været forladt i 
30-40 år, og i årenes løb hav-
de et utæt tag forårsaget råd 

i træværket mellem kælder og stue og 
mellem stue og første sal. Vandskaden 
var desværre ikke kun begrænset til 
gulvplankerne, men havde også bredt 
sig til de bærende bjælker. 

Vandskaden havde resulteret i, at 
en gammeldags kakkelovn var styrtet 
gennem stuegulvet og ned i kælde-
ren. Den ene stue og det tilstødende 
værelse var altså fuldstændigt ubru-
gelige, da vi overtog ødegården. Der 
var kun én stue og ét værelse til brug 
– bortset fra køkkenet og vindfanget, 

der blev renoveret i løbet af det første 
års tid.

Da taget var færdigt, så der ikke læn-
gere kom vand ind, var det på tide at rive 
væg- og loftsbeklædning og gulvplan-
ker af, indtil alt råd var afsløret. Derefter 
undersøgte vi bjælkerne nøje for at af-
klare, hvor mange af dem, der skulle skif-

ØDEGÅRDSEVENTYR I BLEKINGE: AT GØRE DET SELV (4) 

Bærende bjælker,  
brændeovn  
og bjælkevægge
Du har måske læst om, hvordan vi var fire venner, der i 2007 dannede en øde-
gårdsforening og købte en smuk, men forfalden ødegård i Blekinge. Vi har for-
talt om, hvordan vi lagde nyt tag på og lavede køkken og brønd. Her fortæller vi 
om, hvordan vi skiftede nogle bærende bjælker i huset og istandsatte to stuer.

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE FALK ANDERSEN

 En knap 4 meter lang bjælke transporteres med bil fra Amager til ødegården i Blekinge.
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tes. Det viste sig, at der skulle fjernes én 
bjælke i etageadskillelsen mellem kæl-
der og stue samt tre i etageadskillelsen 
mellem stue og første sal. 

En bjælke drager til Sverige
Vi havde spekuleret over, hvor og hvordan 
vi skulle skaffe nye bjælker. Der var trods 
alt tale om nogle rigtig store bjælker. Den 
første bjælke fandt vi hos Genbyg på 
Amager. De havde en brugt bjælke med 
de rette mål til etageadskillelsen ned til 
kælderen. Den næsten fire meter lange 
bjælke blev transporteret 250 km på taget 
af en personbil.

Vi manglede imidlertid stadig tre bæ-
rende bjælker og ca. 30 m2 plankegulv. På 
en køretur i lokalområdet nord for Karls-
krona ville lykken, at vi fandt et lokalt sav-
værk. Der fik vi savet tre nye bjælker med 
de rette mål og en del gulvplanker til en 
bedre kvalitet og pris, end vi ellers var 
stødt på. Havde vi kendt savværket, da vi 
ledte efter den første bjælke, havde vi nok 
valgt at afstå fra at transportere den helt 
fra Danmark!

Det tog en weekend at skifte bjæl-
kerne med hjælp fra en håndværker i 
familien. Bjælkerne blev først savet og 
høvlet til for at kunne passe præcist på 
de gamle bjælkers plads. Derefter blev 
de gamle bjælker savet ud, og der blev 
sat midlertidig understøttelse i form af 
soldater (justerbare rør til understøttelse 
for de manglende bjælker). 

I den ene stue havde der en gang stået 
en kakkelovn – som jo var styrtet ned i 
kælderen på grund af råd. Vi måtte der-
for finde en ny varmekilde til de to stuer. 
Inden vi havde påbegyndt renoveringen, 
havde vi anskaffet en stor brændeovn 
via den Blå Avis under bortgives. Denne 
brændeovn (på 180 kg) havde vi kørt helt 
til Blekinge. Da stuerne var ved at være 
færdige, måtte vi indse, at ovnen slet ikke 
passede ind. Den var alt for moderne og 
desuden for stor. Så vi måtte i gang med 
at søge efter en ny brændeovn.

På jagt efter brændeovn
Vi kiggede længe efter brugte brænde-
ovne. Vores ønske var noget originalt og 
fint. Men samtidig skulle det være billigt, 
og det skulle være en ovn med et stort 
brændkammer til nutidens store maskin-
skårne kævler, der kan brænde natten 
over. Et stort brændkammer udelukkede 
flere svenske modeller og ældre bræn-
deovne, og en rigtig gammeldags kak-
kelovn i god stand står i omkring 25.000 
danske kroner, og det var der ganske en-
kelt ikke råd til. 

Valget faldt til slut på en Morsø egern-
brændeovn med top købt via Den Blå 
Avis. Der sad et stålhåndtag på, som vi 
udskiftede med et fint udsmykket porce-
lænshåndtag. Brændeovnen passer rigtig 
godt ind i stuen, og den er meget hygge-
lig, giver stor brændværdi og er ikke for 
stor.

Vi havde besluttet at lade husets bjælke-
vægge være synlige i de to renoverede 
stuer. Vægbeklædningen var blevet fjer-
net, men væggene krævede alligevel en 
kærlig hånd. Der havde i mange år været 
vægbeklædning af gips og tapet. I væg-
gene sad et enormt antal søm, der blev 
trukket ud. Én person arbejdede en hel 
dag med kun at trække søm ud! Til slut 
blev væggene slebet og vasket grundigt 
med sæbe. 

Resultatet er en stue og et soveværelse 
med et råt bjælkehytte-præg. Så efter 
tre år kunne vi i sommeren 2010 endelig 
bruge stuen og soveværelset, som havde 
været byggeplads så længe… n

Det rådne stueloft trængte til en ret kærlig håndværker-hånd.

ØDEGÅRDSEVENTYR  
I BLEKINGE

Denne artikel er den sidste i en række 
af fire om ødegårdseventyret:

Ødegårdseventyr i Blekinge: At stif-
te en andelsforening og købe en øde-
gård (1) – februar 2011
At gøre det selv: Nyt tag, køkken og 
vindfang (2) – april 2011
At gøre det selv: En gammel, hensyg-
net brønd (3) – juni 2011
At gøre det selv: Bærende bjælker, 
brændeovn og bjælkevægge (4) – 
august 2011



40  august  I  Torpare

S verige havde i 2010 en vækst i 
BNP på 7,1 % og forventes i 2011 
at få en vækst tæt på 6 %. I Dan-

mark kom vi ud med en vækst på 2,1 % 
i 2010, og tallet forventes at lande lige 
under 2 % i 2011. 

Danmark har valgt at føre fastkurspo-
litik i forhold til euroen. Det har i mange 
år haft nogle fordele for virksomheder-
ne, idet euro-området har udgjort en 
meget stor del af markedet for dansk 
eksport. Virksomhederne har dermed 
haft relativt nemt ved at vurdere valuta-
risikoen på store leverancer, og det har 
ikke været nødvendigt at tage hensyn 
til risikoen, når priserne skulle fastsæt-
tes. 

Det har været en fordel, at den dan-
ske rente har fulgt den europæiske 
tæt. Dermed fastsættes renten på bag-
grund af den økonomiske udvikling hos 
de lande, vi handler mest med, og den 
bliver mere stabil, end hvis det var rent 
danske forhold, der skulle bestemme 
udviklingen. 

Sverige har valgt en anden 
model
Vores broderland Sverige har valgt en 
anden model. De har flydende valuta-
kurser, som svinger meget. Samtidig 
fastsættes pengepolitikken efter et in-
flationsmål, hvilket gør, at renterne kan 
svinge meget mere end i fx Danmark. 

Valget af et andet valutakurs-regime 
end det danske er historisk betinget. 

For det første er svenske virksomheder 
mere globale end de danske – forstået 
på den måde at de har større samhan-
del med lande uden for Europa, end 
Danmark har. For det andet er svensk 
industri meget mere konjunkturfølsom 
end den danske. Sverige har råvarepro-
duktion, hvis priser bestemmes på ver-
densmarkedet og for det meste i dollar. 
Endvidere har de andre industrigrene, 
som ikke findes i Danmark, og de kon-
kurrerer i et globalt marked, hvor stor-
drift er en afgørende faktor for succes.

Markant nedsættelse af renten
Riksbanken har ikke noget krav om at 

skulle sikre en stabil valutakurs, som er 
Nationalbankens mål. Derfor har Riks-
banken også udnyttet muligheden for 
at nedsætte renterne markant. Det har 
sammen med en markant svækkelse af 
svenske kroner betydet, at svensk indu-
stri har fået en stor hjælpende hånd un-
der krisen, og de har overvundet krisen 
hurtigere end danske virksomheder. Af 
samme årsag er Sverige også nødt til at 
begynde at hæve renterne tidligere end 
Danmark, hvilket allerede er sket. 

Der ventes en fortsat styrkelse af 
svensk/dansk krone til niveauet 0,89 
over de kommende seks måneder. Den-
ne prognose er baseret på de fortsat 
positive svenske konjunkturer med flere 
rentestigninger i udsigt. Den største ri-
siko er, at væksten globalt rammes af en 
større nedgang.

Landbruget og små og 
mellemstore virksomheder
Sveriges finanssektor er kommet hurtigt 
ud af den finansielle krise, når der sam-
menlignes med den danske finanssektor. 
Danske pengeinstitutter har en ”udlåns-
bog”, som er meget påvirket af to grup-
per af udlån: landbrug og mange små 
og mellemstore erhverv. Det er ikke til-
fældet i Sverige. Netop disse to grupper 
har givet anledning til store tab, og de 
vil være problemområder fremover. Det 
har betydet store tab og hensættelser, 
som er med til at bremse finanssektorens 
lyst til udlån generelt. I sidste ende er det 

SVENSK ØKONOMI 
- et tigerspring 
FORAN DANSK ØKONOMI
Svensk økonomi klarer sig rigtig godt – i modsætning til den danske. Væksten er 
markant højere, ledigheden er på vej ned, og huspriserne stiger. Lidt af et drømme-
scenario for en dansker. Er det tilfældigt, eller ligger der en forklaring bag?

TEKST: BO OVERVAD  

Bo Overvad er direktør i Alm. Brand Markets. 
Han har arbejdet med konjunkturvurderin-
ger og finansielle markeder siden 1987.  
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regering bliver tvunget til at spare på de 
offentlige udgifter og investeringer i de 
kommende år som følge af underskud-
det i procent af BNP på 2,7  % i 2010. 

Den svenske regering har derimod 
mulighed for at stimulere økonomien 
yderligere, idet budgetunderskuddet i 
procent af BNP landede på et flot 0-tal 
for 2010. Den svenske stat ejer desuden 
store andele i flere toneangivende virk-
somheder, og disse andele kan sælges, 
og man kan bruge provenuet til at sti-
mulere økonomien og undgå offentligt 
underskud. Det svenske skattetryk er 
derfor faldet betydeligt sammenlignet 
med det danske.  

Mere konjunkturfølsom
Svensk erhvervsliv er meget mere kon-
junkturfølsom end det danske. Det gi-
ver store fordele, når det går godt, men 
også store ulemper når det går skidt. I 
Danmark, hvor der fortsat satses på de 
samme områder som i mange hundrede 
år – landbrug, søfart, vind og medicin 
– bevæger tingene sig langsommere 
og mere stabilt. I Sverige, hvor mobilte-
lefoner, papir og tung industri trækker 
læsset, er landet mere følsom over for 
udsving. Derfor kræves der også to for-
skellige politikker.    
  

  n

medvirkende til at dæmpe udviklingen i 
dansk økonomi. 

I Sverige er strukturen anderledes. På 
trods af store tab til udlån til Baltikum 
har bankerne haft bedre styr på deres 
udlån til erhvervslivet. De er således 
ikke ramt i samme grad som i Danmark. 
Det har vist sig i de seneste regnskaber 
fra bankerne, hvor svenske banker har 
klaret sig noget bedre end danske ban-
ker generelt.   

De svenske virksomheder er generelt 
større og mere internationalt oriente-
rede end de danske, og det er en stor 
fordel i en international verden. De har 
derfor været i stand til at udnytte de 
store konjunkturudsving bedre end de 
danske virksomheder. Samtidig har Sve-
rige mange store konjunkturfølsomme 
selskaber, som har nydt godt af den sti-
gende investeringsaktivitet i bl.a. Asien i 
de senere år. 

Væsentligt bedre muligheder 
for at stimulere økonomien
Sverige havde valg sidste år. Politikerne 
er derfor – på trods af en mindretalsre-
gering – i stand til at træffe beslutninger 
for den kommende periode. Danmark 
nærmer sig et valg, hvor det nok snarere 
gælder om at positionere sig med hen-
blik på de kommende år, end det drejer 
sig om at gennemføre måske endda 
ubehagelige beslutninger. Muligheder-
ne for handling er derfor på den korte 
bane væsentligt forskellige. Den danske 

SVERIGE  
FÅR NYE SEDLER 
OG MØNTER

Astrid Lindgren, Evert Taube, Greta 
Garbo, Ingmar Bergman, Birgit Nils-
son og Dag Hammarskjöld kommer 
til at pryde Sveriges kommende 
pengesedler. De prominente per-
soner kommer til at figurere på hhv. 
20, 50, 100, 200, 500 og 1.000 kro-
ner. Sveriges Riksbank har udvalgt 
personer, som har en haft positiv og 
vigtig kulturel betydning i 1900-tal-
let. 

Hver seddel kommer til at have 
både et personportræt og et na-
turmotiv. De nye mønter og sedler 
kommer på gaden i 2014-2015. Læs 
mere om de nye svenske penge: 
www.kortlink.dk/8zgr

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
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O m sommeren forsøger vi at 
være i Sverige, så længe det 
er muligt. Med lidt held kan 

vi nogle gange få det stykket sammen 
til fire uger og så det løse med ud- og 
hjemrejser et par gange om ugen. Der-
for er det også rart at kunne få frisk brød 

i hverdagen, mens vi er dér. Hjemme 
spiser vi en del rugbrød, og da vi har en 
hvedeallergiker blandt os, skal vi sørge 
for at få fat i speltbrød, når vi kan. Vi har 
som regel ikke bil med til det svenske, 
og den lokale (lille) ICA ligger 3,5 km fra 
vores hus. 

Det er altså rart at kunne være selv-
forsynende med brød. Mange synes jo 
også, at det hører med til ferieophold 
i torpet, at man får tid til selv at bage, 
så i stedet for at lade sig nøje med 
sødt, hvidt svensk brød, har vi fun-
det en rigtig god kombination. Den 

EN SUR DEJ DER 
GØR TORPARE-LIVET 
SØDT
TEKST OG FOTO: MET’MARIE LAMBERS 
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er ikke blot velsmagende, den er også 
frisk og sund.

Vi køber svenske polarbrød, som kan 
fryses, og er rigtig gode at have med på 
ture ud i vildnisset. Knækbrød er også en 
del af repertoiret. Det er rart at gumle på 
og findes i rigelige varianter. Mel køber vi 
i store mængder ved sommerens start, 
og det holder sig glimrende i fryseren i 
en plastikpose. 

Hjemmefra tager vi en surdej med. 
Man kan selv fremstille den, men det 
kræver tid og nøjagtighed. Derfor har 
vi valgt at bestille dej hos vores lokale 
helsekostforretning. Det skal gøres med 
ca. en uges varsel, og surdejen skal trans-
porteres køligt, når du henter den. Når 
det er gjort, handler resten blot om at 
bage og holde det ved lige. 

Vi bager rugbrød omkring to gange 
om ugen, og hvis vi får lyst til en anden 
brødtype, bruger vi den samme surdej til 
det. Vi har samlet nogle gode opskrifter 
på surdejsbrød, og den bedste - nemlig 
rugbrødsopskriften – vil vi gerne dele 
med andre torpare.

n

DET SKAL DU BRUGE
• et stort lerfad
• en skål
• en vægt
• to rugbrødsforme• rene klæder / viskestykker• 385 g hvede eller sigtet speltmel• 385 g rugmel

• 500 g kerner efter eget valg• olie
• honning/sirup
• salt
• 1 maltøl
• 1 l lunt vand

SÅDAN GØR DU

1. dag: 
Surdejen	 tages	 ud	 af	 køleskabet	
og	hældes	i	ca.	1	liter	lunt	vand	i	et	
stort	 lerfad.	 Det	 røres	 ud	 sammen	
med	 1	 spsk.	 salt,	 1	 spsk.	 olie	 og	 1	
spsk.	flydende	honning	eller	sirup.	
Heri	 røres	 385	 g	 hvedemel	 (eller	
sigtet	 speltmel)	 og	 385	 g	 rugmel.	
Læg	et	rent	klæde	over	lerfadet,	og	
stil	den	et	sted	uden	træk.

I	en	mindre	skål	blandes	1	hel	fla-
ske	 maltøl	 (fås	 heller	 ikke	 i	 Sve-
rige,	 men	 en	 mørk	 øl	 kan	 til	 nød	
bruges)	 med	 500	 g	 kerner	 efter	
eget	 valg.	 Vi	 vælger	 oftest	 150	 g	
solsikkekerne,	 150	 g	 hørfrø	 og	 så	
200	g	kerner	–	efter	hvad	der	lige	
kan	 skaffes:	 rug,	 boghvede	 eller	
byg.	 Også	 denne	 skål	 stilles	 med	
et	klæde	over.

2. dag
Stil	ovnen	på	100	grader.	Rør	de	to	
blandinger	sammen,	og	tag	surdej	
fra,	 til	 næste	 gang	 du	 bager	 (i	 et	
glas	 med	 skruelåg	 holder	 det	 sig	
fint	i	køleskabet,	men	der	skal	være	
luft	foroven	i	glasset,	da	dejen	hæ-
ver).	

Smør	to	rugbrødsforme	og	fyld	dem	
med	dejen.	Man	kan	vælge	at	røre	
krydderurter	eller	brændenælder	i		
dejen	 på	 nuværende	 tidspunkt.	
Vælg	noget,	der	gror	på	jeres	grund	
i	 forvejen	 –	 det	 giver	 en	 god	 for-
nemmelse	 af	 at	 bruge	 de	 råvarer,	
man	har	til	rådighed.

Bag	 den	 første	 time	 på	 100	 gr.	 og	
skru	 så	 op	 til	 200	 gr.	 og	 bag	 1½	
time	mere.

	
	
Nu	tager	du	brødene	ud	af	formene	
og	lægger	dem	på	en	rist.	Efter	15	
min.	kan	du	folde	et	rent	klæde	om	
dem	 hver.	 Når	 de	 er	 helt	 afkølede	
efter	 nogle	 timer,	 kan	 de	 lægges	 i	
plastposer	 (men	 lad	 endelig	 klæ-
det	blive	om	brødet,	så	holder	det	
sig	 frisk).	 Rugbrød	 kan	 med	 held	
fryses,	 og	 så	 er	 der	 brød,	 næste	
gang	du	kommer.

Det	 friske	 brød	 er	 meget	 lækkert,	
og	når	man	 ikke	at	spise	det	 frisk,	
kan	 det	 holde	 sig	 udmærket	 og	
smager	også	fint	ristet.

Rigtig	god	fornøjelse!
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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 

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

                                                                                                            

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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Udlejning af hytter på Österlen
Dialogbaseret rådgivning
Kontor på Österlen, i Malmö og 
i København

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

Fast ejendom (køb, salg og drift)
Leje, sameje
Kontrakter
Foreninger og selskaber
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Renovering · salg af kakkelovne og komfurer · reservedele
30 års erfaring

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

mail@skaanebyg.dk  www.skaanebyg.dk

Skåne bygge og anlægs service
Vi påtager os gerne totalentrepriser

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

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

VINDKRAFT . SOLENERGI . LED-BELYSNING

Mulighed for at sammenkoble med el-nettet eller til batteridrift.

Vindenergi = fremtidens energi 
WT6500 Vindturbine - Revolutionerende ny udvikling!
Guld vinder af Edison Award 2010

General Roof InstallationSolenergi = fremtidens energi
- og en investering i dine børnebørns fremtid!

Alt i Led belysning
Spar på energien
Spar på pengene

Lad os sammen tage vare på 
miljøet!

RABATAFTALE MED DANSKE TORPARE
ENERGI-TEK . OSBY 3131 . 24293 HÖRBY . TEL. +46 0 413 33226
E-MAIL: ENERGI-TEK@ENERGI-TEK.SE . WWW.ENERGI-TEK.SE
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TORPAREMARKED

Her kan du finde ting og sager til torpet, 
svenske ejendomme og grunde til salg 
samt udlejning.

Danske Torpare udvælger enkelte an-
noncer (for private) til bladet fra Torpare-
Markedet på www.torpare.dk. Du kan 
derfor ikke vælge at annoncere i vores 
blad. Men på hjemmesidens Torpare-
Marked kan du altid finde de nyeste an-
noncer, som er tilgængelige for alle på 
internettet. Her kan du også læse om 
betingelserne for at annoncere på hjem-
mesiden.

EJENDOMME OG GRUNDE

Sælges

Helårs-/fritidshus
Indrykket 29. juni 2011
Velholdt hus i udkanten af Boalt. 5 værelser, 
bebygget 105 kvm og 16 kvm kælder.
Se billeder på www.fastighetsbyran.se 
webbnr. 6110-2355.
Pris: SEK 575.000
Mail: fnnmarcher@gmail.com
Tel.:  0046 0 479 912 18 / 0046 0 702 358 298

90 km nordöst for Helsingborg
Indrykket 15. juni 2011
Sälges et höjtbeliggende hus på 72 m2 i 
Knäreds udkant med närhed til skov og sö. 
Stue, kökken, 2 soverum, kälder, garage 
og udhus. Grund 1.350 m2. Billeder kan 
tilsendes.
Pris: DKK 375.000
Mail: gunsan-65@hotmail.com

Ferielejlighed i Hyltebruk
Indrykket 30. maj 2011
Ca. to timers kørsel fra København sælges 
1½-værelses ferielejlighed. Direkte op til 
skoven med balkon og trappe ned til fæl-
lesarealer. Md.afgift ca. kr. 900.
Pris: DKK 95.000
Mail: larsmpe@comxnet.dk
Tel.:  4731 2410 / 2627 8486

Nyere hus 8 km fra Tyringe
Indrykket 30. maj 2011
Meget velholdt fritliggende hus, bygget 
1985. 
1½ plan, 93 m2 + havestue, carport m.m. 
Velegnet til helårs-/fritidshus. Ca. 5 km fra 
Finjasøen. 
Pris: SEK 750.000
Tel.:  0046 708 214 628

Billig naturgrund nær Immeln 
Indrykket 25. maj 2011
Vi sælger en naturgrund nær søen Im-
meln, nordøstlige Skåne. Grunden ligger 2 
kilometer fra herligt kommunalt badested, 
hvor man kan ”parkere” sin kano. Se mere 
på www.immeln.wordpress.com
Pris: DKK 93.000
Mail: morten.durr@comxnet.dk
Tel.:  8838 0485 / 4240 4766

Torp i Gunghult/Markaryd
Indrykket 23. maj 2011
1 time fra Helsingborg af E4, rødt træhus 
beliggende roligt og privat. 2 plan. 1. sal: 2 
værelser. Stueplan: Opholdsstue, køkken, 
værelse og badeværelse. Huset er 110 m2. 
Overdækket terrasse med lille udendørs 
køkken.
Huset er renoveret, fremstår i pæn stand. 
Indbo medfølger. Vand, el og 3-kammer-
brønd. Grund: 4.500 m2.
Omgående overtagelse.
Pris: DKK 785.000
Mail: Stanley.Graham@mail.dk
Tel.:  2165 3928

TING OG SAGER

Sælges

Separet toilet
Indrykket 22. juni 2011
Næsten nyt urinseparerende fritidshustoi-
let til installering indenfor. Ventilationsrør, 
2 indsatser med låg, komposterbare poser 
medfølger. Nypris ca. 4000 kr. Foto kan 
mailes. Afhentes Älmhult kommune.
Pris: DKK 2.000
Mail: abc-bureauet@mail.tele.dk
Tel.:  2040 9291

Mulltoa 45 
Indrykket 16. juni 2011
Brugt mulltoilet, 1 år gammel med alt tilbe-
hør. Nypris svkr. 9000,-. Står ved Värnamo i 
Småland. 
Pris: DKK 3.000
Mail: lizzie.carlsson@gmail.com
Tel.:  2818 8181

Gammel høvlebænk
Indrykket 15. juni 2011
Gammel høvlebænk kan afhentes. Trænger 
til en kærlig hånd. Står i Hällabäck. 
Pris: En god flaske ?
Mail: riischristian@hotmail.com
Tel.:  4016 7247

Gammel svensk sovesofa
Indrykket 15. juni 2011
1.58 lang, udslået 2,04, 0,82 dyb, 1,09 høj, 
muligvis egetræ, skindagtig betræk, sort og 
slidt. Absolut uegnet til at sove i, men sjov. 
Billeder kan mailes. Afhentning Småland.
Pris: DKK 1.000
Mail: ramusjensen@email.dk
Tel.:  2297 9674

Gaskøleskab
Indrykket 15. juni 2011
Brugt, men fungerer fint - står i Vislanda.
Pris: DKK 500
Mail: mvvind@gmail.com
Tel.:  6142 0859

Solid barneseng
Indrykket 6. juni 2011
Madras 150 x 70, ydre mål 160 x 81 x 68. 
Sengen er rigtig velholdt, madrassen for-
holdvis ny. Kan afhentes mellem Karlshamn 
og Tingsryd. Billeder kan sendes.
Pris: ½ fl Skåne-akvavit, en 6-pack Pripps 
2,8% og en pose vingummibamser
Mail: jbrejse@hotmail.com



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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Med BroPas kan du køre over Øresundsbron til halv pris. I hverdagene koster 
en enkelttur kun 145 kr. 

Bestil BroPas inden udgangen af 2011 på www.oresundsbron.com/bropas 
– skriv ’torpare’ i feltet kampagnekode for at få rabatten.  
(Normalt koster BroPas årsabonnemnet 250 kr.)

Tilbuddet gælder i 2011 og for alle medlemmer af Danske Torpare, der ikke har haft BroPas i husstanden indenfor de seneste 
6 måneder. Priserne gælder i 2011 og for bil op til 6 meter. Læs mere om BroPas og bestil på vores website.

Få endnu mere ud af dit 
svenske paradis med BroPas!

GRATIS

BROPASABONNEMENT PÅ 
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