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Dette blad skylder en stor tak. En stor tak til alle idémagere og skribenter, 
som bidrager og skriver til bladet. En stor tak til fotografer, som leverer 
smukke fotos til bladet. Og en stor tak til korrekturlæsere, som nærlæser 
tekst efter tekst, så bladet bliver trykklart i sidste ende.

De brænder alle selv for torpare-livet og yder en indsats uden at få 
løn i kroner og ører for deres arbejde, fordi de godt kan lide det, og fordi 
de gerne vil give en hjælpende hånd til foreningsbladet. Uden denne 
frivillige arbejdskraft ville der ganske enkelt ikke være noget Torpare-
blad. Der er dog også mange andre frivillige i foreningen, der er med til 
at holde hjulene i gang, fx inden for vores kursusvirksomhed, udvikling 
af torpare-netværk samt interessegrupper som skovbrug og vindkraft i 
Sverige. 

Alle disse frivillige ildsjæle lever af og til et lidt gemt liv i foreningen, 
og det vil vi gerne råde bod på. Vi har derfor valgt at sætte spot på frivil-
lighed i Danske Torpare i denne udgave, ikke mindst fordi 2011 er euro-
pæisk år for frivilligt arbejde, udråbt af EU for netop at anerkende og 
fokusere på dette værdifulde arbejde, som er vigtigt for ethvert samfund 
– både for ”modtagere” og ”givere”. Fem af vores frivillige har stillet op 
til portrætfoto, så vi kan sætte ansigt på nogle af de medlemmer, der 
udgør en vigtig del af foreningen. 

Når vi taler jura og økonomi i Danske Torpare, er der også frivillige 
kræfter involveret, og i dette blad præsenterer vi fire kurser inden for 
netop den kategori, som, vi af erfaring ved, er meget efterspurgte. Og 
skulle du endnu ikke have tilmeldt dig dine udvalgte kurser og aktivite-
ter, er det ikke for sent. På side 14 kan du se en liste med planlagte akti-
viteter frem til april 2012. Det er først til mølle-princippet, der gælder, så 
hold dig ikke tilbage.

For at tilmelde dig skal du have et gyldigt medlemskort, og som du 
måske allerede har set, har vi i år valgt at sende det nye medlemskort ud 
sammen med oktober-bladet. Det nye medlemskort gælder fra den 1. 
november og er din adgangsbillet til alle foreningens fordele. Det gæl-
der alt lige fra rabat på færger og bro til Sverige, skatterådgivning og til 
køb af fx dalaheste i webshoppen. Vi glæder os til at byde dig velkom-
men til endnu et spændende medlemsår for alle torpare!

Marian C. Prestage
Redaktør

En stor tak! 
Torpare
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BIBLIOTEKET
Vores	bibliotekar	har	igen	sørget	for	spændende	bøger	til	foreningens	læsesal,	som	kan	besøges	på	Rosenkæret	13	A	i	Søborg	
i	åbningstiden.	Her	er	listen	over	nye	bøger,	som	kan	skimmes	eller	nærlæses	over	en	kop	kaffe:

NY BANKAFTALE PÅ PLADS
I august faldt den nye bankaftale med 
Swedbank på plads. Det er gode nyhe-
der for medlemmerne, som længe har 
efterspurgt en svensk bank med mulig-
hed for gratis bankoverførsler, betaling 
via netbank og Autogiro samt svensk Vi-
sa-kort m.m. Desuden har Swedbank ri-

melige konto- og kortgebyrer. Og det er 
ikke nødvendigt at lægge hele sit bank-
engagement i Swedbank for at benytte 
fordelene.

Læs alt om den nye fordelagtige aftale 
på www.torpare.dk under Medlemstil-
bud.

NYE SMYKKER 
Klik ind på vores webshop på www.torpare.
dk og se de nye smykker fra by EKERYD. 
Husk, at du også kan købe dalaheste og 
bøger i webshoppen – samt vores nye 
Torpare-kasse og julesok, som du kan læse 
om andetsteds her i bladet. Måske plan-
lægger du allerede nu dine juleindkøb?

TIL ÅBENT HUS  
I SVERIGE
Den 27. august deltog Danske Torpare 
sammen med Markaryd og Älmhult kom-
muner i to åbent hus arrangementer for 
udenlandske fritidshusejere. Fra Danske 
Torpare deltog både bestyrelse og sekreta-
riat. Der var mange gode input fra de frem-
mødte torpare, og arrangementerne gav 
medlemmer og foreningen rig mulighed 
for at udveksle synspunkter med repræ-
sentanter fra de to kommuner. 

Bestyrelsesmedlem Bent Hansen (t.v.) fra Danske 
Torpare og Kommunstyrelsens ordförande i Mar-
karyd Bengt Germundsson fra Kristdemokraterna.

SKOVGRUPPE
Skovgruppen er for medlemmer med 
små og store skovejendomme, og den-
ne interessegruppe er så småt ved at fin-
de sin form og rytme i foreningen. For-
målet er at udveksle viden og erfaringer 
og dermed skabe hjælp til ”selvhjælp”. 
Alle interesserede kan se frem til næste  

 
 
halvårsarrangement på Rosenkæret lør-
dag den 5. november 2011. 

Du kan finde mere information på 
www.torpare.dk, og interesserede med-
lemmer kan henvende sig på e-mail:  
lars.holm.rasmussen@privat.dk. 

Svenske serviser 1950-75
af Michel Carlsson & Urban Orzolek
Bogen har masser af billeder og beskrivelser 
af gamle svenske tallerkener. Bogen slutter 
med en oversigt over alle stel med prisan-
sættelse. Bogen er guf for folk med hang til 
dekorativt porcelæn og for loppis-elskere.

Älskade Trasmattor – att väva som förr 
af Ann Kristin Hallgren & Monica Hallen
Også denne bog har flotte fotos – denne 
gang af klassiske svenske kludetæpper. Des-
uden er der opskrifter på mønstrene, så du 
selv kan fremstille tæpperne, hvis du er den 
heldige ejer af en væv. Også tips til hvordan 
et gammelt kludetæppe bliver som nyt.

Loppisboken – om blommiga koppar, 
fattigmandsilver och annat vackert
af Ida Magntorn
I denne bog får du tips til, hvad der er efter-
tragtet på de svenske loppis nu, og hvordan 
fundene kan bruges fantasifuldt i indretnin-
gen af det lille hus på landet. En køn lille bog 
– udpræget til den feminine side.

Drakamöllans køkken
af Thorsell, Maltais, Strandberg & Nilsson
Lækker kogebog med flotte billeder og 
enkle opskrifter på mad, som man får den 
serveret på Gårdhotellet Drakamöllan på 
Österlen. Samtidig får man gårdhotellets 
historie og hyggelige små noter serveret. 

Bogen kan også købes i TorpareShoppen 
på www.torpare.dk. 

Bli med sommerstuga 
af Ulrika Hjalmarson Neideman & Stina 
Näslund
Helt ny og flot illustreret bog om alle aspek-
ter af svensk sommerhuskøb. Bogen inde-
holder nyttige oplysninger om følgende 
emner: Visionen, Köpet, Huset, Tomten, Vat-
ten, Bad och väg, Vinterstängning, När natu-
ren kommer för nära, Eldandets konst, Hus-
regler og Dags att njuta.
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VIDENSBANKEN PRÆSENTERER

Vidensbanken på vores hjemme-
side indeholder rigtig megen god 
og brugbar information for enhver 
torpare! Her vil vi gøre det lidt lette-
re for dig at ”hæve penge” i Videns-
banken, 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?

Husdyr
I dokumentet ”Hund, kat og andre 
dyr med til Sverige”? kan du læse 
om de ændrede EU-regler, der be-
tyder, at dit kæledyr (hund, kat eller 
fritte) ikke længere behøver orme-
kur eller antistoftest fra den 1. janu-
ar 2012. Til gengæld skal dit kæledyr 
nu have chip som ID-mærkning fra 
juli 2011, hvis det mærkes efter den-
ne dato. 

Find rundt blandt svenske 
myndigheder
Dokumentet ”Links til det Offentlige 
Sverige” er blevet opdateret med 
information om, hvordan du klager 
over varer og tjenesteydelser, hvis 
du har været uheldig med et køb. 
Her finder du alle relevante ”klage-
links” for privatpersoner. Læs evt. 
også artiklen ”Hvis du skal klage i 
Sverige” i Torpare-bladet nr. 137.

BRUG VIDENS- 
BANKENS VIDEN!

GÅ IND PÅ WWW.TORPARE.DK  
– VIDENSBANKEN – OG FIND SVAR PÅ 
DINE TORPARE-SPØRGSMÅL.

Vidste du, at du i Vidensbanken kan 
finde kuriøse links? Se under emneover-
skriften ”Find rundt blandt svenske myn-
digheder” (Links til Det offentlige Sve-
rige). Under afsnittet ”Det svenske forsvar 
– og dets ejendomme” vil du falde over 
linket www.fortv.se. Forsvaret råder over 
mange store land- og kystområder. Med 
mellemrum er der områder, der sælges 
via hjemmesiden – fx kanonstillingen på 
den yderste skærgårdsø, bakketoppen 
med en nedlagt radarstation eller den 
godt gemte og glemte nødlandings-
bane. Man kan endda abonnere på nye 
tilbud i de län, man ønsker! 

Vidste du, at du i Vidensbanken under 
emneoverskriften ”Husets vedligehold, 
om- og tilbygning” (Byggesagen – byg 
tilbygning) finder en professionel vej-
ledning til om- og tilbygning: Ting, du 
skal afklare med dig selv inden et større 
eller mindre til- eller ombygningsar-
bejde plus masser af råd om byggetilla-
delser, byggeanmeldelser og kontrakter. 
Alt efter svenske regler og sædvaner.

Vidste du, at du i Vidensbanken kan 
læse om forskellen på ordene god og 
bra? Kig under emneoverskriften ”Kultur 
og Sprog” (Svensk for danskere - mini-
grammatik og lille udtalevejledning) og 
bliv lynhurtigt klog på det svenske sprog. 
Forskellen er i øvrigt, at god bruges om 
mad og Vor Herre og bra om resten.

EFTERÅR  
MED KUNST OG 
NATUR
I hele oktober måned tilbyder Wanås 
Konst och Slottspark i Knislinge, Östra 
Göinge, torpare-medlemmer ”at komma 
två, betala för en” mod forevisning af med-
lemskort. Entréen er 100 SEK (80 SEK for 
studerende/pensionister og gratis entré 
for børn under 18 år). På Wanås mødes 
kunst, natur og historie, og her finder man 
et middelalderligt dansk slot, et økologisk 
jordbrug, en naturskøn skulpturpark og 
en kunsthal. I oktober er der åbent lørdag 
og søndag fra kl. 11.00-17.00. 

Læs mere på www.wanas.se.

NYT  
MEDLEMS-
KORT 2011/12
I år har vi valgt at sende medlems-
kortet ud med oktober-bladet, så 
det passer med opkrævningen af 
medlemskontingentet, som forfal-
der den 1. november 2011. 

Du finder medlemskortet sam-
men med indbetalingskort i dette 
blad. Vi gør opmærksom på, at det 
koster 100 kr., hvis du mister dit 
kort, og det skal erstattes. Så pas 
godt på dit kort.

Sorteret Magasinpost
ID-Nr.: 46559
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NYT MEDLEMSKORT 2011/12 
Her har du dit nye medlemskort, som gælder fra den 1. november 2011 og et år frem.Indbetalingskortet skal kun anvendes, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice endnu.  
Kontingent
Medlemskontingent: 375 kr.
Forfaldsdato: 01-11-2011.

Medlemsskabet gælder dig som medlem 
og din husstand.

 
NB! Ønsker du at opsige dit medlemsskab per 31. oktober 2011, skal du give os skriftlig besked senest den 1. november 2011. Det er ikke nok blot at undlade at betale medlemskontingentet.

  ) 2042 11-90(157KIF
tlefedneåtsnedenievirkstatsgilnevågdnU–gninsælfaleniksamliT

Kontonr.
Reg.nr.

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

Betalings-ID og Indbetaler

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 030886856 Deb.gr.nr. 00001

Kundenr.: 

gnirettivKotnokarflesrøfrevodevtfirksrednU

KVITTERINGINDBETALINGSKORT

Kroner

otadsgnilateB
erØ

ÅrMånedDag

Øre
Kroner

. . ,
. . ,

Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge-instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge-institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttetskvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Tilmelding til BetalingsService

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

KA 71

<+
<1 7+ PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

0000000XXXXXXXX 85339923

85339923

Danske Torpare
Rosenkæret 13 A
DK-2860 Søborg
SE/CVR-nr. 15060905

85339923

Danske Torpare
Rosenkæret 13 A
DK-2860 Søborg
SE/CVR-nr. 15060905

Medlemsnr.: xxxxx
Kode: xxxx

FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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Unikke torp & ting  
i træ og tekstil
Der er nye unikke torpare-produkter til salg i foreningen. Designer og torpare 
Vibeke Buchwaldt foreslog et samarbejde omkring design inden for brugskunst, 
der kan gøre nytte og pynte op i torpet – alt sammen med svensk islæt. Forenin-
gen takkede ja til ”torp & ting”.

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: THOMAS BANG OG VIBEKE BUCHWALDT

D uften af fyrretræ og følelsen af 
hørlinned i hænderne er slet 
ikke uvant for 53-årige Vibeke 

Buchwaldt, som tilbringer en del af 
sin tid i torpet nord for Växjö. Ophold 
i det svenske giver god inspiration og 
mulighed for at arbejde med ting og 
sager, der kan anvendes af torpare. De-

signeren holder selv af smukke, enkle 
og anvendelige ting. 

Hvordan kom du på idéen til at 
designe for Danske Torpare? 
Vibeke Buchwaldt: Jeg har længe 
puslet med idéen om at forsøge mig 
som både designer og producent. Det 

forekommer mig meget tilfredsstillen-
de selv at styre en sådan proces. Det 
er selvfølgelig også risikofyldt, men 
mange af mine idéer er enkle og kræ-
ver ikke en lang udviklingsperiode. 

Jeg fik idéen efter at have læst om 
webshoppen i Torpare-bladet og 
tænkte, at her er et nærliggende og 
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spændende område, hvor mine idéer 
måske kan bruges. Jeg fandt frem til 
nogle virksomheder i vores eget om-
råde i Sverige, og da Danske Torpares 
sekretariat ligger i nærheden af mit 
hjem i Virum, giver det mig mulighed 
for at være tæt på både produktion 
og afsætning. Kombineret med min 
glæde over det traditionelle svenske 
håndværk blev det mit udgangspunkt 
for konceptet torp & ting.

Hvad er din baggrund for at 
designe?
Vibeke Buchwaldt: Jeg er uddannet 
industriel designer og har gennem 
mange år arbejdet inden for faget, 
dels i køkkenindustrien, dels på en 
større arkitekttegnestue. Siden 2004 
har jeg arbejdet som selvstændig.

Hvordan får du dine idéer?
Vibeke Buchwaldt: Jeg er selv torpare 
og støder på ting, der med fordel kan 
ændres eller forbedres – ofte ud fra et 
praktisk synspunkt. Eller der kan opstå 
helt nye idéer til produkter, som tor-
pare kan have fordel af. 

Idéen med Torpare-kassen opstod, 

fordi vi hjemme i lang tid har brugt 
en gammel vinkasse til at lægge de 
ting i, vi skulle huske at have med til 
Sverige. Samme kasse blev brugt til 
at transportere andre ting med hjem 
igen. Derfra var der ikke langt til at 

tænke idéen videre: Udstyre kassen 
med håndtag, gøre den stabelbar og 
give den ruminddeling. 

Julesokken er jo mere en hyggeting 
og et bud på hurtig og stemningsfuld 
udsmykning: Tænd et stearinlys – og 

hæng strømpen op – straks er det jul! 
Idéen opstod, fordi jeg på de svenske 
loppemarkeder så dyngevis af meget 
fint gammelt stof i form af duge, lin-
ned og viskestykker, der aldrig bliver 
solgt. Jeg tænkte, at jeg kunne klippe 
udenom det mest slidte og plettede 
og sy noget nyt af resterne.

Hvad betyder Sverige og dit torp for 
dig?
Vibeke Buchwaldt: Vi bor i rækkehus 
til daglig, og vores torp i Sverige be-
tyder først og fremmest fred! Vi nyder 
at have natur hele vejen rundt og en 
pragtfuld udsigt, hvor vi kan se solen 
gå ned. Huset, laden og grunden er 
en dejlig legeplads og et oplagt sted 
at prøve mine idéer af. Huset er gam-
melt, og vi vil gerne bevare det bedst 
muligt, og derfor er vi også blevet op-
taget af de gamle håndværkstraditio-
ner. 

Min mor er norsk, og jeg har tilbragt 
mange skønne somre i Norge. Min 
mand og jeg fandt dette dejlige torp 
på højlandet i Småland, hvor naturen 
minder meget om den, jeg husker fra 
min barndom i Norge.

Skabertrangen og opfindergenet kommer ikke fra fremmede. Vibeke Buchwaldts mor er indretningsarkitekt og forfatter til flere gør-det-selv 
bøger gennem 70’erne. Morfaren var også en opfindsom mand, hvis idéer hjalp familien igennem krigens trange kår i Norge. 

”Der findes 
meget på svenske 
loppemarkeder, som 
ikke opfylder et behov 
længere, men som 
er af høj kvalitet og 
kan få nyt liv i en ny 
form”
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Hvad ønsker du, at medlemmerne 
skal få ud af at bruge dine ting?
Vibeke Buchwaldt: Jeg ønsker, at tor-
parne finder, at tingene først og frem-
mest er anvendelige i deres torp i Sve-
rige, men også gerne hjemme. Og det 
skal være godt, gedigent håndværk.

Derudover er mit mål, at tingene har 
en svensk historie, at der er tale om 
svenske materialer og gerne de tradi-
tionelle: træ, glas, jern og tekstil. Jeg 
vil meget gerne lægge produktionen 
hos svenske håndværkere, snedkerier, 
smedjer og små glasbrug, og på denne 

måde være med til at give noget til-
bage til svenskerne. Jeg genanvender 
også ting fra de svenske loppemarke-
der. Der findes meget dér, som ikke 
opfylder et behov længere, men som 
er af høj kvalitet og kan få nyt liv i en 
ny form.

Jeg håber, at medlemmerne vil glæ-
de sig over, at tingene har en historie 
og er blevet til på ordentlig vis – ting 
som forhåbentlig vil holde i årevis.

■

TORPARE-KASSENS 
SVENSKE PRODUKTION 
Da	idéen	til	en	transportkasse	var	
født,	 googlede	 Vibeke	 Buchwaldt	
ordet	finsnickare	i	sit	svenske	lokal-
område	og	faldt	over	det	lille	sned-
keri	Lignarium	Snickeri	AB.	Ligna-
rium	er	ejet	af	Gunnar	Uppman	og	
Johan	Sandin,	og	snedkeriet	ligger	
i	Virserum	 ikke	 langt	 fra	 designe-
rens	 eget	 torp.	 Byen	 Virserum	 er	
kendt	 for	 sit	 tele-	 og	 møbelindu-
strimuseum	 samt	 kunsthal	 med	
udstillinger.

”Ibland är det lätt!”	 var	 Johans	
svar	på	forespørgslen.	Det	undrer	
måske	ikke,	når	man	ved,	at	Ligna-
rium	beskæftiger	sig	med	alt	fra	le-
getøj	og	orgelpiber	til	friggeboder	
og	tilbygninger.	Det	blev	dog	alli-
gevel	 til	 en	 del	 skitser,	 tegninger,	
udmålinger	 og	 regnestykker	 fra	
Buchwaldts	 hånd	 samt	 pingpong	
med	 de	 to	 svenske	 snedkere,	 in-
den	 den	 endelige	 tegning	 lå	 klar	
på	 høvlebænken.	 Så	 blev	 det	 til	
en	 prototype	 og	 et	 prisoverslag.	
Prototypen	blev	finpudset,	og	de-
signeren	 samlede	 selv	 den	 første	
rigtige	Torpare-kasse.	Kassen	er	nu	
klar	til	produktion.

Besøg	 snedkeriet	 online:	 www.
lignarium.se.

Læs	 om	 torp	 &	 ting	 og	 få	 hele	
historien	 om	 kassens	 tilblivelse:	
www.torpogting.dk.
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TORP & TING I WEBSHOPPEN
Torpare-kasse til transport mellem Danmark og Sverige – god til vinflasker, 
urter, marmeladeglas, fiskegrej, sytøj, legetøj og mange andre ting. Kassen 
kan stå og pynte fremme, hvis pladsen er trang, og den kan evt. også bruges 
som picnic-kurv. Torpare-kassen er stabelbar og med håndtag og er produ-
ceret i svensk fyrretræ på et svensk snedkeri.
Pris: 430 kr. Justerbar indsats: 60 kr. Torpare-kassen, som vejer ca. 2,5 kg, 
sendes ikke, men kan afhentes i sekretariatet. 

Julesok til børn og børnebørn, grannar og værtinder samt ægtefæller – en-
ten med eller uden gaver. Sokken er håndsyet af gammelt svensk hør eller 
bomuld, der er købt på loppis i Sverige.
Pris: 190 kr. Påtrykt navn: 40 kr. Forsendelse inden for Danmark: 25 kr. Jule-
sokken kan også afhentes i sekretariatet.

TORP & TING  
I STØBESKEEN

-		 Enkle	puder	i	samme	stil	som	jule-
sokken

-		 Plakat	med	en	række	almindelige	
svenske	småord,	oversat	til	dansk

-		 Redesign	 af	 de	 fine	 hylderemser,	
man	brugte	meget	før	i	tiden

-		 Flere	 gode	 snedkerier	 som	 køk-
kenreol	 med	 opvaskestativ,	 ser-
veringsbakke	 som	 også	 tjener	
som	 låg	 til	 Torpare-kassen,	 spejl	
med	stage	og	meget	mere
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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

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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Der opstår ofte tvivl om, hvor-
dan man forholder sig, når en 
dansker med bopæl i Danmark 

og ejendom i Sverige dør. Skal der ind-
gives særlig boopgørelse i Sverige, el-
ler er man fri for at nævne den noget 
sted, så man undgår at betale dødsbo-
afgift i Danmark?

Svaret er, at en danskers svenske 
ejendom skal medtages i den danske 
boopgørelse. Ejendommen indgår på 
lige fod med andre aktiver. Ifølge tid-
ligere regler skulle man oplyse ejen-
dommens handelsværdi, men nu kan 
man nøjes med den lavere værdi, som 
man bruger til at beregne ejendoms-
værdiskat (læs evt. om emnet i Torpa-
re-blad nr. 135).

Bopæl	i	Sverige
Boede afdøde i Sverige, bliver svaret 
om boets behandlingssted sværere. I 
dag er der mange, der flytter til Sve-
rige, når pensionsalderen nærmer sig. 
Med udtrykket ”flytte” menes den per-
manente flytning, hvor boligen i Dan-
mark opgives, og anmeldelse sker til 
folkeregistret. 

I den Nordiske Dødsbokonvention 
er aftalt, at retten til arv skal bestem-
mes efter loven i den stat, hvor pågæl-
dende nordiske statsborger havde bo-
pæl ved sin død. Har afdøde ikke boet 
i landet i de seneste fem år forud for 
dødsfaldet, skal loven i afdødes hjem-
land dog anvendes, hvis en arving eller 

legatar (en person, der skal modtage 
bestemt beløb eller genstand) forlan-
ger det. 

Svensk arve- og skiftelovgivning 
skal altså altid anvendes, hvis afdøde 
har boet i Sverige i mere end 5 år, og 
sandsynligvis også ved død efter kor-
tere tid, medmindre en arving eller le-
gatar skulle ønske dansk ret anvendt. 
Dette kan betyde, at et dansk testa-
mente ikke altid kan opfyldes, som 
afdøde havde tænkt sig. Er arvingerne 
enige og giver hinanden de fornødne 
fordele og afkald, er der intet problem.

Har man oprettet testamente i Dan-
mark, bør dette gennemgås for at af-
klare, om det lader sig realisere i Sve-
rige. Har man ikke skrevet testamente, 
men forladt sig på at de danske arve-
regler ville føre til rimeligt resultat, bør 
de svenske regler efterses – og testa-
mente måske skrives. I Sverige kender 
man ikke til offentlig registrering som 
af vores hjemlige ”notartestamenter”. 
Derfor bliver det af særlig betydning, 
at testamentet oprettes med omhu, så 
det ikke lader sig diskutere, og opbe-
vares, så det ikke bliver overset.

Bopæl	betydning	for	arven
Når man bosætter sig i Sverige, er det 
ofte motiveret af udsigten til skat-
temæssige eller sociale fordele, men 
man skal dog tænke på, at det kan få 
betydning for arven. Det hjælper ikke 
de efterladte arvinger at hævde, at af-

døde opholdt sig mest i Danmark og 
ikke ønskede disse virkninger.

Modsat er en direkte og håndgri-
belig fordel ved at gå ur tiden (som 
svenskerne poetisk betegner det at 
afgå ved døden) fra svensk bopæl, at 
et svensk dødsbo ikke afgiftspålæg-
ges overhovedet; at arvingerne såle-
des ikke, i modsætning til i et dansk 
dødsbo, skal betale bo- eller arveaf-
gift, ej heller selv om arvingen bor i 
Danmark. 

Overvejer man at flytte permanent 
til Sverige, skal man være opmærk-
som på forskellene, som måske ikke 
er voldsomme og altafgørende, men 
alligevel bør kendes, så senere skuffel-
ser og overraskelser undgås. Det kan 
få betydning for både afgifter og arv 
ved dødsfald.

■

 

Hvor behandles  
dødsboet – i Danmark 
eller Sverige?
Når døden rammer, kan de pårørende være i tvivl om, i hvilket land dødsboet 
behandles, og hvem der er arveberettigede.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

HAR DU BRUG  
FOR ADVOKAT- 
RÅDGIVNING?
Du	kan	altid	benytte	Danske		
Torpares	advokatrådgivning	for		
at	få	hjælp.	Du	kan	booke	en	gratis	
tid	(20	min.)	på	tel.	39	29	52	82.	
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BLIV KLOGERE 
på jura og økonomi
Savnede du jura- og økonomikurser i forrige blad – og dermed muligheden for 
at blive klog på foreningsjura, generationsskifte og dødsbo samt skat – kan du 
nu tilmelde dig disse kurser.

Vi hører ofte i medierne, at dankortet 
ikke bruges så meget på grund af den 
politiske og økonomiske situation i sam-
fundet. Det har vi ikke mærket så meget 
til i Danske Torpare, hvor kursustilmel-

dingerne fortsat kommer ind. Har du 
ikke nået at tilmelde dig dine ønskede 
kurser, så gør det nu, så du er sikker på at 
få plads – også hvis kurset først er til næ-
ste år. Det gælder alle vores kurser – se 

kursusoversigten på side 14. Vi glæder 
os til at se dig.

Jørgen Steen
Formand for aktivitetsudvalget    

FOTO: PER ELVEKJÆR
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JURA & ØKONOMI 

28

Træfældning i Traryd 

Deltagerne i dette halvdagskursus har de 
sidste tre sæsoner givet arrangementet 
flotte karakterer. Ud fra evalueringerne 
har vi nu gjort holdet lidt mindre, så 
udbyttet bliver endnu større. Deltagerne 
får både teori og praksis af professionelle 
folk, anført af Lars Jansson. I denne sæson 
laver vi kun ét hold, så vi anbefaler hurtig 
tilmelding! Bemærk: du skal medbringe 
eget udstyr. Se www.dansketorpare.dk for 
vejbeskrivelse og det fulde program.

Hold TT10

Tidspunkt: Lørdag den 27. marts 2010, kl. 11.00 
- 17.00 

Sted: Traryd nord for Markaryd (Exit 76) 1 times 
kørsel fra Helsingborg.

Vært for arrangementet: Hans Peter Bach

Pris: 200.- pr. deltager (max. én deltager pr. 
medlemskab).

Tilmelding senest: Mandag den 15. marts 2010

Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Jura 
& økonomi

Natur 
& miljø

Møde om 
vindkraft i Sydsverige 

Udsigt til syv kæmpemøller fra haven 
omkring den røde idyl et sted i Sydsverige. 
Den overraskelse fik en dansk familie, 
som ikke havde besøgt sit hus i et halvt 
års tid. Andre medlemmer af Danske 
Torpare kan få en tilsvarende ubehagelig 
overraskelse. Udbygningen af vindkraft 
i Sydsverige foregår med stigende tempo. 
Danske Torpare holder derfor i januar et 
stort informationsmøde i foreningens nye 
domicil. Vindmøllestøj kan være til stor 
gene, specielt i stille naturområder og er et 
af de emner, som vil blive belyst på mødet. 
Der vil også blive givet en oversigt over 
situationen generelt og konsekvenserne 
af en lovændring, der trådte i kraft den 
1. august 2009 og skal gøre godken
delsesprocessen hurtigere. Der bliver 
orienteret om, hvordan man kan klage og 
samarbejde med lokale svenske foreninger. 
Alle medlemmer, der har fået  eller vil 
få  problemer med vindmøller, anbefales 
at tilmelde sig snarest.

Hold NM30

Tidspunkt: Onsdag den 20. januar 2010 kl. 18.00 
– 21.00

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

Traktement: Sandwich med drikkevarer serveres 
fra kl. 18.00 (bemærk det er en halv time før start)

Vært for arrangementet: Lars Holm Rasmussen

Pris: Gratis (max. 2 deltagere pr. medlemskab)

Tilmelding senest: Mandag, den 11. januar 2010

Før underskriften 
– og tiden lige efter 

Introduktion til jura, økonomi og teknik 
for nye torpare. Vi sætter fokus på, hvad 
vi erfaringsmæssigt skal vide inden og lige 
efter købet. Advokat Lars Holm Rasmus
sen beskriver forløbet af en handel og taler 
om den jura, teknik og økonomi, som man 
kommer i berøring med. Gennemgang af 
købekontrakt, typiske vilkår, tinglysnings
systemet og hvordan man forholder sig 
ved fejl og mangler. Vi ser også på udgifter 
ved købet og den løbende driftsøkonomi. 
Læs gerne teksten på hjemmesiden 
www.danske-torpare.dk under Gode råd 
– Huskøb og salg – Køb af fritidshus inden 
kurset.

EJERFORMER: FORENING ELLER SAMEJE

Når flere køber svensk ejendom i fællesskab, skal man overveje, 
hvilken form for ejerskab der passer bedst i den givne situation. 
Skal man oprette en forening eller blot lade køberne eje person-
ligt? Hvordan bliver foreningen til, og hvilke regler gælder? Hvad er 
et sameje? Hvornår er det ene bedre end det andet? Advokat Bjørn 
Nielsen, selv torpare i Småland, forklarer begreberne og gennem-
går de juridiske spilleregler krydret med eksempler fra ”virkelighe-
den”. Han vil også komme ind på de faldgruber, der kan være ved 
de forskellige ejerformer.
 

GENERATIONSSKIFTE OG DØDSBOER  

Spørgsmålet er for mange torpare, hvordan man mest enkelt og 
uden for store udgifter bringer den svenske ejendom videre til  
næste generation. Skal overdragelsen ske ved gave eller salg? 
Hvordan forholder man sig, hvis ejendommens ejer afgår ved dø-
den? Hvilke regler gælder i de forskellige situationer? Og hvordan 
er skatter og afgifter i hhv. Sverige og Danmark? Advokat Lars Holm 
Rasmussen besvarer disse spørgsmål ved at gennemgå juraen og 
de praktiske fremgangsmåder.

GENERATIONSSKIFTE OG DØDSBOER  

Spørgsmålet er for mange torpare, hvordan man mest enkelt og 
uden for store udgifter bringer den svenske ejendom videre til  
næste generation. Skal overdragelsen ske ved gave eller salg? 
Hvordan forholder man sig, hvis ejendommens ejer afgår ved dø-
den? Hvilke regler gælder i de forskellige situationer? Og hvordan 
er skatter og afgifter i hhv. Sverige og Danmark? Advokat Lars Holm 
Rasmussen besvarer disse spørgsmål ved at gennemgå juraen og 
de praktiske fremgangsmåder.

SKAT PÅ SVENSKE EJENDOMME 

Advokat Lars Holm Rasmussen gennemgår de svenske regler for 
ejendomsbeskatning – såvel den løbende, årlige fastighetsavgift 
som den særlige avancebeskatning ved salg af ejendommen. End-
videre forklarer han de danske regler om ejendomsværdiskat samt 
kommer ind på eventuel dansk avanceskat.

Holdnummer:  JØ05 
(min. 10 - max. 45 pladser)  

Dato:  Torsdag den 24. november 
2011 kl. 18.00-20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  JØ06 
(min. 20 - max. 45 pladser)

Dato: Mandag den 5. december 
2011 kl. 18.00-20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  JØ07
(min. 20 - max. 45 pladser)  

Dato: Tirsdag den 27. marts 2012 
kl. 18.00-20.30

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Holdnummer:  JØ08
(min. 20 - max. 45 pladser)  

Dato: Torsdag den 12. april 2012 
kl. 18.00-20.30 

Sted: Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
- ½ time før start. Kaffe og te 
i pausen

Vært: Jørgen Steen

Tilmelding senest: Torsdag 
den 17. november 2011

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– ½ time før start. Kaffe og te 
i pausen

Vært: Jørgen Steen

Tilmelding senest: Mandag 
den 21. november 2011 

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– ½ time før start. Kaffe og te 
i pausen

Vært: Jørgen Steen

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 13. marts 2012

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl serveres fra kl. 17.30 
– ½ time før start. Kaffe og te 
i pausen

Vært: Jørgen Steen

Tilmelding senest: Torsdag 
den 29. marts 2012



14  oktober  I  Torpare

SÅDAN TILMELDER DU DIG VORES 
AKTIVITETER 

LÆS	HER,	INDEN	DU	SPRINGER	I	TASTERNE

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 Visa/dankort 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 sekretariatet på tel. 39 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).

OKTOBER 2011

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

ON 5 TT41 Traditionelle	malingstyper	og	
-metoder	

LEDIGE 
PLADSER

LØ+SØ 8+9 SV51 Svensk	for	begyndere FÅ LEDIGE 
PLADSER

TI 11 MS41 Musicalsange	og	fortælling	om	
udvandrerne	

FÅ LEDIGE 
PLADSER

MA 17 RT42 Firmabesøg	hos	Elitfönster LEDIGE 
PLADSER

Uge	
42-49

SV52 Svensk	grammatik	(fjernkursus) FÅ LEDIGE 
PLADSER

TI 25 SK42 Kryddersnapse	–	lav	dem	selv LEDIGE 
PLADSER

ON 26 TT43 Ødegårde	uden	strøm FÅ LEDIGE 
PLADSER

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

NOVEMBER 2011

ON 2 TT44 Anlæg	din	egen	sø LEDIGE 
PLADSER

TI 8 MS42 Jazz	og	viser	på	svensk	–	Cathrine	
Legardh

VENTELISTE

ON 9 TT47 Varmestyring	og	tyverialarm LEDIGE 
PLADSER

LØ+SØ 12+13 SV43 Svensk	for	let	øvede LEDIGE 
PLADSER

ON 16 TT48 Vandkvalitet	og	borede	brønde	
samt	vandfiltre

LEDIGE 
PLADSER

Uge	
46+48

SV44 Svensk	for	begyndere	(fjern-
kursus)

LEDIGE 
PLADSER

ON 23 TT49 Vandkvalitet	og	gravede	brønde VENTELISTE

TO 24 JØ05 Ejerformer:	forening	eller	sameje LEDIGE 
PLADSER

ON 30 TT51 Brandslukning	 FÅ LEDIGE 
PLADSER

DECEMBER 2011

MA	 5 JØ06 Generationsskifte	og	dødsboer FÅ LEDIGE 
PLADSER

Ti	 6 TT52 Egen	afløbsinstallation	og	
myndighederne

LEDIGE 
PLADSER

ON 14 MS44 Lucia	i	den	svenske	kirke LEDIGE 
PLADSER

JANUAR 2012

MA 16	
(x10)

SV45 Svensk	i	hverdagen	–	for	let	
øvede

LEDIGE 
PLADSER

ON 18 MS43 Svenske	sange	og	viser LEDIGE 
PLADSER

TO 19	
(x10)

SV46 Svensk	i	hverdagen	–	for	
begyndere

LEDIGE 
PLADSER

LØ+SØ 21+22 SV47 Svensk	for	begyndere LEDIGE 
PLADSER

FEBRUAR 2012

LØ+SØ 4+5 SV48 Svensk	for	begyndere LEDIGE 
PLADSER

MARTS 2012

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

LEDIGE 
PLADSER

Ti 13 Jazz	og	viser	på	svensk	–	Cathrine	
Legardh

LEDIGE 
PLADSER

LØ+SØ 17+18 SV54 Svensk	for	let	øvede LEDIGE 
PLADSER

Ti 27 JØ07 Generationsskifte	og	dødsboer LEDIGE 
PLADSER

Uge	
10-17

SV56 Svensk	grammatik	(fjernkursus) LEDIGE 
PLADSER

APRIL 2012

TO 12 JØ08 Skat	på	svenske	ejendomme LEDIGE 
PLADSER

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

LEDIGE 
PLADSER

AKTIVITETER OKTOBER 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!
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Mere end 1.900.000 danskere 
gør det. Tre ud af 10 europæe-
re gør det. Der er stærk opbak-

ning til frivilligt arbejde i EU, især inden 
for det sociale område. Men der er også 
stor dedikation til frivillighed på andre 
områder som fx i en interesseorgani-
sation som Danske Torpare. I Danmark 
og Sverige arbejder 52% af den voksne 
befolkning frivilligt, og de to skandi-
naviske lande er nogle af de EU-lande, 
hvor den største andel af befolkningen 
er frivilligt aktive.

Med det Europæiske Frivillighedsår 
2011 har Danmark fået en national 
frivillighedsdag ”Frivillig fredag”, som 
samtidig er en opfordring til at være 
frivillig for en dag. Dagen falder på den 
sidste fredag i september, og den 30. 
september i år blev just fejret med ak-
tiviteter over hele landet. 

Danske Torpare har omkring 30-40 frivil-
lige, der er aktive på forskellig vis i for-
eningen. De repræsenterer forskellige 
aldersgrupper, interesser, uddannelses-
niveauer etc., men de har det til fælles, 
at de brænder for at have fritidshus i 
Sverige. 

Mange forskellige opgaver
Der er frivillige ildsjæle engageret i af-
holdelse af kurser, rådgivning, praktisk 
arbejde i sekretariatet, fotografering og 
mange andre ting. Nogle sidder ved de-
res pc hjemme eller i Sverige, andre kom-
mer i sekretariatet for at byde ind med 
deres tid og indsats. Formand Per Bonke 
er også begejstret for de frivilliges ind-
sats: 

- Mens bestyrelsen udstikker visioner 
og skaber rammer for foreningen, så 
udgør sekretariatet og de frivillige det 
fundament, der er med til at udvikle 
vores forening. Nogle udfolder sig in-
dividuelt, andre udfører rådgivning, og 
andre igen står i spidsen for specifikke 
projekter. Flere og flere frivillige vælger 
desuden at være med i forskellige net-

værksgrupper, hvor de møder andre fri-
villige og udveksler erfaringer og der-
med skaber grobund for idéudvikling, 
og jeg kan se, at de lægger stor vægt 
på både det personlige og faglige ud-
bytte af deres arbejde. Vi kan slet ikke 
undvære alle vores frivillige ildsjæle!

Frivillige 

ILDSJÆLE 
De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og 
i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af 
EU-kommissionen for at markere og anerkende frivilligheden. På de følgende 
sider kan du møde et udsnit af Danske Torpares ildsjæle.

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: AMANDA HESTEHAVE

HØR OM FRIVILLIGT 
ARBEJDE
Kom	 til	 info-møde	 mandag	 den	
31.	oktober	2011	kl.	17.00	–	19.00	
på	Rosenkæret	13	A	i	Søborg.

Her	kan	du	møde	frivillige	i	for-
eningen	 og	 høre	 mere	 om	 mu-
lighederne	 som	 frivillig	 i	 Danske	
Torpare.	

Tilmelding	på	mail@torpare.dk	
senest	den	25.	oktober	2011.	Du	
er	 også	 meget	 velkommen	 til	 at	
kontakte	sekretariatet	på	mail	el-
ler	tel.	39	29	52	82	og	fortælle	om	
dine	interesser	og	kompetencer.

i Danske Torpare

Fotos til denne artikel er taget af en 
frivillig fotograf, hvis andre værker du 
kan se på http://amandahestehave.com

Kilde: www.frivillighed.dk
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Alder: 47 
Profession: Advokat

Hvad	giver	det	dig	at	arbejde	
frivilligt	i	Danske	Torpare?	
Det giver mig livsglæde og 
overskud at kunne bistå 
andre mennesker med at  
løse deres udfordringer. Hertil 
kommer, at jeg helt sikkert 
lærer noget af det selv. Det 
øger mit netværk, og så er 
én af de vigtige ting også, at 
jeg indgår i det team, der er 
omkring Danske Torpare, hvor 
jeg oplever en sjælden grad 
af frivillighed, som jeg gerne 
vil støtte.

Hvilke	opgaver	beskæftiger	
du	dig	med	i	foreningen?	
Jeg er del af teamet, der 
yder advokatrådgivning 
inden for alle andre emner 
end skatteretlig jura. Det 
er jo en form for ”ekstem-
poraleksamen”, hver gang 
vi rådgiver, da vi kun har 
et par stikord på forhånd. 
Mine spidskompetencer er 
overdragelse af ejendomme, 
sameje, forsikringsforhold, 
generationsskifte samt tvister 
med håndværkere.

BJØRN 
NIELSEN
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Alder: 62
Tidligere profession: 
Bibliotekar (efterlønner)

Hvad	giver	det	dig	at	arbejde	
frivilligt	i	Danske	Torpare?	
Selv om jeg er ude af arbejds-
markedet, har jeg stadig be-
hov for at yde noget og indgå 
i en sammenhæng. Dette 
opnår jeg til perfektion hos 
torparne, hvor både forenin-
gens personale og de øvrige 
frivillige er til stor inspiration 
og med til at gøre livet rigere.

Hvilke	opgaver	beskæftiger	
du	dig	med	i	foreningen?	
Jeg vedligeholder forenin-
gens minibibliotek og er med 
i aktivitetsudvalget samt 
bladudvalget. Desuden laver 
jeg lidt forefaldende arbejde 
i sekretariatet. På efterløn må 
man kun bruge 4 timer om 
ugen på frivilligt forenings-
arbejde, og det gør jeg så.

GITTE 
GILL
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Alder: 75
Tidligere profession: 
VVS-montør

Hvad	giver	det	dig	at	arbej-
de	frivilligt	i	Danske	Torpare?	
Efter jeg ikke længere selv har 
hus i Sverige, er det rart for 
mig at kunne holde forbindel-
sen til andre torpare gennem 
mit arbejde i Danske Torpare. 
Og så er det givende at bruge 
tiden på noget, hvor jeg kan 
gøre gavn for andre.

Hvilke	opgaver	beskæftiger	
du	dig	med	i	foreningen?	
Som ”husvært” laver jeg 
forskelligt praktisk arbejde i 
foreningens sekretariat. Jeg 
hjælper bl.a. til ved arrange-
menter i Rosenkæret, hvor 
jeg stiller borde og stole op, 
køber varer ind, tager imod 
kursister og rydder op m.m.

KAY 
NILSSON
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Alder: 45
Profession: Underviser i 
kommunikation/dtp
& billedkunstner

Hvad	giver	det	dig	at	arbejde	
frivilligt	i	Danske	Torpare? 
Arbejdet for Danske Torpare 
giver mig et tilhørsforhold til 
foreningen, ud over hvad det 
almindelige medlemskab ville 
give. Jeg er glad for at bruge 
evner, jeg ikke direkte bruger 
i det daglige arbejde, og det 
er rart med den positive og 
anerkendende stemning i 
foreningen.

Hvilke	opgaver	beskæftiger	
du	dig	med	i	foreningen?	
Jeg skriver artikler til bladet, 
især i den stemningsfulde 
genre, leverer fotos og ideer 
samt giver sparring på det 
grafiske udtryk.

MET’MARIE 
LAMBERS
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Alder: 62
Profession: Civilingeniør 
(kemi)

Hvad	giver	det	dig	at	arbejde	
frivilligt	i	Danske	Torpare?	
De 10.000 medlemmer i for-
eningen ved altså RIGTIG me-
get til sammen! Jeg mener, 
at det er meget nyttigt at få 
delt denne viden og erfaring. 
Min egen viden nyttiggøres 
normalt i en arbejdsmæs-
sig sammenhæng, hvor der 
slet ikke er samme givende 
respons som her i torpare-
sammenhæng. Jeg bidrager 
derfor med glæde til fælles 
bedste.

Hvilke	opgaver	beskæftiger	
du	dig	med	i	foreningen?
Jeg beskæftiger mig med 
tekniske og kemiske områder, 
og det kan fx være kurser og 
rådgivning primært inden 
for brønde og vandrensning. 
Desuden er jeg ansvarlig for 
Vidensbanken, som er mit 
hjertebarn sammen med 
TorpareForum, og indimellem 
skriver jeg i bladet.

BJØRN 
DONNIS
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4622

hhferries
.dk

KIMA Byggservice HB 
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde

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

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

info@oedegaarde.dk
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www.scandlines.dk

En billet – flere afgange
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 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.

DA

NSKE-TORPARE

.  Forening af danske med hus eller g
run
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FOTO: MET’MARIE ESKESEN LAMBERT
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Det hele startede i 1925, hvor 
Joel og Ellen Lindvall overtog 
en charcuteri-forretning på 

Lagastigsgatan i Strömsnäsbruk. Her 
solgtes charcuteri og kødvarer, og i et 
lokale på bagsiden af butikken blev der 
produceret pølser, og der blev arbej-
det hårdt for at holde gang i butikken. 
Lige uden for butikken løb ”Rigsettan” 
(daværende hovedvej), og det betød, 
at mange kunder stoppede op på deres 
rejse for at handle hos Lindvall. 

I 1925 fik Joel og Ellen Lindvall også 
deres første barn – en dreng – der blev 
døbt Paul, men kaldt Palle. Ham vender 
vi tilbage til. Forretningsmæssigt gik 
det rigtig godt for familien Lindvall, og 
i 30’erne blev der åbnet to butikker i 
henholdsvis Markaryd og Emmaljunga. 
Efterspørgslen var støt stigende, og i 
1955 byggede familien den første fa-
brik i Strömsnäsbruk og åbnede yder-
ligere en filial i byen. Da producerede 
fabrikken 2-4 tons pølser om ugen. 

Fabrikken blev løbende udvidet efter 
behov, og med kravet om en mere ef-
fektiv produktion og en mere optimal 
arbejdsproces, så medarbejderne slap 
for tunge løft og ensformigt arbejde, 
var Lindvalls i 1997 nødsaget til at finde 
en ny grund i Strömsnäsbruk. De fandt 
den nuværende grund ved afkørsel 76 
på E4’eren og byggede en super mo-
derne fabrik, som blev indviet i 1997. 
Fabrikken var på 500 m2 og er siden ble-
vet udvidet et par gange, og Lindvalls 
råder i dag over 6.000 m2.

Med hårnet og overtrækstøj
Både min kone og jeg fik tilbudt at 
komme ud og se produktionen. Iført 

overtrækstøj og hårnet kunne vi opfyl-
de myndighedernes krav til at bevæge 
os i produktionslokaler med fødevarer. 
Vi startede, hvor det ferske kød bliver 
leveret om natten, og talte med de 
medarbejdere, som sørger for at gøre 
kødet klar til produktion. 

På fabrikken er der to hackar som 

blander fars til de forskellige pølser. Des-
uden er der seks korvstoppere (produk-
tionslinjer), som fylder farsen i tarm. Til 
de pølser, som skal være røgede, er der 
otte røgeovne, som kan indeholde fire 
vogne med pølser. Det er rigtig mange 
pølser, når de hænger på disse vogne! 
Endelig er der fem pakkemaskiner. 

KORV MED MOS
Hver gang vi drejer af ved afkørsel 76 på E4’eren i Sverige, er vi snart fremme 
ved vores torp, og hver gang ser vi fabrikken Lindvalls Chark, som ligger ved 
samme afkørsel. Vi var på virksomhedsbesøg og blev vist rundt af administre-
rende direktør Lars Andersson, som gav os et indblik i stolt svensk pølse- 
produktion.

TEKST: NIELS STÆRUP  FOTO: LINDVALLS

86-årige Palle Lindvall 
er kult i Lindvalls Chark, 
hvor han har været 
med helt fra starten. 
Han blev født samme 
år, som hans forældre 
startede fabrikken.

➜
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Vi oplevede en del manuel sortering af 
pølserne inden pakning. Det skyldes, 
at pølserne under produktion kan have 
forskellige længder og derfor vil gå i 
stykker under pakningen på maskine. 
Når pølserne er pakket i kasser, sørger 
en robot for at flytte kasserne over på 
paller. Herefter køres de på lager. 

Lageret af pølser er ikke specielt stort. 
Dagsproduktionen bliver afhentet i lø-
bet af eftermiddagen og aftenen. Når 
dagen er omme, og dagens pølser er 
kørt ud til butikkerne, kommer der en 
ny portion fersk kød på 15 tons klar til 
produktion.  

Svensk kød et must
På fabrikken møder man den ene væg 
efter den anden med flotte diplomer 
med vundne guldpriser for Lindvalls-
produkter gennem årene. Måske skyl-
des det en gammel tradition. Lindvalls 
har altid brugt lokale råvarer til produk-
tion af deres varer, og firmaet har til dato 
fastholdt kravet om, at deres pølser skal 
indeholde svensk kød.

Hver pølse har selvfølgelig sin egen 
opskrift. Og denne opskrift kan igen 
variere, alt efter om det er en pølse, der 
sælges på en Statoil tank i Sverige eller 
Danmark. På en Statoil tank i Danmark 
skal pølsen fx gerne være lidt længere 
end i Sverige. 

Palle er kult
Den førstefødte i dynastiet Lindvalls er 
Palle. Palle Lindvall er som firmaet født 
i 1925 og still going strong. Han er den 
eneste på fabrikken, der har sin egen 
faste parkeringsplads. Der står slet og 
ret Palle på skiltet. Palle kommer hver 
dag på fabrikken med frisk frugt til alle 
medarbejdere, og så står han stadig-
væk for produktionen af de oprindelige 
charcuteri-produkter som leverpostej 
og salami. 

Der er i dag billede af Palle med sit 

flotte hvide, snoede overskæg på alle 
Lindvalls pakninger. Der opstår tit sjove 
episoder, når nye kunder besøger fa-
brikken og får at vide, at Palles to søn-
ner allerede gik på pension i en alder 
af 58 år, mens deres far på 86 år endnu 
ikke er gået på pension! Der er dog 
yngre kræfter i familien, som arbejder 
på fabrikken – 4. generation af familien, 
Sara Lindvall, arbejder på fabrikken i 
dag.

Har du fået lyst til korv med mos, giver 
vi selv Lindsvalls pølser fem ud af fem 
kokkehuer. Vi spiser stort set ikke an-
dre pølser end Lindvalls – måske fordi 
de indeholder min. 56% kød. Og der 
er nok at vælge mellem fx Bamsekorv, 
Berliner, Kabamoss, Falukorv, Prinskorv 
eller Lindvalls rökta. Der er ca. 100 for-
skellige slags pølser – og døjer du med 
allergi, så er de svenske pølser fri for 
laktose, gluten, æg og soja. Pølserne er 
endda billigere end de danske.

■

Lindvalls Chark har i alt 68 ansatte, hvoraf 52 personer alene arbejder i produktionen. Lindvalls omsatte i 2010 for 160 mio. svenske kroner.

PØLSEPRODUKTION 
EN MASSE
15 tons fersk svensk kød leveres 
hver nat til Lindvalls. Det bliver til 20 
tons pølser om dagen eller 100 mio. 
pølser per år. De sælges bl.a. til Ikea 
i hele Europa, Statoil i hele norden, 
7-Eleven & Pressbyrån, Shell og ICA 
centralt samt grossister og øvrige 
korvkiosker i Sverige
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LINDVALLS OPSKRIFT PÅ RISHULTSKORV 
TIL FIRE PERSONER:

Lindvalls Chark producerer cirka 1 mio. pølser om ugen.

SVENSK  
PØLSEKULTUR
Svenskerne	 har	 en	 lang	 tradition	
for	 pølser	 i	 madlavningen.	 Hvert	
län	 med	 respekt	 for	 sig	 selv	 har	
deres	egen	historiske	lokale	pølse.	
Rishultkorven	 er	 udviklet	 af	 Joel	
Lindvall	 og	 består	 af	 kød,	 ris	 og	
krydderier.	 Denne	 pølse	 blev	 en	
del	 af	 pølsesortimentet,	 der	 blev	
solgt	 lokalt	 i	 Strömsnäsbruk,	 og	 i	
1985	blev	pølsen	med	succes	intro-
duceret	i	hele	Småland	og	Skåne.

Ingredienser:

6 Lindvalls Rishultskorvar

1 purjolök
1 röd paprika
2 syrliga äpplen

1 dl ättiksgurka

1 msk curry
2 dl mango-chutney

Skär korvarna på längden, men inte helt igenom. Hacka äpplen, paprika, ättiksgurkan 
och purjolöken. Stek det hackade i olja och margarin. Blanda röran med mango-
chutney och curry. Fördela smeten i korvarna. Gratinera i 200 grader. Serveras med 
pressad potatis eller färsk pasta. 

Se mange flere spændende opskrifter på www.lindvallschark.se.
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W apnö Slot kan dateres tilbage 
til 1312, og det var dengang 
en mindre borg med en luk-

ket borggård og tilhørende voldgrave. 
Borgen brændte i 1733, og derefter byg-
gede man det nuværende slot, som stod 
færdig i 1754. Voldgravene er i dag tør-
lagt, og en tidligere sø mod nord er afløst 
af en park med en rektangulær dam.

Slottet fremstår med den gule ho-
vedbygning (corps de logie), de hvide 
pilastre, dvs. de lodrette opdelinger, 
som skal minde om søjler, de hvide, 
vandrette murstensbånd og det grøn-
ne mansardtag som et typisk svensk 
1700-tals byggeri. Mansardtaget, op-
kaldt efter den franske arkitekt Fran-

cois Mansart, er et tag, der ”knækker” 
midtvejs, og hvor den nederste halvdel 
er stejlest.

Stram	svensk	symmetri
Hvad er så et typisk svensk 1700-tals 
byggeri helt præcis? I det her tilfælde 
er der tale om et lille barokslot med en 
stram symmetrisk opbygning som det 
bærende element. Der går en tydelig 
symmetriakse op gennem den gamle 
stenbro med de to hvide piller med gård-
lamperne øverst og gennem gården for 
at fortsætte gennem hovedbygningen 
med den bagved liggende terrasse og 
ud i parken, hvor aksen afsluttes med 
en smuk udsigt ud over landskabet. Selv 

skorstenenes antal er underlagt sym-
metrien med to på højre side og to på 
venstre side af aksen.

Øverst afsluttes hovedbygningen med 
en halvmåneformet frontispice med et 
ur centralt placeret. Urets placering har 
ikke kun været et ønske fra slotsejeren 
om at kunne følge med tiden, men lige 
så meget et memento til slottets mange 
ansatte om at passe tiden.  

Svenske	helte	fra	dansker-
krigene	som	ejere	
Slottet har haft en del ejere gennem ti-
den, hvoraf de to mest berømte må siges 
at være feltmarskal, medlem af rigsrådet 
og generalguvernør over Skåne, Halland 

Lige nord for Halmstad ligger der et smukt, lille slot, 
der gennem mange år var ejet af Stenbock-slægten 
som belønning for deres indsats i krigene mod dan-
skerne. I dag danner slottet bl.a. ramme om områ-
dets største julemarked.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

WAPNÖ SLOT 
– med masser 
af historie og 
et julemarked
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og Blekinge samt Bornholm: Greve Gu-
staf Otto Stenbock, som købte slottet 
i 1661, og hans søn, general guvernør 
i Skåne og feltmarskal, grev Magnus 
Stenbock.

G.O. Stenbock var feltmarskal for 
den svenske konge Karl 10. Gustav un-
der krigene mod Danmark. I et kendt 
slag ved Nyborg den 14. november 
1659 mellem danskerne og svensker-
ne blev svenskerne slået så eftertryk-
keligt, at de i hast måtte søge tilflugt 
inde i Nyborg. Dagen efter overgav 
de sig til danskerne. Deres øverstkom-
manderende G.O. Stenbock og hans 
generaler flygtede over hals og hoved 
og tog turen over Storebælt til Korsør, 

hvor en rasende kong Karl 10. Gustav 
stod og ventede på dem med en iro-
nisk bemærkning om at ”skille fårene 
fra bukkene”. Ved den nye fred i 1660 
blev gamle danske områder svenske. 
Det betød, at det var vigtigt for kon-
gen, at slotte og herregårde blev ejet 
af en kongetro og loyal adelstand, så 
G.O. Stenbock kunne nu købe Wapnö 
Slot.

Hans efterfølger på slottet blev søn-
nen Magnus Stenbock. Feltmarskal 
Magnus Stenbock havde gjort karriere 
i udlandet og blev især kendt for at 
have vundet slaget ved Helsingborg i 
1710, hvor han jog danskerne på flugt 
for bestandig. Til minde om Magnus 

Stenbocks bedrifter står der i dag på 
torvet i Helsingborg foran Kärnan 
en rytterstatue af ham. Med sit faste 
feltherreblik skuer han over mod Hel-
singør. Man ved jo aldrig, ”Vad dom 
danskarna hittar på”! 

Statuen i Helsingborg fra 1901 har jeg 
brugt som forlæg til min tegnede for-
tolkning af Magnus Stenbock. På sok-
len står de noget kryptiske linjer ”Stor 
i segern – större i olycken”. Hans karriere 
sluttede sørgeligt, idet han tabte sit sid-
ste store slag i Tønning ved Ejderen, 
hvor han blev taget til fange og siden 
endte sine dage i Kastellet i København 
i 1717. Under sit ophold på Kastellet 
blev han malet, som en feltherre nu skal ➜
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males, højt til hest, og maleriet hænger 
og kan ses – på Wapnö Slot.

Wapnö	Slot	i	dag
Slottet ejes i dag af Erica Staël von Hol-
stein fra en nordtysk adelsfamilie, som har 
ejet slottet siden 1741, og som forestod 
opførelsen af det nuværende Wapnö. 

I dag er det årlige julemarked sidst i 
november på Wapnö Slot en stor attrak-
tion. I år finder det sted fra den 17.-20. 
november. Markedet er ét af de største 
i området med flere end 100 boder. Ud-
valget er stort, der er alt lige fra korv, 
smagsprøver og nisser til halmsløjd og 
filthuer, og så er man dejlig fri for jule-
musik - den uden englelyd!

Efter besøg ved julestandene er et 
besøg i slottets stuer et must. Hele un-
deretagen er indrettet som restaurant. 
Nyd fx en god gang nygräddade wapnö-
våffler med chokolade eller kaffe til i her-
skabelige omgivelser med gobeliner på 
væggene, malerier og de uundgåelige 
hjortegevirer. Og så er der efter svensk 
tradition påtår, dvs. gratis opfyldning af 
kaffe o.l. 

Glem ikke at besøge det store økolo-
giske malkekvægbrug med tilhørende 
mejeri og ”fabriksudsalg”. I alt har 1.400 
store, sortbrogede malkekøer deres 
gang i de store løsdriftsstalde. I tilslut-
ning til staldene er der bygget et stort 
malkeanlæg med malkekarrusel, hvor 

køerne selv finder hen, når trangen 
kommer over dem. Og det kan ses fra 
en stor, udvendig platform. 

Hvad enten du er til økologi, dansk-
svensk historie, juleboder eller symme-
triakser, kan et besøg på Wapnö Slot an-
befales. Er du i øvrigt stor slotselsker, vil 
det tage dig en del tid at nå gennem alle 
Sveriges slotte, for det er et land meget 
rigt på slotte.

■: 

Feltmarskal og tidligere ejer af Wapnö Slot Magnus Stenbock havde gjort karriere i udlandet og var især kendt for at have vundet slagene ved 
Narva i Rusland, Gadebusch i Mecklenburg og ved Helsingborg, hvor hans statue findes.

MERE INFO?
Der	sker	meget	i	årets	løb	på	Wapnö	
Slot.	 Kig	 ind	 på	 www.wapno.se	 og	
læs	mere.	Hvis	du	er	historieinteres-
seret,	kan	bogen	”Svenska	slagfält”	
af	 Lars	 Ericson	 m.fl.	 anbefales,	 da	
den	 bl.a.	 omhyggeligt	 beskriver	 de	
svensk-danske	bataljer.			

Find vej til Wapnö Slot
Slottet ligger lige nord for Halmstad, 
tæt på motorvejen til Göteborg. Kom-
mer du fra E6, skal du tage frakørsel 45.
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D et er et gammelkendt fæno-
men, at menneskets vandring 
over grænserne påvirker spro-

gets udvikling. Også udbredelsen af be-
stemte ideer og organisationer kan føre 
til, at ord dukker op i andre sprog end 
dér, hvor de er ”født”. Foreningen Dan-
ske Torpare er i sig selv et eksempel på 
begge dele og kan siges at have ydet 
sit bidrag til den sproglige grænseover-
skridelse.  

Et torp eller en torp
Har vi en mindre, svensk landejen-
dom - et husmandssted - og ønsker at 
anvende det svenske udtryk, har vi et 
torpställe eller et torp / torpet. I flertal 
hedder det på svensk henholdsvis torp 
(ubestemt form) og torpen (bestemt). 
Interesserer vi os for middelalderens 
bydannelser og udflyttersamfund, taler 
vi på dansk om en torp. På dansk findes 

torp ikke i betydningen enkeltejendom 
eller smålandbrug. Det er sjældent den 
danske betydning, vi taler om i forenin-
gen.

Vores beskedne svenske landsteder 
er altså hver for sig et torp, om end de 
muligvis en sjælden gang udgør en del 
af en historisk torp. At ville betegne et 
svensk smålandbrug som en torp på 
dansk – som set i den seneste tid – er 
en misvisende sammenblanding af de 
to udtryk.

De svenske torp
I sin oprindelige form var det svenske 
torp en lille gård på landsbyens fælles 
jord. Senere blev det en fæstegård, som 
jordejeren kunne overlade brugen af til 
sin torpare. Torparen ejede kun i sjæld-
ne tilfælde boligen og aldrig jorden, 
men betalte for sin brugsret gennem 
arbejde (dagsværk) for jordejeren. 

Det svenske bondehierarki har ikke 
en direkte parallel til den danske ”hus-
mand”, og det nærmeste er nok små-
brukare, eftersom torpare helt frem til 
begrebets officielle afskaffelse i 1943 
reelt var en forpagter, som erlagde for-
pagtningsafgiften ved arbejde i stedet 
for penge. Ikke desto mindre vil den 
almindelige danske forestilling være, 
at en torpare er en husmand. At torp 
nu og da dukker op i svenske medier 
som udtryk for det lille sted på landet 
er nok hver anden gang ejendoms-
mæglerens påhit; han har jo gode er-
faringer med ordvalget.

Vi er torparne tilsammen
Sprogligt taler vi om én torpare (og 
altså ikke ”torpar” eller ”torper”). Er der 
flere af slagsen, hedder det det samme, 
altså ubøjet: torpare i ubestemt flertal. 
Den store styrkeprøve indfinder sig, 
når vi på dansk vil tale om medlem-
merne i foreningen. Og selv om ordet 
”torpar” eller ”torper” ikke findes på 
dansk (uden for vores forening), er det 
nok nærliggende at tale om torparne 
i bestemt flertal. Det kan forekomme 
en smule skabagtigt at bruge det kor-
rekte svenske ord torparna, som også 
vil være i strid med danske bøjnings-
former.

Vores forenings navn må formodes 
at være valgt med en ydmyg forudsæt-
ning om, at vi ikke nogensinde skulle 
blive andet end forpagtere, småbruge-
re eller husmænd. Men lad mig foreslå, 
at et medlem også fremover er en tor-
pare, at flere af os ligeledes er torpare, 
og at vi tilsammen er torparne.

■

TORP, TORPET, 
TORPARE
Hvordan bør vi bruge de svenske ord torp og torpare i foreningen, og hvad  
betyder de oprindeligt?

TEKST: MEDLEM NR. 208  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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Så snart det er muligt, 
stikker jazzsangerinden 

Cathrine Legardh afsted til 
torpet i Sverige, hvor hun 

lader op i naturen.
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F or fem år siden sagde den nu 
37-årige skolelærer Cathrine 
 Legardh farvel til sit faste job 

og blev fuldtids jazzsangerinde. I dag 
laver hun desuden musik til børn un-
der bandnavnet ”NullerNix” og produ-
cerer undervisningsmateriale til skoler. 
Når man hører hendes musik, forstår 
man godt, at hun har skiftet karriere.

Cathrine Legardhs sangrepertoire 
spænder vidt, og hun skriver selv mu-
sik og tekst og er co-writer med for-
skellige musikere. Hun fortolker alt fra 
jazzstandards til gamle nordiske viser 
og synger nyt materiale – på dansk, 
engelsk og svensk. Hendes seneste 
og anmelderroste cd hedder ’LAND & 
SKY’, og den er blevet til i samarbejde 
med den ledende islandske saxofonist 
Sigurdur Flosason.

Monica Zetterlund har Cathrine Le-
gardh hyldet i både ind- og udland, 
ikke mindst rundt i Sverige på bl.a. 

Stockholms Stadsteater og i teaterfor-
eninger og kirker. Det er også denne 
koncert ”Legardh synger Zetterlund”, 
som Danske Torpare har lagt billet ind 
på. Hun optrådte først på året på Sta-
tens Museum for Kunst, hvor der var 
udsolgt til sidste plads. 

Fjerne egne som Kina kalder også på 
Legardh. I fjor var hun et af de få dan-
ske bands, som Jazzdanmark valgte at 
sponsorere for at repræsentere Dan-
mark på WORLD EXPO 2010 i Shang-
hai, og i år var Cathrine Legardh Quar-
tet særlig gæst på ny kinesisk festival, 
Kama Love Festival, i Beijing.

En	trofast	torpare
For 15 år siden købte musikeren et 
gammelt soldatertorp fra 1864 sam-
men med sine søstre. Stedet ligger 10 
km uden for Markaryd, midt i skoven, 
og huset har hverken el eller vand. 
Men udedas og sø fungerer året rundt 

– og med gaskøleskab, gasovn, pe-
troleumslamper, stearinlys og bræn-
deovn kommer søstrene langt i det 
gamle torp.

Huset i Sverige bliver brugt til at fin-
de fodfæste igen efter travle perioder 
med mange koncerter, og besøgene 
ligger, når der kan klemmes et par fri-
dage ind. At trække stikket ud er den 
bedste form for opladning og inspira-
tion for jazzsangerinden. Behovet for 
Sverige er dog større, end tiden er til, 
så planen er, at Sverigesvisitterne skal 
skemalægges. Allerhelst ville Legardh 
dele sin tid ligeligt mellem land og by.

I Danmark bor hun i en charmerende 
lejlighed i Nansensgade med sin tro-
faste følgesvend Dexter. En labrador. 
Han logrer lystigt på taktslag to og fire 
og trives både som roadie til koncerter 
og på hyppige gåture i den svenske og 
danske natur.

I næste måned optræder sanger-
inden og torparen Cathrine Legardh 
sammen med den gamle kending 
Hugo Rasmussen på bas og herbo-
ende italienske piano- og harmonika-
virtuos Francesco Cali – i selskab med 
den altid logrende Dexter! 

■

TONER 
FRA TROFAST 
TORPARE
Et af efterårets foreningstilbud er en koncert med jazzsangerinde Cathrine 
Legardh. Hun har både svenske og norske rødder, er vokset op i Danmark og er 
torpare. Både musikken og torpare-livet spiller en stor rolle i sangerindens liv.

TEKST: GITTE GILL  FOTO: BIRGITTE SOOJIN

VIL DU HØRE CATHRINE LEGARDH?
Den	første	koncert	med	Cathrine	Legardh	i	Danske	Torpare	i	november	blev	
hurtigt	udsolgt.	Vi	har	derfor	netop	planlagt	en	ekstrakoncert	 tirsdag	den		
13.	marts	2012.	Følg	med	på	www.torpare.dk	under	Aktiviteter.



32  oktober  I  Torpare

D e fleste oplever deres torp i det 
svenske som et fristed, hvor de 
kan koble af og lade tankerne 

fra hverdagens travlhed hvile. Dette 
kan i stor udstrækning også lade sig 
gøre, så længe alt omkring os funge-
rer, som det skal. Der, hvor vi alligevel 
bekymrer os, er nok især, når vi ikke er 
i huset, men tænker på om vi nu også 

har husket at slukke og lukke alting, 
da vi tog derfra. Her kan en tjekliste til 
både udendørs og inden døre være en 
stor hjælp. 

Listen skal hænge i huset permanent, 
og den skal have en placering, der ikke 
er til at undgå at få øje på, fx ved hoved-
døren eller i køkkenet. Med en sådan li-
ste kan vi spare os for mange ærgrelser 

så som sprængte vandrør, ubudne gæ-
ster og knækkede tagrender.

Forsikringsselskaberne har da også 
sørget for at hjælpe folk på vej med 
en huskeliste. Og når vi sammenligner 
deres lister med vores egen, kommer 
vi frem til følgende liste, som dog ikke 
kan opfattes som den eneste ene liste, 
da hvert hus er specielt.

AT BOMMA IGEN 
FÖR SÄSONEN
”Sæsonen er slut” sang C.V. Jørgensen melankolsk i 80’erne, og det er meget 
rammende, når mange af os før vinteren tager et sidste kig på torpet og vender 
snuden mod Danmark. En tjekliste til at lukke af for huset giver ro i sjælen, og 
så undgår vi ubehagelige overraskelser, når vi vender tilbage.

TEKST OG FOTO: MET’MARIE LAMBERS

TJEKLISTE UDENDØRS:

■ Rens	tagrender	og	halvtage	for	løv	og	mos.

■ Sørg	for	at	nedløbsrør	fører	vandet	væk	fra	huset.

■ Tjek	at	overkanten	af	døre	og	vinduer	er	intakt.

■ Kontrollér	at	alle	låse	fungerer.

■ Stil	havemøbler	i	skur	eller	i	læ,	også	hængekøje	
o.l.,	og	sørg	for	ventilation.

■ Tag	vandslanger	og	elkabler	ind.

■ Tøm	vandkander,	så	bunden	ikke	sprænges	ved	
frost.

■ Huller	og	utætheder	i	huset	tætnes,	så	mus	og	
andet	kryb	ikke	kan	komme	ind.

■ Udvendige	døre	låses	–	også	i	skuret	og	til	kælde-
ren.
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TJEKLISTE INDEN DØRE:

■ Lys	slukkes.

■ El-radiatorer	 slukkes.	 Nogle	 huse	 vil	 dog	 have	
gavn	af	minimum	varme,	men	det	koster,	og	hvis	
vandet	lukkes,	kan	varmen	også	spares.	Har	man	
varmepumpe,	 stilles	 den	 på	 frostsikring	 vinte-
ren	over.

■ Ventilationsriste	(musesikrede)	åbnes.

■ Gardiner	trækkes	for.

■ Brændeovn	 –	 askeskuffe	 tømmes	 og	 brænde	
stilles	parat	til	næste	ankomst.

■ Madrester	fjernes,	og	affald	bæres	ud.

■ Våde	viskestykker	og	klude	hænges	til	tørre.

■ Indvendige	døre	skal	stå	åbne,	så	der	er	ventila-
tion	i	huset.

■ Vandvarmer	lukkes.

■ Vandsystemet	 tømmes.	 Lad	 hanerne	 stå	 åbne,	
efter	at	vandtilførslen	er	slukket	–	luk	dem	igen,	
når	der	ikke	længere	kommer	vand	ud.	Tøm	også	
wc-cisternen	 ved	 at	 trække	 ud	 et	 par	 gange	 –	
hæld	miljøvenlig	sprinklervæske	i	alle	vandlåse	
og	i	wc-kummen,	fx	en	del	glycerin	og	tre	dele	
vand.

■ Vaskemaskinen	 kan	 sikkert	 tømmes	 helt	 via	
trevlesien,	 og	 opvaskemaskinen	 kan	 gives	 en	
slat	glycerin	eller	salpeter	i	bunden	efterfulgt	af	
en	½	liter	vand.

■ Vandkogeren	og	kaffemaskinen	i	køkkenet	tøm-
mes.

■ Hvis	der	er	centralvarme,	skal	man	enten	kunne	
tømme	rørene	og	radiatorerne	nogenlunde	eller	
have	en	frostsikker	væske.	Alle	radiatorventiler	
åbnes	maksimalt.	

■ Køleskab	og	fryser	tømmes	og	slukkes.	De	fleste	
frysere	fungerer	ikke,	hvis	rummet,	de	står	i,	har	
en	temperatur	under	7	grader,	men	nyere	sepa-
rate	frysere	skulle	være	ok,	så	længe	det	ikke	fry-
ser	for	meget.

■ Alle	skabe	lukkes	–	put	evt.	mel	og	gryn,	rosiner	
og	nødder	i	lukkede	dåser	og	glas	pga.	musene.

■ Afløb	i	badeværelset	renses.

■ Loftet	og	andre	udsatte	steder	kan	sikres	ved	at	
pakke	 tekstiler	 godt	 væk	 for	 at	 undgå	 mus	 og	
møl.

■ Døre	fra	loft	til	stueetage	lukkes.

■ Vinduer	lukkes	og	haspes.

■ Overvej	at	lukke	for	strømmen	–	eller	for	enkelte	
sikringsgrupper,	der	ikke	bruges	til	noget,	mens	
I	er	væk.

■ Hvis	vandpumpen	ikke	står	frostfrit,	er	den	ble-
vet	afbrudt	og	tømt	sammen	med	vandrørene.	
Hvis	vandpumpen	står	frostfrit	og	ikke	er	blevet	
tømt	 (fx	 nede	 i	 boringen),	 skal	 der	 slukkes	 for	
vandpumpen,	hvis	ikke	al	strømmen	er	afbrudt.

■ Hvis	man	har	en	stor	hydrofor	(trykbeholder	til	
vand)	 med	 mange	 hundrede	 liter,	 tappes	 der	
vand	af,	til	der	ikke	er	ret	meget	tryk	på	–	alter-
nativt	lukkes	der	for	ventilen	til	huset,	hvis	den	
lukker	 helt	 tæt!	 Ovenstående	 lukning	 af	 vand	
kræves,	 for	 at	 forsikringen	 skal	 gælde	 ved	 evt.	
skade.

■ Tjek,	om	der	er	vandlås(e),	der	skal	have	lidt	ny	
frostbeskyttelse,	eller	en	cisterne	der	skal	 tøm-
mes	igen.

■ Informér	naboer	om	afrejse.
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 TIPS & NOTITSER

SVENSK BOG 
om danske 
vandreture 
Her er vi helt skandinaviske: ”Van-
dringsturer på Jylland” er en ny 
svensk bog om danske gåture 
skrevet af nordmanden Roger 
Pihl. ”Danmark är ett land som inte 
många kopplar till fina vandrings-
turer, men inget kan vara mer fel”, 
siger forfatteren om bogen, som 
er den første i en planlagt van-
dringstrilogi for Danmark. Måske 
en gaveíde til svenske relationer 
eller grannar?

SPAR ENERGI 
MED SJÆLEN 
I BEHOLD
Vil du spare energi, og bor du i 
et ældre hus, men fortsat gerne 
vil bevare sjælen i dit torp, kan 
du finde hjælp i ny bog fra Bygg-
nadsvårdsföreningen: Energiboken. 
Varsam energiförbättring för små-
husägare. 

Bogen kan købes på 
www.byggnadsvard.se/energibok.

112
Skal du bruge politi, brandvæsen eller ambulance i Sverige, 
skal du ringe 112 ligesom i Danmark. 112 er nu det ens- 
lydende alarmnummer i 40 ud af 96 lande i verden.

NUL-
tolerance
Alkohol og kørsel er 
en dårlig idé – også i 
Sverige. Grænsen for 
at køre bil efter indta-
gelse af alkohol er 0,2 
promille. I Danmark 
er grænsen 0,5 pro-
mille. 

Hvis du helt lader 
bilen stå, behøver 
du ikke bekymre dig 
om rattfylleri (spiri-
tuskørsel).

Næsten
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Hvem kan modstå en nybagt, varm og velduftende kanelbulle? Svenskerne kan i 
hvert fald ikke og fejrer ”kanelbolle-dag” hvert år den 4. oktober. Det er en såkaldt 
temadag, som blev indstiftet i 1999 af Hembakningsrådet, som ville hylde den 
svenske hjemmebagstradition og fremhæve det elskede og traditionelle bagværk: 
kanelbullen. Er du i Danmark på dagen og ikke selv har fået bagt, kan du ty til IKEA, 
som altid har kanelbullar på lager. De kan selvsagt spises hele året.

DET BEDSTE 
for naturen
Svenska Ekoturismföreningen og 
VisitSweden står bag kvalitets-
mærkningen Naturens Bästa, som 
er stempel for ansvarsfuld øko-
turisme ved svenske besøgsmål. 
Formålet er at passe på miljøet 
og tage aktivt ansvar for naturbe-
skyttelse i Sverige. Find mere info 
på www.naturensbasta.se, hvor 
der også er mange tips til ture i 
naturen.

KANELBULLE-DAG

ÆLDRE, 
FEDERE OG 
GRØNNE 
SVENSKERE
Ifølge den svenske statistiske årbog 
for 2011 er gennemsnitssvenske-
ren blevet ældre, tykkere og mere 
miljøbevidst. Årbogen indeholder 
700 sider med tabeller, diagram-
mer, kort og tekster. Læs andre 
interessante fakta om gennem-
snitssvenskeren på Statistiska cen-
tralbyrån: kortlink.dk/97y9.

Alfons Åberg 
har en mor!
En stor gåde i verdenslitteraturen er løst. Der 
findes en fru Åberg, og det fremgår af Gunilla 
Bergströms seneste Alfons Åberg-bog, hvor 
moren omtales for første gang. I 38 år har Al-
fons Åbergs læsere levet med, at der ikke var 
nogen mor, men kun en far. Men hun er dog 
kun med i bogen som et minde, der får Alfons’ 
far til at smile.

PÅ MED
PIGGENE

Fra den 1. oktober til 15. april 
er det tilladt at køre med pig-
dæk i Sverige. Du må dog godt 
køre med pigdæk før og efter 
denne periode, hvis der er sne 
på vejene. Alle bilens dæk skal 
have pigdæk på, hvis du skifter 
over. Fra den 1. december frem 
til 1. april skal du dog altid have 
vinterdæk på i Sverige.

ILLUSTRATION: 
GUNILLA BERGSTRÖM
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 TIPS & NOTITSER

Internationalt 
skovår 2011
2011 er udråbt af FN til internationalt skovår. FN har valgt ”Forests for People” som motto 
for Det internationale Skovår. FN ønsker at øge opmærksomheden på skovenes betydning 
for verden og på alt det, skoven giver mennesker. Samtidig ønsker FN at sætte fokus på 
bæredygtig skovdrift, beskyttelse og udvikling af alle typer skov rundt om i verden. 

Læs mere: www.skogsaret.se eller på kortlink.dk/97w2 (Naturstyrelsen).

GI’ ELLER 
TA’ EN 
SKÆRV
En skål fyldt med mønter på en 
bagerdisk i Skåne blev for nylig 
spottet af en torpare. Der stod 
følgende ord: ”Ta när du behö-
ver - lägg när du får över”. Idéen 
er hermed videregivet til danske 
forretninger!

VALUTA	
over grænsen
Når du rejser over grænsen til 
Sverige og udlandet i det hele ta-
get, må du som maksimum have 
10.000 euro (ca. 75.000 DKK.) i li-
kvide midler (kroner, udenlandsk 
valuta eller værdipapirer/checks) 
med dig. Har du brug for at brin-
ge flere penge ind i landet, skal du 
anmelde det overstigende beløb 
via en blanket, du kan downloade 
fra SKAT i Danmark.

 
 
 
 

Logo use Guidelines and 

Waiver of Liability Forms

ARKIV 
af gamle Torpare-blade
Husk, at du kan finde gamle Torpare-blade på vores hjemmeside under 
”Foreningen”. Du kan finde blade, der går helt tilbage til juni 2001. 
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Skal huset sælges (eller købes) ? ?
Ring uforpligtigende til Dansk Ejendoms Consult. Vi har siden 1980 primært beskæftiget os med
vurdering og salg af huse i Sverige. I alt er det blevet til over 4.500 vurderinger og over 2.700 salg.
Vi er eneste danske statsaut. ejendomsmæglerfirma der tillige er Registreret svensk mæglerfirma i
det statslige fastighetsmaklarnamnden.se – Din garanti for en sikker handel ! 
Se mere på www.svenske-huse.dk eller ring 3929 2997 (udenfor kontortid: 4053 3007)

M.v.h. Dansk Ejendoms Consult – Østerbrogade 113 – 2100 København Ø

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

SJÄLVLAGRING MITT I SKÅNE

Lagerplats uthyres per m2.

Larmat og uppvärmt
Vi säljer även ved.

+46 73 33 35 130

krister.wiengren@bosallerup.com

GRATIS

BROPASABONNEMENT PÅ 

Lige nu kan du få første BroPas-årsabonnement gratis. Med BroPas kan du køre over Øresundsbron til 
halv pris. I hverdagene koster en enkelttur kun 145 kr. og i weekenden koster turen kun 115 kr. 

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

Lige nu kan du få første BroPas-årsabonnement gratis. Med BroPas kan du køre over Øresundsbron til 
halv pris. I hverdagene koster en enkelttur kun 145 kr. og i weekenden koster turen kun 115 kr. 

Bestil BroPas inden udgangen af 2011 på www.oresundsbron.com/bropas – skriv ’torpare’ 
i feltet kampagnekode for at få rabatten. (Normalt koster BroPas-årsabonnementet 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!
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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: ECM-MEDIA
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KORREKTURLÆSER SØGES

Er du god til ord og elsker at læse korrektur, har du måske lyst til 
at byde ind med dine kompetencer til Torpare-bladet? 
Vi mangler en ekstra korrekturlæser, og er du god til at redigere 
tekster, hører vi også meget gerne fra dig. 

Ring på tel.  39 29 52 82 og tal med redaktøren, hvis du er 
interesseret.

ELSDYRET
Mød kongen af de svenske skove

Side 6

AKTIVITETER
Se arrangementer og kurser for næste sæsonSide 19

KLAGER
Få gode råd hvis du skal klage i Sverige

Side 14

Ikke alletræhuse er røde Side 36
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ANMELDELSE:

ABSOLUT SVERIGE
– en rejse i tavshedens rige 

TEKST: TOMMY P. CHRISTENSEN

Forfatter: Mikael Jalving
Forlag: Jyllands-Postens Forlag
Antal sider: 294 sider
Pris: 300 kroner

Forfatteren, der egentlig er uddannet 
historiker, men nu er kommentator 
ved Morgenavisen Jyllands-Posten, 
blev i 2010 bestilt af avisens forlag til 
at skrive en bog om Sverige. Selvom 
det var forfatterens indstilling, at det 
lå ham fjernt at besøge netop Sverige, 
påtog han sig opgaven. Og med en 
betydelig økonomisk støtte fra Statens 
Kunstråd kørte han i lejede biler fra 
Malmø til Kiruna og retur igen.

Bogen er ikke stor kunst, men grun-
dig researchet og sprængfyldt med 
henvisninger og referencer til sven-
skere, der har forsøgt at forklare forfat-
teren, hvordan Sverige og svenskere er 
indrettet. Det er dog betegnende for 
Jalvings stil – og de holdninger han fø-
rer til torvs i bogen – at Sverige åben-
bart er et krakeleret samfund præget 
af fortielser, repressiv tolerance og gla-
seret retorik. 

Trods forfatterens forældre i pe-

rioder har arbejdet i Sverige, har det 
øjensynligt ikke virket fremmende for 
forfatterens kærlighed til landet og vo-
res broderfolk.

Bogen har et Sverigeskort, der viser 
de omtalte steder samt en litteratur-
fortegnelse benævnt ”Kilder”, selvom 
en stor del af kildematerialet nu ikke 
findes her, men refereres rundt om i 
bogen, hvor det er benyttet. Desværre 
savnes et navne- og stedregister, hvilket 
gør det svært at (gen-)finde de mange 
svenskere, som nævnes i bogen. 

Ganske som journalist Mogens Be-
rendts bog fra 1983 ”Tilfældet Sverige” 
er det åbenbart nødvendigt at svinge 
heftigt med dannebrog og samtidig 
vrænge af svenskerne. Måske kunne 
bogen anvendes i en studiekreds om 
forskelle og ligheder mellem Danmark 
og Sverige, men den passer dårligt ind 
på en ”svedofils” bogreol!

■
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Sæt tre stykker slanke birkestam-
mer på ca. 180 centimeters læng-
de sammen i en oprejst pyramide. 

Slå et metalbånd fast omkring de tre en-
destykker øverst. Søm et foderbræt med 
tag fast på toppen. Saml et bundt kviste, 
og fastgør dem rundt om foderpladsen. 
Placér herligheden uden for dit køkken-
vindue et par meter fra vinduespladsen.

Nu er der skabt en fysisk ramme for et 
rigt fugleliv, især hvis du husker at smide 
et par håndfulde solsikkefrø på brættet. 
Der er linet op til timer og dages fascine-
rende kik ind i småfugles heftige samliv. 
Om vinteren og i det tidlige forår er det 
en kamp, om ikke på liv og død, så dog 
en kamp om overlevelse.

Efter flere års frydefuld iagttagelse af 
kamppladsen uden for køkkenvinduet, 
kan det fastslås: Spætmejsen er en bisse.

Først til fodersækken
Min kone og jeg har en lille kappestrid 
om, hvem der først kommer ned om 
morgenen og får fat i den lille grønne 
metalspand, der ligger i fodersækken. 

Den heldige kan nu gå ud og drysse 
et pænt lag frø ud på brættet. Når det er 
gjort, banker man blikspanden mod bir-
kestammerne. ”Klunk, klunk, klunk”. Det 
er vores kaldesignal til fuglene. 

Inden vi har nået køkkendøren på vej 
ind igen, er de første fugle allerede i gang 
med at fouragere. Det er blåmejserne, 
der, sammen med sumpmejserne, ind-
tager scenen. De kaster sig ud i morgen-
stundens konkurrence om godbidderne. 
De gebærder sig nogenlunde roligt, men 

de giver ikke megen plads til hinanden, 
og de kan gøre kampudfald.

Bissens indtog på foderbrættet
Ud af ingenting og i rasende fart suser 
spætmejsen ind under foderbrættes 
halvtag. Den melder morgenstunden på 
sin helt egen måde. Væk med sump- og 
blåmejser, ud med den tilkomne musvit, 
og skulle et par grønsiskener også være 
kommet til, får de samme tur: ”Ud, væk, 
nu er jeg her”! 

Bissen pisker med heftige hovedbe-
vægelser rundt med frøene. Og ingen 
andre fugle skal forstyrre den i at samle 
de bedste og største frø i gabet. Det lan-
ge spidse næb, de sorte øjne og den røde 
rumpe hvirvler rundt med foderet i et mi-
nuts tid, så stryger fuglen igen gennem 
luften med lynets hast. Som regel op i et 
af de gamle egetræer, hvor den samler 
foderdepoter i den sprukne bark. 

Mens bissen har huseret på brættet, 
har småfuglene trukket sig tilbage til de 
kviste og smågrene, der er sat rundt om 
madtemplet. Nede i skoven lever fuglene 
i rimeligt samliv. Dér fordeler de sig på de 
samme træer og grene efter vægt. De 
små spurve og mejser sidder på de yder-
ste tynde kviste og de lidt tungere fugle 
inde ved grenene. Sådan fordeler de sig 
nu også rundt om brættet, mens bissen 
huserer, og når denne er forsvundet op 
i egetræerne, vender de andre fugle til-
bage til solsikkefrøene.

Næbbede iagttagere
Mens kamppladsen bliver befolket med 

de mange mejser, dukker der nysger-
rige fugle op i græsset. Som regel er 
vipstjerten én af de første. Den span-
kulerer elegant rundt i dens vippende, 
fjedrende stil, mens den iagttager sce-
neriet. Vipstjerten har ingen lyst til at 
blande sig med de andre fugle. Solsik-
kefrø er uinteressante, men det intense 
leben mellem de konkurrerende fugle 
på brættet – det er yderst interessant 
for denne fugl.

Et bogfinkepar er også blevet op-
mærksom på de mange fugle, der har 
samlet sig. De bliver nede på græsset og 
spiser fornøjet de kerner, bissen har pi-
sket ud over plænen. Solsorte og stære 
kommer også for at iagttage de kamp-

SPÆTMEJSEN
er en bisse
Her følger en aldeles uvidenskabelig beretning om 
småfugle ved et foderbræt i Småland. Spætmejsen 
opfører sig som en konge på foderbrættet, men ikke 
alle fugle finder sig i denne opførsel.

TEKST: RUDY RYE HOUGAARD   FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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beredtes ageren. Mere sjældent kan vi 
se de brogede fluesnappere slå et slag 
omkring, og endnu mere usædvanligt 
har vi også set et grønspættepar blandt 
publikum.

Bissens overmænd
Spætmejsen er kongen – despotisk, 
eneherskende. Den kan dog udfordres 
og ind imellem blive detroniseret. I let-
vægtsklassen er det skovspurven, der 
kan tage kampen op. Den lille fugl be-
slutter sig nogle gange til at fastholde 
sin plads ved foderet. Spætmejsen gør 
sit rutinemæssige udfald med det lan-
ge næb og de heftige hovedbevægel-
ser og bliver synligt forbavset, når den 

lille spurv med det korte stumpe næb 
hugger tilbage. Enten i forvirring eller i 
accept af at have mødt en modig kon-
kurrent lader den skovspurven beholde 
et hjørne af pladsen. Eller også flyver 
bissen en lille tur for at samle sig oven 
på angrebet.

Et par vægtklasser højere i hierarkiet 
ligger kernebideren, som både er tun-
gere og har et større næb end spætmej-
sen. Den vil spætmejsen ikke slås med, 
så når kernebideren en sjælden gang 
besøger brættet, så er det den, der for 
en stund indtager tronen. 

Til den absolutte sværvægtsklasse 
hører flagspætten. Når den kommer, 
er de andre fugle indforstået med, at 

den har magten og foderet, så længe 
den ønsker det. Eller rettere: Så længe 
den ikke bliver forskrækket over de 
morgenmadsspisende inden for køk-
kenvinduet.

Mens spætmejsens overmænd for en 
stund har taget førertrøjen, kan vi se 
den lave de fineste løbenumre i de høje 
egetræer. Den piler med stor hast op ad 
træet og med lige så stor sikkerhed og 
fart ned ad træet. Så afventer spætmej-
sen tidspunktet, hvor den igen kan ind-
tage positionen som kongen og bissen 
på foderpladsen i Småland.

                     ■
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Hold rede på dyrene
Tæl dyrene, du ser ved torpet, så du altid kan gå tilbage og se, hvordan  
”dyrebestanden” så ud tidligere.

TEKST: ULLA B. LIBERG   FOTO: PER ELVEKJÆR

N år vi efter hvert besøg i Sverige 
selv skriver i vores gæstebog, 
er et fast punkt: ”Hvilke dyr og 

fugle har vi set denne gang”? Sådan op-
stod ideen til dette skema, hvor I hurtigt 
kan lave en streg for hvert dyr, I ser.

I kolonnen med dato kan I enten skri-
ve eksempelvis ”påskeferien” eller start- 
og slutdato for besøget. Det er sjovt at 
kunne se tilbage på, hvornår vi sidst så 
en elg, eller at det var sidste sommer, vi 
første gang så en flok vildsvin efter i flere 
år kun at have set deres spor. 

For børn er det lige så værdifuldt at 
have set en skrubtudse, en mus eller et 
firben, og for dem kan det være vigtigt 
at være med til at notere alle dyrene. 

Ensom ulv på vejen
Det kan måske undre, at jeg har skrevet 
ulv på, men jeg har faktisk set en ensom 
ulv gå over vejen, da jeg var på cykel til 
vores nærmeste lille landsby. På afstand 
kunne jeg ikke se, om det var en hanulv, 
men der er hanulve, der strejfer alene 
sydpå i landet. 

Jeg spurgte efterfølgende en svensk 
ulveforsker, som bekræftede, at der var 
en enlig hanulv i området (Småland).

Hvad fugle angår, er eksemplerne 
nogle fra vores gæstebog, som, vi sy-
nes, er særlige. I kan selv skrive jeres 
favoritter ind. Hvis I vil tælle dyr, kan 
I enten kopiere næste side eller down-
loade skemaet på www.torpare.dk. 

■

Dette foto er taget gennem vores stuevindue i påsken 2009 og ført til protokols.
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HVILKE DYR HAR VI SET VED TORPET?

  DYR   Dato  Dato  Dato  Dato  Dato

Rådyr

Dådyr

Kronhjort

Elg

Ræv

Grævling

Hare

Kanin

Egern

Bæver

Mår

Vildsvin

Los

Ulv

Bjørn

Snog

Hugorm

Flagermus

  FUGLE   Dato  Dato  Dato  Dato  Dato

Trane

Urfugl

Tjur

Fiskeørn

Ugle

Spætte

Musvåge

Glente 

Ravn
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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 

2444

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

Haure ś Kultursnickeri
Dansk snedker laver vinduer og 
døre i gammel stil,
samt mindre ombygninger.

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

  

Bättre Bostad 
 

   Dansk snickare i Småland  
Alt i snedker og tømrerarbejde 

      
        Peter Valente  
          Tlf.  +46 (0)72 200 4066 
          Mail:  info@battrebostad.nu  
          www.battrebostad.nu 
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2444

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

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

mail@skaanebyg.dk  www.skaanebyg.dk

Skåne bygge og anlægs service
Vi påtager os gerne totalentrepriser

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

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

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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EJENDOMME OG GRUNDE

Sælges

Andel i ødegård 
Indrykket 6. september 2011
Andel (1/3) i klassisk smålandsk 3-længet 
ødegård fra 1850 sælges. Græsklædt gårds-
plads. Glasveranda, plankegulve. Alle hårde 
hvidevarer. Velholdt og stilfuldt renoveret. 
Ingen naboer. Badesø. 100 km nordøst for 
Helsingborg. 
Pris: DKK 315.000
Mail: karenfastrup@gmail.com 

Romantisk torp 1½ time fra Helsingborg
Indrykket 6. september 2011
Første række, 100 m fra Ottersjön – fridlyst 
mellem hus og søen. Hus 60 m2, køkken, 
soveloft, gæstehus, baderum, værksted/
garage. 8 sovepladser. Stor terrasse mod 
søen og skoven. Mægler: http://objekt.fast-
ighetsbyran.se/Objekt/?ObjektID=764508
Pris: SEK 790.000 udbudspris
Mail: nitte@email.dk
Tel.: 2880 4770

Smuk grund, Hallandsåsen
Indrykket 1. september 2011
Kun 35 min. kørsel fra Helsingborg. Natur-
grund på 7.406 m2, fyldt med fyr/gran/birk 
omkranset af åbne marker og skov. Kan 
udmatrikuleres. Ski (Vallåsen) 2 min. Fiskeri 
(Lagan) samt Sveriges største sandstrand 
(Laholmbugten) 10 min. 
Vurdering: SEK. 176.000
Pris: SEK 125.000
Mail: steen.westh@mail.dk
Tel.: 4026 9016

Idyllisk torp i det nordlige Småland
Indrykket 1. september 2011
Ensomt beliggende torp midt i skoven. 

65 m2 + gæstehus 10 m2. Brændeovne 
og brændekomfur. Udhus, jordkælder, 
badehus. 5000 m2 grund. 300 km fra Hel-
singborg.
Se meget mere på http://torp.toftebo.dk
Pris: DKK 325.000
Mail: torp@toftebo.dk
Tel.:   4055 1160

Helårs-/fritidstorp
Indrykket 25. august 2011.
100 m2, to plan, fra 1940. Frikøbt grund 
2.650 m2, lukket grusvej (vinterryddes). Gå-
afstand til Bolmensøen og naturreservat. 
Lade, gæstehytte. Elvarme, brændeovn, 
toilet/brusebad. Spisekøkken, 10 soveplad-
ser. Inkl. nyere inventar/udstyr. 
Pris: DKK 590.000
Mail: crelej@post.tele.dk
Tel.:   4678 8131

Velholdt hus midt i skoven
Indrykket 24. august 2011
Vi har et sommerhus liggende alene 
inde i skoven med direkte adgang til sø. 
Se http://w4.objektdata.se/pregen/437/
OBJ31845_1119100437/wp.htm?SID=nzjg
u545cwl4cv45dyl5o2jo. Grund 10.000 m2 
og alle faciliteter i huset.
Pris: SEK 950.000
Mail: leif.martin@forum.dk
Tel.:   4499 5395 / 2210 8121

TING OG SAGER

Sælges

Brænde
Indrykket 6. september 2011
Ca. 7,5 rummeter, blandet løv og nåletræ, 
savet, kløvet i ca. 30-35 cm. Absolut tørt. 
Alvesta-området.

Pris: DKK 2.250
Mail: npkjaergaard@gmail.com
Tel.:  7734 3689 / 2216 5475

Ferguson traktor
Indrykket 30. august 2011
TEA20/Grålle, 1952, starter altid. God stand. 
Står ved Olofström. Let at transportere, 
pga. lav vægt (1.200 kg).
Pris: DKK 8.000 
Mail: info@ahle.dk
Tel.:  4448 6264  / 2972 4628

Robåd
Indrykket 30. august 2011
Hvid, 16 fods glasfiber robåd 100% ok, inkl. 
Brenderup bådtrailer på danske nummer-
plader.
Pris: DKK 9.000 
Mail: lyse@mail.dk
Tel.:  2427 5181

Sofa
Indrykket 25. august 2011
3-personers sofa, fremstår som ny. Sælges 
grundet fejlkøb. Længde 240, dybde 95. 
Kan afhentes i Bjärnum, Skåne. Billede kan 
mailes.
Pris: DKK 2.000 
Mail: Kisskenn@lic-mail.dk
Tel.:  6150 1069 / 6150 0608

Søges

Robåd/jolle
Indrykket 6. september 2011
Robåd/jolle i plast/fiber eller lign. 12-15 
fod. Skal kunne tåle at ligge ude hele året. 
Købes - afhentning helst på ruten Sjælland 
- Blekinge.
Pris: ?
Mail: karlerik@paradis.dk

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.



Bredbånd fra Net 1 adskiller sig fra 
andre lignende tjenester på markedet. 
Dels får du en router og ikke bare en 
USB-stick. Det sikrer en hurtig og stabil 
forbindelse. Dels bruges en anden type 
teknologi med større rækkevidde, så du 
kan være online steder, hvor bredbånd  
normalt ikke er tilgængeligt. Det bety-
der, at du får dækning selv i ødemarken 
eller en lille skærgård i Sverige.

Net 1 har gjort det let for dig og lavet 
en startpakke, som passer til dig. 
Du kan sammensætte din pakke med 
abonnementerne Lidt, Ofte eller Altid 
på nettet.

Selvom man er på ferie og væk fra en 
travl hverdag, er det rart at holde sig op-
dateret med nyhederne, sende mails, up-
loade feriebilleder eller følge med i en 
tv-serie. Det bliver hurtigt dyrt, når man 
krydser grænsen til Sverige, hvis man 
har en almindelig bredbåndsudbyder. 
Det forudsætter, at der overhovedet er 
dækning på ens mobile bredbånd, og 
det kan man ikke altid regne med. 

Dækning
Som den eneste udbyder lover Net 1 dæk-
ning. Det betyder reelt, at hvis dæknin-
gen ikke er god nok, eller du synes, forbin-
delsen er for langsom, kan du returnere 

routeren og få pengene tilbage, uden at 
der bliver stillet spørgsmål. Net 1 dæk-
ker hele Sverige uden ekstra omkostnin-
ger. Forbindelsen giver dækning selv det 
mest øde sted eller langt ude i fjeldene. 
Ungerne kan endda være på nettet 
under køreturen.

Hvorfor en router og ikke en stick?
Mange forbinder mobilt bredbånd med 
en lille stick eller et USB-modem, man 
stikker ind i computeren. Med Net 1 
får du en rigtig trådløs router, så alle 
dine computere og mobiltelefoner med 
trådløs adgang kan komme på nettet 
samtidig. 

TRÆT AF 
MANGLENDE 
INTERNET
I SVERIGE?

TAG DIN BREDBÅNDSFORBINDELSE MED DIG, UDEN EKSTRA 
OMKOSTNINGER, NÅR DU TAGER OP I DIT SOMMERHUS 
I SVERIGE. DU KAN VÆRE PÅ NETTET FOR 149,- PR. MD. 

Klik ind på net1.dk/torpare
 eller ring 38 41 41 41

149,-
PR. MD.

BREDBÅND 
OFTE
Bredbånd med 
5 GB om md.

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

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

Vær på nettet for kun

149,- pr. md.
(spar 50,- pr. md.)

Router koster 1.750,- til alle abonnementer. 
Oprettelse 199,-. Der er ingen bindingsperiode. 

Min. pris 2.098,- Fragt koster 75 kr.

net1_torpare_210x297_ann_25aug.indd   1 26/08/11   16.28



Oplev efteråret i dit eget fritidshus 

Swedbank i København kan hjælpe med  finansiering uanset om lånet skal  
bruges til nuværende fritidshus eller til at købe fritidshus.

Lån er i  svenske kroner og til svensk rente. Som medlem af Danske Torpare  
får du rabat på etableringsgebyret.

Læs mere på www.swedbank.dk

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

Har du brug for et 
svensk visakort og 

internetbank? 

Vi har lavet en særlig 
Danske Torpare pakke, 

som gør hverdagen 
lettere for dig.  


