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Er svenskerne ved at overtage torparnes foreningsblad? Hvis du er lidt be-
kymret for det danske sprog i bladet denne gang eller har lyst til at låse 
mig inde i skuret for at skære træmænd ligesom Emil, kan jeg berolige dig 
med det samme. Vi er ikke på vej til at bringe al tekst på svensk! Men vi vil 
gerne bringe nogle svensksprogede artikler i bladet af og til, da det sven-
ske sprog jo spiller en afgørende rolle i livet som torpare og derfor også 
bør have plads i torpare-bladet.

Som så mange andre steder i verden kan man bedst agere (og integrere 
sig) i et land ved at kende sproget godt. Når man kan se nyheder, høre ra-
dio, læse bøger og aviser og ikke mindst tale med naboer, håndværkere, 
offentlige instanser osv. på svensk, er det meget lettere og sjovere at være 
torpare. Og derfor vil vi sætte lidt spot på det svenske sprog i bladet og 
måske være anledning til, at vores læsere også lærer nye ord eller begreber.

I dette nummer af bladet kan du således på svensk læse om den sven-
ske jul i 1950’erne og nyde en lille smagsprøve fra et digt skrevet af den 
nyslåede svenske Nobelprismodtager i litteratur, Tomas Tranströmer. I ar-
tiklen ”Stenhuggere i Blekinge” kan du såmænd også læse nogle ord af en 
anden Nobelprismodtager fra Sverige. 

Desuden glæder vi os over at introducere en ny artikelrække, ”Mit smul-
tronställe”, i dette blad. Ordet smultronställe betyder skovjordbærsted. 
Direkte oversat lyder ordet noget ubehjælpsomt, men som dansker aner 
man nok idyllen: Lille paradis, smørhul, lykkegemme eller favoritsted, 
som man måske ikke har lyst til at røbe.

I Sverige er der rigtig mange skønne steder, og det er ikke altid, at vi har 
kendskab til disse eller får planlagt en sådan tur, når vi er i torpet. Denne 
artikelrække bliver ikke så meget en afsløring af verdens bedste svam-
pested som spændende steder, der er tilgængelige for mange, men kun 
opdaget af de få. Mange torpare udtrykker jævnligt ønske om inspiration 
til nye og anderledes udflugter i det svenske, og med ”Mit smultronställe” 
vil vi gerne bidrage til, at torparne kan bruge hinandens viden og dele de 
gode oplevelser.

Bliver vi ved det svenske sprog, kan du 
også læse en anmeldelse af enhver torpares 
gamle bygningsbevarings-bibel ”Så reno-
veras torp och gårdar” – der er nemlig kom-
met en ny udgave i år. Bor du i et torp med 
tydelige alderdomstegn, er denne bog slet 
ikke dum at bladre i og blive klog af foran 
pejsen en stille vinterstund.

Så er der kun tilbage at sige: Härlig läsning 
& god jul och gott nytt år!

Marian C. Prestage
Redaktør

Svensk 
– vores sproglige 
smultronställe

Torpare
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NYT FRA FORENINGEN

NYE BØGER I BIBLIOTEKET
En smag af Småland
af Björn Wennerwald & Dan Lexö

Denne skønne bog er en rejse i Småland 
med fotograf (og torpare) Björn Wenner-
wald og kokken Dan Lexö. 

Fågelsång – 150 svenska fåglar och 
deres läten
af Jan Pedersen & Lars Svensson

Ved et besøg hos torparne er det nu mu-
ligt at høre liflig fuglesang. Bogen inde-
holder flotte billeder, beskrivelser samt 
prøver på fuglenes sang.

SEKRETARIATET 
holder juleferie

Sekretariatet	er	lukket	fra	den	23.	december	
2011	til	og	med	den	1.	januar	2012.

Danske Torpare har en vindkraftgruppe, som 
jævnligt mødes for at dele viden og erfaringer 
samt diskutere de gener, der opstår, når der 
planlægges og opsættes vindmøller tæt ved 
torpare-grunde i Sverige. 

Har du interesse i at være med i gruppen, er 
du velkommen til at sende en mail til mail@
torpare.dk.

VINDKRAFTGRUPPE

Upplev Sverige  
– En guide til upplevelser i hela landet
af Mats Ottosson & Åsa Ottosson  
(Bonnier Fakta)
3120 seværdigheder er delt op efter len og 
præsenteres i kort og overskuelig form. Af-
snittet ”Bäst i Sverige” er et udvalg af landets 
største oplevelser.

KALENDER FOR 2012   
Vi har en lille ”kalendergave” til alle torpare. Du kan nu downloade en 
kalender for 2012 med både danske og svenske mærke- og helligdage, 
så du har godt styr på dagene i det kommende år. 

Gå ind på www.torpare.dk og download kalenderen fra indgangs-
siden.
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VIDENSBANKEN PRÆSENTERER

Vidensbanken på Danske Torpares 
hjemmeside indeholder rigtig me-
gen god og brugbar information 
for enhver torpare, hvad enten det 
handler om jura, skat, kæledyr eller 
svenske ord etc. Her kan du læse, 
hvad der er opdateret siden sidst, 
og blive inspireret til at tage et kig 
i Vidensbanken.

Hvad er nyt og opdateret  
i vidensbanken?

Økonomi og skat
I dokumentet ”Betaling af svenske 
regninger” er afsnittet om bankfor-
bindelsen i forbindelse med det at 
eje hus i Sverige blevet opdateret 
mht. priser. Det gælder ligeledes den 
nye bankaftale med Swedbank, som 
er skrevet ind.

Husets installationer og 
forsyning
Dokumentet ”El i huset” er blevet 
opdateret mht. priser, links samt ny 
samarbejdspartner m.v. 

Husets vedligehold,  
om- og tilbygning
Dokumentet ”Bruk, puts och Betong 
(Mørtel, puds og beton)” er blevet 
opdateret og udvidet med links til 
mere af det meget brugbare mate-
riale samt vejledninger, der efterhån-
den findes på internettet. Der er nu 
også oversættelse af de ”mystiske” 
betegnelser på puds og mørtel på 
hhv. dansk og svensk.

BRUG	VIDENS-	
BANKENS	VIDEN!

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

Vidste du, at du i Vidensbanken kan 
læse om, hvordan du holder tyven på 
afstand med nogle enkle råd som fx at 
undlade at gemme en ekstra nøgle på 
opfindsomme steder udendørs (tyven 
skal nok finde den). Se under emneover-
skriften ”Forsikring” (dokumentet ”Forsik-
ring”) og ”Hold tyven på afstand”!

Vidste du, at du i Vidensbanken også 
kan læse om de seks store vilddyr i det 
svenske og Sveriges nationalparker. Gå 
ind på emneoverskriften ”Den svenske 
natur” og vælg dokumentet ”Skov, plan-
ter og dyr og om at færdes i naturen”.

Glem	 ej	 heller	 vores	 anden	 ”videns-
bank”	 TorpareForum!	 Vi	 ved	 alle	 sam-
men	 noget	 om	 forhold	 i	 Sverige	 –	 vi	
har	 også	 alle	 en	 (faglig)	 viden,	 der	 på	
en	 eller	 anden	 led	 er	 nyttig	 i	 torpare-	
sammenhæng.	 Tilsammen	 er	 vi	 knap	
11.000	eksperter,	og	vi	ved	næsten	ALT,	
der	er	værd	at	vide.	TorpareForum	er	et	
sted,	hvor	vi	let	kan	dele	vores	viden	og	
søge	viden.	

Gå	ind	på	www.torpare.dk	–	Mellem	
torpare	–	Forum.

TORPAREFORUM 
– også en god vidensbank

NYE INTERNET- 
ABONNEMENTER

Nu kan du som medlem få adgang til 
to nye internet-abonnementstyper, 
der kan tegnes for vinterperioden 
(november-februar). Der er tale om to 
billige Net 1-abonnementer, der kan 
være et alternativ til helt at lukke ned 
for abonnementet i vinterperioden. 
Og det koster ikke ekstra at skifte, hvis 
du allerede har et Net 1-abonnement. 

Læs mere på www.torpare.dk under 
Medlemstilbud – internet i Skandina-
vien.

 
GENERAL- 
FORSAMLINGEN 2012

Husk at sætte kryds i kalenderen til for-
eningens generalforsamling torsdag 
den 23. februar 2012. Der bliver sendt 
indkaldelse ud til alle medlemmer med 
februar-bladet. 

Har du forslag, der ønskes behand-
let, skal disse sendes til sekretariatet 
senest torsdag den 5. januar 2012.

FARVEL TIL  
ORMEKUREN
Husk, at vores hunde og katte (og frit-
ter) fra årsskiftet slipper for ormekur, 
hver gang de skal med til torpet i Sve-
rige ifølge ændrede EU-regler. Kravet 
om antistoftest bortfalder ligeledes. 

Læs meget mere i Vidensbanken på 
www.torpare.dk under emnet ”Hus-
dyr”.
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Fandt sjælen 
i brændekomfuret
Der var godt med ild under brændekomfurerne, da 12 raske torpare blev  
kloge på brugen af gammeldags brændekomfur, som de har i deres torp.  
Resultatet var både æbleflæsk, medister, boller og pandekager.
 

TEKST OG FOTO: SUSANNE WILSON

 
ANDELSLANDSBYEN 
NYVANG
Andelslandsbyen	 er	 et	 kulturhi-
storisk	 museum	 nær	 Holbæk.	 Her	
kan	 man	 se	 og	 opleve	 rammerne	
om	 den	 periode,	 hvor	 andels-	
tanken	 var	 del	 af	 næsten	 hvert	
aspekt	 af	 landsbylivet	 i	 Danmark	
fra	ca.	1870-1950.	
Se	mere	på	www.andelslandsbyen.dk

En smuk lørdag formiddag i 
september mødtes 12 torpare 
med en aldersspredning fra 
fire til 63 år i Andelslandsbyen 

Nyvang. Anledningen var Danske Torpa-
res arrangement ”Find sjælen i brænde-
komfuret”. Fælles for disse torpare var, 
at de havde et brændekomfur (vedspis) 
stående i deres svenske torp, som de 
havde lyst til at bruge, men enten ikke 
rigtig turde gå i gang med eller kunne 
få til at virke som ønsket.

En repræsentant fra andelslands- 
byen, Aase Nielsen, fortalte om bræn-
dekomfuret og dets funktioner, bræn-
de, tørv, optænding, remedier, vedlige-
holdelse m.m. Herefter gik alle ivrigt i 
gang med at tilberede forskellige ting 
til frokosten. Børnene formede bol-
ler og malede mel til eftermiddagens 
pandekager og valsede gryn, mens 
de voksne skar flæsk, æbler og løg ud 
samt ordnede kartofler osv.

Bollerne bagte Aase Nielsen sammen 
med børnene, der dog måtte nøjes med 
at kigge på ved det varme komfur. Fro-
kosten bestod af god, gammeldags mad 

som æbleflæsk, medister, kartofler samt 
spegepølse, leverpostej og hjemme-
bagt rugbrød fra Nyvang. Maden blev 
tilberedt ved brændekomfuret under 

FOTO: KJELD OLSEN
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BRÆNDEKOMFURET

I	 løbet	 af	 1800-tallet	 skiftede	 de	
fleste	husholdninger	det	åbne	ild-
sted	ud	med	et	komfur,	og	dermed	
startede	 et	 helt	 nyt	 afsnit	 i	 koge-
kunstens	historie.

Brændekomfuret	 var	 både	
brændsels-	 og	 arbejdsbesparen-
de	og	gjorde	det	muligt	at	tilbere-
de	hele	måltider	som	fx	flæskesteg	
med	kartofler	og	sovs.

Brændekomfuret	 er	 også	 en	
ganske	god	varmekilde	at	have	i	sit	
torp,	og	det	kræver	ikke	strøm.

Læs	mere	i	Vidensbanken	under	
emnet	 ”Husets	 installationer	 og	
forsyning”	 –	 ”Ildsteder	 og	 skor-
sten”	på	www.torpare.dk.

Andelslandsbyen Nyvang råder over en del brændekomfurer, hvoraf tre er i brug til daglig.

kyndig vejledning af stedets frivillige 
”kogekone” Gurli.

Videndeling over varmen
Både under tilberedningen og under 
frokosten gik snakken lystigt blandt tor-
parne: ”Hvordan er dit brændkammer”? 
”Mit komfur har ikke ringe, hvordan skal 
jeg så styre varmen”? ”Hvordan undgår 
jeg, at komfuret oser, når jeg tænder 
op”? Og brændekomfuret, som maden 
blev tilberedt på, blev studeret grundigt 
fra alle sider. 

Efter den store frokost var det tid til at 
bage pandekager, som børnene havde 
malet mel til. Frem fra skuret kom ka-
bysovnen – et lille sparekomfur med én 
plade – som oprindeligt er fremstillet i 
Danmark, og som blev brugt på skibe 
og ikke mindst under krigen. Fordelen 
er, at man kan tilberede maden ude og 
uden brug af skorsten. Selvom det er 
en dansk opfindelse, ville torparne dog 
ud og besøge de svenske loppis for at 
se, om de kunne finde en sådan ovn til 
torpet. 

Pandekager blev der bagt – både 
inde og ude – og dagen sluttede med 
fælleshygge omkring det lune hjemme-
bag. Trods den store aldersspredning 
var alle enige om, at de havde haft en 
hyggelig og lærerig dag, som har givet 
nyt mod på at give sig i kast med vedspi-
sen i Sverige.

■
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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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MIT SMULTRONSTÄLLE 
– ny rubrik i bladet
TEKST: ULLA B. LIBERG 

F ørste gang, jeg stødte på begre-
bet smultronställe, var i filmen 
med titlen Smultronstället af 

Ingmar Bergman (1957). Senere er jeg 
som torpare stødt på ordet i andre sam-
menhænge. De fleste mennesker i Sve-
rige bruger begrebet på flere måder. Det 
er ikke, som ordet antyder, et sted med 
skovjordbær (smultron), men et sted 
som er kendetegnet ved, at du holder 
af det og gerne kommer tilbage igen og 
igen, og at det ikke er så let for andre at 
finde. 

Nogle svenskere vil have deres egne 
private smultronställen, som kan være 
et sted langt inde i skoven, hvor der er 
kantareller eller en speciel træstamme 
ved en idyllisk skovsø. Det kan dog også 
være en café, en udstilling, en lille spe-
cialforretning e.l. Ofte vil det være ste-
der, der er præget af en atmosfære af 
fred og ro, hvor tiden går lidt i stå.

Læsernes unikke steder
En rubrik ”Mit smultronställe” vil frem-
over bringes løbende i bladet. Her kan 

læserne dele deres unikke steder med 
andre. Ikke de private steder, men de 
steder som man måske ikke opdager 
som dansker, fordi de ligger et stykke 
fra, hvor man normalt færdes. På denne 
måde vil flere torpare måske få glæde af 
denne viden, når der er brug for ny inspi-
ration til at tage på opdagelse uden for 
ens eget område i det sydlige Sverige.

Har du selv et unikt og særligt sted i 
Sverige, du ønsker at dele med andre, 
kan du kontakte redaktøren via mail.

■
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M ange torpare passerede tid-
ligere uundgåeligt Örkell-
junga på deres vej nordover 

fra Helsingborg, men efter omlæg-
ningen af E4 for nogle år siden tager 
færre afkørslen mod Örkelljunga og 

besøger selve byen. Jeg har brugt 
byen som fast indkøbssted i otte år 
og kombinerer næsten altid mine 
madindkøb med et besøg hos én el-
ler flere af byens antik-loppis-kuriosa 
forretninger. 

Mit yndlingssted eller smultronstäl-
le er de senere år blevet den gamle 
Järnhandel på Storgatan 11 på den 
gamle hovedgade mod Hässleholm. 
Den drives af Jörgen Lidman, en ener-
gisk lille, rund mand med et smittende 

Den gamle 
JÄRNHANDEL
Sjældne stokke, gamle lamper, brugte bøger, store og små glas og mange andre 
spændende ting og sager. Er du på svensk ”loppejagt”, går du ikke galt i byen 
i Örkelljunga.

TEKST: JENS MATHIESEN  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN  ILLUSTRATION: MET’MARIE LAMBERS

 MIT SMULTRONSTÄLLE
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➜

humør. Han bor selv oven på forretnin-
gen med sine to store hunde, der også 
er med til at passe på forretningen. 

I begyndelsen kaldte han forretnin-
gen “Nya varuförmedlingen”, men da 
der står “Järn” og “Järnhandel” på hele 
huset, har han nu valgt at bruge det 
navn som undertitel på forretningen. 
Der er 700 m2 i alt: en butik i stueplan 
samt et gammelt baghus i tre planer. 
Baghuset er ikke opvarmet og kræver 
godt, varmt overtøj i den kolde tid. 
Når forretningen er åben, står der et 
stort, lyserødt skilt ude på fortovet – 
og ofte et bord med slagvarer i 5-25 
kroners klassen.

Hurtig omsætning af kuriosa
Forretningsfilosofien er: lavest mulige 
priser og hurtig omsætning. Varerne 
kommer overvejende fra hele dødsbo-
er, som opkøbes. I butikslokalet er der 
mest glas, billeder, lamper, pyntegen-
stande og forskelligt køkkenudstyr. 

Baghuset rummer især møbler og 
nederst bøger og billeder, og der er 
hele tiden nye varer. Jörgen Lidman 
lægger hurtigt mærke til stamkunder-
nes interesser og gør dem opmærk-
som på nye mulige fund i butikken 
eller i baghuset. 

Køber man flere ting og er stamkun-
de, runder han ofte hurtigt beløbet af 
til et pænt rundt lavere beløb. Derfor 
kommer man gerne igen og igen og 
lader sig friste!

Jeg har en svaghed for usædvanlige 
og lidt mystiske genstande, som pir-
rer min nysgerrighed. En dag så jeg 
en mærkelig stok stå op 
ad skorstenen 
inde i forret-
ningen. Den 
var ikke egent-
lig køn, men 
den var sam-
mensat af forskel-
lige slags træstyk-
ker på en måde, 
der teknisk ikke 
skulle kunne lade sig 
gøre. Den stok måtte jeg 
naturligvis have og investerede 
de nødvendige 10 kroner. 

Da fabrikationsmåden var et my-
sterium for mig, tog jeg stokken med 
ind til en antikudstilling i Forum, hvor 
jeg viste den til en møbelsnedker. Han 
kunne fortælle mig, at han selv havde 
lavet sådanne stokke i 60´erne, og at 
det tog tre-fire møbelsnedkertimer at 
lave dem, så de var ikke helt billige. 

Tricket med at samle træstykkerne be-
stod i, at kanterne havde været flader, 
og så kunne man skyde dem sidelæns 
sammen. Derpå høvlede man kanter-
ne af, så de blev til flader og fladerne 
til kanter. Mit mysterium var løst, og 
jeg var blevet noget interessant mø-
belsnedkerkunst rigere.

Et lille mekka for loppis-elskere
Örkelljunga har yderligere tre inte-
ressante antik-loppis-kuriosa butik-
ker. Järnhandlen og særligt baghuset 
ligger på en skrænt. Nedenfor løber 
Bäckgatan, og for enden af den ligger 
“Lilla Kuriosabutikken”, som også har 
et lille lanthandelsmuseum og et me-
get hyggeligt lille cafeteria med hjem-
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melavet smørrebrød. Et mobilt skilt ved 
løvemonumentet ud for Coop viser vej 
til Kuriosabutikken.

På Järnvägsgatan, som udgår fra den 
centrale rundkørsel, har to danske da-
mer i nummer otte ved siden af brand-
stationen desuden en stor og meget 
velforsynet forretning “Nytt & gam-
malt”. 

Flere lopper
Endelig er der den gamle motorcykel-
fabrik “Sueciaverken” på Valhallavägen 
29, hvor Citykyrkan i stueetagen har 
indrettet en meget stor genbrugsfor-
retning “NYA MAGASINET - Second 
hand”. Citykyrkan har nu købt og ned-
revet Örkelljungas meget store histo-
riske dansepavillon. Nedrivningen er 
angiveligt sket på grund af råd i den 
statelige bygning, men onde tunger 

Køber man flere ting 
og er stamkunde, 
runder han ofte 
hurtigt beløbet af 
til et pænt rundt 
lavere beløb. Derfor 
kommer man gerne 
igen og igen og lader 
sig friste! 

mener, at man samtidig fik ram på 
“syndens hule”. Væk er den imidlertid, 
og på stedet vil Citykyrkan opføre et 
stort hus med loppemarked i stue- 
etagen og forsamlingslokale på første 
sal.

Der er altså store fordele ved at 
lægge vejen omkring Örkelljunga, der 
også kan nås med hurtigbus fra Hel-
singborg. Busstationen i Örkelljunga 
har en særlig fordel, der er til glæde for 
ens bagdel, nemlig opvarmede uden-
dørs bænke! Efter vel gennemførte 
juleindkøb i Örkelljungas loppe-forret-
ninger kan man derfor roligt sætte sig 
på ”varmebænken” og nyde udsigten 
ved busstationen. 

    ■
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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).

DECEMBER 2011
ON 14 MS44 Lucia	i	den	svenske	kirke

JANUAR 2012

MA 16	(x10) SV45 Svensk	i	hverdagen	–	for	let		
øvede

ON 18 MS43 Svenske	sange	og	viser

TO 19	(x10) SV46 Svensk	i	hverdagen	–	for		
begyndere

LØ+SØ 21+22 SV47 Svensk	for	begyndere

FEBRUAR 2012

LØ+SØ 4+5 SV48 Svensk	for	begyndere

MARTS 2012

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

LØ+SØ 17+18 SV54 Svensk	for	let	øvede

Ti 27 JØ07 Generationsskifte	og	dødsboer

Uge	
10-17

SV56 Svensk	grammatik	(fjernkursus)

APRIL 2012

TO 12 JØ08 Skat	på	svenske	ejendomme

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

AKTIVITETER DECEMBER 2011 TIL APRIL 2012

Nye aktiviteter præsenteres i februar-bladet og på www.torpare.dk

FOTO: ECM-MEDIA



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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J ag bodde i Oskarström, en liten 
ort utanför Halmstad, där både 
mormor och morfar och deras 

döttrar bodde med sina familjer. Min 
farmor och farfar bodde inne i Halm-
stad och de var alltid med på midda-
garna i samband med julen. Det be-
tydde att vi var tio vuxna och sju barn 
som både julafton, juldagen och an-
nandagen kom till julbord hos de tre 

systrarna, som turades om att ha de 
olika dagarna.

Hos oss startade julförberedelserna 
redan i början på december. På Anna-
dagen (9 december) lades lutfisken i 
blöt. Lutfisk är en maträtt som består 
av torkad fisk (långa, sej eller torsk)
som läggs i lut för att därefter blötläg-
gas innan den slutligen kokas. Proce-
duren från det att man lägger fisken i 

lut tills man har fisken på matbordet 
tar över två veckor. I min barndom 
tog man den torkade fisken och lade 
den i ett kar med lut i källaren, där den 
låg ett par dagar. Sedan sköljde man 
fisken i vatten för att tvätta ur luten. 
Fisken bytte sköljvatten varje dag i två 
veckor och under tiden luktade det py-
ton i källaren, där sköljningen skedde i 
stora kar.

Mina erfarenheter med svenska jultraditioner går tillbaka till 1950-talet.  
Då, som nu, hade man fasta ritualer för julaftonsprogrammet, och i många 
svenska hem håller man fortfarande fast i dessa traditioner. 

TEKST: LENNART DAHLROT

Den svenska julen 
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små barnen få en liten julklapp på för-
middagen, då vi också klädde granen, 
och klockan tolv kom alla gästerna och 
det stora julbordet serverades:

Fiskrätterna: inlagd sill, sillsallad, 
ansjovis, rökt ål, kokta ägg och kokt 
potatis, Janssons frestelse.

De	 varma	 kötträtterna: köttbullar, 
stekt prinskorv, dopp i grytan (man 
doppar vörtbrödsskivor i spad, som 
tagits till vara vid kokningen av alla de 
rätter som ingår i julbordet), grönkål, 
brynt vitkål, revbensspjäll, svampome-
lett.

De	kalla	kötträtterna:	 julskinka, jul-
korv, rökt korv, rullsylta, pressylta, kalv-
sylta, leverpastej, inkokta gristassar. 
Ibland hade vi ett kokt grishuvud på 
julbordet som pynt. Grisen hade ett 
äpple i munnen. Julskinkan stod med 
en stor stekgaffel som var pyntad med 
röda och vita pappersmanchetter.

Ost	som bestod av den svenska röda 
kulformade julosten.

Till alla rätter serverades kavring, 
vörtbröd och knäckebröd. Maten stod 
normalt i köket som en buffet, där de 
varma rätterna stod på spisen. Till ma-
ten serverades öl, julmust och snaps 
och den feta maten krävde en hel del 
snapsar för att hålla balancen!

Klockan tre blev det oro bland bar-
nen, för då visades Kalle Anka på 
TV´n och medan barnen såg på TV 
serverades kaffe och hembakade ka-
kor: vetebröd, klenetter, pepparkakor, 
drömmar, bruna bröd, spritskransar 
och finska pinnar samt praliner, hem-
magjord knäck och ischoklad.

Efter kaffet sjöng vi julsånger och 
dansade omkring granen. Plötsligt 
dök tomten upp utanför fönstret och 
det skedde ofta samtidigt som pappa 
hade stuckit iväg för att köpa cigaret-
ter. ”Finns det några snälla barn här?” 
frågade tomten och de yngsta barnen 
var livrädda för den underliga gubben 
som kom i träskor och med en säck 
med julklappar.

Vid sjutiden serverades lutfisken 
samt risgrynsgröt som dessert och se-
dan drack vi kaffe, lekte med julklap-
parna och spelade sällskapsspel. 

Så småningom blev fisken mjuk och 
fin, nästan helt vit och den serverades 
som huvudmåltid på julaftonskväl-
len tilsammans med kokt potatis, vit 
sås (Bechamelsås), salt och svart- eller 
kryddpeppar och grov senap. 

Det stora julbordet
Huset hade pyntats med hyacinter, tul-
paner, amaryllis, julrosor och julstjärnor 
och på yttertrappan hade vi enbuskar 
på varje sida om ytterdörren och granris 
på fotspjället.

På julaftonsmorgonen brukade de 

OM LENNART 
DAHLROT

•	 född	i	Sverige	i	1944
•	 utbildad	pol	mag	på	Lunds	Uni-

versitet	i	1969
•	 flyttade	till	Danmark	i	1968,	då	

han	träffade	sin	danska	fru
•	 har	två	barn	och	sex	barnbarn
•	 pensionär
•	 arbetar	frivilligt	i	bl.a.	Röda	

Korset

Fisk utgjorde en stor del av det stora svenska 
julbordet på lunchen julafton hemma hos 
familjen Dahlrot i Oskarström. Så är det fortfa-
rande i de flesta svenska hem.

Nästa morgon gick vi i julotta (sven-
skernes julegudstjeneste  første jule-
dag om morgenen) i kyrkan klockan 
halv åtta. 

Tursamt nog hade vi några vardagar 
med normal mat efter frossandet, in-
nan vi gick igång med nyårsfirandet, 
men det får bli en annan historia...

■
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I Sverige er lussekat, husfars fletning og præstens hår m.m. safranbrød, der varsel 
jul. Der er tale om brød med mange, gamle traditioner.

TEKST: GITTE GILL  FOTO: MARIAN C. PRESTAGE

SMAG 
PRÆSTENS HÅR 

Præstens hår (fra dengang 
præster gik med rokoko-
paryk) kommer fra  
Södermanland.

L ussekat er det mest almindelige 
julebrød i Sverige. Oprindeligt 
hed det Lucifers kat eller djæve-

lens kat. At forme og bage dens billede 
var som en besværgelse; man bekæm-
pede ondt med ondt. Og brødenes kraft 
og magi udnyttedes en sidste gang, når 
bønderne skulle så om foråret og bar 
resterne af julens brød med ud på mar-
ken for at sikre høsten.

Lussebrødene laves af en almindelig 
bolledej med safran, men for at pointere 
det festlige bruger man lige en ekstra 
klat smør, et æg for at øge saftigheden 
samt lidt ekstra sukker for at understre-
ge smagen af safran.

Man kan bruge kardemomme i man-
gel på verdens dyreste krydderi safran, 
som er billigere i Sverige end i Danmark 
og fås på apoteket eller ved kassen i su-
permarkedet i ”lussesæsonen”. 

Yderligere brødudsmykning kan be-
stå af rosiner, mandler og perlesukker. 
Faconen på brødene varierer efter tradi-
tionen i de forskellige landsdele. Her får 
du opskriften på det gyldne brød, som 
kan formes, som du ønsker fx som præ-
stens hår.

Smaklig spis!

OPSKRIFT

•	 	Smelt	 150	 g	 smør	 og	 tilsæt	 1/2	 l	
mælk

•	 	Tilsæt	 50	 g	 gær,	 når	 mælkeblan-
dingen	er	håndvarm

•				Tilsæt	ca.	1/2	g	safran	og	2	1/2	dl	
sukker,	1	æg	og	1/2	tsk.	salt

•		 Tilsæt	ca.	600	g	hvedemel	og	ælt	til	
en	smidig	og	fugtig	dej

•		 	Hæv	 til	 dobbelt	 størrelse	 ca.	 1/2	
time

•		 	Form	de	ønskede	figurer	
•		 	Efterhæv	 1/2	 time.	 Dekorer	 med	

rosin	og	pensl	med	et	pisket	æg
•		 	Bag	i	ovn	ved	225	gr.	i	ca.	10	min.

Kan nydes med vit glögg lavet af 
julekrydderier, sød vin (fx muscat) 
og vodka i forholdet to til en!

Lussekatt.
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Sidste år fik ét af foreningens medlemmer ”Hallands Museiförenings Diplom 
för god byggnadsvård” for renovering af sin ødegård. Begrundelsen var bl.a., 
at det var lykkedes at bevare et værdifuldt stykke hallandsk kulturhistorie med 
respekt for bygningens oprindelige karakter.

TEKST: TOMMY P. CHRISTENSEN  FOTO: ECM-MEDIA

HENRIKS HERLIGE 
HUS I HALLAND  

N år  man kører op ad E6 og sæt-
ter kursen mod Ullared (Gekås), 
er man også godt på vej til  

Fagereds sogn. Her fandt Henrik Effer-
søe, jurist fra København, for snart otte 
år siden en ødegård, der havde stået 
tom siden 1961. Dengang var den sidste 
landbruger på gården kommet på pleje-
hjem, og indboet var blevet bortauktio-
neret. Gårdens marker var overtaget af 
nabogården og bygningerne overladt 
til sig selv. Stilheden havde sænket sig 
over stedet, dog af og til afbrudt af om-
egnens unger der efterhånden fik knust 
mange af ruderne, så regn, sne og gamle 
aviser dækkede gulvene.

Da Henrik Effersøe i 2005 gik i gang 
med at rydde op i huset, blev det i sig 
selv et stort projekt. Alene for at fjerne 
glasskår og tomme flasker blev det til 
15 affaldssække! 56 vinduer med ru-
der skulle kittes om eller skiftes, og han 
betoner, at intet er skiftet ud, før det er 
blevet undersøgt, hvordan husets detal-
jer tidligere var udformet. Fx måtte flere 
af de gamle tagspån erstattes, men han 
har fundet nogle fra 1920’erne med den 
rette udformning.

En af de facadedetaljer, der gør huset 
til noget særligt, er farvevalget på træ-
værket under tagudhænget og omkring 
indgangspartiet. Her fandtes flager af 

en lys kromoxidgrøn farve, som det lyk-
kedes at genskabe i linoliemaling. Ifølge 
Henrik er linoliemaling, Falu rödfärg og 
finsk trætjære det eneste rigtige til træ-
huse.

Efter ansøgning til lenet kan man i øv-
rigt få dækket halvdelen af de ekstra ud-
gifter (skillnadsbelöpet) ved renovering, 
som koster ekstra på grund af hensynet 
til bygningernes antikvariske værdier. 
Der er dog lang sagsbehandlingstid, og 
tilskud udbetales kun én gang årligt.

Enkle løsninger
Fra sin dagligdag som jurist er Henrik 
Effersøe vant til at skulle håndtere ind- ➜
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viklede problemer og komplicerede 
løsninger. Derfor lægger han i sin fritid 
vægt på det enkle, gennemprøvede og 
holdbare. Det er hans erfaring, at de 
enkle løsninger oftest fungerer bedst: 
Fx spørgsmålet om at indrette bade-
værelse på torpet, hvilket ville kræve, at 
vand og afløb blev ført ind i huset. 

Efter moden overvejelse kom han 
frem til, at en brusekabine ikke passer 
ind i et gammelt træhus. Derimod kun-
ne den fint indpasses i det opvarmede 
værksted på den anden side af gårds-
pladsen. Her var der også indlagt strøm 
og vand i forvejen. Ved at sætte en 30 
liters Metro-vandvarmer op – og tappe 
vandet af inden vinterkulden for alvor 
sætter ind – har det vist sig at være en 
god og enkel løsning.

Vandforsyningen inde i huset klares 
fra en stor 30 liters junge med påmon-
teret hane. Det rækker både til dagens 
drikke- og vaskevand. Rengøringen 
ordnes på samme vis som afkalkning af 
kaffemaskinen. En gang om året renses 
jungen med eddikesyre, der er en mild 
syre, som ikke efterlader nogen bismag, 
når jungen er skyllet ren.

Tilsvarende er overvejelserne om-
kring kloakering til wc på den klippe-
fyldte grund endt med et gammeldags 
das, hvor en plastiktønde og rigelig 

FIRE TIPS FRA HENRIK OM ISTANDSÆTTELSE:

brug af ren spagnum (og ingen kemika-
lier) indtil dato har fungeret fortrinligt 
med op til fire personer i huset. Tømmes 
tønden omkring hver tredje måned i 
kompostbunken, gør den megen spag-
num snart indholdet til et fortrinligt 
jordforbedringsmiddel på den stenede 
grund.

Dypkoger i trætjæren
På bygningerne fremhæver Henrik  
Effersøe sine historisk korrekte tagren-
der, der leder regnvandet bort fra huset. 
I stedet for plastiktagrender og kloa-

❖ Gamle træbåde og gamle træhuse har en del til fælles, når det drejer sig 
om renovering. Ægte finsk trætjære opvarmet til ca. 60˚ C (vha. en dypko-
ger) og påført i varm tilstand giver træet en fortrinlig holdbarhed, til trods 
for at det udsættes for vand.

❖ Frilandsmuseer og gamle huse på egnen kan gemme på originale løsnin-
ger, der fortjener at blive husket og (gen-)brugt.

❖ Køb kun et gammelt, forfaldent hus, hvis det har en god beliggenhed. I 
værste fald står huset alligevel ikke til at redde, men så har man trods alt 
fået en langt bedre placering til et nyt.

❖ Find de små, lokale savværker. Her er det nemmere at få godt træ i gamle 
mål og profiler end i de store kæders byggemarkeder.

kering er der trærender, kullerstensbe-
lægning og faskiner. Ved første øjekast 
skulle man ikke tro, at de kantstillede 
brædder kan holde særligt længe som 
tagrender. Men valg af det rette træ og 
den indvendige behandling af træren-
den med finsk trætjære har gjort den 
langt mere holdbar. Den finske trætjære 
skal opvarmes til ca. 60˚ C (vha. en dyp-
koger), inden den påføres, hvis man vil 
opnå den bedste holdbarhed.

Inspirationen til sine løsninger finder 
Henrik ofte ved besøg på frilandsmu-
seer, og han indrømmer med et skævt 
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smil, at hans mangeårige erfaring med 
restaurering af gamle træbåde har gjort 
ham til en rigtig “træmand”. Det er også 
årsagen til, at han altid er på jagt efter 
små, lokale savværker, der vil levere i de 
mål og profiler, som han skal bruge til 
sine projekter. Han fremhæver, at det er 
vigtigt at finde godt tætvokset træ hos 
savværker, der forstår dette behov, og 
langt de fleste savværksejere påskøn-
ner, at man værdsætter træ, der holder.

Præmieringen kom, da huset stod 

færdigrenoveret i 2010. Nu er det så 
vognskjul og de øvrige omgivelser, der 
står for tur. Fremtidens planer byder på 
en lille træbåd årgang 1850 til den nær-
liggende sø. Huset i Halland vil fortsat 
byde på mange spændende udfordrin-
ger.

                                         ■

HALLANDS  
MUSEIFÖRENINGS 
DIPLOM FÖR GOD 
BYGGNADSVÅRD

Dette diplom uddeles hvert år af 
Kulturmiljö Halland (Region Hal-
land), som udser sig en eller flere 
personer eller firmaer, som har gjort 
en særlig indsats for at fremme kul-
turmiljövården i Halland. 

Læs mere om diplomet på kort-
link.dk/9yak

Begrundelsen for tildeling af diplo-
met i 2010 lød:

”Henrik Effersøe har med stor re-
spekt för ursprunget och enorm 
målmedvetenhet renoverat en gård 
som av flera ansågs som bortom 
räddning. Med ett ambitiöst förhåll-
ningssätt till detaljer och en vilja att 
återskapa byggnadens ursprungliga 
karaktär har Henrik här lyckats be-
vara ett värdefullt stycke halländsk 
kulturhistoria”.
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KIMA Byggservice HB 
1. klasses arbejde udføres
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde

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

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

info@oedegaarde.dk
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 Maki-Bygg AB
1. klasses arbejde udføres       
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde 

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

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

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

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

www.solarmagic.dk 

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

3024

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

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

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

Vi plejer
gamle
svenske
bygninger

www.qvarnarp.se

Gode tilbud 
på træfældning, beskæring m.v.

www.skovfyren.dk • +45 61 10 51 83

Liebhaveri 
for den kræsne sælges
 

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

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

Lösgodis

Overskrift her

Brødtekst her

Overskrift her

Brødtekst her

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

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

Den fysiske butik er beliggende på Nørrebrogade 226 i København. For at opnå rabat skal nyeste gyldige medlemskort fremvi-
ses. Rabat kan ikke opnås med forældet medlemskort.
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REGN ER GODT 
FOR TORPARNE
TEKST: BJØRN DONNIS   GRAFIK: SVERIGES GEOLOGISKE UNDERSØKNING (SGU)

 

S om bekendt har det regnet meget i år - også i 
Sverige. Det er dog godt for noget, udover at der 
har været utrolig mange kantareller. Grundvands-

magasinerne er fyldt til eller over normalen, hvilket bør 
betyde, at brøndene ikke er løbet tør i eftersommeren og 
heller ikke gør det i det næste halvår eller mere. 

Se baggrundskortet fra SGU, der viser situationen i de 
øvre grundvandslag (dem vores gravede brønde når ned 
til) i september, hvor tilstanden ellers ofte er kritisk. I sep-
tember bør magasinerne være godt fyldte i både Skåne og 
ved Vestkysten. 

Vandreservoirerne bag vandkraftværkernes dæmnin-
ger er ligeledes temmelig fulde. Nord Pool rapporterer 
89,9 % fulde i uge 43, hvilket er 16 % mere end sidste år. 
Det afspejler sig i elprisen, der er temmelig lav (0,25-0,30 
SEK/kWh før afgifter. For et år siden kostede el 0,45-0,50 
SEK/kWh).

Vil du have en månedlig opdatering af grundvands-
niveauet, kan du tilmelde dig SGU’s nyhedsbrev på  
www.sgu.se.

HVAD VISER KORTET?

Farverne	angiver	niveauet	i	forhold	til	års-	
gennemsnittet:	

■  Meget	over	normalt	niveau

■			Over	normalt	niveau

■  Tæt	på	normalt	niveau

■  Under	normalt	niveau
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J eg har altid godt kunnet lide at 
lave bål. Et lille hyggeligt bål, en-
ten til at sidde og kigge på eller 

måske til at lave snobrød ved. Sådan 
var det, da jeg var barn og ung og aktiv 
FDF’er, og sådan har det hidtil været de 
sidste 10 år som ejer af et dejligt hus i 
de store skove i Halland; her ofte sam-
men med børnebørnene. Men efter i 
år vil det nok vare et stykke tid, før jeg 
igen skal forsøge mig som bålspecialist, 
for en dag gik det gruelig galt.

Skærtorsdag i år var det dejligt vejr. 
Halvanden til to måneder tidligere 
havde vi ganske vist kæmpet os frem til 
huset i dyb sne, men nu var det ved at 

blive forår. Skovens græsbevoksning var 
endnu ikke blevet grøn, men havde den 
karakteristiske gullige, lidt halvvisne ka-
rakter. Dog havde man slet ikke tanker-
ne rettet mod risikoen ved at tænde bål, 
sådan som man bør have det i august 
efter en lang, hed sommer. En let brise 
blæste væk fra huset ned over mosen og 
ind i skoven (det skulle siden vise sig at 
være en god ting).

Det har altid været min ambition at 
kunne tænde bål uden brug af aviser 
(for slet ikke at tale om benzin eller pe-
troleum) – og helst med kun én tænd-
stik. Denne aprildag gjorde jeg derfor 
som talrige gange tidligere i løbet af 

de forudgående 10 år: Jeg gik ind i den 
tætte granskov og lavede et lille bundt 
af de allertyndeste spidser af de ned-
faldne tørre grangrene. Dem anbragte 
jeg på bålpladsen, der i øvrigt er om-
givet af en ring af større sten, og lagde 
lidt tykkere grangrene ovenpå, samti-
dig med at det egentlige brænde var 
gjort klar til brug.

Bål	blev	storbrand
Der gik aldrig ild i selve bålet – men til 
gengæld i et meget stort areal uden 
om bålet, noget af det tilhørende vo-
res egen grund og rigtig meget tilhø-
rende vores svenske naboer. På min-

Det kan gå grueligt galt med en enkelt lille tændstik 
i den svenske natur, også selv om man er en erfaren 
båltænder. Det, der skulle have været et hyggeligt bål 
i påsken, endte med et retsligt efterspil samt erstat-
ning og bøder på i alt 31.000 kroner.

TEKST OG FOTO: NIELS KRABBE

DEN DAG  
det brændte i 
Skogaby bakker



december		I  Torpare  25

dre end 10 sekunder havde jeg mistet 
kontrollen, og ilden bredte sig med 
stor hast ud i terrænet. 

En reservevanddunk, i tilfælde af at 
brønden skulle svigte, hjalp naturligvis 
ikke. Gamle dyner, som vi i panik smed 
over ilden, brændte op lige så hurtigt, 
som de kom ned til bålet. Til sidst var der 
kun opvaskebaljen, som jeg løb frem 
og tilbage med – for dog at gøre noget. 
Som der stod i Hallandsposten dagen 
efter: ”Mannen gjorde vad han kunde för 
att släcka. När räddningstjänsten anlände 
var han inbegripen i en frenetisk kamp för 
at hålla lågorna från husknuten med hjälp 
av vatten i en diskbalja”.

I mellemtiden havde min kone ringet 
efter brandvæsenet og i den efterføl-
gende halve time været i løbende kon-
takt med brandfolkene for at gelejde 
dem den vanskelige vej ud til huset. 
Det er nok den længste halve time i 
mit liv, og jeg har stadig lyden af den 
knitrende ild i ørerne og synet af ilden, 
der bredte sig længere og længere ind 
i skoven. At der ikke opstod en egentlig 
skovbrand, var noget af et under.

Efter at brandvæsenet omsider var 
nået frem, og to slukningskøretøjer, to 
ambulancer, en politibil og en pressebil 
var ankommet, husker jeg ikke meget 
mere. Kun at de på et tidspunkt løb tør 

for vand og måtte etablere nødforsyning 
fra vores mose, samt at der måtte skaffes 
yderligere et terrængående køretøj for 
at komme ud på den anden side af ilden. 
Og så at jeg endte på vårdcentralen med 
et brændt underben.

Fire timer efter dramaets begyndelse 
kunne indsatslederen meddele, at man 
nu overlod det videre ansvar til os, og at 
det nok var tilrådeligt lige at gå en tur om 
aftenen for at sikre, at der ikke var gløder 
nogen steder på det store område.

Det	retslige	efterspil
Midt i oktober blev det meget  
lange retslige efterspil så afsluttet, ➜
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Gennem hele forløbet har jeg per-
sonligt mere betragtet hændelsen 
som et uheld end som en forseelse 
og i og for sig fundet straffen gan-
ske hård. Torparnes advokat Lars 
Holm Rasmussen, som hele vejen 
igennem har været en uvurderlig 
støtte og rådgiver, har imidlertid 
forklaret, at netop sager, der ved-
rører de store, sårbare og ubeskyt-
tede skovområder i Sverige, har en 
anden karakter, end vi danskere 
måske umiddelbart tænker på. 
Sagsbehandling og straf i dette til-
fælde skal i højere grad ses som en 
præventiv foranstaltning (en slags 
memento) end som en personlig 
straf for en forseelse.

EFTERSKRIFT

og episoden kan nu komme ud af  
kroppen.

Først var der politiforhør med efter-
følgende politirapport. Så henvendelse 
fra anklagemyndigheden om at møde 
i Halmstads tingsret med understreg-
ning af at hverken arbejde, ferie eller 
andet var lovlig grund til at udeblive. Så 
retsmødet i september med opregning 
uden for retslokalet af dagens møder: 
en voldtægtssag (NN), en narkosag (YY), 
en røverisag (XX) og så til sidst en sag 
om ansvarsløshed (Niels Krabbe). Deref-
ter foretræde for en dommer, to doms-
mænd, en retssekretær, en anklager, to 
naboer, der havde rejst erstatning, samt 
en tolk og sidst, men ikke mindst, mig 
selv i anklageskranken. 

Tolken havde jeg selv bedt om, og det 
viste sig at være en god ide, ikke mindst 
når det drejede sig om svenskernes op-
fattelse af, hvad jeg sagde på dansk. 

Under retsmødet blev der stort set 
ikke sagt et eneste ord, som jeg ikke 
på forhånd havde skrevet under på og 
fuldt og helt accepteret. Det, jeg egent-
lig var kommet efter, skete ikke, og det 
var strafudmålingen. Den kom så forle-
den og lød på erstatning til naboerne 

på i alt 15.000 kroner samt 40 dagbøder 
á 400 kroner – altså svenske.

Trods den alvorlige sag har vi mod-
taget førsteklasses behandling fra 
samtlige af de utallige offentlige in-
stanser, vi har været i kontakt med: 
høflig, indfølende og korrekt i enhver 
henseende. Sådan noget kan ikke 
 

overvurderes, når man er i en situation 
som denne.

Efter mit bål i påsken kan jeg KUN 
understrege, hvor forsigtig man skal 
være med ild i Sverige. Også selvom 
man tror, at man på dette punkt er 
en farlig karl. Bål kan hurtigt blive til 
brand! ■

Arnestedet for hele sagen, som endte med et retsligt efterspil med erstatning og dagbøder.
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➜

HARER  
OG  
KANINER 
– fra Noahs Ark 
 til Sverige
Kaninen blev indført i Sverige omkring år 1900, og siden da er den langørede fyr blevet 
en del af dyrebestanden i Sverige. Men hvad er forskellen på en kanin og en hare?

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

D a Noah landede på bjerget Ar-
arat, fik han travlt med at lukke 
dyrene ud. Det skulle ske i en 

vis orden, så han begyndte med prima-
terne og arbejdede sig derefter nedad 
til de forskellige ordener. Det gik fint; 
dyrene gik fra borde, to og to som skre-
vet står.

Han var nået til kaninerne, da en 
franskmand pludselig dukkede op. ”Ah, 
monsieur Noah, pardonnez-moi, mais - 
kunne De ikke give mig kaninerne med 
til Frankrig”? Noah vidste ikke rigtigt. Ka-
ninerne var jo skadedyr, som ødelagde 

træerne ved at gnave barken af, og de 
spiste topskuddene på de unge træer. 
Men hvorfor, ville Noah vide? ”Jo”, sagde 
franskmanden, ”så ville de fattige bøn-
der få et dyr, som var billigt at fodre op, 
herremændene ville få et spændende 
byttedyr til deres jagter, og endelig ville 
jeg som tak for Deres venlighed tilbere-
de jordens bedste kanin-ragout til Dem”. 

Noah var efterhånden blevet sulten. 
Der lå meget arbejde forude, især arbej-
det med at hitte rede på de forskellige 
insektarter kunne blive en hård nød at 
knække, og han skulle være færdig in-

den fredag, så han sagde ja. Han fik sin 
kanin-ragout, og franskmanden listede 
af med sine kaniner – rækkefølgen var 
måske lidt anderledes! 

Kaniner til den svenske adel
Men siden da har der levet vildkani-
ner i Frankrig, og da kaniner yngler - ja, 
som kaniner, har de bredt sig ikke kun i 
Frankrig, men i hele Sydeuropa. Da den 
skånske adel omkring 1900 blev ”franko-
fil” og fik smag for det søde liv, indførte 
adelen i 1907 kaniner til flere store, skån-
ske godser. 
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Se godt på tegningen. Hvilken vej er haren 
løbet? Rigtigt, til højre. Bagbenene sættes 
parvis foran forbenene. Og en hare 
kan skyde en ganske god fart - op 
til 80 km i timen over en kortere 
strækning.

Til trods for at 
kaniner foretræk-

ker varmere himmel-
strøg, faldt de så godt til, ikke 

bare i Skåne men også i Halland og 
Blekinge, at en länsjägmästare i 1932 
kunne berette, at et kaninpar, som var 
observeret i 1910 på et større gods, 
havde fået så stort et afkom, at der på 
samme gods seks år senere blev skudt 
6.000 kaniner. Og i 1960 var man oppe 
på at nedlægge 500.000 kaniner årligt i 
Sydsverige.

Så store mængder regner man ikke 
med at skyde i disse år, da især sygdom-
men myxomatose, også kaldet kanin-
pest, gør et stort indhug i bestanden, 
men vildkaninerne er som andre inva-
sive arter kommet for at blive.

To slags efterladenskaber
Vores ”egne” svenske vildkaniner er lige 
uden for døren, hvor de har deres gange 
og huler, udgravet efter sindrige syste-
mer. På et par store, flade sten i græs-
plænen har de fælles toiletter, hvor de 
lægger deres små, kugleformede eks-
krementer. Det er en social adfærd, hvor 
de gennem duftene fra ekskrementerne 
fortæller fremmede kaniner, at plad-
sen er optaget. Kaninerne har også en 
anden slags ekskrementer, nogle små 
grønne, som bliver spist igen, for at de 
kan udnytte føden optimalt.

Kaniner og harer hører i systematik-

ken ikke til gnaverne, men udgør en 
selvstændig orden. Til at systematisere 
dyr og fastslå hvor de hører til i dyreri-
get, bruges bl.a. tændernes bygning og 
tandsættet. Hos kaniner og harer er der 
fire fortænder i overmunden og to i un-
dermunden. De er alle seks rodåbne og 
vokser hele livet – derfor skal tænderne 
slides. 

Skulle du engang finde et kanin- eller 
harekranium, prøv da at trække fortæn-
derne ud, og du vil se, at de sidder løs. De 
af jer, der har haft tamkaniner, vil huske, 
hvor vigtigt det var, at kaninerne hele ti-
den havde noget at gnave i, så tænderne 
blev slidte. Hvis ikke, ville tænderne vok-
se ind i munden og dyret dø af sult.

Fortænderne slides skrå som en mej-
sel og kan blive meget skarpe. Det ses 
på de afbidte grene, som kaninerne har 
haft under behandling. Grenene ser ud, 
som om de er skåret skråt af med en 
grensaks. Hos hjortene, som mangler 
fortænder i overmunden, bliver bidfla-
derne ujævne og flossede, og grenene 
ser ud, som om de er brækket af.

Jeg nævner kaniner og harer lidt i 
flæng, da der er mange lighedspunk-
ter. De færdes i de samme biotoper 
(levesteder, naturområder), er fremme 
om dagen, og føden er stort set den 
samme. I Sydsverige har man  fält haren, 
som blev indført til Sverige i 1858, og 
det er også en invasiv art. Der er altså 
to selvstændige harearter. Sneharen el-

ler skogsharen, som er den oprindelige 
svenske hare, er blevet fortrængt nord-
på, og sydpå er den afløst af fältharen, 
den ”almindelige” hare. 

Forskellen på hare og kanin
Men er det til at kende forskel på en ka-
nin og en hare? Størrelsen kan til en vis 
grad bruges, idet haren er noget større 
end kaninen, men det bedste kendetegn 
er ørerne. Harens ører er de længste og 
har tydelige sorte spidser. Det samme 
har sneharens ører, mens kaninens ører 
er korte og mangler de sorte spidser. Og 
harens hale er sort på oversiden og hvid 
på undersiden. Kaninens hale ligner en 
hvid pudderkvist, som især ses, når den 
løber.

Lange ører, lange tænder, lange ben. 
Haren er ikke sådan at bide skeer med i 
den svenske natur. Haren kan løbe op 
til 80 km i timen, og hvis den bliver for-
fulgt, veksler den flugten ved at springe 
til siden i stedet for at løbe ligeud, så 
en eventuel forfølger som en ræv ta-
ber sporet. Kaninen løber til gengæld 
sjældent langt, da den springer ned i sit 
underjordiske bo med flere indgange, 
når den jages af en fjende – med eller 
uden pels.

■
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Vi byder alle medlemmer  
velkommen til åbent hus
Kom og besøg os, så fortæller vi mere om vores fordelagtige pakker, som er lavet  
specielt til dig som er medlem af Danske Torpare. Mød ejendomsmæglere fra  
Swedbank Fastighetsbyrån i Laholm og Örkelljunga. Smag på svenske delikatesser  
og god vin serveret af Idala Gård på Söderslätt.

Lad en almindelig kedelig onsdag i januar blive din vej til at realisere drømmene.
OBS: Begrænsede antal pladser. Læs mere og tilmeld dig på www.swedbank.dk

Åbent hus
Onsdag den 18 januar,

kl 17:00-20:00
Kalvebod Brygge 45
1560 København V

SWEDBANK_FRITIDSHUS_14.10.2011.indd   1 14/10/11   15:19
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WITH A LITTLE 
HELP FROM MY 
FRIENDS…
Man kan godt være alene om sit torp, men det kræver en portion gode venner og 
bekendte, der kan give en hjælpende hånd. Familiens hjælp og gode naboer er 
heller ikke af vejen. Og så skal man ikke mindst kunne holde sit eget selskab ud.

TEKST OG FOTO: MARIAN C. PRESTAGE

D en 69-årige torpare, pensionist 
og pianist Anne Christoffersen 
har ejet sit torp nær byen Små-

landsstenar syd for Jönköping alene si-
den 1997, efter hun og ægtemanden var 
gået fra hinanden. De købte torpet for 
10.000 danske kroner i 1966 som nogle 

af de første danskere i området. Grun-
den var lejet de første mange år, men i 
1993 købte Anne Christoffersen grun-
den til (omkring 8000 m2).

- Idéen var oprindeligt at dele en 
ødegård med nogle andre og have no-
get sammen et andet sted. Jeg tror, at 

Nordsjælland var begyndt at blive fyldt 
så meget ud med sommerhuse på det 
tidspunkt, og det begyndte at blive 
rigtig dyrt at skulle købe noget større i 
det område. Og når man så ligefrem får 
præsenteret en mulighed for at købe et 
sted, der liggere mere øde, med store 

Gode venner spiller en stor rolle i Anne Christoffersens torpare-liv, og én af vennerne er kommet i torpet helt fra starten i 1966.
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vidder, store søer og store skove, var 
det nærliggende at sige: ”Skulle vi ikke 
prøve at finde et sted i Sverige”?

Et arbejde der aldrig slutter
Ægteparret ledte efter et sted sammen 
med fire andre par, og jo længere de 
ledte, jo flere par faldt der fra. Til sidst 
købte ægteparret ødegården i Små-
landsstenar alene. Og det har været et 
livslangt projekt at sætte ødegården i 
stand. Ved købet var det blot et bjælke-
hus uden indlagt vand, strøm og afløb. 
I dag er der moderne bekvemmelighe-
der i huset, men som eneejer fortsæt-
ter arbejdet dog med istandsættelse og 
vedligeholdelse – et arbejde som aldrig 
slutter. 

- Man skal finde ud af, hvad man selv 
kan lave, og hvad man vil købe sig til af 
hjælp. Hvis man har nogle mål og ikke 

indfrier dem, bliver det en belastning 
og frustration. 

Fra starten havde Anne Christoffer-
sen og hendes tidligere mand en dansk 
håndværker til at hjælpe med større 
projekter, og det betød, at arbejdet gik 
hurtigere frem end ellers. Men hun er 
heller ikke bange for selv at tage fat, 
hvad enten det er malearbejde, bræn-
dekløvning eller græsslåning.

- Der har altid været nogen, der har 
bidraget med noget, når de har boet 
her. Og det har ikke været noget med 
”nu skal du male væggen”. De gjorde 
det af sig selv, og mange ting kom der 
noget sjovt ud af. Trærelieffet i køkke-
net kommer fra en, der var god til at 
skære i træ, og han var også god til at 
hugge i sten, så der ligger nogle sten 
ved indgangen, som han har hugget ud 
sådan helt ”Heerupsk”. Og det er skønt 

at komme op til et hus, efter der har væ-
ret besøg og finde sådan nogle forbed-
ringer og forskønnelser, fortæller Anne 
Christoffersen.

Ikke frit slag
Der er ikke frit slag for gæsterne, der lå-
ner torpet, og man skal spørge først, hvis 
man vil hjælpe med større ting i huset. 

- For mig er det naturligt at sige til 
venner, som jeg har tillid til: ”I må 
gerne tage op og låne ødegården – og 
tage jeres venner med”. Jeg ville hel-
ler ikke være bleg for at sige, hvis jeg 
mødte en rar håndværker, der måske 
ikke havde penge til at rejse på ferie: 
”Den der væg, den skal repareres. Hvis 
du vil bruge en halv dag på den væg, 
kan du bo her en uge”. Der var engang 
en murer, der lavede en sokkel for mig. 
Til gengæld lånte han huset i en uge. 

”Jeg ved, at jeg i Sverige har et sted, der er en helle. Der er en oase her, som står og venter på mig. Det, tror jeg, betyder noget i ens bevidsthed. 
Jeg tror faktisk, det er livsforlængende”.

➜
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Bo Bedre var med til at starte torpare-trenden, da bladet i 60’erne og 
70’erne viste billeder og lavede reportager fra ødegårde i Småland og 
længere sydpå i Sverige, og danskerne for alvor fik øjnene op for de bil-
lige ødegårde. Danskerne var med til at ”redde en uddøende kultur”, idet 
svenskerne forlod gårdene og søgte ind til byen, fordi det ikke længere 
var rentabelt at drive landbrug, og husene stod og forfaldt. Men dansker-
ne var dengang ivrige for at købe og istandsætte.

Det er også en form for værdi, men det 
kræver tillid.

I dag er der arbejdsweekender på 
torpet. Anne Christoffersens to voksne 
børn, som også har tæt tilknytning til 
stedet, og deres børn samt et nært 
vennepar tilbringer to-tre dage om 
året med at arbejde på ødegården. Så 
bliver der malet, tømret og repareret. 
Men det er ikke kun venner og familie, 
der hjælper til. Der er også gode na-
boer, der giver en hånd i andre situa-
tioner.

Nabohjælp
- Min granne sagde engang, at når man 
bor så langt væk fra byen, så er man 
afhængig af hinanden, og for at omfor-
mulere det lidt vil jeg sige, at jeg er ret 
afhængig af ham! Det viser sig om vin-
teren, hvis jeg er heroppe og pludselig 
sner inde, så må jeg ringe til naboen 
Ove. Så kommer han og rydder vejen 
for mig. I perioder hvor der har været 
indbrud, har naboen også holdt øje 
med mærkelige biler, der er kørt ned 
til mit hus. Da jeg fx skulle have samlet 
mit nye klaver, kunne jeg ikke finde ud 
af det og ringede til min anden nabo 
Mats, som kom ned og klarede det på 
kort tid. Så måtte jeg jo kvittere med 
et lille stykke musik. Jeg kan også hu-
ske, at jeg til min nærmeste nabos søns 
konfirmation har spillet klaver og min 
datter tværfløje, og det var min måde 
at hjælpe på.

Selvom der er gode naboer i nærhe-
den, skal man som eneejer ikke være 
bange for sit eget selskab, hvis man 
skal have rigtig glæde af stedet. Anne 
Christoffersen er aldrig utryg ved at 
være alene i torpet og nyder i lige så 
høj grad stilheden og roen som fælles-
skabet, når hun er deroppe med fami-
lie eller venner. 

Man skal kunne være alene 
- Man skal gøre op med sig selv, om 
man kan tåle at være alene, for hvis 
man ved, at det egner man sig ikke til, 
er jeg ikke sikker på, at det er det rig-
tige at have et torp alene, hvis man fx 
er bange for mørket eller stilheden. Til 
gengæld giver det nogle muligheder 
heroppe, hvis man er socialt indstillet 
med familie og venner. Her er der tid 
og mulighed for samvær med andre, 

og man får sig nogle gode snakke un-
dervejs. Der er nogle venskabsrelatio-
ner, hvor jeg slet ikke kan forestille mig 
den værdi, de har, uden at have haft 
dette her til fælles.

- Hvis man ikke har et godt netværk, 
er det op ad bakke. Så tror jeg ikke rig-
tigt på, at man kan klare det, for der er 
mange forskellige beslutninger, man 
skal tage, og som man gerne skal kun-
ne diskutere igennem med andre.  

Omkring samme tid som Anne  
Christoffersen købte torpet, udgav 
Beatles sangen ”With a little help from 
my friends”. Og det er netop en sang, 
som denne torpare gerne synger med 
på, når hun nyder livet i det sven-
ske.                         

        ■

Ødegården ligger for enden af en lang skovvej. Når Anne Christoffersen i bilen kan skimte huset på afstand, er det med tanken:  Nu er jeg her 
igen. Nu er jeg hjemme. Og Gudskelov, at huset står! 

DE FØRSTE DANSKE TORPARE
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SÅ RENOVERAS 
TORP & GÅRDAR
TEKST: BJØRN DONNIS

ANMELDELSE

Torparnes ”bibel” er udkommet i en 
ny udgave (niende). Der tænkes na-
turligvis på ”Så renoveras torp & går-
dar”, som enhver torpare med et æl-
dre hus bør have i sin bogreol. Bogen 
er ikke blevet ændret meget mellem 
de seneste udgaver – den forrige er 
fra 2006 – men den bliver gradvist 
udvidet og opdateret, så sammenlig-
net med en 20 år gammel udgave er 
forskellene tydelige.

De fire forfattere, som alle er kapa-
citeter inden for ældre svensk byg-
ningskultur, gennemgår alle elemen-
terne i en bygning, fra fundament 
over trapper, døre og vinduer til tag, 
skorsten og have. De fortæller om, 
hvorledes man udførte de enkelte 
dele i ældre tid – rigt illustreret med 
små stregtegninger og fine fotos.

Denne udgave er suppleret med 
nogle meget nyttige oversigter over 
ældre og nye pladematerialer til tag-
dækning samt oversigter over ma-
lingstyper, hvor det anføres, hvilke af 
de nyere materialer man kan overveje 
at benytte ved renovering. Yderligere 
er der liste over anbefalede bygg-
nadsvårdbutikker. 

Ikke ment som håndbog
Forfatterne har efterhånden udbyg-
get de praktiske anvisninger, men 
bogen er stadig ikke tænkt som en 
håndbog i, hvorledes man i alle de-
taljer udfører et enkelt stykke ar-
bejde. Grundlæggende ønsker for-
fatterne at få husejerne til at stræbe 

efter nogle bestemte standarder  
såsom:

  at bevare mest muligt af husets 
rumopdeling

  at renovere med materialer og 
metoder, der svarer til husets 
byggeår, eller i det mindste være 
klar over fordele og ulemper ved 
at vælge anderledes

Ligeledes advares mod at tilbageføre 
en bygning til en tid, der ligger før 
bygningens opførelse. Forfatterne 
tilråder at renovere mindst muligt – 
og endelig at undgå at romantisere 
bygningen til en stand eller med ma-
terialer, som ikke svarer til det simple 
bondehus. 

Enkelte steder synes denne an-
melder, at ”alt gammelt er godt”-
synsvinklen i for høj grad tager 
over. Således synes man ikke helt 
at respektere, at nogle ældre far-
vepigmenter er gjort ulovlige eller 
næsten umulige at få adgang til på 
grund af både sundheds- og miljø-
fare.

Disse skønhedsfejl ændrer dog 
ikke ved, at bogen stadig er biblen 
for bygningsbevarelse af især land-
huse. Bogen giver et væld af viden 
om ældre teknik sammen med ret-
ningslinjer og holdninger til hver 
enkelt bygningsdetalje. På den bag-
grund kan man trygt beslutte i hvil-
ken udstrækning, man vil vælge at 
være ”bibeltro”.

    
■

Så renoveras torp & gårdar 
9. udgave 2011
Forfattere: Axel Unnerbäck,  
Ove Hidemark, Elisabet Stavenow, 
Göran Söderström
Forlag: Ica Bokförlag
Antal sider: 320
Pris: 230 kr.

Du kan købe bogen i Torpare-
Shoppen på www.torpare.dk   
eller ved personlig henvendelse 
i sekretariatet i Søborg. 



34	 december		I  Torpare

Vil du læse om svensk bygningsbevarelse, kan du følge med på Byggnadsvårdsblog-
gen, som skriver om byggnadsvård, gamla hus och restaureringsfrågor. Blogredaktø-
ren bor i Stockholm og er bl.a. uddannet inden for bygningsbevarelse og journali-
stik. Bloggen øser gavmildt af nyheder og tips til arrangementer, litteratur og kurser 
med fokus på bygningsbevarelse og kulturarv. 

Følg med på: http://byggnadsvard.wordpress.com/

BYGGEBLOGGEN

 TIPS & NOTITSER

HAR DU  
styr på Sveriges 
skilte?
Transportstyrelsen i Sverige har 
udarbejdet en fin og overskuelig 
guide til svenske vejskilte, vejaf-
mærkning, trafiksignaler og politi-
ets tegn. 

Læs mere på www.transportsty-
relsen.se eller download guiden fra 
kortlink.dk/9bet. 

SVENSK  
BYDEL 
HELT I TRÆ
Halvdelen er Sverige udgøres af 
skov, og nu har skoven også sne-
get sig ind til byen. I byen Växjö er 
de vilde med træ. Byens mål er at 
bygge en ny bydel helt i træ, og se-
neste skud på stammen er et seks 
etagers højhus af træ. Læs mere på 
kortlink.dk/9pxt.

HUNULVEN 
KYNNA 

En hunulv kaldet Kynna har bevæ-
get sig ned i Sydsverige og Krono-
bergs len, og det har skabt debat, 
fordi hun har angrebet tamdyr (får). 
Det diskuteres nu, hvorvidt hun 
bør skydes. Du kan følge ulven på 
varg webben kortlink.dk/9qhs (vælg 
Kynna revir og brug forstørrelses-
glasset). Læs mere om sagen på 
kortlink.dk/9qk9. 

Vidste du i øvrigt, at ulven er 
Europas næst største rovdyr?

NY BOG 
OM NATUREN 
VED ØRESUND
Øresundsregionen er ikke kun byer 
og motorveje. Her kan du også op-
leve alle Nordens naturtyper med 
undtagelse af fjeldene. Bliv dus 
med kronhjorte, ørne og forunder-
lige landskaber og følg med, når 
naturjournalisten Søren Skov ta-
ger dig med i tekst og billeder på 
en rejse til de bedste naturområ-
der i Nordsjælland og det vestlige 
Skåne. Bogen er en appetitvækker 
for de, som ikke er så bekendt med 
Skånes natur.

ENESTE 
tændstikmuseum?
På tændstikmuseet i Jönköping får du 
indblik i et vigtigt stykke svensk indu-
strihistorie, hvor du kan se værktøj, ma-
skiner, tændstikæsker, etiketter m.v. fra 
tændstikepokens barndom og lære om 
fremstillingsteknik og arbejdernes for-
hold. Vidste du fx, at man bruger aspe-
træ til fremstilling af tændstikker, og 
at et enkelt aspetræ rækker til 370.000 
tændstikker? 

Læs mere på kortlink.dk/9pxx.

Verdens 
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Har du bopæl i Danmark, må du ikke benytte et motorkøretøj registreret i udlandet 
til kørsel her i landet. Derfor kan du fx ikke låne din svenske vens bil og køre lovligt 
i den i Danmark.

MELLAN-
DAGSREA
Nu hvor den søde juletid snart er 
over os, står den ”søde” udsalgstid 
også på spring. Og i Sverige har 
vi én dag mere til juleudsalg end 
hjemme, da de svenske butikker al-
lerede starter deres mellandagsrea 
den 25. december.

LÅN AF SVENSK BIL

HUSKER DU  
ENGLE-
GÅRDEN?
Var du vild med Fanny og Zac på 
Änglagården i 90’erne? Så er de  
tilbage på gården med deres  
datter 15 år efter, hvis du vil se 
mere. Filmen fås på DVD.

SLOT I TRÆ
Er du vild med træbygninger, er Gunnebo Slott och Trädgårdar måske et besøg 
værd. Det er ikke blot ét af Sveriges fornemmeste 1700-tals bygningsværker, men 
også et af Gøteborgs mest besøgte udflugtsmål. Kulturparken og de økologiske ha-
ver, avlsgården, butikken samt Gunnebo Kaffehus och Krog har åbent hver dag året 
rundt. Læs mere på http://gunneboslott.se/.

SVENSKER 
MODTAGER 
NOBELPRISEN
Den 80-årige poet Tomas Tranströ-
mer modtager Nobelprisen i lit-
teratur 2011 med begrundelsen: 
”Tranströmer får prisen, fordi han 
gennem sine kondenserede, gen-
nemsigtige beskrivelser giver os ny 
tilgang til virkeligheden”. Nobelpri-
sen i litteratur anses for at være ver-
dens vigtigste litteraturpris. 

Just det att himlen är så grå
får marken själv att börja lysa:
ängarna med sitt skygga gröna,
den paltbrödsmörka åkerjorden.

Fra digtet ”November med skift-
ningar av ädelt pälsverk” (”Den fal-
defärdige himlen”) fra 1962.
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618

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

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

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

God julegave!

Lær svensk på en nem måde

CD med guidede 
meditationer
til smuk musik

Pris for Danske
Torpare: 139;-

Lyt til lydprøver: www.zeffram.dk

“Udelivet lidt sjovere”

- hver dag - 

- året rundt -

Greenwell ApS - Bygmarken 1 C - DK 3650 Ølstykke 
+45 60 80 59 34 - salg@greenwell.dk

Greenwell.dk

VILDMARKSBAD
• Fra eget snedkerværksted 
• Levering også i Sverige

• Klik ind på vores hjemmeside
• Ring og hør nærmere 

Forkæl dig selv og din familie!

Til priser du normalt kun tør drømme om

Höga värmekostnader?
Bygg & VVS Specialisten både

säljer och installerar värmesystem från

och

• Bergvärme • Jordvärme • Luft Värme • Ved
• Pannor • Pellets • Braskamin • Solfångare etc

• Nybyggnation
• Om- o tillbyggnader
• Takomläggningar
• Isolering

• Fönsterbyte
• Badrumsrenoveringar
• VVS installationer och
reperationer

Funderar du på att renovera?
Utnyttja rotavdraget!

0476-44 99 90    •    0470-34 99 90

Allt inom  Bygg & VVS   – www.bvsab.com
www.torpare.dk
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INVITATION - mød Danske Torpare i JyllandForeningen har længe ønsket at møde jyderne og fynboerne ansigt til ansigt, og derfor drager bestyrelsen og 

ledelsen til Randers og Kolding en weekend i januar. Til daglig befinder bestyrelsen og ledelsen sig tættest på sekretariatet i Søborg, men i næste måned er det mu-

ligt at møde foreningen til to weekend-møder i Jylland. Formålet er at komme tættere på medlemmerne i Jylland og på Fyn og sammen finde nye veje til mere samar-

bejde samt flere aktiviteter og tilbud for de medlemmer, der ikke bor på Sjælland.Mødet	vil	bl.a.	fokusere	på:
• netværksgrupper i Danske Torpare• involvering af jyder og fynboer• muligheder for lokale arrangementer

Du kan stille spørgsmål til foreningen og være med til at debattere de emner, som torparne måtte bringe på 

banen. Og du vil også kunne møde andre ”lokale” torpare til arrangementet. Danske Torpare inviterer på frokost, 

og det er gratis at deltage i arrangementet. 
Sådan tilmelder du digSend os en e-mail, hvis du vil deltage og skriv, i hvilken by du ønsker at deltage - senest den 4. januar 2012  

til mail@torpare.dk. 

Vi glæder os til at møde dig!

Clarion	Collection	Hotel	Kronjylland Vestergade 51-53, 8900 Randers Lørdag den 21. januar 2012 kl. 9.30-14.00 

Scandic	Kolding	
Kokholm 2, 6000 Kolding Søndag den 22. januar 2012 kl. 9.30-14.00

FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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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: XXXX
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Stenhuggere i Blekinge
- arbejdere og straffefanger
I Berlin og London træder folk på brosten fra Blekinge – uden så meget som at 
ane, at det er håndhuggede sten, de går på. Klippe hugget til små jævne kuber 
af mænd med bor, kiler, hamre og mejsler for mere end 150 år siden.

TEKST OG FOTO: BIRGIT RASMUSSEN

D a Europas storbyer i takt med 
industrialiseringen krævede 
fast og jævnt underlag til 

færdslen på gader og boulevarder og 
over broer, opstod et stort behov for 
tilhuggede sten. Brosten og kantsten. 
Sten til kanaler, broer og sluser.

Igennem århundreder havde der væ-
ret små stenbrud spredt overalt i Ble-
kinge, hvor en eller et par mand hugge-
de og tilvirkede sten – mest til byggeri. 
Mine tyske naboer i Sverige har fortalt, 
hvordan de i deres søgen efter stuga 
eller torp bl.a. så på et torp langt ude i 
skoven. Uden el, uden vand – men med 
eget stenbrud!

Især omkring Karlskrona var der tra-
ditionelt afsætning for tilhuggede sten. 
Orlogsstad og befæstning havde kræ-
vet mange sten, siden byen blev grund-
lagt sidst i 1600-tallet.

Mere	stordrift,	mere	samlebånd
I 1862 var der en tysker, som tænkte i 
stordrift. Han havde gode kontakter 
i Berlin og aftalte med jordejerne på 
Tjurkö lige ud for Karlskrona, at han fik 
retten til at bryde granitten på deres 
knolde. Det gav en god ekstraindtægt 
oven i det fiskeri og magre jordbrug, 
jordejerne ellers ernærede sig af.

Snart stod øen og dens befolkning i 
stenbruddets tjeneste. Fiskere og små-
brugsbønder blev stenhuggere og 
dermed lønarbejdere. Kvinder passede 
torpet, bedrev småfiskeri, vaskede evt. 
for folk i Karlskrona og lejede måske ud 
til en stenhugger-ungkarl. Drenge star-
tede i bruddet allerede som 10-årige.

I starten blev der brudt sten efter 

den gamle, vanlige model: hver mand 
sit lille sted i overfladen af granitten og 
afregning efter antal færdige og afle-
verede sten. Men efterhånden gik der 
“samlebånd” i den: Nogle tog sig af at 
sprænge blokke ud med sortkrudt, 
nogle brød blokkene til håndterlige 
størrelser, nogle færdiggjorde den en-
kelte sten, og nogle fjernede skærver-
ne, så man kunne komme til.

Frivilligt	eller	tvang
Der blev annonceret efter mandskab 
først i omegnen af Karlskrona, så i Ble-
kinge og i Småland, og erfarne sten-

huggere kom tilrejsende fra Østrig, 
Tyskland og Italien.

Indkvartering og faciliteter til ar-
bejdsstyrken, høj som lav, var blevet 
rejst. Udskibningskaj blev bygget, 
og herfra sejlede både med sten ud i 
Østersøen i tre retninger. Østpå med 
kurs mod Rusland og sydpå og vestpå 
for at ende i fx Berlins og Londons  
gader.

Blandt alle de, der huggede og ham-
rede dagen lang på Tjurkö, var der også 
nogle tilrejsende, som kom knap så 
frivilligt. Det var straffefanger, der blev 
sendt på tvangsarbejde i stenbruddet. 

Den lille udstilling i tvangsarbejdernes madsal ved Tjurkö Stenhuggeri.

➜



40	 december		I  Torpare

Der var ca. 600 af dem, og de skulle 
straffes for fx løsgængeri. Der blev byg-
get kaserne til dem, spisesal og sågar 
en lille kirke.

Hvor ønskværdig sådan en ufrivillig 
tjans i stenbruddet var, findes der en 
litterær fremstilling af. Blekinges store 
forfatter Harry Martinson (Nobelprista-
ger i litteratur 1974) skriver i sin roman 
“Vägen till Klockrike” om vagabonder-
nes liv omkring år 1900. Dengang det 
ved lov var forbudt at være omstrejfer/
løsgænger/vagabond.

Hovedpersonen, Bolle, og de andre 
luffare, som vandrer riget tyndt, kender 
risikoen, men kan dog ikke lade være 
og foretrækker landevejen frem for al-
ternativet: daglejerarbejde, fabriksar-
bejde, intet arbejde – eller udvandring.

”En fruktansvärd tid”
”Berget kallade luffarna den anstalt dit de 
fördes då de dömts till tvångsarbete för 
at de hade tiggt och gått landsväger. Det 
var et svårt ställe. En hårdgård i Sånga 
socken.

Förutom jordbruk hade den ett sten-
brott.

BESØG RESTERNE AF STENBRUDDET  
PÅ TJURKÖ

Tjurkö	ligger	i	Karlskronas	skærgård.	Der	er	et	minimuseum	i	fangernes	spise-
sal,	og	en	lille	sti	med	skilte	og	forklaringer	fører	rundt	i	området.

KOM KØRENDE
Tjurkö	er	brofast	med	fastlandet	i	den	forstand,	at	man	kan	køre	dertil	via	øer-
ne	Senoren	og	Sturkö.	Det	er	en	tur	på	30-40	km	fra	Karlskrona.	Find	vej	på:	
www.hitta.se.

KOM SEJLENDE
Den	smukkeste	og	mest	spændende	vej	 til	Tjurkö	går	dog	over	vandet.	Kør	
helt	ned	til	spidsen	af	Trossö	(den	gamle	del	af	Karlskrona),	stil	bilen	ved	Fisk-
torget,	og	tag	den	lille	skærgårdsbåd	Wittus.

Efter	et	kvarters	smuk	sejlads	ud	af	Karlskrona	havn	anløber	båden	Tjurkö	ved	
Herrgårdsviken.	Så	er	der	bare	en	kilometers	vej	til	resterne	af	stenbruddet.	Tag	
selv	picnickurven	med	–	is,	postkort	og	kunsthåndværk	kan	man	købe,	men	ikke	
ret	meget	andet.	Hvis	der	er	plads,	tager	båden	også	et	par	cykler	med.	

NB!	 Dette	 er	 en	 sommer-rute!	 Tjek	 sejltider	 via	 www.blekinge-trafiken.se.	 	
Under	“Biljetter	&	Priser”	skal	du	klikke	på	“Skærgårdstrafiken”.

GÅ ONLINE
Læs	mere	på	www.tjurko.se.

På torvet i Karlskrona mødes to epoker: På et tidspunkt kunne de runde ”kullersten”, der bare var samlet op og lagt ned som vejbelægning, ikke 
honorere nye tiders krav til fart i trafikken. Det krævede tilhuggede brosten.
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Omgivne af fångkonstaplar grubblade lös-
drivarna där över varför den ene kom dit, 
men inte den andre. Men de högg alltid i 
sten.

(...)

Et år stod han i Berget.

Det var en fruktansvärd tid. Han hade 
aldrig kunnat ana att det skulle vara så 
svårt, och för en människa med hans fri-
hetsbegär var den ena dagen inte den 
andra lik.

Omringad av medfångar och vakter i 
stenbrottet lyfte han sin slägga och lät 
den mekaniskt falla, taktfast och regel-
bundet. Han var som en människoklocka, 
som bara vet og vill ett enda: att gå sitt år 
til slut.

Han blev ett med sin slående pendel, den 
träskaftade pendel af jern som gick mot 
stenarna, på stenar, bland stenar.

(...)

Tre gångar stod Bolle i berget, men blev 

inte annorlunda därav. Det blev alltid 
återfall. Var gang han dyrt lovade att bät-
tra sig, kände han efteråt att han därmed 
bara hade spottat på sig själv, beljugit sin 
längtan. Då ångrade han sig och forsatte 
at gå vägarna”.

Så vidt Harry Martinson i romanen “Vä-
gen till Klockrike”.

Det var nu ikke på netop Tjurkö, at 
Bolle blev sendt i tvangsarbejde. Men 
stenbrud i Småland eller stenbrud på 
Tjurkö – hvis det var tvangsarbejde, var 
forskellen nok ikke så stor.  Og resulta-
tet er det samme, hvad enten man går 
på Blekinge-brosten i Berlin, London 
eller Karlskrona.

■

En sti fører rundt i området ved stenbruddet og forbi det store åbne brud, hvor der er blevet vristet nogle tons sten ud af bjerget gennem tiden.

Tyskland og især Berlin var storaftager af sten fra Tjurkö.
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Overskudsbefolkningen er, som visse historikere omtaler den, den del af et 
lands befolkning, som er marginaliseret, og som ingen behøver spørge eller 
vise hensyn, men som i kraft af deres hænder og deres arbejde er til gavn for 
samfundet. Vi taler om statarne og torparne.

FORTIDENS 

OVERSKUDS- 
BEFOLKNING 
I SVERIGE

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN



december		I  Torpare  43

Kilde: ”Kulturminder i Skåne”  
af Niels Peter Stilling

Statarne og torparne udgjorde en 
overskudsbefolkning i Sveriges 
endnu stærkt klassedelte sam-

fund fra den sidste del af 1700-tallet op 
til 1930’erne, hvor industrialiseringen 
var slået igennem, og udvandringen til 
Nordamerika var toppet. Statarne, eller 
de jordløse landarbejdere, udgjorde et 
stort proletariat. Det var familier, som 
arbejdede for de svenske storbønder 
på godserne eller ved de få, men ofte 
store industrier på landet.

Staterne var afhængige af arbejds-
givernes forgodtbefindende. Var de 
raske, kunne de arbejde, og holdt de 
sig nogenlunde ædruelige, var det fint, 
men blev de syge, svagelige, eller når 
de blev gamle, var det ud af vagten. Så 
var de som fattiglemmer henvist til fat-
tiggården, eller de vandrede om som 
vagabonder (luffare) og måtte tigge. 
Den fineste beskrivelse af denne befolk-
ningsgruppes ofte håbløse situation gi-
ver forfatteren Ivar Lo-Johansson i sine 
mange bøger, eksempelvis i bøgerne 
”Kungsgatan” og ”Analfabeten”. 

Ringe	kår	for	datidens	torpare
Torparne, som var de svenske husmænd, 
havde det ikke meget bedre. Mange af 
dem var en slags fæstebønder (arren-
dator), som ikke ejede jorden, der hørte 
til ejendommen, men lejede den af en 
storbonde eller af herremanden. Hus-
mandsstederne var som regel så små, at 
torparne var tvunget til at tage arbejde 
på bondegårdene eller godserne for at 
kunne forsørge en ofte stor børneflok. 
Jorden var dårlig og bestod af græsgan-
ge og græsmarker, og kun lidt af jorden 
var dyrkningsjord, som var egnet til andre 
afgrøder. 

Det kan ikke undre, at disse småkårs-
steder blev forladt, når det overhovedet 
var muligt, og at der derved blev åbnet 
op for, at danskere senere kunne erhver-
ve dem som fritidsboliger. 

I foråret var min kone og jeg taget på 
hjortesafari på Hjortslingan, en vejstræk-
ning som ligger syd for Kristianstad. Efter 
at have rundet et vejsving måtte vi sætte 
farten ned – og måske netop derfor – 
endte vi bogstaveligt talt inde på en lille 
gårdsplads til gården Agusastugan. Det 
er et lille, gråt husmandssted (småbrukar-
stelle), der både indvendigt og udvendigt 

står nøjagtigt, som da det blev bygget 
sidst i 1800-tallet og viser, hvordan små-
kårsfolk boede dengang. Den sidste be-
boer i dette hus var Anna Mårtensson, en 
ugift datter, som levede sammen med 
sine forældre og alene efter forældrenes 
død. Hun boede på den lille gård uden at 
ændre noget ved huset eller på sin leve-
vis, indtil hun i 1945 gick ur tiden. 

Et	beskedent	og	anonymt	liv
Hvem var så denne Anna Mårtensson, 
og hvordan så hun ud? Jeg ved det ikke 
præcist, men hun har sikkert set ud som 
de mange småkårsfolk, som levede be-
skedent og næsten anonymt. 

Når jeg ser på fotos af kvinder fra den 
tid, er der mange fællestræk, som går 
igen: klædedragten med det hvide ho-
vedtørklæde, det obligatoriske, stivede 
forklæde og den mørke, tilknappede 
bluse. De slidte hænder og ansigtet med 
de tandløse gummer. Tandlæge var der 
sjældent råd til, så det måtte den lokale 
tandudtrækker klare, dvs. som oftest 

smeden. Tegningen er ikke ment som en 
karikatur, men som et ærligt forsøg på at 
vise, hvordan mange landbokvinder fra 
dengang så ud.  

Efter Anna Mårtenssons død lykke-
des det den lokale hemdbygdsförening 
at købe stedet og derved bevare det for 
eftertiden. Bindingsværket og andet træ-
værk står umalet, som det var skik for 100 
år siden. Bagsiden af huset, som vender 
mod vest, og hvorfra jeg har tegnet hu-
set, er beklædt med brædder for at skåne 
væggene mod slagregn. Bageovnen, 
som rager uden for beboelsen, er typisk 
og er samtidig med til at stabilisere huset.

Agusastugan er i dag museum og er 
åben om sommeren. I den lille trädgård 
opstilles borde og bænke, så man i ro og 
mag kan nyde den medbragte kaffe og 
fundere over datidens torpare, hvis liv vist 
ikke på nogen måde kan sammenlignes 
med vores torpare-liv. 

■
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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

                                                                                                            

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

 Stort netværk inden for alle faggrupper  

 Kun EN kontaktperson  

 Slip for misforståelser og ærgrelser 

 Rådgivning inden køb af ny Torpa 

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

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

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

EJENDOMME OG GRUNDE

Sælges

Andel i ødegård 
Indrykket 25. oktober 2011
I Skåne nær Lönsboda. Smukt rødt torp, 2 
etager. Nyt tag, udhus og el. Regnsvands-
brønd til køkken og baderum. Fremvises 
efter aftale søndage. Pæn stand, god belig-
genhed. 
Pris: DKK 450.000
Mail: susannefruhansen@gmail.com
Tel.: 4971 7145 / 2990 7145
 
2 andele i stuga i Småland ved Tofteryd
Indrykket 25. oktober 2011.
Vi er 6 medlemmer af stort hovedhus med 
3.000 m2 grund, egen brøndboring. Gåaf-
stand til fin badesø. 8 km til Skillingaryd. 
Ca. 30 km til Isaberg.
Pris: DKK 1 andel maks. 35.000
Mail: lone-per@privat.dk
Tel.: 2346 2296 / 3025 0142

Dejlig hytte 
Indrykket 13. oktober 2011
Hytte i Skånes-Fagerhult med 8 soveplad-
ser, ca. 45 m2. Plus lille hytte på stor natur 
grund ca. 3500 m2. El indlagt og en brønd 
som skal renses. 
Tæt på skisport. Ca. 50 km fra Helsingborg. 
Kan bruges sommer og vinter. Billeder kan 
mailes. 
Pris: DKK 225.000
Mail: sn.projektstart@gmail.com

Fantastisk beliggenhed
Indrykket 13. oktober 2011
Sommerhus/torp med fantastisk beliggen-
hed i Jeppshoka. 10 km fra Karlshamn, 5 mi-
nutter til Mieåen. 5 km til Mørrumåen, 3 km 
til badesø. Kørsel ca. 2,5 time fra Roskilde. 

Pris: DKK 150.000 Max
Mail: dalsborg@live.dk
Tel.: 4096 2127

Ødegård, 95 km fra Helsingborg
Indrykket 4. oktober 2011
En perle i Halland. 4,5 km fra Knäred. 4 
bygninger omkring græsbevokset gård i 
skønne omgivelser. Areal ca. 6.000 m2. 
Dejligt hus med fine faciliteter og egen 
brøndboring.
Pris: SEK 900.000
Mail: c.rathje@hotmail.com
Tel.: 4586 4117 

TING OG SAGER

Sælges

Varmvandsbeholder
Indrykket 26. oktober 2011
Ny el-varmvandsbeholder (Metro 180 L.) 
inkl. rør, gulv/vægmontering + fittings, 
egnet til 3+ personer. Frit leveret i Skåne. 
Pris: DKK 4.000
Mail: max@axell.biz
Tel.: 0046 433 303 88 / 0046 730 844 426 

Spisebord
Indrykket 26. oktober 2011
Rundt fyrretræs spisebord, 73 cm højt, 120 
cm diameter. Udtræksplade 56 cm. Bord-
plade 3 cm tyk. Fremstår i god stand. Kan 
hentes i Småland.
Pris: DKK 300 eller 3 fl. god rødvin
Mail: ramusjensen@email.dk
Tel.: 2297 9674

WIKING brændeovn
Indrykket 13. oktober 2011
116 X 52 X 38 cm. Røgafgang Ø 15 bagud. 
6 kW opvarmer ca. 80 kvm. Glasrudedør - 

askeskuffe - underplade. 
Afhentes i Kvidinge - vejer ca. 90 kg.
Pris: DKK 1.995
Mail: ebbe@holm-sport.dk
Tel.: 2011 4411

Søges

Vinduer
Indrykket 25. oktober 2011
2 vinduer med dobbelt glas, ca. 1 x 1 m, 
sidehængte og med midtersprosse søges 
til gavle i det svenske hus.
Pris: ?
Mail: el@svanholm.dk
Tel.: 2148 1197

UDLEJNING

Tilbydes

Veludstyret hus på gård i NØ  Skåne
Indrykket 25. oktober 2011
5 + 2 sengepladser, badeværelse, køkken, 
vaskemaskine, brændeovn, stor overdæk-
ket terrasse med udsigt. Egen skov og 
direkte adgang til sø med 2 både. Ejerne 
giver gerne orientering omkring perma-
nent flytning til Sverige. 
Pris: SEK 4.000/uge eller 2.000/lang week-
end
Mail: per.dyrnoe@privat.dk

Charmerende stuga
Indrykket 13. oktober 2011
”Röd stuga med vita knutar”, stue med køk-
ken + 2-beds sovværelse + badeværelse. 
Stor udestue. Gæstehus med dobbeltseng. 
7.000 kvm grund, tæt på bade/fiskesø.
Pris: SEK 3.000 pr. uge + 300 forbrug
Mail: gunillabor@hotmail.com 
Tel.: 4922 0790 / 2828 0302



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.
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torp & ting

Unikke torpare-produkter fremstillet til Danske Torpare 
af designer Vibeke Buchwaldt. Fx smukt ophæng med 
dansk-svensk ordliste. Pris 249 kr.  

Smykker

By Ekeryd armbånd, øreringe og fingerringe 
inspireret af den svenske natur. Kan kun købes 
gennem Torpareshoppen. Priser fra 129 kr.                                                                                                                                              
      

Bøger
”En smag af Småland” er en rejse med fotograf  
(og torpare) Björn Wennerwald og kokken Dan Lexö. 
Smukkere og mere inspirerende kan en bog om 
Småland ikke blive. Pris 395 kr.

Dalaheste
”Något mer typisk för Sverige finns knappast”. Håndlavede heste fra Nunäs i 
Dalarna. Mange farver og størrelser. Priser fra 89 kr. 

KØB EN BID AF SVERIGE
Find gaveidéer til jul og andre gode anledninger.  
Lad dig inspirere i vores webshop Torpareshoppen  
på www.torpare.dk og få sendt varerne direkte  
hjem med posten. 

NÅR DU KØBER
Du kan købe varerne på www.torpare.dk 
eller i sekretariatet (åbent man-torsdag 
kl. 9.00-16.00). Ved forsendelse skal du 
påregne fragt og ekspeditionsgebyr. 


