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Hvad er en rigtig torpare? Er det de pensionerede skolelærere, der har haft 
torp i over 40 år nu og tilbringer en stor del af deres otium i det svenske 
og taler sproget som de indfødte? Eller er det de to unge par, der ejer et 
hus sammen og nyder at rejse til Sverige med deres små børn for at koble 
af fra en stresset hverdag? Kunne det være den enlige kvinde, som bruger 
huset til at folde sine kreative idéer ud, eller familien, der ivrigt leder efter 
rette torp? Og findes der ”forkerte” torpare?

Du kender formentlig svaret, da vi (heldigvis) ikke kan sætte en ”label” 
på den rigtige torpare – selv om sidste års medlemsundersøgelse nok 
sagde lidt om, at de fleste medlemmers alder ligger på den anden side af 
50 og deres bopæl på Sjælland.

I dette nummer af bladet vil du netop møde forskellige torpare i  
Sverige: den nybagte far, der vandt en dynstuga i et tv-program, en forfat-
ter i et torp med årelange litteraturtraditioner, en ivrig jordkælderbygger, 
en billedkunstner med kærlighed til sit brændeskur, en sej familie, der 
trodser kulden i det lille torp, og ikke mindst en vaffelglad torpare. 

Lighedspunktet er dog en stor kærlighed til Sverige og alt det måske 
udefinérbare, som ophold i landet giver – og tanken om at have et til-
flugtssted hinsidan, når man bor i Danmark. Det er nok snarere det med 
kærlighed til landet, naturen og friheden, der gør en ”rigtig” torpare.

En dag i sekretariatet havde vi besøg af et medlem. ”Vil du se mit hus?”, 
spurgte han og hev et falmet og tydeligt slidt billede op af sin pung. I et 
kort sekund troede jeg, at han ville vise mig billeder af sine børn. Nej, den 
var god nok – det var et billede af et klassisk soldatertorp, som han tyde-
ligvis var meget stolt af, og jeg fik historien om, hvordan han og konen i sin 
tid havde købt huset. Se, det er en rigtig torpare. 

I sekretariatet mener vi også, at vi er ”rigtige” torpare, selvom vi er an-
satte, og det er vores job at være til for knap 11.000 medlemmer. Det er 
svært ikke at lade sig føre med af torpare-ånden. Og denne gang inviterer 
bladet dig med indenfor på vores kontor, hvis du er interesseret i at læse 
om, hvad vi hver især har af arbejdsopgaver og tænker om det at arbejde 
i en forening som Danske Torpare. 

Hvis du ellers ikke holder vinterferie på 
torpet i uge 8, er du velkommen til at del-
tage i årets generalforsamling i København, 
hvor du har mulighed for at lade dine me-
ninger komme til orde og møde andre tor-
pare. I Torpare kan du derfor denne gang 
se både mødeindkaldelse og dagsorden for 
generalforsamlingen, som finder sted tors-
dag den 23. februar.

Marian C. Prestage
Redaktør

En rigtig  
     torpare?
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BIBLIOTEKET
NATUREN
Vår sanna natur - Naturfoto-
graferna ser på Sverige
Af Henrik Ekman
 
Femtio härliga vandringar i 
Halland
Af Micael Goth
 

MADEN
Svenska Köket - Femtio klas-
siska recept från Sverige
Af Jan Gradvall
 
Skånska smaker
Af Mattias Kroon, Paul Siller & 
Åsa Siller

Våra svenska traditioner -  
51 klassiska maträtter
Af Christer Lingström, Lennart 
Häger & Bruno Ehrs
 
SVAMPEGUIDES
Svampboken - 161 svampar 
i skog och mark (indeholder 
afsnit om svampe, der er vel-
egnede til plantefarvning)
Af Klas Jaederfeldt

Bästa matsvamparna
Af Michael Krikorev
 
HUSET
Fönster og dörrar  
på äldre hus
Af Liselotte Jarnerup Nilsson

GRÆNSEHINDRINGER 
FOR FRITIDSHUS-EJERE
Danske Torpare mødtes i starten af december med Sveriges Ambassade i København 
for at tale om grænsehindringer for danske ejere af fritidshus i Sverige. På mødet blev 
der talt om de vanskeligheder, der kan være som udenlandsk fritidshusejer med hyp-
pig kontakt til svenske myndigheder og virksomheder. Vanskelighederne kan ofte for-
klares med, at man ikke har et svensk personnummer og e-legitimation, der svarer til 
det danske NemID. 

Foreningen sætter fokus på området, da mange medlemmer fortsat gør opmærk-
som på, at et identifikationsnummer svarende til et personnummer vil gøre det lettere 
at begå sig i Sverige. Det gælder både i forhold til myndighederne og de virksomhe-
der, der er tilbageholdende med at indgå aftaler med danske fritidshusejere. På mø-
det på ambassaden blev det aftalt, at Danske Torpare og den svenske ambassade i 
2012 vil gøre en fælles indsats for de danske fritidshusejere.

Fra venstre: Marian Prestage (kommunikationskonsulent i DT), Peter Niemann Thøgersen 
(bestyrelsesmedlem i DT), Lars Arent (sekretariatschef i DT) samt Göran Lithell (Ministerråd) 
og Joah Pinje (informationsansvarlig) fra Sveriges ambassade. 

NY MEDLEMS-
FORDEL
Det svenske firma Maki Bygg AB  
giver nu alle medlemmer 10 % på  
Jacobi tagtegl ved køb af minimum 
80 m2. Maki Bygg AB forhandler  
Jacobi Taktegel på det svenske  
marked. Læs mere om teglene på 
www.takochtillbehor.se.

NYT SAMARBEJDE 
MED NOVASOL
Danske Torpare har indgået et sam-
arbejde med Novasol AB, der udlejer 
fritidshuse i Sverige. Aftalen betyder 
bl.a., at du som medlem af Danske 
Torpare kan få 2.000 svenske kroner 
i tilslutningsbonus, når du indgår en 
udlejningsaftale med Novasol AB. 
Det gælder dog kun, hvis du er eller 
bliver kunde hos E.ON. Derudover får 
du en gratis tyverisikker nøgleboks til 
montering på huset samt røgalarm.

Som udlejer gennem Novasol får 
du udover lejeindtægten adgang 
til en lang række fordele. Novasol 
giver fx 25 % rabat på ferieboliger i 
hele Europa og har rabataftaler med 
JYSK, Bosch og mange andre. 
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DINE KONTAKTDETALJER
Husk at give besked til sekretariatet, hvis du flytter eller fx får (ny) mail-
adresse, så vi altid er opdateret og har de korrekte detaljer på dig, når 
vi skal kontakte dig. Husk også, at du via din e-mail kan få torpare-nyheder og tilbud 
direkte ind i din indbakke en gang om måneden. Tilmeld dig via www.torpare.dk.

MUSIKALSKE TORPARE 
I SÖDRA SMÅLAND EFTERLYSES
Medlem med fritidshus i Agunnaryd 
søger 2-3 torpare i södra Småland 
til klassisk samspil i det svenske. 
Han spiller selv fløjte og søger an-
dre musikelskere til lettere kammer-
musik, fx et par gange i kvartalet. 

Er du interesseret, kan du sende en 
mail til mail@torpare.dk, og så formidler 
vi kontakten.

TO NYE NETVÆRK  
I FORENINGEN

ANDELS- 
FORENINGER
Er du med i en andelsforening, som 
ejer fritidshus i Sverige? Så er et nyt 
netværk i Danske Torpare regi må-
ske noget for dig. Dette netværk 
har fokus på, hvordan man driver en 
andelsforening bedst muligt. Huset 
i Sverige er både en forretning og 
et fællesskab, hvor styring af øko-
nomien og planlægning af ophold, 
drift og vedligehold kræver gode 
styringsværktøjer og indbyrdes for-
ståelse. 

Gennem erfaringsudveksling og 
inddragelse af Danske Torpares  
ressourcepersoner vil netværkets 
deltagere få viden og inspiration til 
brug for udviklingen i egen for-
ening. Netværket er for både nye og 
erfarne andelshavere, og det er gra-
tis at deltage i netværket. 

Ønsker du at tilmelde dig eller få 
yderligere information, så send en 
mail til Danske Torpares sekretariat 
på mail@torpare.dk.

HOBBYVIRKSOM-
HED I SVERIGE
Netværket er for torpare, der kom-
binerer fritidshuset med en hob-
byvirksomhed – eller blot overvejer 
det. Netværket omhandler de udfor-
dringer, der er ved at drive virksom-
hed i Sverige på hobbybasis. 

Udover generel erfaringsudveks-
ling om det at drive virksomhed i 
Sverige vil der også være fokus på 
mere konkrete emner såsom kon-
takt til det offentlige Sverige og skat 
og økonomi. Netværket påtænker 
2-4 årlige møder og derudover er-
faringsudveksling via nettet. Det er 
gratis at deltage i netværket.   

Ønsker du at tilmelde dig eller at 
få yderligere information, så send en 
mail til Danske Torpares sekretariat 
på mail@torpare.dk. 

Trailer-ordning udvides: Medlemmer kan 
mod fremvisning af gyldigt medlemskort 
nu frit medtage trailer alle dage mellem kl. 
18.00 og 06.00 i perioden 1. januar - 31. maj 
samt 1. september - 31. december 2012. Det-
te gælder dog ikke bådtrailer, campingvogn, 
bus , hestetrailer eller lastbil. 

Husk i øvrigt, at færgekort med rabat kun 
kan købes på Helsingør-siden og mod 
fremvisning af gyldigt medlemskort.

PRISSTIGNING FRA SCANDLINES
Priserne på færgeoverfarten Helsingør-Helsingborg steg moderat per den 1. januar 
2012 grundet stigende omkostninger. Foreningen har dog aftalt med Scandlines, at 
prisstigningerne først træder i kraft for torpare-medlemmer per den 15. februar 2012 
ved køb af 10- og 20-turs rabatkort.
 

10-turs kort  
Medlemspris 1.679 kr.  
(besparelse 166 kr. - 9%)  
Scandlines-pris: 1.845 kr.

20-turs kort 
Medlemspris 2.593 kr.  
(besparelse 387 kr. - 13%)  
Scandlines-pris: 2.980 kr.

10-turs eksklusivkort 
Medlemspris 2.310 kr.  
(besparelse 345 kr. - 13%)  
Scandlines-pris: 2.655 kr.
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VIDENSBANKEN PRÆSENTERER

Reglerne for byggetilladelse og bygge-
anmeldelser i Sverige er blevet ændret. 
Det betyder, at dele af dokumentet 
”Byggesagen – byg tilbygning” under 
emnet ”Husets vedligehold, om- og til-
bygning” er blevet forældet. Foreløbig 
er de forældede afsnit mærket op, og 
der er indført link til Boverkets infor-
mation, så længe vi opdaterer teksten. 
Googler du ”behover-jag-soka”, når du 
direkte til Boverkets brochure om de 
nye regler.

I dokumentet ”Ildsteder og skorsten” 
under emnet ”Husets installationer og 
forsyning” er afsnittet med oplysninger 
om de vejledende og krævede afstande 
mellem ildsteder, røgrør og bygnings-
dele (vægge) osv. blevet udvidet. Tak til 
medlemmet, der hjalp med yderligere 
oplysninger.

Det er snart tiden, hvor vi skal til at 
tænke på selvangivelserne her og his-
set. Som sædvanlig vil vores erfarne 
rådgivere hjælpe os alle med at få tal-
lene i beregningsmodellen for beskat-
ningsgrundlaget for ejendomsværdi-
skat opdateret, så snart de nødvendige 
indekser offentliggøres. Og vi noterer 
også de skattemæssigt korrekte valuta-
kurser. Samtidig opdaterer vi løbende 
de forskellige formularer og skemaer, 
som du kan få brug for i kontakten med 
de to skattevæsener. De findes under 
”Skatteblanketter”.

BRUG VIDENS- 
BANKENS VIDEN!

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

Vidste du, at svenske støbejernskomfu-
rer ikke alene er samlesæt i bedste IKEA-
møbelstil, men at mange af de forskellige 
modeller og også forskellige fabrikater 
deler reservedele? 

Det skyldes, at de enkelte jernstøberier 
købte de modeller, de støbte efter, af hin-
anden og forsynede dem med eget navn 
og et par anderledes bladranker. Det gør, 
at det faktisk ikke er helt umuligt at få ny-
producerede reservedele. Læs mere i ”Ild-
steder og skorsten” (under emnet ”Husets 
installationer og forsyning”). 

Vidste du, at man kan male eternit? Eter-
nit-beklædte huse har vi alle set i Sverige. 
Nogle har engang for 80-100 år siden 
fået den oprindelige bræddebeklædning 
erstattet med de ”evigt holdbare” fiber-
cement-plader. Men mange af husene 
står og ser lidt sølle ud, og det er synd, for 
man kan sagtens male eternit. Og efter-
hånden begynder man at tale om, at ikke 
bare flotte funkishuse af eternit, men også 
mere ydmyge landhuse i materialet, bør 
bevares som en del af kulturarven.  

Man skal selvfølgelig passe på med at 
spule, børste og rense de asbestholdige 
ældre eternitplader. Men de svenske reg-
ler på området er ikke helt så restriktive 
som de danske. Læs mere i dokumentet 
”Traditionel bygningskultur. Beskrivelser 
og renovering” (under emnet ”Husets ved-
ligehold, om- og tilbygning”).

Vidste du, at det i Sverige er Socialstyrel-
sen, der fastsætter grænser for, hvor rent 
drikkevand skal være? I Sverige varetager 
Socialstyrelsen også mange områder, som 
Sundhedsstyrelsen klarer i Danmark. Men 
det kan synes lidt sært, at en torpare med 
dårligt vand i brønden pludselig er et ”so-
cialt tilfælde”! 

Læs mere under emnet ”Husets instal-
lationer og forsyning” og dokumentet 
”Vand på torpet” (se side 71 og fremefter 
for grænseværdierne for urenheder).

DELTAG I UNDERSØGELSE 

OM TORPARNES 
ØKONOMISKE 
BETYDNING I 
SVERIGE
Medlemsanalyse blandt Danske Torpares 
medlemmer skal vise, hvor mange penge vi 
bidrager med til det svenske samfund. Som 
fritidshusejere i Sverige lægger du hvert år 
mange penge i de lokale supermarkeder, 
byggemarkeder og specialforretninger. Du 
betaler også forsikring, el og vand. Alt i alt 
bliver det til rigtig mange penge, der bety-
der aktivitet og arbejdspladser særligt i de 
sydsvenske kommuner. 

Danske Torpare ønsker at få mere vi-
den om, hvor stort et beløb danske fri-
tidshusejere bidrager med til det sven-
ske samfund. Den viden er værdifuld for 
os i flere sammenhænge. I vores politiske 
arbejde for bedre vilkår for medlem-
merne og i indsatsen for flere og bedre 
medlemsfordele. 

Vi håber, du vil bakke op om undersø-
gelsen. Jo flere medlemmer, der delta-
ger, jo stærkere et resultat får vi. 

,

Undersøgelsen gennemføres som 
en onlineundersøgelse i samarbejde 
med analyseinstituttet Resurs AB. 

Du er sikret fuld anonymitet ved 
deltagelse i undersøgelsen. E-mail 
invitation sendes til alle medlemmer, 
vi har mailadresse på i uge 9  
(den 27. februar - 4. marts 2012).  
Modtager  du ikke en mail i uge 9, er 
det, fordi vi ikke har din mailadresse. 

Du kan meddele os din mailadresse 
via www.torpare.dk under Medlem-
skab - Ret dine medlemsdata. 
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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

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
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Februar	  2012	  
	  
Til  medlemmerne  i  Danske  Torpare    
	  
	  
Bestyrelsen	  i	  Danske	  Torpare	  indkalder	  i	  henhold	  til	  vedtægternes	  §	  6	  til	  foreningens	  ordinære	  
generalforsamling,	  som	  afholdes	  
	  

torsdag  den  23.  februar  2012  
  
i	  IDA	  Mødecenter,	  Kalvebod	  Brygge	  31-‐33,	  København	  V	  
	  
Kl.	  18.30	  causerer	  den	  internationalt	  kendte	  kunstfotograf	  og	  torpare	  Bjørn	  Wennerwald	  over	  sit	  liv	  i	  
Småland	  og	  viser	  et	  udsnit	  af	  sine	  fantastiske	  naturoptagelser.	  Og	  i	  TorpareShoppen	  kan	  man	  købe	  
den	  smukke	  og	  inspirerende	  bog	  En	  smag	  af	  Småland,	  som	  er	  en	  rejse	  med	  Bjørn	  Wennerwald	  og	  
kokken	  Dan	  Lexö.	  	  
	  
Kl.	  19.30	  starter	  den	  ordinære	  generalforsamling,	  der	  forventes	  afsluttet	  senest	  kl.	  22.00.	  
	  
Årsregnskab,	  budget	  og	  bestyrelsens	  årsberetning	  kan	  ses	  på	  hjemmesiden	  fra	  den	  6.	  februar	  2012.	  	  
Ved	  anmodning	  kan	  materialet	  fremsendes	  eller	  afhentes	  i	  sekretariatet.	  
	  
Gyldigt	  medlemskort	  for	  2011/12	  fremvises	  ved	  Torpare-‐receptionen	  foran	  Kongressalen,	  og	  
valgkort	  udleveres.	  Bemærk,	  at	  der	  kun	  er	  én	  stemme	  per	  medlemskab.	  
	  
I	  pausen	  serveres	  sandwich	  med	  drikkevarer,	  mens	  det	  nye	  Torpare-‐Koret	  har	  premiere	  og	  
underholder	  med	  udvalgte	  sange.	  	  
	  
	  

På	  vegne	  af	  bestyrelsen	  
Venlig	  hilsen	  
	  
	  
	  

Per	  Bonke	  

	  
	  	  	  
Parkering    
Ved	  IDA	  Mødecenter	  er	  der	  ca.	  70	  parkeringspladser,	  der	  kan	  benyttes	  af	  gæster	  til	  IDA	  Mødecenter.	  
Parkering	  er	  gratis	  fra	  kl.	  17.00.	  Er	  der	  optaget,	  henvises	  der	  til	  parkeringsareal	  og	  parkeringshus	  ved	  
Tivoli	  Hotel,	  som	  ligger	  på	  den	  anden	  side	  af	  Kalvebod	  Brygge.	  	  	  
	  

Offentlig  transport  
Bus	  11	  A	  stopper	  ved	  IDA	  Mødecenter.	  Bussen	  har	  bl.a.	  påstigning	  på	  Nørreport	  Station	  og	  
Københavns	  Hovedbanegård.	  	  

	  

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING 2012
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DAGSORDEN
for Danske Torpares ordinære generalforsamling

den 23. februar 2012 i IDA Mødecenter,  
Kalvebod Brygge 31-33, København V 

Bestyrelsen foreslår advokat Lars Holm Rasmussen som generalforsamlingens dirigent. 

1.  Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse.

2.  Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Marian Christensen Prestage. 

3.  Bestyrelsens årsberetning. 

4.  Orientering ved sekretariatschef Lars Arent.

PAUSE

5.  Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 

6.  Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer: 
a.   Bestyrelsen foreslår ændringer i foreningsvedtægternes § 3 (om medlemskabets udstrækning til at 

omfatte medlemmets husstand), § 5 (om hjemmel for oprettelse af netværk blandt medlemmerne),  
§ 9 (om kun at offentliggøre generalforsamlingsreferat på hjemmeside), § 13 (om begrænsning af 
antal af faste bestyrelsesudvalg), ny § 14 som hjemmel for foreningssekretariat samt ændret numme-
rering (konsekvensændring) for hidtidige §§ 14-19. Ændringsforslagene kan ses på hjemmesiden  
i deres fulde ordlyd og rekvireres fra sekretariatet. 

b.  Bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af et æresmedlem (jfr. vedtægternes § 19)
c.  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

7.   Fremlæggelse og beslutning af budget. Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastsættes uændret 
til kr. 375.

 
8.  Valg af formand. Per Bonke genopstiller. 

Valg af to andre bestyrelsesmedlemmer. 
Jørgen Bagge Steen genopstiller. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Peter Niemann Thøgersen.

9.   Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen.
a.   Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjørn Donnis og Anders Grand. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Claus Egeris, 

Vibeke Buchwaldt og Bjørn Nielsen. Desuden genopstiller Niels Gervig. 

10.  Valg af revisorer:
a.  Ekstern revisor: Statsaut. revisor John Lauritsen, JS Revision, foreslås genvalgt.
b.  Intern revisor: Bestyrelsen foreslår nyvalg af foreningsmedlem Kurt Lilleås.

 
11.  Eventuelt.



10  februar  I  Torpare

D et er længe siden, vi har 
været oppe i vores hus i 
Småland, “Folden” kaldet. 
Ikke siden efterårsferien. 

Hvordan mon det hele står til? Har der 
været indbrud? Er der væltet træer?

Vi ankommer søndag eftermiddag ved 
tretiden. Der skulle være nogenlunde tid 
til at få huset bare lidt varmt inden senge-

tid. Det er flot vejr: blå himmel, strålende 
sol, gammel sne i driver visse steder og et 
ganske let lag ny puddersne. Termome-
tret i bilen siger minus to grader udenfor.

Vi kører op ad skovvejen mod huset. 
Der ligger en drive mellem hjulsporene, 
men jeg giver gas og regner med at køre 
igennem, og pludselig hænger bilen 
midt på driven. Sneen er så hård, at vi 

ikke kan pløje os igennem, og vognen 
har ikke længere fast grund under hju-
lene. Øv! Vi må have fat i skovl og spade 
for at få hugget bilen fri.

Huset står stadig  
– men det fryser
Huset står stille og fredeligt. Ingen spor 
efter mennesker i sneen udenfor, ingen 

TEKST: GERTRUDE HELWEG  FOTO: KLAUS JUL JEPPESEN

Efter lang tids fravær er turen til torpet altid nervepirrende: Har der været  
indbrud? Er træer væltet? Har musene lavet ravage? Nej, heldigvis heller  
ikke denne gang – men inden længe må vi overgive os til det skønneste sted  
at være, mens stuetermometret drives i vejret: i sengen under mange lag af  
dyner og uldtæpper.

PÅ FRYSENDE 
DEJLIGT VINTERBESØG
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træer er væltet, kun er der faldet grene 
ned. Indenfor er der ikke bare stille og 
fredeligt, men iskoldt: minus syv grader! 
Vi må have gang i ildstederne, dvs. en 
kamin i soveværelset, en til i stuen og 
brændekomfuret i køkkenet. Først ka-
minerne så de kan varme skorstenen 
lidt op, ellers begynder komfuret at 
ryge.

Solcellerne på taget sidder stadig, 
som de skal, på trods af den megen sne, 
der har været – op til 20 cm, siger na-
boen. Batterierne på loftet er helt ladt 
op, så vi har lys i huset. Køleskabet be-
høver vi derimod ikke at tænde, for der 
er rigelig koldt i forstuen til, at vi kan 
have madvarerne stående dér. Eftersom 
vi ikke har indlagt vand, er der ingen 
sprængte vandrør. Til gengæld virker 
pumpen på gårdspladsen perfekt, og 
vandet er klart og velsmagende.

Inde i huset er der besvær med op-
tændingen. Tændstikkerne er så fugtige, 
at de ikke vil fænge, men efter adskillige 
forsøg går det. Hvorfor er det lige, at vi 
ikke har anskaffet en grilltænder?

En time senere er temperaturen på 
minus seks grader. Det går bare alt for 
langsomt. Vi går rundt i overtøj og store 
støvler. Heldigvis koger vandet på kom-
furet nu, så vi kan få en kop varm kaffe. 
Klokken fem er der minus tre grader – 
det er en sej omgang. Skidekoldt, for at 
sige det lige ud.

Spor efter mus, elg og vildsvin
Musene har spist alle de blå blokke 
musegift, og de har været på spil rundt 
omkring i huset. Men det er ikke noget 
særligt, der er ingen skader sket. Vi har 
stadig ikke – efter ellers rigtig mange år 
– fundet ud af, hvordan de kommer ind.

Vi går en runde udenfor. Lige foran 
ladeporten har der stået en elg og efter-
ladt sig tydelige spor: en hel bunke små, 
ovale pærer. Det er sjovt at tænke på, at 
elgen kommer så tæt på, når her ikke er 
nogen. Den har måske også stået dér 
lige foran huset og kigget. Den skulle 
bare vide, at vi altid spejder efter den og 
gerne vil se den i egen høje person.

Nede ved den elektroniske fodertøn-
de kan vi se spor efter et vældigt leben. 
Det er tydeligt, at der har været vildsvin. 
Gennem sneen går en lille sti ned til det 
træ, som de står og gnubber sig opad, 
og hvor de har lavet en mudderpøl – der 
dog ikke fungerer som pøl lige nu med 
den frosne jord.

Aftenhygge og tidligt i seng
Klokken seks om aftenen er vi endelig 
oppe på nul grader. Det kræver næsten, 
at vi åbner en flaske champagne. Så kan 
vi begynde at lave mad, synes vi. Men 
olien er stivfrossen! Den får en tur ned 
i varmtvandsgryden, så den kan tø op. 
Det hjælper lidt på stivheden i kroppen 
at bevæge sig rundt og forberede mid-

dagen. Det er lige før, at det er hygge-
ligt. Da vi sætter os til bords ved syvti-
den, er vi oppe på fire plusgrader. Det 
går lige an …

Ved nitiden spiller vi et slag kort, og 
nu er huset syv grader varmt. Det ser 
ikke ud til, at det bliver meget bedre, så 
vi beslutter at gå tidligt i seng og prøve 
at få varmen under dynerne og tæp-
perne. Vi har sokker og trøjer på, og jeg 
har lagt et uldtæppe på lagnet. Det lyk-
kes faktisk: Vi får varmen i vores hi, kun 
hænderne bliver iskolde af at holde på 
en bog, så vi opgiver hurtigt at læse. Vi 
holder varmen hele natten, men næste 
morgen er næsen som en istap!

Morgengry: på den igen
Ud af sengen og begynde at fyre op 
igen. Nu er temperaturen faldet til to 
plusgrader, men heldigvis kan vi blive 
liggende så længe, vi vil, og kun liste 
rundt og komme mere brænde på ov-
nene med jævne mellemrum. Udenfor 
er der minus otte grader, og på vindu-
erne pynter de smukkeste isblomster.

I skrivende stund er det et døgn si-
den, vi ankom – og nu er her 12 grader 
varmt! Det er kaffetid, og det skal gøre 
godt med en lunende kop. Inden aften 
regner vi med at være oppe på 20 gra-
der!

n

Op ad skovvejen mod huset giver jeg gas og 
regner med at køre igennem. Men pludselig 
hænger bilen fast på en snedrive. Øv! Vi må 
have fat i skovl og spade for at få hugget 
vognen fri.

Tre timer efter ankomsten er vi endelig oppe på nul grader inden døre. Vi giver os til at lave 
mad – men olien er stivfrossen! Den får sig en tur i varmtvandsgryden på brændekomfuret.
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F oreningens sekretariat er at 
finde i et meget fredeligt hjør-
ne af Søborgs industrikvarter 
uden for København. Der er 

kun fire medarbejdere til at servicere 
foreningens små 11.000 medlemmer, og 
det betyder, at der i høj grad er brug for 
forskellige kompetencer, fleksibilitet og 
samarbejde på tværs. Alle ansatte har 
dog det til fælles, at de har et nært for-
hold til Sverige.

Skal finde nye måder at vokse på
Sekretariatschef Lars Arent er jurist og 
kommer fra en stilling i Forbrugerstyrel-
sen. Det var en stor interesse for svensk 
natur og kultur, som fik ham til at søge 
stillingen som sekretariatschef i Danske 
Torpare. Han blev selv torpare, da hans 
familie og nogle venner købte et ned-
lagt fodboldklubhus nær Örkelljunga 
sidste år.

Det er sekretariatschefens job at have 
det store overblik i foreningen. Det fore-
går især ved at sparre meget med de 
andre medarbejdere og bestyrelsen. 
Lars Arent ser det som en stor fordel at 

arbejde i en så lille organisation, fordi de 
ansatte kan supplere hinanden på kryds 
og tværs, og det giver stor fleksibilitet.

Foreningen har de senere år oplevet 
en stor medlemstilgang, som nu har 
stabiliseret sig omkring 11.000 medlem-
mer. Derfor ser Lars Arent spændende 
udfordringer for foreningen i at finde 
nye måder at vokse på, og han mener, at 
der er et kraftigt vækstpotentiale.

Danske Torpare er en stor interesse-
organisation, som nyder både betydelig 
respekt og goodwill fra svensk side. Men 
danske torpare skaber også værdier i 
Sverige, for de er forbrugere, som årligt 
lægger omkring 7–800 millioner kroner 
og skaber omkring 300 arbejdspladser. 
Det er til Sydsveriges fordel, og derfor 
skal foreningen bruge sin position til 
bl.a. at skaffe medlemmerne endnu flere 
og bedre fordele.

Jobbet som sekretariatschef medfører 
mange aftenarrangementer som kurser 
og møder, og derfor er arbejde og fritid 
for Lars Arent til en vis grad smeltet sam-
men. Men han prioriterer også fritiden 
med familien og sine børn. Og så skal 

det gamle klubhus i Sverige skabes om 
til beboelse – men dét kommer hen ad 
vejen, som tiden og pengene tillader det.

Givende at arbejde i en forening
Kommunikationskonsulent og redaktør 
Marian Prestage er uddannet cand.mag. 
og coach og har en journalistisk tillægs-
uddannelse. Hun har tidligere bl.a. haft 
egen virksomhed med tekstforfatning 
og coaching. Og da hun for et års tid 
siden blev ansat i Danske Torpare i en 
nyoprettet stilling, blev hun foreningens 
første kommunikatør med rig mulighed 
for at påvirke udviklingen af kommuni-
kationsområdet.

Marian Prestage kan godt lide at ar-
bejde i en forening og i et lille sekreta-
riat, fordi der ikke er langt fra tanke til 
handling samt gode muligheder for 
sparring med de tætte kollegaer. 

Hun sætter pris på at arbejde i en for-
ening med et “idealistisk” formål og er 
glad for samarbejdet med de mange 
frivillige. For hende ligger en stor del af 
charmen i det meget afvekslende aktivi-
tetsniveau i sekretariatet.

En forening skal have et sekretariat for at kunne styre administrationen,  
servicere medlemmerne og tackle fremtidens udfordringer.  
Danske Torpare har fire ansatte til at varetage de mange forskellige opgaver.

TEKST: OLE RAHR   FOTO: AMANDA HESTEHAVE

VORES TRAVLE 
SEKRETARIAT HAR 
FIRE HOVEDER
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I dagligdagen fylder medlemsbladet 
meget i perioder, for Marian Prestage er 
både redaktør og formand for bladud-
valget samt selv skrivende. Herudover 
er hun ansvarlig for foreningens må-
nedlige nyhedsbrev, og hun er webre-
daktør for foreningens hjemmeside. 

Andre opgaver er sproglig sparring 
til bestyrelsen og foreningens udvalg 
samt pressearbejde i forhold til eksterne 
medier.

Både i arbejdet og i fritiden læser 
kommunikatøren meget, og i fritiden 
er det mest skønlitteratur og bøger om 
fx personlig udvikling. Andre interesser 
er musik og fotografering, og så dyrker 
hun naturen og ikke mindst kunstmu-
seet Louisiana, som ligger tæt på bopæ-
len. Endelig bliver det også til nogle ture 
over Øresund i løbet af året.

Mange positive  
medlemmer i røret
Administrativ medarbejder Tina Krejberg 
kom for snart tre år siden til foreningen 
fra et arbejde i en a-kasse for sundheds-
personale. Hun kender Sverige godt fra 
nogle venners hus i Urshult, som hun 
og hendes familie bruger meget, og da 
hun havde lyst til at prøve at arbejde i 
en mindre forening, var det naturligt at 
søge jobbet i Danske Torpare.

Her fik hun hurtigt travlt, for starten 
blev lidt turbulent med en del persona-
leudskiftning og en flytning fra Lands-
kronagade i København til Rosenkæret 
i Søborg. 

Tina Krejberg har meget af den dag-
lige og personlige kontakt med med-

lemmerne, og hun oplever, at de stort 
set altid er meget positive over for 
foreningen – og det gør kun jobbet 
endnu bedre. 

Hverdagen for Tina Krejberg består 
blandt andet i at tage telefonen, besvare 
mails, vedligeholde medlemssystemet, 
ekspedere annoncerne på hjemme- 
siden, tage imod medlemmer og gæ-
ster i sekretariatet, byde på kaffe/te og 
behandle ordrer fra webshoppen. 

Hun er desuden administrativt bin-
deled til de forskellige udvalg, netværk, 

advokatrådgivning m.fl. i foreningen – 
man kan vel sige, at hun er foreningens 
blæksprutte, som har en finger med i 
det meste. 

 Ud over turene til Sverige bruges en 
stor del af fritiden på et gammelt hus 
i Nødebo, gåture med familiens hund, 
zumba-dans og samvær med familie 
og venner.

Stadig sjovt efter seks år
Susanne Hjort er foreningens control-
ler - et andet ord for alt det, der har 
med regnskab og IT at gøre. Susanne 
Hjort kom fra et controllerjob i Lalan-
dia og har arbejdet for Danske Torpare 
siden 2006. Hun synes stadig, at det er 
spændende, for der er aldrig to dage, 
der er ens. 

I dagligdagen består Susanne Hjorts 
arbejde af ind- og udbetalinger, fak-
turering af annonceaftaler, debitor/
kreditorpleje, vedligeholdelse af med-
lemsdatabasen, afstemning af konti, 
analyser, rapportering samt ad hoc 
opgaver for sekretariatet, udvalg og 
bestyrelse.

Hun arbejder konstant på at udvikle 
og optimere foreningens IT-rutiner og 
økonomisystem, herunder telefon- og 
hostingaftaler, og så er der hverdagens 
”brandslukning”. Det er tillige en vigtig 
opgave at sikre, at foreningens formue 
bliver forsvarligt forvaltet, og hun føl-
ger med i, hvad der sker på investe-
ringssiden. 

Controlleren kommer fra en sports-
glad familie med to drenge, som spil-
ler håndbold på højt niveau, og hun er 
selv kasserer i en lokal idrætsforening. 
Hendes forældre bor nu fast i Sverige, 
så turene over Øresundsbroen bliver 
flere og flere. Susanne og familie bor 
på en nedlagt landbrugsejendom, så 
der er masser af natur omkring, som 
bl.a. bruges til rideture og til at få muld 
under neglene. 

n

Danske Torpare er 
en stor interesse-
organisation, som 
nyder både betydelig 
respekt og goodwill 
fra svensk side

Lars Arent Marian Prestage Susanne Hjort Tina Krejberg
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T il forskel fra det danske har det 
svenske tinglysningssystem i 
mange år været indrettet bru-
gervenligt for menigmand. 

Man kan henvende sig ved hjælp af enkle 
formularer, som hentes ned fra Lantmäte-
riet Fastighetsinskrivnings hjemmeside, 
www.lm.se. 

Men problemet ved standardformula-
rer kan være, at de inviterer til udfyldelse 
i andre og flere rubrikker end dem, der 
er relevante for det aktuelle ærinde. Når 
de tilmed er skrevet på et fremmed fag-
sprog, er fejlrisikoen stor.

Lagfart kræver definitivt og 
ubetinget ejerskab
Vil man registreres som ny ejer af en ejen-
dom, skal der søges om lagfart. Lagfart 
oversættes bedst med “tinglyst adkomst” 
eller “tinglysning af ejerskab”.

Som grundlag for registrering af et 
køb skal der foreligge et definitivt og 
ubetinget overdragelsesdokument. Der 
kan altså ikke opnås lagfart på grund-
lag af en købekontrakt, der indeholder 

vilkår, som skal opfyldes, før købet gen-
nemføres. Det gør de fleste kontrakter jo 
i den forstand, at man forudsætter, at en 
købesum vil blive betalt, og måske også 
at visse undersøgelser skal gennemføres 
eller bestemte forhold være i orden.

Derfor er den sædvanlige fremgangs-
måde, at købekontrakten efterfølges 
af et kortfattet köpebrev, hvori sælger 
kvitterer for købesummens betaling. 
Hermed går ejendomsretten over til 
køberen uden forbehold. Alene köpe
brevet indsendes til tinglysningskontoret 
– sammen med den øvrige dokumenta-
tion, der kan være tale om i den givne 
sammenhæng.

Glem ikke dansk gaveafgift
Overdragelse ved gave og arv kræver 
andre typer overdragelsesdokumenter 
(ved arv se Torpare nr. 135).

I gavesituationer erstattes köpebre
vet af et gavebrev, men husk, at danske 
gaveafgiftsregler skal følges. Det sven-
ske tinglysningskontor sørger kun for, 
at svenske tinglysnings- og afgiftsregler 

overholdes; og det sker ikke så sjældent, 
at danskere får tinglyst gavebreve, som 
på grund af den overdragne ejendoms 
høje værdi er afgiftspligtige i Danmark.

Dyrt at misforstå  
intecknings-blanket
Skal man have oprettet et nyt pant, søges 
der om inteckning. Lantmäteriet har op-
levet, at blanketten misforstås og enten 
udfyldes med angivelse af købesummen 
for ejendommen eller med gentagelse af 
eksisterende hæftelser (panter), fordi an-
søgeren tror, at myndigheden skal iden-
tificere eller godkende disse. Blanket-
ten skal netop ikke anvendes, hvis man 
overtager en ejendom, hvorved man 
automatisk også overtager eksisterende 
panter. Ansøgningen tages selvfølgelig 
for pålydende, hvorefter Lantmäteriet 
registrerer beløbene som nye hæftelser 
– med deraf følgende stempelafgift på to 
procent!

Inteckning (hæftelse) er registrering af 
et pant, der kan gives som sikkerhed over 
for en långiver. Långiveren får dermed ret 

Mange brugere af de svenske tinglysningskontorer misforstår juridiske begreber 
og gør forkert brug af dokumenter og formularer. Her får du styr på begreber 
og fremgangsmåder hos tinglysningen. 

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

Bliv dus med 
INTECKNINGAR OG  PANTBREVE, 
KÖPEKONTRAKTER OG KÖPEBREVE



Bliv dus med 
INTECKNINGAR OG  PANTBREVE, 
KÖPEKONTRAKTER OG KÖPEBREVE

til at kræve ejendommen tvangssolgt, 
hvis lånet misligholdes. Registreringen, 
som kan aflæses i ejendomsregistret, er 
enten elektronisk i et centralt arkiv hos 
Lantmäteriet eller kommer til udtryk, når 
der udstedes et pantbrev.

Indfriede data-pantebreve bør i 
ägararkivet
Internt i Sverige klarer man sig hovedsa-
gelig med de elektroniske “datapante-
breve”, som ved låneoptagelse placeres 
i långiverens elektroniske arkiv. Hvis de 
er frie og ubelånte, står de i ägararkivet 
(ejerarkivet).

Eksistensen af en inteckning er ikke i 
sig selv noget problem. Det afgørende er, 
om inteckningen bruges som aktuel sik-
kerhed for et ubetalt lån. Er der udstedt 
pantebrevsdokument, som udleveres, er 
dette i sig selv udtryk for, at den gæld, 
der var sikret ved pantbrevet, er indfriet.

Er hæftelsen elektronisk, er man nødt 
til sikre sig, at “pantebrevet” er eller vil 
blive overført til ägararkivet. Sælger eller 
sælgers långiver (bank) bør dokumen-

tere dette. Eksisterende hæftelser kan 
genbruges i fremtidige låneforhold uden 
ny afgift, hvilket kan være et argument 
for ikke at søge dem afregistreret (dödat).

I ansøgningens rubrik “Övriga upplys
ningar” kan anføres den långiver – så-
kaldt innehavare – der skal have pantet 
som sikkerhed. Dermed bliver den på-
gældende underrettet, hvis andre pant-
havere kræver ejendommen tvangs-
solgt. Ofte forbliver innehavaren stående 
uændret – trods at gælden er indfriet – 
indtil næste rettighedshaver registreres, 
men den bør slettes ved innehavarens 
foranstaltning.

Vær en forsigtig køber
Bemærk, at en rettighedshaver ikke får 
automatisk besked, når en ny ejer får re-
gistreret sit køb. Der bliver heller ikke ved 
registreringen givet besked til køberen 
om eksisterende hæftelser. Den forsig-
tige køber undersøger naturligvis dette, 
inden aftale indgås.

n
Lars Holm Rasmussen er advokat.
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GRATIS
BROPASABONNEMENT PÅ 

Du kan stadig nå at få første BroPas-årsabonnement gratis. Med BroPas kan du køre over Øresundsbron 
til halv pris. I hverdagene koster en enkelttur kun 149 kr. og i weekenden koster turen kun 119 kr. 

Bestil BroPas senest den 30. april 2012 på www.oresundsbron.com/bropas – skriv ’torpare’
i feltet kampagnekode for at få rabatten. (Normalt koster BroPas-årsabonnementet 260 kr.)

Tilbuddet gælder  for alle medlemmer af Danske Torpare, der ikke har haft BroPas i husstanden indenfor de seneste 6 måneder. 
Priserne gælder i 2012 og for bil op til 6 meter. Læs mere om BroPas og bestil på vores website.

Få endnu mere ud af dit 
svenske paradis med BroPas!

V E S T E R L Y N G G R A F I K

   godt design afhænger 
                  af øjet der ser...

Kontakt +45 4040 8043   anna@vesterlynggrafik.dk eller se www.vesterlynggrafik.dk 

FOTO: MORTEN GILDBERG
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Ø degård og ødegård. En tor-
pare vil nok næppe kalde 
gevinsten i Det Nye Talk-
shows konkurrence for en 

ødegård, men en dynstuga. Det gjorde 
dog ikke glæden mindre for vores nye 
medlem Jens Nørsøller, som vandt det 
flotte strandhus på Mellbystrand i Sve-
rige i finalen af Det Nye Talkshow i no-
vember. 

Med strandhuset følger desuden den 
eksklusive ret til egen reserveret og num-
mereret parkeringsplads inde i klitområ-
det. Det eneste, der kræves af ”ødegårds-
vinderen” er, at han selv skal betale en 
minimal leje af grunden om året.

Hjælp til torpare-livet
DR har sponsoreret strandhuset til en 
værdi af omkring 140.000 danske kroner. 
Og Danske Torpare bød ind med et gratis 
medlemskab og et svenskkursus oven i 
præmien, så Jens Nørsøller kan være 
klædt godt på til torpare-livet.

Den 33-årige vinder, som til daglig er 
butikschef i en brillebutik i Aabenraa, 
blev ejer af et helt nyt strandhus på fire 
kvadratmeter med indbygget køjeseng. 
Han er desuden nybagt far og bor på Als 

sammen med sin kone og glæder sig 
rigtig meget over de nye muligheder, 
som det lille, blå hus giver.

- Jeg kommer helt sikkert til at bruge 
huset en del. Jeg elsker naturen og det 
lidt primitive liv. Jeg holder også me-
get af at fiske, og det skulle der efter si-
gende også være stor mulighed for. Jeg 

har familie på Sjælland, og de kommer 
formentlig også til at bruge det i som-
merperioderne. Jeg har ikke som sådan 
nogen forbindelse til Sverige, men ser 
da i den grad frem til at lære svensken 
og den svenske natur at kende, siger 
”ødegårdsvinderen”.

  n

Hvis du fulgte med på DR1 fredag  
aften sidste efterår, har du sikkert 
også fulgt konkurrencen om den  
såkaldte ødegård i Det Nye Talkshow  
med Anders Lund Madsen.

VANDT EN 
ØDEGÅRD OG ET 
MEDLEMSKAB PÅ TV

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: TOMMY G. HANSEN OG JENS MATHIESEN

Firefem timers transport fra Sydals til Mellbystrand syd for Halmstad i Sverige afholder ikke 
Jens Nørsøller fra at planlægge mange ture til ”ødegården”.
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J eg nåede det lige: at få tegnet det 
sidste par med gæslinger, før de 
stak af til Skåne og derfra videre 
ned til Syddanmark. De fem ca-

nadagæs – et forældrepar med tre halv-
store unger – havde sammen med tre–
fire andre canadagåsepar og et jättestort 
antal grågæs opholdt sig hele sommeren 
ved Tånnerydsdammen, som ligger godt 
fem km nord for Markaryd.

Canadagåsen (og ikke Kanadagåsen, 
som ældre fuglebøger staver ordet) er 
med sine fire–fem kg Sveriges største gå-
seart. Af dens latinske navn, Branta cana
densis, kommer første del af et gammelt 
germansk ord, som betyder brændt, og 
som sigter til de kulsorte partier i fjer-
dragten. Netop den sorte hals og det 
sorte hoved er et godt feltkendetegn.

Ud over den sorte farve har den fra 
hagen og op på begge sider af hovedet, 
hvad man kunne kalde en kridhvid ha-
gesmæk, eller bedre endnu: Noget der 
associerer til den hvide pibekrave, som 
præsten bærer til sin sorte præstekjole. 
Kroppen er brun med lyse fjerbræm-
mer, og benene er sorte.

Eksplosiv vækst i Sverige
Canadagåsen blev indført til Sverige i 
1930’erne af den kendte svenske forfat-
ter, jæger og naturfotograf Bengt Berg 
til hans ejendom Bokenäs. Han havde 
oplevet canadagåsen i Californien, altså 
i dens hjemland “over there”.

Denne type gås er almindelig i såvel 
USA som Canada, som navnet antyder. 
Da Berg ville indføre den til Sverige, 
tog han i første omgang ned til den 
berømte zoologiske have Hagenbecks 
Tierpark i Hamburg, hvor han købte to 
gæs og en gase.

Dengang kunne Hagenbecks Tier-
park levere stort set alt af samtlige 
fugle- og dyrearter, som zoologerne 
havde kendskab til. Han supple-
rede senere med flere fugle, 
bl.a. med en gase hen-
tet hjem direkte 
fra Amerika. 

I 1933 ynglede et 
par af Bengt Bergs 
canadiske gæs for 
første gang på 
svensk jord, og der-
efter gik det stærkt. 
Bestanden voksede 
eksplosivt. I 1966 var 
den øget til 4.000 gæs, 
i 1980 til 30.000 og i 
2008 til 55.000 svenske 
canadagæs.

I Danmark er det kun 

Kulsort hoved, kulsort hals og en kridhvid hagesmæk – det er de 
klare kendetegn på Sveriges største gåseart, canadagåsen.
 
TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

STOR OG FLOT 
CANADIER INDFØRT FRA  TYSKLAND

I 1970’erne frygtede ornitologer, at 
den store og stærkt revirhævdende 
canadagås ville fortrænge grå 
gåsen i både Danmark og  
Sverige. Men sådan er det  
heldigvis ikke gået.



blevet til nogle få ynglende fugle. Or-
nitologisk Forening anslår det til højst 
50 par.

Frygt for naturens balance
Når en invasiv dyre- eller fugleart (ind-
ført et sted, hvor den ikke er naturligt 
hjemmehørende) bliver indført til et 
andet geografisk område, er det al-
tid spændende, om dens vaner følger 
med. Hvis canadagåsen havde ladet 
trækgenet blive hjemme i Canada, var 
succesen blevet lige så stor – eller lige 
så ringe – som den blev med forsøget 
på at få storken tilbage som ynglefugl 
til Sverige.

Men canadagåsen fandt hurtigt ud 
af, at skulle den undgå at dø af sult i de 
lange og kolde svenske vintre, måtte 
den se at få gumpen med sig og drage 
mod syd som en anden svensk flytt 
fågel. Og det gjorde den så. Først til det 
sydlige Sverige og dernæst til Sydsjæl-
land, Lolland-Falster og Møn. De nord-
vestlige og norske ynglefugle valgte 
Nordjylland som vinterkvarter.

Over 30.000 canadagæs besøger 
hver vinter Danmark. Det er de danske 
jægere glade for, og der skydes årligt 
flere end 7.000 fugle.

I 70’erne var ornitologer bange for, at 
denne store og stærkt revir-hævdende 
fugl skulle fortrænge grågåsen både i 
Danmark og i Sverige, og at den skulle 
forrykke naturens balance. Men det er 
gået anderledes. De lever forholdsvis 
fredeligt side om side på de samme 
biotoper, og grågåsen er absolut ikke 
blevet skakmat, hvad det store antal 

grågæs i disse år er et tydeligt bevis 
på. Godt nok kan canadagåsen og grå- 
gåsen parre sig og få afkom, men af-
kommet er ikke fertilt, så det forhindrer 
en opblanding.

Sjovt nok var den mest aggressive  
“canadagås”, jeg har set i Sverige, en ba-
stard mellem de to gåsearter.

Kvitterer for korntyveri  
med gødende visitkort
Sådan nogle store og flotte fugle som 
canadagæssene er populære som 
prydgæs i de svenske parker, så kik ef-
ter dem, hvis I kommer forbi en svensk 
bypark.

Et canadagåsepar er yderst årvågent. 
Kun den ene af forældrene æder, når de 
har unger. Den anden del af parret hol-
der et skarpt øje med omgivelserne, og 
af og til gør den udfald mod en usynlig 
eller en fjern fjende.

Da jeg sad og tegnede “mine fem  
canadagæs”, blev jeg hurtigt accepteret 
som en naturlig del af omgivelserne. 
Men en fjern kano ude på søen opfat-
tede hannen som faretruende – det er 
jo dér, familien flygter hen, når den skal 
bringes i sikkerhed, så blikket var hele 
tiden rettet mod denne underlige skab-
ning.

Canadagæssene og de fleste andre  
gåsearter, som gæster os, har kastet  
deres kærlighed på landmændenes 
kornmarker. Det betyder, at de i det tid-
lige forår fouragerer på markerne med 
vintersæd. Men det betyder også en stor 
mængde visitkort fra gæssene – så mon 
ikke regnskabet går lige op, når man skal 
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beregne skaden på afgrøderne sam-
menlignet med den ekstra gødning, som 
gæssene tilfører markerne? 

n

STOR OG FLOT 
CANADIER INDFØRT FRA  TYSKLAND
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SVENSKERNE 
FEJRER VAFLEN 
HVERT ÅR
Den svenske vaffeldag har en nærmest hellig oprindelse, og hvert  
år den 25. marts finder mange svenskere vaffeljernet frem.

TEKST OG FOTO: GITTE GILL

D et påstås, at vaffeldagen op-
stod på grund af en hørefejl. 
Den 25. marts er der ni må-
neder til Jesu fødsel, og der-

for hedder dagen ”Vårfrudagen” (Maria 
bebudelsesdag). Det kom med tiden 
til at lyde som vaffeldag, og vaflen blev 
derfor fejret netop denne dag – og det 

er så vores held, da smagen af en varm 
vaffel med flødeskum og jordbærsylte-
tøj er svær at slå. 

Der findes utallige varianter af vaflen. 
Det er nok som med mors frikadelle- 
opskrift: hvert hjem sin favorit. Jeg har 
valgt en meget enkel opskrift med få 
ingredienser, da det er min erfaring, at 

lysten til vaffelbagning tit opstår spon-
tant, og vi sjældent har en købmand 
rundt om hjørnet, når vi befinder os på 
torpet.

God vaffeldag den 25. marts (men 
man må gerne spise vafler hele året, 
også i Danmark)!

n

OPSKRIFT

Denne opskrift giver ca. 10 ”vaffel-
jernfuld” sprøde vafler.

•   Smelt 150 g smør i en gryde og af-
køl det

•   Pisk 2 æg sammen med 5 dl mælk
•   Tilsæt 4 dl hvedemel, 2 tsk. suk-

ker, 1 tsk. bagepulver og lidt salt 
og pisk det hele sammen

•   Til sidst røres det smeltede smør 
i dejen

Bagning: Kom lidt smør på det var-
me vaffeljern til første hold vafler. 
Hæld lidt af dejen jævnt ud over 
den nederste del af jernet. Læg den 
øverste del af jernet ned over, og 
bag vaflerne, til de er sprøde og ly-
sebrune på begge sider.

Vaflerne skal helst nydes direkte fra 
jernet og kan serveres med sukker, 
syltetøj, is eller flødeskum.
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VÆR AKTIV OG LÆR NYT 
– SAMMEN MED ANDRE TORPARE I 2012

Så går vi mod lysere tider, og det er atter tid til et dugfrisk 
kursuskatalog med aktiviteter, der løber frem til sommerferie-
perioden. Vi har sammensat et miks af traditionelle kursus-
typer som jura & økonomi, svenskundervisning, musik, kultur 
og torp, teknik & vedligehold, og så tilbyder vi bl.a. to nye ture 
til Sverige: ”Traneoplevelser i Vattenriket” og ”Oplevelsestur til 
Österlen”.

Aktivitetsudvalget er afhængigt af frivillige medlemmers 
hjælp og viden om, hvad der rører sig blandt torpare. Jeg er 
derfor meget glad for, at tre medlemmer har meldt sig til (i før-
ste omgang) at snuse til, hvad de som frivillige får ud af at være 
med, og hvad udvalget har af opgaver, store som små. 

Lørdag den 10. marts 2012 holder aktivitetsudvalget en hel-
dagsworkshop i sekretariatet for at spore os ind på, hvilke ”va-
rer”, der kan/skal være på hylderne de næste to-tre år. Har du 

interesse i at deltage denne dag eller generelt i udvalget, er du 
velkommen til at kontakte sekretariatet. 

 I weekenden den 21.-22. januar 2012 afholdt bestyrelsen to 
møder i Jylland med medlemmer vest for Storebælt, og input 
fra de to dage vil også indgå i workshoppen til marts.

 Vel mødt til en ny sæson…

Jørgen Steen
Formand for aktivitetsudvalget

Verdens største dalahest (13 m høj) er rejst ved Mora i Dalarna. FOTO: ERIK K. RASMUSSEN
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JURA & ØKONOMI 
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Træfældning i Traryd 

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

Hold TT10

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

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

Vært for arrangementet: Hans Peter Bach

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

Tilmelding senest: Mandag den 15. marts 2010

Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Jura 
& økonomi

Natur 
& miljø

Møde om 
vindkraft i Sydsverige 

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

Hold NM30

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

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

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

Vært for arrangementet: Lars Holm Rasmussen

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

Tilmelding senest: Mandag, den 11. januar 2010

Før underskriften 
– og tiden lige efter 

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

GENERATIONSSKIFTE  

Hvordan kan man mest enkelt og uden for store udgifter bringe 
den svenske ejendom videre til næste generation? Skal overdragel-
sen ske ved gave eller salg? Hvordan forholder man sig, hvis ejen-
dommens ejer afgår ved døden? Hvilke regler gælder i de forskel-
lige situationer? Og hvordan er skatter og afgifter i hhv. Sverige og 
Danmark? Advokat Lars Holm Rasmussen besvarer disse spørgsmål 
ved at gennemgå juraen og de praktiske fremgangsmåder.
 

SKAT PÅ SVENSKE EJENDOMME 

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

TRANEOPLEVELSER I VATTENRIKET       NYHED

Få en fantastisk natur- og fugleoplevelse i Vattenriket i det østlige 
Skåne. På strandengsområdet ved Pulken gør tusindvis af traner 
ophold på vej til ynglepladserne nordpå. Sidste år blev der i må-
nedsskiftet marts/april registreret op til 7.200 traner ved Pulken 
på én gang. Vi skal på denne køre- og vandretur opleve tranernes 
indflyvning, foderpladser, tranedans og alt, hvad der er forbundet 
med tranernes livscyklus. 

Dagens program styres af billedkunstner og tranebogsforfatter  
Carl Christian Tofte, der selv bor med udsigt over strandengsområ-
det ved Pulken. Vi ser traneudstillingen hjemme hos Carl Christian 
inden vandreturen til det store område med fugletårne. 

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

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

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg 

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

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

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Holdnummer: RT001 
(min. 35 - maks. 50 pladser)

Dato: Lørdag den 31. marts  
2012 kl. 12.30 til ca.17.30 

Sted: Parkeringspladsen  
ved Rökeriet syd for Åhus, 
Yngsjövägen 226, vej nr. 19 

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

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

Vært: Jørgen Steen
 
Tilmelding senest: Tirsdag 
den 13. marts 2012

Pris per deltager: 150 kr. 
inkl. dokumentation

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

Vært: Jørgen Steen

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 29. marts 2012

Traktement: Kaffe, brød, frugt 
og drikkevarer. 

Pris per deltager: 150 kr. inkl. 
guide og udstilling. Mulighed 
for køb af sandwich ved Röke-
riet. Du kan også medbringe 
din egen madpakke.

Vært: Geert Fredslund Nielsen 

Tilmelding senest: Mandag 
den 19. marts 2012

REJSER & TURE

26

Aktiviteter 
- januar 2010 til marts 2010

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

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

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

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

Med venlig hilsen

Geert Fredslund Nielsen, formand for aktivitetsudvalget

Foto: M
artin Carlsson
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Aktiviteter 
- januar 2010 til marts 2010
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af foreningens kursus og mødelokaler. Vi råder nu over tre mødelokaler med plads til max 50 deltagere i det 
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mødesteder. Bemærk derfor den nye geografiske placering – Danske Torpare, Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg.

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

Med venlig hilsen

Geert Fredslund Nielsen, formand for aktivitetsudvalget

Foto: M
artin Carlsson

OPLEVELSESTUR TIL ÖSTERLEN  
- BUSTUR FRA KØBENHAVN                      NYHED
Hvor godt kender du seværdighederne i Sveriges sydøstlige 
hjørne? Denne udflugt giver dig et lille udpluk af alt, hvad der her 
er at opleve – og chancen for en dag i andre torpares selskab. 
Første stop er tilbud fra Øresundsbroen om at besøge kontroltår-
net ved betalingsanlægget. Dernæst skal vi høre om krydderurter 
og lavendler hos Österlenkryddor. I Kåseberga spiser vi frokost og 
besøger Ales Stenar – en berømt skibssætning ud til vandet.
Eftermiddagskaffen indtages på Olof Viktors cafe og konditori. Vi 
slutter af med rundvisning og vinsmagning på en skånsk vingård, 
Østerlenvin.
 
Ret til ændringer forbeholdes.

SVENSK I HVERDAGEN – FOR BEGYNDERE  
V/ KENNETH BENGTSSON

Det er ofte i den daglige småsnak med naboer, håndværkere, 
butikspersonale o.l., at vi kommer tættere på svenskerne. Udtalen 
kan være en barriere for forståelsen, så på dette kursus lærer du 
de vigtigste forskelle mellem dansk og svensk udtale, og du får de 
mest basale grammatiske regler. Du får trænet dit ordforråd, bl.a. 
gennem tekstlæsning og enkle dialogøvelser. Endelig fokuserer vi 
på svenske traditioner, kultur, fordomme og myter – alt sammen for 
at øge forståelsen af det svenske samfund – og dermed sproget.

SVENSK FOR LET ØVEDE 
V/ LINDA KRISTIANSEN

Her fortsætter vi, hvor vi slap på begynderkurset. Men du kan også 
starte her, hvis du har en vis rutine i svensk. Vi forfiner udtalen 
og udvider ordforrådet, bl.a. gennem dialog. Tekstlæsning og 
lytteøvelser kan indgå i det omfang, der er tid og interesse for det, 
lige som grammatikken bliver berørt, hvis det efterspørges og er 
relevant.

SVENSK GRAMMATIK – FJERNKURSUS  
V/ LINDA KRISTIANSEN

Her lærer du den svenske grammatik, du får opbygget ordforrådet 
og bliver bedre til at stave på svensk. Fjernundervisning betyder, 
at al undervisning og kontakt med læreren foregår via compu-
teren. På kurset gennemgås forskellige ordgruppers bøjninger, 
oversættelser, ordforrådsøvelser og frie skriveopgaver. Kurset 
løber over 8 uger. Hver anden uge modtager du instruktioner og 
opgaver, som skal løses og sendes til læreren. Den følgende uge 
får du opgaverne retur med rettelser og kommentarer. Du skal 
regne med et par timers arbejde per opgavesæt.

Holdnummer: RT002
(min. 24 - maks. 48 pladser)

Dato: Lørdag 9. juni 2012 
 kl. 9.00 til ca. 20.00

Sted: Ved Metro-stationen 
Ørestad skråt over for Fields  
på Amager
 

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

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

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg 

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

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

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

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

Dato: Uge 10- 17 begge 
inklusive

Sted: Hjemme hos dig selv

Pris per deltager: 450 kr. 
alt inkl. 

Traktement: Frokost med 
varmrøget laks, eftermid-
dagskaffe med kage samt 
vinsmagning. Saft kan kø-
bes til frokosten til 20 SEK.

Vært: Lena Gammelgård  
og Gitte Gill

Tilmelding senest: Søndag 
den 13. maj 2012

Pris per deltager: 500 kr.

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

Vært: Marianne Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 17. februar 2012

Pris per deltager: 500 kr. 

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

Vært: Marianne Kirchhoff

Tilmelding senest: Mandag 
den 5. marts 2012

Pris per deltager: 750 kr.

Tilmelding senest: Fredag 
den 24. februar 2012

SVENSKUNDERVISNING
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SVENSK FOR LET ØVEDE – FJERNKURSUS 
V/ LINDA KRISTIANSEN

Vi gennemgår svensk udtale med udgangspunkt i de største 
forskelle mellem dansk og svensk. Og vi arbejder med svenske tek-
ster, ordforrådsøvelser og lette dialogøvelser – alt sammen med 
det formål at styrke udtalen og ordforrådet.

SVENSK FOR LET ØVEDE  
V/ KENNETH BENGTSSON
 
Her arbejder vi videre med udtale og ordforråd, og vi går lidt mere 
i dybden med grammatikken. Mere avancerede (bl.a. litterære) 
tekstlæsnings- og ordforrådsøvelser står på programmet, og du får 
lytteøvelser i form af samfunds- og kulturprogrammer via CD eller 
DVD samt konversationsøvelser og filmvisning, hvis tiden tillader 
det.  

SÅDAN ER SVENSKERNE  
– MYTER, FORDOMME OG FACTS

Bliv klog på det, der virkelig er svensk, og hvad vi danskere tror, er 
svensk – og ikke mindst hvad vi IKKE vidste, var svensk! Theresia 
Swanholm gæster igen torparne og causerer om alt fra forbuds-
Sverige til kräftskiva. Theresia er halv dansk og halv svensk og er i 
følge eget udsagn vokset op med en fod på hver side af Øresund. 
Med glimt i øjet øser hun af sin viden om, hvordan man gebærder 
sig i det ”eksotiske” Sverige. 

Hun fortæller levende og engageret om svenske traditioner og 
skikke, etikettemæssige faldgruber og fastgroede fordomme. 
Traditionelle højtider så vel som fejring af personlige mærkedage 
bliver gennemgået, og der dvæles ved de særlige retter, som 
bydes ved disse lejligheder. Traditionen tro vil der også være god 
mulighed for at stille spørgsmål.

Holdnummer: SV001
(min. 5 - maks. 8 pladser)

Dato: Lørdag den 31. marts 
og søndag den 1. april 2012 kl. 
9.00-11.00 samt lørdag den 14. 
april og søndag den 15. april 
2012 kl. 9.00-11.00

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

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

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Holdnummer: SK001 
(min. 25 - maks. 45 pladser)

Dato: Torsdag den 8. marts 
2012 kl. 18.00-21.00 

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg 

Sted: Hjemme hos dig selv 
via din pc. Du modtager en 
overordnet vejledning, når 
du har tilmeldt dig. Du skal 
have headset og kendskab til 
brugen af Skype, som nemt 
og gratis kan downloades fra 
nettet.

Pris per deltager: 775 kr. 

Tilmelding senest: Fredag 
den 16. marts 2012

Pris per deltager: 500 kr.

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

Vært: Marianne Kirchhoff

Tilmelding senest: Fredag 
den 30. marts 2012

Pris per deltager: 150 kr. 

Traktement: Sandwich + en 
vand/øl og kaffe og te m.m. 
serveres fra kl. 17.30  

Vært: Lena Gammelgård 

Tilmelding senest: Torsdag 
den 23. februar 2012 

SVENSKUNDERVISNING

SVENSK KULTUR
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EGEN AFLØBSINSTALLATION OG 
MYNDIGHEDERNE  

Denne aften gennemgår vi de almindeligste afløbsinstallationer 
(trekammerbrønd osv.) specielt med henblik på hvilke typer, der 
kan forventes godkendt af de svenske miljømyndigheder ved gen-
nemgang af alle ”enskilda avlopp”.

TRÆFÆLDNING I TRARYD

Halvdagskursus i Sverige hvor du lærer at udvælge træer til fæld-
ning samt fælde træer på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 
Du lærer både teori og praksis af professionelle folk, anført af Lars 
Jansson og hans brødre. Kurset starter med, at du gennemgår dit 
eget udstyr og får hjælp, hvis der er problemer med udstyret.

Bemærk, at du selv skal medbringe alt udstyr, deriblandt sikker-
hedsudstyr. Hvis du ikke har sikkerhedsudstyr med på dagen, kan 
du ikke deltage.

VANDKVALITET OG GRAVEDE BRØNDE 

Først gennemgår vi svensk vandgeologi og brønde i al almindelig-
hed. Dernæst fokuserer vi på, ”hvad vandanalysen i virkeligheden 
fortæller” specielt med henblik på gravede brønde, dvs. gammel-
dags ”hul-i-jorden” brønde. Vi gennemgår de hyppigste ”fejl” ved 
gravede brønde og ser på, hvordan disse kan afhjælpes.
 
OBS! Har du en boret brønd (en ”vandboring”) eller er specifikt 
interesseret i opstilling af filtre, får du større udbytte af kurset 
”Borede brønde”, der forventes afholdt i efteråret 2012.
 

Holdnummer: TT001
(min. 20 - maks. 45 pladser)

Dato: Tirsdag den 20. marts 
2012 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Holdnummer: TT002
(min. 12 - maks. 15 pladser)

Dato: Lørdag den 24. marts 
2012 kl. 11.00-17.00

Sted: Ved Traryd nord for 
Markaryd, Exit 76, ca. en times 
kørsel fra Helsingborg. 14 dage 
før kursusstart får du tilsendt 
det fulde program for dagen 
samt detaljeret vejbeskrivelse.

Holdnummer: TT003
(min. 20 - maks. 45 pladser)

Dato: Onsdag den 28. marts 
2012 kl. 18.00 til ca. 20.30

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Pris per deltager: 150 kr.

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

Vært og underviser: Bjørn 
Donnis

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 6. marts 2012

Pris per deltager: 350 kr.

Traktement: Du skal selv 
medbringe madpakke til 
frokost

Vært: Hans Peter Bach

Tilmelding senest: Lørdag 
den 10. marts 2012

Pris per deltager: 150 kr. 

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

Vært og underviser: Bjørn 
Donnis

Tilmelding senest: Onsdag 
den 14. marts 2012

TORP, TEKNIK & VEDLIGEHOLD 
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Musik, sang 
og dans

Jazzlyrik og ”bullkalas” 

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

Hold MS60

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

Kultur 
& historie

Takt, tone og traditioner 

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

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

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

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

Hold SM50

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

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

Vært for arrangementet: Liselotte Persson

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

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

Tilmelding senest: Mandag den 8. februar 2010

Torp 
& Trädgård

Vandkvalitet 
og borede brønde 

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

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

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

Vi gennemgår mulighederne for 
filtrering af vandet.

Aftenens vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis.

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

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

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

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

Tilmelding senest: Mandag, den 8. marts 2010

Foto: M
artin Carlsson

FOTO: JOHANNES JANSSON/NORDEN.ORG.
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LINOLIEMALING TIL VEDLIGE- 
HOLDELSE AF TRÆ OG VINDUER           NYHED

Kurset henvender sig til medlemmer, som ønsker at vedligeholde 
vinduer og træværk med linoliemaling. Du lærer om linoliens 
teoretiske egenskaber og får samtidig mulighed for at prøve det 
i praksis. Du lærer også, hvordan man renoverer et vindue fra 
bunden: 

•	 Fjernelse af gammelt glas og kit
•	 Afskrabning af gammel maling
•	 Maling med linoliemaling
•	 Isætning af nyt glas og kitning
•	 Løbende vedligeholdelse af malingen

Der vil være mulighed for at prøve alle de nævnte arbejds- 
processer i praksis.

SMÅLANDSSTAKET – 2 DAGE                   NYHED

Under sagkyndig ledelse af kurvemager Mikael Svensson lærer 
vi, hvordan man kan lave et hegn på sit torp efter gamle svenske 
traditioner. Vi starter helt fra bunden med at gå ud og samle  
materialer i skoven. 

Holdnummer: TT004
(min 10 - maks. 20 pladser)

Dato: Tirsdag den 17. april  
kl. 17.30-20.30

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Pris per deltager: 150 kr.

Holdnummer: TT005
(min. 8 - maks. 13 pladser)

Dato: Lørdag den 5. maj 2012 
kl. 10.30-16.00 og søndag den 
6. maj 2012 kl. 9.00-15.30 

Sted: Holmamåla NaturRelax, 
Holmsjö, Sverige  
(www.holmamala.com) 

Traktement: Sandwich + en 
øl/vand serveres fra kl. 17.00 
– ½ time før start. Kaffe og 
te m.m. i pausen.

Underviser: Aleksis  
Carlander, torpare med pas-
sion for linoliemaling

Vært: Bent Hansen

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 3. april 2012

Pris per deltager: 850 kr. 

Vært: Gunnel og  
Jan Jeppsson

Traktement: Formiddags-
kaffe, frokost og eftermid-
dagskaffe begge dage 

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 27. marts 2012 

TORP, TEKNIK & VEDLIGEHOLD 
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Aktiviteter januar 2010 til marts 2010

Musik, sang 
og dans

Jazzlyrik og ”bullkalas” 

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

Hold MS60

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

Kultur 
& historie

Takt, tone og traditioner 

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

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

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

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

Hold SM50

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

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

Vært for arrangementet: Liselotte Persson

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

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

Tilmelding senest: Mandag den 8. februar 2010

Torp 
& Trädgård

Vandkvalitet 
og borede brønde 

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

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

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

Vi gennemgår mulighederne for 
filtrering af vandet.

Aftenens vært og foredragsholder: 
Bjørn Donnis.

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

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

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

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

Tilmelding senest: Mandag, den 8. marts 2010

Foto: M
artin Carlsson

JAZZ OG VISER PÅ SVENSK – CATHRINE 
LEGARDH HYLDER MONICA ZETTERLUND 

Denne koncertoplevelse blev lynhurtigt udsolgt i efteråret. Nu er 
chancen der igen. Med sig har Cathrine sit lille orkester i skikkelse 
af legendariske Hugo Rasmussen på bas og Francesco Cali på piano 
og harmonika. Du kan forvente en aften på svensk med Monica 
Zetterlunds mange og alsidige musikperler. Koncerten rummer 
sange fra samarbejdet med Bill Evans samt en række jazzstandards 
oversat til svensk.

Holdnummer:  MS001 
(min. 20 - max. 45 pladser)  

Dato: Tirsdag den 13. marts  
2012 kl. 19.00-20.30

Sted: Rosenkæret 13 A,  
2860 Søborg

Pris per deltager: 150 kr. 

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

Vært: Gitte Gill

Tilmelding senest: Tirsdag 
den 28. februar 2012

MUSIK & SANG

Bemærk, at det er muligt at overnatte (B&B) for 400 SEK og 
spise aftensmad for 300 SEK, men det skal du selv booke på 
Holmamåla.
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SÅDAN TILMELDER DU DIG

LÆS HER, INDEN DU SPRINGER I TASTERNE

Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi åbner for tilmeldingen onsdag den 8. februar 2012 
kl. 9.00 på vores hjemmeside www.torpare.dk

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  
”Ingen ledige pladser”, kan du klikke på ”Venteliste” og ind-
taste 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).

FEBRUAR 

Uge 7-10 SV56
Svensk grammatik – 
fjernkursus  
v/ Linda Kristiansen

MARTS 

LØ-SØ 3.-4. SV49
Svensk i hverdagen – for 
begyndere  
v/ Kenneth Bengtsson

TO 8. SK001
Sådan er svenskerne – 
myter, fordomme  
og facts

TI 13. MS001
Jazz og viser på svensk – 
Cathrine Legardh hylder 
Monica Zetterlund

LØ-SØ 17.-18. SV54 Svensk for let øvede  
v/ Linda Kristiansen

TI 20. TT001 Egen afløbsinstallation og 
myndighederne

LØ 24. TT002 Træfældning i Traryd

TI  27. JØ07 Generationsskifte

ON 28. TT003 Vandkvalitet og gravede 
brønde 

LØ 31. RT001 Traneoplevelser i 
Vattenriket NYHED

LØ-SØ 31.-1. + 
14.-15. SV001

Svensk for let øvede – 
fjernkursus  
v/ Linda Kristiansen

APRIL

TO 12. JØ08 Skat på svenske 
ejendomme 

LØ-SØ 14.-15. SV55 Svensk for let øvede  
v/ Kenneth Bengtsson

TI 17. TT004
Linoliemaling til 
vedligeholdelse af træ 
og vinduer 

NYHED

MAJ

LØ-SØ  5.-6. TT005 Smålandsstaket – 2 dage

JUNI

LØ 9. RT002
Oplevelsestur til 
Österlen - bustur fra 
København 

NYHED

AKTIVITETER FEBRUAR TIL JUNI 2012

FOTO: MET’MARIE LAMBERS
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BENT BYGGEDE 
EN JORDKÆLDER
Familien Jessen fra Aabenraa har to huse i Småland. Det ene er uden strøm og 
dermed også uden køleskab – så på et tidspunkt meldte tanken om at bygge en 
jordkælder sig. Som tænkt så gjort. Her er opskriften fra “entreprenøren” selv.

Den nye jordkælder bliver flittigt brugt af venner og bekendte, som låner huset uden strøm i Småland. Kælderen er dog ikke helt sneglesikker, da 
nogle snegle i sommer havde sneget sig ned til et fad frikadeller, der var gjort klar til stegning!

TEKST, FOTO OG ILLUSTRATION: BENT JESSEN
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E n jordkælder er noget, man 
ikke kan undvære i et gam-
melt svensk hus uden kælder 
og strøm! Men i virkeligheden 

var det nok mest selve lysten til at prøve 
at bygge sådan et forrådskammer, der fik 
mig i gang med dette underlige projekt.

Jeg begyndte på byggeriet i foråret 
2009 og gjorde det færdigt sommeren 
2010.

Frisk luft ind via et afløbsrør
Hvis en jordkælder skal virke efter hen-
sigten, er luftudskiftningen meget vig-
tig. Kælderen skal være både tør og pas-
sende kølig om sommeren og frostfri 
om vinteren. Jeg gik og gennemtænkte 
et sindrigt system med luftudskiftning. 
Der skulle være et afløbsrør, og det skulle 
have to funktioner: for det første at afle-
de regnvand og for det næste at fungere 
som luftindtag.

Frisk luft i jordkælderen kommer ind 
via røret og op igennem en rist i gulvet – 
snildt. Der skal være noget, som trækker 
luften ind, og det klares af et 1,5 m langt 
udluftningsrør i 110 mm sort plastik. Når 

solen varmer plastikrøret på taget, var-
mes luften op inde i røret og stiger opad. 
Derved dannes der undertryk inde i jord-
kælderen – og så er det, at luften kom-
mer op gennem gulvristen.

Selvbærende bue-konstruktion
Byggeriet startede med, at en lokal en-
treprenør gravede et stort hul på 2 x 3 
m og 1 m i dybden – og så var det ellers 
bare om at knokle på med fundament-
blokke, sand og masser af cement.

Selve rummet er 1,4 m bredt, 2 m langt 
og 1,6 m højt med buet loft bygget på en 
form af træ, fremstillet forud i det danske 
værksted. 10 cm lecablokke blev lagt 
løst over formen og tynd cement hældt 
ud over blokkene og ned i alle revnerne. 
Derved kom der en fin selvbærende bue-
konstruktion ud af det. Diverse rør, riste 
og dræn kan ses på tegningerne. 

Udvendig blev der lagt plastfolie på 
tag og vægge for at sikre rummet mod 
vand. Skorstenen er tætnet med svejse- 
pap. Der er to døre med isolering. Da 
det hele var færdigt, blev der læsset jord 
på, bygget stentrappe, stensætning osv. 

Jordkælderen står nu og ligner en gam-
mel gubbe.

9.000 svenske for det hele
Virker jordkælderen så? Sommeren 2010 
var rummet lige i overkanten varmt un-
der hedebølgen. Temperaturen kom 
ikke under 15 grader, da der var rigtig 
sommervarmt. Luftudskiftningen virker 
godt, men der er stadig for lidt jord på. 
De 35 cm, der i første omgang blev slæbt 
på taget, er slet ikke nok. Der skal mindst 
være 50 cm, og denne opgave er plan-
lagt til den kommende sommer.

I vinteren 2010-11 var kælderen frost-
fri, så det var fint. I april sidste år var tem-
peraturen otte grader, og det er jo helt 
perfekt. Det har været et stort og sjovt 
projekt, som også bidrager til at holde 
diverse madvarer afkølede!

Pris for hele herligheden: ca. 9.000 
svenske kroner. God fornøjelse til dem, 
der eventuelt har lyst til også at forsøge 
sig!  

100 cm        

60 cm        

160 cm        

220 cm        
180 cm        

100 cm        

➜

GRUNDPLAN
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Egentlige bøger om jordkældre eksisterer ikke på dansk. 
På svensk derimod findes mindst to anbefalelsesværdige 
klassikere om emnet:

•   Kerstin Holmberg:  “Jordkällare och skafferi” 
Wahlström & Widstrand (1983)

•   Urpo Nurmisto:  “Bygga jordkällare” 
Svensk Byggtjänst (1994)

Begge bøger giver praktiske råd og anvisninger om at 
bygge og indrette jordkældre og om forudsætningerne for 
vellykket opbevaring af fx grøntsager. Rent byggeteknisk 
er Nurmistos bog lidt grundigere end Holmbergs. Begge 
findes på danske biblioteker og kan skaffes hjem via din 
lokale filial.

Hvis man googler ordet “jordkælder”, får man tusindvis af 
hits. Klik fx på “Havenyt.dk – Byg en jordkælder” for at få 
mere at vide. Her er der bl.a. også links til færdige købe-
jordkældre.

TO GODE SVENSKE JORDKÆLDER-KLASSIKERE

Leca 9 x 19 x 49 cm udlagt på  
buet træforskalling og udstøbt i  
mellemrum. Overligger af granit.

Udluftningskanal 11 cm.

Jordkælderen beklædes med drænplade 
mod indtrængende overfladevand.

Gulvrist med rensebrønd 20 cm.

Vand.

Armeret betondæk 10 cm.

Drænslange 7,5 cm lægges 
omkring væggene.

Jordlag ca. 40 cm.

Luftindtag til 
jordkælderens 
gulvrist.

Tilslutning 
af drænslange.

Luftkanal på ca. 10 m køler luften, før 
den når jordkælderen, og fungerer 
samtidig som afløb for gulvafløbet 
ved trappen og for drænslangen.

Luft.

PERSPEKTIV 1

PERSPEKTIV 2
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Drømmer du om dit eget fritidshus?
Swedbank i København kan hjælpe med  finansiering uanset om belåning sker i dit  
nuværende fritidshus eller til at købe et fritidshus.

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

Har du brug for et svensk betalingskort og internetbank? Vi har lavet en særlig  
Danske Torpare pakke, som gør hverdagen lettere for dig.  

Læs mere på www.swedbank.dk

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

Swedbank giver 
250 kr. til SOS 

Børnebyerne, når 
du som Torpare 

optager finansie-
ring hos os.

TO GODE SVENSKE JORDKÆLDER-KLASSIKERE
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INTE VET OM MAN SKA GÅ UPP ELLER NER I SISTA 
RADEN AV LUCIASÅNGEN

DU VET ATT 

 DU ÄR SVENSK   
    OM DU …

Hvad vil det egentlig sige at være svensk? 
Der findes en fin, lille bog på svensk, som især danske torpare vil 
kunne smile ad og genkende svenskerne i – og måske sig selv i. 

TROR ATT DET 
BARA ÄR SVERIGE 

SOM HAR PINSAMMA 
MINISTRAR

TROR ATT ALLA 
DANSKARS HÖGSTA 

DRÖM ÄR ETT LITET HUS 
MED VITA KNUTAR MITT I 

SMÅLANDS SKOGAR

TYCKER ATT SVENSK 
MJÖLKCHOKLAD 

DEFINITIVT ÄR MYCKET 
GODARE ÄN MÖRK,  
SJUTTIOPROCENTIG 

CHOKLAD

TAR MED DIG DIN 
EGEN ALKOTESTARE 
FRÅN HOBBEX TILL 

FESTEN

ÄR STOLT ÖVER ATT 
SVERIGE I ALLA FALL 

HAR HAFT SOMMAR-OS. 
ÅR NITTONHUNDRA-

TOLV

VERKLIGEN TROR ATT DINA UT-
LÄNDSKA BEKANTA UPPSKATTAR 

EN DALAHÄST I PRESENT

 
NÅGON GÅNG 
HAR BESÖKT 

ULLARED 

GÄRNA SKULLE 
VILJA VARA MER 

OSVENSK

TROR ATT GRISAR SÄGER ”NÖFF” ÄVEN I 
RESTEN AV VÄRLDEN

 INTE VET OM DU 
SKA VARA STOLT ELLER 

TYCKA ATT  DET ÄR  
PINSAMT ATT DU ÄGER 

EN VOLVO KOMBI

TAR FÖR GIVET ATT PIPPI LÅNGSTRUMP ÄR DEN  
POPULÄRASTE BARNBOKSFIGUREN I KINA

TROR ATT MUSIKVÄRLDEN MED 
SPÄNNING INVÄNTAR NÄSTA SLÄPP 
FRÅN ROXETTE OCH ACE OF BACE

BLIR STOLT NÄR STELLAN SKARS-
GÅRD FÅR MEDVERKA I NÅGON 
INTERNATIONELL STORFILM

 SKULLE FÅ FÖR DIG 
ATT ÄTA SURSTRÖM-
MING FÖR ATT I ALLA 
FALL HA PROVAT DET
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TYCKER ATT EN DISKUSSION HU-
RUVIDA ”KEX” UTTALAS ”TJEKS” 

ELLER ”KEKS” ÄR GIVANDE

TYCKER ATT DET ÄR 
ENKLARE ATT UMGÅS MED 

NORRMÄN ÄN MED DANSKAR, 
FÖR ATT MAN I ALLA FALL 

HJÄLPLIGT FÖRSTÅR VAD DE 
SÄGER

TROR ATT 
SVENSKA 

GRISAR ÄR 
GLADARE ÄN 

DANSKA

ÄR RÄDD ATT OM DU SÄTTER UPP ”INGEN 
REKLAM TACK” PÅ DÖRREN, SÅ FÅR DU 

INTE IKEA-KATALOGEN

BLIR FÖRVÅNAD ÖVER 
ATT DET INTE FINNS MUST 

PÅ JULBORDET I ANDRA 
LÄNDER

TROR ATT ALLA 
DANSKAR INLEDER  

DAGEN MED  
”EN LILLE EN”

ÄNNU INTE HAR GREPPAT 
ATT LINKÖPING OCH LID-
KÖPING ÄR TVÅ SKILDA 

STÄDER

ÄR TRÖTT PÅ ATT 
UTLÄNNINGAR INTE 

KAN LÄRA SIG SKILJA 
MELLAM SVERIGE OG 

SCHWEIZ

KÄNNER DIG NATIONELLT 
FÖROLÄMPAD ÖVER ATT  

SVENSKE KOCKEN I MUPPARNA 
INTE ALLS LÅTER SVENSK

HELA SENVÅREN GÅR 
OG LÄNGTAR TILL 
SOMMARENS PRO-

GRAM MED ALLSÅNG 
PÅ SKANSEN

BERÄTTAR STOLT OM 
MIDNATTSSOLEN FÖR ALLA 
UTLÄNNINGAR DU TRÄFFAR, 
TROTS ATT DU SJÄLV ALDRIG 

VARIT NORR OM UPPSALA

TROR ATT SVERIGES ÅSIKT FORTFARANDA ÄR VIKTIG 
I INTERNATIONELLA, POLITISKA FRÅGOR

KÄNNER DIG FÖRNÄRMAD 
NÄR DANMARK, SOM JU ÄNDÅ 

ÄR VÅRT GRANNLAND, BARA 
GER OSS TVÅ POÄNG I  

MELODIFESTIVALEN

NÅGON GÅNG  
FRÅGAT EFTER

SVENSKODLADE BANA-
NER I FRUKTDISKEN

PÅ FULLT ALLVAR TROR 
ATT SIW MALMKVIST 

VAR STOR I TYSKLAND 
PÅ 70-TALET

 TROR ATT DU FÅR EVIG 
LYCKA OM DU  

LYCKAS KNÄCKA EN  
PEPPARKAKA I  

TRE DELAR

TAR AV DIG SKORNA 
OCH SPRINGER OM-

KRING I STRUMPLÄSTEN 
NÄR DU  

BESÖKER ETT HEM I  
UTLANDET

INFÖR UTLÄNNINGAR 
FORTFARANDA – TRETTIO 

ÅR SENARE – PRESENTERAR 
SVERIGE SOM ”YOU KNOW, 

THE LAND OF ABBA AND 
BJÖRN BORG”

TYCKER ATT DET Å ENA 
SIDAN ÄR HELSJUKT ATT 

DANSKARNA TAR SIG EN FÖRMID-
DAGSÖL PÅ JOBBET MEN ATT DET 

Å ANDRA SIDAN ÄR SÅ HIMLA 
CHARMIGT  

AVSLAPPNAT

Kilde: ”Du vet att du är svensk…” 
 af Boström, Månsson & Overton.
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TYCHO BRAHE FOR 4,1 MIO. KRONER
Førsteudgaven af Tycho Brahes ”De Nova Stella” blev i november sidste år solgt for et 
rekordhøjt hammerslag på 4,1 mio. danske kroner. Det gør bogen med de 54 sider til 
den dyreste nogensinde, som er solgt på dansk jord. Bogen er fra 1573 og spiller en 
unik rolle i såvel verdenshistorien som videnskabshistorien og blev startskuddet til 
Brahes verdensberømmelse. Læs mere på kortlink.dk/a5gx. 

 TIPS & NOTITSER

Snus til det!
EU overvejer at ophæve forbuddet 
mod at købe snus i unionen, efter 
at den svenske handelsminister har 
henvendt sig til EU’s sundhedskom-
missær for at få genåbnet salget af 
snus i EU. 

Sverige er Europas største pro-
ducent af snus. Udover hjemlandet 
eksporterer Sverige også snus til 

især Norge og USA. Det skøn-
nes, at omkring 

en million sven-
skere ”snuser” 
jævnligt (80% 
mænd og 20% 

kvinder). 

FOTOS 
ANNO
1840
Er du interesseret i fotografiets  
historie fra 1840 og fremefter, er et 
besøg på Fotomusset Olympia i Fal-
kenberg måske værd at overveje. 
Museet har bl.a. unikke billeder af 
forfatteren Selma Lagerlöf. 

Kig på museets hjemmeside: 
www.fotomuseet-olympia.com.

Verdens 
største tryksag
Nej, det er ikke Biblen, men IKEA’s 
katalog, der er verdens største tryk-
sag. Kataloget kommer i 198 mil-
lioner eksemplarer på 27 sprog i 38 
lande hvert år. 

I Sverige har du pligt til at anmelde på-
kørsel af vildt til politiet, også selvom 
du mener, at dyret klarede sig uden 
at komme til skade. Hvis du undlader 
at anmelde en påkørsel, indebærer 
det cirka 40 dagbøder. Det gælder 
følgende dyr: rådyr, hjort, elg, jærv, 
vildsvin, odder, los, ulv, bjørn, ørn og 
muflonfår. To ud af tre vildtulykker 
sker i skumringen eller ved daggry, 
når mange dyr er aktive. Læs mere på 
www.viltolycka.se og se, hvad du skal 
gøre, hvis uheldet er ude. 

VILDTULYKKER 
I SVERIGE

SVENSK
STORK PÅ 
BESØG
En stork fra Skåne har slået sig 
ned i Sønderjylland, sydvest for 
Aabenraa. Storken trak sammen 
med en af sine skånske artsfæller 
bort fra Skåne i september sidste 
år og valgte altså at ”hoppe af” til 
Danmark. Tiden vil vise, om den 
vælger at bosætte sig permanent 
i Danmark. 

Læs mere på www.storkene.dk.
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BILLIGERE AT GÅ 
PÅ RESTAURANT
Hvis de kulinariske evner på torpet svigter, er det nu blevet billigere at gå på restau-
rant i Sverige. Fra årsskiftet er restaurantmomsen blevet sænket fra 25 til 12 %, så 
der burde være til kaffen efter måltidet.

SVENSKE 
MÆND 
RYGER 
MINDST I 
NORDEN
Kun 13 % procent af svenske mænd 
ryger, sammenlignet med 24 % af 
danske mænd, som er dem, som 
ryger mest i Norden. Det viser de  
seneste tal fra nordisk statistisk års-
bog 2011, som udkom i november 
sidste år. Dette og meget andet kan 
du læse i årsbogen, som præsente-
rer og sammenligner data om de 
nordiske lande. Download årsbo-
gen på kortlink.dk/a4uz.

STATUS OVER 
SVERIGES  
LANDSKABER
NILS (Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige) er et nationalt 
miljøovervågningsprogram, som 
undersøger, hvordan forudsætnin-
gerne for den biologiske mangfol-
dighed i Sverige ser ud og forandres 
over tid. NILS feltundersøger og 
fortolker luftfotos og permanente 
stikprøver af alle landmiljøer. Der er 
631 såkaldte NILS-kvadrater (5 x 5 
km), fordelt over Sverige: skov, land-
brugsjord, fjelde, moser, strande og 
byområder. I år er der gjort status 
over samtlige ”kvadrater” to gange. 

Læs mere på kortlink.dk/a7z5. 

400 ÅRS JUBILÆUM FOR 
DANSK-SVENSK FRED
I 2013 er det 400 år siden, at Kalmarkrigen sluttede 
med freden i Knäred, og det bliver fejret med en 
”dansk-svensk periode” i Laholm kommune med 
omkring 400 forskellige aktiviteter. 766 danskere, 
som har ejendom i Laholms kommune, er bl.a. 
inviteret til møde i Knäreds bygdegård skær- 
torsdag den 5. april 2012 kl. 15.00. Læs mere på  
www.laholm.se/400. Kommunen modtager forslag 
og tips til, hvordan 400 års jubilæet skal fejres.

55% 
SKOV
I Sverige er over halvdelen af landet 
dækket af skov. I Danmark er tallet 
13,5%, og på verdensplan er 31% af 
landområderne dækket af skov. Sta-
terne Qatar og Monaco har slet ingen 
skov!
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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 

en del av Tryg

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

 
 
 

S.S.P BYG
TØMRER- & SNEDKERFIRMA
Udfører totalløsninger i Danmark og Sverige

www.ssp-byg.dk    
Kontakt på mobil +45 23 26 63 04

Sauna, badtønder (træ/glasfiber), kælder, grillhytte og pavillion 
www.udeluksus.dk 

FOTO: MET’MARIE LAMBERS
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4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk






















































Helsingør - Helsingborg - Helsingør - Helsingborg - Helsingør - Helsingborg - Helsingør Helsingborg - Helsingør - Helsingborg - Helsingør - Helsingborg - Helsingør - Helsingborg

www.scandlines.dk

En billet – flere afgange
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 Maki-Bygg AB
1. klasses arbejde udføres       
Tømrer, snedker-, maler- og murerarbejde 

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

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

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

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

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

Värme från tidigt 1800-tal rakt in i 2000-talet 
Köper - Säljer - Renoverar - Monterar
Nya & beg. spisar, kaminer, insatser, pelletskaminer

Öppet:
Månd 17-19
Onsd 17-19
Lörd  10-13

eller efter ök.

Rosenlundsv.3, Skottorp   0430-201 23
0767-864600  www.spis-kamin.se

  

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 

FOTO: KARIN V. NIELSEN



DET KÆRE 
BRÆNDESKUR 

– en livgivende kilde til energi
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Hvis du ikke for nylig har set 
på dit brændeskur, så husk 
det lige, næste gang du fry-
ser. For os er skuret kernen i 

vores komfort, og det sørger for en hel 
del af den motion, vi får ved daglige 
gøremål. Brændeskuret er vores ener-
gicentral på flere planer. Når vi fælder 
træerne, skærer dem op, bærer og sta-
bler stykkerne, flytter, kløver og stabler 
de endelige kævler, så får vi varmen, 
og kroppen bliver brugt.

Herefter begynder den egentlige af-
brænding af træet, vi får varmet huset 
op for vinteren – og kan takke os selv 
for det store huggearbejde.

Alternativ til den farlige økse
Men skal man absolut være stor og 
stærk og modig for at have et hus i 
Sverige? Ingen hos os er særlig trygge 
ved økser. De er tunge, svære at styre, 
og et enkelt forkert smut er ikke kønt 

at se på. Vi vil helst bruge vores kræfter 
på husbyggeri, krydderurter og æbler. 
Alternativer til øksen var altså velkomne 
hos os, og vi fandt da også en rigtig god 
løsning.

Man borer en stålstav ned i en gam-
mel stub, på denne stav glider en økse 
og oven over denne et lod, som kan løf-
tes, hvorefter tyngdekraften sørger for 
resten. Vi havde fundet en børnevenlig 
brændekløver.

Nu står vores datter på 12 år og hugger 
brænde – uden at vi absolut skal hænge 
på nakken af hende, og vi undgår hold 
i skulderen og afhuggede fingre. Vi kan 
varmt anbefale denne brændehugger-
løsning til alle, som har det svært med 
økser. Og der skal jo stadig slæbes og 
stables, så varmen skal vi nok få.

Finmasket net for vinduer
Man kunne starte med at rydde op 
i brændeskuret, der ofte er mindre 

vedligeholdt end resten af de huse og 
skure, som findes på torpet. En opryd-
ning kan virke uoverskuelig, men kan 
tages i etaper, så ét hjørne ryddes af 
gangen. Dernæst kan en ny portion 
tørret brænde stables på nye paller på 
det fejede gulv. 

I april sidste år tog vi det første hjør-
ne i vores skur og afsluttede med at 
sætte et finmasket net for vinduerne 
i stedet for de knuste ruder, da luft er 
en god ting til brænde, der skal opbe-
vares. Skuret trænger desuden til en 
gang Falu-rød, og sådan en indsats vil 
da også give varmen.

Men før skuret helt forandres, har 
jeg foreviget det i al sit smukke forfald 
i en akvarel. Den pynter på væggen 
og minder os om, hvor vigtigt et sted 
dette lille tilforladelige skur er. 

n

TEKST, FOTO OG ILLUSTRATION: MET’MARIE LAMBERS

Brænde, brændeskur og brændekløvning er centrale i tilværelsen som torpare.  
Her er gode råd til “energiudviklingen”.

BRÆNDEMAGERENS VEN 

Vores færdigkøbte brændekløver har en lang stang med et 
relativt smalt øksehoved nederst. Stangen er delt i to, og 
den ene del “kører” inden i den anden. Man placerer økse-
hovedet på brændestykket, hvor det skal flækkes. Så kører 
man hurtigt den øverste del af stangen op og ned igen. 

Det er tyngdekraften, der hjælper til, og som regel kløves 
træstykket ved første forsøg. Dermed kan brændekløveren 
også betjenes af fx større børn eller handicappede. Vores 
model er af mærket “Logmatic”.  
Læs mere på kortlink.dk/a82q. 

TØRRING AF BRÆNDE
Tørring bør først ske uden for skuret, ude i det fri i brænde-
stabler, hvor brændet udsættes for såvel tørrende sol og 
vind som udvaskende regn og sne i et halvt til et helt 
år, før det lægges ind til tør opbevaring i brænde-
skuret. Ellers risikerer man, at brændet ikke er 
ordentligt grundtørt, når det brændes, og 
det vil producere sod til skade for ovn 
og skorsten samt forurene atmos-
færen.
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ET TORP MED 
      LITTERATUR TR ADITIONER

Åsen – Malinovskis ødegård. Til højre ses Ivan Malinowskis ”skrivehus”.
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Et sted i Småland ligger der en 
idyllisk, rødmalet ødegård – 
men gården er knapt så øde 
endda. Den ligner egentlig et 

hvilket som helst smålandsk torp, men 
der er nu alligevel noget særligt ved den. 
Igennem fire generationer har den nem-
lig været beboet af forfattere, og det er 
den stadig den dag i dag.

Den svenske forfatterinde Märta Lei-
jon blev født på gården i 1897. Hun var 
både elsket og forhadt, mest elsket af 
sine samtidige kønsfæller, bondekvin-
derne, hvis vilkår og frihed hun kæmpe-
de for – og mest forhadt af deres mænd, 
de mere konservative bønder. Hun skrev 
en række romaner, noveller og et hav af 
artikler i både lokale og nationale aviser.

Hun sloges også for svenske kvinders 
ret til at være præst – og vandt! Da den 
daværende svenske konge nedsatte en 
kommission til at udrede spørgsmålet 
om kvindelige præster, blev Märta Lei-
jon bedt om at deltage. Kommissionen  

ET TORP MED 
      LITTERATUR TR ADITIONER

Igennem hele fire gene-
rationer har torpet Åsen 
været beboet af forfattere: 
Svenskeren Märta Leijon 
blev født der. Siden over-
tog danske Ivan Malinow-
ski, og efter ham fulgte 
datteren Nina og senest 
barnebarnet Pejk.

TEKST: LUDO LEROY  FOTO: OLE REINHOLDT

➜
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Ivan Malinowski flyttede i 1965 ind på torpet Åsen med sin kone. Han boede der til sin død i 1989.

Ludo Leroy og Nina Malinovski foran forfattertorpet.

endte med at anbefale, at “kjoleska-
bet” lige så godt kunne prædike Guds 
ord som dem, der gik med bukser. Un-
der Märta Leijons tid, i 30’erne, var der 
hungersnød i Småland, og Märta Leijon 
skriver “Där nöd stiger ind”, som sælges 
i over 30.000 eksemplarer. Ironisk nok 
blev beskrivelsen af den smålandske 
nød en kommerciel succes.

1965: Ruth og Ivan 
Malinowski flytter ind
I 1965 flyttede den danske forfatter Ivan 

Malinowski ind på Åsen sammen med 
sin kone, væversken Ruth Malinowski. 
Han nåede at møde Märta Leijon og  
invitere hende til at besøge hendes 
gamle barndomshjem (se uddrag af 
brev).

På flere måder var Ivan Malinow-
ski en værdig boarvtager efter Märta  
Leijon: Hans sociale engagement var 
lige så levende og dybfølt som hendes, 
det samme gjaldt hans menneskesyn 
og interesse for de fattigste og mest 
udsatte mennesker.

Et avisudklip om Märta Leijon  
fra Värnamo Nyt den 25. maj 1970.

”Tak för ert brev. 

Välkommen till Åsen, 

mit gamla hem. Jag er 

glad över att det är en 

dansk kollega som bor 

där och jag hoppas att 

något av det som finns 

i de gamla husen skall 

leva kvar där. 

 

Jag önskar av hela mitt 

hjärta, att livet där 

uppe måtte göra er frisk 

och stark och lycklig. 

Det finns inga spöken 

där. Och där finns inte 

renare luft någon stans 

på jorden än där”.

Uddrag af brev fra Märta Leijon til Ivan 
Malinowski.



Ivan Malinowski var ikke kun digter, 
han var en af vores fremmeste oversæt-
tere fra både russisk, tysk, spansk og 
svensk. I dag kan vi takke ham for, at vi 
kan læse Pasternak, Brecht, Neruda og 
en lang række svenske digtere på et 
præcist og smukt dansk. Mange af Ivan 
Malinowskis smukkeste digte er skrevet 
på Åsen. Han var en ivrig iagttager af na-
turen, som også indgår naturligt i både 
hans digte, artikler og dagbøger.

1974: Nina flytter ind i laden
Sidst i 1960’erne brænder et udhus med 
Ruth Malinowskis vævestue ned til grun-
den, og der bygges en ny i den nærlig-
gende lade. I selvsamme lade flytter dat-
teren, Nina Malinovski, ind i 1974.

Nina Malinovski har på det tids-
punkt endnu ikke udgivet sine egne 
digte, men livsbanen er afstukket. Hun 
har allerede oversat den finsk-svenske 
digterinde Edith Södergran til dansk 
og har fået sine første digte trykt i flere 
tidsskrifter.

Det forfatterskab er indtil videre 
blevet til otte digtsamlinger, en lang 
række oversættelser, film- og teater-
manuskripter og tre operalibrettoer. 

Ville have glædet Märta
For nylig overtog Nina det gamle hoved-
hus efter sin mor Ruth, og en ny genera-
tion af børn og børnebørn er flyttet ind 
i laden. Ét af dem, Pejk Malinovski, har 
udgivet flere digtsamlinger og lavet en 

række nyskabende radiomontager for 
DR, BBC og National Public Radio i USA.

Det ville helt sikkert have glædet 
gamle Märta Leijon at vide, at hendes 
elskede barndomshjem holder tradi-
tionen i hævd og nu huser den fjerde 
generation af forfattere. 

 n
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”Der er nu en gang 
de sten 

der skal være 
her i verden 
De elskende 

som kryber sammen 
en grå morgen 

Der er nu en gang 
de træer 

fugle blomster 
der kan være 

De drømme hvor nogen 
pludselig skriger 

Der er nu en gang 
det vand som er 

De hænder der giver 
og dem som tager 
Det er lige tilpas 
og alt sammen 

som det skal være” 
 

  Digt af Nina Malinovski 

”Tidligt i marts vender vinteren tilbage  

 og havens nybeskårne æbletræer 

svæver som pelsklædte spøgelser  

i streng frost og fuldmåne. Herinde 

blomstrer en gren”. 
 
 

  Digt af Ivan Malinowski 
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Kamera Overvågning

IP-Kamera (IR Night Vision og motor)

IP kamera til indendørs brug med infrared IR Night

Vision (Kan se i mørke). Med motor, som giver mulig-

hed for at dreje kamera i den position du ønsker. Du

kan modtage billeder på email, når der er bevægelse

foran kamera, som giver en god dokumentation.

Med dette kamera har du mulighed for at overvåge dit

hjem / Sommerhus når du ikke er hjemme. En kombi-

nation af billeder af høj kvalitet og et brugervenligt

interface, sørger for at give bruger en gennemført god

oplevelse.

Har du internet fra net-1 kan du også tilsluttes Kame-

ra og modtage billeder, hvis der er udbudne gæster.

Se live billeder fra test kamera på www.legtech.dk

Vejledning på Tlf. +45 7734 9045

info@legtech.dk • www.legtech.dk

Trådløs fjernbetjening

Sender / Modtager

Bruger muligheder:

Garage porte, motor spil,

vandpumpe, lift, trailer lad,

elevator, lys, døre m.m.

Sender enheder

Modtager enheder

Stik fra varmapparat eller

varmepumpe sættes direkte

i GSM Micro.

Tænde/slukke for varme i

sommerhus, fritidshus eller

campingvogn med en sim-

pel sms besked fra din mo-

biltelefon.

Incl. Ekstern Temp. føler

(status på Temperaturen)

og

Indbygget batteribackup

(Besked ved strømsvigt)

Se flere modeller på:

www.Legtech.dk

NYHED

Nedsat 20 %

Bestil på

www.legtech.dk

Tænd for varmen i dit hus via sms! 
 

Er du også træt af at komme op til et koldt sommerhus? 
 

Nu har du muligheden for at tænde for varmen i dit 
sommerhus, før du ankommer, blot ved at sende en sms. 

Kræver ingen installation, men 
sættes blot direkte i stikkontakten. 

 

Kampagnepris netop nu! 
 

Danmarks billigste og enkleste 
løsning lige klar til brug - også i 
Sverige. Bestil nu og få varmen! 

Klik ind på Phonehome.dk  
 

 

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

FOTO: MORTEN GILDBERG
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GØR SOM MERE END 2000 ANDRE ...

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

Vi sender nyheder, tips, råd, 
viden og inspiration, som er 
relevant for dig med fritids-
hus i Sverige.

Tilmeld dig direkte via  
www.torpare.dk

FOTO: MET’MARIE LAMBERS
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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

Landhus byttes eller sælges
Indrykket 3. januar 2012
Landhus på Lolland, uden naboer, flot og 
fri udsigt. 1.665 m2 indhegnet, ugenert 
have. Garage og udhus. Nyt tag. Ny var-
mepumpe. Helårs- eller sommerhusstatus. 
Sælges eller byttes med hus i Sverige.
Pris: DKK 595.000
Mail: skovtudse@live.dk
Tel.: 5323 0523

Charmerende rød/hvid torp i 3 plan
Indrykket 3. januar 2012
220 m2 på 4.464 m2 ugenert grund. 150 km 
fra Helsingborg. 300 m fra søen Vidöstern. 
Kælder, stue og 1. sal med alle moderne 
faciliteter. 2 toiletter, sauna m.m. Anneks 
og nyt stort brændeskur.
Pris: SEK 795.000
Mail: hannesteen@mail.tele.dk
Tel.: 2712 1721

Ødegård direkte til sø
Indrykket 3. januar 2012
Originalt, velholdt 1800-tals ødegård, 160 
km Malmö/Helsingborg. 110 m2 beboelse. 
Fantastisk beliggenhed 100% ugenert og 
idyllisk ved sø. 1 km til nærmeste nabo. 
7.000 m2 grund. Indflytningsklart. Godt 
inventar medfølger.
Pris: DKK 695.000
Mail: tjugaboda@gmail.com
Tel.: 3969 0499 / 4063 6969

Lille originalt 1800-tals torp
Indrykket 3. januar 2012
Fint lille torp med god beliggenhed og 
dejlig svensk atmosfære, tæt på skøn 

sø/å. Se mere på www.svensktorp.dk
Pris: DKK 345.000
Mail: fyrsvamp@gmail.com
Tel.: 2625 6992

TING OG SAGER

Sælges

Gods- og maskintransport 
Indrykket 3. januar 2012
Jævnlig kørelejlighed på maskintrailer 
tilbydes. Max godsvægt 2.700 kg  
(4 x 2,35 x 3,3 m). Fragter både, traktorer, 
materialer etc.
Pris: Færgeomkostninger + 3,5 kr./km
Mail: info@vildmarkskompagniet.dk
Tel.: 2275 2956

Pigdæk
Indrykket 3. januar 2012
Nokian Hakkapeliitta 195/70 r 15, C 
104/102R årgang 2009, kørt under 5.000 
km. Nypris 5.500. Vito, Caravelle, Volvo 740 
og andre.
Pris: DKK 2.500
Mail: info@vildmarkskompagniet.dk
Tel.: 2275 2956

Panasonic gennemløbs-vandvarmer
Indrykket 3. januar 2012
Ny vandvarmer. Velegnet til brug i stuga, 
garage eller jagthytte. Skriv for mere info.
Pris: DKK 1.200
Mail: sblueindk@yahoo.com
Tel.: 6171 1957

Mobilt bredbånd/internet
Indrykket 3. januar 2012
Næsten ny USB-dongle til mobilt bredbånd 
via Comviq sælges. 3G/7,2 kgbs. IKKE abon-

nement. Dagspris 29 SEK som købes på 
nettet direkte. Stik den i
Pc’en og surf - fungerer perfekt.
Pris: DKK 150
Mail: jschoenfeld@deloitte.dk
Tel.: 4026 3427

Petroleumslampe
Indrykket 13. december 2011
Stor loftlampe med hejs i fin stand. Kan også 
bruges med el.
Pris: DKK 2.000
Mail: molevit@gmail.com
Tel.: 4497 0572

Whirlpool opvaskemaskine
Indrykket 13. december 2011
Opvaskemaskine ADP 5442, se model på 
nettet. Nypris 5.685 kr. Findes i Örkelljunga 
i nord Skåne.
Pris: DKK 1.500
Mail: bent@mogensen.mail.dk
Tel.: 4057 5494

UDLEJNING

Søges

Mindre hus
Indrykket 3. januar 2012
Mindre hus med have, naboafstand, farbar 
vintervej, bad, toilet og varme søges til leje 
af 66 årig kvinde. Har en renlig, mindre hund 
på 12 år. Vi er rolige og ordentlige. Jeg er 
røg- og alkoholfri.
Pris: ?
Mail: skovtudse@live.dk
Tel.: 5323 0523



Hvorfor vælge Net 1? 
Fordi bredbånd fra Net 1 dækker på dit torp, 
uanset hvor langt ude det ligger. Det adskil-
ler sig nemlig 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 betyder, at du får dækning, selv hvis dit  
Torp ligger i ødemarken. Og med den medføl-
gende adapter, kan du være på nettet i bilen  
på hele turen derop.

Hvorfor internet på dit Torp? 
Er vejret ikke til udendørs oplevelser, kan hele 
familien samles i sofaen. Sputnik tilbyder et 
bredt udvalg af nyheder, film og serier - og det 
eneste, du behøver, er din router fra Net 1 og  
et Sputnik-abonnement. Eller hold dig opdateret 
med folk derhjemme gennem Facebook eller 
ring hjem gratis med Skype. Der er masser af 
muligheder, når dit internet fungerer.  
 

Med Net 1 kan I være flere på nettet samtidig. 
Du kan læse nyheder, mens ungerne er på 
nettet. I kan endda koble på nettet med jeres 
mobiltelefoner, hvis de har indbygget trådløst 
netværk og tage et spil Wordfeud. Har du 
en smartphone, kan du modtage opkald via 
internettet, så længe du er ingen for routerens 
rækkevidde.

Det nemme valg 
Når man bestiller bredbånd, får man ofte en 
ubehagelig overraskelse, når udstyret kommer 
hjem. Det er aldrig så enkelt som sælgeren 
lovede. Men Net 1’s forbindelse er lige til at 
pakke ud, sætte routeren i stikkontakten og 
så er du online. Vi viser dig gerne, hvor enkelt 
det er. Derfor arrangerer vi kurset og lærer dig, 
hvordan vores bredbåndsforbindelse sættes op. 
Du ser, hvordan udstyret ser ud og får mulighed 
for selv at sætte det op og stille spørgsmål,  
hvis du har nogen. Vi har lavet et specielt tilbud, 
som kun gælder de tilmeldte og fremmødte 
deltagere på kurset. Om du vælger at benytte 
dig af tilbuddet, er naturligvis helt op til dig. 

TræT af
maNgleNDe
iNTerNeT
på DiT Torp?
DaNske Torpere og NeT 1 iNviTerer Til 
BreDBåNDskursus 29. feBruar og 6. marTs

- DelTag i kurseT og se Hvor NemT Du Tager DiT iNTerNeT meD på DiT Torp. kurseT er graTis meN  
meD BegræNseT aNTal plaDser. Du lærer HvorDaN NeT 1’s TråDløse NeT sæTTes op og HelT  
gruNDlæggeNDe fuNkTioNer på iNTerNeTTeT.

er du også træt af bredbånd, der ikke virker, to internetforbindelser 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. meld dig til nu - der bliver rift om pladserne

Tilmeld dig på torpare.dk/aktiviteter 
 og få tilbuddet.

149,-
pr. md.

BreDBåND  
ofTe
Bredbånd med 
5 GB om md.

vær på nettet på dit torp for kun

149,- pr. md.
særTilBuD til tilmeldte  

og fremmødte: oprettelse 0 kr. 
Oprettelse 299,- Leje af router koster 29 kr./md. 

6 mdr. bindingsperiode.
Min. pris 1.367,- Fragt koster 75 kr.

Invitation

Kursusdage: 29. februar og 6. marts 
 

Arrangement:  
Vi mødes kl. 17.30 til lidt mad  

og går i gang kl 18.00. 
 

Mad:   
Der vil være en øl/vand og sandwich  

samt mulighed for kaffe og the. 
 

Sluttidspunkt: 
Vi regner med at være færdige kl. 20.00. 

 
Begrænsning:  

Der er max. plads til 20 pers. pr. dag. 
Tilmelding efter først til mølle princip. 

 
Adresse: 

Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg. 
 

Tilmelding: 
Tilmeld dig på www.torpare.dk/aktiviteter. 

 
 

Kurset er kun for ikke eksisterende Net 1 kunder. 
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Dalaheste
Vi har et stort udvalg af dala- 
heste i forskellige farver og 
størrelser, se bl.a. den nye og 
anderledes pepparkaka-hest. 
Der findes også dalahest-
broche og -nøglering. Priser 
fra 89 kr.

KLAR TIL FORÅRET?  
BLIV INSPIRERET I WEBSHOPPEN…
Danske Torpares webshop gør klar til lysere dage 
på torpet og har en del nye varer til salg. 

Shop på www.torpare.dk i TorpareShoppen eller besøg os i 
sekretariatet i Søborg i vores åbningstid (man-torsdag kl. 9.00 
– 16.00). Endelig kan du også møde os på generalforsamlingen 
torsdag den 23. februar 2012, hvor vi ”tager shoppen med”, så  
du kan se og købe alle varerne.

SÅDAN SHOPPER DU

Bøger – i udvalg
Fönster & dörrar på äldre hus af Liselotte Jarnerup Nilsson.  
Pris 159 kr.
Helt vildt – kogebogen med vildtretter af Merete Harrsen  
(findes på dansk og svensk). Pris på dansk 299 kr.  
Pris på svensk 279 kr. (begge bøger koster 500 kr.).
Loppisboken – om blommiga koppar, fattigmanssilver och 
annat vackert af Ida Magntorn. Pris 145 kr.
Tranedans af Carl Christian Tofte (bemærk også, at vi arrangerer 
tranetur i marts, se side 22). Pris 223 kr.

torp & ting 
Vi sælger specialdesignet transportkasse i træ (430 kr.),  
dekorativt svensk-dansk ordlisteophæng (249 kr.) og 
puder syet i svensk genbrugslinned (189 kr.).  
Nu kan du også købe kulørte stofarmbånd i bedste 
svenske stil med filt og kniplinger (150 kr.). 
torp & ting er produceret til Danske Torpare af designer 
Vibeke Buchwaldt.

Smykker
Køb unikke smykker fra By Ekeryd med fokus på 
motiver fra den svenske natur, fx aronia-øreringe, 
forgyldt eller forsølvet (nikkelfri) til 139 kr. By Ekeryd 
smykkerne kan kun købes i TorpareShoppen.


