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I skrivende stund har det netop været jævndøgn, og det betyder hel-
digvis, at dagene nu er mindst lige så lange som nætterne. Og når jeg 
kigger ud ad vinduet, ser jeg dette skarpe forårslys, som bebuder, at 
den mere aktive tid venter, hvis vi vil. Farvel til vinterdvalen!

I bladet denne gang spiller netop lyset og længslen efter sommeren 
en rolle. Du får forskellige tips til aktiviteter i Sydsverige i foråret og til 
sommer, hvad enten du er til cykelture, hjemmebagte scones, museer, 
kunst eller knækbrødskrig! Du kan også vælge blot at nyde fotograf 
Bjørn Wennerwalds blik for Smålands lys og skønhed. Skulle du være til 
en lille skarp i ny og næ, kan du finde opskrift på en indbydende forårs-
snaps med den smukke æbleblomst, der varsler lysere tider.

Med denne udgave af Torpare i hånden kan du endda sidde en stille 
stund på terrassen i Sverige og nyde forårsstrålerne, mens du får trænet 
dit svenske, idet vi har listet hele to artikler på svensk ind i bladet. 

Er du én af de torpare, der ufrivilligt har fået en vindmølle i baghaven 
i Sverige, eller planlægger din kommune, at der skal opsættes vindmøl-
ler i baghaven, vil du sikkert synes om borgmester Bengt Germunds-
sons opfordring. Hans budskab er bl.a., at vi som danske fritidshusejere 
skal benytte lejligheden til at gøre vores mening hørt – de lokale politi-
kere lytter til vores indsigelser. 

Vi kan i foreningen kun være enige i, at medlemmerne skal gribe 
chancen for at ytre deres mening om (planlagte) vindmøller i nærheden 
af deres ejendom, og vi vil samtidig minde om, at der findes et aktivt 
netværk i Danske Torpare for medlemmer, der er eller vil blive ramt af 
vindmølleplaner.

Vores bibliotek har også just hjemkøbt den nye bog ”Besat af vind – 
skyggesiden af en grøn industri”, som kaster lys på nogle af vindmølle-
problematikkerne. Du skal være så hjertelig velkommen til at bladre i 
denne eller andre af vores Sverigesrelaterede bøger i biblioteket i se-
kretariatet i Søborg. Du kan i bladet hver gang finde en liste over nye 
bøger i torpare-biblioteket.

Forårets komme betyder desuden i år, at 
vi har en god anledning til at fejre forenin-
gens formand, Per Bonke, som runder 70 i 
denne måned. Vi åbner derfor dørene den 
19. april til en lille bid brød og et glas vin 
for medlemmer og samarbejdspartnere, 
der ønsker at være med til at fejre forman-
den. Vi siger stort tillykke og ønsker alle 
trevlig vår!

Marian C. Prestage
Redaktør

Våren  
    er her  
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BIBLIOTEKET
BESAT AF VIND 
- skyggesiden af en grøn 
industri
Af Peter Skeel Hjorth

Peter Skeel Hjorth har re-
searchet i fire år til denne bog 
om vindkraftens skadevirknin-
ger på natur og mennesker.  
Et forhold som ingen rigtig vil 
tale om ifølge forfatteren.

DYR OG SPOR
Af Lars-Henrik Olsen

Selv om denne bog er dansk, 
kommer den godt omkring 
de svenske dyr også. Vi bliver  
klog ere på fodspor, ekskre-
menter, gnav og gylp. 
Desuden beskrives de mest 
almindeligt forekommende 
dyr.

FRESTELSER OG FRØJDER  
PÅ KOLONIN 
Af Ingrid Eliasson og  
Bill Mason

Denne bog er en hyldest til de 
svenske kolonihaver. Masser af 
flotte billeder, inspiration, tips 
til dyrkning og madopskrifter.

SKOGENS KONUNG 
Af Anna Roos og  
Kenneth Johansson

Med smukke og informative 
fotos og enkel tekst præsen-
teres Sveriges største kendis: 
elgen.

Novasol i Sverige tilbyder særlige for-
dele til medlemmer af Danske Torpare, 
der ønsker at udleje deres fritidshus. 

Medlemsfordelene bliver i foråret 
suppleret af en lodtrækning blandt 
medlemmer, der indgår aftale med 
Novasol. Indgår du udlejningsaftale 
med Novasol senest den 15. juni 2012, 

er du med i lodtrækningen om et ga-
vekort på 10.000 svenske kroner. Er du 
den heldige vinder, kan gavekortet frit 
benyttes blandt Novasols 30.000 huse 
i 26 lande.

Hvis du overvejer at udleje dit fritids-
hus, kan du henvende dig til Danske 
Torpares kontaktperson hos Novasol, 

Peter Jigmo, på telefon +46 761 12 99 83 
eller e-mail peter.jigmo@novasol.com. 

Læs mere om de fordele, som Novasol 
tilbyder medlemmer af Danske Torpare 
på vores hjemmeside: www.torpare.dk 
under ”Medlemstilbud”.  

UDLEJ DIT FRITIDSHUS  
OG VIND GAVEKORT PÅ 10.000  
SVENSKE KRONER 
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RECEPTION

PER BONKE 70 ÅR
Danske Torpares formand, Per Bonke, fylder 70 år, og derfor vil vi gerne  

invitere medlemmer og samarbejdspartnere til reception

TORSDAG DEN 19. APRIL 2012 KL. 15 - 17

Det foregår i foreningens sekretariat:
Danske Torpare, Rosenkæret 13 A, 2860 Søborg

GODT NYT TIL FYNSKE 
OG JYSKE MEDLEMMER
I januar besøgte bestyrelsen og ledel-
sen i Danske Torpare jyske og fynske 
medlemmer i hhv. Kolding og Ran-
ders. Formålet var at komme tættere 
på medlemmerne i Jylland og på Fyn, 
etablere netværksgrupper og finde 
nye veje til mere samarbejde og flere 
aktiviteter for de medlemmer, der 
ikke bor på Sjælland. 

Allerede i februar blev der afholdt 
et møde blandt interesserede med-
lemmer i Kolding for at planlægge 

kurser og arrangementer vest for 
Storebælt. Det er netværksgruppens 
mål at starte med enkelte gode ar-
rangementer, og gruppen håber på 
at kunne tilbyde de første aktiviteter 
allerede i efterårs- og vintermåneder-
ne 2012/13, i både trekants- og even-
tuelt Randers-området. 

Kontakt tovholder Anette Sørensen 
på sniparp@gmail.com, hvis du øn-
sker at være med i netværket eller har 
forslag til aktiviteter. 

BROPAS  
HOLDER PAUSE
Vær opmærksom på, at Øresunds-
broens tilbud om gratis BroPas hol-
der sommerferiepause fra den 30. 
april til sensommeren. 

Det betyder for dig som medlem, 
at hvis du er interesseret i at få et års 
gratis BroPas-abonnement (værdi 
250 kr.), skal du slå til denne måned. 
Med BroPas kan du køre over broen 
i en personbil på op til seks m uden 
anhænger for 149 kr. på hverdage 
og 119 kr. i weekenden.

Hvis du benytter tilbuddet, må 
din husstand ikke have haft BroPas 
inden for de seneste seks måneder.

 Følg beskrivelsen på torpare.dk 
under Medlemstilbud – Bro og fær-
ger. 

REFERAT FRA 
GENERALFORSAMLING

Husk, at du kan finde referatet 
fra generalforsamlingen 2012 på 
www.torpare.dk. Her vil de nye 
vedtægtsændringer bl.a. også 
fremgå.
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NYT FRA VIDENSBANKEN

SIDEN SIDST har vi opdateret doku-
mentet ”Køb og indregistrering af køre-
tøj i Sverige” under emnet ”Find rundt 
blandt svenske myndigheder”. 

Vi har tilføjet en meget kort beskri-
velse samt link til mere information om, 
hvorledes man tager en danskregistre-
ret bil med, hvis man flytter permanent 
til Sverige (emigrerer), herunder får 
refunderet dele af den danske registre-
ringsafgift.

UNDER SAMME EMNE og i dokumen-
tet ”Links til Det offentlige Sverige” har 
vi tilføjet den svenske beredskabssty-
relse, ”Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap”, der blandt meget an-
det har gennemgået større (og nogle 
mindre) vandløb, og fremstillet kort, 
der viser, hvilke områder der er i fare for 
at blive oversvømmet ved kraftig ned-
bør eller pludselige tøbrud.  

UNDER EMNET ”Økonomi og skat” er 
dokumentet ”Skatteblanketter” nu ble-
vet opdateret til det sidste indkomstår 
- i skrivende stund mangler dog en en-
kelt brochure, men den er nok kommet 
på, når du har fået dette blad i hænde. I 
forbindelse med skatten kan vi nævne 
følgende:

Med hensyn til beregningen af den 
ejendomsværdi der skal angives til 
det danske skattevæsen for bereg-
ning af ejendomsværdiskatten, så er 
det samme beløb som sidste år for 
alle, der har købt huset i 2010 eller 
tidligere. Værdien kan beregnes med 
beregnings modellen i Vidensbanken. 
Det indekstal, der skal kendes for at 
opdatere modellen til også at omfatte 
køb i 2011, offentliggøres d. 24. maj 
2012. 

BIDRAG TIL  
FORENINGENS 
VIDEN – PÅ 
SKRIFT

Har du et emne, som du interesserer dig 
så meget for, at du faktisk ved en del – 
og det kan være en bygningsdetalje 
eller noget helt andet – bare det er et 
hjørne af ”en brugsanvisning til Sverige” 
– så overvej, om du ikke kunne bidrage 
med en tekst, lille eller stor. Måske en rå-
tekst, som andre pudser af, eller et fikst 
og færdigt bidrag. Det er til glæde for 
alle medlemmer. 

Send en mail til mail@torpare.dk.

NYT ÆRESMEDLEM 
I FORENINGEN
På årets generalforsamling i februar 
udråbte forsamlingen på anbefaling 
af bestyrelsen et nyt æresmedlem: Kay 
Nilsson. 

Mange medlemmer har sikkert stif-
tet bekendtskab med Kay i foreningen, 
hvor han gennem mange år utrætteligt 
har hjulpet til i sekretariatet som vært og 
handy- og altmuligmand. Vi siger stort 
tillykke til det nye æresmedlem!

VENTELISTE TIL 
AKTIVITETER I 
FORENINGEN
Generelt kan det anbefales, at du 
skriver dig på ventelisten til ak-
tiviteter (især hvis den allerede 
er lang), hvis dit ønskede hold er 
fuldt booket, da vi som oftest vil 
overveje, om der skal oprettes eks-
trahold, hvis der er mange på ven-
teliste. Det gælder alle aktiviteter.

Vidste du, at du under emnet ”Hu-
sets installationer og forsyning” kan 
blive klog på, hvor tit din skorsten i 
Sverige skal renses. 

Dokumentet ”Ildsteder og skor-
sten” fortæller dig også, hvordan du 
kan finde en skorstensfejer.

Vidste du, at du under emnet ”Mad 
i Sverige/Svensk mad” kan lære, 
hvordan du vælger rätt potatis, for 
de fleste svenske kartoffelsorter er 
bedst egnede til mos. 

Du kan også finde ud af, hvorfor 
hummeransjovis til den gamle op-
skrift på Janssons fristelse nu skal er-
stattes af Grebbestad ansjovis (uden 
”hummer”). 

Du kan tillige lære forskellene på 
de svenske oste, vi ikke kender: Gre-
vé, Prästost og Herregårdsost – og 
hvad i alverden det betyder, at en 
ost er grynpipig!

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

    Skandic Bygg  
 
Dansk tømrer- og 
snedkermester Bosiddende i 
Småland. 
Udfører alt tømrer og 
snedkerarbejde . 
 
Ved køb af ejendom i Sverige 
tilbydes gennemgang af 
ejendommen til fast pris af 
4.500 SEK   
 
Ring på: +46(0)760282058 
Kim Dinesen  

 

Svendsens Gulvservice
Egeskovvej 4 • 3490 Kvistgård

  Telefon SE: 03 71 45 056
 Telefon DK: 49 13 92 80
 Fax:  49 13 94 17

Mail:  svendsens-gulvservice@live.dk
Web:  www.svendsengulve.dk

4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk
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ET STED  
der forandrede vores liv

E t hus i Sverige kan føre til 
mange ting. For Eva og Bjørn 
Wennerwald blev det en 100 
procent omvæltning: en ny 

karriere for dem begge, en ny livsstil og 
nye, nære venskaber hinsidan. Og deres 
to børn er blevet tosprogede.

Sverige var ikke ukendt land for Bjørn 
Wennerwald, der som barn tilbragte 
mange ferier i Dalarna og i Halland, hvor 
en onkel og tante havde en ødegård. For 
Bjørn og hans kone, Eva, startede hele 
rejsen med, at de overvejede at købe en 
sejlbåd eller et sommerhus. Det endte 
i 1997 med erhvervelsen af det 200 år 
gamle torp ”Lilla Nabban” ved Isaberg 
midt i Småland.

- Da vi så “Lilla Nabban”, vidste jeg bare 
med det samme, at det var et perfekt 
sted. Huset havde ikke været beboet i 
30 år, men det duftede bare frisk. Det var 
ikke så stort, som vi havde håbet på, men 
det havde potentiale og lå bare rigtig 
godt. Og det blev et sted, der forandrede 
vores liv, siger Bjørn Wennerwald.

Travl reklamefotograf  
med ansatte
På det tidspunkt var ægteparret i 30’erne 
og levede et hektisk liv i København. 
Bjørn var selvstændig reklamefotograf 
med 10 ansatte i eget studie i Køben-
havns midtby, og Eva var ansat som pro-
jektleder hos reklamebureauet Bates.

- Man kommer ind i en periode i sit liv, 
hvor man gør karriere og har travlt. Me-
get bliver overfladisk, og der var mange 
middage med mere eller mindre vigtige 
venner, hvor vi levede i jetsettet i Køben-
havn. For os blev huset i Sverige ligesom 
et filter fra verden, og vi begyndte at væl-
ge nogle ting fra.

- Da Eva i 2000 kom tilbage fra barsel 
med Linnea, fungerede det bare ikke. Jeg 
var vant til kun at tage billeder på bestil-
ling i mit studie, hvor jeg planlagde og 
konstruerede billederne. Og på et tids-
punkt tog jeg et billede af nogle kanoer 
i Småland, sendte det ind til en konkur-
rence i USA og vandt en pris! Det var en 
øjenåbner.

Reklamefotograf  
Bjørn Wennerwald 
købte et torp i Småland 
sammen med sin kone, 
Eva, for at slappe af fra 
en stressende hverdag i 
København. Huset blev 
starten på et helt andet 
liv, efter ægteparret fik 
deres første barn. TEKST: MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: BJØRN WENNERWALD
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tiden, men så begyndte det langsomt 
at komme i gang. Vores koncept var, at 
det ikke skulle være billigt. Vi lå pris-
mæssigt cirka dobbelt op af de andre 
konference- og kursuscentre i områ-
det, og de lokale rystede på hovedet 
af os. Det var sikkert prisen, der gjorde, 
at vi fik kunder!

- Samme år, jeg vandt prisen i USA, 
var jeg en dag inde i Gislaved, som er 
den nærmeste største by. På det tids-
punkt kendte vi ikke nogen deroppe. 
Jeg havde toårige Linnea med, og vi 
faldt i snak med blomsterhandleren. 
Jeg fortalte, at vi lejede “Stora Nab-
ban” ud, og hun svarede: ”Det skal I 
da leje ud til mig”. Det viste sig, at hun 

Denne pris blev afsæt til et nyt arbejds-
liv for ægteparret. Eva sagde sit job 
op og hjalp Bjørn med at koordinere 
hans fotoopgaver, og han begyndte til 
gengæld at skære ned på opgaverne 
og medarbejderne i sit studie. I stedet 
blomstrede kreativiteten i den svenske 
natur uden konstruerede fotoopgaver, 
og nye typer af kunder kom til.

Jagthytte blev til 
konferencested
I 2001 købte ægteparret jagthytten 
“Stora Nabban”, som lå tæt ved deres 
torp. Der var i alt 300 m2 og seks væ-
relser. Huset blev totalrenoveret og 
møbleret med bl.a. IKEA-inventar, så 

det blev klar til udlejning til konferen-
cer og møder. “Lilla Nabban” og “Stora 
Nabban” ligger med to minutters gang 
fra hinanden, og i alt har ægteparret 
omkring 14.000 m2 svensk grund.

- Vi lavede en brochure og et web-
site til ”Stora Nabban”. Det første år 
var svært, og vi lagde penge i det hele 

Mange af Bjørn Wennerwalds første natur-
fotos i Sverige er taget, da datteren Linnea var 
nyfødt. Når hun vågnede tidligt om morge-
nen, gik han med barnevognen på fotojagt.

➜

”For os blev huset  
i Sverige ligesom et  
filter fra verden, og  
vi begyndte at vælge 

nogle ting fra”.
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var salgschef hos Isaberg Konferens & 
Event! Hun hjalp blot en veninde i bu-
tikken. Allerede dagen efter blev jeg 
inviteret til møde på Isaberg.

Dette møde blev skelsættende og 
begyndelsen til natur- og kogebogen 
“En smag af Småland” med kokken Dan 
Lexö og to tekstforfattere. Bogen blev 
produceret i samarbejde med Hans 
Palmgren, som er administrerende 
direktør i Isaberg-koncernen. Bogens 
billeder er taget hen over sommeren 
2006 i Småland og udkom før jul sam-
me år. Den solgte omkring 2.500 ek-
semplarer alene på lanceringsaftenen 
på Isaberg, hvor bl.a. mange lokale 
virksomheder var mødt op.

En smag af Småland  
åbner døre
- Jeg er blevet småkendt heroppe, og 
de lokale aviser stod i kø for at skrive 
historien, efter bogen udkom. Jeg blev 
også interviewet i lokalradioen og får 
stadig mange invitationer til lokale ar-
rangementer, siger Bjørn.

Kogebogen åbnede samtidig dø-
ren til salg af en række naturbilleder 
gennem IKEA via IKEA’s grundlægger 
og ejer, Ingvar Kamprad, som købte 
200 bøger til personligt brug og der-
ved lærte Bjørns billeder at kende. “En 
smag af Småland” betød desuden, at 
det sociale netværk blev kraftigt ud-
videt i Sverige – både personligt og 

Bjørn Wennerwalds bedst sælgende foto i IKEA-butikker over hele verden.

forretningsmæssigt, og i dag har fami-
lien Wennerwald mange gode svenske 
venner.

Bjørn arbejder og rejser stadig en 
del i udlandet som fotograf, og Eva er 
projektleder i deres virksomhed. Det er 
også primært hende, der står for arbej-
det i forbindelse med “Stora Nabban”. 

Ikke mindst naturbillederne fra Små-
land har betydet, at Bjørn har fået et sti-
gende antal anderledes opgaver, hvor 
hans visuelle fokus for naturen bruges 
kommercielt i fx medicinalindustriens 
kommunikation. Næste planlagte pro-
jekt i familien er at bygge et moderne 
arbejdsrefugium på grunden i Sverige til 
eget brug til ro og kreative projekter.

“Lilla Nabban” er familiens torp. Eva og Bjørn Wennerwald har siden 1997 haft torp ved Isaberg i 
hjertet af Småland.
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Trods til tider hårdt slid og en ander-
ledes livsstil har fotografen aldrig for-
trudt de valg, han og konen har truffet.

- Det bedste har nok været at få et 
andet livssyn og ikke bare leve med 
skyklapper på og tjekke ind på firestjer-
nede hoteller uden at lægge mærke til 
noget som helst. Jeg er blevet mere 
ydmyg over for tilværelsen, fordi jeg er 
tæt på naturen, og fordi jeg godt kan 
lide at leve lidt primitivt, midt i en po-
leret tilværelse. Her er bare ro og andre 
udfordringer. I øvrigt er jeg sikker på, 
at jeg havde været fuldstændig ”out 
of business”, hvis jeg ikke havde lavet 
denne omvæltning dengang.

n
Med dette billede vandt Bjørn Wennerwald ”PDN 2000 Millennium Photo Annual” i USA i 2000. 
Det tjente ham som inspiration til at fortsætte med at tage denne type billeder.

KORT OM BJØRN WENNERWALD
Gift med Eva Wennerwald. Sammen har de to døtre: Linnea på 12 år og Filippa på 9 
år. Familien har lejlighed i København, men tilbringer størstedelen af tiden i Sverige. 
Forfædrene stammer fra Trollhättan i Sverige, og det var en flytning fra Sverige til 
København, der gjorde, at navnet “Vennervald” blev til “Wennerwald” for at gøre 
navnet mere internationalt.

Livet i Sverige har inspireret til et andet stort projekt, MuviCure, som i dag fyl-
der meget i parrets liv. Det er resulteret i et filmprojekt med musik- og naturfilm 
udviklet i samarbejde med lægevidenskaben. Formålet er at berolige patienter 
før, under og efter operation m.m.

Bjørn har også taget mange billeder i Småland til cd-serien MusiCure af Niels 
Eje, som bl.a. sælges på Danmarks apoteker. 

Foto-kunderne har gennem årene talt Kosta Boda, Lundbeck, Royal Copen-
hagen, IKEA, Georg Jensen og Ford m.fl. Bjørn har modtaget flere internationale 
priser for sine fotografier.

Læs mere på www.wennerwald.dk og www.nabban.com.

KØB 
BOGEN
”En smag af Småland – blandt skove, 
søer og finurlige mennesker” er en 
rejse med fotografen Bjørn Wenner-
wald og kokken Dan Lexö. Teksterne 
er skrevet af Anna Charlotta Karlsson 
og Jennie Jägeblad. Du kan købe bo-
gen (dansk udgave) til særpris i Dan-
ske Torpares webshop til 399 kr. på  
www.torpare.dk.

“Stora Nabban” er en tidligere jagt hytte, som ægteparret Wennerwald totalrenoverede i 2001 og nu udlejer som møde- og konferencested. 
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hvor jeg var ansat som områdechef i lo-
gistikfunktionen, havde jeg desuden lyst 
til fortsat at bruge mine evner og kom-
petencer, især inden for ledelse. Og det 
var også en af grundene til, at jeg havde 
mod på at kaste mig ud i det frivillige ar-
bejde”.

”I 2003 blev jeg medlem af det ud-
valg, som stod bag foreningens kur-
susvirksomhed. Det var spændende at 
deltage i diskussioner, planlægning og 
gennemførsel af de mange aktiviteter. I 
forbindelse med foreningens 25-års ju-
bilæum, der skulle afholdes i efteråret 

Per Bonke blev involveret som frivillig i 
Danske Torpare i 2003 og har siden 2006 
været formand for foreningen. I dag er 
han og hustruen bosat i Sverige. 

Hvordan blev du  
involveret i arbejdet i  
Danske Torpare?
”Da min kone, Randi, og jeg i 2001 for 
alvor gik på jagt efter et fritidshus i 
Sverige, startede vi efter anbefaling fra 
nogle venner med at melde os ind i for-
eningen Danske Torpare. 

Vi deltog bl.a. i svenskkurser og arran-
gementer om det at eje og vedligehol-
de et svensk træhus. Vi fik derfor indsigt 
i mange forhold baseret på gode råd 
fra andre medlemmer, og ikke mindst 
benyttede vi os af foreningens advokat-
rådgivning.

Grundlæggende er jeg en nysgerrig 
sjæl og fik lyst til at snuse lidt til for-
eningsarbejdet. Det var interessant at 
se, hvilken drivkraft der var i en ”ideel” 
forening, og hvilke krav medlemmerne 
stillede til foreningen.

Da jeg gik på pension fra Carlsberg, 

2005, blev Jørgen Bagge Steen og jeg 
udpeget som ansvarlige for at tilret-
telægge og gennemføre denne store 
begivenhed, der blev afholdt i Malmø 
for 832 personer. Og på generalforsam-
lingen i februar 2006 blev jeg valgt som 
foreningens formand, en tillidspost som 
jeg fortsat er glad for”.

Hvad driver dit engagement  
i foreningen?
”Jeg synes, at det er givende at være 
en del af en forening, hvor både fast-
ansatte og frivillige skal samarbejde. 
Mens de ansatte er lønnede og bl.a. 
motiveres ad denne vej, så er de frivil-
lige ulønnede og alene drevet af inte-
resse og lyst. 

En sådan samarbejdskultur er for mig 
interessant, når det lykkes – og det gør 
det hos os. Det giver mulighed for at 
møde foreningens mange medlemmer, 
der kommer fra alle samfundslag med 
forskellige interesser og holdninger – for 
så at samles i et fællesskab. 

Det er desuden vigtigt for mig, at vores 
medarbejdere er glade og motiverede, 

I anledning af formand Per Bonkes 70-års fødselsdag i april har vi stillet fem  
hurtige spørgsmål til fødselaren om hans arbejde i Danske Torpare, hans syn  
på foreningens fremtid og hans forhold til Sverige. 

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE   FOTO: KJELD OLSEN

Formanden 
RUNDER  
ET SKARPT  
HJØRNE

”Nu går det jo heller 
ikke altid, som 

præsten prædiker; 
nogle gange går det 

faktisk bedre”!



april  I  Torpare  13

og at de trives godt i foreningens sekre-
tariat, som med hver enkelts specialer og 
kompetencer tilsammen udgør nerven i 
foreningen”.

Hvad betyder Sverige for dig?
”Vores familie har gennem mere end 
40 år holdt mange ferier i Sverige. Vo-
res fritidshus, som blev vores helårs-
bolig sidste år, ligger i det nordøstlige 
Skåne. Vi har haft stedet i 11 år og ny-
der den fredfyldte natur, hvor der er 
god plads til afslapning, oplevelser og 
eftertanke.

For os er Sverige også lig med godt 
naboskab, da svenskerne absolut er et 
venligt folkefærd. De sætter pris på, at 
danskerne overtager, istandsætter og 
vedligeholder de ældre huse. Og så har 
de heller ikke noget imod, at vi gør de 
fleste af vores indkøb i de svenske butik-
ker og bruger svenske håndværkere”!

Hvorledes har foreningen  
udviklet sig i den tid, du har 
været med?
”Da jeg trådte mine første ”frivillige” 
skridt i foreningens lokaler i Landskro-
nagade i 2000, oplevede jeg, at tingene 
foregik en anelse gammeldags og stø-
vet - men siden hen er støvet rystet 
bort. Nu går det jo heller ikke altid, som 
præsten prædiker; nogle gange går det 
faktisk bedre! Foreningen har i de sene-
ste år haft en fantastisk udvikling, som 
nok ingen havde drømt om.

I dag befinder vi os et helt andet 
sted. Vi udnytter, at vi er blevet en stor 
forening og agerer anderledes på om-
råder, vi ikke har rørt ved tidligere. For 
eksempel markedsfører vi os som en 
betydningsfuld og købedygtig gruppe 
af danskere i det sydlige Sverige”.

Hvordan vil du gerne se  
foreningen udvikle sig?
”Jeg håber, at den kurs og de planer, som 
bestyrelsen har lagt og præsenteret på 
generalforsamlingen for de nærmeste 
år, kan opfyldes, selvom jeg erkender, at 
vi skal arbejde hårdt for at realisere dem. 
Grundlaget for, at vi kan nå i mål, er en 
fælles forståelse for og accept af, at vi skal 
udvikle nye forretningsområder, der kan 
supplere det indtægtsgrundlag, vi har i 
dag. 

Jeg ser gerne, at foreningen bliver en 
stærk forbrugerpolitisk interesseorgani-
sation. Gennem dialog med danske og 
svenske myndigheder oplever vi for ti-

den en større forståelse for de udfordrin-
ger, danske fritidshusejere møder.

Udviklingen af vores kommunika-
tions område skal ske på medlemmernes 
præmisser, hvor man skal kunne vælge 
mellem forskellige medier. Jeg tror, at det 
er af stor betydning, at afstanden mellem 
torpare-familier indsnævres, og det gæl-
der også afstanden til foreningen. Kort 
sagt: Det skal blive nemmere at nå hin-
anden. 

Formidlingen af vores mangeårige 
vidensamling skal have bedre vilkår. Vi 
arbejder på at styrke indholdet og gøre 
adgangen lettere tilgængelig, så med-
lemmerne får bedre mulighed for at dele 
viden, oplevelser og interesser. 

Endelig skal vi gøre en indsats for at 
nå de familier, som endnu ikke kender 
Danske Torpare, og som bare drømmer 
om at købe fritidshus et sted. Det kræver, 
at vi skaber endnu flere fordele, for at 
nuværende og kommende medlemmer 
foretrækker Danske Torpares rådgivning, 
aktiviteter, rabatfordele, oplevelser, pro-
dukter og serviceydelser”.  ■

OM FØDSELAREN

•	 Formand i Danske Torpare  
siden 2006

•	 Tidligere professionelt er-
hverv: områdechef i Carlsberg

•	 Gift med Randi gennem  
48 år, har to voksne døtre  
og fire børnebørn

•	 Hus i Hässleholms kommun 
siden 2001

•	 Interesser: musik, kunst og 
arkitektur 

Foreningen inviterer til reception 
den 19. april i anledning af for-
mandens runde fødselsdag. 
 
Se under Nyt fra foreningen side 5.
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Efter mange års medlemskab og nyligt køb af et andet torp var skribenten for  
første gang til generalforsamling. Det blev en god oplevelse at møde andre torpare 
og høre om foreningens planer for fremtiden. 

TEKST: OLE RAHR   FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN

En nybegynder til  
GENERAL- 
FORSAMLING

L idt pinligt at indrømme, men 
efter mange års medlemskab 
af Danske Torpare var dette 
min første generalforsamling.

Og hvorfor så det? Tja, det tidligere torp 
i Åsa nær Markaryd var arvet fra sviger-

forældrene, som havde haft det gennem 
mere end 30 år, så der var ikke det store 
behov for råd og vejledning i forbindelse 
med køb og etablering i Sverige. I øvrigt 
blev huset ikke brugt mere end to-tre 
gange om året.

Da vi så for et par år siden afhændede 
torpet til et familiemedlem og begynd-
te at lede efter et nyt sted, kendte vi 
procedurerne. Vi havnede i det nord-
østlige Skåne nær Osby. Ikke i et typisk 
torp i Pippi Langstrømpe-stil, men i en 
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tidligere stald, som blev ombygget til 
helårsbeboelse engang i 1980’erne 
(dermed ikke et ”danskerhus”, som 
mægleren udtrykte det). 

Huset var fuldstændig tomt, da vi 
overtog det, så det skulle møbleres 
fra bunden. Så blev det pludselig inte-
ressant at nærstudere torpare-bladet 
for at finde gode tilbud og råd – og vi 
opdagede, hvor meget foreningen og 
bladet i virkeligheden kan byde på. 

Det nuværende hus bliver brugt 
mindst to gange om måneden året 
rundt, og så stiger interessen for Dan-
ske Torpare nærmest automatisk. Der-
for virkede det naturligt at møde op til 
generalforsamlingen.

Imponerende fremmøde
Til min overraskelse mødte mere end 
100 torpare op, og alle var tydeligvis 
drevet af en stor interesse for og kær-
lighed til deres torp og Sverige. Foto-
graf og torpare Bjørn Wennerwald 
indledte med et fotoforedrag om sit 
eget torp og egnen omkring Isaberg i 
Småland. Der var tale om en fotograf 
ud over det sædvanlige, for sidelø-
bende med at være en fantastisk na-
turfotograf er Bjørn Wennerwald en 
kendt reklamefotograf. Det var et flot 
indslag.

Så startede den ordinære generalfor-
samling, og jeg skal ikke her gå den of-
ficielle referent i bedene, men blot igen 
konstatere, at interessen, spørgelysten 
og mængden af gode forslag var stor. 

Enkelte kritiske røster hørtes dog 
også, bl.a. om at frivillighedsprincippet 
og det ulønnede arbejde også skulle 
omfatte bestyrelsen, men den gene-
relle holdning blandt de resterende 
fremmødte var klart, at bestyrelsen 
lægger så meget arbejde i foretagen-
det, at det retfærdiggør det beskedne 
bestyrelses honorar. 

”Hvor ligger dit hus”?
I de indlagte pauser blev der snak-
ket mere uformelt på kryds og tværs 
blandt torparne. Selvfølgelig om vores 
huse, hvor de ligger, hvad vi har givet 
for det etc., men også om foreningen 
og hvad den kan bruges til. 

Bestyrelsen har mange ting på bed-
ding, og selv hørte jeg interesseret 
ideen om at danne lokale netværk via 
foreningens hjemmeside, hvor torpare 
i bestemte regioner – fx len, kommuner 
eller trakter – kan udveksle erfaringer, 
informationer, aftale møder o.l. Her 
ville jeg fx selv kunne fortælle om Mats 

VALGT PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING
Per Bonke  genvalgt som formand
 
Jørgen Bagge Steen  genvalgt som bestyrelsesmedlem
Peter Niemann Thøgersen  nyvalgt som bestyrelsesmedlem

Bjørn Donnis  genvalgt som suppleant til bestyrelsen
Anders Grand  genvalgt som suppleant til bestyrelsen
Claus Egeris  nyvalgt som suppleant til bestyrelsen
Vibeke Buchwaldt  nyvalgt som suppleant til bestyrelsen
Bjørn Nielsen  nyvalgt som suppleant til bestyrelsen   

Det nye torpare-kor underholdt deltagerne i pausen med et par svenske sange.

Der var travlhed i TorpareShoppen, som for en stund var rykket ud i IDA Mødecenter på  
Kalvebod Brygge, hvor generalforsamlingen fandt sted.

fra Östanå, som for et nærmest latter-
ligt lille beløb savede og flækkede den 
halve, nedlagte skov, der fulgte med 
vores hus i Karstorp.

Jeg kan kun anbefale alle at møde op 
til næste generalforsamling og indsen-

de forslag til bestyrelsen og dermed få 
indflydelse på foreningens udvikling. 
Generalforsamlingen er også en fin an-
ledning til møde andre torpare – kend-
te som ukendte.

  ■

John Lauritsen  genvalgt som ekstern revisor
Kurt Lilleås  nyvalgt som intern revisor 
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STOCKHULTGÅRDENS 
TEBOD  
– altid et besøg værd
Midt ude i en skov nord for Markaryd driver to danskere egen virksomhed: tehandel 
med café og spisested. Karin og Svend Jespersen skippede deres gode job i Dan-
mark og udlever nu drømmen om at blive svenskere på fuld tid.

TEKST OG FOTO: NIELS STÆRUP

I ndtil 2004 var Karin og Svend 
Jespersen ansat som lærere på 
Stevns Friskole. Karin havde den-
gang været ansat på skolen i 12 

år og Svend i fire år.
”Trangen til at blive selvstændig har 

vel altid været hos os begge”, siger Ka-
rin. Men gået på klingen indrømmer 
Svend, at Karin suverænt var drivkraf-
ten i, at de ikke skulle ende som skole-
lærere i Danmark. De er enige om, at de 
har tjent deres værnepligt som under-
visere.

Længslen efter at få foden under eget 
bord endte med, at de ikke kunne sige 
nej, da Stockhultgårdens Tebod ved 
Markaryd blev sat til salg. De overtog 
butikken – ude midt i skoven – i 2004.

Økonomien skulle lige  
være sikker
I starten boede Karin og deres datter, 
Sine, i Sverige. De skulle lige være sikre 
på, at økonomien var ok. Derfor be-
holdt Svend sit job som lærer på Stevns 
Friskole. En anden ting var, at de også 
skulle have solgt deres hus i Danmark, 
og det tog et par år.

Svend indrømmer, at det var hårdt at 
skulle rejse frem og tilbage mellem Sve-
rige og Danmark i to år. Men hvad gør 
man ikke for at få opfyldt sin drøm om 
egen virksomhed? Han fortæller, at hvis 
han havde vidst, det ville tage så lang 
tid at slippe det danske, var det ikke 
sikkert, at drømmen var blevet opfyldt. 

”Gudskelov for, at jeg ikke vidste dét”, 
siger Svend.

Salig ro og dyb fascination
Når man besøger butikken, så fornem-

mes der en helt speciel atmosfære, som 
giver salig ro. Ikke mindst rammes man 
af dyb fascination over alle de forskel-
lige typer te, der findes her, og det bug-
nende udvalg af tilbehør, som hører til 

Karin & Svend Jespersen er begge opvokset i familier, som var selvstændige. Ægteparret blev 
færdige som lærere i 1993 fra Haslev Seminarium. Karin er også uddannet boghandler og har 
arbejdet som kogekone, og Svend har nogle år været badmintontræner, hvor interessen for at 
arbejde med børn blev vakt.
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nydelsen af te. Karin og Svends efter-
hånden store museum om tepottens 
udvikling er et sjovt og spændende 
studium i sig selv.

Arbejdsfordelingen er, at Svend tager 
sig af kunderne i butikken, mens Karin 
tager sig af alt i køkkenet. I køkkenet får 
hun dog hjælp af et hold unge menne-
sker, som hjælper med servering m.m.

I Stockhultgårdens Tebod er det selv-
følgelig muligt at smage på den te, der 
sælges, samt at købe forskellige former 
for mad, så man i fred og ro kan tage en 
pause. Hen over året arrangeres også 
fredagsspisning, hvor maden afhænger 
af årstiden. Nogle gange er der des-
uden underholdning i form af musik, 
og til disse arrangementer er det altid 
en god idé at reservere bord, da der 
er stor tilstrømning til fredagsspisnin-
gerne.

Karin laver al maden helt fra bunden, 
og den smager fantastisk. Hvis du er 
heldig at komme, lige efter at butikken 
er åbnet, så skal du bestille de helt ny-
bagte og varme scones – og det anbe-
fales at bede om clotted cream til disse 
vidunderlige scones!

Udlever deres drøm
Det er herligt at møde to mennesker, 
som virkelig lever deres drøm ud om at 
blive selvstændige. Ingen tvivl om, at 
de ikke kommer sovende til drømmen. 
Som selvstændige er de på 24 timer i 
døgnet.

Dette er den omvendte historie af 
”Udvandrerne”, som handlede om de 
svenskere, der flyttede til USA for at få 
deres drømme opfyldt. Dette er også 
historien om, hvordan to af Danske Tor-
pares medlemmer har levet deres drøm 
ud om at blive svenskere på fuld tid.

Et favorit-smultronställe
Det kan bestemt anbefales at besøge 
Stockhultgårdens Tebod. At komme til 
stedet alene eller med gæster er altid 
en succes, fordi det er så hyyyyggeligt 
og afslappende. Teboden er helt sik-
kert et af vores favorit-smultronställen, 
hvor vi elsker at fika. Og dét er der fak-
tisk rigtig mange mennesker, som gør. 

Karin og Svend regner med, at over 
30.000 kunder kigger forbi hvert ene-
ste år. Hertil kommer alle de kunder, 
som bestiller te over internettet. Te-
boden har faktisk lukket mandag og 
tirsdag, for at parret kan servicere alle 
deres kunder fra nettet.

Teboden (og internetbutikken) er 
kendt over hele Sverige og har hvert 
år besøg af mange medier – både 
skrevne og tv – som gerne fortæller 
den gode og sjove historie om tebo-
den med to danske indvandrere ude i 
skoven.  

■

•  Teboden ligger nord for Markaryd. 
Hvis man på et kort slår en  
“fugle flugtslinje” mellem Knäred 
og Strömsnäsbruk, er det lige  
midt på linjen. Se nøjere om  
beliggenhed, åbningstider,  
arrangementer m.m. på  
www.stockhultgardenstebod.com.

•  Cirka 3,5 tons te sælger Stockhult-
gårdens Tebod om året. Omkring 

15 procent af salget foregår via in-
ternettet. Og du kan vælge mellem 
cirka 150 forskellige tesorter, hvoraf 
tebodens ejere selv blander de 75.

•  Omkring 15 unge mennesker fra 
lokal området er ansat til at hjælpe 
i butikken og køkkenet. Teboden er 
dermed en vigtig virksomhed for lo-
kalområdet.

Teboden har et lille museum, hvor du kan følge tepottens udvikling.

OM STOCKHULTGÅRDENS TEBOD 
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Jag skulle tro att du upplever lite av 
samma känsla då du lämnar jobbet, 
staden och den vanliga lunken för att 
tillbringa en ferie eller weekend i ditt 
feriehus. Som kommunstyrelsens ord-
förande – eller borgmästare – i Marka-
ryds kommun är jag naturligtvis både 
glad och stolt över att så många har 
valt ett feriehus i vår kommun. Det 
betyder nämligen väldigt mycket för 
kommunen.

DET FÖRSTA JAG TÄNKER på är den 
stora kulturella gärning så många av er 
gjort under åren. Jag är tillräckligt gam-
mal för att ha upplevt hur landsbygden 
avfolkades. Jag har sett hur de små jord-
bruken försvann och hur hus och gårdar 
lämnades åt sitt öde då barnen flyttade 
från gård och bygd. Hur landsbygden 
skulle se ut idag om inte alla ni ferie-
husägare hade förverkligat er dröm vill 
jag inte ens tänka på.

Jag tänker också på vad det betyder för 
våra affärer, serviceinrättningar och be-
söksmål i kommunen. Det är betydande 
summor som kommer Markaryds kom-
mun till del genom ert boende och 
att ni väljer att tillbringa er tid just här. 

Ä VEN OM VINTERN INTE gett 
upp och släppt sitt grepp om 
oss när jag skriver de här ra-
derna, kan jag konstatera att 

den kommer att bli mycket kortare än 
de två senaste åren. Visst är det mysigt 
att tända en brasa när vinden viner och 
snön vräker ner utanför husknuten. 
Men det går inte upp mot den känsla 
som infinner sig när våren kommer, då 
solens strålar är så varma att man vågar 
sig ut med en kopp kaffe i handen för 
att sätta sig i lä och njuta mot en söder-
vägg. Känslan av att veta att det ligger 
en härlig vår och sommar framför oss 
är härlig!

Ett av mina stora intressen är hus och 
trädgård. Jag tillhör den grupp män-
niskor som tycker det är ganska kul att 
odla lite grönsaker för husbehov och 
plocka frukt och bär från egna träd och 
buskar i trädgården. Inget är godare 
än mogna, solvarma tomater från det 
egna växthuset. Om man bortser från 
att ta hand om ogräset, är trädgårds-
arbete en väldigt avkopplande syssel-
sättning som ger både ett synligt och 
smakligt resultat. Och inte minst – tid 
för eftertanke.

I denne forårshilsen til danske fritidshusejere i Markaryds kommune skriver borg-
mester Bengt Germundsson bl.a. om vindkraft: ”Era synpunkter i den här frågan 
är mycket betydelsefulla. Ta vara på möjligheten att vara med och påverka – de 
lokala politikerna kommer att lyssna på er”! 

Under åren är det också ganska många 
som valt att bosätta sig här permanent 
och flytta befintliga företag eller starta 
upp nya i kommunen. Därför är det inte 
så konstigt att vi från kommunens sida 
har som mål att försöka göra kommu-
nen ännu bättre för att ni och alla andra 
ska trivas.

PÅ SENARE TID HAR JAG mött flera av 
er för att diskutera en fråga som många 
upplever som ett alltmer påtagligt hot; 
den svenska energipolitiken och den 
satsning på landbaserade vindmöllor 
som den svenska riksdagen beslutat 
om. För mig och övriga politiker i kom-
munen ser vi detta som en besvärlig 
intressekonflikt, där vi måste försöka 
hantera ett nationellt krav på en ut-
byggnad av vindenergi på ett sätt som 
inte stör besöksnäringen. Här står det 
helt klart två motstående intressen mot 
varandra.

Till skillnad från alla andra kommu-
ner i Sverige har Markaryds kommun 
beslutat att kräva detaljplaner för all 
etablering av vindkraft. Detta är ett 
unikt krav som vi fått mycket kritik för 
från vindkraftsbolagen. Att ta fram en 

Vindkraft:  

VI LYTTER  
TIL JER!
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fastighet i området som berörs av en 
förändring. Efter en sådan detaljplane-
process är det slutligen kommunfull-
mäktige som har beslutanderätten att 
godkänna eller avslå ett förslag till de-
taljplan. Fortfarande finns det kvar ett 
kommunalt veto i Sverige.

Hittills har politikerna i kommunen 
varit helt eniga och mycket restriktiva 
till höga och omfattande vindmöllor. 
Det finns fortfarande inga godkända 
detaljplaner för vindmöllor. I dags-
läget har kommunen sagt nej till ett 
par vindkraftsbolag och så sent som 
i december ställde vi så stora krav 
på förändringar för ett planförslag 
(Alandsköp) att företaget måste göra 
om hela processen. Mitt budskap och 
råd till er är att era synpunkter i den 
här frågan är mycket betydelsefulla. Ta 
vara på möjligheten att vara med och 
påverka – de lokala politikerna kom-
mer att lyssna på er!

STRAX FÖR JUL KUNDE VI ge ett välkom-
met och glädjande besked att det med 
stor sannolikhet kommer att finnas en 
bowlinghall till hösten i direkt anslut-
ning till simhallen, Hannabadet. En an-
nan stor satsning vi ska göra är en reno-
vering av Strömsnäsbadet.

Som vanligt kommer det att hända en 
hel del i kommunen i vår och sommar. 
Marknader, festival, midsommarfirande, 
trivselkvällar och mycket annat står på 
programmet. Om allt detta försöker vi 
informera genom våra utskick till alla er 
som äger feriehus i kommunen och via 
vår hemsida. Där kan du också lämna 
synpunkter på det du tycker är bra eller 
dåligt, så att vi kan utveckla vår verk-
samhet och bli allt bättre. Vad du tycker 
är viktigt för oss!

Jag vill med det önska er alla en under-
bar vår och sommar och ser fram mot 
att få träffa er i olika sammanhang och 
på olika platser i Markaryds kommun!

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
(borgmester)
Markaryds kommun 

detaljplan innebär att företaget må-
ste genomföra en omfattande process 
som tar upp till två år. Under den tiden 
kallas alla berörda vid olika tillfällen 
till olika samrådsmöten där man har 

”Till skillnad från alla andra kommuner i Sverige har Markaryds kommun beslutat att kräva 
detaljplaner för all etablering av vindkraft”, skriver borgmester Germundsson. Han er valgt for 
Kristdemokraterna.

möjlighet att framföra sina synpunk-
ter både skriftligt och muntligt. Detta 
gäller också för er som inte är sven-
ska medborgare eller folkbokförda i 
kommunen. Det räcker att ni äger en 
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VORES 50.000 KRONER 
LANGE VEJ TIL  
RINDENDE VAND  
PÅ TORPET

V ores sted i Sverige er et 
gammelt soldatertorp fra 
1700-tallet, som vi købte for 
godt seks år siden. Det, vi 

blandt andet faldt for, var beliggenhe-
den helt øde inde i en skov og tæt på 
en sø. Det gjorde ikke noget, at der ikke 
var el og ej heller indlagt vand. Det er jo 
charmerende med petroleumslamper.

De daglige ture ned i hjørnet af grun-
den efter vand i den gravede brønd 
havde da også et anstrøg af charme. 
Dog ikke når man er nødt til at kæmpe 
mod myg samtidig med, at man skal ka-
ste spanden ned i brønden og trække 
den op og si vandet over i to plastspan-
de. For slet ikke at tale om de gange, 
hvor jeg først skulle grave en meter sne 
af brøndlåget for overhovedet at kunne 
vippe det op.

Som mand i huset blev vandforsynin-
gen dog meget hurtigt et naturligt job 
for mig. Og jeg syntes faktisk, at det in-
debar tilpas meget basal primitivitet til, 
at det tilfredsstillede mit ego som min 
hustrus forsørger udi livsnødvendighe-
der.

Brønden var en gravet brønd med 
kampestenssider og med vandspejlet 
kun tre meter nede. Til gengæld løb 
den aldrig tør – som sælgeren da også 
påpegede. Hvilket holdt stik i godt tre 
år ... Så begyndte det at knibe med at få 
vand i sommerperioden.

Vandmangel og sur smiley
Vandspejlet sank, og spanden stødte 
på bunden. I øvrigt var vandkvalite-
ten ikke noget, der kunne indbringe 
en smiley – ikke engang en sur smi-
ley. Myggelarver, druknede snegle og 
andet, som vi helst ikke vil tænke på, 
bibragte fluidummet en umiskende-
lig karakter af brakvand. Når brønden 
løb tør, måtte vi en tur på macken og 
hente vand i dunke eller en tur til en 

campingplads i den nærmeste by, hvor 
vi kunne låne vand.

Efter et par somre indså vi, at det var 
en rimeligt uholdbar situation – no-
get måtte gøres. Vi spurgte os lidt for 
og fandt ud af, at man i vores område 
normalt måtte bore 50 m for at kom-
me ned til bergvatten. (Ikke noget med 
simpelt grundvand, vi taler skam om 
bergvatten her i Kalmar Len!) 

Det lød voldsomt og lidt forurolig-
ende i vores ører. 50 m er dybt, specielt 
når vi taler om et område med mange 
store klippestykker. Vi frygtede, at 
omkostningerne ved at bore så langt 
kunne forventes at blive lige så astrono-
miske som dybden på brønden.

Mange penge for et hul 
i jorden
Vi kontaktede et lokalt brøndborings-
firma, som kom og så på forholdene 
og sendte os et tilbud. Det ville koste 
9.500 svenske kroner for boring af et 
30 m dybt hul. Og for dybere boring 
skulle vi give 160 kroner per meter, og 
hertil kom stålrør ned til fast bjerg til 

”Som mand i huset 
blev vandforsyningen 
dog meget hurtigt et 
naturligt job for mig”.

Marianne og Klaus havde hverken indlagt strøm eller vand. Og faktisk blev Klaus’ 
mandlige ego tilfredsstillet af de daglige ture ned i et hjørne af grunden efter vand 
– fra den gravede brønd, som aldrig ville løbe tør ... Indtil både vandspejl og vand-
kvalitet med ét gav sig til at synke alvorligt. Nu har de fået boret en 60 meter dyb 
ny brønd med solcellestrøm til at pumpe det rindende vand helt ind i huset.

TEKST: KLAUS WALIN  FOTO: MARIANNE HJELHOLT
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450 kroner per meter plus lidt småting. 
Tilbuddet indeholdt også en garanti for, 
at boringen ville kunne levere minimum 
100 l vand i timen.

Vi fik regnet os frem til, at en boring på 
omkring 50 m ville koste under 20.000 
svenske kroner med moms. Selv om det 
er mange penge for et hul i jorden, blev 
vi enige om, at det var værd at betale for 
bedre vand og mere luksus.

Solceller til vandpumpen
Men hvad med pumpe og strøm til at 
drive den? Der er langt fra vores hus  
til vejen med elmaster, og med vores lil-
le behov for strøm er det ikke fornuftigt 
at betale abonnement for el-tilslutning 
foruden høje etableringsomkostninger.

Vi havde i stedet en fremtidsplan om 
at opsætte et solcelleanlæg – som blev 
virkeliggjort, efter at vi til et arrange-
ment i Danske Torpare hørte Michael 
Brandes fra “El fra Solen” fortælle om 
fordelen ved at lave en 230 V forsyning 
til at drive såvel sparepærer som vand-
pumper.

Vi etablerede et anlæg med 100 W 
solceller og batterikapacitet på 220 am-
peretimer. Det kan levere strøm til et par 
lamper og vandpumpe i mindst en uge 
uden sol.

Samtidig satte vi brøndboreren i 
gang, og efter nogle uger havde han le-
dig kapacitet. De startede på boringen, 
og efter to dage kunne folkene med-
dele, at de havde boret i alt 60 m – først 
gennem 4 m sand og grus og dernæst 
56 m granit! Boringen kunne give 1.200 
l i timen, altså langt mere end garantien 
på 100 l i timen, og regningen lød på 
godt 20.000 svenske kroner. Vi fik sam-
tidig en fin “protokol”, som beskriver bo-
ringen i detaljer.

Svært at finde egnet pumpe
Så nu bestod opgaven “blot” i at hive 
vand op fra brønden. Det viste sig dog 
at være lettere problemfyldt at finde en 
pumpe, som uden at kræve al for meget 
startstrøm kunne hente vand op fra 60 
m dybde. Vores solcelleanlæg med 230 
V inverter kan kun præstere maksimalt 
500 W i en kortere periode.

Jeg startede derfor et omfattende 
studium af 230 V dykpumper, men det 
var svært at finde en egnet. Jeg talte 
en del med Michael Brandes fra “El fra 
Solen”, og han foreslog en Grundfos 
SQ-Flex-pumpe, som han desværre 
ikke selv kunne skaffe. Jeg så, at firmaet 
Dansk Solenergi havde Grundfos-pum-
pen i sortimentet, men jeg følte mig 

Et historisk øjeblik for artiklens forfatter, Klaus Walin: Så er der endelig rindende vand!

Den røde tryktank i kælderen. Til venstre for manometeret i midten sidder en trykafbryder og 
til højre en sikkerhedsventil. ➜
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dårligt behandlet, da jeg forhørte mig 
dér. Grundfos blev også kontaktet, men 
de oplyste, at den pågældende pumpe 
slet ikke markedsføres i Norden.

Klogere om pumpe-dybden
I mellemtiden blev vi endnu en gang 
meget klogere. Vores brønd var ganske 
vist 60 m dyb, men trykket i vandåren 
var så stort, at vandet stod helt op til 3 
m under markniveau. Det betød, at vi 
ikke behøvede hente vandet helt nede 
fra 60 m dybde, men kunne nøjes med 
omkring 35 m.

Det er nødvendigt med lidt vand “at 
tage af”, så dykpumpen bør have nog-
le meter vand over sig – hvilket også 
giver sikkerhed for tilstrækkeligt med 
vand, hvis tilstrømningen til boringen 
skulle ændre sig. I et 10 cm borerør står 
der cirka 8 l vand per meter, så hvis vi 
sænkede pumpen 35 m under vand-
spejlet, ville der være cirka 300 l over 
pumpen.

Den lokale svenske vvs’er foreslog en 
pumpe, som brugte 800 W og havde 
en kraftig startstrøm – så dén måtte vi 
udelukke på grund af vores solcelle-
anlægs begrænsninger. Grundfos SQ-
Flex-pumpen var den mest ideelle til 
opgaven, fordi den har stor løftehøjde, 
lav startstrøm og ydermere kan klare 
mange start/stop.

Ved fortsat søgen lykkedes det os til 
sidst via internettet at skaffe Grundfos-
pumpen hjem fra Tyskland. Den ko-
stede omkring 11.000 danske kroner, 
arriverede efter fire dage, og den tyske 
leverandør havde oven i købet uden 

beregning splejset det bestilte 40 m el-
kabel på pumpen.

Nervepirrende øjeblikke
Den svenske vvs’er blev sat til at monte-
re pumpen og tilkoble en lille tryktank 
med trykafbryder, som kunne starte og 
stoppe pumpen i takt med forbruget af 
vand.

Da vi sammen med vvs-manden skul-
le sænke pumpen ned, havde vi næsten 
40 m plastrør lagt ud over grunden, og 
det gav virkelig et indtryk af, hvor dyb 
boringen var.

Vi fik i fællesskab sænket pumpen 
ned i 35 meters dybde, og jeg kunne 
gå i gang med at tilslutte den til vores 
strømforsyning. Det første spændende 
øjeblik var, da jeg kunne tænde for 
pumpen, se trykket stige i tryktanken 
og se, at strømforsyningen var tilstræk-
kelig til, at pumpen kunne opbygge et 
tryk på 2 bar. Det næste – næsten histo-
riske – øjeblik var, da jeg kunne åbne 
hanen i køkkenet og tappe rindende is-
koldt, klart vand! Projektet var lykkedes, 
og vandet smagte herligt.

Lidt gråvejrs-lys giver  
strømmen
Installationen i kælderen er foreta-
get via et underjordisk og frostfrit 
plastvandrør, som er tilkoblet en 15 l 
tryktank med en afbryder, der stop-
per pumpen, når der er opstået et vist 
tryk. Og når trykket falder under en gi-
ven værdi, tænder trykafbryderen for 
strømmen til pumpen.

Vi har i sommeren 2011 haft stor 

glæde af det indlagte vand. Bare det at 
kunne skylle af under rindende vand er 
jo fantastisk. Det er også vældig rart, at 
man bare kan tappe et glas køligt vand 
og drikke det – ikke noget med kilde-
vandsflasker i kælderen.

Pumpen har kørt upåklageligt, og 
strømforbruget har været så lavt, at det 
næsten ikke har kunnet registreres på 
vores batterier. På en dag kører pum-
pen højst i seks minutter, hvilket tap-
per omkring fem amperetimer fra bat-
terierne. Det er så tilpas lidt, at blot én 
til tre timers lys på en gråvejrsdag kan 
genetablere det forbrugte.

Det hele for under  
50.000 danske kroner
Vi har undervejs fået gode råd og super 
service fra Michael hos “El fra Solen”. Og 
den tyske leverandør viste sig at være 
effektiv og serviceminded. Desuden 
havde vi held med et godt og billigt 
brøndboringsfirma, som – selvom de 
havde travlt – fik passet os ind i pla-
nerne.

Hele projektet med brøndboring, 
pumpe, installation af tryktank mv. 
samt udgifter til solpaneler og batterier 
med 230 V inverter beløb sig til under 
50.000 danske kroner.

Projektet startede i slutningen af april 
med det mål at have rindende vand til 
sommerferien – og det lykkedes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, 
kan du kontakte Marianne Hjelholt og 
Klaus Walin via mail: klaus@walin.dk. 

 ■

Her er et 60 meter dybt hul. Den gule slange er nedføringsrør til 
elkablet, som kommer inde fra huset.

Det blå elkabel fastgøres på vandslangen. Den lange cylinder, 
der ligger til højre, er Grundfos SQ-Flex-pumpen.
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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 finansiering 
af bolig i Sverige
- og få fred og ro samt højt til himlen med i prisen

station nord
inreder med eld

morsø 3142
rabatt 4.000:-

nu:

9.995:-

morsø 8150
rabatt 6.000:-

nu:

19.995:-

kampanj!

kampanj!

morsø 1452
rabatt 4.000:-

nu:

10.995:-

kampanj!

Norra Vrams station - Lokalvägen 4 - 260 50 Norra Vram
Tel. 042-834058 - info@stationnord.se - www.stationnord.se

Gör livet varmare
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S om ny ejer af et torp i Sverige 
er der meget at gøre, erfarede 
vi for snart 40 år siden. Heldig-
vis fik vi hurtigt fat i bogen “Så 

renoveras torp och gårdar” (ja, den var 
lige kommet i første udgave dengang), 
som advarede mod at gå for heftigt til 
værks.

Forfatterne skrev bl.a., at det ville være 
synd at udskifte vinduer, da de tit er la-
vet af specielt udvalgt og rigtig godt ker-
netræ, så de kan holde i evigheder. Og 
de havde ret – vores holder endnu, selv 
om de er mere end hundrede år gamle. 

I mange af vores vinduer sidder også 
gamle mundblæste eller håndlavede 

glas med små bobler og ujævnheder, 
som giver en ekstra charme. Det bliver 
ekstra tydeligt, når der i samme vindue 
er både gammelt og nyt glas; det nye 
er mere dødt og giver ikke det samme 
farvespil.

Pas på de gamle vinduer
En dag læste jeg i en svensk bog (år-
bog fra en turistforening for 1987), at 
gammelt vinduesglas nu regnedes for 
en antikvitet, som der sjældent blev 
passet ordentligt på. Mange udskifte-
de til nye vinduer, ofte uden så mange 
sprosser, og smed de gamle ud eller 
satte dem i et udhus. I bogen stod, at 

det var som at smide et Orreforsglas i 
skraldespanden.

Efter at have læst dette skyndte jeg 
mig over i vores udhus og satte vores 
ekstrarammer med gammelt glas mere 
sikkert. Tænk, at de var en antikvitet!

Det har vist sig, at mange af dem, der 
fik nye vinduer i 70’erne, nu må skifte 
vinduer igen. De holder ikke, fordi det 
nye træ er for dårligt. Det er fra træer, 
som er blevet gødet og er vokset hur-
tigt, der er i langt mindre omfang brugt 
kernetræ, og vinduerne har måske 
endda fået en gang plastikmaling, som 
spærrer fugten inde i træet, så det råd-
ner.

Årgangsvinduer
Der er faktisk i dag et marked for de gam-
le vinduer og glasruder. I byggnadsvårds-
forretninger, som findes mange steder i 
Sverige, sælger de glas fra forskellige pe-
rioder og i mange størrelser og tykkelser 
med og uden rammer. Også private har 
gamle vinduer til salg.

Hos Gysinge centrum för byggnads-
vård – den største producent og forret-
ning med nyfremstillede gamle model-
ler af alt til gamle huse – fremstiller de 
nye ruder fra forskellige tidsepoker efter 
de gamle metoder, så man kan finde lige 
det, man mangler. Det er vigtigt at kun-
ne få et glas, der passer med falsen. De 
vil dog oftest være dyrere end de ægte 
gamle. De “nye gamle” vil også ofte være 
tykkere end et glas fra før 1930. Indtil da 

GAMLE  
VINDUESGLAS  
ER EN ANTIKVITET
I mange af vores torp-vinduer sidder mundblæste eller håndlavede glas med små 
bobler og ujævnheder. Det giver livligere lys- og farvespil end i nyt glas, som er 
mere dødt.

TEKST OG FOTO: ULLA LIBERG
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blev alt vinduesglas i Sverige blæst som 
store cylindere og derefter skåret op. 
Det gjorde, at de altid blev lidt ujævne.

I vores hus er der glas fra mindst tre- 
fire epoker. Vi har fået fortalt, at det tog 
en del år, inden der var råd til at sætte 
glas i verandaens vinduer, og det er ty-
deligt, at de er af en senere glaskvalitet. 
De har ikke de samme bobler i glasset.

Dobbeltvinduer
Hvis man er så heldig at have gammelt 
glas i sine vinduer og vil bevare dem, 
kan man lave uafhængige dobbeltvin-
duer, som sættes på om vinteren, hvil-
ket også var almindeligt før. Hos vores 
naboer, et ældre par, havde de lagt vat 
i vindueskarmen imellem de ydre og de 
indre vinduer og pyntet med skinnende 
karamelpapir. Vi bruger dog moderne 
lister. Rullegardiner kan også være en 
ekstra isolering.

Mange tror, at det at få nye vinduer 
med tre lag glas vil betyde en betydelig 
energibesparelse. Men det er ikke tilfæl-
det. Det er oftest lige så godt at bevare 
de gamle vinduer, tætne med lister og 
sætte et ekstra vindue indenfor, som så 
kan fjernes om foråret.

Vindueshasper og beslag
Et andet aspekt ved de gamle vinduer er 
de originale hængsler, beslag og hasper, 
som ofte er håndsmedede. Selv om de 
er rustne og ikke umiddelbart indby-
dende, kan de gøres fine og er absolut 

også værd at bevare for eftertiden. På 
Gysinges hjemmeside kan du se gamle 
modeller af forskellige årgange.

Det vil ofte være sådan i de gamle 
huse, at kun et enkelt af vinduerne var til 
at åbne og kun til den ene side. De andre 
er sømmet fast udefra. Det gør sig også 
gældende i vores hus. I de store rum 
med fire vinduer er der dog to, der kan 
åbnes. Det var en besparelse kun at lade 
nogle af vinduerne være med hængsler 
og hasper.

Det bedste er linoliemaling
Med hensyn til maling af gamle vinduer 
er der vist ikke tvivl om, at det bedste er 
linoliemaling. Det var ikke så kendt, den-
gang vi skulle male, så vi valgte oliema-
ling efter først at have penslet med ren 
linolie, for at kittet ikke skulle tørre for 
hurtigt ud. Det har vi så holdt fast ved 
siden.

Det rigtige at gøre, når man skal male 

vinduer, er at tage glasset ud, male vin-
duesrammen og bagefter sætte glasset 
i med ny kit. Det har vi ikke turdet, da de 
gamle glas let går i stykker ved udtag-
ningen. Vi har valgt at male vinduerne 
med glasset i og så reparere kittet, hvor 
det er nødvendigt.

Det er vigtigt at få malet oven på kit-
tet, når den er tørret nogenlunde, da 
fuglene ellers har endnu lettere ved at 
spise den. Vores erfaring er, at den gam-
meldags oliebaserede kit er den bedste. 
Hvis der er noget tilbage i en dåse, tager 
vi det med til Danmark om vinteren, så 
det ikke får frost.

Køb og salg på torpare.dk?
Måske vil der på hjemmesiden opstå en 
rubrik, som hedder “Antikke glas og vin-
duer” – så vi danskere også på dét om-
råde kan være med til at bevare en del af 
den svenske kultur for eftertiden.  

■

•		 www.gysinge.nu	(Gysinge	centrum	för	byggnadsvårds	hjemmeside)
•		 	“Så	renoveras	torp	och	gårdar”	(9.	oplag)	af	Ove	Hidemark,	Elisabet	

Stavenow-Hidemark, Göran Söderström og Axel Unnerbäck, ICA, 2011
•		 	“Gamla	fönster:	renovera,	restaurera	och	underhålla”	af	Eva	og	 

Alf Stenbacka, Nordstedts, 2010
•		 	“Gør	det	selv	–	gamle	vinduer”	af	Flemming	Rasmussen,	 

Politikens håndbøger, 2003

NOGET AT LÆSE I OM GAMLE VINDUER
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PAPIRLØST 
ER  
HOVEDLØST  
– lav en  
god ejeraftale
Fælles eje af en ejendom er en fordelagtig måde at få 
adgang til boligmarkedet på – især økonomisk. Men 
meget bør overvejes, både før købet og mens ejerska-
bet består. Læs her en stribe vigtige råd om at udvise 
rettidig omhu.

TEKST: BJØRN NIELSEN  FOTO: OLE REINHOLD JENSEN

Til forskel fra Danmark har Sve-
rige en egentlig lovgivning 
om sameje, “Lag om samägan-
derätt”, men her finder man 

desværre ikke mange relevante svar på 
dagliglivets udfordringer om livet som 
delejer af en ejendom. Derfor er man 
nødt til lave en ejeraftale – eller sameje-
overenskomst, som dokumentet for-
melt kaldes. Det gode er, at der ikke er 
formkrav til en sådan, hvilket betyder, at 
tager man udgangspunkt i almindelig 
sund fornuft, er man godt begyndt.

Ved en gennemgang af de emner, 
som Advokatvagten i Danske Torpare 
besvarer, tegner der sig et billede af ud-
fordringen, når flere ejere ikke kan enes: 
Tvisterne drejer sig om benyttelse, vedli-
geholdelse, fordeling af udgifter og ind-
byrdes handel med andele.

Disse forhold vil jeg her kommentere 
enkeltvis. Da begrebet samejer dækker 
over alle boformer lige fra søskendepar-
ret, der har arvet deres fælles forældres 
ejendom, til det store kollektiv med 20 
ejerandele og tre generationer, må ne-

denstående idéer nødvendigvis afpas-
ses efter forholdene.

Benyttelse
Regelsæt for benyttelse vil i et vist om-
fang afhænge af, hvordan ejersammen-
sætningen er. Er det familiemedlemmer, 
der ønsker at bruge tiden i huset sam-
men, eller går det mere i retning af et 
fællesskab, der kun består i drift og øko-
nomi, og hvor benyttelsen er delt nøje 
ud efter en forudbestemt plan? Hvad 
med gæster – skal de varsles, skal de be-
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tale for ophold og strømforbrug, og må 
de være alene på ejendommen, uden at 
nogle af ejerne er til stede? Skal der laves 
en form for husorden, som regulerer op-
holdet mere eller mindre detaljeret? Alt 
dét er et spørgsmål om temperament.

Det er en god idé at afgrænse formå-
let negativt, altså hvad formålet ikke er – 
fx erhvervsmæssig benyttelse, udlejning 
eller permanent beboelse.

En form for vicevært eller opsyns-
mand blandt ejerne, der har det over-
ordnede ansvar for ejendommen, kan 
være hensigtsmæssigt. Sådan kan man 

undgå tvivl om ansvaret for vedligehol-
delse, betaling af regninger, aftaler med 
skorstensfejeren osv.

Uanset om samejerne i årets løb har 
en række uformelle køkkenbordsmøder 
om forskellige emner, bør et årligt møde 
formaliseres med en fast dagsorden. Her 
bør bl.a. punktet vedligeholdelse frem-
gå, herunder fastsættelse af den løben-
de faste betaling til samejet. Justering 
af forventningerne kan afstemmes. Man 
kan overveje behovet for vedtægter el-
ler en form for forretningsorden, hvor 
man fastsætter regler for gennemførelse 

af mødet, hyppighed, stemmeregler 
og formalisering af trufne beslutninger 
med referat.

Vedligeholdelse
De fleste af de ejendomme, vi danskere 
køber i Sverige, er ikke nye og kræver 
en del vedligeholdelse. Lav derfor ved 
det årlige møde en vedligeholdelses-
plan, der rækker ét, fem eller gerne ti år 
ud i fremtiden. Samtidig kan der sættes 
tal på de forventede udgifter, så der kan 
laves budget, og de årlige indbetalin-
ger kan afstemmes. ➜
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Aftaler om arbejdsweekender er – 
udover det sociale aspekt – en god 
måde at spare penge. Men aftalerne får 
også de personer, der måske mere eller 
mindre ubevidst kører på fællesskabets 
frihjul, til at bidrage. Bødestraf eller an-
den sanktion for ikke at møde op uden 
god grund kan overvejes.

Fordeling af udgifter
Udgangspunktet må være, at alle ud-
gifter deles ligeligt efter ejerandel, men 
spørgsmålet rejser sig, hvis man har 
en form for eksklusiv brugsret til en af-
grænset del af ejendommen. Hvad så? 
Den sikreste vej til at undgå tvivl er at 
opliste alle udgifter og fordelingen her-
af direkte i ejeraftalen, evt. som bilag. 
Skal de løbede driftsudgifter måske for-
deles efter faktisk forbrug af huset og 
ikke efter ejerandel? Der kan opstilles 
alle mulige matematiske modeller, men 
gør det simpelt.

En fastsat månedlig eller kvartalsvis 
betaling til en fælles budgetkonto, der 

 
NETVÆRK FOR ANDELSFORENINGER
Er jeres svenske fritidshus en andelsforening? Så er det nye netværk for an-
delsforeninger sikkert noget for dig. Der er opstartsmøde i netværket mandag 
den 7. maj kl. 19.30 - 21.30. Mødet holdes hos Danske Torpare, Rosenkæret 13 A 
i Søborg. Det er gratis at deltage. 

Få mere af vide om netværket på Danske Torpares hjemmeside www.torpare.dk  
eller tilmeld dig mødet på mail@torpare.dk. 

kan dække de løbende udgifter, bør 
suppleres med en vis opsparing til at 
imødegå ikke-forudsete udgifter og 
ekstraordinær vedligeholdelse.

Man må aftale, om gæster skal betale 
et fikseret beløb per overnatning per 
hoved for alt, eller om elforbrug og / 
eller andet forbrug skal betales herud-
over. Skal nær familie overhovedet be-
tale, så dén byrde kun pålægges en vis 
kreds af overnattende gæster?

Særskilt kan der være tale om udgif-
ter til finansiering, hvis fordeling nød-
vendigvis må afhænge af, om der er 
optaget fælles eller individuelle lån.

Handel med andele
Hvis en samejer ønsker at træde ud af 
samejet, er det helt afgørende og åben-
lyst, at der bør være forkøbsret til de 
eksisterende samejere. Hvem vil have 
en fremmed ind? Af ejeraftalen skal det 
også fremgå, til hvilken pris de øvrige 
samejere kan overtage andelen. Det 
bør som udgangspunkt være til mar-

kedsprisen, hvad den så end er, men en 
lokal mægler må konsulteres.

Vær opmærksom på, at andelen af et 
sameje også kan overgå ved dødsfald. 
Husk at lave aftaler om, at de øvrige eje-
re har fortrinsret også i dette tilfælde.

Hvis forkøbsretten ikke udnyttes, er 
det herefter et spørgsmål om, hvem 
der kan sælges til, og om de tilbagevæ-
rende samejere har en form for vetoret 
over for eventuelle bydere på ejen-
dommen. Uanset hvad, skal der saglige 
grunde til at modsætte sig salg på mar-
kedsvilkår til udefrakommende.

For at foregribe den situation at flere 
delejere ønsker at benytte sig af for-
købsretten, kan der laves aftaler om 
lodtrækning eller indbyrdes auktion.

Det virker at lave en ejeraftale
Erfaringer fra Advokatvagten i Danske 
Torpare viser, at hvis man gør sit for-
arbejde ordentligt ved at lave klare og 
præcise ejeraftaler fra starten, kan selv 
helt store samejer med mange deltage-
re fungere fint – skønt konflikter næppe 
kan undgås. Men ejeraftalen skal også 
løbende tilpasses virkeligheden.

Mere inspiration  
i Vidensbanken
Husk, at der i Vidensbanken på www.
torpare.dk ligger flere udgaver af sam-
eje-overenskomster, som frit kan be-
nyttes. De fire emner, der er taget op i 
denne artikel, udgør kun de vigtigste 
elementer – få mere inspiration fra 
Videns banken, eller spørg rådgiverne i 
Advokatvagten.

Jeg vil opfordre alle, der påtænker at 
erhverve en ejendom ved sameje, til at 
bruge nogle timer på at få lavet aftaler 
om den fælles benyttelse – uanset hvor 
godt man kender hinanden, og uanset 
hvor stor den gensidige tillid er. Lige så 
fantastisk dejligt, et ejerfællessskab kan 
være, lige så opslidende og ressource-
krævende kan det være ikke at kunne 
enes. 

Så er det rart at have et dokument at 
falde tilbage på, og som i de fleste til-
fælde – måske efter konsultation – vil 
kunne løse konflikten. Om end doku-
mentet da helst skulle blive liggende i 
skuffen som tegn på fordragelighed ...

Bjørn Nielsen er advokat.
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somheder og private anstrenger sig 
denne dag for at vise, hvad Bräkneåns 
dalgång har at tilbyde!

På start- og samlingspladsen Eck-
backen (i Bräkne-Hoby) bydes på under-
holdning og rigeligt med mad og drikke 
– eller fika, som er det svenske ord for 
kaffe og brød. Dagen afsluttes med pris-
uddeling.

Når du vel har overstået “Bräknetram-
pen”, kan du blive eller komme tilbage for 
at gøre nye opdagelser på og omkring 
Bräkneleden. Det er en god idé at købe 
guidebogen, som er fyldt med fotos, kort 
og fakta om området. Læs mere og til-
meld dig på www.braknetrampen.se.

Bengt Mauritzson er journalist og aktiv i 
styrgruppen för Bräknetrampen.

Oversat af Poul Wendelboe. 
                     

     n

I maj indbydes alle cyklister til at nyde Bräkneå-dalens rigdom. Da arrangeres 
“Bräknetrampen” med Blekinge Cykelfestival.

TEKST: BENGT MAURITZSON  FOTO: INGEGERD LINDÉN OG INGMAR ELOFSSON

På cykel i   
SVERIGES HAVE 

B räkneån og Bräkneå-dalen 
strækker sig fra Østersøen 
(Järnavik) i syd til Tingsryd i 
nord. Jeg kan love, at har du 

én gang besøgt denne del af landskabet 
Blekinge – oven i købet i den smukkeste 
forårsdragt – så vil du komme tilbage for 
stadig at gøre nye opdagelser.

I maj måned, i det tidlige løvspring, 
indbydes alle cyklister til at nyde om-
rådets rigdom. Da arrangeres “Bräkne-
trampen” med Blekinge Cykelfestival. 
Den hører tæt sammen med “Bräkne-
leden”, en 60 kilometer lang cykelrute, 
som du kan dele op i et antal etaper. Ru-
ten er afmærket, og på udvalgte steder 
hjælper skilte med tekst til at se og for-
stå samspillet mellem natur og kultur.

Til dig, der ikke tidligere har besøgt 
Bräkneåns dalgång, vil jeg foreslå, at du 
indleder med at deltage i netop arran-

gementet ”Bräknetrampen”. Sidste år var 
rekordår med over 1.000 deltagere, og i 
år regner vi med, at rekorden bliver slået 
igen ved arrangementet den 19. maj.

Fire cykelruter med  
forskellig længde
I år lokker vi med fire spændende ruter. 
En af dem er ny og kaldes ”Kulturtram-
pen”, fordi den gennemføres i en af le-
nets meget aktive kulturbygder.

På ingen af ruterne tages tid. De er af 
forskellig længde, og et par af dem er til-
rettelagt med henblik på de alleryngstes 
deltagelse. Desuden lokker arrangørerne 
med “Elittrampen”, som strækker sig over 
tres, halvfjerds eller halvfems kilometer.

Fælles for alle strækninger er, at der 
langs ruten dukker overraskelser op i 
form af kulturaktiviteter, hvor mad og 
drikke også tilbydes. Forretninger, virk-



To ting, din svenske skovnabo 
aldrig vil fortælle om

En svensk skovejer kunne aldrig drømme om at 
afsløre sit bedste kantarelsted. En svensk skovejer 
fortæller heller aldrig om de penge, som han eller hun 
tjener på sin skov. Det taler man ikke om og da slet 
ikke med sine naboer. 
 Men alle ved, at en velplejet skov kan blive en gylden 
chance. At skoven ikke bare byder på dejlige natur-
oplevelser, men også et godt afkast. Som skovejer i 
Sverige har du sikkert mange spørgsmål vedrørende 

udviklingen af din ejendom. Med vores fuldservice 
koncept er du sikker på, at skoven bliver passet rigtigt, 
og samtidig får du strategisk og økonomisk rådgivning. 
Vil du jage, arbejde eller bare nyde din skov? 
 Hos os får du en individuel pasningsplan, der er til-
passet dine ønsker med skoven. Det eneste, vi ikke 
kan hjælpe dig med er svampestedet. Velkommen til 
at opdage de svenske skoves guld!

sydved.se

Ejer du skov i Sverige? Eller drømmer du om det? 
Sydved er et etableret og engageret skovselskab i Sydsverige, der sætter dig som skovejer i centrum.

Vi hjælper dig med at finde dine egne veje!
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S:t Knutsgillena:  
EN 800 ÅR  
GAMMEL FORENING  
I SVERIGE OG DANMARK
Det drabelige mord på hertug Knud Lavard og hans senere kanonisering  
for omkring 900 år siden i Danmark har betydning i Sverige i dag. 
Den svenske og danske ”forening” S:t Knutsgillena er  
opkaldt efter Knud Lavard.

TEKST: BJØRN DONNIS

Da vi for godt 10 år siden køb-
te torp i Södra Halland, prø-
vede vi som så mange andre 
at lære lidt om den lokale hi-

storie – midt i al husrenoveringen. I den 
lokale landsby Ysby lå en gammel kirke, 
som var ”bygget af munke fra Ringsted, 
skænket af Valdemar den Store og op-
rindelig indviet til S:t Knut”. Det faldt 
mig ikke ind, at denne Knut var ”vores” 
Knud Lavard, før jeg for nylig satte mig 
ind i historien.

”… Magnus [sprang] op og røg, som 
en slagsbroder, lige i håret på Knud, 
der nu endelig mærkede uråd og fór 
med hånden til sit sværd, men fik det 
knap halvt af skeden, før issen var flakt, 
og han segnede død til jorden”, skrev 
Saxo Grammaticus i tidernes morgen. 

Dette fæle mord skete i 1131, hvor 
hertug og kongesøn Knud Lavard (søn 
af Erik Ejegod) blev dræbt af sin fætter 
Magnus i Haraldsted Skov nær Ring-
sted. Hertugen blev efterfølgende 
helgenkåret (kanoniseret) i 1169, og 
dette kom til at spille en vigtig rolle, 
der rækker langt frem – på sin vis til 

vores dage og 
tæt på vores 
egen grund i 
Sverige.  

En for--
ening for 
købmænd 
Den by, der lig-
ger tættest ved 
vores torp, hedder 
Laholm – en lille og 
meget gammel by. I 
vikingetiden var der stor 
handelsplads, og i den tidlige 
middelalder voksede stedet til en 
handelsby, Hallands vigtigste på grund 
af den fantastiske beliggenhed. Lidt 
gemt fra havet, med borg og handels-
veje til Småland – men først og frem-
mest var Laholm byen, der forsynede 
Europa med saltet laks. 

De internationale købmænd i La-
holm havde ligesom i andre handels-
centre brug for pakhuse, havne, låne-
muligheder, udveksling af oplysninger 
og gerne lidt aftalte priser samt deling 

af markedet. Statsmagten – kongen – 
havde nok at gøre med at holde sig ved 
magten, føre krige mod slægt og nabo-
er og undgå at blive myrdet, og derfor  
sluttede købmændene sig meget tidligt ➜

 
 
 
 

Det originale 
sejl fra S:t Knuts-

gillet i Laholm, fundet i jor-
den i 1800-tallet. Billedet er spejlvendt for at vise 

aftrykket. Seglet findes i dag på Nationalmuseet i 
København. (Foto:  S:t Knutsgillet i Laholm).
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sammen i gilder (gillen). I dag ville vi kal-
de det brancheorganisationer, netværk, 
VL-grupper eller foreninger. 

I gilderne drøftede købmændene 
fælles interesser, lavede ordninger, 
der lignede forsikringer og indbyrdes 
sociale sikkerhedsnet, aftalte priser, 
netværkede – og festede. Da det reli-
giøse aspekt gennemsyrede alt den-
gang, antog man en skytshelgen. Og 
i det danske rige blev købmændenes 
skytshelgen Knud Lavard, og køb-
mændenes gilder i Norden blev såle-
des opkaldt efter Skt. Knud. Lige syd 
for os opstod det bedre kendte gilde: 
Hanseaterne.

Gilder over grænsen
Opblomstring i handlen gjorde køb-
mændenes gilder internationale med 
indflydelse og kontakter, der rakte ud 
over den enkelte by og det enkelte 
land, og efterhånden opstod der man-
ge Skt. Knuds gilder i Østersøområdet. 
I 1231 blev der afholdt et fællesmøde 
(en synode) i Ringsted og igen i 1286 i 
Skanör, der var en af de vigtigste byer 
på grund af sildefiskeriet i Øresund. På 
synoderne aftaltes en fælles vedtægt 

– en skrå – og derved havde man op-
rettet en ”landsorganisation”. På dette 
tidspunkt var der over 50 Skt. Knuds 
gilder i hele Østersøområdet. 

Vores ”egen” by Laholm fik naturlig-
vis også sit gille. Et af de mest hånd-
gribelige beviser er, at man i jorden i 
slutningen af 1800-tallet fandt gillets 
originale sigill (seglstempel), som se-
nere blev solgt til Nationalmuseet i 
København, hvor det kan ses i dag. 

Fra 1525 kom reformationen til Dan-
mark, og da Skt. Knuds gilderne havde 
en katolsk skytshelgen, blev gilderne 
forbudt i 1526, og kongen inddrog de-
res formuer. Samtidig var kongen og 

staten nu blevet så velorganiseret, at 
man selv overtog styringen af uden-
rigshandlen. 

Her kunne historien være endt – ef-
ter 400 år. Men gilderne i Malmö, Lund, 
Ystad, Tallinn og Flensburg holdt lav 
profil og overlevede. Tallinn lukkede 
i 1920, mens de fire andre overlevede 
som selskabelige foreninger. Efter ta-
bet af Skåne og af Slesvig i hhv. 1658 
og 1864 var der ingen gilder tilbage i 
Danmark.

Gildernes tilbagekomst
Mere end 400 år efter reformationen 
og 800 år efter drabet på Knud Lavard 
sker der noget. Omkring anden ver-
denskrig tager man i de overlevende 
svenske gilder initiativ til at genop-
rette andre gilder, hvor de før har 
eksisteret, hvis der er lokal interesse. 
Således genopstår gilder i Ringsted 
(eneste danske), Landskrona, Tuma-
thorp (Simrishamn), Laholm, Skanör-
Falsterbo, Visby og Ronneby.

Åldermann Arne Mårtensson fra S:t 
Knutsgillet i Laholm fortæller, at med-
lemmerne (”brødrene og søstrene”) 
i dag først og fremmest opfatter sig 

VIL DU VIDE 
MERE?

Er du interesseret i mere infor-
mation, så kontakt dit nærmeste 
gilde. 

Få adressen fra gildet i Ringsted: 
www.sctknudsgilde.dk.

Fugleskydning i S:t Knutsgillena kaldes papegojskjutning og foretages med bue og pil mod en modelfugl eller anden skydeskive.  
Illustrationen er et træsnit fra Olaus Magnus’ ”Historia om de Nordiska Folken”, 1555.
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selv som kulturbevarere af den histo-
rie, som netop S:t Knutsgillet repræ-
senterer. 

Gilderne afholder arrangementer, 
baller og årsfester og prosaiske fore-
dragsaftener – med ceremonier og 
taler. Og bestyrelsesmedlemmerne 
har sære, gamle titler som 1. og 2. Sto-
lebroder, Skaffer, Gilleskronikör. Man 
uddeler priser eller støtter gode for-
mål, og der afholdes typisk også en år-
lig fugleskydning (papegojskjutning). 
Gilderne er renset for logemystik, luk-
kethed og hemmeligheder og er i dag 
ikke-religiøse.

Med andre ord er dagens skandina-
viske S:t Knutsgillet egentlig en for-
ening som fx Danske Torpare – men 
altså bare med over 800 års skandina-
visk historie. Gad vide, hvordan Dan-
ske Torpare ser ud om 770 år?  

n

Tak for uvurderlige oplysninger 
fra Knud Thirup, oldermand i Skt. 
Knuds gildet i Ringsted, og Arne 
Mårtensson, ålderman i S:t Knuts 
Gillet i Laholm samt ”brødre” og 
”søstre” i gildet.

Tårnet på Ysby kirke, Hallands 
ældste kirke. Tårnet er angiveligt 
opført af munke fra Ringsted og 

indviet til Knud Lavard. 

”Magnus sprang op og 
røg, som en slagsbroder, 

lige i håret på Knud, 
der nu endelig mærkede 
uråd og fór med hånden 
til sit sværd, men fik det 
knap halvt af skeden, 

før issen var flakt,  
og han segnede død  

til jorden”.

FOTO: BJØRN DONNIS
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Et slott med årlig  
KNÄCKEBRÖDSKRIG
Torpare fik en mail: 
Jag är inte med i er förening men läser med glädje er tidning när den kommer 
till mitt jobb på lantmäteriet i Hässleholm. Jag har ett litet tips att ge angående 
smultronställe, eller rättare sagt utflyktsmål för det ligger inte avsides. 

TEKST OG FOTO: KATARINA LARSEN

C a 1 mil söder om Hässle-
holm ligger det gamla slottet 
Hovdala. Här finns under-
bara strövområden, både till 

fots, på mountainbike, med hund eller 
på hästryggen. Det har satts ut skyltar 
lite överallt som berättar om slottets 

och omgivningens historia. T.ex. finns 
en tavla uppsatt angående bysamhäl-
let Broslätt som fanns i nära anslutning 
till slottet där alla hantverkare, som träs-
komakare, postbud, tunnbindare med 
flera bodde när det var full verksamhet 
på slottet. 

MER OM  
HOVDALA SLOTT
Hovdala slott och dess omgiv-
ningar är ett utflyktsmål som lockar 
gammal som ung. Slottet bjuder 
på historiska vingslag genom en 
kullerstensbelagd innergård. Un-
der året arrangeras också skörde-
marknad, äpplemarknad, naturvan-
dringar, konstutställningar, kon serter 
mm. Mer information om slot-
tet och omgivningarna finns på  
www.hassleholm.se/hovdalaslott.

Hitta hit från Hässleholm
Fölg väg 177 söderut. Passera Finja-
sjön och någon kilometer senare 
finns skyltning åt höger.

Se program for medeltidsdagarna 
på www.rikstornering.se.

MIT SMULTRONSTÄLLE
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Det finns också ett café med under-
bart goda bakverk och en restaurang 
som är öppen framför allt på somma-
ren med mycket god mat. Även en liten 
butik är inrymd i längorna där man kan 
köpa souvenirer och se på en riktig snap-
phane (friskytt) bössa. 

Slottet har också midsommarfirande, 
berättaraftnar med olika berättare som 
berättar roliga och intressanta historier 
och ger målande skildringar om spöken 
mm medan man sitter ute på borggår-
den och lyssnar i den ljumma sommark-
vällen.

Det allra roligaste, som nu har varit 
de sista två åren är Knäckebrödskriget! 
I maj samlas en medeltidsförening och 
även personer från Kanada, Tyskland, 
Danmark, England med flera länder och 
strider i riddarrustningar om på vilken 
sida man ska bre smöret på knäckebrö-
det under nästkommande år. Då tar rid-
dare på sig sina rustningar, väpnare och 
svenner rustar sig, och sedan börjar den 
avgörande striden …

Anfallarna ska ta sig igenom en väl-
digt trång passage för att nå fram till 
de åtråvärda knäckebröden och får 
man inte upp sin sköld i tid så viner 
svärd och spikklubbor obarmhärtigt 
på hjälmen man har på huvudet. Allt 
är på fullt allvar och dräkter och rust-
ningar är fantastiskt välgjorda. Under 

dagen kan man även se medeltida 
hantverk och lekar på plats. 

I år blir Knäckebrödskriget den 18-
19 maj på Hovdala slott, och jag re-
kommenderar varmt ett besök, både 
för att uppleva “kriget” och de vackra 
omgivningarna.  

■ 

 
HAR DU FÅET LYST TIL KNÄCKEBRÖD? 
Her er en god, svensk opskrift…
25 g gær opløses i 5 dl lunkent vand. Tilsæt 1 tsk. salt, 2 tsk. stødt fennikel eller 
kommen, 2 spsk. olie og ca. 650 g groft rugmel. Ælt dejen, som skal være lidt 
klæbrig. Lad den hæve en halv time.

Del dejen i 25 dele og rul dem til kugler. Udrul dem meget tyndt på et melet 
bord – først med en almindelig kagerulle og dernæst med en pigkagerulle 
(eller prik dejen med en gaffel). Bag dem ca. 8 min ved 250 grader. De skal 
være brune, men ikke brændte. 

Opbevar de kolde knækbrød i dåse.
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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 
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2444

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

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

  

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 

Din 
ejendomsmægler 

i Kronoberg, 
nord Skåne og 
Blekinge Län

Eneste ejendomsmæglerfirma med dansk statsaut. og svensk 
registreret ejendomsmægler i Kronobergs Län.

Samarbejdsaftale med Danske Torpare, hvilket giver dig økonomiske 
fordele som køber eller sælger af ejendom gennem os.

Vi har haft kontor i området siden 1993 og yder altid personlige 
fremvisninger af ejendomme.

Kontakt ejendomsmægler Jørgen Johansen på +46 459 81110 og få 
en uforpligtende snak om hussalg eller send mig en mail på 
jorgen@sfbab.se

Norra Esplanaden 10  l  S-343 30 Älmhult  l  +46 476 12000  l  www.sfbab.se

Du kender sikkert problemet med sur og fugtig lugt, 
som møder dig, når torpet åbnes efter at have været 
ubeboet i månedsvis.
Der skal friskes op, og det gør en DOFTA® lampe.

DOFTA® brænder uden flamme, men udsender en 
usynlig røg, der gennem en katalytisk proces renser 
luften og neutraliserer dårlige lugte – også fra mad-
lavning, rygning, husdyr etc..

Fås både med og uden duft.
Mange modeller.

Læs mere og bestil på www.dofta.dk

Dårlig lugt i torpet?

SVENSKA TRASMATTOR
Traditionsrigt håndværk til moderne hjem
w w w.svensk aTrasmaTTor.com
Lädja norregård   360 30 Lammhult, småland   Tel +46(0)70 – 615 04 63
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 TIPS & NOTITSER

En travl 
forbindelse
Hver dag kører omkring 20.000 
mennesker over Øresundsbroen 
for at arbejde eller studere, og det 
gavner både den danske og sven-
ske økonomi.

Det er i år 10 år siden, at den store sven-
ske forfatter og vores alle sammens 
Astrid Lindgren døde, 94 år gammel. 
Hendes bøger er oversat til næsten 90 
sprog i 100 lande og har solgt over 100 
mio. eksemplarer. Og i 2014-15 havner 
hendes billede på den nye svenske 20 
kroneseddel. 

Læs mere på www.astridlindgren.se. 

EMIL, 
MADICKEN, 
PIPPI OG 
ALLE DE 
ANDRE

BLIV 
KLOGERE 
PÅ TRÆ 
OG 
BRÆNDE
På kortlink.dk/amng kan du bl.a. 
læse, hvordan du fyrer korrekt og 
tager et ”grønt” ansvar. 

EN HÅRD 
VINTER FOR 
VILDSVINENE 
Den svenske bestand af vildsvin 
er mindsket kraftigt. Det menes, 
at årsagen er den hårde vinter 
sidste år, hvor dødeligheden 
steg, og mange søer undlod 
at forplante sig. Megen sne og 
kulde gør, at mange af dyrene 
dør af sult eller bliver svage.

”Jag vill skriva för en läsekrets som 
skapar mirakel. Barn skapar mirakel när 
de läser” (citat Astrid Lindgren).FLERE ØKO-VARER 

I SVERIGE
En ny opgørelse fra den svenske 
økologiske informationsservice Eko-
web viser, at salget af økologiske 
varer i Sverige stiger støt. 

På blot et år er salget steget med 
11% til 9,2 mia. svenske kroner. Den 
større efterspørgsel kan komme de 
danske økologiske landmænd til 
gode, da de afsætter en del varer 
til Sverige. Tallet forventes at blive 
ved med at stige.

Telia har lanceret en ny service, hvor 
du kan tale og sms’e i de nordiske 
og baltiske lande til danske priser 
(det gælder ikke mms og data). 

Servicen hedder Roam like 
home og gælder i to nye abon-
nementer, 4EVERYTHING Light 
og 4EVERYTHING Premium. For 
at udnytte Roam like home skal 
du være på TeliaSoneras net.  
Læs mere på www.telia.dk. 

SNAK OG SMS TIL 
DANSKE PRISER 
I SVERIGE SKÅNES DJURPARK

FOTO: JOHANNES JANSSON/NORDEN.ORG
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MUS PÅ 
TORPET?
Dette er et problem, som dukker op 
igen og igen på torpet. Et venligt med-
lem har foreslået det gamle svenske 
bonderåd, at du kan plukke friske ene-
bærgrene, som lægges i flade papkasser 
og stilles ind under stole og skabe i de 
rum, der har besøg af mus. Mus kan til-
syneladende ikke lide lugten af enebær. 
Grenene skal udskiftes en-to gange år-
ligt. 

Har du succes med ”enebærkuren”, er 
du velkommen til at sende os en mail. 
Medlemmet har brugt enebærgrene i 
otte år – uden at der er kommet mus ind.

TORPARE
UDGIVER BOG
SOM FOREGÅR
I SVERIGE
Torpare-medlem Camilla Stockmarr 
udgav i februar romanen ”Udflytter-
ne”, som handler om en dansk kerne-
familie, der flytter fra København til 
en nedlagt vandmølle i Sverige. Bo-
gen foregår i 1970’erne, hvor drøm-
men om det enkle liv trækker. ”Ud-
flytterne” har fået gode anmeldelser 
i bl.a. Politiken. Hør forfatteren for-
tælle om bogen på Kortlink.dk/apdt. 

TORPARE 
UDSTILLER SIN 
KUNST I 
SMEDSTORP

Torpare Lis Gram udstiller sine male-
rier i april i ”Galler i Banken” i Smed-
storp (ca. 30 km nord for Ystad). 
Denne separatudstilling er én af 
mange på den årlige KonstProme-
nad, som afholdes i Smedstorp.

Lis Grams udstilling viser malerier 
inspireret af ophold i Bökeberg på 
ødegården, hvor skov, marker og 
de mange søer er en stor gåde rent 
kunstnerisk. Derudover viser hun en 
del malerier inspireret af studieop-
hold i Japan, Wales og Grækenland. 

Udstillingen er åben den 14. og 
15. april kl. 12-16, hvor kunstneren 
selv vil være til stede. I 1997 købte 
Kalmar Kommune i øvrigt en sten-
skulptur af Lis Gram, og denne står 
nu foran Kalmar slot.

UDVANDRERNES HUS
I Växjö findes et museum, hvor du 
kan blive klog på de svenske ud-
vandrere og deres historie.  Der fin-
des bl.a. udstillinger, bibliotek og 
arkiv på stedet.  Læs mere på 
www.utvandrarnashus.se.

SVERIGE 
MÅ GERNE 
BETRÆDES
Som en hyldest til vores naboland 
Sverige sætter Kulturstationen Van-
løse fokus på den svenske kultur i al 
dens mangfoldighed. Der skabes et 
svensk tværkulturelt univers inden 
for musik, børneteater, litteratur, 
kunst, boder og gastronomi, som 
udforsker og udfordrer publikums 
viden om den svenske kultur. Kultur-
ugen afholdes den 7. - 12. maj 2012. 
Læs mere om programmet ”Blitz 
Sverige – Sverige må gerne betræ-
des!” på kortlink.dk/ar64. 
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ÆBLE-
BLOMSTER 
PÅ GLAS  
– med procenter

F or mange år siden var jeg på 
en guidet naturvandring med 
en naturvejleder, som også 
havde nogle spændende 

snapseopskrifter på sit repertoire. En af 
opskrifterne var at bruge blomsterne 
fra forskellige frugttræer og bærbuske. 

Jeg har brugt denne opskrift flere 
gange og har efterhånden lavet snaps 
på blomster fra forskellige frugttræer 
og bærbuske. Og en af de bedste blom-

ster til snaps kommer fra æbletræet. 
Hvis du vil have æbler på træet, skal 
du selvfølgelig ikke plukke alle blom-
sterne.

Alt efter hvornår frosten forsvinder, 
vil det være muligt at plukke æble-
blomster i april måned.

Hvis æbletræet står ved huset i Sve-
rige, kan det måske være lidt senere, da 
foråret ofte kommer to-tre uger senere 
end i Danmark.

TEKST: NIELS STÆRUP  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN

SÅDAN GØR DU:
✔ En flaske vodka (billigste mærke fra fx Netto – min. 37%)
✔ Et glas med et tætsiddende låg (må ej være brugt til sild) 
✔ En god håndfuld blomster fra et æbletræ
✔ Hæld æbleblomsterne i dit glas, tilsæt vodka, og sæt låg på
✔ Lad det hele stå to-fire uger
✔ Du må gerne ryste glasset et par gange om ugen
✔ Smag gerne undervejs, så smagen rammer det, du kan lide
✔ Når trækningen er færdig, så lad din kryddersnaps hvile i to uger, før den nydes
✔ Hæld snapsen i en smuk glaskaraffel eller lignende, så du også kan nyde synet

Æbleblomsterne ser ikke kun kønne ud på æble-
træet. De kan gøre god nytte til en gang æblesnaps, 
og det er slet ikke dumt for helbredet.
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Lidt om den lægelige historie
I Biblen har æblet fået en særlig plads, 
da Eva fristede Adam til at spise af 
kundskabens træ. I den græske myto-
logi blev æblet helliget kærlighedens 
gudinde, Afrodite, og der har været en 
tro på, at æblet gav et evigt liv. 

Æblet er i tidens løb også blevet brugt 
som et af de utallige midler, der skulle 
fremme elskovslysten. Æblete, æblemost 
og æblevin er gamle og velkendte mid-
ler i husapoteket.

Rå æbleskræller fremmer urinsyreud-
skillelsen, og stegte æbler hjælper på 
træg mave og virker febernedsættende 
og nerveberoligende. Ved gigt samt ved 
nyre- og blærelidelser og forstoppelse 
anbefales det at spise et eller to rå æbler 
før måltiderne. Æblesaft virker helbre-
dende på forkølelse, hoste, hæshed og 
bronchialkatar.

Æblevin og æblemost har vist hel-
bredende virkning over for blære- og 
nyrelidelser samt ved feber, betændelse, 

snue og hoste. Revne æbler bruges sta-
digvæk mod diarré, og rådet menes at 
stamme fra folkemedicinen hos den ind-
fødte befolkning i Afrika.

Se flere opskrifter på  
www.kryddersnapse.dk  
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KENDETEGNET  
PÅ DÅDYR
er hundrede og elleve ...

Især i Skåne er der særdeles gode muligheder for at opleve fritlevende dådyr. Og 
går man så vidt som til at spise dådyrkød – som ryg eller kølle og med tyttebær og 
waldorfsalat til – så er det lige før, man kan høre englene synge.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

Et hundrede og elleve: 111. 
Nej, det er ikke et fejlopkald 
til alarmcentralen. Det er den 
bedste måde at lære dådyrene 

at kende på ude i naturen! Bagenden af 
en hjort, “spejlet” som det kaldes, er hos 
rådyret kridhvidt og hos kronhjorten 
gulbrunt, men hos dådyret er det hvidt 
med tre tydelige lodrette, sorte striber, 
som med lidt god vilje kan læses som 
tallet 111. 

Spejlet hos dådyret afgrænses nem-
lig af to sorte striber, og den forholdsvis 
lange hale i midten af spejlet er sort på 
oversiden. Disse aftegn er ens hos både 
hannen (hjorten), hunnen (dåen) og kal-
ven.

Spejlet ens sommer og vinter
Sommerpelsen er hos begge køn og 
kalven smukt rødbrun og med de ka-
rakteristiske hvide pletter, som de gamle 
føniker i oldtiden så som et symbol på 
en stjernedækket nattehimmel. Derfor 
anså de dådyret for et helligt dyr. Hen 
over ryggen går der ydermere en bred 
sort stribe fra hals til halespids. 

Vinterpelsen er gråbrun, en farve, som 
kamuflerer dyrene godt både i det åbne 
landskab og i skovområder. Men spejlet 
er ens i både sommer- og vinterdragten. 

Der findes også sorte farvevarianter af 
dådyr og helt hvide, som ikke er albi-
noer.

Stolt og eftertragtet gevir
Hjorten har dog et kendetegn til, som al-
tid tiltrækker sig opmærksomhed, og det 
er det flotte gevir. Geviret dannes i løbet af 
sommeren og er færdigudviklet i septem-
ber og kastes igen i maj. Hjortens gevir 
syner i de første leveår ikke af så meget, 
men omkring fem-seks-års alderen udvik-
les den såkaldte fuldskuffel (dvs. geviret er 
færdigdannet med en ”skovl” i hver side), 
som er et gigantisk stykke arbejde fra 
naturens side og stort i forhold til dyrets 
størrelse.

Sådan et gevir er som trofæ eftertragtet 
blandt jægere, og i de svenske jagtstuer 
(hornfarstun) vil dåhjorte-gevirerne altid 
hænge på en fremtrædende plads.

Nu er det jo ikke kun til pynt og for sjov 
skyld, at hjortene hvert år bruger tid og 
ressourcer på at bygge et gevir op. Det 
skal bruges til at imponere med og til de 
indbyrdes kampe om dåerne i brunst-
tiden, som for dådyret finder sted fra midt 
i oktober til midt i november.

Det bedste sted at opleve disse kampe 
på nært hold er i Jægersborg Dyrehave 
nord for København. Kampene ender 

som hos de fleste dyrearter næsten altid 
fredeligt. Dog kan det ske, at hjortenes 
gevirer i kampens hede filtrer sig ind i 
hinanden, og resultatet bliver en dødelig 
udgang.

Er man i Sverige i dådyrets brunsttid, 
kan man opsøge en af de mange hjorte-
farme og dér iagttage det til tider ret vold-
somme skuespil. Et kendt hjorthägn lig-
ger i Ulvered, tæt på Mästocka i Laholms 
kommune. Stedet er også et fint madsted, 
hvor man kan nyde en god hjortebøf og i 
december Det vilda julbordet.

Dådyrkød: uhhmm!
Om de forskellige slags kød som spise så 
mener jeg, sådan helt personligt: elsdyr-
kød? Jo, men ikke for meget og ikke for 
ofte. Kød fra kronhjort? Udmærket. Rådyr-
kød? Kendt af de fleste som dyreryg og 
dyrekølle – fint nok. Men dådyrkød som 
ryg eller kølle og med tyttebær og wal-
dorfsalat til – ja, så er det lige før, man kan 
høre englene synge.

Jeg vil gætte på, at det var årsagen til, at 
kongehuset og adelen allerede i middel-
alderen indførte dådyret til Danmark, som 
Skåne dengang var en del af. Og da dådyr 
trives fint i fangenskab, i modsætning til 
rådyr, blev det hurtigt et populært sup-
plement på de adeliges middagsborde.
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Sukkerroer støtter bestanden
Dyret er nøjsomt, og selvom kalvene 
fødes ret sent på året, i juni – juli, og de 
derfor ikke når at blive voksne, før vin-
teren sætter ind, klarer de sig alligevel 
godt i de svenske vintre. Dog vinterfod-
rer man med bl.a. sukkerroer (socker-
betor) for at sikre bestanden. Hvis man 
på sin færd rundt i det svenske ser suk-
kerroer og korn udlagt, kan man være 
sikker på, at det er til de fritgående då-
dyrflokke, “rudler” som de også kaldes 
på dansk.

Dådyr blev også brugt som gaver 
blandt de rige. Den lille bestand af hvi-
de dådyr i Jægersborg Dyrehave er op-
rindelig en gave til kong Christian den 
6. fra fyrst August af Sachsen i 1737.

Fraværende i over 100.000 år
Er dådyret så en invasiv art, som hellere 
skulle være blevet nede i Tyrkiet? Både 
ja og nej. Det blev godt nok indført til 
Europa i 1200-tallet, men før den sidste 
istid, i mellemistiden, var dådyret en 
naturlig del af faunaen her i Norden. 
Det viser de mange knoglefund fra køk-
kenmøddingerne. 

En istid, hvor både Danmark og Sve-
rige blev lagt i en stor kummefryser, 
var dog mere, end hvad dådyret kunne 

klare, så det forsvandt og dukkede ikke 
senere op af sig selv.

Oplev selv dådyrene
Vil man opleve fritlevende dådyr, er 
der særdeles gode muligheder specielt 
i Skåne. Fra mange godser udsættes 
rudler i det fri fra de tidligere indheg-
nede dådyrstammer. Kun få kilometer 
fra Malmø ved godset Næsbyholm, som 
ligger 15 km syd for Skurup, går dådyr-
rudlerne frit omkring på godsets jorder. 
Og det samme sker østpå ved mange 
skånske herregårde og godser.

For dem, som ønsker den helt store 
naturoplevelse med dådyrene i en fin 
harmoni og samklang med et smukt 
landskab, kan jeg anbefale Hjortslingan, 
en strækning på 45 km fra Eljaröd ved 
Brösarp, gennem Degeberga op til Tol-
larp ved Linderödsåsen.

På vejen kommer man tæt på det 
gamle renæssanceslot Vittskövle, og 
man passerer slottet Maltesholm.

Dådyr krydser veje i hele flokke
I disse dådyrområder er det som bilist 
vigtigt, at man afpasser farten efter for-
holdene. Som min svenske nabo siger: 
”Det er ikke tilstrækkeligt at se på ve-
jen, man skal også se til siderne”. Dådyr 

færdes næsten altid i større eller mindre 
rudler, og hvis flokken skal over en vej, 
følges de altid ad, så vent tålmodigt, til 
sidste dyr har passeret.

Som bilist kan et frontalt møde med et 
dådyr være skæbnesvangert. Størrelses-
mæssigt ligger dådyret et sted mellem 
en kronhjort og et rådyr. For nylig skrev 
aviserne om en bilist, der omkom efter 
mødet med et dådyr, som røg ind gen-
nem forruden.

Kronprinseparret fejret  
i dådyr-land
Maltesholm er også kendt for andet end 
de store dådyrflokke. Friherre Nicklas 
Palmstierna til Maltesholm er jagtkam-
merat og god ven med kronprins Frede-
rik, og kronprinsens officielle forlovelse 
med kronprinsesse Mary blev på behø-
rig vis fejret på Maltesholm ved et gigan-
tisk krebsegilde med rigeligt af snapse, 
krebs og dertil hørende karske drikkevi-
ser. Og det er ganske vist, for det stod at 
læse i aviserne næste dag.

Ak ja, kongehuset er jaget vildt hele 
året, mens dyret med de store “dådyr-
øjne” kun må jages nogle måneder af 
året.    

      ■
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Alt tømrer og snedkerarbejde udføres i Danmark og Sverige

Vi påtager os gerne totalentrepriser

Skåne bygge- og anlægsservice

Vedr. Sverige kontakt Per Kamper +45 2980 2626
Vedr. Danmark kontakt Thorbjørn Kamper +45 6160 7474

mail@skaanebyg.dk www.skaanebyg.dk

Telefon hverdage kl. 8 - 17.

IP kamera - indendørs m/Motor 

Overvåge dit hjem / Sommerhus. 

En kombination af billeder af god kvali-

tet og et brugervenligt interface, sørger 

for at give bruger en gennemført god 

oplevelse. Drej kamera i den position du 

ønsker. Du kan modtage billeder på      

e-mail, når der er bevægelse foran ka-

mera, det giver en god dokumentation.  
 

Se live billeder fra test kamera på 

www.legtech.dk 

 

LEGTECH - Forstand på elektronik 

info@legtech.dk • www.legtech.dk 

 SMS Varmestyringer til dit sommerhus  

Regulér varmen, forespørg på temperaturen  

eller få besked ved ubudne gæster, 

alt sammen til din mobiltelefon. 

 
Få teknisk support & vejledning på alle hverdage  

fra kl. 10-15 på telefon +45 7734 9045 

Se alle modellerne på www.legtech.dk og få hjælp til 

hvilken løsning som passer til Jeres behov. 

 Kamera overvågning 

MMS Kamera  og Tyverialarm 

(Incl. Sim-kort) 

Du kan modtage billeder på 5 forskellige 

mobiltelefoner og samtidig modtage  

billeder på din e-mail. 

Ved bevægelse foran kamera eller rum-

sensor starter sirene og sender straks 

billeder til din mobil og e-mail. 

Styringen har yderligere en ekstra relæ-

udgang, som kan tilsluttes et varmeappa-

rat. Med simpel sms besked fra din mobil, 

kan du tænde/slukke varmen. 

 

Se alle nye kameraer på www.legtech.dk 

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 

 



Beskyt dit sommerhus mod indbrud og brand
Hos os indgår altid fri installation, livstids materialegaranti, fri udryk-
ning og fri service uden bindingstid eller årsafgifter. Vores alarmer 
anbefales for tiende år i træk af Villaägarnas Riksförbund.

Vi tilpasser selvfølgelig alarmen i forhold til kæledyr uden beregning 
og den er så brugervenlig at selv børn kan håndtere den.

Enkelt, trygt og overkommeligt. Velkommen til den kloge alarm hos 
Trygga Hem!

Tilbuddet gælder for medlemmer af Danske Torpare, til og med 15. juni 
2012.

Bestil eller få mere at vide:
Ring til +46 8 625 97 70 
eller besøg www.tryggahem.se/dansketorpare

Tilb
ud til

 

Danske Torpare 

Spar 3
.12

0 se
k! 

 
Nu kun 

2.475 sek  
+ 270 sek/md 
Ordinær pris 5.595 sek

 + 310 sek/md

Hjemmealarm med 

vægterudrykning
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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

Idyllisk torp i det nordlige Småland
Indrykket 14. marts 2012 
Ensomt beliggende torp midt i skoven. 
65 m2 + gæstehus på 10 m2. Brændeovne 
og brændekomfur. Udhus, jordkælder, 
badehus. 5.000 m2 grund. 300 km fra 
Helsingborg.
Se meget mere på http://torp.toftebo.dk
Pris: DKK 325.000
Mail: torp@toftebo.dk
Tel.: 4055 1160

Fritidshus ud til Helge Å
Indrykket 13. marts 2012 
Nær Markaryd. Nemt, gult træhus med 100 
m til bade- og fiskemulighed ved Helge Å.
Renoveret i 2010 med nyt tag, brændeovn 
og kloaksystem.
Mere info: www.historiedeling.dk
Pris: SEK 850.000
Mail: B.skriver@hotmail.com
Tel.: 3930 5554 / 2812 5554

Ødegårds andele
Indrykket 13. marts 2012 
2 andele i gammelt hus med indlagt el 
og vand. Skøn beliggenhed i Småland ca. 
40 km fra Jönkøbing, tæt på Isaberg og 
badesø. Vi er pt. 6 andelshavere, men vil 
gerne udvide med flere der bruger huset.
Ydelse pt. pr. måned: DKK 400. 
Pris: DKK ca. 30.000 pr. andel
Mail: lone-per@privat.dk
Tel.: 3025 0142

Ugenert beliggenhed
Indrykket 12. marts 2012 
Hyggeligt torp med ugenert beliggen-

hed på 2.400 m2 grund. Indlagt el. Gravet 
brønd.
Beliggende i Småland nær Emmaboda.
Ca. 3 km til fin bade og fiskesø.
Pris: DKK 195.000
Mail: johnorn@live.dk
Tel.: 4244 1069

13 ha skov/landejendom
Indrykket 12. marts 2012 
110 km nord for Helsingborg ad E4 sælges 
gammel mindre ejendom med store 
udebygninger. 125.000 m2 blandet eng og 
skov med dyrevildt. Mulighed for jagt.
Pris: DKK 995.000
Mail: ullavadstrup@gmail.com
Tel.: 4098 9458

Andel i ødegårdsfællesskab
Indrykket 8. marts 2012 
Smuk vedligeholdt ødegård 20 km fra 
Isaberg har en andel til salg.
Andelsfællesskabet har eksisteret i 14 år, og 
vi ønsker 1 - 2 nye andelshavere. Se mere 
på www.luckna.dk
Pris: DKK ca. 100.000 pr. andel
Mail: eloknap@webspeed.dk
Tel.: Hans 4088 6001 - Michael 4052 2150

Andelslejlighed ved Isaberg
Indrykket 8. marts 2012 
Total nyistandsat 53 m2 lejlighed midt i 
skøn natur.
Indeholder: Stue med åbent nyt køkken 
+ soveværelse med altan + toilet med 
badekar. 
Fuldt møbleret. Ligger 3 km fra Isaberg 
med skisport og golf. 
Pris: DKK 130.000
Mail: frank.larsen5@gmail.com
Tel.: 4717 2254 / 2034 2254

TING OG SAGER

Sælges

El vandvarmere
Indrykket 14. marts 2012 
3 stk. Panasonic gennemløbsvandvarmere 
- 2 modeller. 
Kan henvise til link for mere information.
Pris: DKK 1.200 og 1.800
Mail: sblueindk@yahoo.com
Tel.: 6171 1957

Muldtoilet
Indrykket 12. marts 2012 
Er du træt af at tømme toilettet flere gange 
om ugen?
Muldtoilettet fungerer på naturens egne 
vilkår uden strøm eller vand.
Pris: DKK 2.000
Mail: neelpoul@hotmail.com
Tel.: 4094 1804

Cykler
Indrykket 12. marts 2012 
En dame og en herre SCO - Holland club 
med torpedo 3 gear. Findes i Perstorp.
Pris: DKK 800
Mail: brithras@oderljunga.se
Tel.: 0046 705 631 906

Kano, Trapper Mari TMS
Indrykket 12. marts 2012 
Trapper 3 personers kano. Smuk og kun 
brugt 3 gange. Teakbundbrædder. Medføl-
gende tilbehør: 2 padler, ekstra stol med 
hynde og splinterny Eckla kanovogn.
Pris: DKK 9.300
Mail: lobroe@mac.com
Tel.: 2683 1363
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Cykle i Kristi Himmelfartsferien!

www.braknetrampen.se

Kun 2½ times kørsel i bil fra København. 
Tog direkte København - Bräkne-Hoby 
Fine overnatningsmuligheder i nærheden: 
B&B, vandrehjem og camping
Deltagelse koster SEK 150 inkl reflexvest
Oplysninger finder du på vores hjemme-
side, eller  +46 457 80008

*Fem forskellige ruter, 10-90 km
*Hyggelige stop på ruterne
*Ingen tidtagning
*Præmier udloddes

Tag på cykeltur i Blekinge - Sveriges “have”

Malmö

BRÄKNE
TRAMPEN

Köpenhamn

Robert Lundgren Telefon +46760 – 82 13 60 Mail torpservice@drl.se

Personlig service til feriehus  
i Småland, Halland og Skåne
www.torpservice.drl.se
Fra tømring til indkøb og alt  
derimellem – prøv selv fra 375 sek 

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 NYHED

TI  8. TT008 Vandkvalitet og gravede brønde

JUNI

LØ  9. RT002 Oplevelsestur til Österlen - bustur fra 
København NYHED

FORÅRSAKTIVITETER  
I DANSKE TORPARE
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Vi kan hjælpe dig både i  
Danmark og i Sverige

Swedbank kan tilbyde en meget attraktiv finansiering, uanset om det gælder din  
andelsbolig i Danmark eller dit fritidshus i Sverige.

Skal du købe andelsbolig eller overvejer du at flytte dit nuværende andelsboliglån til  
en anden bank? Kontakt os for vi kan tilbyde dig en af de laveste renter på markedet.

Fra vores kontor i København kan vi tilbyde dig rådgivning omkring finansiering af  
dit fritidshus. Vi har stort kendskab til boligmarkedet i Sverige. Uanset om du skal købe  
bolig for første gang i Sverige, eller hvis du ønsker at flytte dine nuværende lån til os,  
så kan vi tilbyde dig finansiering. Lån er i svenske kroner og til svensk rente.  
Som medlem af Danske Torpare får du rabat på etableringsgebyret

Swedbank giver 250 kr. til SOS Børnebyerne,  
når du finansierer din bolig gennem os.

 
Swedbank  Adresse: Kalvebod Brygge 45, 1560 København V   

Tlf:  88 97 90 30  Email: boliglan@swedbank.dk 

Har du brug for et  
svensk betalingskort og 

internetbank? 
Vi har lavet en særlig 

Danske Torpare pakke,  
som gør hverdagen  

lettere for dig. 


