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Næsten 1 milliard svenske kroner bruger danske fritidshusejere i Sverige. 
Hvert år. Det svarer til omkring 80.000 svenske kroner per husstand. Det 
er et imponerende stort tal.  

Danske Torpares undersøgelse af de danske fritidshusejeres økonomi-
ske betydning viser med al tydelighed, at vi – de danske fritidshusejere i 
Sverige – bidrager med en markant økonomisk indsprøjtning til Sverige. 
Særligt i den sydlige del af Sverige, hvor vi sørger for omsætning i butik-
kerne og skaber arbejdspladser. For os hver især er der tale om helt na-
turlige indkøb. El til huset, byggematerialer og dagligvarer (som vi oven 
i købet sparer penge på). Men lagt sammen bliver det altså til en lille 
milliard i ”eksportindtægter” til svenskerne.  

Hvad skal vi så bruge den viden om fritidshusejernes forbrug til? Ind-
flydelse er det korte svar. Økonomisk betydning vil altid være lig med 
indflydelse. Som interesseorganisation skal vi være med til at gøre det 
både mere enkelt og attraktivt at være dansker med fritidshus i Sverige. 
Den indsats kræver argumenter og facts, der ikke bare lader sig feje af 
bordet som betydningsløse.   

Vi oplever, at synliggørelsen af vores størrelse og købekraft gør vores 
holdninger og løsningsforslag mere interessante hos politikere, myndighe-
der og private virksomheder. Helt aktuelt har undersøgelsens resultat væ-
ret med til at åbne døre i arbejdet for at fjerne de hindringer, som mange 
møder, når der i Sverige kræves svensk personnummer eller e-legitimation.

Nu er der jo heldigvis mere og andet i livet end kolde økonomiske 
facts. Dejligt er det derfor også, at undersøgelsen viser, hvor begejstrede 
vi er for vores svenske forbindelser. 

Næsten to tredjedele af Danske Torpares medlemmer svarer, at hjælp-
somheden fra naboerne og servicen i butikkerne i Sverige er bedre el-
ler meget bedre end i Danmark. Jeg er sikker på, der bag dette resultat 
gemmer sig et stort antal svenske naboer, der velvilligt tager et kig til 
huset, når det er tomt. Og lige så mange svenske ekspedienter, der med 
et venligt smil og et ”hej” tager imod, når man står ved kassen i det lo-
kale supermarked. 

Smil og venlige ord blev det også mig forundt i overvældende mæng-
der, da jeg havde den store glæde at byde medlemmer og 
samarbejdspartnere inden for til 70-års fødselsdagsreception 
i foreningens lokaler den 19. april. Tusind tak til alle, der bi-
drog til at gøre det til en uforglemmelig dag. 

Dette blad har i rigt mål forslag til, hvordan du ska-
ber dine egne mindeværdige sommerdage. Hvad 
enten du foretrækker kunst, natur, shopping eller 
oplevelser, så kan du på de følgende sider bl.a. finde 
turforslag, der alle er beskrevet og anbefalet af med-
lemmer. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at 
bruge sommeren til at bidrage lidt mere til den svenske 
økonomi.  

God sommer i det svenske. 

Per Bonke
Formand

970 millioner    
kroner 
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BIBLIOTEKET
UNGER OG UDELIV
Mad, oplevelser og aktiviteter  
for hele familien. 
Af Astrid Bjørg Mortensen

Her findes masser af brugbare ideer til, hvad man som fami-
lie kan lave sammen i naturen. Lækre fotos ledsager teksten.
Overskrifterne er: Mad på bål. Naturen som legeplads. På tur 
i naturen. Naturen som spisekammer.
 

AUKTIONSHANDBOKEN 1700-2000
Af Jane Fredlund 

Få en grundig indføring i møbler, porcelæn, glas, kopper, 
messing, tin, sølv, tekstiler og smykker. Alt med priseksem-
pler. Bogen er en god hjælp ved køb og salg på loppis, auk-
tion eller hos antikvitetshandleren. Med flotte illustrationer. 
Bogen kan købes i webshoppen på www.torpare.dk.

I foråret blev der debatteret nordiske 
grænsehindringer i Sveriges riksdag. 
Danske Torpare brugte anledningen til 
over for de svenske riksdagsmedlem-
mer at sætte særlig fokus på de hin-
dringer, man kan støde på som dansk 
fritidshusejer i Sverige uden svensk 

personnummer. Flere svenske riksdags-
medlemmer tog Danske Torpares hen-
vendelse op over for handelsminister 
Ewa Björling. Se debatten fra riksdagen 
på webtv. Linket finder du på Danske 
Torpares hjemmeside. 

Indsatsen for at gøre det enklere at 

være dansk fritidshusejer og forbruger i 
Sverige omfatter også dialog med Sve-
riges Ambassade, den nordiske samar-
bejdsminister og Nordisk Råd. 

Du er velkommen til at kontakte 
 sekretariatschef Lars Arent, hvis du vil 
vide mere om det politiske arbejde. 

DANSKE FRITIDSHUSEJERE TIL  
DEBAT I SVERIGES RIKSDAG
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Vil du hjælpe 

REDAKTØREN?
Er du vant til at skrive artikler? Så mangler torpare-
bladet altid flere gode frivillige skribenter, der kan 
bidrage til bladet, især til ”bestillingsopgaver” hvor 
vi har et emne, der skal munde ud i en artikel. 

Kan du skrive web-artikler, er du også meget vel-
kommen. 

Vi mangler tillige en skrap svenskhjælper til vores for-
skellige medier.

Skriv til redaktøren på e-mail: mp@torpare.dk

AFTALE MED  
SMÅLANDS  
FASTIGHETSBYRÅ
Denne nye aftale betyder, at med-
lemmer opnår fordele, når de køber 
eller sælger gennem Smålands Fast-
ighetsbyrå. Smålands Fastighetsbyrå 
har mange års erfaring med salg af 
fritidshuse til danskere og har dansk-
talende ejendomsmægler. 

Aftalen indebærer både kontante 
fordele men forventes derudover 
også at sikre, at vores medlemmer 
får meget høj service hos mægleren. 

Hvad angår de kontante fordele 
skal nævnes, at medlemmer af Dan-
ske Torpare får 5.000 SEK rabat på 
salæret ved salg. Ved køb gives der 
2.500 SEK rabat på Smålands Fast-
ighetsbyrås servicepakke.  

For aftalen gælder, at den løber 
i 2012 med genforhandling inden 
årets udgang. 

GODT NYT TIL FYNSKE 
OG JYSKE MEDLEMMER

Sveriges nationaldag, som også er 
”svenska flaggans dag”, fejres hvert 
år den 6. juni. Nationaldagen fejres til 
minde om dagen i 1523, hvor Gustav 
Vasa blev valgt til Sveriges konge af 
Rigsdagen. Grundloven fra 1809, som 
var gældende frem til grundlovs- 
ændringen i 1974, blev ligeledes ved-
taget den 6. juni.

Tidligere blev den 6. juni højtide-
ligholdt som det svenske flags dag, 
og det var først i 1983, at dagen fik 
status som nationaldag. Siden 1996 
er nationaldagen en salutdag, og 
fra og med 2005 endvidere en hel-
ligdag.

SVERIGES NATIONALDAG
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NYT FRA  
VIDENSBANKEN

Økonomi og skat
Når du læser dette, skulle vi gerne have 
fået rette data til at opdatere beregnings
modellen for skat, således at også med-
lemmer, der har købt hus i 2011 kan 
beregne og opgive den korrekte (lave) 
værdi, der danner basis for beregning af 
den danske ejendomsværdiskat. 

Husets installationer og 
forsyning
Alle, der har forsøgt at tænde op i et 
brændekomfur (vedspis), ved, at det ikke 
er en triviel opgave. Især ikke i et koldt 
hus med kold skorsten. Nu er der hjælp 
at hente i Vidensbanken. Igen har et 
medlem bidraget til ”Ildsteder og skor-
sten”. Henrik Larsen har omhyggeligt 
noteret og dokumenteret den udgave 
af standardmetoden, der virker hos ham 
- med masser af fotos. Mange tak herfra.

Viste du, at du under emnet  
”Husets installationer og forsyning” 
kan læse om omregningen mellem 
energiindholdet i el, olie/benzin 
og træ i dokumentet ”El i huset”? 
En liter fyringsolie (eller benzin) gi-
ver ca. samme varme som 10 kWh 
el. Og en rummeter pænt stablet 
brænde svarer altså ikke til en m³ 
olie, men i bedste fald til 200 l. 

Vidste du, at der i dokumentet ”Tra-
di tionelle overfladebehandlinger: 
Rød farve, linolie og maling” er en 
meget bred gennemgang af især 
ældre typer af overfladebehandlin-
ger, dvs. maling og det, der ligner?

Der er meget andet end Falurød. 
Ved du, at tjæret træværk IKKE er 
sort? At man ikke skal prøve at 
fortynde trætjære med terpentin, 
og at det kan være en katastrofe 
at bruge stenkulstjære i stedet for 
trætjære? Og hvis du skal beskytte 
træ med jord- eller vandkontakt og 
hverken ønsker trykimprægneret 
træ eller træbeskyttelse, og ædel-
træsstolper er uden for rækkevidde, 
så er behandling med slipersolja no-
get af det mere holdbare – og ikke 
alt for giftig. 

Trygga Hem er en af Sveriges største 
leverandører af hjemmealarmer og sik-
kerhedsprodukter til privatpersoner. 
Den nye aftale betyder, at medlemmer 
af Danske Torpare kan få installeret 
hjemme alarmer i det svenske fritidshus 
med rabat på startsafgift og månedlig 
abonnementsudgift.  

Danske Torpares medlemmer tilbydes 
hjemmealarm med vægterudrykning, 
kameraovervågning og brandalarm for 

270 SEK om måneden. Startafgiften er 
2.475 SEK. Der gives ligeledes rabat på 
alarmsystemer uden kamera og brand-
alarm. Her får vores medlemmer samme 
lave pris, som Trygga Hem bl.a. tilbyder 
medlemmer af Villaägarnas Riksförbund 
i Sverige. Det er hensigten, at der senere 
skal tilbydes andre sikkerhedsprodukter 
til vores medlemmer. 

Aftalen løber i 2012 med genforhand-
ling inden årets udgang. 

I år er sekretariatet lukket i ugerne 28, 29 og 30.

Vi er tilbage ved tasterne og telefonerne mandag  
den 30. juli 2012.

Hav en rigtig god sommer.

SEKRETARIATET HOLDER 
SOMMERFERIE

NY MEDLEMSAFTALE

Gå ind på www.torpare.dk   
– Vidensbanken
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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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Hvert medlem 
lægger 80.000 
kroner i Sverige 
årligt

Danske Torpare har i samarbejde med analysein-
stituttet Resurs för Resor och Turism i Norden AB 
gennemført en undersøgelse af medlemmernes 
økonomiske betydning for det svenske samfund. 
Undersøgelsen viser også, hvor meget medlemmerne 
opholder sig i Sverige, og hvor tilfredse de er.   

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE

STORT BEHOV FOR 
LEGITIMATION
Undersøgelsen viser, at ca. 75 % af 
Danske Torpares medlemmer har 
haft brug for et svensk personnum-
mer eller svensk e-legitimation. 
Det er et forhold, som foreningen 
arbejder for at forbedre.

”Min nabo, som er 79, 
rydder sne med sin 

traktor, når de tror, jeg 
kommer derop”

”Hvis man snakker 
dansk, er der mange, 
der ikke vil forstå, 
selvom man taler 
langsomt og tydeligt. 
Eksempelvis to 
gange på det samme 
pizzeria har vi fået 
syltet hvidkål, når 
vi spørger til ekstra 
hvidløg på en pizza”

Omkring en fjerdedel af med-
lemmerne har i foråret svaret 
på vores online spørgeskema 
om danske torpares økono-

miske betydning for det svenske sam-
fund. Invitation til at deltage i undersø-
gelsen blev sendt til alle medlemmer 
med en registreret e-mail-adresse hos 
os. I alt 2.495 deltog i undersøgelsen. Her kan du se et udpluk af de vigtig-

ste resultater af undersøgelsen, som du 
kan læse mere om på vores hjemme-
side www.torpare.dk.

1 milliard svenske kroner 
Det bliver til overraskende mange mil-
lioner, når 12.350 danske fritidshusejere, 
hvoraf de næsten 11.000 er medlemmer, 
hver især bruger næsten 80.000 svenske 
kroner årligt. Og det betyder arbejds-
pladser i Sverige. 

Forbruget på 970 millioner svenske 
kroner svarer til 430 fuldtidsjobs. Flest 
inden for indkøb til huset (håndværke-
rydelser, byggemarkeder), hvor omsæt-
ningen betyder 232 arbejdspladser. 

Hjælpsomme svenskere
Ca. 60 % af alle svarer, at de oplever, 
at hjælpsomheden fra naboerne og 

”Køkulturen i super-
markedet, cafeteriet mv. 
er meget mere afslappet 
end i Danmark. De 
accepterer bedre lange 
køer, uden de stresser”
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servicen i butikkerne i Sverige er bed-
re eller meget bedre end i Danmark. 
Under 10 % mener, at det er omvendt. 
Men der er vidt forskellige oplevelser 
af Sverige og svenskerne. 

I undersøgelsen er der mange kom-
mentarer omkring godt naboskab og 
forskellen på butikkernes service i en 
stor by i Danmark og en lille by i Sve-
rige.  

Hvor ofte er vi i Sverige?
Danske torpare rejser til det svenske 
fritidshus seks gange om året, og det 
bliver i gennemsnit til 122 overnatnin-
ger. 55 % af alle fritidshusejere låner 
huset ud til venner og bekendte. 33 
nætter om året er der i disse huse an-
dre beboere end husets ejer.     

De mange overnatninger svarer til, 
at fritidshusejere og deres venner og 

familie står for 60 % af alle danske gæ-
steovernatninger i Sverige.    

Foreningen vil gerne takke alle, der 
tog sig tid til at svare på undersøgel-
sens spørgsmål og dermed bidrog 

med meget værdifuld viden til ar-
bejdet med at skabe bedre tilbud og 
vilkår for danske fritidshusejere i Sve-
rige.    

 n

520 

52 

87 

11 
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21 
13 

137 

Indkøb, huse og serviceydelser    

Shopping                                   

Transport    

Indkvartering  
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970 millioner svenske kroner DANSKE TORPARES FORBRUG I SVERIGE (970 MIO. SEK ÅRLIGT)
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Restaurant

Aktiviteter

Faste omkostninger
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MIT SMULTRONSTÄLLE

WANÅS I DET  
NORDLIGE 
SKÅNE
Igennem flere år havde adskillige venner anbefalet 
mig at besøge godset og middelalderborgen Wanås 
med de skiftende kunstudstillinger og den store 
skulpturpark. Vores normale rute til torpet går ikke 
der forbi, så det blev ikke til noget. Men da jeg  
sidste sommer var på besøg nær Hässleholm, bød 
lejligheden sig.

TEKST: ULLA LIBERG  FOTO:  ANDERS NORRSELL 

Sikke en oplevelse! Det var helt 
fortryllende at gå på opdagelse 
på dette sted, som appellerer 
til alle sanser. Mellem træer og 

buske i parken står kunstværkerne som 
kontraster eller smelter sammen med 
naturen. Der er sten, træ, spejle, vand 
og plexiglas. Der er kæmpe røde bolde 
oppe i træerne, bænke der fortæller hi-
storier, lyde der lokker én længere ind i 
skoven til et hus uden døre, men med 
menneskenes historie fortalt ud gen-
nem vinduerne. Bag en busk sidder en 

naturalistisk bronzeskulptur på hug og 
tisser. Det gør den dog kun, når man er 
i en bestemt afstand, så det måtte prø-
ves nogle gange. Mange af kunstnerne 
har selv valgt placeringen af deres værk 
og ofte skabt det i samklang med selve 
stedet. Der er nutidskunst af både sven-
ske og internationale kunstnere.

Billedet i denne artikel viser det ”syn-
kende torp” kaldet Atlantis, som var pla-
ceret ved godsets hovedhus som skim-
tes i den anden ende af søen – en flot 
kontrast. Desværre befinder dette hus 

sig et andet sted i Sverige nu, men det 
fik mig at tænke på Torpare-foreningen, 
og derfor skulle det med i bladet.

Et af mine smultronställen
Sæt god tid af til besøget. Vi startede 
med at se de aktuelle udstillinger og 
gik først derefter ud i parken. Der er 50 
kunstværker, og vi fik langtfra set alle. 
Det erfarede jeg bagefter, da jeg læ-
ste det udmærkede katalog, hvor de 
enkelte kunstnere og deres værker er 
beskrevet, og dér så vi alt det, vi ikke 
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Atlantis af Tea Mäkipää og Halldór Úlfarsson (2009).

RABAT OG INFO
•  Ved fremvisning af dit gyldige med-

lemskort får du rabat: Kom två – be
tala för én person. Aftalen gælder for 
medlemmer i perioden 20. maj – 21. 
juni samt 16. august – 28. oktober.

•  På www.wanaskonst.se kan du 
læse mere om stedet, dets historie 
og nuværende udstilling samt 
finde vej dertil. 

fik set. Det er nemlig ikke kunstværker, 
du bare går forbi og kigger på. De skal 
opleves med flere sanser, og det tager 
sin tid. 

Der er også en cafe på stedet, som 
serverer økologiske lækkerier, bl.a. fra 
godset, der også driver et stort økologisk 
landbrug.

Jeg glæder mig allerede til at gense 
parken denne sommer. Så vil jeg have 
børn med. Det var dejligt at se, hvordan 
børn giver sig i kast med kunstvær-
kerne, ofte mere kropsligt end de fleste 

voksne. Her er for en gang skyld et sted 
med kunst, som ikke er opdelt for børn 
og voksne, men hvor alle aldre kan 
have glæde af at gå på opdagelse sam-
men, og hvor skulpturerne er beregnet 
til at blive rørt ved og brugt.

Dette er blevet et af mine svenske 
smultronställen. Jeg vil rigtig gerne vise 
det til min familie og venner, også selv 
om der skal køres en omvej. Det er ste-
det værd.

 ■
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EFTERTANKE  
Overvejelser efter  
en brandulykke  
Efter påskens tragiske ulykke, hvor seks danskere mistede livet i et svensk fritidshus, går 

tanker og sympati naturligvis i første omgang til de efterladte pårørende og venner. Der-

efter melder spørgsmålene sig om, hvordan og hvorfor det gik så galt, og om det samme 

kunne hænde for os andre med fritidshus i Sverige. I skrivende stund kendes årsagen til 

ulykken ikke, og med stor sandsynlighed vil den forblive uopklaret.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN  

D e gamle røde og gule huse 
på landet, opført fra mid-
ten af 1800-tallet og op til 
1930’erne, er stort set ude-

lukkende bygget af træ, med ildsteder 
og skorstene i sten, tegl og puds samt 
ovne af jern. Og isolering med savsmuld, 
mos og spåner, væg- og loftsbeklæd-
ning af papir eller tekstil. Nogle gange 
findes en stor beskyttelsesplade i gulvet 
foran ildstedet og et gnistfang af ordent-
lig størrelse, andre gange en lille plade 
eller ingenting. 

Ofte har ødegården ingen elektricitet, 
og ilden bliver den væsentligste varme- 

og energikilde. I andre tilfælde kan el-var-
men kun langsomt eller slet ikke bringe 
rummene op på en fornuftig temperatur 
en kold vinterdag, så man supplerer med 
optænding i kaminer og ovne.

Vores eget hus
Vi er givetvis mange, der efter brandulyk-
ken i Västergötland bør tage en rund-
gang i eget hus og overveje, om vi med 
sindsro kan tage imod overnattende 
gæster fremover, og om vores huses ind-
retning og – nok så vigtigt – vores vaner 
behøver et tjek og en opdatering.

Nyere huse må formodes at overholde 

gængse regler for anvendelse af sikre 
byggematerialer og trygge konstruktio-
ner; men også disse ejere bør læse vide-
re. Dårligt håndværksarbejde og almin-
delig ubetænksomhed findes alle steder.

Rigtigt materiel og  
rigtig adfærd
Den passive sikkerhed er dit rednings-
materiel, der som minimum bør omfatte 
en centralt placeret ildslukker, røg- og/
eller kuliltealarmer, brandtæpper, red-
ningstov til brug fra førstesalen samt 
oplysninger om alarmnummer til brand-
korps og kendskab til egen adresse. Og 
som en særlig tilføjelse: regelmæssig 
kontrol og fejning af skorsten, udført af 
distriktets skorstensfejer. 

Den aktive sikkerhed består i at udvise 
forsigtighed og omtanke i den måde, vi 
anvender ilden på i vores hus. Hvordan 
det gøres rigtigst, afhænger selvfølgelig 
af forholdene og mulighederne på stedet. 

Det første – redningsmateriellet – er 
elementært for de fleste, selv om én og 
anden af os sandsynligvis behøver at 
forny batterierne i røgalarmerne, få ud-
skiftet ildslukkeren og ringet efter skor-
stensfejeren. Det andet – forsigtigheden 
og omtanken – er derimod på én gang 
både banalt og kompliceret.

Vi mener nok, at vi udmærket ved, 
hvordan vi skal forholde os med tænd-
stikker, brænde og brændbare væsker, 
men ved vi tilstrækkeligt om, hvad der 
kan ske, når naturkræfterne er i gang, og 

BRAND-TJEK
•	 	Monterede	du	selv	din	brændeovn	–	og	blev	den	placeret	rigtigt,	

med sikker afstand til trævæggen og med korrekt tilslutning til den 
eksisterende skorsten?

•	 	Kender	du	reglerne	for	skorstensfejning,	og	hvornår	blev	der	sidst	fejet	
hos dig? 

•	 	Er	skorstenen	i	orden,	uden	sprækker,	nedfaldne	grene	og	manglende	
sten? 

•	 	Står	brændekurven	langt	nok	væk	fra	ildstedet?	Opbevarer	du	aviser	til	
optænding oveni?  

•	 	Hvor	opbevarer	du	sprit-blokkene	og	stearinlysene,	når	brændeovnen	
er	kommet	godt	i	gang	–	og	når	du	går	til	ro?	Og	når	du	forlader	huset?	

•	 	Forlader	du	huset,	før	den	sidste	glød	i	kaminen	er	gået	ud?	Bærer	du	
gløderne ud og ”drukner” dem i vand? 

•	 	Hvordan	med	flytbare	el-radiatorer	og	gasvarmere;	er	det	sikkert	at	
stille	dem	direkte	på	et	trægulv	eller	nær	en	trævæg?
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omgivelserne ikke er et hjemligt, muret hus, 
der er bygget af moderne, gennemtestede 
og myndighedskontrollerede materialer? 
Kender vi vores svenske hus og ved, hvor-
dan skorstenen fungerer, og hvad der findes 
bag trævæggene og i etageadskillelsen? Og 
tænker vi på, hvilken påvirkning der kommer 
fra åben ild og stærk varme på de nærmeste 
omgivelser?

Forebyggelse	må	prioriteres	
Muligheder og risici er mangfoldige. Et fak-
tum er, at torpare-familier hvert år oplever 
brandulykker af større eller mindre vold-
somhed; og har ilden fået fat, eller torparen 
er rejst hjem, er resultatet oftest et par skor-
stenspibers triste silhuetter. Vi bor på afsides 
beliggenheder eller med store afstande fra 
brandstationerne, og den tilkaldte hjælp når 
i mange tilfælde ikke at udrette meget.

Det er denne skribents påstand, at vi un-
dervurderer faren, at redningsmateriellet 
ikke skænkes meget opmærksomhed, og at 
der ubevidst løbes risici, som relativt let ville 
kunne undgås.

Mange kan bidrage med erfaringer om 
farlige situationer og endnu flere med 
gode råd. Danske Torpare vil i den nærme-
ste fremtid arbejde videre med emnet og 
inddrage relevante aktører. Det alminde-
lige informationsniveau om brandfare og 
brandsikkerhed skal forbedres, og indtil 
videre opfordres foreningens medlemmer 
til at benytte sig af nuværende og kom-
mende kursustilbud.  

n

VÆRD AT OVERVEJE

•	 	Kontrollér	dit	redningsmateriel	regelmæssigt	 
(alarmer, ildslukkere m.m.)

•	 	Sørg	for	skorstensfejer-tilsyn	efter	de	regler	og	intervaller,	der	
gælder	i	kommunen.	Bør	en	trykprøvning	fx	udføres,	så	utætheder	
på	rør	og	ildsteder	findes?	

•	 	Få	skorstensfejerens	eller	brandmyndighedens	råd,	hvis	du	er	i	
tvivl om tilslutning og funktion for ildsteder og ovne. Adresser og 
telefonnumre	fås	på	kommunen	eller	internettet.	

•	 	Vis	omtanke	ved	opbevaring	af	brændbare	emner	og	væsker,	og	
undgå	helst	at	have	dem	i	huset.

•	 	Undgå	at	fyre	for	voldsomt,	da	overophedning	kan	medføre	skader,	
der	ikke	ses	straks	–	med	senere	antænding	eller	kulilte-udsivning	
til følge. 

•	 	Tænk	på,	om	der	findes	brændbare	ting	i	nærheden	af	ildsteder,	
stearinlys	og	olie-	og	petroleumslamper.	Et	væltet	møbel	eller	et	
vindstød kan ændre situationen katastrofalt.

•	 	Læg	ikke	brænde	i	ovn	eller	ildsted,	inden	du	går	i	seng,	medmindre	
du	er	sikker	på,	at	intet	i	nærheden	kan	antændes.	Vær	sikker	på,	at	
røgen	kan	få	frit	afløb	ad	rette	kanaler.

•	 	Forlad	i	øvrigt	ikke	rum,	hus	og	ejendom	uden	at	sikre,	at	ild	og	
levende	lys	er	definitivt	slukket	–	også	udendørs.

•	 	Lær	børn	og	ukyndige	gæster,	hvad	der	”gælder”	på	din	ejendom	
om	anvendelse	af	åben	ild.

•	 	Kontrollér	om	de	elektriske	installationer	rummer	nogen	fare,	fordi	
de	er	forældede,	defekte	eller	hjemmelavede.	Lad	eventuelt	en	 
el-installatør foretage et gennemsyn.
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E r man lidt af en krejler og el-
sker at gå på skattejagt efter 
gammalt, begagnad (brugt) 
kuriosa og alskens prylar 

(ting og sager), er der gode muligheder 
i Sverige for at gøre en god handel.

Dér er det billigt at supplere møble-
mentet til sommarstugan eller at finde 
den længe ønskede juleplatte med Carl 
Gustaf og dronning Silvia eller bare så-
dan gå og snuse og helt tilfældigt falde 
over en fin Rörstrand-kande – de findes 
endnu uden skår.

Antikhandlerne kan  
være pebrede
Som ny i faget vil man ofte være tilbø-
jelig til at opsøge den første den bed-
ste antikforretning for at få stillet sin 
sult. Her vil der selvfølgelig være gode 
muligheder for at finde det, man går 
efter, især hvis man opsøger en stor og 
velassorteret forretning, fx Sjökvistens 
Allehanda, der ligger midtvejs mellem 
Hishult og Laholm.

Antikforretninger med nogle år på 
bagen ved dog også, hvad tingene skal 
koste. Selvom de i den svenske provins 
oftest vil være betydeligt billigere end i 
vore hjemlige antikmekkaer som dem i 
Ravnsborggade og Ryesgade i Køben-
havn eller i Den Blå Hal i Haslev. Her skal 

man være på forkant med udviklingen 
for at få noget for pengene.

Et eksempel er Rosti-tingene af pla-
stik. Disse gamle 70’er-sager som æg-
gebægre, smørebrætter, skåle m.m. fik 
man nærmest smidt i nakken for 10 år 
siden. Vil man i dag gøre det i Rosti og 
andre 60’er- og 70’er-ting, må man til 
lommerne.

Ud	på	de	svenske	skovveje
Nej, den bedste mulighed for at erhver-

ve gammalt och nytt, så man bagefter 
lidt pralende kan fortælle om, hvor-
dan man fik pruttet prisen ned, er at 
lade weekendturene følge de mange 
små svenske skovveje for at se, om der 
skulle være et skilt med LOPPIS. Annon-
ceringen er simpel – et papskilt med 
ordet og så en pil, der viser vej. Jeg 
tænker tit: Bor der virkelig mennesker 
så langt ude? 

Når man er fremme, viser det sig 
ofte at være en slags garagesalg med 

Ud at fynda på  
SOMMER-LOPPIS
Se efter skiltene i vejkanten med en pil og ordet loppis, svenskernes udtryk for 
loppemarked. Dér vil være gode chancer for at fynda – altså gøre et røverkøb.

TEKST: OLE ANDERSEN  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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tingene anbragt i fin orden, og nogle 
gange, men ikke altid med små pris-
sedler, og alt er rent, pænt og nydeligt.

Historierne bag sådanne loppis kan 
være meget forskellige, såsom et nyligt 
dødsfald, at der har været sygdom i fa-
milien, eller at tingene tilhører et ældre 
ægtepar, som vil sælge huset. Og der 
er altid gode muligheder for at få ned-
slag i priserne. 

Mange gange ved sælgerne ikke, 
hvad de skal tage for tingene. Andre 
gange er de bare taknemmelige for at 
komme af med dem, så andre kan få 
gavn af sagerne i stedet for at smide 
dem ud. Tingene er næsten altid i fin 
stand og ikke altid pakket ud af embal-
lagen.

Kræs	for	en	samler	af	halm-
flettet	hemslöjd
Og så kan der være virkelig kræs for en 
samler! Vi havde kun haft vores sven-
ske hus i et halvt år, da vi i en lille loppis 
fandt de flotteste eksempler på halmflet 
og ikke bare de sædvanlige julebukke.

Denne gamle form for hemslöjd, som 
kvinderne har syslet med i de lange 
vinteraftener, længe før tv blev almin-
deligt, er gået i arv fra mor til datter 
– men hvor længe endnu? Der bliver 
længere og længere imellem, at vi fin- ➜
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der halmsløjd. Disse små kunstværker 
har kunnet sælges og har dermed ind-
bragt en ekstra skilling til et slunkent 
husholdningsbudget.

Vi har fundet og finder stadig halm-
ting på disse private weekend-loppis. 
Ofte er de af ældre dato, og vi kan nu 
juleudstille både i huset i Danmark og i 
Sverige, så det hele emmer af jul. 

Når vi har brug for en værtindegave, 
griber vi ofte ned i “halmskuffen”. For 
det er nu sjovere at komme med sådan 
et stykke gammel “almuekunst” end at 
give de sædvanlige gladiolus.

På	høj	hat	med	udviklingen
Lad mig slutte af med en lidt speciel 
form for loppis. Det er, når sælgeren 
tager varen ind på provisionsbasis. 
Sælgeren får en procentdel af salget 
og den tidligere ejer sin del. Dér er 
der nok ikke så store muligheder for 
at prutte om prisen, men tingene kan 
være uhørt billige, og jeg har et godt 
eksempel.  

I en nu nedlagt butik uden for Knä-
red fandt jeg en høj silkehat lavet af en 
“majet” fin hattemager i Paris – oh, la, 
la! Hatten lå i den originale hatteæske, 
og der fulgte tre fadermordere (knæk-
flipper) og tre fine silkesløjfer med. Alt 
var flot, men selvfølgelig brugt. Da jeg 
hørte prisen – 75 svenske kroner – slog 
jeg straks til, lagde pengene på bor-
det, tog hele molevitten og strøg ud i 
bilen. Jeg kunne dårligt tro mine egne 
ører! Og nu får hatten, så den passer. 
Jeg bruger den til at optræde med ved 
runde fødselsdage, og min søn bruger 
den, når han optræder som tryllekunst-
ner. Så er jeg på hat med udviklingen.

Kontant	afregning
Jeg glæder mig til næste loppis-sæson, 
altid i sommerhalvåret. Da skal jeg på 
jagt efter en bowlerhat, så jeg er klædt 
på til opgaven, næste gang jeg står ved 
grillen og vender rishultskorvar.

Held og lykke med loppis-jagten! Og 
husk at tage kontanter med. Dér kan 
du ikke bruge plastikkortet.  

n
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Nu kan du få bredbånd i dit torp til en helt ekstraordinær pris. Så er du træt af  
bredbånd, der ikke virker, to forbindelser eller ingen dækning i Sverige? Så er det nu, 
at du skal bestille bredbånd, for der er mange penge at spare. Med mobilt bredbånd 
fra Net 1 behøver du kun én forbindelse hjemme, som du nemt kan tage med dig  
på ferien i sverige. Prisen er den samme, uanset hvor i Skandinavien du er online.  
 
En stabil forbindelse 
Net 1 tilbyder en nem og simpel løsning med fantastisk dækning. En forbindelse  
som er lige til at tage med hjemmefra, installere i bilen på turen og sætte op i  
torpet, når I er fremme. Du sætter bredbånds-routeren i stikkontakten og så er  
det installeret. Routeren giver adgang til trådløst internet, så hele familien kan  
være online samtidig. 
 
Net 1 lover dækning 
Alle ved det er svært at få en hurtig og stabil internetforbindelse i de svenske  
skove og i ødemarken. Men fordi Net 1 bruger en anden type teknologi med  
langt større rækkevidde, er det ikke et problem. Faktisk lover Net 1 dækning.  
Det betyder, at hvis dækningen ikke er god nok, kan du returnere routeren inden  
30 dage og få pengene tilbage, uden at der bliver stillet spørgsmål.

Det får du!

Køb nu og få
3 måneders fri 
internet for 0,-

Køb brEDbåND Nu og få 3 måNEDErs  
fri iNtErNEt for 0 Kr.  

tilbuddet gælder 
kun i denne måned
sPAr iALt 1.046,-

  Ét abonnement der dækker hele Skandinavien  
uden ekstra omkostninger 
  Pengene tilbage inden 30 dage hvis du  
er utilfreds med dækningen på dit torp
  Abonnement der kan sættes i bero,  
når du ikke er i dit torp
  Internet i dit torp med rabat hver måned
  Flere computere og smartphones  
online samtidig
  Trådløst netværk på turen i bilen 
  Dækning i hele Skandinavien
  Ingen installation på  
computeren

få 3 mdr. fri internet for 0,-
(du betaler kun for leje af router)

BredBånd altid
routEr Leje pr. md. 29,-
bindingsperiode: 6 mdr
Oprettelse: 0,-
Mindstepris inkl. fragt: 996,-

Tilbuddet gælder t.o.m. 30/6-12

249,-
pr. md.

net1_torpare_210x297_ann_maj2012.indd   1 25/04/12   11.05
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”Lys, lygtemand, lys. Vis mig vej – skatten 
vil jeg finde ... ”. Sådan synger vi rundt 
om bålet i sommernatten – og bringer 
sindet på vandring ud i landskabet for at 
finde de steder, hvor en skat kunne være 
begravet. De gamle sange giver stem-
ning, og fællesskabsfølelsen kan næsten 
ikke være større end dér, med vennerne 
samlet om bålet.

Vi bor jo ikke længere i middelalde-
ren, og de skatte, de begravede den-
gang, hører Nationalmuseet til. Des-
uden er det i Sverige for længst blevet 
forbudt, at private bruger metaldetek-
torer på offentlig grund. Det er for at 
undgå en gentagelse af dengang, fjen-
den under anden verdenskrig opgra-
vede alt, hvad der lå gemt på Gotland, 
og tog det med sig.

Lidt spænding og jagt efter skatte vil 

vi dog gerne have med os ind i den mo-
derne tid. Mennesket har inderst inde 
godt af at søge og finde. Eventyrlysten 
er en god ting og noget, der kan glæde 
os i alle aldre.

Nye tiders nye skattejagt
At disse længsler kan kobles med tidens 
nye medier, opdagede vi, da vi i vores 
svenske torp fik besøg fra Bornholm. 
Tommy, som vores bornholmske ven 
hedder, har gennem nogle år under-
holdt os med historier om sine mange 
ture ud i vildnisset for at finde skatte, 
som andre folk fra vores tid har gemt og 
lagt links om på internettet. 

I efterårsferien tropper han derfor op 
med print fra www.geocaching.com om 
skatte, som skulle ligge inden for ræk-
kevidde fra vores torp. Da vi er tre børn 

og tre voksne, vil skattejagt være en 
skøn ting at foretage sig sammen, så vi 
voksne læser mulighederne igennem og 
vælger et sted med en køreafstand på 10 
min. samt besked om, at der skal være 
store sten at se.

Vi får således en pirrende forventning 
om lidt skattejagt til børnene, geolo-
gisk oplevelse for de voksne, skøn natur 
og muligheden for frokost i det grønne.

Orv,	se	lige	dér!
Vi pakker os alle i storfamilie-bilen med 
frokost og tæpper bagi. Rustet med 
kort og GPS i hånden, gummistøvler 
og varme trøjer kommer vi spændte af 
sted ud i det ukendte lokalområde. Ret 
sjovt endelig at tage en af de sideveje, 
vi ellers altid bare passerer ubemærket.

Der går da heller ikke mere end 200 m, 

GÅ PÅ GPS-SKATTEJAGT 
I SVERIGE  
                 med hele familien

Tag med på “geocaching” ude i naturen: vor tids skattejagt ved hjælp af moderne 
medier. Det gjorde skribenten sammen med sin familie i Sverige.

TEKST: MET’MARIE LAMBERS
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før vi er i en helt anden verden end lan-
devejen, det nyere byggeri og småindu-
strien. Grusvej, stendiger, træhuse, får og 
højlandskvæg. Bagved venter skoven, 
som vi snørkler os gennem med bilen. 
Vejskiltene er reduceret til “Vej 1-6” og så 
fremdeles.

Spændt følger vi GPS’en, og snart skal 
vi være der. Pludselig udbryder et af bør-
nene: ”Orv, se lige de sten dér”!

Vi kigger alle ud, og det giver et gib i os. 
Disse sten er ikke bare store, de er giganti-
ske og ligger på en skrænt helt ud til vejen, 
vi kører på. De er stoppet lige dér, fordi en 
gletcher engang for 13.500 år siden faldt til 
ro. Samtidig ser det ud som om, stenene 
kunne finde på at rulle igen lige om et øje-
blik, hvis nogen pustede lidt til dem.

Vi har endnu ikke nået de nøjagtige ko-
ordinater, for de er så præcist beskrevet 
på www.geocaching.com, at man er nødt 
til at vandre lidt også. Ud af bilen altså. 
Beskrivelsen lyder bl.a. på ”let klatring”. 
Vi bevæger os som små skovnisser rundt 
blandt kampesten begroet med 40 cm høj 
mos, og det er her – lige før vi finder skat-
ten – at oplevelsen er størst: Et landskab, 
vi ikke anede, lå her så tæt på vores torp. 
Spændingen, fordi det er en udfordring at 
klatre op mellem stenene. Og gyset fordi 
de er så store.

Klimaks	i	en	plastikbøtte
Børnene finder skatten langt inde mel-
lem spindelvæv, de i andre sammenhæn-
ge ikke ville røre med en ildtang, inde un-
der den allerstørste sten, som ikke rokker 
sig ud af stedet. Skatten viser sig at være 
en plastbøtte med en lille logbog, hvor 
finderen indbydes til at skrive sit navn, en 
hilsen, antal personer og dato. Desuden 
ligger der en del små skatte: tøjdyr, kug-
lepenne, tyggegummi – og man kan lige 
som hos børnetandlægen selv vælge. 
Forskellen er dog, at man gerne skal læg-
ge noget nyt i skatten til de næste, som 
finder vej.

Vi skriver og lægger en nøglering fra 
Danske Torpare; en god gave, synes vi. 
Vi tager også et gruppebillede til minde 
om vores store skattejagt. Så spiser vi 
den medbragte mad, nyder en kop fra 
termoen, mens børnene leger nisser 
blandt stenene, og vi lader landskabets 
kraft trænge ind. Det er ikke hver dag, 
man bliver så lille på grund af en hånd-
fuld sten.

Vi kan varmt anbefale andre at tage på 
geocaching i Sverige nær torpet. Rigtig 
god skattejagt.               

   ■

BLIV KLOGERE PÅ GEOCACHING
•	 	GPS	står	for	globalt	positioneringssystem	og	er	oprindelig	udviklet	 

af den amerikanske hær.
•	 	En	GPS-modtager	modtager	sine	signaler	fra	satellitter,	 

der kredser om jorden 20.000 km oppe.
•	 	Ordet	geocaching	stammer	fra	det	franske	ord	”cacher”	–	at	skjule.	
•	 GPS-modtageren	kan	fortælle,	præcis	hvor	du	befinder	dig.
•	 	De	fleste	geocachere	bruger	små	håndholdte	GPS-modtagere	eller	

bruger	den	indbyggede	GPS,	der	findes	i	deres	smartphone.	
•	 	Geocaching	dyrkes	over	hele	verden,	og	man	regner	med,	at	der	findes	

mere	end	halvanden	millioner	skatte.	Alene	i	Sverige	er	der	omkring	
50.000 skatte.

•	 	Læs	mere	på:	www.geocaching.dk,		www.geocaching.se,		 
www.geocaching.com.

FOTO: MET’MARIE LAMBERS
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Nästa station är 
STRÖMSNÄSBRUK
Har du en barndomsdrøm om gamle tog? Har du børnebørn, som du gerne vil give 
en sjov historisk oplevelse? Mangler du en fælles familieoplevelse her til sommer? 
Eller planlægger du, at dit bryllup skal have et togtema? Hvis ja, så læs denne artikel.

TEKST: NIELS STÆRUP  FOTO: ANNETTE STÆRUP OG BENGT ROSÉN

V i tog til Strömsnäsbruk for at 
møde Ronny Öhrn og Nils 
Bertil. De er medlemmer  
af Skåne-Smålands Jernvägs-

museiförening, og vi blev mødt med 
åbne arme. Det er fantastisk at møde 
mennesker, som brænder for deres fri-
tidsinteresse – i dette tilfælde gamle tog.

Jeg skal blankt indrømme, at den 
lille dreng kom op i mig, da vi blev gui-
det rundt blandt alle de fine togvogne 
i den gamle remise. Ronny Öhrn kunne 
fortælle historier om det hele. Numre 
på tog og vogne svirrede i luften un-
der vores samtale, plus hvad togene 
havde kørt med, hvor de havde kørt, 
hvordan foreningen havde fået fat i 
dem m.m. 

Nils Bertil skulle selvfølgelig lige star-
te et af lokomotiverne op, så vi kunne 
høre den karakteristiske diesellyd. Det 
var første gang, det blev startet efter 
vinteren, og det skete uden problemer. 
Nils Bertil så helt salig ud, da han stod i 
toget og kiggede ud af vinduet.

Jernbanen	åbner	1894
Skåne-Smålands Jernväg (SSJ) åbnede 
for almindelig togtrafik mellem Kärre-
berga uden for Åstorp og Markaryd i 
1894. Jernbanen kom til Strömsnäsbruk 
i 1897, og i 1899 kunne man rejse hele 
vejen op til Värnamo. Anlægsomkost-
ningerne for hele strækningen på i alt 
148 km var 6,4 mio. svenske kroner.

Strömsnäsbruk blev hovedstation, 
og det var også her, lokomotivremise 
og værksted blev placeret. I 1939 blev 
banen overtaget af staten og Sveriges 
Jernvägar (SJ). De sørgede for trafikken 
frem til 1968, hvor persontransporten 
blev stoppet. Godstrafikken fortsatte, 
men er siden blevet lukket ned ad flere 
omgange.

Museumsforeningen	 
startes	1986
Efter lukningen af banen i 1968 er skin-
ner m.m. fjernet i stor stil. Dette blev 
dog ikke tilfældet for strækningen fra 
Strömsnäsbruk til Markaryd (14 km).

I 1986 blev foreningen til bevarelse 
af det gamle jernbanemiljø, som fand-
tes på denne strækning, startet. Skå-
ne-Smålands Jernvägsmuseiförening 
(SSJF) så dagens lys.

Opstarten skete 18 år efter, at driften 
var indstillet, og det betød, at det var 
svært for foreningen at skaffe det gamle 
materiel, som kørte på strækningen. Det 
var simpelthen blevet skrottet. Men de 
gav ikke op så let, og gennem et omfat-
tende arbejde er det lykkedes at skaffe 
udrangeret materiel fra hele Sverige.

Foreningen har dog også haft held til at 
få fat i flere rälsbusser og godsvogne, som 
blev brugt på netop den lokale strækning 
i 1950´erne og 1960’erne. De har i dag 
også flere diesellokomotiver og et enkelt 
stort damplokomotiv foruden forskellige 
passagervogne og cykeldressiner.

Nye medlemmer søges
Det er foreningens mål at få alt materiel 
renoveret, så det kan bruges til kørsel. 
De vil ikke have, at Strömsnäsbruk en-
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der som en kirkegård for udrangerede 
tog og vogne.

Foreningen har kun ca. 140 medlem-
mer og vil gerne have flere til at hjælpe 
med at løse de mange opgaver.

Ronny Öhrn er ansvarlig for værkste-
det, hvor der frivilligt arbejder 10-12 
mand hver weekend. Et andet hold ta-
ger sig af kørslen med togene, hvilket 
kræver uddannelse, så sikkerheden er i 
top. Denne del er Nils Bertil en del af. Her 
er 10-15 personer beskæftiget, og otte 
har uddannelse til at køre togene. 

Inden foreningen overtog området 
ved stationen, havde det i en længere 
periode været udlejet til almindeligt 
erhverv. Derfor var mange af de histori-
ske ting ændret i remisen, og den store 
vändskiva til togene var fjernet. Alt dette 
har foreningens medlemmer nu ført til-
bage til den oprindelige stand – et kæm-
pe arbejde.

Kør	med	tog	eller	lej	dressine
I sommerferieperioden er det muligt at 
opleve forskellige ting med museums-
foreningen.

Sidste sommer var vi sammen med 
vores barnebarn Valdemar ude at køre 
med de gamle rälsbusser. Det var også 
muligt at sidde i cafévognen og fika 
på togturen. En fantastisk oplevelse 
for os alle. Turen fra Strömsnäsbruk til 
Markaryd tager cirka 40 minutter, hvor 
det meste er kørsel igennem skoven af-
brudt af korte stop undervejs ved små 

trinbrætter. Efter nogle timer i Markaryd 
tog vi toget tilbage. Her fik Valdemar lov 
til at sidde ude hos dem, der styrer – og 
han var ikke nem at få af toget bagefter.

Sidste år var det for første gang mu-
ligt at leje cykeldressiner, så man kører 
for egen kraft på skinnerne. Man kan 
cykle fra Strömsnäsbruk til Traryd eller 
til Axhult og tage madpakken med. Igen 
en stor naturoplevelse for alle. Sidste år 
var der 300, som lejede en sådan cykel. 
Det anbefales, at man booker i forvejen. 
I vores familie er det besluttet, at vi alle 

– bedsteforældre, børn, svigerbørn og 
børnebørn – skal på en sådan cykeltur 
med madkurv i løbet af sommeren 2012.

Vi kan bestemt anbefale, at man be-
nytter sig af museumsforeningens tilbud 
om oplevelser med tog eller dressiner. 
Det var fantastisk at opleve medlem-
mernes entusiasme for at fastholde hi-
storien om de gamle tog, så vi andre kan 
køre i dem. De fik to nye medlemmer i 
foreningen den dag.  

n

FORSLAG TIL TOGOPLEVELSER
•		Book	dit	eget	tog	til fødselsdagen eller firmafesten sammen med 

cafévognen. Museumsforeningen kan løse stort set alle opgaver – selv at 
skaffe en præst, hvis du ønsker at blive gift på toget.

•		Åbent	hus	hver lørdag mellem kl. 9 og 12 med mulighed for at se 
værkstedet, hvor materiellet bliver renoveret og vedligeholdt.

•		Rälsbusståget	kører lørdage i perioden den 30. juni til den 18. august 2012. 
Hver af dagene fire afgange i hver retning. I skrivende stund er den endelige 
køreplan ikke fastlagt.  
Pris for en enkeltbillet: voksne 50 SEK, børn (6-19 år) 25 SEK.

•		Dressinecykling	i perioden den 3. juli til den 18. august 2012. Tirsdag 
til fredag er det muligt at cykle fra Strömsnäsbruk til Axhult eller Traryd. 
Lørdage er det kun muligt at cykle til Traryd.  
Pris for leje af cykel i tre timer: 150 SEK.

Järnvägsstationen, Laganstigsgatan 49, 287 31 Strömsnäsbruk  
Tel.: 0433-20925, 070-372 4499 (ordförande Ronny Öhrn).  
E-mail: trafik@ssjf.dk eller dressin@ssjf.se. www.ssjf.se 
Et medlemskab koster 150 SEK per år.

Valdemar og morfar Niels i spisevognen – hvornår kommer iskagen?

Strömsnäsbruk er en stor lege
plads for børn og voksne.
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Ulven og ulvens 
regulering  
i SVERIGE  
- en paradoksal  
situation
Ud fra en rent biologisk synsvinkel er situationen 
for ulven i Sverige lige nu den bedste i mindst 150 
år, men situationen for myndighedernes regulering 
er derimod næsten kaotisk dårlig. En vigtig årsag til 
dette ejendommelige paradoks er de diskussioner  
og stærke følelser, som ulven vækker.

TEKST: OLOF LIBERG  FOTO: ÅKE ARONSON

Efter at have arbejdet med 
ulve i snart 15 år har jeg ind-
set, at der formentlig ikke fin-
des nogen anden dyreart på 

jorden, som skaber så store modsæt-
ninger imellem mennesker. 

Had har fulgt ulven næsten overalt, 
hvor den har været, og flerhundredåri-
ge udryddelseskampagner har ført til, 
at den endelig i løbet af 17- og 1800-tal-
let og første halvdel af 1900-tallet blev 
udryddet over næsten hele Europa, in-
klusive Skandinavien, og tillige større 
dele af USA. Stærke stammer fandtes 
dog stadig i Sovjetunionen, Canada 
og Alaska. I takt med den miljøbevidst-

hed, som voksede frem under den se-
neste halvdel af 1900-tallet, har ulven 
dog gjort et bemærkelsesværdigt og 
hurtigt comeback i både Europa og 
USA. I Sverige gik man til fredning i 
1965. Tilsvarende hurtige omstillinger 
er sket i andre lande. 

En afgørende grund til dette var en 
radikal forandring af ulvens omdøm-
me hos store befolkningsgrupper fra 
at være hadet til at være elsket. Fra at 
have været ethvert menneskes fjende 
blev den nu den uretfærdigt forfulgte, 
som skulle have oprejsning. Fra at have 
været inkarnationen af alt ondt frem-
stod den nu i stedet for som symbolet ➜
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➜
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på alt godt, på friheden, på det vilde 
og uberørte, ja til og med på et sundt 
familieliv. Og ulven begyndte at blive 
betragtet som et uundværligt led i hele 
økosystemet.

Den nyere opfattelse
Denne nyopfattelse af ulven blev dog 
ikke delt af alle. For mange mennesker 
på landet, husdyrejere, jægere og an-
dre, som lever tæt på ulven, opleves 
den stadig som hadet og uønsket, rent 
ud sagt farlig. Denne tilbageværende 
negative holdning over for ulven byg-
ger ikke kun på indbildning; ulven ska-
ber virkelig store problemer for visse 
mennesker. 

Fåreejere går i seng hver aften med en 
ubehagelig bekymring for, hvad der fin-
des i foldene næste morgen. Og jægere 
føler, at de er ved at miste jagten med 
drivende hunde (løse hunde), som er 
en vigtig del af deres livskvalitet. Mange 
mennesker på afsides steder i ulveområ-
derne er bekymrede for deres sikkerhed 
eller for deres børns. Disse mennesker 
føler sig nedgjorte af et befolkningsfler-
tal i storbyerne, som de anser for at have 
påtvunget dem ulven uden at ville betale 
den pris, som de oplever, det koster at 
leve tæt på ulven.

Den skandinaviske  
ulvebestand 
Gennem denne stærke modsætning 
mellem by og land er ulven blevet et 
centralt politisk spørgsmål i Sverige, 
som til og med kan afsætte ministre, 
påvirke rigsdagsvalg og skabe proble-
mer for Sverige i EU. Men for at kunne 
forstå problematikken om ulven fuldt 
ud er det nødvendigt at gå nogle år til-
bage og se, hvordan det hele begyndte. 

I 1965, hvor ulven blev fredet i Sverige, 
var den i praksis allerede udryddet, og i 
1970 var der ingen ulve i hele Skandina-
vien. Men omkring 1980 indvandrede 
et par ulve fra Finland og etablerede et 
revir i Värmland, hvor de også fik unger. 
En tredje indvandrer stødte til omkring 

1990, og derfra udviklede hele den skan-
dinaviske ulvebestand sig. Helt frem til 
2008 byggede hele ulvestammen kun 
på disse tre første individer, hvilket helt 
sikkert førte til et meget højt niveau af 
indavl i bestanden. På trods af at man 
gennem forskning har kunnet påvise, 
at denne indavl har påvirket reproduk-
tionen negativt, har ulvebestanden dog 
vokset sig stærk. 

I dag har vi cirka 350 ulve i Skandina-
vien, heraf 80-90 % i Sverige. To nye ind-
vandrere tilsluttede sig i 2008 den yng-
lende population, hvilket forbedrede den 
aktuelle genetiske situation væsentligt. 
På længere sigt anses dette dog ikke som 
tilstrækkeligt. Genetisk teori foreskriver, 
at så længe ulvestammen er isoleret, kræ-
ver den mindst to nye indvandrere hvert 
femte år for at holde indavlen i skak, så 
stammen ikke bliver forringet genetisk.

Fastfrysning 
af ulvebestanden
I takt med at ulvebestanden er vokset, 
er modstanden mod ulven også vokset. 
Reguleringen af ulvestammen er ingen 
let opgave; man må balancere mellem 
at sikre dens livskraft og at minimere 
de problemer, den skaber. 

I løbet af 2000-tallets første år voksede 
den opfattelse ude på landet, at det rød-
grønne styre på det tidspunkt hældede 
alt for meget til beskyttelse af ulven og 
ikke tog tilstrækkeligt hensyn til proble-
merne. Dette førte blandt andet til en 
omfattende ulovlig jagt. Måske bidrog 
det også til, at den borgerlige såkaldte 

Alliance vandt rigsdagsvalget 2006; den 
havde lovet befolkningen på landet, at 
den ville begrænse ulvestammen. Tre 
år senere opfyldte den valgløftet ved at 
sætte et loft over ulvestammen på 210 
dyr, hvilket var nogenlunde det niveau, 
bestanden havde på det tidspunkt.

Denne fastfrysning af ulvestammen 
var midlertidig og skulle gælde i tre år, 
indtil man havde fået klarlagt, hvordan 
den fremtidige ulvestamme skulle se ud. 
For at gennemføre fastfrysningen åbne-
de man for regulerende licensjagt. Disse 
initiativer ansås nødvendige for, at man 
skulle få accept af den positive del af den 
nye ulvepolitik, nemlig aktivt at indføre 
et antal ulve udefra for at bryde den ge-
netiske isolering og standse indavlen. 

”En vigtig årsag til at 

det viste sig at blive svært 

at indføre nye ulve til 

Sverige, er landets strenge 

beskyttelseslovgivning 

mod smittefare”
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Miljøministeren måtte gå af
Den første licensjagt, på 28 dyr, blev sat i 
værk i januar 2010 under en storm af pro-
tester fra naturbeskyttelsessiden. Blandt 
jægere og fåreejere i ulveområderne ud-
trykte man dog påskønnelse af den nye 
politik, og den ulovlige jagt viste tegn på 
at aftage. 

I januar 2011 gennemførtes en ny 
licensjagt, men eftersom det ikke lyk-
kedes for regeringen at komme i gang 
med det genetiske forbedringsarbejde, 
anmeldte tre svenske naturbeskyttel-
sesorganisationer Sveriges ulvepolitik 
til EU-kommissionen i Bruxelles. EU age-
rede usædvanligt hurtigt. Sverige blev 
tvunget til at fjerne loftet på 210 ulve, 
og kommende licensjagt blev stop-

pet. Sveriges miljøminister måtte gå af. 
Mange inden for den organiserede na-
turbeskyttelse jublede, men i ulveområ-
derne skete der nu en drastisk ændring 
af stemningen, som komplicerede det 
fortsatte arbejde med at forbedre situa-
tionen for ulven.

En vigtig årsag til, at det viste sig at 
blive svært at indføre nye ulve til Sverige, 
er landets strenge beskyttelseslovgiv-
ning mod smittefare. Sverige er fri for 
hundegalskab og lægger vægt på at be-
holde denne status. Først og fremmest af 
hensyn til folkesundheden, men også ud 
fra et kommercielt synspunkt, idet det er 
gunstigt for fødevarehandlen. Ingen af 
de potentielle afsenderlande, som kan 
levere ulve, der er egnede til udsætning 

i Sverige, er godkendte som rabiesfrie af 
Sverige. 

Dette indebærer, at ulve, som hentes 
derfra, skal være i karantæne i seks må-
neder. Desværre anser myndighederne 
det efter eksperters råd for utænkeligt 
ud fra et etisk-dyrebeskyttelsesmæssigt 
synspunkt at anbringe en vildtfanget 
voksen ulv i karantæne i seks måneder. 
Den eneste mulighed, som derfor står 
tilbage, er at tage ugegamle unger og 
sætte dem i en ”vild” hule for at blive 
adopteret af et vildt ulvepar. 

Fremgangsmåden er godt gennem-
prøvet i USA og er testet i forskellige 
dyreparker i Skandinavien. Problemet er 
dog, at såvel jordejeren som indehave-
ren af jagtretten, ifølge svensk lov, skal ➜

■

Arne Mortensen, Olof Liberg (i midten) og Camilla Wikenros
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godkende udsættelse, som sker på de-
res areal. Og efter det seneste omsving 
i ulvepolitikken boykotter jægerne kol-
lektivt at godkende udsættelse på deres 
områder.

Ulovlig jagt på ulve stiger
Sverige står i dag over for to alternativer 
i ulvespørgsmålet. Hvis vi opfylder EU’s 
krav om gunstig bevaringsstatus kan det 
tillades, at vi begrænser stammen på et 
relativts lavt niveau, et sted imellem 300 
og 500 dyr (den netop afsluttede Rov
djurs utredning foreslog 450 dyr, men 
dette kan nok modificeres efter viden-
skabelige såkaldte sårbarhedsanalyser). 
Men dette forudsætter, at genetikken 
forbedres. 

Hvis vi ikke løser det genetiske pro-
blem, tillades ingen begrænsning, hvil-
ket medfører fri udvikling af stammen. 
Kun skyddsjakt (nødvendig regulering af 
bestanden) tillades. Dette skulle medføre 
op mod 2.000 ulve i Sverige. Sydsverige, 
som endnu ikke har nogen fast bosæt-
ning af ulve, skulle kunne huse i det 
mindste femhundrede ulve. 

Forrige sommer forsøgte to ulve at slå 
sig ned i Götaland. Begge blev skudt på 
skyddsjakt efter tilsammen at have dræbt 
over 100 får. Dette giver en fornemmelse 
af, hvad femhundrede ulve skulle kunne 
afstedkomme i denne ende af landet, 
hvor fårebestanden er stor. Jagten med 
drivende hunde, som allerede nu betrag-
tes som truet, ville under dette alternativ 
blive totalt umulig, ligesom det meste af 
elgjagten i Syd- og Mellemsverige. 

Hidtil har fremhævelsen af dette alter-
nativ dog ikke fået jægerne til at ændre 
boykotten mod udsættelse af ulve. De 
hævder, at tilliden til myndighederne 
nu er lig nul, at de ganske enkelt ikke 
længere stoler på, at et samarbejde vil 
indebære noget godt for deres vedkom-
mende. Man hører oven i købet røster 
fra ekstreme ulvemodstandere, som hil-
ser en kaotisk ulvesituation velkommen 
i forhåbning om, at dette vil åbne øj-
nene hos den store offentlighed, så man 
siden hen kan få et krav om udryddelse 
igennem, ofte koblet sammen med et 
håb om at udtræde af EU. Samtidig er 
den ulovlige jagt begyndt at stige igen.

Ulvens fremtid
Vores politikere og de rovdyrforvaltende 
myndigheder står altså nu over for en 
stor pædagogisk udfordring: nemlig at 

tilbageerobre landbefolkningens tillid 
og få den til at samarbejde. På trods af at 
jeg er forsker, bruger jeg nu en stor del 
af min tid til netop til dette. Og selv om 
situationen ser mørk ud, er jeg optimist 
og mener at se lyspunkter. 

Rovdyrudredningens påpeger, at EU’s 
krav om gunstig bevaringstatus ikke be-
høver at blive opnået på én gang, men 
er et mål på 25 års sigt, og at man i lø-
bet af tiden indtil da burde kunne have 
en slags ”forvaltningsjagt”, som måske 
ikke fastfryser stammen på et bestemt 
niveau, men sænker tilvækstraten effek-
tivt. Lige nu vokser stammen med gen-
nemsnitligt 20% om året. 

Naturvårdsverket arbejder også lige 
nu med en forvaltningsplan for ulve, 
som vil give klare spilleregler, noget som 
tidligere har været efterspurgt. 

Den vigtigste nøgle til fremgang er 

fortsat, at man lykkes med den såkaldte 
genetiske forbedring, og her er et sam-
tykke fra jordejere og jægere centralt. I 
den allerseneste tid har jeg imidlertid 
også dér mærket en vis saglighed og 
er begyndt at høre fornuftige røster. Så 
måske er den paradoksale modsætning 
imellem ulvens gode situation og den 
offentlige regulerings dårlige stade ved 
at løse sig.

Oversat af Lars Holm Rasmussen

Olof	 Liberg	 er	 leder	 af	 forsknings-
projektet	 Skandulv	 på	 Grimsö	
Forskningsstation	 under	 Sveriges	
Landbruksuniversitet.	

Link	 til	 Skandulvs	 hjemmeside:	
http://sakndulv.nina.no
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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

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den smukke park der er -lkny0et  

Hembygdsgården Lilla Tockarp, danner  

rammen for årets Integra(onstræf 

2012.  

Du kan møde lokale borgere, tyske,  

danske og hollandske fri-dshusejere.  

Der vil være musikalsk underholdning,  

alsang og blandede indslag, ligesom  

billedkunstnere uds-ller i den gamle  

lade. Stedet ligger i det naturskønne 

Skovområde der støder op -l byen  

Västra Torup, der er beliggende ved  

vej 21 mellem Perstorp og Tyringe i  

Hässleholm Kommune.  
 

Arrangementet a+oldes  

Søndag 29. juli 2012 Kl. 14‐17 

Medbring kaffe, kage og det  

gode humør 

 

Ring uforpligtende til Dansk Ejd. Consult. Vi har siden 1980 
vurderet over 4.500 svenske huse og solgt over 2.800 huse i Sverige. 
Salgssalær 3,5 til 7,5% alt inkl. (min. dkr. 32.000,-) 

Dansk Ejd. Consult
Østerbrogade 113

2100 Kbh. Ø

Telefon 3929 2997 
Efter kl. 16 på 4053 3007

info@svenske-huse.dk

Skal huset sælges –eller købes ?

Se mere på www.svenske-huse.dk
Statsaut. Ejendomsmæglerfirma MDE & DSE & Reg. 
Svensk mäklare – Din garanti for en sikker handel.
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Frygter du  
FUGT OG FROST?
… så prøv en datalogger!
Nagende spørgsmål om vores huse plager mange af os. Er der for fugtigt under gulvet?  
Er det nødvendigt at tømme vandpumpen i kælderen om vinteren, eller er der faktisk 
aldrig under fire-fem grader varmt nær den? Læs her, hvordan du kan erstatte tvivl 
med viden.

TEKST OG FOTO:  BJØRN DONNIS

I juleferien købte jeg en dims. Den 
ligner de USB-sticks, som mange 
af os går rundt med – måske med 
de vigtigste data fra job eller pri-

vatliv eller med billeder. Den her lignede 
dog et USB-stick, der havde spist for me-
get julemad: tyk og rund.

Det er et USB-stick, der kan huske en 
masse tal. Den er det, som kaldes en data-
logger, dvs. den gemmer nogle målinger 
med faste mellemrum – sammen med 
dato og tid.

Det smarte er, at inde i den lille fyr er der 
også et termometer og en fugtmåler samt 
et batteri til at drive disse to. Funktionen 
er uhyre simpel: Man sætter dimsen i en 
computer og fortæller, hvor tit man vil 
have målt temperatur og fugtighed, fx to 
gange i timen. Og i hvor lang en periode, 
fx dage eller måneder. Man tager den ud 
af computeren og lægger eller hænger 
den, hvor man ønsker at måle, fx i kælde-
ren, i skunken eller lige under gulvbjæl-
kerne.

På et tidspunkt henter man datalogge-
ren igen og sætter den i computeren. Og  
med et enkelt klik eller to har man en kur-
ve, der viser temperatur og fugtindhold 
igennem hele perioden.

Naturligvis er huset hverken blevet 
frostfrit eller tørt af denne øvelse, men be-
kymringer og tvivl kan erstattes af viden 
om, hvorvidt der er et problem, eller om 
indeklimaet i huset er i orden. Det lyder 
dyrt, teknisk og besværligt, men det er 
det ikke. 

Det er ikke svært
“Besværet” består i, at man ved anskaf-
felsen lægger en medfølgende mini-cd 
i computeren, hvorved der installeres 
et lille program. Og man sætter det 
medfølgende batteri i dataloggeren. Så 
er man klar til at starte første måleserie 
som beskrevet ovenfor.

Man starter måleren ved at trykke på 
den eneste knap, den er udstyret med, 
når man er klar til at anbringe loggeren, 
hvor man ønske at måle. Det kan være 
hængt op lige under stuegulvet, nede 
i torpare-grunden eller tæt på nogle 
vandrør i skunken. Det er en rigtig god 
idé at fastgøre loggeren med lidt stål-
tråd, hvis der er risiko for, at en nysgerrig 
mår, mus eller rotte kunne kommer forbi. 

Man får uden videre hentet de mange 
tusinde måleværdier over i pc’en, og pro-
grammet laver en graf som den viste. 

Professionel teknik
Loggeren virker solid og uhyre pro-
fessionel. Producenten fremstiller nor-
malt også helprofessionelt udstyr. De 

medfølgende specifikationer og beskri-
velsen af nøjagtighed osv. virker ligele-
des meget professionelle.

Batteriet er et lidt specielt Lithium-thi-
onyl-chlorid-batteri, der i meget lang tid 
giver 3,6 V. Det kan næppe købes i den 
nærmeste ICA, men kan anskaffes for 
under 50 danske kroner plus porto fra 
bl.a. de forskellige danske internetfor-
retninger, der specialiserer sig i at sælge 
batterier, fx www.batterinet.dk og www.
batterilageret.dk. Batteriet benyttes i 
nogle radiator-termostater og nogle ty-
per alarmsystemer, så det er ikke et, der 
forsvinder fra markedet.

Kan	købes	let	og	billigt
Loggeren er et amerikansk produkt fra 
Reed Instruments, model ST-171 (www.
reedinstruments.com). Meget lettere og 
billigere er det at besøge en Clas Ohlson-
butik i Sverige (find den nærmeste på 
www.clasohlson.se). Her sælges datalog-
geren (varenummer: 36-4208) for 699 
svenske kroner. Og husk, at når du har 
fået undersøgt dit hus, fået mere
udluftning under gulvet
og måske fun-

”Ved en relativ fugtighed på 

100 procent vil overflader, der 

er koldere end lufttempera-

turen, være fugtige”

    Datalog 
   geren er i stand til at  
  lokalisere steder, hvor man 
hellere må få gjort noget, inden huset 
lider skade. 
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det ud af, at termostaterne sagtens kan 
stå fem grader lavere uden risiko for 
frosne rør, kan du formentlig sælge den 
videre til en anden torpare!

Flere	mål	for	fugtighed
På trods af den amerikanske oprindelse 
er det nemt at bede om, at temperatu-
ren opgives i grader celsius, så tolknin-
gen af temperaturen er ligetil. Noget an-
det er, at datoerne opgives “på engelsk”: 
måned-dag-år.

Fugten kan man dels få opgivet som 
“Dugpunktet” (Dewpoint), som er den 
temperatur, hvor fugten kommer ud 
som flydende vand (dug) - dels kan man 
få vist “RH” (den relative fugtighed), dvs. 
den procent af det maksimale fugtind-
hold, som luften kan indeholde. 

RH = 100 % svarer til at luftens dug-
punkt er identisk med den aktuelle tem-
peratur.

Den relative luftfugtighed bør på grund 
af faren for skimmelsvamp ikke overstige 
cirka 75 % i mere end enkelte, kortere pe-
rioder. Sundest for en trækonstruktion er 
det at ligge mellem 30 og 60 % RH. 

Alt i alt synes jeg, at dataloggeren er 
en uhyre nyttig lille ting, der giver syn 
for sagn. Den er i bedste fald arbejds- og 
økonomibesparende, idet man undgår 
at spilde kræfter og penge på unødven-
dige tiltag. Samtidig bidrager den til at 
beskytte huset ved at lokalisere steder, 
hvor man hellere må få gjort noget, in-
den bygningen lider skade.

Hvad	dataloggeren	målte	
Grafen nedenfor viser dataloggerens 
registrering af temperatur og fugt i et 
skunkrum (hvori der befinder sig pex-
slanger med vand) over tre uger, hvor 
huset var ubeboet, bortset fra første 
døgn. Huset er søgt holdt på minimum 
fem gr., dog 10 gr. i rummet inden for 
skunken. Udendørs har temperaturen 
været mellem frysepunktet og minus 
15-20 gr. i de første 10 dage af februar 
2012.

Dugpunktet (den grønne kurve) lig-
ger pænt cirka 10 gr. under den faktiske 
temperatur i rummet (rød), så træværket 
er tørt. Den relative fugtighed bliver så 
mellem 40 og 55 %, hvilket er lavt, som 

det bør være i en kold periode. Fugtig-
heden inde i skunken var omkring 65 % 
i den foregående milde periode, hvilket 
stadig er fint.

Den 4. februar 2012 kl. 9 var tempe-
raturen helt nede på 1,2 gr. Havde tem-
peraturen ude været 5-10 gr. lavere, ville 
varmeledningen fra rummene nok ikke 
kunne følge med, og vandet i pex-slan-
gerne var formentlig frosset.

Data fra SMHI (Sveriges meteorologi-
ska och hydrologiska institut) viser “na-
turligvis” også, at omtalte døgn var den 
koldeste i denne vinter. I øvrigt ser man 
døgn-svingningerne, og at huset er kol-
dest i de sene morgentimer. 

 ■

FOTO: ISTOCKPHOTO

HVAD DATALOGGEREN MÅLTE I EN SKUNK
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Længslen efter 
SVERIGE
Camilla Stockmarrs nyeste roman ”Udflytterne”  
betager med sin beskrivelse af livet på en nedlagt 
vandmølle i Småland.

TEKST: GITTE GILL  FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

Jeg har besøgt forfatteren Camilla 
Stockmarr i hendes lejlighed på 
Østerbro - en lejlighed, der er stor 
nok til at rumme tre børn, en mand, 

to katte, kaniner og hamstre. Vi skal tale 
om hendes nyeste roman, der handler 
om far, mor og to børn på otte og 10 år, 
der i 70’erne flytter fra Danmark til Sverige 
for at leve i pagt med naturen og forsøge 
at sætte skik på en gammel vandmølle 
med tilhørende savværk.

Du må have oplevet noget lig-
nende selv for at kunne skrive 
så indfølt om emnet?
”Vandmøllen eksisterede. Min familie 
købte den som kollektiv fritidsbolig i 
70´erne. Stedet er rigtigt, men handlin-

gen er fiktion. Jeg har tilbragt mange lyk-
kelige stunder dér som barn. Siden købte 
jeg selv et hus i nærheden i Solberga, 30 
km nord for Vaxjö, som vi ejede i 10 år som 
fritidshus. Vi solgte det og købte i stedet 
en forfalden, nedlagt gård på Falster. Jeg 
savnede de danske løvskove, vandet og 
at kunne tale dansk igen. 

Jeg synes ikke, at det var ukompliceret 
at falde til og blive integreret i Sverige. 
Mødet mellem de romantiske danske by-
boere og de svenske naboer var ikke så 
enkelt. Svenskerne med græsplæner, der 
ser ud som om de er malet på med rulle, 
så skævt til vores vildtvoksende græs og 
gamle træer, der ikke blev fældet.

Indbyggerne i bibelbæltet er bøn-
der, der knokler for at få det hele til at 
hænge sammen, så det kan virke som 
en rød klud med de der danskere, der 
bare slapper af. Samtidig er svenskerne 
meget åbne og gæstfri og glade for 
danskere, som de betragter som ekso-
tiske sydlændinge.

Fritidslivet på Falster har dog også 
ændret sig i årenes løb. Efter kommu-
nalreformen blev landsbyskolen ned-

KØB BOGEN I  
VORES WEBSHOP
Foreningen tilbyder ”Udflytterne”  
i webshoppen på www.torpare.dk 
for 225 kr.
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lagt. Genbrugspladsen og plejehjem-
met forsvandt, skolebussen kører ikke 
længere, og langsomt har det landlige 
paradis forvandlet sig til udkantsdan-
mark. Så bogen er skrevet på en ny 
længsel efter Sverige”.

Fortællestemmen er den otte-
årig søns. Hvorfor en dreng?
”Jeg plejer at skrive ud fra kvinders 
tanker, så denne gang skulle det være 
anderledes. Det er skrevet som den 
voksnes tilbageblik på barndommen. 
Jeg skriver på en indre strøm og ener-
gi - på en stemme og en stemning. Jeg 
ved sjældent, hvor historien bærer hen. 

Min far døde pludseligt kort tid efter, 
min første roman udkom, så ”Udflytterne” 
er skrevet på en sorg over tabet Derfor 
blev denne roman en stor kærligheds-
erklæring fra søn til far. 

Udflytterne har været seks  
år undervejs. Hvordan er dine 
næste bogplaner?

”Der var faktisk stof til to bøger i ”Udflyt-
terne”. Jeg har måttet sortere meget fra. 
Så jeg regner med, at der snart kommer 
en opfølger, hvor vi følger drengens vi-
dere liv”.

 ■

OM FORFATTEREN
Camilla Stockmarr er født i 1966. I 
2000 debuterede hun med novel-
lesamlingen: ”I det skjulte”. I 2004 
udkom hendes første roman: ”Noras 
tredje alder”, der giver et noget dy-
stert billede af mor-børn-forholdet. 

MØD FORFATTEREN
Camilla Stockmarr holder foredrag 
i foreningen tirsdag den 9. oktober 
2012, hvor hun vil fortælle om sin 
bog og ikke mindst om Sverige. Du 
kan tilmelde dig foredraget på www.
torpare.dk fra midt i august, når det 
nye aktivitetsprogram præsenteres.
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SVENSKA 
FLAGGAN 

- før og nu
Det svenske flag kan føres tilbage til renæssancefyrsten Johan III. 
Hvad skal man vide for at kunne flage med det svenske flag i vores dage?

TEKST: TOMMY P. CHRISTENSEN  ILLUSTRATION: MET`MARIE LAMBERS

D anskerne er så heldige at 
have en myte knyttet til “Det 
himmelfaldne Dannebrog”. 
Den beretter, hvordan Dan-

nebrog i juni 1219 faldt ned fra himlen 
ved Lyndanisse i Estland. Her kaster vi 
lidt lys over det svenske flags oprindelse, 
og brug, hvis man har – eller anskaffer 
sig – en flagstang på torpet.

Tre kroner og de svenske 
farver
Det tidligste symbol for Sverige, man 
møder, er fra 1330’erne. Det består af 
de tre (guld-)kroner på blå bund. Men 
forinden havde korstogstiden gjort 
korsflag vældigt populære, og i mid-
delalderen møder vi dem ofte i en 
heraldisk udformning. Det vil sige “de 

to metaller” (guld/gul og sølv/hvid) 
kombineret med de almindelige heral-
diske farver (sort, rød, blå, grøn og pur-
pur) og under anvendelse af forskel-
lige korsformede figurer. Eksempler er 
Dannebrog, Maltas og det svejtsiske 
flag samt den tyske ridderordens sorte 
kors på et hvidt skjold. 

Det ældste bevarede svenske korsflag 



juni  I  Torpare  33

LÆS MERE OM FLAGET
•	 ”Svenska	flaggans	historia”	(2008)	af	Leif	Törnquist	

•	 Rikskommittén	Sveriges	Nationaldag:	 
www.nationaldagen.se/sveriges-flagga/

•	 Flagregler:	www.nationaldagen.se/sveriges-flagga/flaggregler/

findes i Amsterdam, fordi det blev taget 
som trofæ under et søslag i Øresund i 
1658. Den ældste bevarede flagdug i blåt 
med det gule kors er det såkaldte rigs-
banner, udført til Johan III’s begravelse i 
februar 1594. Det er godt nok helt over-
sået med de svenske landskabsvåben, 
der blev skabt i anledning af Gustav Va-
sas begravelse i 1560, men det har også 
et smalt gult kors, så man aner den tid-
lige udformning af det svenske flag. 

Hertug Johan, senere kong Johan III, 
der var en af Gustav Vasas sønner, fik dele 
af Finland og Åland som sit hertugdøm-
me i 1556. Han kunne efter den russisk-
svenske krig 1555-1557 pynte op i sit vå-
benskjold med et par svenske faner. Det 
er første gang, svenske faner optræder i 
et våbenskjold.

Forvirring	om	orlogsflaget
Da Gustav Vasas første krigsskibe hav-
de været lejet fra hansestaden Lübeck, 
var der i hans regeringstid lidt forvir-
ring omkring det svenske orlogsflag. 
Det var udformet som en række smalle 
lyseblå striber vekslende med hvide 
(anbragt som det også kendes i det 
amerikanske flag). Lybækkerne brugte 
en tilsvarende udformning, men med 
smalle røde striber vekslende med 
hvidt. Såvel Erik XIV (1560-1568) som 
hans efterfølger, Johan III (1568-1592), 
bestemte derimod, at svenske orlogs-
skibe skulle føre flaget med et tilføjet 
gult kors i et midterfelt. 

Det hele tyder altså på, at det er i re-
næssancefyrsten Johan III’s regeringstid, 
at det blå flag med det gule kors, som vi 
kender det, kommer i brug som Sveriges 
flag.

Blev	officielt	i	1906
I mange hundrede år var det dog for-
trinsvis til søs og ved helt særlige, offi-
cielle lejligheder på land, at man flage-
de med svenska flaggan. Således vakte 
det betydelig kritik i offentligheden, da 
man i 1873 for første gang hejste det 
svenske flag (unionsflaget) på Stock-
holm Slot. Det blev simpelthen anset 
for malplaceret, da man nok kunne reg-
ne ud, at slottet ikke ville stikke til søs! 

Efter Norges opløsning af unionen 
med Sverige i 1905 blev det nuværende 
svenske flag officielt indført i 1906, og så-
vel farvesætningen som bestemmelsen 

om, at det tretungede splitflag var forbe-
holdt kongehuset og det svenske forsvar 
(krigsmakten), blev slået fast ved den nye 
flaglov (senest revideret i 1983).

Størrelse	og	dimensioner
Selvom svenskerne ligesom danskerne 
har bestemte flagdage, er der ikke no-
get forbud mod at flage på andre dage. 
Fødselsdage, gæster på torpet eller 
andet, man ønsker at markere, er til-
strækkelig anledning til at lade svenska 
flaggan gå til tops. Flaget skal selvføl-
gelig være pænt og rent samt i de rette 
dimensioner, der passer til længden 
på flagstangen: Flag, der er mellem en 
tredjedel og en fjerdedel af flagstan-
gens samlede længde, giver det bedste 
og mest afbalancerede indtryk. 

Hvis man vil anskaffe sig flagstang, skal 
man huske en god tommelfingerregel: 
Når der flages, bør hele flaget kunne ses 
over de nærliggende hustage. Når man 
bestemmer flagstangens placering, bør 
man altså finde et sted, som vil betyde, 
at flaget kommer til at hænge højt og 
synligt.

De korrekte dimensioner på det 
svenske flag er 10 dele i højden til 16 
dele i bredden. Fordelingen mellem 
blåt-gult-blåt i højden skal være 4-2-4 
og 5-2-9 i bredden (målt fra flagstan-
gen).

Husk	den	6.	juni
Svenska Flaggans Dag er Sveriges na-
tionaldag, og den er blevet fastsat til 
den 6. juni. Som almindelig flagdag 
har den eksisteret siden 1916, og i 
1983 blev den ophøjet til Sveriges na-
tionaldag. Siden 2005 er den også en 
arbejdsfri helligdag, hvilket er godt at 
vide, når man skal planlægge den store 
indkøbstur.

Oprindelsen til denne højtidsdag 
skal søges hos grundlæggeren af Nor-
diska Museet og Skansen, Arthur Haze-
lius. Han havde en idé om, at der burde 

være en vårfest på Skansen, og at den 
skulle ende med det, han kaldte “Gu
stafsdagen” (6. juni), til minde om det 
svenske kongevalg den 6. juni 1523. 
Derfor arrangerede han i foråret 1893 
en sådan vårfest på Skansen med så 
stor en succes, at det på få år blev en 
stor Stockholmer-begivenhed med tu-
sinder af flagviftende skolebørn og be-
søgende. Under første verdenskrig fik 
festlighederne mere officiel karakter 
og blev i 1916 henlagt til Stockholms 
Stadion. 

Her overværede den daværende 
svenske konge, Gustav V (1907-1950), 
og medlemmer af kongehuset en pam
pig indvielse med militærparader, fæd-
relandssange og masser af hurraråb 
for Sverige, monarkiet og den svenske 
kongefamilie. Først i 1963 blev de offi-
cielle aktiviteter flyttet tilbage til Skan-
sen, der i alle årene havde fastholdt 
friluftsmuseets egen fejring af Gustav-
dagen.

Belyst	flag	eller	vimpel?
I Sverige er det i overensstemmelse 
med flagreglerne at have det svenske 
flag oppe i de mørke timer af døgnet 
– såfremt flaget bliver belyst, fx med 
en projektør. En mere enkel løsning 
er i stedet at flage med en almindelig 
vimpel. Den må gerne være hejst døg-
net rundt uden lys på. En sådan vimpel 
skal naturligvis også være hel og ren, 
så det er en god idé at have den hejst, 
så længe man bebor sit torp, men ned-
tage den, når man skal køre hjem. 

Samme praksis må anbefales, hvis 
man i sit lokale byggemarked har købt 
et af de små svenske flag på en lille 
stang, der mange steder ses opsat på 
gavlen eller ved indgangen til som-
merhuset. På svensk kaldes sådan et 
for balkongflaggan. Et forladt hus vir-
ker ikke mere gæstfrit, fordi det bliver 
hængende ... 

 ■
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En god ordbog er guld værd – 
en dårlig ordbog kan næsten 
gøre mere skade end gavn. 
Men gode ordbøger vokser 

desværre ikke på træerne, og som 
sproglærer får man ofte spørgsmålet: 
Hvor finder jeg en god ordbog, der 
passer netop til mine behov?

Ordbøger udarbejdes som bekendt 
ikke til den enkeltes behov, og man 
må derfor ofte benytte flere kilder, når 
behovet opstår.

 For de “store” sprogs vedkommen-
de – engelsk, tysk og fransk – er der 
mange ordbøger og parlører at vælge 
mellem, plus en række fagordbøger 
som fx “Dansk-Engelsk pædagogisk 
ordbog“ eller “Dansk-Engelsk juridisk 
ordbog”. Men når vi bevæger os ned 
i de mindre sprog som svensk, ser bil-
ledet noget anderledes ud.

De sidste 10 år – siden Øresunds-
broen åbnede – har der dog været 
et større fokus på netop dette sprog-
område, eftersom den dansk-svenske 
interaktion har været stigende, og be-
hovet derfor er vokset. Som mange-
årig oversætter og underviser i dansk/

svensk har jeg ofte været dybt frustre-
ret over manglen på gode ordbøger. 
Men i dag er der lys forude! Ordbøger 
kan være en dyr investering, og inden 
man bruger hundredvis af kroner, er 
det en god idé at tjekke markedet, 
samt gøre sig klart hvilken eller hvilke 
der kan dække ens behov bedst.

Varm svensk-dansk  
anbefaling
I 2010 udkom “Svensk-Dansk Ordbog”, 
udgivet af Det Danske Sprog- og Litte-
raturselskab og JP/Politikens Forlags-
hus. Det er en stor, gennemarbejdet 
ordbog, som jeg varmt kan anbefale. 
Den er opdateret og tager udgangs-
punkt i “Svenska Akademiens OrdLi-
sta” (som svarer til Retskrivningsord-
bogen), hvilket indebærer, at man kan 
finde mange nye svenske ord i den. 
“Svensk-Dansk Ordbog” har dog den 
svaghed, at den “kun” oversætter fra 
svensk til dansk. Man kan altså ikke slå 
danske ord op. Hos fx www.adlibris.
dk er prisen 259 danske kroner (feb. 
2012). 

Både Politikens Forlag og Gyldendal 

har også udgivet svensk-dansk/dansk-
svensk-ordbøger. De indeholder ikke så 
mange ord som “Svensk-Dansk Ordbog”, 
men er udmærkede til husbehov. De ko-
ster typisk omkring 100 danske kroner 
(feb. 2012).

Nyttige svenske ordbøger
En god investering kan også være en 
svensk synonymordbog, fx “Bonni-
ers Synonym Ordbok” ca. 200 svenske 
kroner (feb. 2012). Kender man ikke 
et givet ord, vil man i en god synony-
mordbog få flere andre med samme 
eller lignende betydning, og man kan 
på den måde regne ud, hvad ordet be-
tyder – plus lære nye svenske ord.

Et eksempel: ljuga (lyve) – narras, lu
ras, tala osanning, fara med osanning, 
dikta ihop, dra en vals, valsa, båga.

En anden god investering kan være 
en rent svensk ordbog, fx “Bonniers 
Svenska Ordbok”, som koster 200-300 
svenske kroner (feb. 2012). Fordelen 
er, at man får en forklaring, plus at man 
kan se, hvordan et givet ord bøjes, fx 
ljuga – tala osanning, narras //ljuger, 
ljög, ljugit.

SIKRE KILDER  
TIL SVENSK
– og så dem, man skal passe på

I iveren efter at tilegne sig svenske ord er der masser  
af hjælp at hente – bare man ved, hvor man skal lede i bøger  
og på nettet.

TEKST: LINDA KRISTIANSEN 

FOTO: ISTOCKPHOTO
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Der er en særlig fordel ved at købe 
rent svenske ordbøger i Sverige, danske 
i Danmark, engelske i Storbritannien 
osv. Disse ordbøger opdateres oftere 
og hurtigere og har flere opslagsord 
end en ordbog, der oversætter mellem 
to sprog.

Pas	på	“Google	Translate”
I dag er der desuden kommet en hel 
del ordbøger, som er gratis tilgænge-
lige via internettet. Her vil jeg dog godt 
hejse et lille advarselsflag: Langt fra alle 
er gode, og ofte indeholder de ikke ret 
mange ord. 

“Sprogbro.org” er en af de bedre, men 
det er en svaghed, at den “kun” oversæt-
ter fra svensk til dansk. “Dansk-og-svensk.
dk” tilbyder også udmærkede netordbø-
ger. Derimod stiller jeg mig stærkt tviv-
lende til “Google Translate” (GT), som rig-
tig mange benytter. Her er det vigtigt, at 
man dobbelttjekker, hvis man ønsker et 
ord oversat. GT fungerer nemlig sådan, at 
hvis “maskinen” ikke kan finde en direkte 
oversættelse, går den automatisk via an-
dre sprog (først og fremmest engelsk). 
Det indebærer, at slår man fx det svenske 

ord bokstav op, får man oversættelsen 
brev – dvs. svensk: bokstav > engelsk: let
ter > dansk: brev. Og da det svenske ord 
bokstav hedder bogstav på dansk, er dét 
jo temmelig uheldigt.

Et andet eksempel er det svenske ord 
syfte, der hos GT oversættes til se, men 
som faktisk betyder formål. Så vær op-
mærksom og kritisk, hvis du bruger GT!

Gode	ord	på	nettet	
Der findes også netordbøger, som 
godt nok ikke er gratis, men hvor man 
faktisk får en hel del for pengene. Her 
vil jeg godt slå et slag for “Ordbogen.
com”, som udgiver brugerbaserede 
netordbøger. Bag disse ordbøger sid-
der en kyndig redaktion, som brugere 
kan kontakte via mail eller telefon, 
hvis der er et ord, man ikke kan finde. 
Ordbøgerne bliver løbende opdateret, 
udvidet og fornyet – i modsætning til 
trykte ordbøger, som ikke kan redige-
res, når de vel er trykt. Ordbøgerne hos 
Ordbogen.com oversætter begge veje, 
og man kan se, hvordan et ord bøjes i 
modsætning til de gratis netordbøger.

I sandhedens navn skal det nævnes, at 

jeg selv er redaktør på Ordbogen.com’s 
svenskordbog, hvilket er én af grundene 
til min entusiasme over denne netord-
bog. Og derfor jeg har et indgående 
kendskab til netop den.

Nye ord i kataloger og blade
Endelig er der også hjælp at hente i 
fx magasiner, fagblade og -bøger, af-
hængig af hvad man er ude efter. Et 
almindeligt svensk IKEA-katalog kan 
give mange nye ord for diverse møbler 
og køkkenartikler. Et Bauhaus-katalog 
giver mange udtryk for værktøj, byg-
geartikler osv. Magasiner som “Råd och 
Rön”, “Vi i villa”, “Bo bättre”, “Allt om träd-
gård” osv. kan også være givende. Disse 
magasiner og kataloger er desuden ud-
styret med en masse billeder, som hjæl-
per én på vej.

Summa summarum: Der er en masse 
hjælp at hente i iveren efter at tilegne 
sig nye svenske ord – bare man ved, 
hvor man skal lede. Du kan fx også fin-
de yderligere information om emnet i 
Vidensbanken på www.torpare.dk. 

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

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

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

•    Fast ejendom (køb, salg, leje)
•    Foreninger og sameje
•    Generationsskifte. Arv og gave
•    Konfliktløsning vedr. ejendom
•    Svenske og danske dødsboer

  

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

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

GANTRUP BYGGEMARKED 
Gantrupvej 2 - Gantrup - 8752 Østbirk - Tlf. 75 78 22 33

Flotte bjælkehytter i eksklusiv kvalitet
Vi importerer selv vores bjælkehytter og kan derfor leverer  

et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris.
Vi kan også levere bjælkehytter designet efter dine ønsker.

Større / mindre / anden taghælding / eller en helt anden model, du bestemmer.

Se priser på www.gantrupbyggemarked.dk  
eller ring vedr. information / brochure.

VORES  
UDSTILLING  
ER ÅBNET  

ALLE UGENS  
DAGE

Bjælke-
hytten kan ses: 

GränsbyGdens
Köpcentrum Ab - 

råstorp
285 93

mArKAryd
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Det farligste dyr  
I SVERIGE ER SKOVFLÅTEN 
Samtlige torpare vil på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med flåten  
– enten på eget legeme eller når familie og venner må lægge krop til.
Her får du gode råd og viden om skovflåten.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

J eg vil vove den påstand, at af 
samtlige dyr, som findes i den 
svenske fauna, er den lille mide, 
skovflåten, det absolut farligste.

Jo, men hvad så med de store og 
farlige rovdyr såsom bjørnen, lossen 
og ikke mindst ulven. Den er da farlig? 
Ulven tager små uskyldige lam, og den 
æder bedstemødre og naive rødhætter!

Helt ærligt, hvor ofte har du mødt en 
rigtig levende ulv midt ude i den frie na-
tur og har stået over for den, sådan face-
to-face? Nej, vel? Derimod vil samtlige 
torpare på et eller andet tidspunkt stifte 
bekendtskab med flåten, enten på egen 
krop eller når familie og venner lægger 
krop til.

Skovflåten	er	ikke	en	tæge
Flåten er en mide. Dens latinske navn er 
Ixodes ricinus og hører til blodmiderne. 
Miderne hører sammen med edderkop-
perne til en meget stor gruppe, som 
kaldes spindlere. Skovflåten har ligesom 
edderkopperne otte ben, og den kan 
ved første øjekast minde om en lille ed-
derkop. 

Skovflåten er altså ikke en tæge. Tæ-
gerne er insekter – de har seks ben, og 
tægerne er helt uskadelige for os men-
nesker. De lever overvejende af plante-
saft, som de suger op med deres næb el-
ler snabel, som de borer ind i planterne. 
Eller de kaster sig over endnu mindre 
byttedyr. Så skulle dét være på plads.

Skovflåten hedder fästing på svensk, i 
flertal fästingar, og det er et rammende 
navn for et dyr, som ikke er sådan lige til 
at ryste af sig.

Man	mærker	ikke	stikket
Skovflåten optræder på fire udviklings-

stadier: æg, larve (der ligner den voksne 
mide), nymfe (som også er lig den voks-
ne) og så den voksne skovflåt.

Foran sidder et lille bitte hoved med 
nogle skarpe munddele, som den bider 
hul med i huden på sin vært. Derefter 
stikker den sin snabel, der har modha-
ger, ned i såret. Den kan nu blive hæn-
gende godt forankret i huden og begyn-
de at suge blod.

Man mærker ikke stikket, eller at den 
er der, da dens spyt indeholder et sekret, 
som virker smertestillende og samtidig 
forhindrer blodet i at koagulere.

Hovedet går over i et mørkt, nærmest 
sort nakkeskjold. Nakkeskjoldet dækker 
næsten hele kroppen hos han-skovflå-
ten. Det skyldes, at hannerne ikke suger 
blod, efter at de er blevet voksne, og 
derfor ikke får den store bagkrop.

Hunnens bagkrop kan vokse
Hos hunnerne ses det mørke nakkeskjold 
som en lille mørk prik foran bagkroppen, 
der kan vokse fra en millimeter til godt 
en centimeter, efterhånden som hun får 
suget blod i sig. Bagkroppen kan altså 
vokse, da den er elastisk og kan foldes 
ud. Derfor vil man også lettere opdage 
en hun-skovflåt end de små hanner og 
de helt unge skovflåter.

Hunnen skal bruge blod til sine æg, 
omkring 2.000 – 3.000, som lægges godt 
gemt i græsset. Hvis hunnen ikke bliver 
opdaget, og den får lov til stille og fre-

deligt at suge blod, vil den efter 10 dage 
give slip og falde ned i vegetationen.
Men hvorfor får vi også besøg af han-
nerne? De fik nemlig deres sidste måltid, 
da de var nymfer, altså i deres ungdom, 
og dét var nok til dem til resten af deres 
liv. Jo, de kommer for at parre sig og ikke 
for at suge blod, for nu er der amoriner 
i luften. De skal parre sig med de mere 
end dobbelt så store hunner, og parrin-
gen kan kun foregå på værtsdyret, altså 
også på os mennesker. Efter tre parrin-
ger dør hannen, og efter æglægningen 
dør hunnen.

Borrelia-bakterien	fra	bl.a.	mus
Man skulle tro, at bare man fjerner skov-
flåten fra huden, så er den hellige grav 
velforvaret. Men så enkelt er det ikke.

Den helt lille skovflåt, larven, som er 
en miniudgave af den voksne, løber 
ikke så langt, så den finder eksempelvis 
en mus at suge blod fra. Og det er bl.a. 
musene, som kan være inficeret med 
bakterien Borrelia. Selv bliver musene 
dog ikke syge af Borrelia-bakterien.

Får skovflåten bakterien Borrelia i 
sig, kan den overleve i flåten i op til et 
år og dermed følge miden på alle dens 
udviklingstrin. Også til det sidste, hvor 
en hun suger blod til sin ægproduktion.

Vi mennesker kan blive bidt af skov-
flåten på alle de tre udviklingsstadier 
som larve, nymfe og voksen. Vi kan have 
siddet i græsset på en varm og fugtig 
sommerdag. Eller vi er blot gået en tur 
i det fri, hvor skovflåterne ligefrem sid-
der på spring i knæhøjde på planterne 
for at angribe os. Skovflåten kan ikke se, 
men i forbenene har den sanseorganer, 
som fortæller, når et dyr eller menneske 
kommer forbi. Højsæsonen for flåtbid er 

”Skovflåten er en 
forunderlig og  

farlig blodsuger”
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sommermånederne, men jeg er blevet 
bidt både i efteråret og foråret.

Søger	mod	svedigt	 
varme steder
Skovflåten vil helst have varme og høj 
luftfugtighed, og den reagerer positivt 
på en høj kropstemperatur og deraf føl-
gende svedmængde. Derfor vil børn al-
tid være et oplagt mål for et skovflåtbid. 
Kan vi så ikke bare give børnene lange 
bukser på og trøjer med lange ærmer? 
Ikke hvis du vil være ven med “Børns 
Vilkår”, og skovflåten skal nok alligevel 
finde frem til et egnet sted på kroppen. 

En skovflåt vil, når den er landet på sin 
nye vært fx et menneske, altid søge hen 
til de varme og fugtige steder på krop-
pen for at sætte sig fast. Det er bag øret, 
i nakken og lysken, i skridtet og i knæha-
serne. Ingen steder er hellige, og selv har 
jeg haft besøg af skovflåt på bl.a. de mest 
intime steder.

Gør det derfor til en fast regel, at du, 
når børnene har været i bad om aftenen, 
ikke bare bruger tid på at se, om de har 
vasket sig godt bag ørerne, men giver 
hele kroppen et grundigt tjek. Husk også 
at tjekke dig selv.

Ikke smøre og nulre
Hav også altid en speciel flåtpincet liggen-
de på badeværelset. Den kan købes på  
apoteket. Er du i Sverige, skal du bede 
om en fästingborttagare eller en fästing
plockare.

Du skal helst fjerne skovflåten på én 

gang, og får du ikke hoved og rygskjold 
med, så lad det sidde. Det falder af senere. 
Du skal ikke først smøre skovflåten med va-
seline eller begynde at nulre den. Jo mere 
du roder, jo større er faren for en betæn-
delse.

Slut af med at duppe biddet med lidt 
sprit eller snaps, og – som det allervigtigste 
– hold øje med biddet. Kommer der inden 
for nogle dage en rød ring eller plamage 
på størrelse med en fem-krone eller endnu 
større, er det et sikkert tegn på, at Borrelia-
bakterien har givet Borreliose. Så er det af 
sted til lægen – i Sverige til Vårdcetralen – for 
at blive behandlet med antibiotika (penicil-
lin). Og tro ikke, at du så danner antistoffer, 
så du bliver immun over for bakterien. Det 
sker ikke.

Når værtsdyret, her et menneske, får Bor-
relia-bakterien i sig, sker det fra skovflåten 
via dens spyt, som har en direkte forbindel-
se til midens mave. Men man regner med, 

at kun hver femte skovflåt er inficeret med 
Borrelia. Så undgå hysteriet. Du kan roligt 
færdes i naturen, blot du er fornuftig.

Risiko for alvorlig
og livslang sygdom
Borreliose kan udvikle sig til en meget 
ubehagelig og livslang sygdom, hvis 
den ikke bliver behandlet. Symptomer-
ne vil i begyndelsen ofte være influenza-
lignende. Senere kan sygdommen øde-
lægge nervebaner. Den kan også minde 
om meningitis. Nogle får forstyrrelse af 
hjerterytmen, og andre får lammelser. 
For nogle bliver det umuligt at leve en 
normal tilværelse med Borreliose.

Husk at gå til læge, hvis du får nogle af 
disse symptomer! Prøv ikke at slå det hen 
med, at det nok går over. Og fortæl også 
lægen, at du har været mitt i naturen. 

 ■

UNDGÅ SKOVFLÅTEN
Et	husråd	siger,	at	du	hver	dag	forår,	sommer	og	efterår,	når	du	opholder	
dig	i	et	område	med	skovflåt,	skal	spise	kosttilskud,	som	indeholder	hvidløg	
og	stærk	B-vitamin.	Hvis	du	begrænser	dosis	til	et	rimeligt	leje,	vil	andre	
mennesker	ikke	føle	samme	afsky	for	dig,	som	skovflåterne	vil.

LÆS OM SKOVFLÅTEN 

	”Skovflåten	–	forunderlig	og	farlig”	af	Doris	Nielsen	og	Anna	Jørgensen	er	
den	eneste	dansksprogede	håndbog	om	blodsugeren.	Bogen	kan	købes	på	
www.turbineforlaget.dk	og	i	boghandlerne.	
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 TIPS & NOTITSER

RADIOSNAK FRA 
GAMLE DAGE
Hvis du er interesseret i at høre gamle 
svenske radioprogrammer, kan du stil-
le ind på Sveriges P1 SR Minnen på ra-
dioen i Sverige: kortlink.dk/avvv.

FIND  
BILLIG- 
BILLETTER  
I SVERIGE
 
De svenske jernbaner har nu 
også en slags ”orange billet-
ter” som DSB. De har nemlig 
indført en såkaldt lavpriska-
lender til rejser i Sverige, og 
du kan endda vælge at se tek-
sten på dansk under www.sj.se  
(klik på Lågpriskalender).

Har du hede eller uklippet græs omkring 
huset, kan en branddasker eller to være 
en god idé, hvis der skulle opstå brand. 
En branddasker virker ved at trykke det 
brændende græs ned mod jorden, så 
det bliver for koldt (og mangler ilt) 
til at brænde videre.

Brændværdien af tørt græs 
er så lav per areal, at det ikke 
kan holde sig brændende i 
et fladt lag på jorden. 

Du bør dog også tjekke 
din kommunes hjemme-
side. Mange kommuner 
vil normalt hver sommer 
komme med forbud mod 
udendørs ild – i hvert 
fald i andet end indret-
tede bålpladser. 

Se fx dette link www.skovudstyr.dk/ 
plantning-og-pleje

5700 ÅR  
GAMMEL  
GRAN FREDES
 
Granen ”Old Pompe” ved Storulv-
åns fjällstation er blevet fredet. 
Den vokser på en myrholme i Nord-
sverige. Granen er mindst 5.700 år, 
og det ved man, fordi man for nylig 
lavede kulstof-14 datering på træ-
rester i jorden. 

Old Pompe er nu et naturminde 
– en særlig naturgenstand, som har 
brug for beskyttelse eller særlig ple-
je. De fleste naturminder er gamle 
træer.

SKÅNES HOTTESTE 

RESTAURANT
Restauranten Daniel Berlin Krog i 
Tranås (Österlen), som sidste år fik 
prisen ”rising star” i White GUIDE, er 
i 2012 rykket otte pladser op til en 
12. plads. 

White GUIDE (www.whiteguide.se) 
er en liste over Sveriges bedste re-
stauranter. Daniel Berlin Krog er 
dermed kåret til én af Skånes bed-
ste restauranter. Kig nærmere på 
www.danielberlin.se.

Er du vild med sommerfugle, kan du 
deltage i Sveriges første sommerfugle-
ekspedition, som foregår over to dage i 
august i Österlen. Sverige har ca. 2.700 
sommerfuglearter. Læs mere på: kort-
link.dk/av22. 

HAR DU EN BRANDDASKER?

SOMMERFUGLESAFARI  

I SVERIGE

FOTO: DAVID CENZER

FOTO: OLE ANDERSEN



juni  I  Torpare  41

RABAT TIL 
TORPARE PÅ 
VALLÅSENS 
VÄRDSHUS
 
Vallåsens Värdshus i Våxtorp har 
to gode tilbud til torpare-med-
lemmer. Den 30. juni er der samisk 
kulturdag med kunst, håndværk 
og musik. Torpare-pris for dette 
arrangement er 130 SEK (normal-
pris 160 SEK). Den 14. juli er der 
Öresundsoperaen med sangere 
fra Danmark og Sverige som hyl-
destkoncert til afdøde svenske 
tenor Jussi Björling. Torpare-pris 
er 200 SEK (normalpris 240 SEK).

Du kan bestille dine billetter  
på www.vallasensvardshus.se og  
skriv torpare i rabatkoden.

I sommerperioden juni-august kan vi 
være plaget af myg, klæg og knot (mit-
ter). Myg kan man sprøjte sig imod. Det 
i Danmark forbudte, men effektive, 

”Djungelolja” kan købes i ICA. Knot 
kan man skærme sig imod med net. 
Klæg – løb væk så hurtigst som mu-
ligt …

Vil du leve ”miljøsmart”, og har du 
en smartphone, kan du downloade 
den svenske gratis app ”Grön guide” 
fra Naturskyddsföreningen. Hvor du 

end befinder dig, får du masser af 
råd og tips til at passe på miljøet og 
dig selv.

MED NÅL OG 
TRÅD  
I NATUREN
 
Den 29. og 30. juni 2012 invite-
rer Broderikakademin i Blekinge 
til to dages frit broderi. Det er 
femte gang, at dette arrange-
ment afholdes, og årets tema er 
”Over stok og sten”. Læs mere på 
www.torpare.dk. 

DE	STIKKER,	 
DE	KLØR…

GRATIS GRØN GUIDE  
PÅ SMARTPHONE

 



42  juni  I  Torpare

En ikke helt 
almindelig  
FISKEFORRETNING 

Hvis du er til laks og gerne vil have en madoplevelse 
ud over det sædvanlige, så er det på eget ansvar, at 
du læser videre. Deres udsendte har nu spist der 
flere gange og vil gerne give stedet fem Michelin-
stjerner for dets laksekvalitet og priser. Vi er ved 
Heberg i Halland, et sted hvor du kan opleve  
Sveriges største udvalg af laksespecialiteter.

TEKST: NIELS STÆRUP  FOTO: LAXBUTIKEN

I slutningen af 70’erne startede Chri-
ster og Margareta Lagnell som no-
get helt unikt i Sverige et dambrug, 
hvor de producerede regnbueør-

reder og laks med en vægt på 4-5 kg ud 
fra lakseæg. 

Produktionen blev solgt til lokale bu-
tikker og til eksport. Margareta syntes 
dog, at det kunne være spændende at 
have en lille butik, hvor deres laks kun-
ne sælges som takeaway.  Det er denne 
del, som i dag kendes som Laxbutiken 
i Sverige. Dambruget eksisterer ikke 
mere. Kravene til denne form for pro-
duktion blev for store, så dambruget 
blev lukket i slutningen af 80’erne. 

Laxbutiken udvikles 
Familien valgte i stedet for at bygge 
videre på Margaretas ide om at pro-
ducere og sælge forskellige former for 
lakseprodukter af den bedste kvalitet. 
De har løbende forbedret og udvidet 
butikken. I dag er butikken i Heberg 

på 4.000 m2. Den indeholder også en 
restaurant, hvor det er muligt for 600 
personer at få et måltid laks. I lokalerne 
er det også muligt for virksomheder at 
holde konferencer m.m.

I dag er der fastansat 45 medarbejde-
re, hvoraf ca. 2/3 arbejder i køkkenet for 
at producere de mange forskellige læk-
re lakseretter. I højsæsonen er der i alt 
ansat 100 medarbejdere til at servicere 
alle turisterne, som kommer forbi Lax-
butiken.

Lakseautomat
Butikken kan ikke have åben hele 
døgnet, så hvad gør man, når man 
er sulten efter laks? Så opfinder man 
selvfølgelig en ”laksomat”, hvor det er 
muligt i en automat at købe forskellige 
lakseprodukter, en af Christer Lagnells 
opfindelser. Disse lakseautomater er i 
sommersæsonen placeret forskellige 
steder i bl.a. Båstad og er meget po-
pulære.  

Hvilke kunder besøger  
Laxbutiken?
Butikken besøges årligt af 500.000 kun-
der. Nogle spiser deres mad på stedet, 
og andre tager maden med hjem. Rig-
tig mange danskere kommer i butik-
ken, når de enten er på vej på skiferie 
eller har været på indkøbstur til Gekås 
i Ullared.  

Listen er også lang over kendisser, 
som vil have laks fra Laxbutiken. Det er 
fx statsminister Stoltenberg fra Norge, 
musikbandet TOTO, den svenske prin-
sesse Desirée og musikeren Mikael 
Wiehe.

Laxbutiken har en fast kunde, en ældre 
herre som hver dag kører fra Varberg til 
Heberg for at spise laks. Han ankommer 
hver dag kl. 11.30 og kl. 17.00, og begge 
gange spiser han en liten laxtallrik og 
drikker en cola. Herefter kører han hjem. 
Han er igennem mange år to gange om 
dagen, 5-7 dage om ugen, kommet for 
at spise den samme lakseret.
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I Sverige er mors dag en af de helt 
store dage i Laxbutiken. Denne dag ser-
verer de ca. 3.500 portioner mad, enten 
som takeaway eller som servering i de-
res restaurant.  

 
Næste generation har  
overtaget
I år 2000 blev ansvaret for familiefore-
tagendet overdraget til sønnerne Jonas 
og Jerker. De arbejder stadigvæk på at 
produktudvikle butikken, så endnu flere 
kommer forbi og spiser laks eller køber 
mad med hjem. I 2003 åbnede de en fi-
lial i Ljungskile i Bohuslän efter samme 
koncept som i Heberg.

Inden for kort tid vil der også blive åb-
net en ny filial i Kungsbacka ved afkør-
sel 59. Ideen i denne butik er, at det skal 
være en form for drive-in, hvor koncep-
tet bliver ”Lax McDonalds”. Butikken vil 
ikke indeholde en restaurant. Endelig er 
de også ved at udvikle et ”sill & ost” kon-
cept. Denne butik er placeret sammen 

med laksebutikkerne. Det er meningen, 
at den skal gøres større inden for de næ-
ste par år.    

Anbefaling
Som det kan ses på billedet, er mange af 
lakseretterne helt små kunstværker. Når 
jeg sammenligner pris og kvalitet, giver 
jeg stedet fem Michelin-stjerner. Jeg for-
står ganske udmærket den ældre mand, 

som kommer og spiser to gange om da-
gen. Det ville jeg også gøre – hvis ikke 
der var så langt at køre. Men jeg ville nok 
ikke vælge den samme ret to gange om 
dagen, da der er så mange andre spæn-
dende ting på deres menukort. 

Butikken er helt sikkert et besøg værd, 
hvad enten man køber takeaway eller 
spiser på stedet. 

n

FLERE LAKSE-DETALJER FRA LAXBUTIKEN
•	 	Det	bedst	sælgende	produkt	er	en	stor laxtallrik, som består af: En skiva 

kallrökt, gravad och najadlax, en bit varmrökt och en bit dillrökt lax, två 
såser + bröd og smör.	De	sælger	200.000	portioner	om	året.		

•	 	Laxbutiken	forarbejder	hvert	år	ca.	350	t	laks.	Hvis	en	laks	i	gennemsnit	
vejer	7	kg,	svarer	det	til	ca.	50.000	hele	laks.	Laksen	købes	hos	forskellige	
norske	producenter,	og	de	benytter	forskellige	svenske	røgerier	til	at	lave	
de	forskellige	typer	af	røgvarer.	

•	 	Se	mere	om	udvalget	af	lakseretter	på	www.laxbutiken.se. 
Du	kan	også	finde	Laxbutiken	på	Facebook.
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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.

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. 

                 LAGER - SALG 

Lager skal flyttes og i den 

sammenhæng har vi blandt 

andet 175 stk. Alarm system  

tilbage, som vi sælger ud af, til speciel pris. 
 

Nu 57% rabat, så længe lager haves. 
 

Når tyven kommer ind i huset / Bygningen, 

starter sirene og inden for 5-7 sekunder mod-

tager du en sms-besked på din mobiltelefon. 

Op til 3 mobiltelefoner kan indkodes til at 

modtage besked ved alarm. 

 

NYHED Strømafbrydelse / udfald af HFI-relæ. 

Ved strømafbrydelse, afsendes en SMS besked 

til indkodet mobiltelefoner. 

 

Pakkens indhold: 

1 Stk. Sim-kort, installeret og klar til brug. 

1 Stk. hovedpanel med BatteriBackup.  

1 Stk. trådløs infrarød rum-sensor  

1 Stk. trådløs magnetisk dør-sensor.  

1 Stk. Sirene (110dB) 

2 Stk. fjernbetjeninger (Med sos knap) 

1 Stk. strømforsyning (Direkte til stikkontakten) 

3 Stk. Alarm mærker  

57%
 R

abat 

Varenr. 20-002 

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

   godt design afhænger 
                  af øjet der ser...

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

 

FOTO: MET’MARIE LAMBERS
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Beskyt dit sommerhus mod indbrud og brand
Hos os indgår altid fri installation, livstids materialegaranti, fri 
udrykning og fri service uden bindingstid eller årsafgifter. Vores 
alarmer anbefales for tiende år i træk af Villaägarnas Riksför-
bund.

Vi tilpasser selvfølgelig alarmen i forhold til kæledyr uden be-
regning 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 
31. juli 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

HOZHOZ
 
Vi udefører alt 
indenfor: 

Tømmrearbejde 
Gravearbejde 
Kloak - vand - kabel 
Havearbejde 

Vi kan også tilbyde 
tilsyn af jeres hus 
efter aftale. 

Kontakt:
Ola Zaar 
Snöarp, 2419 Broby 
Mobil: +46 70 52 443 04
Mail: hoz@telia.com

Dansktalende kontakt:
Annica Nakel 
Mobil: +46 73 20 333 66

Vi udfører alle 
opgaver indenfor 
tømrer, grave, 
kloak, vand, kabel 
og havearbejder.
 
Ligesom vi foretager 
tilsyn af huse og 
ejendomme.

 
 
 

 1. klasses arbejde udføres 
 Tømrer, snedker-, tag- og malerarbejde 
 Mere information: www.maki-bygg.se 
 Få et tilbud: mobil +46 73 252 20 03 
 
   info@maki-bygg.se - Edvin Widéns Väg 13, 288 31 Vinslöv, Sverige 

MAKI BYGG AB 

Registreret totalentreprenør i henhold til svensk lov.  
Besidder BAS-U og BAS-P i overensstemmelse med det 
svenske arbejdsmarkedstilsyns krav for att kunne udføre 
totalenterpriser i Sverige (gælder f.o.m. 2012-01-01).  

innehar F-skatt, innehar BAS -U &  BAS- P,  
är ansvarsförsäkrade- innehar byggställningskort upp till 9 meter -innehar heta arbete kort  
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EJENDOMME OG GRUNDE

Sælges

Sommerhus med søgrund
Indrykket 2. maj 2012 
Hus med egen bådebro og terrasse ved 
søbredden. Unik beliggenhed ved natur-
reservat og med cykelafstand til Älmhult. 
Helgeåen med en af Sydsveriges bedste 
kanoruter løber igennem søen. Huset er 
70 m2 og istandsat med nyt tag, luftvarme-
pumpe og brændeovne. Kan anvendes året 
rundt. Pragtfuld udsigt. Rent drikkevand og 
afløb. 26 m2 udhus med værksted. Grunden 
er 1.825 m2. 1½ times kørsel fra Helsingborg. 
Mindre end 2 timer fra Malmö.
Pris: DKK 2.190.000
Mail: hjj@borshult.dk
Tel.:  4232 6048

Hyggeligt torp i Halland
Indrykket 2. maj 2012 
Lille nemt torp på 30 m2 + anneks med 
køkken og gæsterum.
Naturgrund på 2.820 m2. Beliggenhed: nær 
Knäred, 90 km fra Helsingborg. Indlagt el 
og vand. Muldtoalet.
Pris: DKK 195.000
Mail: eaafoto@yahoo.dk
Tel.:  4826 6782

Charmerende torp i nordøst Småland
Indrykket 2. maj 2012 
”Lillahuset”, yndigt, lyst hus med planke-
gulve. 55 m2 i stueplan og 33 m2 isoleret 
1. sal. Indlagt vand, toilet, brus, el og 2 
lukkede pejse.
Skøn 2.500 m2 grund med løvtræer. 300 km 
fra København.
Pris: DKK 395.000
Mail: anettehallstrom@hotmail.com
Tel.:  5157 8146 / 2222 2017

Hus med søudsigt
Indrykket 1. maj 2012 
120 kvm helårshus/fritidshus med kælder 
og overdækket terrasse med udsigt til 
sø og egen badebro. Gennemrenoveret i 
2007 bl.a. med jordvarme. Tæt på Branäs 
skicenter.
Pris: DKK 1.200.000 
Mail: ebbarye@hotmail.com
Tel.:  2871 5555

Direkte til badesø m/bro og båd
Indrykket 30. april 2012 
180 kvm sommerhus 75 km fra Helsing-
borg, v/Laholm.
5 soveværelser, stor stue med ny Lotus 
brændeovn. Stort køkken/alrum med 
Morsø brændeovn og nye hvidevarer. 
Sauna. Varmeanlæg og nyt tag. 
Pris: DKK 1.575.000
Mail: fambullklarskov@yahoo.dk
Tel.:  4588 5801 / 2221 3928

Hus med egen søgrund
Indrykket 19. april 2012 
Hyggeligt træsommerhus med nyt tegltag. 
Unik smuk beliggenhed ved Liatorp/Rephult 
direkte til søen Möklen, helt ugeneret.
Solar Venti, nyt gaskøleskab, stor ny gene-
rator og masser af brænde medfølger.
Pris: DKK 995.000
Mail: mamoha777@gmail.com
Tel.: 2660 3756

Andel i Ødegård
Indrykket 19. april 2012 
Andel sælges i lækker ny-renoveret øde-
gård i Fothult nær Älmhult. 160 m2.  
2 etager + kælder og skur. Nyt badevæ-
relse med vaskemaskine. Nyt køkken med 
opvaskemaskine. Ny-etableret 2. sal i 2010.
Se alt på Facebook gruppe: ”Andel til salg i 
svensk hus”.

Pris: DKK 250.000
Mail: lindberg@kress.dk
Tel.: 4081 0701

TING OG SAGER

Sælges

Traktor med tilbehør
Indrykket 30. april 2012 
Ferguson traktor (grålle) med plov, harver, 
sluffe og vogn u/bund. Findes i Strömsnäs-
bruk.
Send bud på mail.
Pris: Bud ønskes. Minimum 7.000 DKK
Mail: jorgen.melin@gmail.com

Brændemaskine
Indrykket 25. april 2012 
Brændemaskine som bliver trukket af 
traktorens pto og olieudtag. Super hurtig 
til at ordne brænde. Max diameter 30 cm, 
flækker 4 stykker, transportbånd 2,75 me-
ter. Billeder af maskinen mailes gerne.
Pris: DKK 18.000
Mail: Lindenovvej3@live.dk
Tel.:  6015 2303

Fabriksny brændeovn - fejlkøb
Indrykket 24. april 2012 
HVAM 3320 brændeovn med glasrude. 
CO2 neutral med minimal miljøbelastning. 
Vægmontering mulig. Valgfri rørudtag.
Nypris: DKK 21.000. 
Billeder kan ses på www.hvamheaddesign.dk
Pris: DKK 13.500
Mail: ka@soc-domino.dk
Tel.:  2165 1247

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.
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Drømmer du om dit eget  
sommerparadis i Sverige?

Swedbank i Danmark kan hjælpe dig med at opfylde drømmen. Når I leder efter jeres  
fritidshus på den anden side af Øresund, kan vi hjælpe jer med finansiering og rådgivning 
fra vores kontor i København. Har I allerede fritidshus i Sverige, så kan vi naturligvis også 
hjælpe med finansiering.

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

Læs mere på www.swedbank.dk

 

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

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.
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Skål på svensk  
fra Sagaform
Se de nye sjove skåle formet 
som en dalahest og en elg, 
lige til torpets sofabord. 
Dalahesten koster 189 kr. 
og elgen 199 kr., ekskl. 
forsendelse.

KIG OG KØB I WEBSHOPPEN 
PÅ WWW.TORPARE.DK

Shop i webshoppen på www.torpare.dk eller besøg os i  
sekretariatet i vores åbningstid (man-torsdag kl. 9.00 – 16.00). 

SÅDAN SHOPPER DU

Torpare-kasse til bilen og huset
Få styr dine ting fx til transporten mellem Danmark og Sverige. 
Opbevaringskassen fra ting & torp koster 430 kr. (justérbar indsats 
koster 60 kr.). Kassen afhentes i sekretariatet.

 
 

Forgyldt  
hjerte med rhinsten

Halskæde med forgyldt hjerte inspireret  
af den svenske natur af By EKERYD.  

Halskæden er ca. 45 cm.  
Hjertet koster 199 kr.,  

ekskl. forsendelse.

N i e l s  S t æ r u p

AschehougI SBN 87-11-26510-8

w w w . a s c h e h o u g . d k

N i e l s  s t æ r u p
50 opskrifter med planter,  

bær og rødder

KrydderSNapS

Krydderi på torpare-
tilværelsen
Lad dig inspirere til skønne 
kryddersnapse i bogen: 
”Kryddersnaps – 50 op-
skrifter med planter, bær  
og rødder”. 
Bogen koster 195 kr.,  
ekskl. forsendelse.


