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For de fleste medlemmer spiller naturen og dyrelivet en stor rolle i tor-
pare-tilværelsen i Sverige. Ikke mindst findes der dyr, som vi ikke ser i 
Danmark, og når man har hus ude i skoven, er dyrelivet ganske enkelt 
rigere end i byen. 

Denne gang bringer vi en artikel om at gå på jagt, som er en anden 
del af dyrelivet set fra menneskenes side, og det er ikke noget, vi før 
har brugt mange sider på i vores blad. Men vi ved, at en del torpare 
også dyrker denne interesse, når de er i Sverige, hvor antallet af uden-
landske jægere er stigende. Jagt er nærmest en nationalsport i Sverige 
med næsten 300.000 jægere (cirka 5 % kvinder) ud af en befolkning på 
godt 9 millioner mennesker. Heraf er langt de fleste elgjægere.

Personligt vil jeg aldrig kunne gå på jagt og skyde dyr, men jeg har 
respekt for jægere, der ved, hvad de gør og anvender mest muligt fra 
dyret. Og spiser man selv kød, vil det i øvrigt være dobbeltmoralsk at 
sige, at man som jæger ikke må slå dyr ihjel. 

Så er der på den anden side dyr, der bliver slået ihjel eller såret ved 
uheld i trafikken, og her kan du blive klogere på, hvordan du bedst 
undgår vildtulykker, og hvad du skal gøre og ikke gøre, hvis uheldet er 
ude på de svenske landeveje. 

Nu er det ikke kun dyr, der kan komme til skade. Redaktionen har 
længe ønsket, bl.a. på opfordring fra et medlem, at bringe en artikel 
om, hvad man gør, hvis man bliver syg eller kommer til skade i fritids-
huset i Sverige. Og heldigvis har én af de nye skribenter på bladet tid-
ligere arbejdet som sygeplejerske på et svensk hospital, eller skulle vi 
sige lasarett, og hun giver gode råd og anvisninger til kontakten med 
det svenske sygehusvæsen. Ikke mindst i forhold til sproget.

Vi bliver lidt ved friluftslivet endnu og skriver i dette nummer om 
lystfiskeri. Her kan du læse, hvordan du bliver en haj til det med at fi-
ske – også med børn eller børnebørn, hvad enten det er medefiskeri, 
spinnefiskeri eller fluefiskeri. Så lærer du oveni hatten at jonglere med 
sjove ord som jigs, spinners og wobblers – og kommer ud i den friske, 
svenske luft!

Skulle du blive træt i hovedet af alle 
ordene i bladet, kan du lade blikket hvile 
på billederne taget af vores flittige, frivil-
lige fotograf Carsten Holmbo Jensen. Han 
har været på fotojagt i naturen i Småland 
og ladet sig inspirere af efterårets gyldne 
farver.

God læsning!

Marian C. Prestage
Redaktør

Ud i den  
svenske natur 
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BOGCAFÉEN
FLER SKÅNSKA SMULTRON – EN BOK OM SKÅNSKA 
PLATSER ATT BLI LITE EXTRA GLAD AV
Af Carina Hyllstam m.fl.
 
Tips om caféer, butikker og vandreture, men også om de 
lidt mere usædvanlige oplevelser udvalgt til at pirre san-
serne. Flotte fotos gør bogen ekstra indbydende.

DEN VILDA TRÄDGÅRDEN
Af Gabriella Dahlman 
 
I den vilde have skal der være meget af alt - et frådseri 
i nemme vækster. Du får tips til at skabe en vildere stil i 
haven, selvom det måske i nogen grad giver sig selv i vo-
res svenske fritidshaver. Først og fremmest er det en flot 
bladrebog.

TRAILER MED FÆRGEN?
Det er gratis at medtage trailer på Scandlines-færgen fra kl. 18.00 til 
06.00, bortset fra sommerferieperioden. Ordningen gælder kun, når du 
tager færgen med dit 10- eller 20-turs rabatkort og kan fremvise gyldigt 
medlemskort. 

Skal du have traileren med uden for gratisperioden, klippes to gange 
på dit 10- eller 20-turs rabatkort. Trailer-ordningen gælder ikke båd-
trailer, campingvogn, bus, hestetrailer eller lastbil.

VINDER AF  
NOVASOL- 
KONKURRENCEN
Frem til den 15. juni havde mere end 100 med-
lemmer valgt at indgå aftale med Novasol om-
kring udleje af deres fritidshus i Sverige, og de 
har dermed deltaget i lodtrækningen om et ga-
vekort på 10.000 svenske kroner til fri benyttelse 
blandt Novasols 30.000 huse i 26 lande. 

Den heldige vinder af konkurrencen er Peter 
Herholdt Jensen i Hornbæk. Vi siger stort til-
lykke til Peter!

Ønsker du som medlem også at udleje dit hus 
gennem Novasol, kan du læse mere om forde-
lene på www.torpare.dk under Medlemsfordele 
– Udleje af hus (du skal være logget på hjem-
mesiden). Du får bl.a. røgalarm, pas til Glasriket, 
nøgleboks med kodelås, 25 % rabat ved leje af 
Novasol-huse samt 2.000 SEK i tilslutningsbonus, 
hvis du er eller bliver kunde hos E.ON elforsyning.

MASSER AF VIDEN  
TIL OG FRA MEDLEMMER

Har du kigget på foreningens 
forum på den nye hjemmeside? 
Her kan du blive klogere og 
gøre andre klogere med dine er-
faringer om alt det, der vedrører 
fritidshuslivet i Sverige. Du kan 
fx læse om linoliens holdbarhed, 

larmende vandpumper og bred-
båndsforbindelse uden svensk 
personnummer. Det er viden-
deling, når det er bedst - fra 
medlem til medlem. Bemærk, at 
du skal være logget på for at bi-
drage på www.torpare (Forum).

VIND BOG OG  
ELG-SKÅL
Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev ved at sende en mail til 
mp@torpare.dk med ”Vind via nyhedsbrev” i emnefeltet. Så del-
tager du i konkurrencen om Bjørn Wennerwalds smukke foto- og 
madbog ”En smag af Småland – blandt søer, skove og finurlige 
mennesker” samt en sjov elgskål til torpets sofabord. 

Den heldige vinder bliver udtrukket den 31. oktober 2012 og 
vil blive offentliggjort på www.torpare.dk. Vinderen får direkte 
 besked.  
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KALDER FYNSKE  
OG JYSKE  
MEDLEMMER!
Danske Torpare vil gerne invitere jyske 
og fynske medlemmer til netværks-
arrangement lørdag den 10. november 
2012 kl. 10-17: "Efterårstræf i trekants-
området".

Dagen starter med fællessang, og 
derefter fortæller formand Per Bonke 
om at flytte permanent til Sverige. Ef-
ter frokost er der indlæg af medlem og 
forfatter Jens Thejsen om at indrette 
naturgrund (baseret på hans bog "Min 
vilde have"). 

Bagefter er der mulighed for at net-
værke i grupper og se hinandens øde-
gårdsbilleder. Arrangementet slutter 
med fællessang og svenske viser ved 
Mette og Børge Solkær (Café Ellegaard).

 Du kan tilmelde dig på www.torpare.
dk under "Aktiviteter" og "Netværksakti-
viteter" (holdnummer: NA001).

 
Dato:  Lørdag den 10. november 2012  
kl. 10-17.

Sted:  Øster Starup Forsamlingshus, Ege-
landvej 44, Øster Starup, 6040 Egtved 
(ved Kolding).

Pris per deltager: 125 kr.

Traktement:  Kaffe og kage (formiddag 
og eftermiddag), medbring selv mad-
kurv til frokost, øl og vand kan købes.

Vært: Kursusgruppen VEST.

NYT MEDLEMSKORT  
2012/13
Igen i år sender vi dit nye medlemskort ud sammen med oktober- 
bladet og opkrævningen af medlemskontingentet, som forfalder den 1. no-
vember 2012. 

Dit medlemskort 2012/13 findes på indbetalingskortet med dit navn og din 
adresse (pakket sammen med bladet). Bemærk, at det koster 100 kroner, hvis 
du mister dit medlemskort, og det skal erstattes.

KONSULENTHJÆLP  
TIL DANSKE TORPARE
Danske Torpare har indgået aftale med konsulent og virksomhedsøkonom 
Thorsten Hardtke, der har egen virksomhed i Ljungby. Han skal frem til 2013 
hjælpe foreningen med en række udviklingsopgaver i Sydsverige. 

Thorsten får bl.a. til opgave at undersøge, om foreningens mere end 30 års 
erfaring med det at være udenlandsk fritidshusejer i Sverige kan komme de 
cirka 10.000 tyskere, der ejer fritidshus i Sverige, til gode. 

Undersøgelsen skal samtidig vise, hvad Danske Torpare kan opnå ved at en-
gagere sig i et tilbud til tyske fritidshusejere i form af flere og bedre medlems-

tilbud, et forbedret annoncegrundlag og 
andre fordele for foreningens danske 
medlemmer. 

Thorsten skal være med til at forbedre 
Danske Torpares annoncørgrundlag i Sve-
rige, ligesom han skal styrke foreningens 
netværk med de væsentligste sydsvenske 
kommuner.  

Senest har den nye konsulent været 
ansat som leder af Älmhult, Markaryd og 
Osby kommuners projekt om bedre in-
tegration af udenlandske fritidshusejere 
og har dermed et indgående kendskab til 
både danske og tyske fritidshusejere.

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

 

Betalings-ID og indbetaler

Kontonr.
Reg.nr.

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Kundenr.:

Deb.gr.nr.

PBS-nr.: 03088685

Kundenr.:

Deb.gr.nr. 00001

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra konto
Kvittering

KVITTERING

Kroner
Øre

Dag Måned År
FIK 751 (09-12) 079-905 Tilmelding til BetalingsService

Betalingsdato

Kroner

Øre

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pen-
geinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pen-
geinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets 
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

. . ,

. . ,

KA 71INDBETALINGSKORT

Her har du dit nye medlemskort, som gælder fra den 1. november 2012 og et år frem. Indbetalingskortet skal kun anven-des, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsser-vice eller elektronisk girokort endnu. 
Kontingent
Medlemskontingent: 375 kr. inkl. moms.Forfaldsdato: 01-11-2012

Medlemsskabet gælder dig som medlem og din husstand.

NB! Ønsker du at opsige dit medlemsskab pr 31. oktober 2012, skal du give os skriftlig  

besked senest den 1. november 2012. 
Det er ikke nok blot at undlade at betale medlemskontingentet.

85339923 

Danske TorpareRosenkæret 13ADK-2860 Søborg
SE/CVR-nr. 15060905

85339923 

Danske TorpareRosenkæret 13ADK-2860 Søborg
SE/CVR-nr. 15060905

NYT MEDLEMSKORT

2012/13

Medlemsnr.: xxxxx
Kode: xxxx

Kortet dækker perioden 1. nov. 2012 - 31. okt. 2013
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SKYDER DU DYR, 
FARFAR?
Dette er en historie om elgjagt, etik, moral og ikke mindst om, hvorfor man går 
på jagt – på baggrund af et spørgsmål fra mit niårige barnebarn, Anika.

TEKST & FOTO: MOGENS LINDSTRÖM

N æppe noget kan vel skille 
vandene – også blandt tor-
pare – som jagt og især elg-
jagt. Da mit niårige barne-

barn, Anika, en dag overværede, at jeg 
rensede min älgstudsare kaliber 30-06, 
stillede hun spørgsmålet: ”Skyder du 
dyr, farfar”? Så var det med at finde en 
pædagogisk god måde at forklare, hvor-
for man går på jagt.

At mennesket har sine rødder i jagten, 
og at mennesket i det meste af dets tid 
på jorden har været jæger, forstod hun 
næppe. At jagt er en måde at høste det 
overskud, som naturen giver. En meget 

væsentlig del af jægerens dygtighed er 
at udnytte ressourcerne klogt og ikke 
tage mere, end naturen producerer. I 
jagtfølelsen indgår også tilfredsstillel-
sen ved selv at hente sin mad fra na-
turens spisekammer og tillave den. Og 
at vildtet har levet et naturligt liv fjernt 
fra dyrefabrikker, antibiotika og andre 
kunstgjorte måder at håndtere dyr, gik 
lidt mere ind hos barnebarnet.

Men den bedste forklaring var måske, 
da jeg fortalte, hvordan man er nødt til 
at regulere elgbestanden i Sverige, hvis 
man vil bevare skoven, som både vi og 
andre holder meget af. En elg spiser 

dagligt 10 kg kviste, og ofte er det top-
skuddene på grantræerne, der spises – 
og så vokser dé ikke mere. Den forkla-
ring forstod hun bedre.

Første jagt nær blevet den sidste
Da jeg for mange år siden havde taget 
mit jagttegn, blev jeg inviteret til en sel-
skabsjagt på Fyn. Vi var over 50 jægere, 
som blev stillet op i en vinkel. Derefter 
drev nogle klappere en flok kunstigt 
opfodrede fasaner ned mod os. Fuglene 
var så gumpetunge, at de dårligt kunne 
flyve, men da de første lettede, fyldtes 
himlen med bly fra de mange jægere.
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ELG-FAKTA
•	 	Med	en	højde	på	op	til	230	cm	over	skuldrene	og	en	maksimumvægt	 

på 1.000 kg er elgen verdens største hjortedyr. En typisk han vejer dog 
omkring 450 kg, hunnen omkring 350 kg.

•	 	Elgen	er	en	god	svømmer.	Og	så	er	den	god	til	at	dykke	fem	til	seks	meter	
ned i søerne, hvor den kan finde føde.

•	 	Elgen	er	i	brunst	fra	september	til	november,	men	hver	tyr	er	kun	brunstig	i	
10-12 timer. I den periode skraber elgtyren furer i jorden, som den urinerer 
i, hvorefter den vælter sig rundt i sølet. Efter således at have gjort sig 
lækker, finder den en elgko, som den besvangrer. Koen er drægtig i otte 
måneder og føder en til to kalve.

•	 	Elgen	har	svært	ved	at	hente	føde	på	jorden,	da	halsen	er	alt	for	kort.	Den	
må skræve for at nå græsset, og derfor spiser den ofte blade fra træer. Det 
kan man se i skovene, hvor dyret færdes. I en højde af to meter over jorden 
kan der være gnavet en krans rundt om træerne, en såkaldt elgkrans.

•	 	Elgen	bliver	typisk	mellem	8	og	25	år	gammel.
•	 	I	2011	blev	der	nedlagt	92.132	elge	i	Sverige.	Det	var	omkring	en	fjerdedel	

af bestanden.

Læs mere om jagt på Svenska Jägareförbundet: www.jagareforbundet.se.

Dette var min første jagt – og lige 
ved at blive min sidste. Jeg svor, at jeg 
aldrig nogensinde mere ville deltage i 
noget sådant. Efter min mening havde 
dette ingenting med jagt at gøre. Først 
senere, da jeg havde fået hytten i Sve-
rige ved Hjörnered-søerne og lært min 
nabo, Karl Arne Karlsson fra Gosterbyg-
get (ved Ysby), at kende, kom glæden 
ved jagt tilbage. Nu handlede det om 
elgjagt!

Vær forsigtig i jagtsæsonen
Fra omkring den anden uge i oktober 
og frem til januar/februar er der elgjagt 
i Skåne, Halland, Blekinge og Småland. 
Da er det en god idé at passe på, når 
man færdes i skoven. Især den første 
uge af jagtsæsonen bør man være eks-
tra påpasselig med at gå tur. Lad mig 
dog slå fast: Det er jægerens ansvar at 
sikre frit skudfelt og sikkert kuglefang, 
uanset hvem der befinder sig i skoven.

Tidligere varede elgjagten kun i tre 
dage. Nu får hvert jagtareal tildelt en li-
cens på, hvor mange elge der må skydes 
i området. Skydes kvoten første dag, så 
er jagten slut for dette år. Hvert år bliver 
der nedlagt cirka 100.000 elge i Sverige. 
Det svarer til en fjerdedel af bestanden.

Hårdt arbejde at jage elg
Mine første elgjagter var på Sydkrafts, 
nu E.ON’s, jagtmarker ved Knäred, nær-
mere bestemt omkring Flässeryd, Put-
sered og Majenfors. På disse jagter var 
vi omkring 10 til 15 jægere.

Elgjagt er hårdt arbejde! Man starter 
tidligt om morgenen, inden det bliver 
lyst. Man bliver placeret på et “pas”, en-
ten et af de mange elgtårne, man ser 
rundt omkring, eller på en lidt højere 
klippe. Ja, jeg har sågar siddet i et træ. 
Fordelen ved at være placeret lidt hø-
jere oppe er, at kuglen går skråt nedad, 
når man skyder. Afhængig af vinklen får 
man et godt kuglefang.

Kold og gennemblødt – og 
makabert
Når man har siddet på “pas” et par timer, 
skifter man, og man skal nu være driver. 
Når man driver, får man udstukket en 
kompasretning, og den skal holdes 100 
procent – ikke noget med at fravige, 
selvom der skulle være mose eller andre 
vandhuller på ens vej. Det betyder ofte, 
at man må vade i vand til over livet og 
bliver drivende våd.

Det har måske ikke den store betyd-
ning, for det er ofte meget dårligt vejr 
i den første uge af elgjagten, så man er 

i forvejen kold og gennemblødt. Og på 
disse Sydkraft-jagter blev elgen som of-
test først skudt sent på dagen.

Ved Flässeryd, hvor vi jævnligt jagede, 
ligger et fugtigt moseområde, som kal-
des Fortröstningens kärl. Sagnet fortæl-
ler, at der under de dansk-svenske krige 
for små 400 år siden fandt et større slag 
sted på netop dette område. Efter sla-
get lå der så mange lig, at man kunne gå 
tørskoet over. Lidt makabert at tænke 
på, når man selv går igennem området 
i vand til livet.

Falden elg slæbes i mulen
Ofte falder den skudte elg i et meget 
uvejsomt terræn og skal så slæbes ud til 
en skovsti eller vej, hvor man kan kom-
me til med en traktor. At slæbe en 5-600 
kg tung elg ud er lidt af et arbejde. Først 
skal man finde en kraftig gren, som stik-
kes ind gennem næseborene i elgens 
mule. Mulen er stærk nok til, at man kan 
binde et tov i denne gren og så lade fire 
mand trække af sted med byttet.

Imens sørger de andre for, at kroppen 
ligger på ryggen, hvorved den glider let-
tere gennem terrænet. Det skyldes, at el-
gens pels består af hule hår. Det er også 
derfor, at elgen er en god svømmer, da 
disse hår giver god statisk opdrift.

Vel hjemme med elgen skal den op at 
hænge. Det sker i dens akillessener, som 
også er så stærke, at de kan bære krop-
pens vægt. Derefter skal pelsen skæres 
fra kødet. Ofte er det først hen under mid-
nat, at man er færdig med dagens dont.

Det er hårdt arbejde, når elgen skal 
hænges op, og skindet skæres af.

➜
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Elgen hænger i cirka 14 dage, for at 
kødet kan mørnes. Derefter skal dyret 
udskæres, og kødstykkerne fordeles 
blandt jagtholdets medlemmer. En vel-
voksen elg består af cirka 350 til 500 
kg rent kød, når den er skåret ud. Dette 
foregår efter meget gamle og sindrige 
regler, så goderne fordeles lige år efter 
år. Det er som regel jægernes hustruer, 
der står for udskæring og fordeling.

Personlighed i strømpesokker
Blandt jægerne var der flere spændende 
personligheder. De lå langt fra den fore-
stilling, som mange har om jægere i dyrt 
og moderigtigt tøj. Mine jagtkammera-
ter var for det meste i kedeldragter og 
andet praktisk. Alle var dog iført en oran-
ge/rød beklædning af en eller anden art.

Som sagt var disse elgjagter hårdt ar-
bejde. Det drejede sig virkelig om jagt, 
og elgen havde en stor chance. En af 
personlighederne, Kalle i Majenfors, var 
en så ivrig jæger, at han præsterede at 
tage støvlerne af og forsøge at liste sig 
ind på elgen på strømpefødder – desu-
agtet at der lå højt med sne.

Skyder først, når jeg er
100 procent sikker
Selv har jeg aldrig nedlagt en elg, men 
jeg har haft mange fantastiske ople-
velser ude i skoven. At sidde derude i 
mørket om morgenen og se og føle, 
at skoven vågner. Dét er fuld valuta for 
anstrengelserne. Når man sidder muse-
stille, oplever man ofte en ræv, et rådyr 
eller andre af skovens beboere tæt på.

Flere gange har andre jægere spurgt 
mig, hvorfor jeg ikke skød på den elg, 

der passerede. Men jeg har altid haft 
den filosofi, at jeg vil være 100 procent 
sikker på at ramme rigtigt, så derfor fy-
rer jeg ikke et skud af på flere hundrede 
meters afstand. Jeg plejer ofte at sige, at 
elgen skal være så tæt på mig, at jeg kan 
slå den ned med geværkolben – så det 
er ikke blevet til nogen elg for min del.

Måske spiller det også ind, at min 
“jagtmentor”, Karl Arne Karlsson, lærte 
mig, at et skud, man aldrig affyrer, kom-
mer man aldrig til at fortryde!

Mørbrad og hjerte til skytten
Mine seneste par elgjagter var omkring 
Björkered på Janne Fredlunds jagtmar-
ker. Her var vi kun fire-fem jægere, så 
det var, hvad jeg forbinder med rigtig 
jagt.

Den seneste jagt var lidt atypisk. For 
det første var det godt vejr, og for det 
andet blev byttet nedlagt allerede 
klokken 10 om formiddagen, da Janne 
Fredlund skød en elgtyr. Vi, Karl Arne 
og jeg, gik straks i gang med at “rense” 
elgen. Dens maveindhold blev taget 
ud på stedet og efterladt som føde for 
andre af skovens dyr. Tyren var blevet 
nedlagt lige ved en skovvej, så der var 
ikke så meget arbejde med at få den ud. 
Hjemme i Björkered blev den hængt op 
og pelsen skåret af.

Traditionen byder, at den jæger, der 
har nedlagt elgen, får mørbraden og 
hjertet. Mørbraden blev tilberedt til et 
festmåltid samme aften. Hjertet, som 
ofte vejer fem kilo, blev sendt til røgeri-
et. Røget elghjerte er en virkelig delika-
tesse. Efter 14 dage blev resten af krop-
pen udstykket, og der var 350 kg kød 

på denne elg. Som deltager i jagten fik 
også jeg min ration af kødet, hvilket vi 
har haft glæde af under den forgangne 
vinter.

Kontroversielt dobbeltdrab
Man bør passe på, når man færdes i sko-
ven under elgjagt. En kaliber 30-06-kug-
le kan være dræbende på op til fem 
km's afstand. Derfor er det vigtigt som 
jæger at være helt sikker, når man affy-
rer et skud. Og omvendt: Selvom man 
har ret til at færdes i skoven, kan man 
godt tænke sig om og respektere jæ-
gerne. Der sker desværre ulykker, men 
efter der er indført licensjagt, er antallet 
af disse faldet betragteligt.

En af de mere kontroversielle ulyk-
ker fandt sted i december 2010 uden 
for Ljungby. En kvindelig 32-årig jæger 
skød en elg. Kuglen gik igennem elgen 
og ramte en 72-årig skiløber, som duk-
kede op umiddelbart efter, at skuddet 
var affyret. Jægeren blev tiltalt for at 
have forvoldt en andens død, men blev 
frikendt i både tingsrätten (byretten) og 
hovrätten (landsretten), begge steder 
dog af en uenig ret.

Forstå elgjægerne
Det er mit håb at skabe lidt forståelse 
for, at man regulerer elgbestanden i 
Sverige. De fleste jægere er naturelskere 
og gør en stor indsats for at beskytte 
naturen. Ingen jæger er interesseret i 
at drive jagt på en sådan måde, at natu-
rens ressourcer sættes over styr. De reg-
ler, jægerne jager efter, er betydelig hår-
dere end de vilkår, der råder i naturen.  

■

Byttet: en ung elgtyr. Stolt jæger: Janne Fredlund, Björkered, og hunden Bella.



ÆBLEKAGE  
TIL DEN  
SKÅNSKE  
GÅSEMIDDAG
Så er vi nået til endnu en svensk tradition, som involverer mad.  
Denne gang kigger vi på desserten til skånsk mortensgås.

TEKST: GITTE GILL  

I Sverige spiser man ikke mor-
tensand, men mortensgås. Nav-
net Morten stammer fra den fran-
ske helgen Martin af Tours, en 

meget begavet, men besværlig dreng, 
som blev udset til biskop mod sin vilje. 
Han forsøgte at gemme sig blandt gæs-
sene, når præsterne skulle have fat i 
ham, men deres kaglen afslørede ham. 
Han tilgav aldrig de stakkels gæs og be-
sluttede, at de skulle slagtes hvert år på 
netop denne dag. Det fortæller histo-
rien i hvert fald!

Idéen med at spise gås kom via tyske 
håndværkere i 1500-tallet til Sverige. I 
dag er det en tradition, man kun finder 
i Skåne, og gåsemiddagen spises mor-
tensaften, som altid er den 10. november. 

Suppe af gåseblod
Middagen begynder med svartsoppa, 
som er lavet af gåseblod og gåsebouil-
lon og krydret med frugtpuré, spiritus 
og krydderier som nellike og ingefær. 
Suppen dufter af brunkager, er tyk og 
sortrød. Opskrift følger ikke! 

Hovedretten, som er gåsen, fyldes 
med æbler og svesker. Tilbehøret er 
rødkål, stegte æbler og kartofler. Til des-
sert serveres en fed, skånsk æblekage. 
Det er med andre ord en middag, som 
går noget ud over det anbefalede dag-
lige kalorieindtag! Men da traditioner er 
til for at opretholdes, gør lidt for meget 
fedt én gang om året vel ikke så meget.

Her følger opskriften på desserten, 
den skånske æblekage. 

4 portioner

•  125 g kavring  
(det svenske krydrede rugbrød)

• ½ dl rasp
• ½ dl sukker
• 100 g smør
• 1 spiseskefuld kanel
• 2 æbler
• ½ dl æblemos

Sæt ovnen på 200 grader. Riv kavring 
lige så fint som raspen. Steg blandingen 
i smør på panden sammen med sukker. 
Drys med kanel. Skær æblerne i tynde 

skiver, og bland dem med æblemosen. 
Rør stegeblandingen sammen med æb-
lerne.

Bages i fire små forme eller en stor 
form i 20 minutter. Server med fløde-
skum eller vaniljesauce.

Smaklig måltid!   ■
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LILLE GRÅ TRAKTOR
OVERMÅDE POPULÆR
I SVERIGE
Traktoren med øgenavnet “Grållen” har for mange eksemplarers vedkommende 
over 50 år på bagen, men alligevel kører mere end 20.000 stadig aktivt i Sverige. 
Ejerne er så entusiastiske, at de har dannet “Svenska Fergusonklubben Grålle”.

TEKST: OLE RAHR  FOTO: PER ELVEKJÆR
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T raktoren er af mærket Fergu-
son, og den kender de fle-
ste, som var børn og unge i 
landområderne i Danmark i 

1950’erne og 1960’erne, for Grållen var 
også danske landmænds foretrukne 
mærke.

Historien om Grållen startede i 1884, 
hvor Henry Ferguson blev født på et 
landbrug i Nordirland. Men det hårde 
arbejde på den fædrenegård var ikke 
rigtigt ham, da han var mere interesse-
ret i teknik og opfindelser, så han emi-
grerede som 18-årig til Canada. Imid-
lertid lokkede hans bror, som havde et 
mekanisk værksted i Belfast, ham hjem 
igen. Her kunne Henry dyrke sin tekni-
ske interesse, og han begyndte at stu-
dere på Belfasts tekniske universitet.

Han eksperimenterede med forskel-
lige køretøjer, og som 25-årig konstru-
erede han Irlands første flyvemaskine, 
som han selv fløj. Alligevel blev det 
landbrugsmaskiner og især traktorer, 
der blev hans væsentligste bidrag til hi-
storien.

Revolutionerende teknik
I midten af 1940’erne konstruerede han 
en lille grå traktor – deraf kælenavnet 
Grållen – med betegnelsen Ferguson 
TED. Her var den afgørende nyskabelse 
hydraulikken. Traktoren var så lille og 
fleksibel, at den kunne bakke helt ud i 
hjørnerne af marken. Teknikken betød, 
at man fx kunne montere en plov på 
traktoren og styre den med hydraulik-
arme monteret bag på traktoren.

Teknikken var revolutionerende, og 
den blev hurtigt overtaget af andre 
traktorproducenter. I princippet er det 
samme teknik, der anvendes på moder-
ne traktorer i dag.

6.000 med i Grålleklubben
Alene i Sverige blev der op gennem 
1950’erne og 1960’erne solgt mere end 
33.000 eksemplarer, og af dem eksiste-
rer altså cirka 20.000 endnu. Især de se-
neste 20-30 år er interessen for gamle 
traktorer nærmest eksploderet i Sverige, 
og derfor blev der i 1986 taget initiativ 
til at danne en klub for Grållarne i Ringa-
rum i Östergötland. Året efter mødtes ni 

Fergusonejere og stiftede Svenska Fer-
gusonklubben Grålle. I 1988 var der 21 
medlemmer og 16 traktorer, i 1994 næ-
sten 500 medlemmer og i dag op mod 
6.000.

Medlemmer udveksler bl.a. reserve-
dele og viden og mødes til forskellige 
arrangementer i de lenssektioner, som 
blev oprettet i 1996. Herudover udgi-
ves klubbladet Ferguson Magasinet fire 
gange årligt med køb og salg, oversigt 
over arrangementer, medlemmernes 
historier om deres Gråller og meget 
mere. I det sydlige Sverige er der bl.a. 
sektioner i Skåne, Halland, Göteborg, 
Bohus og Kalmars län.

Danskere er velkomne
Klubben er også åben for danske Grålle-
entusiaster – som fx Harry Jacobsen, 
der købte en Ferguson TEA 20 fra 1952 
på Als og transporterede den med til 
Sverige, som man kan læse i Ferguson 
Magasinet.

Her kan man også se, at man kan købe 
en Grålle for omkring 10.000 til 15.000 
svenske kroner – og udstyret med så-
dan en skulle man nok kunne klare sig 
igennem en isvinter.

■

Se mere om Grålleklubben på  
www.fergusonklubben.se.  

Ferguson Magasinet sendes ud til de knap 
6.000 medlemmer af Grålleklubben.
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”Chris og Mats vil kigge ind og se vores 
hytte inden generalforsamlingen”, råbte 
jeg til min mand på overetagen, mens 
jeg hentede støvsugeren frem for at net-
te trappen mellem etagerne. Jeg startede 
oppefra. Uklogt. Det næste, ham på over-
etagen hørte, var mit hyl: ”Jeg falder”! Og 
det gjorde jeg – ned på gulvet i undereta-
gen. Trappen havde dengang ikke noget 
gelænder på siden mod det åbne rum, 
så det blev et frit fald på godt halvanden 
meter sammen med støvsugeren.

Den søndag formiddag fik jeg brug 
for det svenske sundhedsvæsen. En 
brækket arm, et par brækkede ribben 
og en forvredet hofte bragte mig til 
den nærmeste akutmottagning på Mora 
Lasarett, 42 kilometer fra vores lille bjæl-
kehus i Dalarne. Her afleverede jeg mit 
gule sygesikringskort, blev undersøgt, 
røntgenfotograferet, fik smertestillende 

medicin, blev bandageret med en slyn-
ge samt forsynet med en recept på mere 
smertestillende medicin, som kunne 
hentes på det lokale apotek. Vi var selv 
kørt til Mora og kørte derfor også selv 
hjem. Efter en hel dag på akuten er der 
lang vej hjem.

Regningen fra Mora Lasarett lød på cir-
ka 300 svenske kroner, som vi betalte, og 
som efterfølgende blev refunderet 100 
procent via sygesikringen efter hjem-
komsten. Mine fysioterapi-behandlinger 
i Danmark blev dækket af vores ulykkes-
forsikring. Det hele var enkelt, bl.a. fordi 
vi vidste, hvor vi skulle henvende os.

112 ved ulykke og akut livsfare
Får man akut brug for det svenske sund-
hedsvæsen under sit ophold, er et par 
ting værd at skrive sig bag øret. Vigtigst 
er det naturligvis at vide, hvor man skal 

henvende sig: Også i Sverige gælder 
112 ved akut livstruende tilstand.

Ringer man til 112, vil man, mens am-
bulancen er på vej, oftest blive ringet op 
af en sygeplejerske, som stiller en masse 
spørgsmål og kommunikerer svarene 
videre til ambulancepersonalet. Hvad er 
der sket? (Ulykke = olycksfall, bilolycka. 
Hjertestop = hjärtstillestånd. Hjerne-
blødning/blodprop/apopleksi = stroke). 
Og hvor gammel er patienten? 

Hvis man ved noget om helbredstil-
standen i øvrigt, bør man sige det, fx 
om vedkommende fejler noget eller ta-
ger medicin. Og så vil de gerne have det 
telefonnummer, man ringer fra. Det er 
derfor klogt at øve sig på at sige sit eget 
mobilnummer på svensk.

Den ambulance, der ankommer, er 
næsten en rullende akutmottagning. 
Bliv ikke urolig, hvis det føles som om, 
at de er længe om at køre af sted. Vi har 
oplevet, at en patient med insulinchok 
og kramper udelukkende blev kørt på 
hospitalet, fordi han var under 18 år. 
Han var helt stabil og klar i hovedet, in-
den de kørte med ham. Så dét kan de!

Forgiftning
Torpare færdes i naturen, hvor farerne 
lurer! Giftigt kryb samt giftige bær og 
svampe kan give et ubehageligt afbræk 
i en ellers dejlig tid på torpet. Hvis lille 
Gustav er blevet bidt af et eller andet, el-
ler Alma faldt for de flotte bær og bare 
måtte smage på dem ... og de nu begge 
to klager lidt over kløe, kvalme, svimmel-
hed, hovedpine etc., så er Giftinformati-
onscentralen (www.giftinformation.se) et 
godt sted at hente hjælp. Der er mange 
gode råd om at forebygge forgiftning.

Hvis du bliver syg  

PÅ TORPET
Bliver du syg eller kommer til skade, mens du opholder dig i Sverige, er det 
både betryggende og vigtigt at vide på forhånd, hvor du skal henvende dig, og 
hvad reglerne er i landet.

TEKST OG FOTO: INGRID MUUS  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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Har man ingen internetforbindelse, 
går telefonnummeret 112 også dér, og 
da skal man bede om giftinformatio-
nen, der svarer døgnet rundt. Hvis det 
er mindre akut, ring da 08-331 231, som 
også svarer døgnet rundt.

Akut ikke-livstruende sygdom
I mange byer findes der en vårdcentral, 
som nærmest kan sammenlignes med 
et større lægehus med varierende ud-
valg af faciliteter såsom skadestue, rønt-
gen, børnemodtagelse, modtagelse for 
gravide, psykiatrisk modtagelse m.m. 
En vårdcentral er normalt bemandet i 
almindelig dag-åbningstid.

På vårdcentralen henvender man sig 
telefonisk og får i en del tilfælde at vide, at 
man vil blive ringet op samme dag. Man 
skal derfor aflevere sit telefonnummer. 
Endnu en grund til at øve sig på at sige sit 

nummer på svensk! Når man bliver ringet 
op, får man en sygeplejerske i røret. Hun 
kan både give gode råd, fortælle om der 
er plads til en konsultation hos lægerne i 
dag eller give en tid til i morgen.

I andre tilfælde får man i vore dage en 
del valg, af og til også på engelsk. Det er 
ikke altid helt let at forstå telefonsvensk, 
og slet ikke hvis man er lidt stresset. Så 
det kan være en god idé at få sin svenske 
nabo til at ringe op en dag, hvor der er 
ro i lejren, og man ikke har brug for læ-
gehjælp – blot for at få at vide, hvad der 
bliver sagt, og hvilke valgmuligheder 
der gives. Så er man lidt forberedt, hvis 
man en dag får brug for at skulle ringe.

Uden for vårdcentralens åbningstid 
kan man altid henvende sig på akutmot-
tagningen, og man behøver ikke ringe 
først. På www.1177.se kan man finde 
den akutmottagning eller vårdcentral, 

som ligger nærmest. På telefonnumme-
ret 1177, Sjukvårdsrådgivningen, kan 
man døgnet rundt få almene gode råd 
om sundhed og sygdom. Det er syge-
plejersker, der bemander denne telefon.

Enkel receptfornyelse
Sjovt nok har medicin det med at slippe 
op, når man er på ferie, specielt sådan 
noget man tager dagligt. Klassikeren er 
p-pillerne. På vårdcentralen kan man få 
fornyet sin recept ved personlig hen-
vendelse og ved betaling af et beske-
dent beløb. Det allerbedste er dog at 
sikre sig, at man har medicin nok til hele 
opholdet eller i hvert fald har skrevet 
medikamenternes navne og styrke (an-
tal milligram) op, da navne på tabletter 
o.l. kan variere i de forskellige lande.

Hjemtransport
Nordisk Konvention fra 2003 sikrer, 
at merudgiften til transport til ens 
hjemland betales af det behandlende 

LASARETT, SJUK-
HUS OG HOSPITAL
Ordet lasarett er et ældre ord. 
De allerfleste landsdelssygehuse 
kaldes lasarett, mens de store 
sygehuse kaldes sjukhus. 
Lasarett har altså ikke noget med 
militærhospital at gøre, som man 
som dansker måske ville tænke 
(det hedder fältsjukhus). Førhen 
betød ordet hospital i øvrigt 
sygehus for sindslidende, men 
ordet eksisterer ikke i dag.

➜
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NØD-INFO TIL TORPARE-KØLESKABET! 
 Hav altid følgende oplysninger hængende synligt på køleskabet:

  ALARM: Ring 112
 Nærmeste akutmottagning: .......................................................................................
 Adresse: ......................................................................................................................................
 Telefon: .......................................................................................................................................
 Nærmeste vårdcentral: ...................................................................................................
 Adresse: ......................................................................................................................................
 Telefon: .......................................................................................................................................
 Åbningstider: .........................................................................................................................
 Forgiftning akut: Ring 112, bed om Giftinformationscentralen
  Forgiftning – ikke så akut: Ring 08-331 231
  Gode råd om sygdom per telefon: Ring 1177, Sjukvårdsrådgivningen
  Gode råd om sygdom via nettet: Besøg www.1177.se
  Du kan også finde denne oversigt på www.torpare.dk.

landsting – i mit tilfælde Dalarnas Läns 
Landsting, hvis jeg var blevet sendt 
hjem til Danmark – og hvis lægen skøn-
ner, at hjemtransporten må ske med en 
dyrere transportform end oprindelig 
planlagt. Bemærk, at det er lægen, der 
afgør, hvad der er nødvendigt.

Egenbetaling i Sverige
og refusion i Danmark
I første omgang følges reglerne i Sverige, 
hvor man bliver syg. Derefter henvender 
man sig i Danmark og får de goder, man 
er berettiget til, hvis man har bedre ord-
ninger i hjemlandet. Det vil sige, at brug 
af det svenske sundhedsvæsen medfø-
rer en udgift i form af egenbetaling, og 
derefter fås refusion i overensstemmelse 
med de danske regler, når man kommer 
hjem.

Vær opmærksom på, at der også i 
Sverige findes private læger, sygehuse 
og klinikker, som ikke har kontrakt med 
landets offentlige sygesikring. Behand-
ling her er ikke dækket af EU-reglerne 
eller de nordiske regler.  

■

Ingrid Muus er pensioneret sygeplejerske, 
dr.ph., tidligere bosat i Sverige.

LÆSESTOF OM REGLERNE
Artiklens oplysninger om regler er hentet fra pjecen:
�“Skal du til Sverige? Hvad nu, hvis du bliver syg”?
Patientombuddet, 2011.
Pjecen kan være god at have i skuffen på torpet. Den findes her:
www.patientombuddet.dk > Læs mere om international sygesikring > Sverige

Desuden er der information fra håndbogen:
“Vård av personer från andra länder”
Udgivet i 2010 af Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den findes her:
 www.skl.se > Vi arbetar med > Hälsa och vård > Överenskommelser > Vård av 
personer från andra länder
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Få indblik i hvordan, hvornår og med 
hvad, du bedst beskærer dine æbletræ-
er. Mads Eskesen står for undervisnin-
gen i en lille, gammel plantage. Først 
kigger vi på, hvordan et træ vokser, og 
hvorfor det er nødvendigt at lægge 
snittet korrekt, når der skæres eller klip-
pes. Derefter går vi på opdagelse i den 
gamle plantage og ser på gode og dår-
lige resultater. Og så skal vi selvfølgelig 
også forsøge selv. 

Vi besøger tillige naboplantagen, hvor 
der dyrkes æbler efter moderne meto-
der, og hvis lejligheden byder sig, vil vi få 
den store æblesorteringshal at se. 

Der vil være mulighed for at stille spørgs-
mål undervejs. Medbring beskærersaks, 
sav og udendørstøj til en efterårsdag.

Holdnummer: NM004 

Dato: Lørdag den 27. oktober 2012  
kl. 12.00 - ca. 16.00 
Sted: Lilla Bonnslätt, Perstorpsvägen 
105-5, 290 38 Villands Vånga  
(Kristianstad) 
Pris per deltager: 450 kr.  
(min. 10 deltagere - maks. 15) 
Traktement: Der serveres frokost med 
hjemmebagt rugbrød m.m. 
Underviser: Mads Eskesen, gartner 
Vært: Arnoud Lambers 
Tilmelding senest: Fredag d. 19. oktober 
2012 

Du tilmelder dig på  
www.torpare.dk – Aktiviteter – Natur

NYHED: LÆR AT BESKÆRE ÆBLETRÆER

 
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 
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VILTOLYCKOR PÅ 
DE SVENSKE VEJE

J eg har skrevet om emnet før 
i bladet (nr. 122 fra december 
2008). Men med de skærpede 
bestemmelser, som gælder for 

bilister i Sverige, hvis de påkører vildt, 
kan det være på sin plads at minde om, 
hvordan man forholder sig i tilfælde af 
en viltolycka.

Først af alt: Let foden fra speederen, 
for selvom vejen virker farbar, og der 
tilsyneladende ikke er et dyr i miles 
omkreds, kan man pludselig have dem 
midt ude på vejen. Husk også at rette 
opmærksomheden mod terrænet i si-

derne, især hvis man kører ad en skovvej 
eller langs et hegn.

Skumring er risikotid
Specielt overgangen til sommertid og 
igen senere til vintertid er problema-
tisk. Når vi mennesker sætter uret en 
time frem eller tilbage, buldrer vi med 
vores morgen- og aftentrafik lige ind i 
skumringsdyrenes fouragerings-vaner. 
Da er hjortevildt og vildsvin endnu ikke 
færdige med deres store morgen- eller 
aftensmåltid og færdes derfor frit og 
ubekymret på tværs af både store og 

små veje. Et par timer senere på dagen ef-
ter morgenmåltidet, når hjortevildtet har 
lagt sig for at tygge drøv, og vildsvinene 
tager sig en tiltrængt morgenskraber, er 
der igen ro på vejene. Aftenen er mere 
kringlet, da mange dyr er aften- og natdyr.

Er man så uheldig at påkøre et større 
dyr, er det vigtigt at blive på stedet og 
følge de råd, som Älgskadefondsför-
eningen (www.algen.se) giver. 

Simple forholdsregler
Med vildtulykker tænkes der især på 
påkørsel af større dyr som rådyr (rådjur), 

Læs her, hvad du skal gøre, hvis du er så uheldig at påkøre et større dyr. Du 
står til en klækkelig bøde, hvis du bare stikker af.

TEKST: OLE ANDERSEN
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dådyr (dovhjort), kronhjort (kronhjort), 
elsdyr (älg), mufflånfår (mufflonfår – en 
af forfædrene til tamfåret), vildsvin (vild-
svin), odder (utter), ørn (örn), og jeg vil 
tilføje glente (glada). Jeg nævner de 
svenske navne i parentes, selvom de lig-
ner de danske, men hvis man skal tale 
i mobiltelefon, kan det være praktisk at 
kende navnene og dermed lette forstå-
elsen.

Længere nordpå kan det dreje sig om 
bjørn (björn), ulv (varg), los (lodjur), jærv 
(järv). Og helt mod nord kan det være 
rensdyr.

Har man påkørt et af disse dyr, er for-
holdsreglerne ret simple. Begynd med 
at sætte katastrofeblinket til og anbring 
den røde trekant godt 150 meter før det 
påkørte dyr (afhængig af forholdene, 
men sådan at andre trafikanter bliver 
advaret). Kør derefter cirka 100 meter 
forbi dyret, og sæt noget hvidt, fx noget 
tøj, på en pind eller den orange marke-
ringsremsa. Det er et smalt stykke papir, 
som kan foldes ud og dermed markere 
påkørslen. Der er også gode råd at finde 
på remsan.

Markeringsremsan fås på redningssta-
tionerne, hos politiet, på bibliotekerne 
eller i Danske Torpares sekretariat. Det 
er praktisk at have den liggende i hand-
skerummet, da den giver klar besked 
om, hvad man skal foretage sig.

Ring 112
Find derefter ud af, hvor i Sverige ulyk-
ken er sket – altså, hvor du er. Enten 
ved hjælp af mobiltelefonen eller ved at 
køre frem til nærmeste vejskilt, og ring 
derefter til 112. Politiet vil da fortælle, 
hvad du skal gøre.

Er dyret såret og ligger på vejen, skal 
man ikke stå ud af bilen og prøve at lege 
den barmhjertige samaritan. Et såret 
dyr vil altid forsøge at forsvare sig.

Er dyret dødt, kan man overveje, om 
man med hjælp fra andre trafikanter 
kan bringe det ind til siden. Bryder man 

sig ikke om at røre direkte ved døde dyr, 
er det en god idé altid at have et par ar-
bejdshandsker liggende i bilen.

Er dyret påkørt og flygtet, vil politiet 
sørge for, at en jæger med en såkaldt 
svejshund (afrettet jagthund), som kan 
opspore dyret, kommer til stede og får 
det aflivet.

Klækkelig bøde for at stikke af
Går der panik i en, eller tænker man: 
”Herregud, det er jo kun et dyr” og stik-
ker af, ligger handlingen i Sverige på lin-
je med en personpåkørsel, og man kan 
blive idømt en klækkelig bøde på 2.000 
- 9.000 svenske kroner. 

Jeg kan komme med to eksempler 
fra 2011. Det ene er fra Midtsverige, 
hvor en ung bilist påkørte et rådyr og 
stak af – en såkaldt smitning eller mere 
formelt: obehörigt avvikande från olycks-
plats. Da politiet fandt frem til ham, fik 
han en bøde på 6.400 svenske kroner. 
Det andet eksempel er fra Tomelilla i 
Skåne, hvor en ældre bilist blev blændet 
af solen og påkørte et vildsvin. Også her 
en smitning: Manden flygtede og fik en 
bøde på 8.000 svenske kroner.

Fjern også lig af mindre dyr
Men hvad med de mindre dyr som ræv, 
grævling, hare og lignende? Kan vi ikke 
bare lade dém ligge? Rovfugle og kra-
gefugle vil jo hurtigt gøre rent bord ef-
ter nattens og morgenens høst. Nej, gør 
jer alligevel den ulejlighed at stoppe op, 
og flyt dem ind i rabatten eller endnu 
længere væk.

Jeg kan illustrere det med et eksem-
pel. Efter et skarpt sving på vej 117 ved 
Knäred måtte jeg pludselig bremse 
hårdt op, da der sad en glente midt på 
vejen. Den var i gang med at fortære 
en trafikdræbt skovmår. Glenten er en 
stor rovfugl, som måler omkring 60 cm 
i længden. Den har et vingefang på 195 
cm og letter langsomt. Så jeg hjalp både 
glenten og mine medtrafikanter ved at 
kaste skovmåren ind på marken.

Fasaner er uberegnelige
Forebyggelse er som bekendt bedre 
end helbredelse, så når man er oppe 
ved sin sommarstuga, kan det være en 
god idé at studere dyrenes adfærd. De 
har som vi mennesker ofte ret faste va-
ner. Men lige når det gælder fasaner, 
kan alting ske. Fasaner opfører sig som 
gamle damer, når de skal over vejen; de 
er lige så uberegnelige. Når de er nået 
ud til midten af vejen, ved man aldrig, 
om de fortsætter over på den anden 

side, eller om de løber tilbage. Derfor 
ender mange fasaner som farseret fa-
san, med fjer og det hele godt fordelt på 
den forreste del af bilens motorrum.

Så kør behersket, og giv dig god tid til 
at nyde naturen. Hvorfor ikke have kik-
kert og fotoapparat klar og gøre turen 
til en ”safari”? De fleste dyr bliver trods 
alt væk fra vejene og lader sig roligt 
iagttage, blot man bliver inde i bilen og 
overholder dyrenes naturlige flugtaf-
stande.

  ■

23.362 ULYKKER
Der var i alt 24.236 politirapporte-
rede vildtulykker i 2012 til og med 
den 17. september i hele Sverige. 
Heraf 20.347 rådyr, 3.094 elge og 
2.013 vildsvin plus andre mindre 
dyr. 

Læs mere på www.viltolycka.se, 
hvor du også kan downloade  
informationsmateriale i pdf  
(under ”Service”). 
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VI DELER SOL  
OG VIND LIGE
Solceller gav ikke tilstrækkelig energi til vores ellers strømløse torp. 
Så nu har vi suppleret med en vindmølle – en lille én, beregnet til sejlbåde 
og sommerhuse.

TEKST: GERTRUDE HELWEG OG KLAUS JUL JEPPESEN  FOTO: KLAUS JUL JEPPESEN

I 2008 forsynede vi vores strøm-
løse torp med en solcelle på ta-
get. Den skulle forsyne os med 
12 volt strøm til små lampetter, 

et køleskab samt et enkelt 220 volt stik 
til opladning af mobiltelefon, com-
puter osv. Til dette formål anbragte vi 
en batteribank på loftet med fire store 
forbrugsbatterier på i alt 640 ampere-
timer.

Det viste sig med tiden, at en enkelt sol-
celle ikke var nok. Strømmen blev for hur-
tigt brugt op, specielt køleskabet var den 
store synder i sommerhalvåret, hvor mad-
varerne ikke kunne nøjes med at ligge i 
den kolde forstue. I 2010 supplerede vi så 
med en solcelle til, som skulle være mere 
effektiv end den første. Nu måtte vi da 
med en nominel effekt på 150 watt have 
strøm nok til vores beskedne forbrug!

Ikke strøm nok – hva' så?
Ak nej, køleskabet satte stadig ud med 
mellemrum, og måske var der ganske 
enkelt for få timer med solskin. Skulle vi 
købe et nyt og bedre køleskab? En sol-
celle til eller endnu et batteri? Eller skul-
le vi gøre alvor af tanken om en vind-
mølle? Det blæser ganske ofte på vores 
egn, omend skoven giver en del læ.

Vi valgte vindmøllen og fik sat den 
op i september sidste år. Det er en lille 
mølle beregnet til sejlbåde og sommer-
huse. Men den kan med heldig vind lave 
meget strøm. Når det rigtig blæser, kan 
den lave 600 watt – det svarer til 50 am-
pere ved 12 volt og er altså fire gange så 
meget som de to solceller.

Vindmøllen var ikke let at få sat op. 
Den skulle sidde på en stang, der ragede 
mindst tre meter op over taget. Vi fulgte 
et råd om at købe nogle vandrør, som 
blev skruet sammen til i alt 11 meter, og 
gravede et hul ved gavlen, som stangen 
skulle stå i.

Vi fik vindmøllen sat fast på toppen 
og en tyk ledning på 12 kvadrat ført 
ned i og ud gennem et siderør, der 
skulle sættes fast på huset. Møllen ale-
ne kostede 5.950 kroner, og med vand-
rør og ledning blev det hele til små 
9.000 kroner.

Nervepirrende rejsegilde
Så skulle vindmøllen rejses. En frygt-
løs mand sad overskrævs på taget helt 
ude ved kanten med et reb i stangens 
top, en anden stod på en lang stige, 
dér hvor stangen skulle anbringes, og 
de sidste to-tre folk tog sig af den ne-
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derste del af stangen. Ved fælles hjælp 
lykkedes det at få stangen anbragt i 
hullet og stillet lodret op, hvorpå den 
blev solidt fastgjort til huset ved hjælp 
af to siderør og en yderligere afstivning 
med et metalbånd til at tage sidelæns 
påvirkninger.

Missionen lykkedes – men det var 
svært at vide! For det var totalt vind-
stille: Møllen producerede ingen strøm 
i dén weekend. Vi tog derop igen nogle 
måneder senere, og da var det igen 
vindstille, men der var dog strøm på 
huset. Også i vinterferien var det vind-
stille, men igen var der strøm nok. Det-
te kunne imidlertid skyldes solcellerne, 
og at huset ikke blev brugt så meget i 
vinterhalvåret.

Endelig i påsken blæste det, og vi så 
vindmøllen snurre og kunne måle alle 
de amperetimer, der strømmede ind på 
batterierne!

Selvforsynende torp:
meget tilfredsstillende
Det er tydeligt, at træerne tager for me-
get af for vinden, men når det blæser 
tilstrækkelig kraftigt (fra seks til syv se-
kundmeter), giver vindmøllen sig til at 
arbejde, og der høres en fjern og beha-
gelig brummen inde i huset. Behagelig, 
fordi den ikke er konstant, og fordi vi 
ved, at nu produceres der el! Hvis ly-
den bliver for generende, kan vi indefra 
bremse vindmøllen, så den går i stå.

I øvrigt slår møllen fra af sig selv via 
en indbygget styringsmekanisme. 
Når batterierne er fuldt opladt, så står 
møllen og blinker rødt som tegn på, 

at den holder pause, indtil spændin-
gen er tilstrækkelig langt nede, hvorpå 
den begynder at køre igen ved næste 
gode blæst. Samme mekanik sørger for 
at bremse vindmøllen, hvis det skulle 
blive orkan, så den ikke kommer til at 
dreje for hurtigt og lave mere strøm, 
end hele konstruktionen kan tåle.

Vores torp er nu selvforsynende med 
både elektricitet, vand (i brønden) og 
brænde til opvarmning. Når det er sol 
og fredeligt, laver solcellerne strøm, og 
når det bliver regn og blæst, så er det 
vindmøllen, som leverer energien. Det 
er meget tilfredsstillende at tænke på.       

 ■

TEKNIKERENS BETRAGTNINGER
Hvad angår dimensionering af et sådant anlæg, kan man godt regne et 
stykke frem, hvis man repeterer volt, ampere og watt og finder ud af, hvor få 
solpanel-effektive solskinstimer der er i Sydskandinavien. Det er dog svært at 
bedømme, hvor MEGET strøm man har brug for, og man skal gætte lidt mht. 
lagerkapacitetens (akkumulatorer) størrelse, for at køleskabet ikke kun kører, 
når solen skinner fra en skyfri himmel. Der findes masser af erfaringer og 
dimensioneringsregler, og det er faktisk muligt at sammensætte et anlæg af 
nogenlunde rigtig størrelse fra begyndelsen. 
 Skribenternes anlæg lægges ud som et 12 volt jævnstrømsanlæg (som i 
en bil). De 12 volt benyttes til lamper og køleskab, hvor der vil være et større 
udvalg (bl.a. i sparepærer), hvis man omdanner alt til 230 volt vekselstrøm. 
Kører man 230 volt vekselstrøm i hele anlægget bortset fra solpaneler/
akkumulatorer, vil alt fra ledninger over kontakter og lamper til køkkenudstyr 
være billigere end i dette tilfælde. Til gengæld skal kontakter m.m. opsættes af 
en installatør ifølge reglerne.

SKAL I I GANG MED LIGNENDE PROJEKT?
Jeg vil stærkt tilråde, at I tager kontakt med en af de vidende leverandører af 
”stumper” til et sådant anlæg. Kig fx på www.torpare.dk – Viden – Vidensbank 
– ”Husets teknik” omkring elektricitet til svenske fritidshuse. Her findes også 
10 siders grundlæggende information om eget el-anlæg plus links til nogle af 
de danske leverandører med stor viden om dimensionering af anlægget. Der 
findes også en enkelt svensk leverandør, der giver medlemsrabat.  

Bjørn Donnis, frivillig tekniker i Danske Torpare
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    Skandic Bygg  
 
Dansk tømrer og snedker 
mester. Bosiddendei Småland. 
Udfører alt tømrer og snedker 
arbejde. 
 
Ved køb af ejendomme i 
Sverige tilbydes gennemgang 
af ejendommen til fast pris af 
4,500 SEK kr.  
 Ring +46(0)760282058

 

Kim Dinesen 
 

 

skandicbygg@live.se

Vi udfører alle former for tømrer- og sned-
kerarbejde, samt maling og tapetsering.
 
Vi hjælper jer også gerne med projektsty-
ring, ansøgning om byggetilladelse, 
tegningsarbejde (design af dit projekt) eller 
andre tekniske opgaver.
 
Ring til os og hør nærmere, vi taler  
flydende dansk.

Svenshult 2, Väckelsång
Tlf. +46 (0)722 466 435

www.handrupsbyggservice.se

 
 
 

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



Er du træt af bredbånd, der ikke virker, to forbin-
delser 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 den 
installeret. Routeren giver adgang til trådløst in-
ternet, så hele familien kan være online samtidig. 
 
Net 1 garanterer dækning 
Alle ved, at 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 længere et problem. Faktisk garanterer 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. 
 
Så let er det 
Det er nemt at få internet i dit torp. For at gøre 
brug af tilbuddet skal du vælge mellem abon-
nementerne Altid og Ofte på nettet. Følg med i 
dit forbrug på torpare.dk. Du kan sætte abonne-
mentet i bero, hvis du kun vil bruge forbindelsen 
i dit torp. Ring til vores kundeservice for at høre 
nærmere om mulighederne. Når du har bestilt, 
sender vi en startpakke med det samme. Lige nu 
får du også en magnetantenne, som er lige til at 
sætte i routeren. Den sikrer en stabil forbindelse 
selv langt ude i den svenske ødemark.

Det får du!

Sidste chance  
for at gøre brug  
af vores tilbud

Få 6 måNEDErS iNtErNEt  
- bEtal kuN For 3

bestil lige nu og få en 
magnetantenne med 
for 0,- (normalpris 399,-)

  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

SærtilbuD køb 6 måneders internet - betal kun for 3
(Du betaler for leje af routeren i hele perioden)

BredBånd ofte

Bredbånd med 5 GB pr. md.
Oprettelse: 0,- (normalt 299,-)
Magnetantenne: 0,- (normalt 399,-)
Mindstepris inkl. fragt: 696,-

Inkl. frI Internet I  3 mdr.

BredBånd altId

Bredbånd med 10 GB pr. md.
Oprettelse: 0,- (normalt 299,-)
Magnetantenne: 0,- (normalt 399,-)
Mindstepris inkl. fragt: 996,-

Inkl. frI Internet I  3 mdr.

149,-
pr. md.

249,-
pr. md.

bestil på www.net1.dk/torpare

Tilbuddet gælder  
kun nye kunder.

net1_torpare_210x297_ann_sept2012.indd   1 06/09/12   19.35
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NÅR ET
GENERATIONSSKIFTE
NÆRMER SIG
Hvordan overdrages den svenske ejendom til næste led i familien? Bør man vælge 
salg, gave eller arv? Og gælder der danske eller svenske regler?

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

O verdragelse til yngre slægt-
led er det hyppigste emne 
i torpare-foreningens med-
lemsrådgivning og har 

længe været et velbesøgt kursustema. 
Det er en udbredt opfattelse, at man 
bør “gøre noget”, mens man er i live – 
både for at spare afgifter og for selv at 
bestemme, hvad der skal ske med ejen-
dommen i Sverige.

I denne og en følgende artikel vil jeg 
beskrive valgmuligheder og nogle ge-
nerelle redskaber. Valget må træffes ud 
fra en overvejelse af, hvad der passer 
bedst til familiens ønsker, muligheder 
og økonomi.

Hjælp til dokumenters indhold og 
beregning af skatter og afgifter må læ-
seren skaffe sig fra egen rådgiver, fra 
medlemsrådgivningen eller ved at sam-
menstykke informationer fra forenin-
gens “Vidensbank” på www.torpare.dk 
(under ”Viden”) og andre internetsider. 
Se også Torpare nr. 135 om overdra-
gelse fra dødsbo og nr. 134 om den 
længstlevende ægtefælles overtagelse 
af ejendommen.

Tre måder at gøre det på
Ved frivillige overdragelser står valget 
mellem salg, gave eller arv. Med morbid 
humor kan man sige, at frivilligheden i 
sidstnævnte alternativ oftest kun er på 
modtagerens side, men med den nøg-
terne pointe at man ikke er forpligtet til at 
tage imod en arv, og at man endda i visse 
tilfælde med fordel kan give afkald på arv.

At afdøde ejer en fast ejendom i Sve-
rige, gør ikke boet til et svensk anlig-
gende. Havde afdøde bopæl i Danmark, 
behandles boet her, og den svenske 
ejendom indgår blandt boets aktiver på 
samme måde som danske ejendomme.

Havde afdøde bopæl i Sverige, bliver 
bobehandlingen svensk, men i visse til-
fælde med anvendelse af danske regler. 
Der gælder særlige bestemmelser, hvis 
afdøde boede i Sverige, men havde ak-
tiver i Danmark også.

Tvivl om arvinger?
En særlig problemstilling opstår, hvis 
der fx ikke er børn efter afdøde, og der 
er uklarhed om, hvem der skal arve. Be-
handles boet i Sverige, kan den svenske 
Allmänna Arvsfonden blive arving og 
indtage rollen som en lidet imødekom-
mende konkurrent om, hvem der skal 
have de efterladte midler.

Det må altid – både i Danmark og Sve-
rige – anbefales at konsultere advokat 
og oprette testamente, hvis man efter-
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lader sig slægt, som ikke med sikkerhed 
er arveberettiget, eller hvis man netop 
ønsker, at arven skal tilfalde andre.

Hvem får ejendommen
efter afdøde?
Ejendommen tilfalder normalt den, 
som loven anviser, eller som afdøde 
havde bestemt i sit testamente, men 
det står arvingen frit for at afslå dette. 
Afslås modtagelsen, må ejendommen 
sælges af boet eller gå over til en anden 
arving.

Er der ikke oprettet testamente, og 
aktiverne derfor tilfalder familie ifølge 
arveloven, er udgangspunktet, at arvin-
gerne modtager ejendommen i samme 
fordeling (ejerbrøker), som arvelodder-
ne viser. Men der er intet i vejen for, at 
de enes om, at ejendommen kun skal 
ejes af nogle af arvingerne eller i andre 
brøkdele. Læs mere i Torpare nr. 135.

Hvornår er et salg fornuftigt?
I levende live står valget af overdragel-
sesform reelt mellem salg og gave. Salg 
vælges, hvis en købesum ønskes. De al-
mindeligste begrundelser er:
1:  Økonomisk nødvendighed (ejeren 

har ikke råd til at give ejendommen 
væk).

2:  Pædagogiske eller moralske princip-
per (”jeg har ikke selv fået noget for-
ærende”). 

3:  Ønske om lige behandling af bør-
nene (fordi kun et barn skal have 

ejendommen og ikke ønskes begun-
stiget på de andres bekostning). 

4:  Behov for at få likviditet til at kunne 
dele kontanter ud til de børn, der 
ikke skal være ejere.

Der gennemføres herefter en overdra-
gelse med samme fremgangsmåde som 
til en fremmed. Overdragelsesdoku-
ment (köpekontrakt og/eller köpebrev) 
oprettes. Tinglysning sker i Sverige.

Hvor stor købesum?
Det centrale valg må være, om ejendom-
men skal sælges til almindelig markeds-
værdi eller på favorable vilkår. Sidst-
nævnte kan fx ske for at mildne køberens 
finansieringsbyrde, måske fordi der ger-
ne må indgå et gavemoment, eller fordi 
ejeren med den favorable købesum får 
tilstrækkeligt til at tilgodese køberens 
søskende.

Er man nødt til at gå højt, kan prisen 
sættes frit ud fra egne fornemmelser. 
Men skal man tilnærme sig den retfær-
dige pris, bør en udtalelse om værdien 
indhentes fra en eller – endnu bedre – 
to ejendomsmæglere. At vælge to, som 
man så kan beregne gennemsnittet ud 

fra, vil være ekstra tilrådeligt under de 
aktuelle markedsforhold (sommeren 
2012), hvor udhængsskabene bugner af 
fritidshuse til salg.

Vil man sælge billigt, er det eneste 
hensyn reelt, at der i forhold til danske af-
giftsregler ikke må sælges under en pris, 
der står i en vis proportion til ejendom-
mens værdi. 

For udenlandske ejendomme har vær-
dimåleren tidligere været ejendommens 
aktuelle handelsværdi, men i oktober 
2010 bestemte SKAT, at man kan an-
vende samme værdi som ved opgørelse 
af grundlaget for dansk ejendomsværdi-
skat. Værdien finder man altså på samme 
måde, som når ejendomsværdien skal 
beregnes til den danske selvangivelse. 
Emnet er beskrevet på Danske Torpares 
hjemmeside.  

■

Lars Holm Rasmussen er advokat.

SKAL TORPET 
GIVES VÆK SOM 
GAVE?
I næste nummer af Torpare 
beskrives, hvornår gaveløsningen 
vælges, og hvordan gaveover-
dragelse gennemføres ved 
generationsskifte.

”Ved frivillige overdragelser 

står valget mellem salg,  

gave eller arv”

Dødsboer behandles
som hovedregel i Danmark.
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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 

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.

4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk






















































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

www.scandlines.dk

En billet – flere afgange



















































GSM-Mini B 




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

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

eller efter ök.

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

www.torpare.dk



Ring til  +46 8 625 97 70  eller gå til www.tryggahem.se for mere information
Trygga Hem Skandinavien AB (publ)   •   Box 779   •   191 27 Sollentuna

Overvågningskamera med GSM

Specialpris for Danske Torpare

Kameraet kan let installeres 
og er nemt at anvende

Du modtager billeder straks 
efter optagelsen på din mobil

Du kan videresende billeder 
via SMS

Du betaler ingen yderligere 
afgift når kameraet er instal-
leret 









Lige nu 19
95 SEK!

 

Nu kun 
1995 SEK

+fragt 79 SEK
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SMÅLAND
I EFTERÅRSFARVER
Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen 
daler …  Dagene bliver kortere, og vi ruster os til at 
gå vinteren i møde, alt imens vi kan nyde de smukke 
efterårsfarver i naturen.

FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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400-ÅRSMINNE FIRAS 
STORT I KNÄRED
År 2013 är det 400 år sedan Kalmarkriget slutade med 
freden i Knäred. Det kommer att få stor uppmärksam
het i Knäred och resten av Laholms kommun. Freds
seminarium inleder jubileumsåret varefter aktiviteter
na följer slag i slag. Närmare 400 planeras, däribland 
tornerspel och en stor teateruppsättning.

TEKST OG FOTO: LARS INGEMARSON  

P rojektledaren Reino Jacobs-
son hade också hoppats på 
kunglig glans över fredssemi-
nariet den 20 januari, samma 

datum som den svenske kungen Gustav 
II Adolf och den danske kungen Christian 
IV undertecknade fredstraktatet i Knä-
red. Men såväl det svenska som danska 
hovet tackade nej till inbjudan. 

Freden i Knäred avslutade det tvååri-
ga Kalmarkriget 1611-1613. Fredstrak-
tatet är bevarat såväl i Stockholm som i 
Köpenhamn, men det kan också ses på 
Hotell Freden i Knäred. I samband med 
renoveringen och tillbyggnaden av ho-
tellet målade nämligen den danske och 
Knäredsbosatte konstnären Eyvind Las-
sen traktatet på en av matsalens väggar. 

Ambassadörer och historiker
Till fredsseminariet, som infaller på en 
söndag och därmed förväntas locka 
mycket folk, kommer de svenska ambas-
sadörerna Sven-Olof Petersson, statione-
rad i Canberra, och Torbjörn Pettersson, 
stationerad i Kabul. I panelen ingår även 
historikern Dick Harrison. Och inträffar 
ingen större händelse i världen vid den 
aktuella tidpunkten deltar även Sveriges 
utrikesminister Carl Bildt. 

Arrangörerna hoppas också på att 
få framträdande danskar till panelen. 
Så om allt klaffar sitter även förre utri-
kesministern Uffe Elleman-Jensen och 

Anita Bay Bundegaard på podiet. Anita 
Bay Bundegaard har varit politiskt aktiv 
i Det Radikale Venstre och biståndsmini-
ster i Poul Nyrup Rasmussens regering. 
Numera är hon ordförande för Rädda 
barnen i Danmark.

Danskt-svenskt år
Laholms kommun satsar stort på 2013, 
ett år som på olika sätt knyter an till 

1600-talet och Sveriges många band 
till Danmark. Målet är 400 aktiviteter. 
För att nå dit fordras förstås ett brett 
engagemang. Därför har Laholms kom-
mun engagerat kommuninvånare, för-
eningar och företag för att få förslag till 
evenemang och aktiviteter. 

Som ett led i detta har kommunen 
arrangerat idékvällar i Knäred och på 
Skottorps slott. Responsen var god med 

Fredstraktatet är bevarat såväl i Stockholm som i Köpenhamn, men det kan också ses på 
Hotell Freden i Knäred. I samband med renoveringen och tillbyggnaden av hotellet i mitten 
av 1960-talet målade nämligen den danska och Knäredsbosatte konstnären Eyvind Lassen 
traktatet på en av matsalens väggar.
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massor av idéer och förslag. På kom-
munens hemsida presenteras listan, vil-
ken uppdateras allt eftersom fler idéer 
kläcks (www.laholm.se/400).

400-årsjubileet är dock inte enbart 
en angelägenhet för Laholms kommun. 
Kontakter har tagits med grannkommu-
ner och regionala organisationer för att 
ge året än större uppmärksamhet. 

Danska ”ambassadörer”
- Med allas gemensamma bidrag tror 
vi att 2013 blir ett år som får stort gen-
omslag såväl inom som utanför nati-
onsgränsen, och särskilt då i Danmark, 
säger Reino Jacobsson, och tänker på 
de många danskar som har torp eller fri-
tidshus i kommunens inland. Med hjälp 
av dem hoppas han få än vidare sprid-
ning om jubileet och att de blir som en 
slags ambassadörer. Dessutom ser han 
gärna att de medverkar i aktiviteterna 
eller utformar några av dem.  

Att intresset är stort från danskarnas 
sida fick han ett översvallade besked om 
på Skärtorsdagen den 5 april. Till Knäreds 
bygdegård inbjöds 766 danskar med torp 
eller fritidshus i kommunen. Arrangörer-
na hoppades på ett 50-tal danskar. Det 
kom mer än tre gånger så många. 

Hela bygdegården fylldes av danskar 
som informerades om jubileumsåret 
och ombads ge förslag på aktiviteter. 
Här fick de också veta lite mer om den 
storslagna teatersatsningen vid Knäreds 
övre kraftverk, sommaren 2013. Intill 
kraftverket, som togs i bruk för mer än 
hundra år sedan, ges ”Gnistan”, vilken 
skildrar utbyggnaden av vattenkraften 
i Lagan.

Efter mötet i Knäreds bygdegård blev 

listan över planerade aktiviteter än längre. 
Deltagarna föreslog bland annat olika for-
mer av utbyte mellan föreningar och sko-
lor och kanottävling på Lagan.

- Helt fantastiskt att så många kom. Det 
skapar goda möjligheter att sprida infor-
mation om jubileumsåret i vårt grannland 
och inte minst möjligheten att få till stånd 
än fler aktiviteter, säger Reino Jacobsson. 

Till jubileumsåret har också en särskild 
logotyp, med dansk-svensk prägel, tagits 
fram för användning vid varje arrange-
mang. 

Jubileumsåret ska bli något stort
Kommunstyrelsens ordförande i La-
holms kommun, Thomas Jönsson (M), 
understryker att kommunen på olika 
sätt ska lyfta fram jubileumsåret.

- Ingen händelse i Laholms kommun 
kan historiskt eller kulturellt mäta sig 
med 400-årsjubileet. Så självklart ska vi 
göra något stort av detta år, säger han.  

■

Den 20 januari 2013 är det 400 år 
sedan Kalmarkriget (1611-1613), 
som huvudsakligen utkämpades i 
Kalmar med omnejd, slutade med 
freden i Knäred. I Sjöared och Sjöa-
ryd, vid den gamla riksgränsen en 
mil öster om Knäred i Halland, gjor-
des fredstraktatet upp. Här står ock-
så en minnessten som restes 1925. 

Kriget blev en dyr historia för 
svenskarna som fick betala 1 mil-
jon riksdaler i lösen till danskarna 
(Älvsborgs lösen).

Kontakt Reino Jacobsson
Tel.: +46 430 165 21
Mobil: +46 70 517 71 77
E-post:reino.jacobsson@laholm.se
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BEHOLD bare  
       NØGLERNE!



oktober  I  Torpare  31

”Behold bare nøglerne, til  

I har fundet ud af, om huset 

virkelig er noget for jer. Jeg 

ordner alle papirerne, til 

vi ses næste gang, og det er 

uden ekstra udgift for jer. 

I skal bare skrive under og 

betale!”

S usanne Enøe er pensione-
ret, og hendes mand, Torben 
Hansen, bliver efterlønner om 
et års tid. I mange år har det 

stået klart for dem, at deres otium skulle 
tilbringes i Sverige. De drømte om en 
aktiv tilværelse – gerne i landets mest 
idylliske torp.

For ægteparret var det en spænden-
de, men også lidt slidsom tid for godt 
fire år siden, da de startede deres opsø-
gende arbejde efter et hus i Sverige.

- Det var egentlig de første skridt, der 
var de vanskeligste. Mange overvejel-

ser, både for og imod. Vi startede med 
at søge efter huse på den fremragende 
svenske hjemmeside www.hemnet.se. 
Vi havde i forvejen et godt kendskab 
til Småland, hvor vi tidligere havde lånt 
flere huse, så vi begrænsede os til det 
område, som vi allerede var kommet til 
at holde meget af. Efterhånden som vi 

fandt “tilsyneladende brugbare” emner, 
begyndte vi at køre rundt for at se på 
herlighederne. De fleste huse på bil-
lederne så rigtig idylliske ud, og de var 
næsten altid ledsaget af en ejendoms-
mæglertekst i overdrevent rosende to-
ner. Når vi så havde fundet tre-fire em-
ner, kørte vi op og så på husene, og blev 
tit slemt skuffede, fortæller Susanne 
Enøe Hansen.

- En smuk julidag i 2008 fandt vi huset, 
der svarede til vores drømme. Det var 
blevet udbygget og moderniseret et par 
år tidligere. Der var indlagt vand, og det 
var til salg med alt inventar – godt nok til 
en pris, der lå noget over, hvad vi egent-
lig havde regnet med at skulle investere.

Nu bliver det alvor
Ejendomsmægleren havde ikke over-
drevet. Huset var en perle. Grunden var 
en 3.300 m2 kuperet naturgrund lige på 
grænsen mellem by og skov. Tilbage-
trukket og dog med naboer inden for 
rækkevidde.

- Vi kunne næsten ikke løsrive os fra 
stedet, da vi var derude første gang. 
Alt så fint og velholdt ud. Torben, der 
har en fortid som tømrer, kunne ikke 
umiddelbart se nogen skavanker. Al-
ligevel besluttede vi os for at få huset 
gennemgået af en lokal tømrermester, 
som ejendomsmægleren anbefalede. 
Han meldte hurtigt tilbage, at huset var 
i perfekt stand. Ved vores andet møde 
hos ejendomsmægleren var vi allerede 
kommet et stort skridt videre, og fortro-
ligheden var gensidig.

For Susanne Enøe Hansen og hendes mand var det 
en lidt slidsom affære at finde smultronstället, hvor 
deres otium skulle tilbringes, men det lykkedes til 
sidst. Huset i Lidhult i Ljungby Kommune banede 
endda vejen for en keramikerkarriere for husets frue.

TEKST: OLE ØSTERGAARD  FOTO: SUSANNE ENØE HANSEN OG TORBEN HANSEN

➜
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- Behold bare nøglerne, til I har fundet 
ud af, om huset virkelig er noget for jer. 
Jeg ordner alle papirerne, til vi ses næ-
ste gang, og det er uden ekstra udgift 
for jer. I skal bare skrive under og betale!

Det var ejendomsmæglerens ord til 
Hansen-ægteparret efter den indleden-
de købssnak.

Hjælp hos en dansk advokat
Susanne og Torben Hansen syntes dog, 
at papirarbejdet i sagen var gået lidt for 
nemt. De undrede sig over, at de ikke 
nødvendigvis skulle involvere deres 
egen advokat, som man normalt gør i 
Danmark. Det eneste dokument, som 
ejendomsmægleren så, var et sygesik-
ringsbevis – og kun for at få navn og 
adresse stavet korrekt. De valgte derfor 
at spørge advokaten i Danske Torpare, 
da de kom hjem.

- Vi fik mange rigtig gode råd af for-

eningens advokat Lars Holm Rasmus-
sen, men også beroligelse med hensyn 
til fremgangsmåden i Sverige. “Sådan er 
det bare derovre” ...

Ægteparret skulle også skaffe flere 
penge, end de først havde regnet med, 
men det gik smertefrit at få optaget et 
realkreditlån i huset i Danmark. Huset 
skal først sælges om et par år, inden de 
flytter permanent til Sverige.

En stor mørk plet ...
I september 2008 besøgte Susanne og 
Torben ejendomsmægleren for tredje 
og sidste gang.

- Selvom huset var ryddet fint op, var 
det ikke gjort ordentlig rent, så vi star-
tede med den store rengøring. Alle tæp-
per skulle ud til luftning, og nogle skulle 
smides væk. Vi skulle også have skiftet 
nogle møbler ud og sat vores eget præg 
på huset, fortæller Susanne Enøe.

- Inden vi kom så langt, opdagede 
vi en stor mørk plet i det ene hjørne 
af stuen, som vi ikke havde bemærket 
før på grund af et tæppe. Det viste sig 
at være råd, og forsikringen dækkede 
ikke skaden. Vi fik et tilbud fra et gulv-
firma i Ljungby på 160.000 svenske kro-
ner. Heldigvis havde Torben ikke glemt 
tømrerhåndværket, og sammen med 
en kollega fik han skiftet hele bjælke-
laget ud og lagt nyt plankegulv i stuen 
og i den gamle køkkenafdeling. Den 
samlede materialepris lød på 10.000 
svenske kroner.

Pejseilden lokkede til ny karriere
Susanne Enøe er keramiker, men det har 
hun ikke altid været. Faktisk begyndte 
hendes professionelle karriere først for 
tre år siden, et år efter de købte fritids-
huset i Sverige.

- Jeg blev fascineret af ilden i vores 

Parrets hus tilhørte tidligere en litteraturprofessor og 
forfatter fra Lund, der havde benyttet det som refugium, 
når han skulle skrive. Så “ånden” var allerede i huset til 
kreative produktioner.
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åbne pejs i torpet. Man kan også sige, at 
jeg blev lokket. Mine tanker myldrede i 
alle retninger, og ganske langsomt duk-
kede idéen op om at lave perler og små 
figurer i ler og så brænde dem i pejsen. 
Det, jeg forestillede mig, viste sig at 
have et navn: raku-brænding. Efter stu-
dier på internettet og i litteraturen samt 
et kort kursus på aftenskole blev tan-
kerne til handling. Nu er jeg kommet så 
langt, at jeg har fået indrettet et dejligt 
værksted ved huset, og i dag arbejder 
jeg som selvstændig keramiker, fortæl-
ler Susanne Enøe.

Keramikeren har fået kontakt med fle-
re gallerier i både Danmark og Sverige 
og ser fortrøstningsfuldt på fremtiden 
som kreativ selvstændig.

Godt match med et træhus
Ægteparret keder sig ikke. Der er hele 
tiden noget at forbedre ved huset og 

grunden, både almindelig vedligehol-
delse, småreparationer og ændringer 
til det bedre. En forhenværende tømrer 
og et træhus har vist sig at være et godt 
match. Begge torpare er “gør-det-selv”-
mennesker og har det rigtig godt med 
at gå og pusle om stedet.

- Når vi om et års tid har fået solgt vo-
res hus i Danmark, flytter vi permanent 
til Lidhult, men heller ikke før for vi vil 
undgå svensk beskatning af ejendoms-
handelen i Danmark. Vi har drømt om 
at opleve hele Sverige – ja, hele verden 
for den sags skyld. Som keramiker her-
oppe vil jeg ikke være stavnsbundet af 
at have egen butik, så derfor ser jeg en 
stor fordel ved at sælge mine ting gen-
nem gallerier. Så kan jeg producere, når 
jeg er hjemme, og gallerierne kan sæl-
ge mine ting, mens vi er ude og opleve 
verden. 

 ■

OM RAKU-BRÆNDING 
OG RABAT

Raku-teknikken stammer fra Japan 
og er 450 år gammel. Ordet “raku” 
betyder egentlig velvære, glæde og 
fornøjelse.

Raku-brænding er baseret på en 
forholdsvis simpel teknik, men hvis 
den skal udføres professionelt, kræ-
ver det dog et rimeligt kendskab til 
lertyper og -behandling, glasurer 
samt til selve brændeteknikken.

Se mere på Susanne Enøe Hansens 
hjemmeside, hvor du som medlem 
kan købe hendes keramik med 25 % 
rabat: www.sehlerkeramik.dk > Kon-
takt og salg. Det gælder indtil den 
15. december 2012. 
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Beskyt dit sommerhus mod indbrud og brand
Hos os indgår altid fri installation, livstids materialegaranti, fri ud-
rykning og fri service uden bindingstid eller årsafgifter. Vores alar-
mer anbefales for tiende år i træk af Villaägarnas Riksförbund.

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

Enkelt, trygt og overkommeligt. Velkommen til Trygga Hem!

Tilbuddet gælder for medlemmer af Danske Torpare, til og med 31. dec 2012. 

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

 
Nu kun 

2.475 sek  
+ 270 sek/md 
Ordinær pris 5.595 sek

 + 310 sek/md

Hjemmealarm med 

vægterudrykningTilb
ud fo

r

medlemmer a
f

Danske Torpare!

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  

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

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

  

Bättre Bostad 
 

   Dansk snickare i Småland  
Alt i snedker og tømrerarbejde 

      
        Peter Valente  
          Tlf.  +46 (0)72 200 4066 
          Mail:  info@battrebostad.nu  
          www.battrebostad.nu 
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  Med BroPas kan du køre over Øresundsbron til halv pris hver gang. Og lige nu sparer du første 
årsabonnement (normalprisen er 260 kr.). En enkelttur koster kun 149 kr. Du får ikke kun en 
klækkelig rabat på turen – du får også adgang til Club Øresundsbron – et helt univers med 
rabatter på oplevelser samt gode tips og guides. Bestil BroPas senest den 31. december 2012 
på oresundsbron.com/bropas – skriv ’torpare’ i feltet kampagnekode for at få rabatten.

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

Kør til Sverige med BroPas  
igen og igen til halv pris!

Gratis 
abonnement 
på BroPas

Den korteste og bedste vej til Sverige 

Altid en afgang der passer

Nyd en behagelig pause på vejen til Sverige. Kom ind i vor butik om bord. Her fi nder du masser af gode 
tilbud på chokolade, gaveartikler, vin og parfumer i mange varianter. Eller lad dig friste af noget godt til 
ganen - en lækker frisk sandwich eller en god kop kaffe med wienerbrød. Velkommen om bord.

Hold en dejlig pause på færgen
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Med svenske børnebøger i bagagen har mange af os en drøm om det selvforsynende 
liv i de svenske træhuse, mens vi indsnuser den friske luft og lader øjet vandre 
over mosbegroede sten og høje graner. Tør høstens vitaminer, duft og smag, opbevar 
dem i glas – og føl dig lidt nærmere på eventyret.

TEKST OG FOTO: MET’MARIE LAMBERS

Sæt krydderi  
på vinteren med
tørrede urter,  
SVAMPE OG ÆBLER

S om barn legede jeg, at jeg var 
en af de små skovnisser fra Elsa 
Beskows børnebøger. Til denne 
drøm hører krydderurter, svam-

pe og æbler trukket på en snor, vilde bær 
og en aften ved lejrbålet. Vinteren byder 
os dog at holde os mere inden døre, og 
vi tyr atter til købmandsvarer og vitamin-
piller. Men så stor en kontrast til sommer 
og høst behøver vinteren ikke at være.

Bær kan fryses, æbler, svampe og 
krydderurter kan tørres og opbevares i 
glas. På denne måde når vi ikke blot at 
udnytte langt større mængder af vores 
egen avl; vi bevarer også store dele af 
høstens vitaminer, duft og smagsstoffer, 
så vinteren krydres med dufte, og vores 
drøm om de små skovnisser blomstrer i 
den kolde tid.

Tørring skal ske hurtigt
Mange har måske opgivet ideen om  
at tørre urter, svampe og frugt, fordi 
det opleves uoverskueligt eller tidskræ-
vende. Men det kan gøres på en meget 
enkel måde.

Tørring kræver en konstant varme-
kilde, lufttilførsel og så lidt lys som mu-
ligt. Desuden skal tørringen ske inden 
for forholdsvis kort tid – så høsten ikke 

mister farve, smag og vitaminer. Der fin-
des forskellige færdigbyggede skabe og 
ovne til dette formål, men for den en-
kelte husholdning vil der ofte være tale 
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om mere begrænsede mængder, og en 
sådan anskaffelse vil virke overflødig.

Kom billigt og effektivt i gang
Vi har med held fundet en metode, der 
er effektiv, billig og nem at komme i 
gang med. Af anskaffelser kræves snor 
eller kæde, kramper eller øskner, en 
rulle vindues-myggenet og blændram-
mer indkøbt hos den nærmeste for-
handler af kunstner- eller hobbyartikler. 
Du kan få det hele til en billig penge, og 
desuden er det nemt at pakke sammen 
igen, når tørringen er afsluttet.

Blændrammer i fx A4-størrelse samles 
ved hjælp af en hammer, og der bankes 
en krampe eller skrues en øsken i hvert 
hjørne, mens rammen ligger fladt på 
et bord. Myggenet hæftes på med en 
hæftepistol, så det dækker rammen. En 
snor bindes nu i hvert øje på rammens 
kant, så den kan hænge som en hylde 
fra loftet.

Brug brændeovnen
Hæng flere i forskellig længde – med 

minimum seks centimeter imellem. 
Rammerne hænges op over brænde-
ovnen i god afstand, og myggenettet 
må ikke påvirkes af varmen. Høsten kan 

tørres her inden for cirka et døgn. Æbler 
kan skrælles og skæres i tynde skiver, 
svampe skal også skæres i tynde styk-
ker, mens urter plukkes, skylles og læg-
ges i tyndt lag på en ramme. For al slags 
høst gælder det, at man skal lægge et 
tyndt lag, som skal vendes et par gange 
i løbet af et døgn.

Når urterne er tørre, skal de fyldes på 
mørke glas eller lægges i fryseren. Æb-
leringe vil ikke nødvendigvis blive helt 
sprøde, men de holder sig godt på ren-
gjorte glas med patentlåg og smager 
vidunderligt. Svampe skal tørres helt, så 
der ikke forekommer sporedannelse og 
vækst.

En middag med egne krydderurter og 
svampe, efterfulgt af æblechips foran 
brændeovnen, mens sneen hober sig op 
udenfor føles lidt nærmere eventyret.

Rigtig god fornøjelse med at tørre 
sensommerens høst!   

      ■

MERE OM AT  
TØRRE GODT
Køb eller lån bogen “Tørt og godt” 
af Anemette Olesen, eller led på 
nettet efter flere ideer til tørring af 
fx frugter.

”Tørring kræver en 

konstant varmekilde, 

lufttilførsel og så lidt lys 

som muligt. Desuden skal 

tørringen ske inden for 

forholdsvis kort tid”
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2444

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

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

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

e-mail: advokat@nordjura.com

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

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

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

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

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

VORES  
UDSTILLING  
ER ÅBNET  

ALLE UGENS  
DAGE

Bjælke-
hytten kan ses: 

GränsbyGdens
Köpcentrum Ab - 

råstorp
285 93

mArKAryd

TreKronerSpar giver større handlefrihed, når du køber bolig i Sverige. 

Ring til SPAR LOLLAND i København på tlf. 7755 0000  og hør om
dine muligheder.

www.sparlolland.dk

Lån til finansiering 
af bolig i Sverige
- og få fred og ro samt højt til himlen med i prisen
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DETALJERET 
viden og stærke holdninger
TEKST: BJØRN DONNIS

ANMELDELSE

Bogens titel fortæller det meste – og 
bogen er stor: 28 x 20 cm og 4 cm tyk! 
Den har dog “kun” 350 sider, er trykt på 
ganske tykt papir og i øvrigt udstyret 
med mange smukke fotos i god kva-
litet. Bogen er fra 2010 og har været 
annonceret i en billigere uindbundet 
udgave, der dog i skrivende stund sy-
nes udsat eller annulleret.

Forfatteren er grundlæggeren af 
Gysinge centrum för byggnadsvård 
(www.gysinge.nu), hvorfra man sæl-
ger alskens kopier af ældre udstyr til 
bygninger, diverse mere eller mindre 
vanskeligt tilgængelige kemikalier, 
malingstyper, sæber og andre mate-
rialer, som man brugte for 50 eller 100 
år siden samt meget, meget andet.

BOGEN OMHANDLER grundlæggen-
de det samme som den velkendte “Så 
renoveras torp och gårdar” (seneste 
udgave anmeldt i Torpare nr. 139). Den 
har også samme velafprøvede opbyg-
ning – de enkelte bygningselementer 
(fundament, ydervæg, tag, køkkener 
osv.) får hver sit kapitel. Gennemgan-
gen er meget opfattende, og på ud-
valgte områder er man langt nede i 
detaljen med udviklingen af hængsler 
(gångjärn), wc-typer mv.

Undertitlen lyder “Inspiration, tradi-
tion, praktiska råd”. Men man må kon-
statere, at mens der formidles mange 
holdninger og meninger om, hvad der 

er rigtigt, og hvad der er godt (og det 
modsatte), stillet sammen med mas-
ser af værdifuld historisk viden, så er 
de praktiske anvisninger for arbejdets 
udførelse heller ikke i denne bog det 
dominerende element.

I DE STORE LINJER er holdningerne af-
balancerede og modererede: ”Et hus 
skal være et hus og ikke et museum”, 
men inde i teksten dukker der mange 
absolutter op, især vedrørende “na-
turlige materialer” (hvad det så end 
er) og “gamle metoder”, der angives 
som bedst, uden at man behøver ar-
gumentere herfor. Interessant er det, 
at man på enkelte områder møder 
anbefalinger, der bryder med gængse 
byggnadsvård-holdninger, såsom at 
linoliemaling foretrækkes for limfarve 
til indendørs vægmaling – og at det 
ved nogle anvendelser anbefales at 
tilsætte terpentin til linoliefarve.

JEG VIL ANBEFALE BOGEN på grund af 
den store viden, de dejlige billeder og 
den på nogle områder betydelige de-
taljerigdom. Yderligere fordi de stærke 
holdninger er valide synsvinkler, man 
bør medtage i sine afvejninger inden 
valg af materialer, teknik og målsæt-
ning, når man vil renovere eller føre 
tilbage.

    
■

Göran Gudmundsson:
“Stora boken om byggnadsvård”
Bonnier Fakta, 2010

Koster et par hundrede 
eller tre ...
Den indbundne udgave fra 2010 
af “Stora boken om byggnads-
vård” koster fra internetboghan-
del til din brevkasse i Sverige fra 
cirka 300 svenske kroner. I Dan-
mark (internetboghandel) cirka 
500 danske kroner.
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LYSTFISKERI
– en fantastisk naturoplevelse
for hele familien
At fiske taler til urinstinktet i os, og børn er vilde med det. Men hvordan kommer 
man i gang? Dét ved Rasmus Elvekjær, som er biolog og naturmenneske.

TEKST: OLE RAHR  FOTO: RASMUS ELVEKJÆR OG PER ELVEKJÆR  ILLUSTRATION: MET’MARIE LAMBERS

S verige inviterer til storslåede 
naturoplevelser året rundt. Van-
dreture, sejlads på søer og elve, 
svampejagt og meget mere. 

Elgjagt er de færreste danskere beskåret, 
men der er en anden slags jagt, som kan 
bedrives af de fleste, og som ikke kræver 
stort udstyr eller specialiserede forudsæt-
ninger: lystfiskeri.

Mange har sikkert drømt om at stå en 
tidlig morgen i den opgående sol ved en 
svensk søbred – i stilhed, som kun brydes 
af fuglenes sang, et glimt af en glente og 
måske endda af et rådyr – og så kaste li-
nen ud i søen i håb om fangst. Men for de 
fleste bliver det ved drømmen, for hvor-
dan griber man det an?

Dét ved Rasmus Elvekjær. Fra familiens 
ødegård i Bjurskulla nord for Växjö har 
han i mange år dyrket og forfinet fiskeriet. 
Rasmus Elvekjær beskriver sig selv som 
naturmenneske, og måske derfor er han 
uddannet biolog. Han har også en fortid 
som naturvejleder, så forudsætningerne 
skulle være i orden.

En mystisk og hemmelig verden
- Fiskeri er en fantastisk ting, det taler til 
urinstinktet i os. Det er også en måde at 
iagttage naturen med et bestemt formål. 
Børn er vilde med at fiske, og som natur-
vejleder har jeg givet mange børn deres 
første oplevelser med fiskeri, og de elsker 
det! Der er en mystisk og hemmelig ver-
den under vandet: Hvor går fiskene, hvad 
tænker de, hvad er deres bytte? Går de 
efter insekter eller orm? Måske endda ef-
ter mindre dyr, fx frøer og mus, som ged-
derne gør, siger Rasmus Elvekjær.

Der er grundlæggende tre former for 
fiskeri: medefiskeri, spinnefiskeri og flue-
fiskeri. Alle tre former kan bedrives i alle 
svenske søer og åer, men måden skal af-
passes efter den type fisk, man går efter, 
fastslår Rasmus Elvekjær. Her fortæller 
han om de tre grundlæggende former.

Medefiskeri
Ved medefiskeri bruger man oftest na-
turlig agn som fx regnorm, majskorn, 
dejkugler (melklister) eller en lille levende 
agnfisk. Denne fiskemetode er meget 
velegnet for nybegyndere og specielt for 
børn, da der næsten med garanti bliver 
fangst af mindre fisk som skalle og aborre. 
Og man behøver ikke at investere i dyrt 
fiskegrej fra begyndelsen.

Kom let i gang: Køb noget fiskeline 0,16 

-0,20 mm, medekroge størrelse 10-16, 
et penneflåd og nogle splithagl. Enhver 
lystfiskerbutik vil kunne rådgive dig, og 
ovenstående kan købes for under 100 kr. 
Herefter finder du en lang, tynd og let 
kæp i skoven. En gammel fiskestang eller 
bambusstang kan også bruges. Hvis du vil 
købe en speciel medestang, kan du vælge 
en kulfiberpool-stang på tre til fem meter.

En fiskeline på samme længde som 
stangen bindes i spidsen af kæppen. Her-
efter monteres flåd, splithagl og krog som 
vist på illustrationen. Det er vigtigt at bela-
ste linen sådan, at kun én til to centimeter 
af flåddet stikker op over vandoverfladen. 
Hvis hele flåddet flyder ovenpå, eller hvis 
du bruger en gammeldags korkprop, risi-
kerer du, at fisken fatter mistanke. Flåddet 
har nemlig kraftig opdrift, så fisken mær-
ker det, når den hiver flåddet ned under 
overfladen.

Overvej også afstanden imellem flåd 
og krog. På lavt vand skal afstanden være 
lille, mens dybt vand kræver længere af-
stand. De fleste fisk findes tæt på bunden, 
og derfor skal krogen være her. En god 
grundregel er, at krogen skal svæve cirka 
en halv meter over bunden.

Krogen agnes med regnorm, majskorn 
eller dejkugler. Dej og majs kan fange 
fisk som skalle, brasen, suder og karusse, 
mens fordelen ved regnorm er, at man 
ud over de nævnte fisk, som også kaldes 
fredfisk, også kan fange rovfisk som abor-
re og ørred.

Fremgangsmåden er, at flåd, splithagl 
og krog svinges ud over vandet. Nu er det 
vigtigt, at du iagttager flåddet, og når det 
bevæger sig eller går under, kan det være 
en fisk, der har taget agnen. Du kan even-
tuelt lokke fisk til ved at smide lidt foder 

Rasmus Elvekjær med en gedde, som han 
fangede på en spinkel fluestang i juli.  
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i vandet (forfoder) – fiskene vil så kunne 
lugte sig frem til din fiskeplads.  Opløst 
gammelt brød, havregrynsdej og majs er 
velegnet som forfoder.

Du kan naturligvis også montere flåd, 
splithagl og krog på en almindelig fiske-
stang og hermed kaste lidt længere.

Medefiskeri efter ovenstående model 
er sjovt for hele familien, og selv fangst af 
små skaller kan være en stor oplevelse for 
børnene.

Spinnefiskeri
Ved spinnefiskeri er du nødt til at investe-
re i en rigtig fiskestang med hjul. En brug-
bar model kan købes for 300-500 kr. Køb 
den i en sportsfiskerforretning, da du her 
får bedre kvalitet samt råd og vejledning.

Ved spinnefiskeri skal du bruge kunsti-
ge agn, som findes i forskellige udgaver, 
som wobbler, spinner, jig eller blink. Og 
du kan fiske fra land eller båd. Kast agnen 
ud, hvor du tror, at der er fisk, og rul der-

efter ind på hjulet, således at din agn imi-
terer en svømmende fisk i vandet. Det er 
vigtigt, at du hverken spinner for hurtigt 
eller for langsomt ind.

Ved bådfiskeri kan du enten kaste el-
ler trække agnet efter båden, også kaldet 
dørgning. Det er vigtigt ved alle former for 
spinnefiskeri, at det foregår i bevægelse. 
En typisk begynderfejl er, at man står det 
samme sted i timer og venter på, at fisken 
kommer til én. Den kunstige agn giver, i 
modsætning til medefiskeri, ingen lugt, 
og fisken kan ikke lugte sig frem og kom-
me over lange afstande til byttet. Altså må 
man selv opsøge fisken. Man skal derfor 
fiske et sted færdig med et par kast i for-
skellige retninger og derefter flytte sig til 
et nyt sted.

Ved spinnefiskeri i svenske søer fisker 
man typisk efter rovfisk som aborre og 
gedde. Aborren foretrækker små spin-
nere og jigs, mens gedden oftere hug-
ger på store blink, spinner og wobblere. 
Man kan dog også vælge at fiske med en 
mellemstørrelse agn og derved gå efter 
begge arter. Enhver sportsfiskerbutik kan 
rådgive dig om valg af agn.

Du kan eventuelt købe et geddefor-
fang. Det er en stålwire, som sikrer, at ged-
dens sylespidse tænder ikke bider linen 
over.

Fluefiskeri
Begyndere anbefales at starte med mede- 
og spinnefiskeri, da det er væsentligt lette-
re end fluefiskeri, som kræver specielt grej 
og en særlig kasteteknik. Men fluefiskeri er 
en meget fascinerende sport, hvor du selv 
kan binde såkaldte “fluer”, som imiterer fi-
skens bytte. “Fluerne” ligner dog ikke altid 

en flue, men kan efterligne alle slags byt-
tedyr fra det mindste insekt til en fisk.

Du kan fluefiske efter alle slags fisk. 
Men i Sydsverige er det en fornem sport 
at fluefiske efter gedder. Hertil bruges 
større geddefluer, som efterligner små-
fisk, frøer og ællinger!

Hvis du vil i gang med fluefiskeri, bør du 
tilmelde dig et kursus eller læse speciel lit-
teratur om emnet, for det er vigtigt at lære 
den rigtige teknik fra starten. 

 ■

GODE FISKERÅD FRA RASMUS
  Giv dine børn/børnebørn en god 

naturoplevelse. Søer og vandløb i 
Sverige kræver sjældent fisketegn 
for børn, men det må du undersøge 
lokalt. Du kan også finde en mængde 
oplysninger om de forskellige 
fiskemuligheder på nettet.

  Fisk på det rigtige sted. Fisk står ofte 
ved bunden eller ved åkander og siv.

  Fisk på det rigtige tidspunkt. Forår og 
efterår kan fiskeriet være godt hele 
døgnet, men om sommeren er det 
bedst i morgen- og aftentimerne. 
På dette tidspunkt er fiskene mere 
aktive og søger føde på lavere 
vand, hvor det er lettere at komme i 
kontakt med dem.

  Bevæg dig lydløst ved fiskevandet. 
Hvis du tramper rundt og smider sten 
i vandet, skræmmes fiskene væk.

  Brug krog i forhold til din fiskeart. 
Hvis man primært fisker efter små 
skaller og aborrer, er det vigtigt 
ikke at bruge for store kroge. Ved 
medefiskeri er størrelse 12-16 en fin 
størrelse. Når man spinnefisker, er det 
også lettere at fange små aborrer på 
små spinnere og jigs, mens en gedde 
lettere tiltrækkes af en stor wobbler.

  Brug linetykkelse i forhold til din 
fiskeart. En for tyk nylonline kan gøre 
fisken mistænksom, specielt ved 
medefiskeri. Omvendt skal du ikke 
bruge en alt for tynd line, hvis du 

fisker efter gedder, da disse kan bide 
linen over.

  Behandl fisk og natur med respekt. 
Aborre og gedde kan udgøre et fint 
måltid. Aflivningen foretages lettest 
ved at slå fisken over nakken med en 
stor sten. Genudsæt fisk skånsomt, 
hvis du ikke kan bruge dem, og 
håndtér dem med våde hænder. 
Undlad at lægge fisk i græsset eller 
røre ved dem med tørre hænder, da 
dette kan ødelægge slimlaget og 
dermed overlevelseschancen. Husk 
at tage linestumper og andet affald 
med jer.

Montering af flåd, splithagl og krog på fiske-
linen til medefiskeri.
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 TIPS & NOTITSER

KULTURHISTORISK  
NUTID PÅ BLOGGEN
Følg med på bloggen Mitt Universum. På denne gamle gård handler det om praktisk 
byggnadsvård parallelt med tanker om livet, som det var i gamle dage – ”kulturhisto-
risk nutid” siger bloggeren selv. Se også de mange fine billeder af gården og bonde-
gårdslivet tilbage til 1900-tallet. Gården ligger i Mälardalen i Sörmland. Se bloggen på 
kortlink.dk/b88w.

TAG PÅ RUNDREJSE PÅ SVENSK P2
Klik ind på www.sverigesradio.se – vælg P2 øverst – program A-Ö. Så kan du 
fx høre verdensmusik under "P2 Världen" eller god folkemusik på "Folke", som 
dækker bredt og har mange gode live-optagelser. Prøv også "Kalejdoskop – För 
dig som gillar det gränslösa". Her kan du bl.a. lytte til zen-funk, guitarsymfoni og 
klokkespil.

EN SVENSK 
AFFÆRE 
Savner du lidt svensk nostalgi? Så kan du enten tage til 
Amager eller gå på internettet. Her kan du nemlig finde 
butikken affär, som sælger loppefund fra Sverige og Dan-
mark. 

Hvad enten du leder efter farverige skåle eller gamle 
svenske børnebøger af bl.a. Astrid Lindgren, er der noget 
at kigge på. Det er ren retro. Du kan også modtage deres 
nyhedsbrev, når der er nye loppefund i hus. 
Læs mere på http://affaer.dk.

FLØDEHYLDEN 
I TÅNNERYD
Er du til hjemmebagte kager, vandbakkelser, tærter og mere 
af den søde slags? Gräddhyllan i Tånneryd nær Markaryd er 
blevet et must for både turister og lokalbefolkningen. Kig 
forbi til en kop kaffe i sødt selskab eller en frokost. Du kan 
også fejre kanelbullens dag den 4. oktober i Gräddhyllan. Læs 
mere på www.graddhyllan.net.
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VANDALORUM 
I VÄRNAMO
Vandalorum er et stort internatio-
nalt center for kunst og design, 
forankret i det lokale miljø. Der er 
skiftende udstillinger samt butik og 
konferencelokaler på stedet, hvor 
man også kan benytte café ”Syltan”. 
Vandalorum har åbent hver dag fra 
kl. 11-17 hele året rundt. Læs mere 
på www.vandalorum.se.

NYD NATUREN  
– MED DANSK TALE
I Nordöstre Skåne kan du nu få naturoplevelser ”på dansk”. 
Naturguiden Rune Stenholm Jakobsen har boet i Sverige i 
ni år og startet sit eget firma Naturvärden for at lære men-
nesker at knytte bånd til naturen, hvad enten det er skoler, 
virksomheder eller private. Naturvärden drives med stor 
økologisk bevidsthed, fx med cykel som kører på økologisk 
føde. Læs mere på www.naturvarden.se.

STIGENDE  
KRONEKURS

Kursen på den svenske krone er stigende og lå i august 
måned på det højeste niveau siden 2000 over for den 
danske krone. I et stykke tid har 100 SEK kostet op mod 
90 DKK, når du skal overføre penge til Sverige (betaling til 
udlandet). Selvom den høje kronekurs ikke er så gunstig 
for torpare, gavner den ikke desto mindre dansk eksport, 
idet Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked.

RØD SODAVAND  
FRA SVERIGE
Svenskerne begyndte at drikke 
sodavand før os. Og fra broder-
landet fik vi citronvand og rød 
sodavand, som vi kaldte svensk 
sodavand. For at adskille en ny, 
farveløs vand med brus – altså 
uden smag – kaldte vi den 
danskvand, hvis du nogensin-
de har undret dig over dette 
lidt pudsige navn, som date-
rer helt tilbage til 1930’erne. 
Det kan man i hvert fald læse 
på bloggen ”Sprogvildskab” 
på kortlink.dk/bbgr.
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 TIPS & NOTITSER

KONTROVERSIELT KUNSTVÆRK
Sveriges nok mest kontroversielle kunstværk ligger et par ki-
lometer nord for Arild og er blandt Kullens store turistattrak-
tioner. På den stenede strand under en stejl skrænt begyndte 
Lars Wilks i 1980 at bygge den 150 m lange og 15 m høje driv-
tømmerskulptur Nimis (”for meget” på latin). i, hvad kunstne-

ren har erklæret for den selvstændige stat Ladonia. Senere er 
stenskulpturen Arx kommet til ved siden af. Myndighederne 
ønsker dog begge kunstværker fjernet. Følg Hagavägen nord-
på fra Arild for at finde derop, og hold øje med håndmalede 
skilte til Nimis. Læs mere på www.ladonia.net.

MADUDVALG  
STØRRE  
I SVERIGE
Udvalget af madvarer er større i svenske butikker end i dan-
ske. Danske supermarkeder mindsker antallet af varer på 
hylderne, når de satser mere på pris end kvalitet. 

Det skriver Søndagsavisen, som har undersøgt madud-
valget på begge sider af Øresund. Bilka har fx 20 forskel-
lige slags olivenolier i sortimentet. I sammenligning har ICA 
Maxi i Malmø 60 slags at vælge mellem. Tendensen er, at 
danske butikker satser mere på at presse prisen end at til-
byde et stort udvalg. Læs artiklen på kortlink.dk/bcb4.

BESØG
SVERIGES  
JÄRNVÄGSMUSEUM
Er du til tog og teknik, kan du besøge Sveriges Järnvägs-
museum i Ängelholm. Der er skiftende udstillinger, og 
den faste udstilling byder på en spændende vandring 
gennem tiden. Du kan fx se, hvordan banevagter og sta-
tionspersonale arbejdede og boede dengang.

Museet holder åbent tirsdag-søndag kl. 10-17 hele 
året. Læs mere på www.engelholm.se/jarnvagsmuseum.

SVERIGE
– et stort land
Vidste du, at Sveriges areal er i alt 450.000 km²? Det er der-
med det tredjestørste land i Vesteuropa. Den længste af-
stand fra nord til syd er 1.574 km, mens den længste afstand 
fra øst til vest er 499 km. 

Læs flere fakta om Sverige på: www.visitsweden.com.

PÅ MED  
LØBESKOENE
Kridt skoene og deltag i motionsløb i kuperet terræn rundt om 
natuskønne søer i Åsljunga nær Örkelljunga – 5 eller 10 km 
løb, 10 km gang eller børneløb. Det foregår søndag formiddag 
den 21. oktober 2012. Som medlem af Danske Torpare skal du 
ikke betale ekstraafgift for tilmelding lige op til løbets start.

 Løbet er arrangeret af Intresseförening Åsljunga i samarbejde 
med Tockarps Idrottsklubb. Læs mere på www.asljunga.com.



Svenske traditioner og helligdage 
– Alla helgons dag 

At fejre helgener og martyrer på forskellige dage opstod tidligt i den kristne kirke. Med dette 
kom endda et behov for en fælles dag for de mindre betydningsfulde helgener, som ikke fik 
sin egen plads i kalenderen. Derfor indførtes alla helgons dag for disse helgener.

I Sverige er alla helgons dag en helligdag som falder lørdagen  
mellem den 31. oktober og 6. november.

Vi kan det meste om Sverige. Derfor har vi valgt at  
specialisere os inden for finansiering af bolig i Sverige.

 

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

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

Vil du vide mere om 
vores pakke til  

Danske Torpere?

Kontakt os eller  
læs mere på  

www.swedbank.dk
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EJENDOMME & GRUNDE

Sælges

Idyllisk gult træhus 
Velholdt 1,5 plans trævilla med ½ kælder. 
Beliggende ca. 120 km fra Øresundsbroen/
Helsingborg, 10 km fra Øresundstog-
station. Huset er opført i 1933 og moder-
niseret i 1994 med nyt betontegltag og ny 
facadebeklædning. 
Derudover er der fritliggende garage/
udhus på ca. 45 m2 ligeledes med nyt 
tag. Huset er beliggende på egen 1300 
m2 grund i skovkanten, tæt på fiske- og 
bademuligheder.
Prisen kan forhandles, kom med et tilbud.
E-mail: fnnmarcher@gmail.com  
Mobil: +46 0702358298

Sommerhus og vandmølle nær Bolmen
Sommerhus og renoveret tidligere vand-
mølle, beliggende på 8.000 m2 grund med 
løvtræer, vandfald og damme. Kun 3 timer 
fra København. Unik beliggenhed ved skov 
og flere søer, herunder Bolmen Sø.
Huset kan anvendes året rundt, er på 115 
m2 med 90 m2 loft og kælder og et udhus 
på 70 m2. Flere brændeovne, luftvarme-
pumpe, indlagt vand, el og afløb.
Pris: ca. DKK 750.000
E-mail: robert_ms@hotmail.com
Tel.: +46 76 122 6539 eller +46 8 656 7818

1800 tals ødegård sælges billigt 
Torpet ligger små 3 timers kørsel fra Øre-
sundsbroen. Torpet er i relativ god stand. 
Næsten nyt tag, ny renoveret skorsten. 
God inddækning. Fine vinduer samt 
god facade. Der er indlagt el i huset. Fint 

brændekomfur i køkken og god rørspis i 
stuen. Køleskab/med frys samt el-komfur 
medfølger (nyere dato).
Alt i alt et fint torp som ligger uforstyrret i 
gammelt kulturlandskab. Ca. 18 km syd for 
Emmaboda.
Pris: DKK 175.000
E-mail: fyrsvamp@gmail.com
Mobil: 26 25 69 92
Se mere på: 123hjemmeside.dk/glosebo

Hus til salg i Småland
Dejligt fritidshus i Småland på 210 m2 i 
etager, beliggende i Lindshammar 240 
km fra Helsingborg. Huset består af stue + 
dejlig overdækket terrasse. 4 soveværelser 
(8 sengepladser), og 2 toiletter og dejligt 
nyere badeværelse. Stort spisekøkken og 
dejligt vaskerum i kælderen. Stor bil-
lardstue m/bar.
Huset er bygget i 1969 og renoveret 
løbende fra 2001. Nyt el-fyret centralvar-
meanlæg. Badeværelse m/toilet 4 år gam-
melt. Toilet 3 år gammelt. Tag skiftet for 8 
år siden. Stor garage m/el-port. Huset er i 
meget fin stand.
Pris: DKK 450.000 + indbo
Tel.: 47 77 17 67

50 minutter fra Helsingborg
Gård i Skåne nær Markaryd og Vittsjö.  
50 minutter fra Helsingborg beliggende i 
naturskønt område. Hovedhuset på 215 m2 
i 3 plan i særdeles god stand. Stor ridehal, 
stald, gæstehus samt det gamle hovedhus. 
Areal ca. 6 ha eller efter ønske.
Pris: SEK 1.595.000
Kontakt Anders på +46 (0) 702025011

TING & SAGER

Sælges

ABC brændeovn ”Olietønden”
ABC brændeovn mærket ”Olietønden” nr. 
611. Brugt, men i god stand – står i Midtjyl-
land. Flere billeder kan mailes. Transport 
kan arrangeres efter nærmere aftale.
Henvendelse til Kirsten Andersen 21 65 12 47 
eller Birger Olsen 21 81 37 91
E-mail: ka@soc-domino.dk

SP Fönster
Nyt SP Termovindue (fejlkøb). Måler 585 
mm x 1185 mm, passer til 60 x 120 cm hul. 
Åbner venstre ud, fyrretræ.  Står i Fredens-
borg
Nypris: SEK 2.943
Pris: DKK 1.200
Tel.: 24 83 36 88

To antikke lænestole
To lænestole, ombetrukket med gobelin-
stof i 2001. De har stået i vores gamle 
soldatertorp i Småland. Kan afhentes tæt 
ved Sandvik kirke ved søen Fegen. 
Pris: DKK 1.200
E-mail: vibeke.pilmark@gmail.com  
Mobil: 23 69 01 12

Vinterdæk m/fælge sælges
4 stk. Good Year Ultra Grib 8 sælges 
 grundet bilskift, kun kørt 200 km. 
Størrelse: 175 65 R 14, passer til bl.a. Ford 
Fiesta.
Nypris: DKK 5.600 - sælges for 3.000
Leif Andersen, tel.: 44 47 14 63 

EJENDOMME & GRUNDE / TING & SAGER

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 hjem-
mesiden www.torpare.dk. Du kan derfor 
ikke vælge at annoncere i vores blad. 
På hjemmesiden kan du altid finde de 
nyeste annoncer, som er tilgængelige 
for alle på internettet. Klik på nøglen på 
indgangs siden på www.torpare.dk for at 
se eller uploade annoncer.
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D er er ikke mange, der 
ved det. Hvis jeg skal 
være helt ærlig, har 
jeg kun fortalt det til 

mine børn, så de ved, hvad de går 
ind til, den dag de skal arve. Men 
jeg har ikke oplyst nogen offent-
lige myndigheder, som kunne fin-
de på at opkræve skat, eller andre 
der kunne have interesse i netop 
det faktum at: Det faktisk er mig, 
der ejer det meste af Sverige.

I hvert fald Värmland og et godt 
stykke op. Ja, nærmest helt op til 
Kiruna. Her vil jeg så bare sige, at 
det sidste er løgn. Det er noget, 
min mand siger, når vi har gæster 
på besøg, og de spørger, hvor 
meget jord vi har, og jeg så peger 
mod nord og siger: ”Et stykke den 
vej”.  Så kan man jo godt forstå, de 
kigger lidt mærkeligt på os. 

Det har taget en del år for mig 
at erhverve denne herlighed. 10 år 
helt nøjagtig! Årsagen til den lan-
ge ventetid var stor modstand fra 
min mand, som overhovedet ikke 
kunne se fordelene ved at erobre 
en del af Sverige tilbage. Trods ad-
skillige overtalelsesforsøg var han 
hverken til at hugge eller stikke i. 
Der skulle en (betalt) ferie til, før 
han kunne se, hvilke herligheder 
og ikke mindst hvilken ro, der 
gemte sig i landet. Inden vi vendte 
hjem til Danmark, havde vi besøgt 
den første ejendomsmægler.        

Vi bor ret øde, så øde at man kan fare vild. Det er også sket 
for os på en tur, hvor vi gik mod nord for at udforske vores 
på det tidspunkt nyerhvervede jord med tilhørende skov. 
Normalt er jeg ret godt begavet i det der med at finde rundt, 
og jeg tvivlede heller ikke på mine evner den dag. Jeg blev 
da også lidt irriteret på min mand, fordi han blev ved med at 
spørge, om jeg vidste, hvor vi var. Han burde da vide bedre!             

Der kom dog et tidspunkt, hvor jeg måtte erkende, at jeg 
ikke helt vidste, hvor vi befandt os. Det er så her, man lige skal 
huske den formildende omstændighed, at vi da kun havde 

ejet Värmland et halvt år. Efter 
lidt ”snak” frem og tilbage blev 
vi dog enige om at gå i den ret-
ning, jeg vidste ville føre os sik-
kert hjem, inden det blev helt 
mørkt. Glæden var også stor, da 
vi kom til en vej og et hus, der 
viste sig at være vores eneste 
nabo, som ligger i den mod-
satte retning af vores hus. Vi har 
nu anskaffet os et kompas, og vi 
taler ikke så meget om denne 
hændelse længere.                                                                                 

Selvfølgelig er der også et 
bjerg i mit Sverige. Hver gang vi 
har et nyt hold gæster på besøg, 
bliver de nærmest tvangsindlagt 
til en tur op på ”vores” bjerg. No-
gen vil måske kalde det en høj, 
men det skal vi ikke strides over. 
Vi har stor glæde af netop det 
bjerg, når vi om vinteren kører 
på slæde med liv og lemmer i 
fare for at køre ind i et træ, eller i 
sommertiden når jagten går ind 
på bær og svampe.          

Højen eller bjerget er opkaldt 
efter vores lille ødegård. ”Det er 
omvendt”, siger min mand, men 
det står ikke skrevet nogen ste-
der. 

Det giver mig stor glæde 
at slæbe folk den fantastiske, 
smukke og arbejdsomme vej 
mod toppen. Først hen ad den 
gamle tømmervej, som ikke har 
været brugt i mange år, men 

som stadig vidner om arbejdet med de store træer. Gennem 
krat og over stok og sten. Her kommer kun os og dyrene, og 
det er en dejlig tanke, synes jeg.

Når vi så endelig er kommet helt derop, på toppen altså, 
kommer belønningen, og jeg gransker indgående mine føl-
gesvende. Nogle mere eller mindre røde i hovedet, og der 
hives efter vejret efter den stejle tur op. Jeg kigger efter den 
samme glæde og fryd, som jeg selv føler ved at kigge ud over 
dette fantastiske landskab, som ændrer sig hele tiden, men 
det er stadig … Mit Sverige!                   ■

MIT SVERIGE!

KLUMME: MARIANNE KOOPMANN

”Det er faktisk mig, 
der ejer det meste af Sverige”

MARIANNE  
KOOPMANN
•	 55	år
•	 Torpare	siden	2007
•	 Bogholder
•	 	Bopæl	i	Vestbjerg	 

(ved Aalborg)
•	 Hus	i	Värmland
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Klik ind på www.torpare.dk under Shop og se alle vores varer. 
Du kan også købe webshoppens varer direkte i sekretariatet i Søborg.

Skåne
"På historisk rundrejse i 
Skåne” er en opdagelses-
rejse til de forhenværende 
østdanske områder i Skåne. 
Læs om tidligere tiders 
spektakulære begivenheder, 
fæstningsværker, herre-
gårde, klostre og kirker. 
Bogen har fået 5 stjerner af 
Politikens anmelder. Pris: 
279 kr., ekskl. forsendelse.

Helt vildt  
– kogebogen
Her er inspiration 
for både jægere og 
ikke-jægere til vel-
smagende vildtretter 
som fx medaljoner af 
krondyr eller elggryde 
provencal. Bogen fås 
på dansk (299 kr.) og 
svensk (279 kr.). Pris for 
begge bøger: 500 kr., 
ekskl. forsendelse.

NYT FRA 
WEBSHOPPEN

Sverigeskort
Få Sverige op på 
væggen! Køb det 
nye Sverigeskort 
med birketræs-
ophæng (110 cm 
i højden og 50 cm 
i bredden). Kortet 
er del af torp & 
ting serien, som 
produceres eksklu-
sivt til foreningen. 
Pris: 299 kr., ekskl. 
forsendelse.

Nye smykker
Så er der nye smykker som 
fx halskæde med granskud 
(TALLSKOTT) og øreringe 
med fugle (FÅGLARNA) fra 
by EKERYD, som produce-
rer smykker eksklusivt til 
foreningen. Smykkedesig-
neren holder også åbent i 
sit værksted og sin butik i 
byen Vrå i Sverige. 
Se www.byekeryd.com. 
Priser fra 149 kr., ekskl. 
forsendelse.


