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Hvem ved, måske ligger der et vaskeægte rødt træhus under juletræet 
i år? Eller måske bare en velkendt, slidt og gammel nøgle, som bringer 
tankerne tilbage til et utal af forskellige barndomsminder i blå-gule far-
ver.  Forrige gang skrev vi om arv og salg, når ejendommen overdrages til 
næste led i familien. Vi ved fra vores trofaste, frivillige advokater i advokat-
rådgivningen, at det at give torpet væk som gave er den mest populære 
måde, når et generationsskifte skal finde sted. Og det kan gøres på flere 
måder, som du kan blive klog på i dette nummer.

Skal du holde jul i Sverige (og ikke nødvendigvis give torpet væk!), vil 
du sikkert nyde artiklen om jul på Stenvalla og krydse fingre for en svensk 
jul uden mus i køleskabet og frost i vandrørene. Ved du ikke, hvad du skal 
gøre af juletræet efter jul, vil du måske lade dig inspirere af vores svenske 
artikel denne gang, men det er ikke noget, jeg anbefaler. 

Dine grannar vil nok ikke blive særligt glade for dig og dit grantræ, hvis 
de bor tæt på. Men hvis alt går galt, kan du altid byde grannarna på lidt 
julmust – så skal de nok blive søde igen.

Mus uden for køleskabet kan måske være søde, men der er næppe 
nogen torpare, der vil betegne vildsvin som søde. Og har du selv haft 
besøg af deres klove og ”plove” på grunden, vil du føle med ægteparret 
 Kobbernagel, som kom op til torpet i påsken i år til de sørgelige rester af 
det, der engang var en grøn og frodig græsplæne. Men de gav ikke op og 
har nu taget forskellige forholdsregler for at undgå de vilde besøg.

Der er flere gode råd og viden om vildsvinet og dets vaner i bladet. Skri-
benten hedder Ole Andersen. Har du nogensinde undret dig over, hvem 
der så flittigt skriver om sommerfugle, elge, egern, ulve, traner, mårhunde, 
mus, muldvarpe og mange andre dyrearter i vores blad? 

Så kan du nu møde den ivrige dyreskribent og -tegner i hans hus i 
 Sverige og læse om, hvordan den tidligere biologilærer arbejder, når han 
vil gøre os alle klogere på dyrene. Allerhelst vil han, at vi får øjnene op for 
dyrenes mangfoldighed og skønhed.

Fauna eller flora. Du får også inspiration 
og råd til at tage gode naturbilleder på tor-
pet, uanset årstiden. Det gælder bare om at 
hive kameraet frem og lade omgivelserne 
tale til dig – måske bliver det endda til et 
smukt billede af den typiske svenske grus-
vej ind til huset? Det afhænger alt sammen 
af din vinkel.

Rigtig glædelig jul & godt nytår!

Marian C. Prestage
Redaktør

I den søde 
julmust-tid
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NYT FRA BOGCAFÉEN
100 BALLA STÄLLEN I SKÅNE 
Af Valle Westesson

Adspurgt svarede den svenske boghandler, at balla betyder 
frække. Det lød jo spændende, men bliv nu ikke skuffet. Bo-
gens kapitler er: Mærkelige steder, smukke steder, cool ste-
der, historiske steder og kuriøse steder. Det hele er absolut 
stuerent og god inspiration til søndagsudflugten.

MAD MED GRAN 
Af Johanne Bjørndahl og Julie A. Swane

Mon du nogensinde har overvejet at spise dit juletræ eller 
naboens hæk? Uanset hvad, så får du i denne udgivelse en 
gennemgang af gransorter samt inspiration til at bruge 
dem i madlavningen. Mange flotte farvefotos. Bogen sæl-
ges i vores webshop.

ET EKSTRA BLAD?
Som medlem er du velkommen til at hente et ekstra af de sene-
ste torpare-blade i sekretariatet, hvis du fx ønsker at give det til 
din svenske nabo eller en torpare, du kender, som endnu ikke er 
medlem!

JULEFERIE I  
SEKRETARIATET
Sekretariatet holder lukket fra den 22. december 
2012 til og med den 1. januar 2013. 
Rigtig god jul og godt nytår!

NYT FRA FORENINGEN

GENERAL- 
FORSAMLING 
2013
Generalforsamlingen bliver gennemført på en 
ny måde, som nærmest kan betegnes som et 
års møde. Tidspunktet bliver lørdag den 2. marts 
2013 fra tidlig eftermiddag, for at så mange som 
muligt kan få lejlighed til at deltage, herunder 
især medlemmer vest for Storebælt samt børne-
familier.

Det er tanken, at medlemmerne skal kunne 
møde hinanden, de frivillige, medarbejdere, be-
styrelsen og rådgivere – og ikke mindst møde 
et pænt udsnit af vores samarbejdspartnere før 
gennemførelse af selve generalforsamlingen.

Du kan i februar-bladet se det endelige pro-
gram med indkaldelse og dagsorden.
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VI FANDT  
EN VINDER!
Den heldige vinder i konkurrence om 
en elg-skål og en bog ved tilmelding 
til nyhedsbrevet blev Nynne Horn fra 
Charlottenlund. Vi siger tillykke til tor-
paren, som har fået direkte besked om 
præmien. Også tak for alle andre tilmel-
dinger.

TJEK DIT NET 1  
ONLINE- 
FORBRUG
Er du kunde hos Net 1, kan du følge dit data-
forbrug specificeret som up- og download 
per dag. Du skal blot bruge det såkaldte 
ESN-nummer (8 karakterer), som findes på 
et klistermærke på dit modem. Tjek dit on-
line forbrug hos Net 1 på kortlink.dk/bfr5.

NYT FRA  
VIDENSBANKEN

SEJL OG SPIS DAGENS RET
Scandlines har et godt tilbud til dig! Selskabet tilbyder som noget nyt alle 
torpare-medlemmer, at de kan købe og spise "dagens ret" i Drivers Lounge 
mod forevisning af gyldigt medlemskort. Med dagens ret får du også salat, et 
stk. valgfri drikkevare (mælk, juice eller saft) og kaffe for kun 59 svenske kroner 
for det hele. 

Tilbuddet gælder på færgerne klokken 11.00-20.00 alle dage. Medlemmerne 
kan nyde dagens ret i Drivers Lounge til og med den 28. februar 2013. Dagens 
ret gælder for kortindehaver samt tre yderligere rejsedeltagere.

TRE TIP TIL KØB AF  
FÆRGEKORT I HELSINGØR
Når du køber rabatkort til Scandlines, skal du køre til det bemandede tjek-in 
i Helsingør (du skal ikke gå ind i bygningen). Du kan ikke købe rabatkort på 
svenskersiden.

Husk at gemme din kvittering, så tjek-in kan spore købet fx ved tab af kort.  
Du kan kun købe rabatkort, hvis du fremviser det nye medlemskort 2012/2013, 
som samtidig vil blive stregkode-aflæst.

VIDENSBANKEN under Viden på  
www.torpare.dk er siden sidst ble-
vet opdateret under ”Juridisk råd-
givning” med hensyn til tider og 
datoer. Desuden undergår ”Husets 
teknik” en større opdatering p.t. 
(bl.a. med nye fotos), og det gælder 
vand/brønd, eget afløb, elektricitet 
samt ildsteder/skorstene.

Endelig kan du også finde skabe-
lon til udfyldelse af alarm-info til at 
hænge på torpets køleskab, hvor 
du kan skrive direkte i felterne i 
pdf-filen. Kig under Viden > Videns-
banken > Svenske myndigheder.
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 DANSKE TORPARE I 2013
Foreningens indsatsområder til næste år strækker sig lige fra politisk varetagelse 
til brandsikkerhed, og så foreslår bestyrelsen en forhøjelse af kontingentet på 50 
kroner. Her svarer næstformand Henrik Zein på spørgsmål om foreningen i 2013.

TEKST MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: HANS RUNESSON

- Hvordan ønsker bestyrelsen, at 
Danske Torpare skal udvikle sig 
næste år?
Henrik Zein: Vi har i de senere år kunnet 
mærke en stagnation i tilgangen af nye 
medlemmer. Fakta er dog, at der stadig 
er danskere med hus i Sverige, som ikke 
er medlemmer, samt fritidshuskøbere 
som ikke kender Sveriges lyksaligheder, 
og dem vil vi selvfølgelig prøve at få  
fat i.

Først og fremmest vil vi dog holde på 
de medlemmer, vi har, ved både at følge 
med tiden og forny os. Fra medlems-
undersøgelser ved vi, at formidling af 
viden, konkrete rådgivningsmuligheder 
og varetagelse af fritidshusejernes inte-
resser alt sammen har stor betydning for 
medlemmerne. Derfor ønsker vi at styrke 
disse områder.

- Hvad er baggrunden for forslaget 
om at forhøje kontingentet med  
50 kroner?
Henrik Zein: Kontingentet blev sidst for-
højet med virkning fra 2010, fordi SKAT 
pålagde os at opkræve moms af kon-
tingentet. Dermed var den sidste reelle 
stigning af kontingentet i 2007. Den ge-
nerelle inflation betyder større udgifter, 

og vi vil fortsat gøre en stor indsats for at 
give fuld valuta for pengene. 

Kontingentet er en af de få indtægtskil-
der for vores forening, og en stigning på 
50 kroner antages at være overkommelig 
for alle medlemmer, også set i lyset af at 
vi for få år siden ændrede det personlige 
medlemskab til et husstandsmedlem-
skab. Jeg synes, at man som familie og 
medlem får meget for pengene. 

- Foreningen har en egenkapital på 
4,8 mio. kroner – hvorfor tager man 
ikke af disse penge?
Henrik Zein: Vi har i foreningen altid haft 
en klar holdning om ikke at forgribe os 
på ”familieformuen”.  Bestyrelsen ønsker 
ikke, at vi skal bruge egenkapitalen på 
drift af foreningen, idet vi risikerer, at ka-
pitalen hurtigt vil smuldre. Derimod kan 
en del af egenkapitalen godt bruges til 
særlige projekter, som tilgodeser mange 
medlemmer, fx at investere i en svensk 
ejendom eller at samle alle torpare til en 
stor medlemsfest, som vi gjorde i 2005, 
da foreningen havde 25-års jubilæum.  

Dette er blot eksempler, og i sidste 
ende er det generalforsamlingen, der 
som øverste myndighed afgør, hvad 
egenkapitalen skal bruges til.

- Hvad er bestyrelsens overordnede 
visioner for Danske Torpare?
Henrik Zein: Vi har netop besluttet, 
hvilke fokusområder vi vil arbejde med i 
2013. Disse er:

Deutsche Torpare: Vi tror, at der findes 
et stort potentiale i at lave et tilbud til ty-
skere med fritidshus i Sverige. Dels ved at 
sælge vores mere end 30 års erfaring til 
over 10.000 tyske torpare og dels ved til-
sammen at gøre os endnu stærkere som 
part i forhandlinger om medlemsfordele 
og endelig som interesseorganisation 
over for det officielle Sverige.

Politisk interessevaretagelse: Vi skal 
i 2013 arbejde fokuseret med at skabe 
bedre vilkår på de områder, som betyder 
mest for vores medlemmer. Det er bl.a. at 
fjerne de mange hindringer, der opstår, 
når man ikke har et svensk personnum-
mer, og så er det at gå i dialog med de 
kommunale myndigheder om placerin-
gen af vindmøller.  

Destination Sverige: Vi vil være bedre 
til at synliggøre de mange muligheder, 
som Sydsverige byder på inden for med-
lemmernes interesser som fx naturople-
velser og kulturaktiviteter. 

Udvidelse af rådgiverområdet: Den 
konkrete rådgivning er meget efter-
spurgt, og vi vil meget gerne videreud-
vikle de bestående rådgivningsområder, 
bl.a. jura og skat. Desuden vil vi udvikle 
andre relevante områder, hvor vi har 
stærke kompetencer i foreningen. Det 
være sig fx have, natur og husets teknik. 

Generalforsamlingen: Vi vil kigge 
på, om vi kan opdatere konceptet. Vores 
vedtægter definerer indholdet, men må-
ske kan vi forbedre rammerne ved fx at 
holde generalforsamlingen en lørdag, så 
jyderne, fynboerne og børnefamilierne 
har bedre mulighed for at deltage.

Brandsikkerhed: Forårets tragiske 
brand ulykke i et svensk fritidshus, hvor 
flere danskere omkom, berørte os alle, og 
vi vil forsøge at udvikle et koncept/pak-
keløsning til medlemmerne.       ■

Foreningen vil i 2013 bl.a. fokusere på at fjerne grænsehindringer og udvide rådgivnings
området inden for jura og skat, fortæller næstformand Henrik Zein.
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➜

HVORDAN FORÆRER  
VI TORPET TIL  
NÆSTE GENERATION?
I det seneste nummer af Torpare omtalte vi to af mulighederne for generations 
skifte på den svenske ejendom: arv og salg. Her orienteres om den tredje og mest 
efterspurgte: at give torpet væk som gave.

E n gave er en ydelse, der gives 
uden vederlag og som udtryk 
for gavmildhed. Man kan frit 
disponere over sin ubehæf-

tede formue, hvis de særlige beskyttel-
sesregler for ægtefæller og registrerede 
partnere overholdes. Hermed menes, at 
ægtefællen (partneren) skal give samtyk-
ke til gaven, hvis en ejendom, der er fæl-
leseje og udgør fælles bolig, overdrages. 

Svenskerne forlanger samtykke, blot 
der er tale om fælleseje, og undgår der-
ved overvejelsen af, om et feriehus er 
“fælles bolig” eller ej. Dette indebærer, 
at der også skal indhentes ægtefælle-
samtykke, hvis en ubebygget ejendom 
(der er fælleseje) afhændes. Eftersom 
overdragelsen tinglyses i Sverige, må 
svenske regler nødvendigvis overhol-
des.

Børnene har ingen ret til at bestem-
me, hvor meget forældrene må give i 
gave og til hvem, men de kan naturlig-
vis sige nej tak til at modtage. Man er 
ikke juridisk forpligtet til at behandle 
sine børn ens og lige. Der gælder dog 
visse begrænsninger, hvis gavegiveren 
sidder i uskiftet bo.

Er der skatter og afgifter?
Den danske lovgivning om afgift på 
gaver fastsætter begrænsninger, som 
også gælder, når gavegenstanden fin-
des i udlandet: Børn og deres afkom må 
årligt modtage gaver på op til 58.700 
danske kroner uden afgift. Overskrides 
denne grænse (per gavegiver per år i 

forhold til hvert barn, barnebarn eller 
oldebarn osv.), er afgiften 15 procent 
for overskydende beløb. Svigerbørn må 
modtage årlige gaver på op til 20.500 
danske kroner uden afgift.

Nogen egentlig skat findes ikke ved 
gaveoverdragelse til efterkommerne. Og 
der skal ikke betales gaveafgift i Sverige.

Har alle pligt til gaveafgift?
Afgiftsreglerne gælder, når gavegiveren 
eller gavemodtageren er bosiddende 
i Danmark. En gavegiver, der bor i Sve-
rige, er omfattet af reglerne, hvis mod-
tageren bor i Danmark, men ikke hvis 
modtageren bor i Sverige. 

En gavegiver, der bor i Danmark og 
giver gave til et barn i Sverige eller i an-
dre lande, er selvfølgelig også omfattet.

Hvornår skal vi
vælge gave-løsningen?
Gaveløsningen vælges, når man har råd 
til at give den svenske ejendom bort – 
uden at behøve betaling, og man øn-
sker at bringe det fremtidige ejerskab 
på plads, inden man selv mister evt. ev-
ner og muligheder for at beholde ejen-
dommen.

Uanset glæden ved måske at overra-
ske modtageren med en gave, bør man 
afklare sine planer forinden med dem, 
som det berører. At eje fast ejendom i ud-
landet kan være en byrde. Der er forskel 
på at komme i mors og fars svenske ferie-
paradis som barn og ung, og så selv blive 
ejer med arbejdsopgaver og udgifter.

At overgive ejendommen til hele bør-
neflokken til fælles eje er ikke nødven-
digvis det bedste for børnene. Måske 
er interessen forskellig, måske egner 
én eller to sig bedre til det svære ejer-
skab end fire eller flere, måske har alle 
det bedst med fremover at låne huset af 
storesøster, som også er den bedste til 
at passe på det.

Hvordan gør vi?
Overdragelsen sker ved et gavebrev – 
et dokument, man selv kan skrive. Det 
skal vise, hvem der er nuværende ejer 
og dermed gavegiver, og hvem der er 
gavemodtager, samt hvilken ejendom 
der overdrages, angivet med dens 
 fastighetsbeteckning (matrikelnummer), 
ikke adressen. 

Formularer til gavebreve mv. findes 
på www.torpare.dk > Viden > Videns-
banken > Økonomi og skat > Dokumen-
ter og blanketter (du skal være logget 
ind på siden).

Det skal fremgå, at ”ejendommen 
overlades som gave”, og såvel gavegiver 
som gavemodtager skal skrive under. 
Er der flere ejere (givere) og/eller flere 
modtagere, skrives alle på samme do-
kument med angivelse af de brøkdele, 
der afgives henholdsvis modtages. 

Er gavegiveren gift, skal gavebrevet 
indeholde et underskrevet samtykke fra 
ægtefællen. Gives gaven af begge æg-
tefæller samtidigt, anses deres under-
skrifter som gavegivere som gensidige 
samtykker.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN
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Gavebrevet sendes til det sven-
ske tinglysningskontor, Lantmäteriet  
Fastighetsinskrivning, for det län, hvor 
ejendommen er beliggende. Søg på 
lantmäteriet fastighetsinskrivning på 
nettet, så finder du adressen og andre 
nyttige oplysninger.

Sammen med en bekræftet foto-
kopi af gavebrevet sendes et følgebrev, 
hvori modtageren af gaven – gerne på 
dansk – ”søger om lagfart til ejendom-
men (fx) Tingsryd Bolmeryd 3:24 med 
henvisning til vedlagte gavebrev”. Der 
findes formularer på Lantmäteriets 
hjemmeside, men ofte fejludfyldes ru-
brikkerne. Skriv derfor gerne “ansøg-
ningen” selv.

Når registrering (tinglysning) har 
fundet sted, modtager ansøgeren en 
underrättelse som bevis. Samtidig op-
kræves ekspeditionsafgift på 825 sven-
ske kroner.

Skaf attest om gavegiveren
Ud over gavebrev, gavebrevskopi og 
følgebrev (ansøgning) medsendes at-
test om gavegiverens civilstand. Da 
afhændelse af ejendommen forudsæt-
ter samtykke fra ægtefælle/registreret 
partner, skal tinglysningskontoret vide, 
om gavegiveren er ugift eller gift og i 
så fald med hvem. 

Dette dokumenteres ved en bo-
pælsattest eller tilsvarende udskrift fra 
dansk folkeregister (borgerservice). For 
gifte skal ikke blot oplysningen “gift” 
fremgå af attesten, men også navnet 
på ægtefællen, så det svenske tinglys-
ningskontor kan forvisse sig om, at den 
rigtige har givet samtykket.

Attesten må ikke være mere end én 
måned gammel ved modtagelsen på 
tinglysningskontoret. Egne udskrifter 
fra internettet kan ikke benyttes, da 
udstederens (kommunens) identitet 
skal fremgå med stempel, underskrift 
eller lignende.

Papirløst samlevende skal ikke ind-
hente samtykke fra nogen, men lige-
som andre skal de jo altså dokumen-
tere deres civilstand.

Har ejendommens værdi 
betydning?
Værdien af ejendommen er vigtig. Pri-
mært af hensyn til at overholde reg-

lerne om afgift, men også fordi vær-
dien kan have betydning for familiens 
planlægning og for familiefreden. Hvis 
ejendommen gives til et af flere børn, 
kan man jo have ønske om at tilgodese 
de andre med tilsvarende værdier. Det 
er imidlertid to forskellige værdier, 
man har brug for at kende.

Over for afgiftsmyndighederne kan 
man anvende en gunstigere, lavere be-
regnet skatteværdi, mens man i fami-
lieregnskabet har interesse i at kende 
den aktuelle handelsværdi som værdi-
måler. Tidligere forlangte SKAT i Dan-
mark handelsværdien som grundlag 
for afgift, men i oktober 2010 bestemte 
SKAT, at man kan anvende samme vær-
di som ved fastsættelse af dansk ejen-
domsværdiskat.

Bestemmelserne findes i SKM 
2010.762, og selve beregningen kan 
foretages med den særlige bereg-
ningsmodel på www.torpare.dk > Vi-
den > Vidensbank > Økonomi og skat 
(du skal være logget ind).

Skulle man have behov for at kende 
handelsværdien, vil det være naturligt 
at indhente udtalelse fra en ejendoms-
mægler, eventuelt flere. Den aktuelle 
offentlige vurdering har derimod in-
gen betydning, da den hverken gælder 
i forhold til dansk afgiftslovgivning el-
ler kan tages som udtryk for, hvad ejen-
dommen kan sælges for.

Hvor hurtigt kan gaven gives?
Når skatteværdien er beregnet, ved 
man, om gaven kan gennemføres af-
giftsfrit på én gang eller bør fordeles 
over flere år. Eftersom gaveafgift udlø-
ses, hvis gaven overstiger de grænser, 
som blev nævnt ovenfor, bør overdra-
gelsen tilrettelægges, så man inden for 
et år ikke overdrager større del, end der 
svarer til 58.700 danske kroner ganget 
med antallet af gavemodtagere. Svi-
gerbørn kan som nævnt indgå med en 
mindre brøkdel.

Eksempelvis kan overdragelse til 
tre børn ske på én gang, hvis ejen-
dommens skatteværdi ikke oversti-
ger 176.100 danske kroner, og de skal 
modtage en tredjedel hver. Er værdien 
større, kan gaven udstrækkes over det 
fornødne antal år, og brøkdelene af 
ejendommen i hvert år passes til.

Kan det kombineres med  
et gældsbrev?
Nu kan det jo være, at ejendommens 
skatteværdi er så høj og antallet af mod-
tagere så lille, at man finder en etapevis 
fordeling på flere årlige gavebreve utå-
lelig eller upraktisk. Så er der mulighed 
for at oprette gavebrevet i kombina-
tion med et gældsbrev, hvor den del af 
værdien, der ligger ud over de afgiftsfri 
gavebeløb i det første år, skyldes på et 
gældsbrev. Denne gæld vælger gavegi-
veren så at eftergive med afgiftsfrie ga-
ver i de følgende år.

Gældsbrevs-modellen gør det mu-
ligt at overdrage hele ejendommen på 
én gang, men den forudsætter vel at 
mærke et bestemt forhold imellem den 
aktuelle offentlige vurdering og gælds-
brevets pålydende. Overvejer man at 
bruge modellen, tilrådes det, at man sø-
ger bistand hos advokat eller revisor, så 
man ikke risikerer fejl med større (sven-
ske) afgifter til følge.

I Danmark tilrettelægges familieover-
dragelser ofte ved et skøde, altså et 
salg, hvor købesummen betales via et 
gældsbrev, der eftergives med årlige, 
afgiftsfrie gaver. Denne metode kan 
også anvendes for den svenske ejen-
dom, hvor et köpebrev kombineres med 
gældsbrev, men med de sædvanlige 
konsekvenser af et salg, dvs. dels stem-
pelafgift på halvanden procent af vær-
dien, dels svensk avanceskat.

Skal andre myndigheder 
indblandes?
Det svenske Skatteverket får oplysnin-
ger om ejerskiftet fra tinglysningskon-
toret. SKAT i Danmark skal have oplys-
ning om overdragelsen af hensyn til 
den danske ejendomsværdiskat – så ga-
vegiveren fremover slipper for skatten, 
og gavemodtageren får pligten i stedet. 
Oplysningen gives på det sædvanlige 
“udlandsskema” til selvangivelsen (blan-
ket 04.053).

SKAT skal desuden have en anmeldel-
se om gaven (blanket 07.060), hvis man 
vælger en løsning, hvor værdien inden 
for et år overstiger det afgiftsfri beløb. 
Holder man sig under grænserne, skal 
ingen anmeldelse indsendes.

■
Lars Holm Rasmussen er advokat.  
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VORES JUL  
PÅ STENVALLA
I AL DENS GLANS ... OG GYS
Når juletræet stråler i den gamle stue, og huset dufter af andesteg og rødkål, er 
det skønt og dejligt gammeldags at holde jul på sit smålandske fristed. Hvis altså 
ikke lunten bliver slidt kort og tynd af voldsomme snemasser, frosne vandrør og 
mus i madskabet.

TEKST OG FOTO: MARIANNE ECKSTRØM

F or os tre (far Henrik, mor Ma-
rianne og vores søn, Christian, 
på 11 år) begyndte der næsten 
en ny tidsregning for fire år 

siden, hvor vi købte vores smålandske 
ejendom, et gammelt snedkerværksted.

Vi havde brug for et fristed og faldt 
lidt tilfældigt over netop de svenske 
ejendomme. Selvfølgelig spillede det 
da også ind, at den svenske krone på 
det tidspunkt var meget lav. Vi havde 
faktisk intet kendskab til Sverige på for-
hånd – havde kun været på gennem-
kørsel, engang vi skulle til Bornholm. 
Vi er begge opvokset, hvor man tog de 
tyske tv-kanaler og ikke de svenske, så 
sproget faldt os også svært – og gør det 
til dels stadig. Vi regnede med, at huset 
kun skulle bruges et par gange om året, 
og måske ville vi også udleje det.

Der er eksotisk i Småland!
Siden har det vist sig, at vi er blevet mere 
end glade for den beslutning, vi tog, da vi 
købte huset. Nu skal det under ingen om-
stændigheder lejes ud! Vi har været der 
cirka hver anden måned siden da. Godt 
nok er det også, fordi der skal sættes i 
stand, men vi nyder at være der, og på 
dét sted er det aldeles forbudt at stresse!

Alle årstider har sin charme deroppe. 
Herhjemme bor vi tæt ved kysten, og det 
blæser næsten altid, men deroppe er der 
meget mere ro. Når det regner, kommer 

Der er en helt særlig stemning, 
når man holder jul i Småland.
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det lige ned og ikke på skrå som her. Jeg 
vil vove den påstand, at der ligefrem er 
eksotisk i Småland!

Vores første jul på torpet
Så skulle vi jo også prøve af, hvordan det 
var at holde selve juleaften i Småland. 
Første gang var julen 2010.

Vi tre kørte til Småland den 23. de-
cember – for at opdage, at vi ikke kunne 
komme helt ind i indkørslen på grund af 
sne. Alle gaver og mad m.m. måtte bæ-
res cirka 10 meter ind igennem en me-
ter dyb sne. Da vi kom indenfor, var der 
hundekoldt, for radiatorerne var ikke sat 
rigtigt til, og så var alle vandrørene na-
turligvis frosset. Altså ikke noget vand!

Da julemaden skulle i køleskabet, 
opdagede vi, at musen har været der-
inde (gennem dræningshullet). Måske 
den skulle ind og have varmen, for der 
var ikke rigtig noget mad derinde. Den 
havde forsøgt sig med en pap-hvidvin, 
som sejlede i bunden af køleskabet, og 
så havde den også lige undersøgt, om 
den kunne lide sovsekuløren, som var 
smurt rundt over det hele.

Er I klar over, hvor meget sne man skal 
tø for at få en liter vand? Og hvor lidt en li-
ter vand rækker, når man skal i gang med 
at vaske sovsekulør ud af køleskabet?

Lunten lidt kortere
Nå, men der er nu så hyggeligt i det 
svenske, at dét tog vi i stiv arm og med 
godt humør ... sådan da. Måske lunten 
blev lidt kort næste dag, juleaftensdag, 
da vi lige skulle køre et smut ned til søen 

og kigge lidt. Vi var på grund af sneen 
kommet for langt ud i en grøft, hvor vi 
sad totalt fast, og til sidst måtte vi efter 
masen og skubben banke på til et hus, 
hvor der stod en egnet bil til at trække 
os fri!

I den forbindelse kan jeg lige tilføje, 
at vi i vores møde med det svenske er 
blevet overrasket den ene gang efter 
den anden over hjælpsomhed og imø-
dekommenhed fra “broderfolket”!

Næste år skulle mormor med
Alle vandskader blev efterfølgende ud-
bedret, vandrørene blev tømt for vand 
inden vinteren, radiatorerne kom til at 
virke, og køleskabet blev armeret med 
jern og metal, så det ville være nemmere 
at bryde ind i Fort Knox! Derfor turde vi 
godt satse på at holde jul på Stenvalla 
(som huset hedder) igen i 2011. Det blev 
så helt anderledes. Dét år skulle mormor 
med. Hun havde endnu ikke set huset og 
glædede sig rigtig meget, og vi glædede 
os til at vise hende vores svenske perle.

Trods den foregående vinters sne og 
frost havde vi alligevel håbet på hvid jul. 

Der lå godt nok lidt sne, da vi kom den 22. 
december, og den blev liggende halvde-
len af lillejuleaften. Christian kunne lige 
nå at lave en snemand, inden det hele 
tøede væk. Som herhjemme skinnede 
solen juleaftensdag, og det var en mild 
og grøn jul. Vi havde vand i alle rørene, 
varme, og ingen mus havde holdt fest, 
hverken i køleskab eller andre steder.

Udefinerbar dejlig stemning
Når tiden ikke skulle gå med diverse pro-
blemløsninger, kunne den bruges til at 
hygge i huset. Finde den gamle julepynt 
frem, som hørte med, da vi købte ejen-
dommen. Forrige år havde vi bare taget 
toppen af et gammelt grantræ lige uden 
for huset, men nu gik Christian og Hen-
rik i skoven og fandt det fineste og mest 
harmoniske juletræ. Det var ganske vist 
lidt skævt og med langt mellem grene-
ne, men da den gamle julepynt kom på, 
gjorde det ikke noget.

Når sådan et træ med al dets glans 
står i den gamle stue, og huset dufter 
af andesteg og rødkål, så er der bare en 
særlig stemning, noget udefinerbart og 
dejligt gammeldags over at holde jul 
i Småland. Mormor, der havde hørt os 
snakke om den “særlige stemning”, som 
er deroppe, forstod så udmærket og fik 
selv fornemmelsen.

Om vi holder jul i det smålandske igen 
i år, står i skrivende stund hen i det uvis-
se. Men står det til mig, så gør vi det igen 
– med eller uden sne, frost og mus! 

 ■

Christian når lige at lave en snemand 
lillejuleaftensdag 2011 inden tøvejret.

Henrik viser Christian,  
hvordan lyset skal sættes fast.

”Vi tre kørte til Småland 
den 23. december – for 
at opdage, at vi ikke 
kunne komme helt ind i 
indkørslen på grund  
af sne”
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Alt tømrer og snedkerarbejde udføres i Danmark og Sverige

Vi påtager os gerne totalentrepriser

Skåne bygge- og anlægsservice

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

mail@skaanebyg.dk www.skaanebyg.dk

Telefon hverdage kl. 8 - 17.

LEGTECH - Forstand på elektronik 

info@legtech.dk • www.legtech.dk 

 SMS Varmestyringer til dit sommerhus  

Regulér varmen, forespørg på temperaturen  

eller få besked ved ubudne gæster, 

alt sammen til din mobiltelefon. 

 
Få teknisk support & vejledning på alle hverdage  

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

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

hvilken løsning som passer til Jeres behov. 

  SMS Kamera Overvågning 

 Med SMS Kamera kan du modtage billeder på    

    din mobiltelefon eller på din e-mail, hvis  

       der er ubudne gæster eller hvis du blot  

           ønsker at overvåge et område. 

              Når der er bevægelse foran kamera,  

                 afsendes et antal billeder til indko-     

                   det mobiltelefoner. 

 

     Enheden kan også benyttes   

                            som alm. tyverialarm. Du  

                            modtager sms besked når  

                            der er ubudne gæster. 

                          Kamera kan endvidere tilslut 

                        -tes et antal trådløse dørsen-      

                     sor og ekstra rum-sensor. 

                  Mere info på: www.legtech.dk 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkens indhold: 

1 x SMS kamera  

1 x Sim-kort (Telia) 

1 x Strøm adapter 

1 x Genopladeligt batteri 

1 x Monteringsbeslag 

2 x Fjernbetjeninger 

Varenr. 30-010 

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 

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
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Den, der tror, at svensk og 
dansk jul har noget til fæl-
les, tager grueligt fejl. Jeg 
vil vove at påstå, at der er 

langt flere forskelle end ligheder. Na-
turligvis er der en del grundlæggende 
træk, så som at det hele bunder i no-
get med Jesusbarnet, julemanden og 
gaveudveksling. Men det er stort set 
lighederne. 

En svensk jul forløber 100 % sikkert 
ikke uden adskillige mængder julmust, 
hvortil der ikke findes et dansk side-
stykke. Mørkebrun og skummende, 
sød og perlende.  Den bruser mere end 
en cola, men er ikke så tung som en 
hvidtøl. 

Drikkes godt afkølet
Vil du prøve julmust, anbefaler jeg at 
drikke den godt afkølet til fx et stykke 
mørkt sødt brød med en tyk skive jule-
skinke med et godt lag sennep. Selvom 
det smager sødt som sodavand, drik-
kes det altså til mad og dermed til stort 
set alt, man kan finde på et veldækket 
smörgåsbord.

Julmust blev lanceret i 1910 som et 
alternativ til øl. Men selvom drikken 
er tilsmagt med både malt og humle, 
smager den mere af sodavand end øl 
og blev hurtigt en succes – også for 
børn. Og i det moderne Sverige, hvor 
man tager promillegrænsen på 0,2 
meget alvorligt, erstatter julmusten 

rask væk øllerne og snapsen til julefro-
kosten.

Kampen mod Coca Cola
Efter sigende falder salget af Coca Cola 
med 50 % i december måned i Sverige. 
Det amerikanske multiselskab har prø-
vet alt fra massive reklamekampagner 
til opstart af konkurrerende julmust-
kopier for at få svenskerne til at droppe 
den svenske drik – men uden held. 

Mange svenskere sværger til et en-
kelt mærke, når det gælder julmust. På 
samme måde som danskere før mikro-
bryggeriernes tid drak ENTEN Carls-
berg eller Tuborg. Der er masser af 
hjemmesider, der hvert år laver adskil-
lige tests og smags-sammenligninger 
af de forskellige mærker.

Julmust versus påskmust
Det er et evigt tilbagevendende sam-
taleemne i Sverige, om hvorvidt jul

must og påskmust er det samme. Og 
efter en grundig omgang googlen er 
jeg stadig ikke blevet klogere. Jeg har 
fundet undersøgelser, hvor nogle af 
producenterne påstår, 
at der er samme ind-
hold i flaskerne, mens 
andre siger, at der be-
stemt er forskel. Rent 
personligt vil jeg vove 
påstanden, at den stør-
ste forskel sidder i eti-
ketten.

Vil du prøve jul
must, kan jeg anbe-
fale, at du botanise-
rer lidt mellem de 
forskellige mær-
ker. De mindre 
bryggerier har 
nogle sorter, 
der er lidt 
mindre søde 
og lidt mere 
”voksne” i 
smagen. På 
systembola
get kan du 
også finde 
et bredt ud-
valg.  

■ 

”En svensk jul forløber 
100 % sikkert ikke uden 
adskillige mængder 
julmust, hvortil der 
ikke findes et dansk 
sidestykke”

OM THERESIA SWANHOLM
Theresia er opvokset med en fod 
på hver side af Øresund og har flere 
gange holdt foredrag om svenske 
traditioner, skikke og sproglige 
forbistringer hos Danske Torpare. 

Hun har startet bloggen  
www.oresunt.wordpress.com, 
hvor hun skriver om dansk og 
svensk mad. Og her kan du fx finde 
opskriften på julmustkyckling.

JULMUST  
– DEN MEST SVENSKE DRIK AF ALLE
Man kan ikke sammenligne dansk og svensk jul. Der er store forskelle.  
Ved juletid i Sverige er især store mængder af den søde julmust et must!

TEKST: THERESIA SWANHOLM  FOTO: CARLSBERG SVERIGE BILDBANK

Der drikkes ifølge Dagens Nyheter 40 mio. 
liter julmust i Sverige hvert år, hvilket svarer 

til næsten 4,5 liter per person.
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TJUGONDEDAG KNUT 
DANSAS JULEN UT
Egentligen skall julgranen bli stående till Tjugondedag Knut, men de flesta 
svenskar slänger ut den till Trettonhelgen. Men hur blir man av med en julgran 
och när slutar julen officiellt?

TEKST: BRITT NIELSEN

D en svenska julen varar inte 
till Påsk, men till Tjugonde-
dag Knut, som är den 13 ja-
nuari, 20 dagar efter jul! Den 

13 januari är alltså inte 13-dagen, för den 
är den 6 januari, 13 dagar efter jul.

Trettonhelgen är det samma som den 
danska ”Hellig Tre Konger” och den räk-
nas med i julen. Trettondagsafton, den 5 
januari, och Trettondagen, den 6 januari, 
är alltså riktiga juldagar och används of-
tast till att se den del av familjen, som 
man inte hann med Juldagen och An-
nandagen. Man äter åter en gång julmat. 
Det skulle gärna vara några rester kvar 
från julbordet såsom skinka, köttbullar, 
prinskorvar och dylikt. I dessa moderna 
tider med frys är det ju inte så svårt.

Slängde ut granen från balkongen
Egentligen skall julgranen bli stående 
till Tjugondedag Knut, men de flesta 
svenskar slänger ut den till Trettonhel-
gen. Men hur blir man av med en jul-
gran? Jo, särskilt på 80-talet var det mer 
eller mindre vanligt i de stora städerna 

att slänga ut granen från balkongen. 
Dessa gransyndare kunde i värsta fall 
dömas för nedskräpning, till böter eller 
upp till 1 års fängelse. 

Så kära torpare, detta är inte en svensk 
sed, som ni skall apa efter! Eftersom ni 
huserar ute i skogen och inte i en stor-
stad, så är problemet inte så stort. Elda 
upp den, klipp den i smågrenar till träd-
gårdsavfall eller, om den är jättestor, kör 
den till närmaste återvinningscentral.

Men officiellt slutar den svenska julen 
inte förrän den 13 januari, Tjugondedag 
Knut. Vem var denna Knut? Jo, det var 
en dansk prins, Knut Lavard, som den 7 
januari 1131 blev mördad, sannolikt av 
sin kusin och rival Magnus Nielsen, som 
var vald till svensk kung i Västergötland. 
Knut blev senare helgonförklarad, men 
är inte den danske ”Knud den Hellige”, 
som var hans farbror. 

Knuts dag var altså Knut Lavards 
dödsdag den 7 januari, den första varda-
gen efter jul. Men på 1700-talet flyttades 
Knutsdagen till den 13 januari och så 
blev denna dag istället julens sista dag. 

I de flesta av de julfirande länderna 
avslutas julen fortfarande med Tretton-
helgen. Den lutherska kyrkan ville stär-
ka kyrkolivet genom att utöka julen och 
flyttade Knut till den 13 januari. Så om 
man tycker, att julen är lång i Danmark, 
så är den alltså längre i Sverige. 

Själva julgransplundringen föregår 
alltså Tjugondedag Knut med en jul-
fest för barnen, som ofta arrangeras 
av arbetsplatser eller städer. T.ex. finns 
det en stor fest på Nordiska Muséet i 
Stockholm. Eftersom det inte finns så 
mycket att plundra från en modern 
julgran, får barnen godispåsar. Och 
så dansas det runt om granen, eller 
rättare sagt, man springer runt till de 
svenska sånglekarna. Psalmerna sjun-
ger man i kyrkan. 

Älskar att dansa runt granen
Till min första jul på Århus Kommune-
hospital, där jag var anställd som sjuk-
sköterska på 60-talet, höll jag på att välta 
både träd och meddansare, när jag lade 
an till dans.  På den tiden gick man runt 
granen tillsammans med de uppegående 
patienterna. Stor var min förvåning, när vi 
sakta vandrade runt till psalmer.

Det blir mer och mer vanligt, särskilt 
i stadslägenheter, att man köper en jul-
gran i plast. Så skall den ju inte slängas 
ut, men kan användas igen till nästa jul. 
Och svenskarna förstår inte, hur vi i Dan-
mark vågar ha levande ljus i våra granar. 
Jag vill påstå, att nästan 100% av de 
svenska granarna tindrar med elektriska 
ljus. Då kan de ju vara tända hela dagen 
liksom ”Rialtobro-ljusstaken” (som har 
samma form som den berömda bron i 
Venedig) i fönstret.  

■
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Dyreskribenten opfordrer os til at nyde mangfoldigheden i dyrelivet, der omgiver os.

To ting, din svenske skovnabo 
aldrig vil fortælle om

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

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

www.sydved.se

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

Vi hjælper dig med at finde dine egne veje!
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DEN FLITTIGE  
DYRESKRIBENT
Hvem ville ikke blive skuffet over at åbne et torpareblad uden en dyreartikel  
og illustration af Ole Andersen? Her kan du blive klogere på manden, der har  
øje for dyrene.

TEKST OG FOTO: GITTE GILL

Ifølge Ole Andersen selv har han 
trofast leveret mindst én artikel 
per blad i hvert fald seks år tilbage 
i tiden. Det startede med svenske 

fuglekasser i blad nr. 110, og siden er 
det blevet til lidt af hvert – lige fra græv-
linger og ugler til vildsvin i Sverige.

I redaktionen synes vi, det er på tide, 
at læserne møder denne mand, som 
næsten har opnået kultstatus som tor-
pare-skribent. Jeg tager turen til hans 
svenske hus for at se og høre, hvor in-
spirationen til alle dyreartiklerne kom-
mer fra, og hvordan han arbejder.

Ole Andersen møder mig på Marka-
ryd busstation, som ligger et pænt styk-
ke fra hans bolig. Allerede inden vi når 
huset, er jeg blevet godt orienteret om 
området og dyrelivet her. Og ved det 
hyggelige røde træhus bliver jeg mødt 
af hans kone, Alice, der serverer en dej-
lig frokost – naturligvis med hjemme-
plukkede, flødestuvede kantareller.

Skolelærer i biologi og tysk
Det var Alice, der for 14 år siden arvede 
nogle penge og ønskede at investere 
dem i et svensk sommerhus. Ægtepar-
ret endte på denne plet i Högaholma i 
Laholm kommune. Her er udsigt til eng 
og skov, kano i den nærliggende sø og 
alt, hvad de fleste af os nok forstår ved 
svensk idyl. Huset er omgivet af hygge-
lige brolagte pladser – alle sten slæbt 
og lagt af dyreskribenten selv.

Ole Andersen er 71 år og har tidligere 

Ole Andersen fortæller gerne om de noget 
upåagtede og ikke altid lige populære dyr.
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Svenskerne ynder at dekorere deres 
postkasser. Ole har overgået dem alle.

arbejdet som biologi- og tysklærer i fol-
keskolen. Alice og han har tre sønner 
og seks børnebørn. Ingen af dem ser 
dog ud til at have arvet hans talent for 
eller lyst til tegning.

Voksede op på en gård
Naturskribenten er selvlært udi tegne-
kunsten. Han har altid tegnet – også før 
han kunne læse. Han nyder desuden at 
arbejde i ler og har lavet mange figurer 
fra svenskekrigene. Udgangspunktet 
er klassisk modellering, dvs. at det skal 
ligne, og der står desuden croquis og et 
enkelt år på Det Fynske Kunstakademi 
på hans “CV”.

En opvækst på landet på Fyn lagde 
grunden til glæden ved dyr og naturen. 
Lille Ole nød dyrelivet på gården, hvor 
han er vokset op og gik og stak næsen 
i alt – myrer, frøer, tudser og den slags. 
Desuden samlede han på dyrekranier, 
som blev kogt rene og udstillet på 
værelset, og dem har han stadig gemt 
fra barndommens tid. Trods farens be-
skedne indtægt som landmand fik Ole 
endda lov til at få fugle udstoppet, og 
inde i husets stue havde han altid et 
vandhulsakvarium stående.

Starter med dyrets øje
Når Ole Andersen arbejder med sine 

tegninger, foretrækker han akvarel, 
kulkridt eller oliekridt. Han begynder 
altid med dyrets øje, og når dét lykkes, 
går han videre. Det er vigtigt for ham 
at portrættere, hvad man kunne kalde 
dyrets sjæl.

Tålmodigheden blev dog sat på en 
hård prøve, da han skulle tegne en 
fasan til en artikel. Hoved og hals har 
mange nuancer i farverne, som hele 
tiden skifter hos en levende fasan. Der-
næst kommer kroppens fjerfarver, som 
er et mønster i gult, brunt, hvidt og 
sort. Så det kan blive lidt møjsomme-
ligt og ensformigt, hvis man vil tegne 
hele fuglen. At tegne fjerpragten i alle 
detaljer blev vist en éngangsoplevelse.

Tegnegrejet er fast følgesvend, hvor 
han end befinder sig, og da han lader 
sig inspirere af mangt og meget, er 
produktiviteten stor. Og han skal helst 
ikke have selskab, når han er i det krea-
tive tegnehjørne. Dyretegningen kom-
mer altid før teksten, som han først har 
“skrevet i hovedet”, inden han sætter 
sig hen til tastaturet. Skriveriet foregår 
ofte om natten, når der er helt stille i 
huset.

Advokat for de umælende
Ole Andersen skriver for dem, der ved 
lidt eller intet om naturen, og han lader 

sig inspirere af sit store hjemmebib-
liotek i Danmark. Han skriver kun fast i 
torpare-bladet, og målgruppen er der-
med danskere med svensk fritidshus. 

For skribenten er det en livsmission at 
være advokat for de umælende. Han for-
tæller gerne om de noget upåagtede og 
ikke altid lige populære dyr som fx spids-
mus og muldvarpe. Det er trods alt men-
neskene, der må vænne sig til dyrene og 
ikke omvendt, understeger han.

Dyreskribenten opfordrer os til at 
nyde mangfoldigheden i dyrelivet, 
der omgiver os, i stedet for at lade os 
skræmme af mødet med dyr. Vi skal 
studere dyrene i stedet for at se dem 
som noget farligt – bruge tid på at 
lære deres vaner at kende og fx nyde 
skønheden i et edderkoppespind. I det 
hele taget er dyremanden noget miljø-
skadet som lærer og vil gerne opdrage 
på folk.

En berejst herre
Ole Andersen har rejst meget og været 
rejseleder for Tjæreborg og arrangerer 
stadig gerne ture for en ungdomsskole. 
Den seneste tur, han arrangerede, var 
en trane-ekskursion til Pulken ved Kristi-
anstad i foråret med en gruppe tidligere 
kollegaer.

Det kræver sin kvinde at interviewe ➜
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EN RIGTIG  
OLE ANDERSEN 
SPIDSFINDIGHED:

Sild, sild, sild
Akvavit, akvavit, akvavit
Rigtig tit, rigtig tit, rigtig tit
D´godt, d´godt, d´godt
Ikk´os, ikk´os, ikk´os?

Hvilken fugl udtaler disse vise ord? 
Se svaret nederst.

Selvgjort er velgjort: Ole 
har selv slæbt og lagt alle 

sten rundt om huset.

en entusiastisk mand som Ole Ander-
sen. Han har mange meninger og for-
tællinger at dele ud af, og der skal en 
fast stemme til at holde ham på sporet. 
Det er let at fortabe sig i alle histori-
erne, og timerne over frokosten og 
med rundvisning på torpet går alt for 
hurtigt.

Vi når dog at komme ind på hans 
drømme og planer. Han vil gerne skrive 
historiske artikler i relation til Sverige og 
fortælle om interessante udflugtssteder 
på den anden side af vandet. Det lyder, 
som om der stadig er meget stof til tor-
pare-artikler i Ole Andersen!    

■

HUSK ALLE FORENINGENS AKTIVITETER 
DECEMBER 2012 – APRIL 2013

DECEMBER 2012
FR 14 MS005 Lucia

JANUAR 2013

LØ+SØ 12+13 SV008 Svensk for nybegyndere

TI 15 TT015 Traditionelle malingstyper og metoder

SØ 20 MS006 Søndagscafé i Jylland

MA 21 (x 10) SV013 Svensk fortsættelseskursus

ON 23 (x 10) SV014 Svensk for nybegyndere

FEBRUAR 2013

LØ+SØ  2+3 SV009 Svensk for nybegyndere

MARTS 2013

LØ+SØ  9+10 SV010 Svensk fortsættelseskursus

LØ+SØ 16+17 SV015 Svensk for nybegyndere

Uge 11-18 SV012 Svensk grammatik – fjernkursus

APRIL 2013
LØ+SØ 13+14 SV011 Svensk konversation
LØ+SØ 20+21 SV016 Svensk fortsættelseskursus

TILMELD dig arrangementerne og læs mere på www.torpare.dk > Aktiviteter (du skal være logget ind med medlemsnummer 
og medlemskode på hjemmesiden).

NYHED

Svaret er: Sangdrossel.
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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

Den korteste og  
bedste vej til Sverige

Nyd en behagelig pause om bord 
på de julepyntede færger  

og kom i stemning til ferien 
Lige nu venter shoppen med masser af fristende 
juletilbud på chokolade, gaveartiker, sodavand  

og mange fine parfumer.

Vi glæder os til at se jer om bord

Altid en afgang der passer
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Efterårsbilledet er nærmest sort/hvidt med kun antydning af dæmpede farver. Her er også eksperimenteret med lys og spejlinger.

GOD TID TIL AT  
FOTOGRAFERE  
I SVERIGE
Lad penslen og øksen hvile på torpet, og tag i stedet kameraet frem.  
Den svenske natur byder på et væld af gode ”shots” hele året.  
Her får du en stribe gode fotoråd fra en ivrig torparefotograf.

TEKST OG FOTO: ERIK AGERTOFT
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H vis man interesserer sig for 
at fotografere, er fotografe-
ring i Sverige vel ikke ander-
ledes end fotografering så 

mange andre steder? Næh — og dog. For 
når man som dansk torpare er i Sverige, er 
de fleste af os jo midt i naturen, så snart vi 
træder ud af døren, og hvis ikke lige huset 
skal males, brændet kløves, eller indkørs-
len ryddes for sne, har vi god tid. Tid til 
at finde motiver, tid til at komponere bil-
lederne og tid til at eksperimentere med 
lys, fokusering og beskæring. 

Det hygger jeg mig selv rigtig meget 
med, og det vil jeg gerne opfordre an-
dre til at gøre – ledsaget af et lille udvalg 
af mine billeder fra de fire årstider.

Altid et lille kamera i lommen
Jeg har to typer kameraer: Det ene, et 
lille småbilledkamera, der kan ligge i 
lommen, har jeg næsten altid med, når 
jeg er ude. Det andet er et stort og tungt 
spejlreflekskamera med diverse objekti-
ver, som er velegnede til hver deres for-
mål. Spejlreflekskameraet kan give de 
bedste resultater, men de fleste billeder 
tager jeg med småbilledkameraet – der 
også er brugt til de optagelser, som il-
lustrerer denne artikel.

Hellere komme hjem med et billede 
i det lille, lette småbilledkamera end at 
gå glip af gode motiver og komme hjem 
uden billeder i kassen, fordi man ikke or-
kede at slæbe det tunge grej med på tur.

Vinter
Lad os starte med vinterfotografering. 
Vinteren er efter min mening den årstid, 
der giver de største udfordringer. Det er 
en mørk tid, hvor det kan knibe med til-
strækkeligt lys, og dermed er der risiko 
for, at billederne bliver lidt rystede eller 
uskarpe.

Sne lyser godt op, men den hvide sne 
kan snyde lysmåleren. Hvis man fx vil 
fotografere et snelandskab med både 
snehvide og mørke partier, må man 
eksperimentere med belysningen for 
at undgå, at sneen bliver kridhvid, og at 
andre partier bliver alt for mørke.

Vinterbilledet her ved artiklen er ta-
get ved Krokåen nær Knäred. Det er et 
af flere billeder, jeg tog, hvor jeg eks-
perimenterede med belysningen som 
beskrevet i faktaboksen på side 23 om 
“Lysmåling, fokusering og komposition”.

Krokåen er i øvrigt meget fotogen, 
hvis man kan bruge den betegnelse 
om en å. Vandet er farvet brunt af op-
løste plantedele (humus). Åen er stærkt 
kroget og snor sig gennem landskabet 

I foråret myldrer det med 
motiver. Planten her kunne 

danne en diagonal i billedet, 
og sådan en figur skaber ro.

➜
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for at ende med at løbe ud i Lagan ved 
Knäred. De mest kendte udflugtsmål ved 
Krokåen i Halland er nok Flammafallet og 
området ved den gamle, nyrestaurerede 
kvarn i Knäred. 

Her har jeg selv taget utallige billeder 
af det fossende, skummende, brune vand. 
Mange af mine billeder derfra ligner hin-
anden til forveksling, men jeg kan altså 
ikke holde fingeren væk fra kameraets 
udløser, når jeg færdes ved åen.

Forår
Efter min mening er foråret den bedste tid 
på året – også når det gælder fotografe-
ring. Det vrimler med motiver: Blomster-
knopper, blomster, lysegrønne bøge- og 
egeblade, spejlinger og krusninger i søer 
og åer samt sollys, der spiller mellem træ-
ernes grene ved solopgang og solned-
gang.

Mit forårsbillede ved artiklen er af plan-
ten hårginst. På dansk hedder den håret 

visse, og dens latinske navn er Genista pi
losa. Det er Hallands landskabsblomst, og 
dette billede har jeg taget på Mästocka 
ljunghed.

Planten er en lille, krybende busk, hvis 
blomster minder meget om blomsterne 
på gyvel, som hårginst er i familie med. I 
Danmark findes planten vist kun i Jylland , 
så for en københavnsk torpare er nærme-
ste vej en tur til Sverige, hvis man vil foto-
grafere den.

Ved dette billede er det ikke belysning 
eller skarphed, jeg har eksperimenteret 
med, men jeg har leget lidt med komposi-
tionen og valgt en plante, der kunne lave 
en diagonal i billedet. Det kan tit give ro 
i et billede, hvis motivet danner en figur 
som fx en cirkel, en trekant eller en linje.

Sommer
Om sommeren vrimler det med blom-
ster, insekter og andre dyr, der kan blive 
mål for en spændende fotojagt. Midt på 

dagen kan lyset godt være lidt for kraf-
tigt, og efter min mening er tidlig mor-
gen omkring solopgang og sen aften 
de tider på døgnet, der giver de bedste 
billeder.

Insekter er en udfordring at fotografe-
re med et småbilledkamera, men appa-
ratets zoom-funktion kan hjælpe. Brug af 
zoom øger dog risikoen for uskarpe og 
rystede billeder, men tillader at man kan 
komme tilpas tæt på, før insektet flyver.

Mit sommerbillede er også en gul 
blomst, nemlig slåttergubbe, en kurve-
blomst, der på dansk hedder guldblom-
me. Af en eller anden grund synes jeg, 
at den plante er fascinerende. Ligesom 
hårginst er den fotograferet på Mästoc-
ka ljunghed, hvor den blomstrer i anden 
halvdel af juni. Jeg har mange billeder 
af den, nogle taget ovenfra, nogle fra 
siden og så dette, der er taget skråt ne-
defra for at skabe dybde i billedet og for 
at gøre det lidt dramatisk.

Vinteren er den årstid, der 
byder fotografen på de største 
udfordringer. Fx er den hvide 
sne slem til at snyde lysmåleren.
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GODE RÅD TIL FOTOGRAFEN

Eksperimentér med 
halvautomatikken
De fleste kameraer kan indstilles 
til halvautomatisk optagelse, hvor 
man skal indstille kameraet efter 
et symbol svarende til det motiv, 
man vil optage. Symbolerne kan 
variere fra kamera til kamera, men 
er ofte noget i retning af et ansigt 
til portrætfotografering, et bjerg til 
landskaber, en blomst til nærbilleder 
og en person i løb til motiver i 
bevægelse.

Hvis du vælger disse indstillinger 
i stedet for fuldautomatik, “hjælper” 
man kameraet til at finde den 
kombination af blændeåbning og 
lukkertid, som egner sig bedst til det 
motiv, du er i gang med at optage.

Slå den automatiske blitz fra
Det første, jeg gør, når jeg går på 
jagt efter motiver, er, at slå den 
automatiske blitz fra. Til land skabs-
billeder rækker kameraets lille, 
indbyggede blitz alligevel ikke. Og 
ved udendørs næroptagelser laver 
den tit reflekser og hårde skygger, der 
får billedet til at se unaturligt ud.

Ulempen er selvfølgelig, at man 
risikerer at få underbelyste og 
rystede billeder. En blinkende rød 
lampe i søgeren på mange kameraer 
advarer netop mod dette. Men hvis 

du fx finder en sten, en gren eller en 
træstamme at støtte kameraet mod, 
kan du ofte få rigtig gode billeder 
ved bare at fyre løs og ignorere 
advarselslampen.

Gå tæt på motivet
En god regel er at gå tæt på motivet. 
Og derefter lidt tættere på! Dét 
gælder stort set alle motiver, men 
måske nok mest ved optagelse af 
portrætter og næroptagelser.

Lysmåling, fokusering og 
komposition
Når jeg har valgt den halvautomatiske 
indstilling, jeg vil bruge, begynder 
det spændende ved selve optagelsen. 
Mit småbilledkamera måler lys og 
skarphed i et midterfelt i billedet, 
men ofte er det ikke det, der er midt i 
billedet, jeg vil stille skarpt på. 

Jeg starter derfor med at rette 
midten af søgeren på den del af 
billedet, jeg vil have skarp og rigtig 
belyst, hvorefter jeg trykker udløseren 
halvt ned. Når udløseren trykkes halvt 
ned, låses indstillingerne for lys og 
skarphed, og kameraet kan drejes og 
billedet komponeres, indtil udløseren 
trykkes helt i bund. Denne måde 
at komponere billederne på er tit 
nødvendig og altid spændende at 
lege med.

Sommermotivet er 
taget skråt nedefra for 
at skabe dybde og lidt 

dramatik i billedet.

Det kan godt give lidt anderledes bil-
leder, hvis man kravler rundt om mo-
tivet for at finde en ny vinkel at se det 
fra – men så må man ofte finde sig i in-
sektbid og “sjove” bemærkninger fra for-
bipasserende. Ved optagelsen af denne 
slåttergubbe har jeg i øvrigt fokuseret, 
belyst og komponeret billedet som be-
skrevet i faktaboksen om “Lysmåling, 
fokusering og komposition”.

Efterår
Efteråret er næsten fuldt på højde med 
foråret, når det gælder muligheder for 
at finde spændende motiver. Igen synes 
jeg, at tidlig morgen og aften giver det 
bedste lys. De visnende blade tilbyder 
et væld af muligheder, både for land-
skabsbilleder og nærbilleder. 

Svampeturen får et helt nyt mål og 
indhold, og turen kan sagtens blive vel-
lykket, selv om man ikke finder noget, 
der er spiseligt – bare kameraet er med i 
svampekurven.

Efterårsbilledet er fra det sene efterår 
ved Uddaredsjön vest for Knäred. Det 
er uden efterårets prangende farver og 
fremstår næsten som et sort/hvidt bille-
de kun med antydning af dæmpede far-
ver. Ved optagelsen og kompositionen 
af billedet har jeg eksperimenteret med 
både lys og spejlinger samt med både-
broen, der i kombination med søbred-
den skaber linjer og figurer i billedet.

Svampe i kassen
I skrivende stund er det stadig efterår, 
og vi skal snart til Sverige. Jeg har lige 
bestemt mig for, at vi skal på svampetur, 
når vi kommer derop. Målet med turen 
skal bl.a. være at få et par pragteksem-
plarer af snehvid fluesvamp med hjem. 
Ikke i svampekurven, men i “kassen”.

Jeg har flere billeder af den svamp, 
men de er alle mere eller mindre over-
belyste. Den hvide svamp mod den 
mørke skovbund er lige så svær at få 
et godt billede af som et snelandskab. 
Men hvis jeg nu tager min egen medi-
cin – altså følger mine egne foto-råd i 
denne artikel – skal det nok lykkes!  

■
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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.

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 

4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk
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M ange anvender beteg-
nelsen “ødegård” om det 
erhvervede paradis i Sve-
rige. Måske gælder dette 

især nyere ejere, som endnu ikke har 
fået kendskab til de finere nuancer i byg-
nings-hierarkiet på landet. Mine danske 
bekendte spørger ofte, om jeg skal “op 
på ødegården”, når ferien står for døren.

Indfødte svenskere finder det besyn-
derligt, at vi jævnt hen bruger “ødegård” 
som synonym for vores som regel pænt 
istandsatte, men i hvert fald beboelige 
og beboede huse, eftersom begrebet 
ödegårde på svensk knytter sig til forlad-
te, stærkt forfaldne ejendomme, der har 
stået ubeboede i en længere årrække. 

For en svensker betyder ordet öde 
skæbne (selv om det også kan betyde 
øde); og ödegård tegner altså billedet af 
et sted, der er overladt til sin skæbne – 
svigtet, opgivet, forladt. Har vi på dansk 
“ødelagt” noget, er vi ikke i tvivl om, hvad 
vi mener, og ordets udspring er jo det 
samme.

Lagt øde eller på et øde sted?
For mit eget vedkommende vækker ud-
trykket “ødegård” forestilling om noget 
afsides beliggende, et øde sted, hvori-
mod jeg ikke spekulerer på stedets for-
historie og vedligeholdelsesstand. Det 
er måske denne betydning, der har holdt 
liv i begrebet for danskere, som lettere 
lader sig imponere og blive grebet af 
mystikken ved en lang grusvej og en na-
boafstand på 500 meter eller mere, end 
svenskerne gør.

I et dansk leksikon (Gyldendals åbne 
encyklopædi) kan man finde en beskri-
velse, der begynder således: ”Ubesat 

gård, hvis jord er ude af drift eller dyrkes 
af andre; udtrykket kan dog også bruges 
om en gård, der er beboet, men hvor jor-
den er ude af drift”. Beskrivelsen afsluttes 
med at nævne, at mange danskere siden 

1960'erne købte ødegårde i Sydsverige (!).
Den svenske Nationalencyklopedin 

beskriver en ödegård som en ”gård, der 
er efterladt ubeboet eller ubenyttet gen-
nem længere tid”. Ligesom i den danske 
parallel nævnes bl.a. 1600-tallet som en 

periode, der afstedkom mange ødegår-
de.

Sjældent på nogen måde øde
Nu er realiteten for de fleste nutidige 
erhvervelser nok, at “gården” (hvis den 
overhovedet er en gård) ikke er øde i 
hverken den ene eller anden forstand, 
selv om køb af frastykkede gårdsbyg-
ninger – faldefærdige eller ej – på fjerne 
beliggenheder stadig kan forekomme.

Vi kan naturligvis hver for sig kalde 
vores feriested, hvad vi vil, og lade 
svenskerne undre sig. Et faktum er vel, 
at betegnelsen har bidt sig fast på den 
danske side af Øresund som en fæl-
lesnævner for danskernes svenske fe-
riehuse. Men personligt vil jeg hellere 
lægge mig så nær det svenske som mu-
ligt og benægter derfor fortsat, at jeg 
ejer en ødegård – eller er medlem af en 
forening for ødegårdsejere, sådan som 
Danske Torpare ofte ses omtalt.

Derimod er jeg meget glad for mit 
svenske hus ...       ■

Ødegårde er ikke altid  
ÖDEGÅRDE
Indfødte svenskere finder det besynderligt, at vi jævnt hen kalder vores svenske 
ejendomme for “ødegårde”. Selv benægter jeg hårdnakket at være ejer af en 
ødegård – eller medlem af en forening for ødegårdsejere.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN  FOTO: KAREN KIMMER LEMVIG

”Vi kan naturligvis 
hver for sig kalde 
vores feriested,  
hvad vi vil, og  
lade svenskerne 
undre sig”
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Når jeg er med mormor og 
morfar i Sverige, så spørger 
morfar mig altid om, hvad vi 
skal lave. Hver gang siger jeg 

til ham, at vi skal finde tigerspor ude i 
skoven.

Så ser han lidt underlig ud i ansigtet og 
begynder at tale om alle de andre dyre-
spor, som måske er meget nemmere at 
finde ude i skoven. Han lover mig hver 
gang, at vi nok skal holde øje med, om 
der også skulle være nogle tigerspor.

Det er faktisk nemt
Sammen med morfar har jeg fundet ud 
af, at det faktisk er meget nemt at se 
dyrenes spor ude i skoven – hele året. 
Det kræver selvfølgelig, at man har sine 
øjne åbne og har en idé om, hvad man 
skal kigge efter. Hvis vi ikke lige kan se, 
hvilket dyrespor det er, plejer morfar at 
tage et billede af det. Så kan vi under-
søge det nærmere, når vi kommer hjem.

Nogle gange kan man også være hel-
dig at se dyrene. Men så skal man være 
meget stille og faktisk kunne bevæge sig 
som en indianer i skoven. Og når vi skal 
være indianere, så er jeg den bedste.

Spor ses bedst i sne
Hvis man ikke har prøvet at kigge efter 
dyrespor før, så er det allerbedste tids-
punkt om vinteren, hvor der er faldet 

sne. Det er sådan, jeg har lært det af 
mormor og morfar.

Jeg kan huske første gang, vi var ude 
at kigge efter dyrespor. Vi så spor fra en 
hare, en hjort, en elg og et vildsvin. Bag-
efter gik vi hjem for at finde billeder af 
dyrene, så jeg kunne se, hvordan de så 
ud.

Da vi gik ude på vejen i al den nye sne, 
var det rigtigt sjovt at se morfars ansigt, 
fordi jeg spurgte om, hvad det var for et 
dyr, der havde kørt på vejen. Det vidste 
han ikke lige, men så kunne jeg fortælle 
ham, at det var en traktor med snekæ-
der, og så kunne jeg ikke lade være med 
at sige: Vidste du ikke dét, morfar?

Han kom med en lang forklaring om, 
at dette “dyrespor” ikke lige var afbille-
det i bogen, og så grinede vi alle sam-
men.

Væmmelige vildsvinespor
Når du skal ud at søge efter dyrespor, og 
der ikke er sne, så er det alligevel muligt 
at finde spor. Der, hvor min mormor og 
morfar har hus, er der vildsvin i skoven. 
Når de roder op i jorden med deres try-
ner, så er skovbunden helt ødelagt bag-
efter. Jeg har set en mark, hvor en flok 
vildsvin havde ødelagt alt. Det var ikke 
så pænt.

Morfar fortalte mig, at deres nabo i 
Sverige for to år siden havde besluttet, 

DYRESPOR KAN 
MAN NEMT FINDE
Man skal kigge sig godt for, når man vil se dyrespor. Og hvis man vil se selve 
dyrene, skal man være meget stille. Faktisk skal man kunne bevæge sig som en 
indianer i skoven, fortæller Valdemar.

TEKST OG FOTO: NIELS STÆRUP

Valdemar ser på 
spor efter vildsvin.

VALDEMAR GIVER 
GODE TIPS TIL 
ANDRE BØRN
Valdemar er en glad dreng på fem 
år, som allerede elsker naturen og 
Sverige. Her i Torpare vil han fra 
tid til anden komme med gode 
tips og idéer – i børne højde – til, 
hvad man kan foretage sig af 
spændende ting i Sverige.
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at de nu skulle smage deres nye kar-
tofler næste dag. Da de kom op næste 
morgen, var alle kartoflerne væk. De 
havde haft besøg af en flok vildsvin om 
natten, som havde ryddet hele jordstyk-
ket med kartoflerne. Man kunne også 
se, hvor vildsvinene havde ligget bag-
efter og slået mave. Naboerne havde 
intet hørt, så vildsvinene må have været 
meget stille under deres ædegilde.

Mus har gange i sneen
Mormor og morfar har rigtig mange 
fodersteder til fuglene. Om vinteren fal-
der noget af foderet ned, så det ligger i 

sneen. Så er det bare sjovt at sidde inde 
ved deres køkkenvindue – helt stille og 
se, hvad der så sker.

Musene har gravet små gange i sne-
en, og nogle af deres huller ender sjovt 
nok lige der, hvor de kan komme op og 
få noget at spise. Pludselig kommer der 
en mus op af hullet, piler hen over sne-
en, finder en solsikkekerne, og straks er 
den pist væk igen. Så går der lidt tid, og 
pludselig er musen der igen – og er lige 
så hurtigt pist væk igen.

Når man så går ud og kigger, kan man 
se en masse små spor af musefødder i 
sneen. Nogle gange prøver jeg at følge 

disse spor for at se, hvor langt de kan 
komme omkring.

Ingen tigerspor
Vi har endnu ikke fundet tigerspor i sko-
ven, og det er morfar glad for. Han siger, 
at det nok ikke ville være så sjovt for os, 
hvis der virkelig levede tigre i den sven-
ske skov. Men det er meget sjovt at lege 
indianer og følge dyrespor.

■

Artiklens forfatter, Niels Stærup, er morfar 
til dens fortæller, Valdemar. 

VALDEMARS FIF TIL JAGTEN PÅ DYRESPOR
Jeg har nogle gode fif til, når man skal i skoven for at lede 
efter dyrespor:

•	 	Morfar	har	købt	bogen	“Dyrespor”	af	Preben	Bang,	og	
jeg har fået min egen bog. Den bruger vi flittigt, når vi 
skal finde ud af, hvilket dyr der har sat spor. Tit sidder 
vi også bare og kigger i bogen sammen.

•	 	Morfar	tager	næsten	altid	sit	kamera	med.	Så	vi	kan	
tage et billede med hjem, når vi ikke ved, hvilket spor 
vi har set.

•	 	Tit	har	vi	brug	for	en	kikkert,	når	vi	pludselig	får	øje	 
på et dyr, fx en fugl.

•	 	Når	vi	skal	kigge	på	dyr,	er	det	vigtigt	at	være	stille,	 
så de ikke bliver bange. Morfar siger, at dét er jeg god 
til, og så er vi enige om, at det er godt, at min kusine 
Caroline ikke er med, for hun kan ikke være stille.

•	 	Når	vi	er	ude	i	skoven	om	efteråret	og	vinteren,	har	
vi altid vores gule veste på. Så kan vi ses af andre i 
skoven – fx af jægere.

Spor efter elg. Spor efter hare.Spor efter rådyr.
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DEN 11. APRIL 2012  
KÆRE TORPARE:
Allerede sidst i september 2011 blev 
huset lukket ned for vinteren. Det lig-
ger ovre i dejlige Blekinge i nærheden 
af skov, søer og en masse kæmpestore 
sten. Vi skulle noget andet i efterårsfe-
rien sidste år, og vinteren med ski under 
fødderne er ikke lige os mere. Så derfor 
er vi der slet ikke hele vinteren. Januar 
og februar er for os altid lange måneder, 
og vi synes, at tiden kun kravler af sted.

Så kommer vi endelig af sted, palme-
søndag tidligt om morgenen, alt er pak-
ket, og som det sidste kommer katten i 
sit bur, så også den kan få del i ferien. På 
vej over snakker vi om gøremål i påsken. 
Min kone vil gerne male nogle møbler i 
spisestuen, og jeg selv er i gang med et 
gammelt aftægtshus, som fulgte med i 

handlen. Vi taler også lidt om plænen, 
der vist nåede at blive langhåret i efter-
året oven på vores sidste besøg.

Efter cirka fire timers kørsel kommer 
vi frem til stedet, som ligger for enden 
af en asfalteret vej, hvor den deler sig 
i to grus-skovveje. Grunden er på to af 
siderne omkranset af gamle stendiger.

Plænen var blevet ordnet!
Straks ved ankomsten kan vi se, at vi 
ikke havde behøvet at bekymre os om 
plænen. Den var blevet ordnet! Det var 
et forfærdeligt syn, som mødte os. 80 
procent af hele græsplænen var ende-
vendt af vildsvin. Larmende tavshed 
og dybe panderynker! Først afmagt 
og håbløshed, og så kommer vreden: 
Hvorfor bliver de bæster dog ikke inde 
i skoven? Vi har jo set, hvordan der  
står store avancerede automatfodrings- 
apparater. Jeg formoder, at det har no-
get med jagt at gøre!

Når man er væk fra stedet i over et 
halvt år, er der åbenbart frit spil for vild-
svin. Ingen duft af mennesker – de er jo 
sky, de “vildgrise” som vi ynder at kalde 
dem. Det er aldrig lykkedes mig at se 
dem, selvom jeg går eller cykler rundt i 

En græsplænes 
sørgelige skæbne
Det, der skulle være et glædeligt gensyn med torpet efter vinteren, viste sig at 
blive et forfærdeligt syn: Det meste af græsplænen var endevendt af vildsvin.

TEKST OG FOTO: ULRIK KOBBERNAGEL

”Vores svenske naboer kom én 
efter én og kondolerede. De 
kunne godt se redeligheden og 
havde da også talt om, at vi 
ville blive noget mundlamme, 
når vi så ødelæggelserne”

Blot en lille del af sporene efter vildsvinenes visit.Idyl før angrebet.
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området ved tusmørke for at få et glimt 
af dem.

Kondolencer og teori
om ondt i maven
Vores svenske naboer kom én efter én 
og kondolerede. De kunne godt se re-
deligheden og havde da også talt om, 
at vi ville blive noget mundlamme, når 
vi så ødelæggelserne. De fortalte os, at 
de stakkels dyr på et tidspunkt får ondt i 
maven af at spise agern i skoven. Jo læn-
gere agern ligger, jo mere giftige bliver 
de for svinenes maver. Så ved de, at nu 
skal der bare en masse regnorm til – så 
går det onde i maven over. Og regnorm 
er lette at finde på marker og i græsplæ-
ner.

Så nu har vi fået et nyt problem at 
arbejde med: Hvordan holder vi vanda-

lerne væk fra vores græsplæne? Enten 
har vi bare en naturgrund, hvor også 
vildsvin er velkomne, eller også har vi et 
nyt projekt, nemlig at sætte vildthegn 
op og censorer, der både brøler og lyser!

Når man har fem børnebørn, som 
gerne vil lege på græsplænen, bliver det 
nok bare løsningen med at hegne ind. 
Men nogen golfplæne bliver det aldrig. 
Hele påsken gik med at lægge puslespil 
af vildsvinenes endevendte græstørv – 
så har vi også prøvet det!

Værre kan det altid blive
Min kone konstaterede tørt, at huset 
havde de da ikke ædt, og der var heller 
ingen mus i de indendørs gemakker. Og 
det er jeg selvfølgelig glad for – mest det 
førstnævnte. Hun fortsatte ufortrødent, 
at der da heller ikke har været indbrud.

Nej, hvæsede jeg, og svenskekrigene er 
heller ikke blevet genoptaget!

DEN 26. SEPTEMBER 2012  
KÆRE TORPARE:
Sommeren er gået, og vores græsplæne 
ser igen hæderlig ud. Det har kostet en 
del arbejde at lægge ny jord i hullerne 
samt en mindre formue til indkøb af 
græsfrø. I Blekinge blev sommeren tør og 
kølig – ikke lige drømmen, når man skal 
anlægge nyt græs, men det gik alligevel.

Vi tog hjem til Danmark i begyndelsen 
af august og var rimelig godt tilfredse 
med resultatet. Vi indkaldte derefter til 
“børnehjælpsdag” et par måneder sene-
re i oktober, for vi havde nemlig bestemt, 
at nu skulle der hegnes ind, og vores tre 
voksne sønner med familier måtte hjæl-
pe os. Så langt så godt!

Efter reparation. Hele påsken gik med at 
 lægge puslespil af endevendte græstørv.

➜

Bæsterne havde endevendt 80 procent af græsplænen.

Ny låge for at holde vildsvinene ude.Idyllen er genoprettet med nyt anlagt græs trods en tør sommer.
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Naboer i vildt oprør
Den 4. september vendte vi tilbage 
til Blekinge, og nu var vores naboer i 
vildt oprør. Vildsvinene havde allerede 
meldt deres ankomst og var gået til an-
greb adskillige steder nær naboerne. 
Denne gang var vi ikke blevet ramt, så 
vi smilede venligt og antydede, at de-
res teori om dårlige maver og giftige 
agern vist ikke holdt helt stik. Denne 
gang gik grisene efter nedfaldsæbler 
og kvitterede så lige med at pløje plæ-
nerne op.

Vi fik dog hurtigt tørret smilet af, da vi 
samtidig indså, at vores nye hegn måtte 
op her og nu!  Altså var der kun fruen 
og undertegnede til at gøre det – vo-
res børn kunne naturligvis ikke komme 
styrtende med så kort varsel. Vi måtte 
ud og købe dyrehegn og pigtråd samt 
solide pæle, og så gik vi ellers i gang.

Det var tungt at komme igennem, og 
vi sendte da også mange taksigelser til 
fortidens bønder, som med møje og be-
svær har hegnet grunden ind med høje 
stendiger langs to af siderne. De reste-
rende sider går gennem skov og krat, 
og undergrunden viste sig at indeholde 
et hav af store sten, men det hele lyk-
kedes. Vi fik også sat låger op ved de to 
indkørsler, så vores ejendom nærmest 
er blevet et Fort Knox. Heldigvis er heg-
net ikke umiddelbart synligt på grund af 
dækningen med træer og krat.

Pudsige løsninger  
på lokale landbrug
Vores svenske naboer betragtede pro-
cessen med en vis anerkendelse og 
rosende betragtninger, der dog ikke 
forplantede sig til deres egen måde at 
gribe tingene an på. Det er forståeligt 
nok, da deres ejendomme fungerer 
som landbrug, hvor store maskiner 
ofte skal ud og ind. Derfor havde de 
andre løsninger af mere eller mindre 
tvivlsom art.

Én spillede musik fra kl. 22 til kl. fem, 
en anden havde hængt cd'er i træerne, 
og en tredje løsning var en hel del sol-
lamper, så haven nærmest lignede en 
landingsbane. Inden vi tog hjem igen, 
kunne vi dog konstatere, at cd'erne var 
en dårlig løsning.

Hvad der hjælper ud over et jagtge-
vær, er svært at sige, men én ting er 
sikkert: Vi føler ikke, vi kan gøre mere, 
så lige nu er vi tilfredse og håber, at vi 
kommer til at glæde os over det kom-
mende forår.  

■

"Fort Knox" med pigtrådshegn ud til skov og krat.

Endnu en "vildsvinelåge".

Naboerne forsøger sig med blinkende cd’er, dog uden held.



december  I  Torpare  31

Idyl før angrebet.

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

 
 
 

    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

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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D e kommer som tyve om natten, 
stille og næsten lydløst. Kun et 
enkelt snøft eller en svag gryn-
ten afslører, at der er uindbudte 

gæster på besøg.
De kommer i større eller mindre fami-

lieflokke, unge og gamle sammen, anført 
af førersoen. På svensk hedder en so en 
sugga, og smågrisene hedder smågrisar. 
Hannerne, ornerne, er ikke med i flokken. 
De viser sig kun ude på sidelinjen og be-
søger kun hunnerne i brunsttiden. En vild-
svineorne hedder på svensk en galt (mens 
en galt på dansk er en kastreret orne).

I flok på natlige kommando-raids
De kommer småløbende med halerne strit-
tende lige i vejret af sødmefuld og spændt 
forventning – vildsvin slår ikke krølle på ha-
len – for de skal i gang med et kommando-
raid ind i de svenske villahaver og svenske 
byparker. I gang med de velplejede og tæt-
klippede svenske græsplæner, der om no-
get matcher golfbanens lysegrønne green. 
Torparnes lidt mere uplejede naturgrunde 
går heller ikke fri.

Efter sådan en nats overskridelse af alle

mansrätten ligner græsplænerne en mi-
niature af de militære øvelsesområder, og 
staudebedene med alle deres flotte peren
ner er blevet endevendt, så det er svært at 
se, hvad der er opad eller nedad.

Er der et hjørne, hvor der har været lidt 
intensiv kartoffelavl, kan man godt glem-
me alt om potatismos til aftensmaden. Kar-
tofler er noget af det bedste, vildsvin kan 
rode deres tryner ned i, det er bare ren guf!

De har lov at være der
Efter at vildsvinene er forduftet, og man 
tager de sørgelige rester efter års møjsom-
meligt arbejde i øjesyn, kan den første re-
aktion være: ”Man må da kunne ringe til 
nogen”! Det kan man også godt, men hver-
ken hos statsministeren eller miljøministe-
ren er der hjælp at hente.

Forklaringen er, at efter et par hundrede 
års vildsvinefrit Sverige lykkedes det for svi-
nene at komme tilbage som en del af den 
svenske natur, og den svenske regering 
måtte opgive kampen mod de snu bæster. 
Så i 1988 fik den vedtaget, at vildsvin skal 
høre naturligt hjemme i den svenske fauna. 
Ikke engang skydepræmier til de svenske 

LIDT SNØFT OG 
SVAG GRYNTEN
AFSLØRER NATTENS 
UINDBUDTE GÆSTER
Vildsvin kan endevende parker, haver og naturgrunde, så det 
møjsommeligt dyrkede på få timer kommer til at ligne en slag
mark efter krig. Her er nogle råd om, hvordan deres nedslående 
besøg kan undgås.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN
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➜
Storfamilien rykker ind i haverne efter 

nedfaldsfrugt og andet mundgodt.
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jægere på 500 kroner per skudt vildsvin 
havde haft nogen effekt i forsøgene på 
at standse dyrenes tilbagevenden.

Vildsvin har for øvrigt været en del af 
den svenske natur siden sidste istid for 
godt 10.000 år siden.

Tab ikke modet – gør noget!
Status er altså, at vi må leve med vild-
svinenes tilstedeværelse, men tab ikke 
modet! Der er noget at gøre, hvis man vil 
undgå deres besøg, selvom effekten af 
disse tiltag altid kan diskuteres. Jeg giver 
her nogle råd videre, som jeg har andet-
steds fra:
●  Sørg for, at der ikke ligger nedfalds-

frugt fra æble-, pære-, blomme- og 
andre frugttræer.

●  Undgå at smide madrester på jor-
den, når du fodrer fuglene. Brug altid 
foderbrættet. Få fjernet solsikkeker-
nerne og andet mundgodt, som fug-
lene taber på jorden.

●  Få renset grillen efter endt brug. Selv 
nogle få kødrester lugter længere 
væk og af mere, end man tror. Bedst 
er at sætte den ind. Vildsvin er som vi 
mennesker altædende og elsker kød.

●  Sørg for, at et højbed bliver et høj-
bed, så vildsvinene ikke kan hoppe 
op. Det må ikke være under en halv 
meter højt.

●  Læg friske, afsavede grene og kviste – 
kvas – i udkanten af grunden. Falder 
der senere meget sne, så vildsvinene 
har svært ved at finde føde, kan gre-
nene udgøre et muligt fødeemne.

●  Gå ofte tur på din grund, også selv-
om det ikke er vejr til at lukke en 
hund ud i. Vildsvin hader og frygter 
den ubehagelige lugt af mennesker.

●  Et husråd kan være at sætte en tril-
lebør med et par redskaber og lidt 

brugt arbejdstøj ud midt på græs-
plænen.

●  Et andet husråd, som i hvert fald 
bruges mod indtrængende rådyr, 
er at hænge lidt menneskehår og 
små stofposer med sæbespåner op i 
planterne.

●  Er der en foderplads for vildsvin tæt 
på din grund, kan du måske med 
gode argumenter overtale vildsvine-
jægeren til at flytte den længere 
væk. Det meste af den svenske vild-
svinejagt foregår om natten fra disse 
foderpladser.

●  Hvis der står et par store bøge- el-
ler egetræer på din grund, og der er 
godt med bog og agern – det vi også 
kalder olden – så vil dét være med til 
at lokke vildsvinene ind. Fjern, hvad 
der fjernes kan af olden.

Hurra for stengærder
●  Elektrisk indhegning af grunden? Jo, 

udmærket, hvis du vil holde småbørn 
væk fra trafikken. Jeg har kun set det 
anvendt i dyreparker. Selv kartof-
felavlerne nede i Blekinge hegner 
ikke deres marker ind mod vildsvin. 
Elektrisk hegn skal passes – også om 
vinteren, hvor sne kan aflade det, og 
nedfaldne grene kan gøre det sam-
me.

●  Pigtrådshegn, som man anvendte til 
kreaturfolde for 50 år siden, er også 
tvivlsomt her.

●  At sætte et træhegn omkring grunden 
er på den lange bane omsonst. Svin el-
sker at gnave i træ. Måske husker læse-
ren fra sin barndom, hvordan svinene 
i en svinestald altid bed og gnavede i 
træværket, så det måtte fornyes.

●  Og hvad er der så tilbage? Jo, det 
gode gamle og solide stengærde! 

Det har været brugt i århundreder 
til at holde dyr inde i en indhegning, 
men så sandelig også til at holde dyr 
ude. Læg mærke til, hvordan gamle 
veje i små landsbyer ofte er omgivet 
af stengærder, så køerne – for de var 
de værste – ikke kunne løbe ind i 
køkkenhaverne, kålhaverne eller ud 
at æde af kornet. Dermed var der 
også godt styr på svinene. Svin er 
ikke særlig adrætte, så dét var må-
ske en løsning? Selv går jeg og byg-
ger stendiger til blomsterbede og 
lignende – det er slet ikke så svært.

●  I marskområder har indhegningen 
været og er stadig grøfter med vand. 
Ville dét være en mulighed? Der er 
jo rigeligt med vand i Sverige.

For os selv kun en sjælden plage
Men der skal også advokeres for vildsvi-
nene og her bare med et enkelt spørgs-
mål: Hvor ofte har du haft besøg af 
dem? På de snart 15 år, min kone og jeg 
har været de lykkelige ejere af et fritids-
hus i Sverige og med en vildsvinefoder-
plads godt 300-400 meter derfra, har vi 
kun haft besøg af vildsvin to gange og 
begge gange i udkanten af grunden, 
hvor de sidst på vinteren søgte efter 
rødder.

Det kan dog være, at frekvensen af 
vildsvine-besøg stiger i de kommende 
år. Forplantningsevnen hos vildsvin er 
stor, og man regner med, at der om 
godt fem år vil være en halv million af 
dem i Sverige. 

■

En tidligere artikel om vildsvin af Ole 
Andersen stod i Torpare nr. 132, oktober 
2010. 
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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

  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
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DILEMMA I VEJLAUGET:

GRUS ELLER ASFALT?
Svenske grusveje er andet og mere end den lille romantiske vej ind til torpet.  
De kan også klare tung trafik. Et fællesskab af lodsejere i Dalarna fortrød deres 
beslutning om nye asfaltveje og valgte i stedet at anlægge grusveje. De er langt 
 billigere – også at holde ved lige.

TEKST OG FOTO: INGRID MUUS

F or enden af 800 meter yndig, 
snoet grusvej med midterrabat 
af græs og blomster ... Dér midt 
i skoven i en lille lysning – dér 

ligger drømmetorpet.
Såmænd, såmænd. Det er ét scenarie 

omkring grusvejen som færdselsåre. Et 
andet er støvskyen, som rejser sig, når 
de store lastbiler dundrer ned ad tøm-
mervejens grus forbi drømmetorpet og 
får jordbærrene til at knase af andet end 
sukker i munden på den plagede torpare. 
Endnu ét er de store vandfyldte huller og 
det bundløse mudder i april på en dårligt 
vedligeholdt grusvej i Midtsverige.

Grusvejen har mange ansigter
Suget fra en grusvej, der forsvinder ind 

i skoven, er velkendt, når man bevæger 
sig i Sverige. Adskillige gange har man 
fulgt suget og ladet eventyrlysten tage 
magten, og så blev der drejet af og fulgt 
en grusvej. Men ak, grusvejen i skov-
Sverige er oftest snorlige og ledsages af 
dybe grøfter og høje graner, som skjuler 
al udsigt, og meget ofte ender den bare i 
en skuffende rundkørsel. Man er havnet 
på en transportvej for tømmerbilerne, 
der henter de fældede og afgrenede 
træstammer, som ligger i store bunker 
langs denne grusvej. Så lærte man dét.

Andre er “genveje” fra den asfalterede 
hovedvej til en landsby, og så afhænger 
det helt af årstid og ejerens pengepung, 
om man skal køre på en net og rimelig 
jævn vej, hvor der sprøjter grus, hvis 

man kører for hurtigt, eller om man skal 
køre slalom mellem decimeterdybe hul-
ler. Naturens egne chikaner. Grusvejen 
har mange ansigter.

Grus eller asfalt?
Da det blev proklameret, at vejene i vores 
lille samfällighet bestående af 45 lodseje-
re nødvendigvis måtte renoveres, hvis vi 
ikke igen skulle sidde fast i mudderet til 
foråret, gik diskussionen: grus eller asfalt?

Samfällighet kan nok bedst sammen-
lignes med en vejforening, dvs. man ejer 
noget i fællesskab og har dermed ansva-
ret for drift og vedligeholdelse af dette 
fælles eje. Et sådant fælles eje kræver iføl-
ge svensk lov en samfällighetsförening, 
hvor medlemskabet er tvungent. I vores 
samfällighet i Dalarna ejer vi blandt andet 
vejnettet i udstykningen.

Cirka en tredjedel af vejstrækningen 
har eksisteret i mere end 50 år, og resten 
er lige så ny som vores udstykning, dvs. 
syv år. Den oprindelige vejstrækning var 
slidt totalt ned og var derfor et bundløst 
ælte om foråret, og de nye vejdele var al-
drig blevet bygget helt færdig.

Pokkers dyr asfalt
Halvdelen af beboerne i vores udstyk-
ning kommer fra Stockholm – fra as-
falten. Så de stemte for asfalt på den 
generalforsamling, hvor emnet skulle 
diskuteres. Hvad ellers? Men vi deler 
vejstrækning med skovejere og tøm-
merfirmaer, som kører med store, tun-
ge lastvogne fyldt med træstammer.  
En asfalt, der kan holde til det, er kostbar 
at anlægge og vedligeholde. Foreløbige 
beregninger stillede en anlægsudgift på 
omkring 4,2 millioner svenske kroner i 
udsigt for samfälligheten.

I løbet af et par måneder er sådan en grusvej som beton. Det øverste lag småsten er kørt ud til 
siderne af trafikken, og vejen er glat og fin.
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Vi fik sved på panden! Og begyndte 
at se os omkring. Overalt i Dalarna er 
vejnettet præget af asfalterede ho-
vedfærdselsårer og grusbelagte side-
veje. Karakteristisk for asfaltdelene er 
tilbagevendende reparationer af tjäl
lossningsskador. Disse skader viser sig 
som buler og huller de steder, hvor der 
dels skubbes store sten op nedefra, når 
vandet i jorden fryser til is, dels under-
mineres, når tjälen går af jorden. Asfalt-
vejene ligner kludetæpper sine steder 
og sladrer dermed om store reparati-
onsudgifter.

Klogt at vælge grusveje
Den eneste lokale lodsejer i vores ud-
stykning tilbød at få en pris på renove-
ring og færdiggørelse af vores vejnet 
med en grusmodel. Han kom tilbage 
med et tilbud fra en lokal entreprenør 
på 20 % af asfaltmodellen.

Det er vel unødvendigt at fortælle, 
at den model blev vedtaget. Det nytter 
ikke noget at flytte sine storbypræfe-
rencer ud til torpet. Det er klogt at lytte 
til de lokale, som kender muligheder-
ne, klimaet og traditionerne. I Dalarna 
kan man lave gode, stærke grusveje, 
det har man gjort i årtier. Og i de nord-
ligere dele af Sverige er man faktisk 
begyndt at bryde asfaltvejene op og 
erstatte dem med gedigne grusveje.

Når “vejhøvlen”
kommer brummende
Grusvejene får selvfølgelig også ska-
der, men er langt billigere at vedlige-
holde. En gang om året ryster vores lil-
le bjælkehus, når väghyvlen brummer 
forbi og skraber de øverste centimeter 
af belægningen. Herved udjævnes 
også de huller, der er kommet, og som 
altid forværres ved regnvejr. Vejhøvlen 
følges oftest af en grusbil, som lægger 
et nyt øverste lag på, og så er vejen klar 
til brug efter en tur med vejtromlen. 
Toppes der yderligere op med et lag 
salt, er også støvet bundet – til glæde 
for dem, der bor i svingene. De slipper 
for støvskyer i stuerne.

Grusvejene, som nu pryder vores lille 
“by”, er så gode, at det går at cykle på 
dem med almindelige cykler. Det stø-
ver stadig, når der er for meget fart på, 
og vi har endda ofret penge til saltbin-
dingen, men vi tror på, at det vil aftage, 
når vejene er kørt til. 

 ■

Mareridtet, som opstår mindst to gange om året pga. efterårsregnen og snesmeltningen! 
Denne grusvej er dårligt vedligeholdt, idet det øverste lag er høvlet af flere gange for at 
udjævne huller, men uden at være erstattet med nyt. Der er kun sand og mudder tilbage – 
"mudroad". 

FROST I JORDEN KALDES “TJÄLE”
Tjäle er, når vandet i jorden fryser til is i et klima, hvor kulden holder 
længe. Tjäle bevirker, at jorden er meget svær at grave i, og isens udvidelse 
kan forårsage skader på tekniske installationer i jorden, fx veje og 
bygningsfundamenter. Vandrør er udsatte og skal lægges i tjälfri dybde. 
Dybden, som denne frost når ned til, varierer fra egn til egn, ligesom der 
kan være forskel på, hvor dybt tjälen går fra år til år. Tjäle året rundt kaldes 
permafrost. (Kilde: Wikipedia.)

Materialet til grusvejene ligger bogstaveligt talt for fødderne af os. De fleste steder i Sverige 
ligger granitten ikke langt nede. Et stenbrud tre kilometer fra os, hvor stenene brydes, knuses 
og sorteres, leverede alt materiale.
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Elin Wägners  
LILLA BJÖRKA I BERG
Elin Wägner var litterær gigant og civilisationskritiker med rødder i Småland. 
Hun levede fra 1882 til 1949. Lilla Björka nær Lammhult blev i de sidste tyve år 
af hendes liv holdepunktet, hvor hun brændte for freden, kvindesagen og miljøet. 
I dag er huset et inspirerende forfattermuseum.

TEKST: EVA VALENTE  FOTO: ELIN WÄGNER-SÄLLSKAPET  ILLUSTRATION: LOTTA FROST

E lin Wägner er et af de store 
navne i svensk litteratur. Hun 
debuterede som forfatter 25 
år gammel i 1907 med bogen 

“Från det jordiska museet”. Hun var 
en kendt journalist og redaktionsse-
kretær på Sveriges største dameblad, 
Idun, (hvor hun var ene kvinde i re-
daktionen!), da hun udgav sine første 

to romaner, ”Norrtullsligan” (1908) og 
”Pennskaftet” (1910). Begge bøger blev 
en succes, især ”Pennskaftet”, som skil-
drer svenske kvinders kamp for at opnå 
stemmeret. 

Journalisten var ikke bare en god 
forfatter, men gennem hele livet en 
frontløber og foregangskvinde i arbej-
det for fred og kvinders rettigheder. 

Hun betragtes som en af kvindesagens 
vigtigste forkæmpere i Sverige. Det 
var hendes holdning, at dialog mel-
lem mandlig og kvindelig tænkning er 
nødvendig for samfundets udvikling.

Meget tidlig miljøaktivist
Elin Wägner engagerede sig også 
stærkt i miljøspørgsmål. Hun var en 

MIT SMULTRONSTÄLLE

”Mit smultronställe” er en tilbagevendende rubrik 
i bladet, hvor læserne deler deres unikke steder i 
 Sverige. Steder man måske ikke lige opdager, fordi 
de ligger, hvor man normalt ikke færdes.
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Rasmus Elvekjær med en gedde, som han 
fangede på en spinkel fluestang i juli.  

aktiv miljøaktivist allerede tidligt i 
1900-tallet og den første, der koblede 
emnerne økologi, miljø og fred sam-
men med kvinders rettigheder. Bogen 
”Väckarklocka”, som hun skrev i 1941, 
var langt forud for sin tid. 

Elin Wägners hjertesager er stadig 
centrale i dag, mere end 60 år efter hen-
des død i 1949. Hun blev den anden 
kvinde, som valgtes ind i Det Svenske 
Akademi (efter Selma Lagerlöf ). Det ske-
te i 1944, og året efter bidrog hun aktivt 

til, at en kvinde – Gabriela Mistral – fik 
Nobelprisen i litteratur.

Litterær pris betalte grund
Da Elin Wägner i 1923 fik det litterære 
selskab De Nios store pris på 10.000 kro-
ner, købte hun et stykke jord i udkanten 
af landsbyen Berg, 30 km nord for Växjö. 
Hun følte sig knyttet til dette område, 
idet hendes morbror Alfred var sogne-
præst i Berg, og hendes morfar havde 
været provst i nærliggende Tolg. 

Som treårig mistede Elin sin mor, og 
hun tilbragte derfor en del tid hos – 
og havde lykkelige barndomsminder 
fra – morforældrenes hjem i Småland.

På sin jordlod i Berg byggede Elin 
Wägner sin smålandsstuga, Lilla Björka. 
Huset blev tegnet i 1925 af arkitekten 
Carl Bergsten (en af de store svenske 
arkitekter, som bl.a. har tegnet Lilje-
valchs konsthall i Stockholm). Smag-
fuldt, ikke overdådigt og med glimt 
i øjet. Lilla Björka blev en smålandsk 

Elin Wägner var en flittig forfatter, som skrev i alt 35 romaner og essaysamlinger.

”Idealet vi vill fram till är 
en värld, framsprungen 

ur samarbete mellan män 
och kvinnor, en värld där 

rörelse och jämvikt är riktigt 
avpassade mot varann, liksom 

hjärnornas och händernas 
arbete, en värld som uppvisar 

den rätta blandningen av 
samfundsgemenskap och 

individuell frihet, vördnad för 
livet och mod att riskera det för 

en god sak, jordförbundenhet 
och himmelslängtan.”

 Fra Elin Wägners bog
 “Väckarklocka”, 1941

➜
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HER ER LILLA 
BJÖRKA

Elin	Wägners	Lilla	Björka	 
Berg
36030 Lammhult
Tel.: 0734 206 366

ÅBNINGSTIDER  
Sommer (ultimo juli – primo 
august) alle dage undtagen 
mandag eller efter aftale.

Læs mere på www.lillabjorka.se

Læs	om	Berg	Sogn:	 
www.bergsocken.se

parstuga med brud på symmetrien. 
(Ifølge Wikipedia er en parstuga ”en 
svensk hustyp (...) bestående av två rum 
över hela husets bredd, samt mellan dem 
en kammare och en förstuga”.) 

Indvendigt valgte Elin Wägner en 
modig, moderne og nytænkende far-
vesammensætning med bl.a. sølvfarvet 
loft i stuen.

Fra sommerhus til helårshjem
Til at begynde med blev huset brugt 

som sommerhus, idet forfatteren på det 
tidspunkt levede en meget aktiv tilvæ-
relse og var en etableret og kendt figur 
i Stockholms kulturliv. Men i midten af 
1930’erne, da hun var i 40-årsalderen 
og en anerkendt forfatter og journalist, 
valgte hun at flytte permanent til Lilla 
Björka og Småland.

Hun var selvforsørgende, havde op-
nået respekt i det svenske samfund og 
var ikke afhængig af at skulle bo i Stock-
holm, men kunne lige så godt varetage 

sit skriveri og engagement med base et 
andet sted. Andre kvindelige forfattere 
havde på samme måde bosat sig på 
landet og varetog deres arbejde derfra, 
fx Selma Lagerlöf (Mårbacka nord for 
Karlstad) og Ellen Key (villaen Strand på 
bredden af Vättern).

Længst nede i Lilla Björkas baghave 
med en vidunderlig udsigt over marker 
og skov byggede Elin en spartansk og 
enkelt indrettet skrivestue, som glas-
kunstneren Simon Gate tegnede for 
hende med tydeligt funktionalistisk 
design og også her med usædvanlige 
farver.

Husker stadig Elin
De sidste tyve år af Elin Wägners liv blev 
Lilla Björka det faste holdepunkt for kvin-
den, som ofte var på rejse i sit arbejde for 
freden, kvindesagen og miljøet. Huset 
og nevøen Vanni, som flyttede ind efter 
sin fars, Elins brors, død, blev passet af 
hendes husfaktotum, Linnéa Johans-
son, en kvinde fra Berg, som arbejdede 
hos Elin Wägner og spillede en væsentlig 
rolle for hendes liv og hverdag.

Mange ældre, som bor i og omkring 
Berg, husker stadig Elin Wägner og kan 
fortælle om oplevelser, de har haft med 
hende.
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MERE OM OG AF 
ELIN WÄGNER

•	 	Bøger	af	Elin	Wägner	 
Se anbefalinger i slutningen af 
selve artiklen.

•	 	Flere	bøger	af	Elin	Wägner	 
Se liste på  
www.elinwagner.blogspot.com.

•	 	Mere	om	Elin	Wägner  
Besøg www.elinwagner.se.

•	 	“Wägnerismer	–	ord	av	Elin	
Wägner” 
Red.: Christina Ekström og 
Marianne Enge Swartz (Artea 
2011).

•	 	“Elin	Wägner	–	en	biografi” 
Af Ulla Isaksson og Erik Hjalmar 
Linder (Bonnier 1997-80, red. 
udgave 2003).

•	 	“Elin	Wägner	–	Det	första	
fotstegets moder” 
Red.: Marianne Enge Swartz 
(Artea 2009).

Forfatterens biografi over Selma Lagerlöf var 
med til at skaffe hende plads i det Svenske 
Akademi.

Kom til Berg!
Elin Wägners ånd svæver stadig over 
Lilla Björka. Huset er i dag et inspire-
rende forfattermuseum, der fremstår 
stort set, som det var, mens Elin le-
vede.

Jeg tager tit selv derhen. Enten for 
at gå en lille runde i hendes hjem og 
blive lidt klogere på hendes liv og for-
fatterskab, bl.a. ud fra de gode og in-
formative plancher, som findes i huset. 

Eller for at sætte mig på en bænk eller 
en sten i hendes have og fundere lidt.

Om sommeren afholder museet vari-
erende udstillinger – alle med kobling 
til Elin Wägners hjertesager: fred, miljø 
og ligestilling. Forår og efterår er der 
åbent for grupper, som har bestilt ad-
gang (og rundvisning) på forhånd.

Elin-bøger du bør læse
På Lilla Björka kan man i øvrigt købe 
antikvariske eksemplarer af Elin Wäg-
ners bøger til særdeles rimelige priser. 
Og jeg kan varmt anbefale, at man 
anskaffer sig en eller flere af hendes 
spændende romaner eller tankevæk-
kende essaysamlinger.

Smålandsentusiasten bør læse “Tu-
sen år i Småland” eller “Åsa-Hanna”. 
Er du engageret i samfundsforhold, 
vil “Väckarklocka” være god læsning. 
Og interesserer du dig for kvindeliv 
og kvindesag, skal du fx have “Norr-
tullsligan” og “Pennskaftet”, hvor selv-
erhvervende kvinders liv som kontor-
assistenter og journalister i starten af 
1900-tallet skildres, med hjem.  

■
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TIPS & NOTITSER

FÅRÖ OG BERGMAN
Nord for Gotland ligger øen Fårö, hvor 
Ingmar Bergman boede i 40 år og op-
tog syv af sine film. Der er lavet et lille 
Bergman-museum på øen og nu også 
planer om at lade hans tidligere hjem 
blive offentligt. 

Hvert år i slutningen af juni bliver der 
afholdt en Bergman-vecka med gamle 
film og oplæg af nyere filmskabere. Ud-

over museet er selve øen også en fin 
natur oplevelse. Der er et udmærket van-
drehjem og muligheder for at leje cykler. 
Læs mere på www.bergmancenter.se.

Kommer du ikke lige til Fårö, findes 
der nu et Bergman-museum på net-
tet med bl.a. oplysninger om alt, hvad 
 Bergman har produceret. Læs mere på 
www.ingmarbergman.se.

NYE SVENSKE MØNTER
Der er nye mønter undervejs i Sverige. 
Det gælder en-, to-, fem- og 10-kroner. 
Sol, vind og vand er inspirationen til 
bagsiden af mønterne, baseret på Ted 
Gärdestads sang ”Sol, vind och vatten”. 
Mønterne kommer dog først på gaden i 
2016. Læs mere på kortlink.dk/bgkt.

SVENSKE  
BAGEBØGER

Læs om frk. Kræsens bedste an-
befalinger til svenske bagebøger 
efter et besøg på Sveriges største 
bog- og litteraturevent i Gøteborg 
i september. Læs mere på kortlink.
dk/bghe.

FOTO: KUBA ROSE
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VINTERDÆK 
I SVERIGE
Det er lovkrav i Sverige at køre med vinterdæk 
fra den 1. december til den 31. marts, når der 
er sne og is på vejen. Dette gælder også biler 
med udenlandsk registrering. Dækkene skal 
desuden som minimum have 3 mm slidbane-
mønster. Læs mere om vinterkørsel i Sverige 
på kortlink.dk/bm7h.

60 ÅRS SAMARBEJDE
Samarbejdet mellem de nordiske 
lande fylder 60 år i 2012. Det for-
maliserede samarbejde mellem de 
nordiske lande er blandt de ældste 
og de mest omfattende regionale 
samarbejder i verden. Det nordi-
ske samarbejde omfatter Danmark, 

Finland, Island, Norge og Sverige 
samt Færøerne, Grønland og Åland. 
Norden ligger i dag på en 10.-plads 
blandt verdens økonomier og klarer 
sig specielt godt inden for velfærd 
og kreativitet. 

Læs mere på www.norden.org.

MAMMA 
MIA!
Næste år får Sverige sit eget ABBA-muse-
um med bl.a. trompetbukser, plateausko 
og hologram, hvor man kan synge ”sam-
men med” ABBA. Museet kommer til at 
ligge på øen Djurgården i Stockholm 
med økonomisk støtte af Björn Ulvaeus 
og bliver en del af en større Swedish 
Music Hall of Fame med svensk popu-
lærmusik fra 1920’erne frem til i dag. 
Gruppen blev berømt, da de vandt det 
europæiske melodigrandprix i 1974, og 
til dato har gruppen solgt over 370 mil-
lioner albums.

E4 MED 4 BANER 
FORBI LJUNGBY
E4 mellem Kånna og Toftaholm forbi Ljungby skal bygges om til en 
2+2-vej. Der er i alt 31 km på strækningen, som i dag er en 2+1-vej og 
den sidste del af E4 mellem Malmø och Gävle, som bliver dobbeltspo-
ret i begge retninger. Planen bliver dog tidligst iværksat i 2015 og er 
anslået til at koste omkring 1 mia. svenske kroner. 

Læs mere på kortlink.dk/bkcm.

TALAR NORDEN 
MED KLUVEN 
TUNGA?
”Dronning Margrethe, ministre og alle vi an-
dre om det nordiske sprogfællesskab”: En ny 
publikation er netop kommet fra Nordisk Mi-
nisterråd, som gerne vil anspore til overvejel-
ser og debat omkring det nordiske sprogfæl-
lesskab. Publikationen kan downloades gratis 
på svensk via kortlink.dk/bgk6. Engelsk og 
finsk version kan købes for 80 danske kroner. 

FOTO: JOHANNES JANSSON/NORDEN.ORG



44  december  I  Torpare

TIPS & NOTITSER

SAVNER DU 
EN SVENSK  
BURGER?
Nu skal du ikke over vandet for at få  
en vaskeægte svensk burger. Hamburger- 
kæden Max åbner nu sin første burger-
restaurant på Gammeltorv i København. 
Planen er at åbne 30 restauranter i løbet af 
fem år i Danmark. 

12.000 ÆLDGAMLE KORT
I Riksarkivet kan du finde Sveriges 
ældste kort i stor skala. Databasen 
GEORG indeholder historiske kort 
over byer og gårde fra 1630-1655, og 

du kan søge i materialet på forskellig 
vis, hvis du fx vil forsøge at finde dit 
område eller dit torp. Læs mere på 
kortlink.dk/bh7m.

2. SØNDAG 
I ADVENT 
PÅ DANSK
Der er familiegudstjeneste på dansk 
i Timsfors kapel 2. søndag i advent 
den 9. december 2012 kl. 14.00 med 
efterfølgende kaffe og skattejagt 
for børn. Præsten er Birgit Berg-
grensson, som i mange år har haft 
hus i Småland og er tilknyttet Fre-
deriksborg Valgmenighed som pil-
grimspræst. Kør fra Markaryd mod 
Timsfors, og drej til højre ved skiltet 
”Församlingshem” – kirken ligger for 
enden af Diligensväg. Læs mere på 
www.svenskakyrkan.se/markaryd. 

ÄNGLAMARK
Kalla den Änglamarken eller Himlajorden om du vill

jorden vi ärvde och lunden den gröna
Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill

låt dem få leva de är ju så sköna
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm

leka tittut mellan blommande grenar
låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm
låt fiskar simma kring bryggor och stenar

Sluta att utrota skogarnas alla djur
Låt örnen flyga och rådjuren löpa

Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur … 

Evert Taube



Svenske traditioner og helligdage 
– Lucia 
Lucia er en højtid som fejres den 13. december, og som sammen med advent indleder 
fejringen af julen. Det er en af de få skandinaviske højtider, som har fået sit navn efter en 
helgen, Sankta Lucia. 

Normalt fejres Lucia på skoler, daginstitutioner, foreninger og på mange arbejdspladser. 
Oftest er det børn, som går Luciaoptog med sang og digte for familie og venner.  
 
Lussekatten er et svensk bagværk af hvedebrød som er tæt  
forbundet med fejringen af Lucia. Lussekatten er oftest farvet  
gul af safran og dekoreret med rosiner.

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

Soldatertorp i Gottåsa, 17 ha areal
Indrykket den 8. november 2012:
Huset ligger i Alvesta Kommune, Krono-
bergs län, med 30 km til Växsjö og 27 km til 
Älmhult. Ca. 2 timers kørsel fra Øresunds-
broen. Huset ligger for sig selv i skoven for 
enden af grusvej, nærmeste nabo ca. 1 km 
væk. Huset er beliggende på 169.536 m2 
grund med skov. 
Pris: DKK 1.300.000
E-mail: bente@ap-gyllevogne.dk
Mobil: 21 67 02 01

Unik ejendom direkte til sø
Indrykket den 25. oktober 2012:
Stuehus 120 m2, byggeår 1857, med ve-
randa og egen badebro. Grunden er skov 
på 20.000 m2, og der ejes også 17.000 m2 
af søen (så fiskeretten er sikret). 20 min. fra 
hvert af de 3 sydsvenske skisportssteder 
Mulsjö, Ulrichehamn og Isaberg.
Prisidé: DKK 1.450.000
E-mail: p.keil@maestros.dk

Herlig ensomt beliggende gård
Indrykket den 6. oktober 2012:
Stuehus med veranda, 3 værelser plus køk-
ken samt 3 udhuse. Stuehus på ca. 75 m2, 
byggeår ca. 1900, grund på 4.359 m2.
Prisidé: SEK 875.000 eller bud
Tel.: 40 93 42 66 / +46-705 738 709

Nedrivning eller total renovering
Indrykket den 3. oktober 2012:
95 km fra Helsingborg i Knäred – Korsveka, 
100 meter fra Krokån sælges dette projekt. 
Huset er ca. 35 m2 på en ca. 2.400 m2 natur-
grund omkranset af store træer. Huset kan 
med god vilje renoveres, men bør nedrives. 
Der er alle installationer inde i huset – el, 
kloak og vand. 
Pris: DKK 149.000
E-mail: kimhojer@hotmail.com
Mobil: 40 71 33 44

TING & SAGER

Sælges

Romantisk hvid metalseng
Indrykket den 3. november 2012:
Hvid metalseng i fransk stil – til brug som 
seng eller sofa. Står i et sommerhus i 
Landskrona og har kun været brugt som 
sofa. Boksmadras af mærket SULTAN og 
god topmadras medfølger. Indvendige 
mål: 200 x 90 cm. Udvendige mål ca.: 211 
x 97 cm. 
Pris: DKK 1.500
E-mail: bennojuulnielsen@gmail.com

Vask
Indrykket den 27. oktober 2012:
Laboratorievask Villeroy og Boch. Bredde: 
50 cm. Højde: 17 cm. Dybde: 40 cm. Inkl. 
bundventil og overløb. Fremstår som ny. 
Pris: DKK 400
Tel.: +45 61 67 73 92

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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HVOR SVÆRT  
KAN DET VÆRE?

KLUMME: AF NIELS STÆRUP

Når man taler med andre 
torpare, kommer snak-
ken ofte ind på, hvor 
længe man har haft sit 

hus, og hvor lang tid man brugte 
på at kigge efter et hus.

For cirka seks år siden ejede vi 
ikke hus i Sverige, men det gjorde 
vores venner, som spurgte os, om 
vi ville passe deres hus, mens de 
boede i Luxembourg. Skønt, så 
havde vi jo oceaner af tid til at 
kigge efter vores eget hus!

Vi holdt vinterferie i deres hus, 
og allerede ugen før begyndte 
min kære hustru at tale om, at vi 
da godt kunne begynde at finde 
emner til besigtigelse i ferien.

Hvad gør en klog mand, når 
han egentlig ikke har det store 
behov for at fare ud og kigge på 
huse i hele Småland? Han synes 
selvfølgelig, det var en rigtig god 
idé, da der jo heldigvis ville gå 
rigtig mange år, før vi ville finde 
det rigtige hus. Det var jo det, alle 
fortalte os.

Vi kiggede på det første hus allerede om lørdagen. Vi fandt 
dog straks ud af, at interessen for dette hus var meget stor, og 
kunne hurtigt se, at huset var i dårlig stand. Der var mange 
danskere til dette åbent hus arrangement, og det endte med, 
at to danske kvinder kom op at skændes om, hvem der først 
havde sagt til ejendomsmægleren, at de ville have huset. 

Så måtte vi jo forklare de to kvinder, at det var fuldstændig li-
gegyldigt, hvem der kom først. Ejendomsmægleren indsamlede 
blot interesserede, hvorefter der skulle være auktion om huset.

Vi studerede husannoncer tirsdag, og jeg blev meget inter-
esseret i et, som havde indlagt jordvarme og tillige var nyreno-
veret. Samme dag talte vi med ejendomsmægleren og sagde, 
at vi gerne ville se det, når hun havde åbent hus om søndagen.

Hun fortalte, at hun faktisk skulle ud og vise et andet hus 
frem om onsdagen til nogle andre danskere. Et hus som lå 
ude i skovens stille ro. Hvis vi havde lyst, måtte vi da meget 
gerne kigge med. Nå ja, vi havde jo ferie og var nu næsten 
sporet ind på, at det var vigtigt at blive ved med at kigge på 
huse, så vi om nogle år kunne få vores eget.

Onsdag formiddag kl. 10 mødtes vi i huset. Ejerne var fra-
flyttet, strømmen lukket, alt var mørkt. Mange af elinstallatio-
nerne var blevet gemt bag de mange hjemmegjorte tilpas-
ninger. Alle rummene var malet i mange “spændende” farver. 

Vi kiggede hus, og jeg fortalte 
højlydt, at jeg ikke turde købe hu-
set, da der skulle laves meget el-
arbejde, hvis forsikringen skulle 
dække eventuelle skader.

Vi sagde pænt nej tak til huset, 
da vi jo skulle se på “vores” hus om 
søndagen. De andre danskere fik 
lov til at få betænkningstid til næ-
ste dag. På vejen derfra siger min 
kloge kone, at det der hus, jeg var 
så forelsket i, ikke var så langt væk 
fra, hvor vi var lige nu. Hvorfor 
ikke kigge forbi og se på det?

Huset var ikke renoveret – de var 
i gang, men aldrig blevet færdige. 
Der var første sal på huset, men in-
gen indvendig trappe. Det var også 
svært at nyde stilheden på grund 
af motorvejen. Min forelskelse for-
svandt i løbet af et splitsekund. Vi 
var enige om, at vi ikke behøvede 
at se huset om søndagen.

Efter at have kørt uden nogen 
form for samtale, så kom de forlø-
sende ord fra min kone: ”Hvad var 
der egentlig i vejen med huset ude 

i skoven? Det er jo det, vi altid har ønsket os, og vi kender jo 
mange i familien, som kan hjælpe med at lave korrekt el i hu-
set”. Hvad kan man andet sige end “mumle mumle”?

En hurtig beslutning – vi kører forbi ejendomsmægleren 
med det samme. Vi siger nej tak til huset med fremvisning 
søndag, men ja tak til huset, som vi lige havde sagt nej tak til 
med stor overbevisning. Jeg skal love for, at ejendomsmæg-
leren blev meget overrasket, og vi måtte virkelig bruge vores 
evner til at overbevise hende om, hvad det var, vi ville.

De andre danskere, vi fik huset fremvist sammen med, sag-
de nej tak dagen efter. De syntes, der var for mange elinstal-
lationer, som skulle laves.

Torsdag formiddag gik vi i budrunde med en anden dansk 
familie, som havde budt på huset længe. Fredag aften bad de 
om pause, da de skulle have gæster. Lørdag eftermiddag kl. 17 
ringede ejendomsmægleren og fortalte, at de andre danskere 
havde stoppet deres bud, og spurgte, om vi stadigvæk var inte-
resseret i huset, da vi nu havde afgivet det højeste bud.

Det var vi, og det har vi ikke fortrudt på noget tidspunkt. Det, 
mange måske er flere år om, klarede vi på tre dage. Det griner 
vi tit af i familien, hvor vi altid tager hurtige beslutninger. 

Så – hvor svært kan det være?  

”Det, mange måske er flere år 
om, klarede vi på tre dage”

NIELS STÆRUP
•	 53	år
•	 Torpare	siden	2006
•	 	Selvstændig	inden	for	

kryddersnaps og  
rådgivning 

•	 Bopæl	i	Hørsholm
•	 Hus	i	Strömsnäsbruk
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8 dobbeltkort, forskellige 
motiver fra Koustrup & Co.
60 kr. per pakke

JULKLAPPSTIPS

”Fåglar” forgyldte øreringe 
fra by EKERYD
149 kr. per sæt

”Mit hus i Sverige” 
af Peter Garde
100 kr. per styk

Nøglering med 
elg eller dalahest 
fra AnnaViktoria
45 kr. per stk.

”Mad med gran” 
af Johanne 
Bjørndahl og 
Julie Swane
94 kr. per styk

Julesok fra  
torp & ting
190 kr. per styk

Krus med elge eller dalaheste, 
uden hank, fra AnnaViktoria
59 kr. per styk

Pepparkakshäst - 10 cm
189 kr. per styk Dalahest i porcelæn fra AnnaViktoria

159 kr. per styk i 9 cm  
189 kr. per styk i 13 cm

Porcelænsskål 
med elge fra  
AnnaViktoria
79 kr. per styk


