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I juni 1979 skulle 6.e op at se sluserne ved Trollhättan i Sverige. Sejlturen 
frem og tilbage med færgen fra Frederikshavn til Gøteborg var i sig selv 
en underholdende del af klasseturen. Jeg havde tidligere kørt gennem 
Sverige med mine forældre (på vej til Norge), men jeg var tilstrækkeligt 
imponeret over alt vandet og klipperne på min første rigtige tur til Sverige. 

Det var formentlig også omkring den tid, hvor min veninde og jeg var 
ved at drive alle til vanvid med at tale svensk (mente vi selv) til hinanden, 
og kassettebåndoptageren kørte nonstop med tonerne fra Agnetha, Anni- 
Frid, Björn og Benny. Og jo, jeg rejser stadig til Sverige, taler lidt svensk og 
hører svensk musik. I do, I do, I do, I do, I do. Men trods en næsten livslang 
svensk affære overvejer jeg nu ikke at flytte til landet permanent, som 
nogle af vores medlemmer har gjort. I hvert fald ikke i skrivende stund.

Omkring 400 af vores medlemmer bor fast i Sverige, og måske over-
vejer du selv at skifte bopæl? Én af vores skribenter i dette nummer me-
ner, at man kraftigt bør overveje fordelene ved en svensk folke register-
adresse, hvis man er i nærheden af pensionsalderen. Så undgår man 
oven i købet at støde ind i diverse grænsehindringer.

Er du ”almindelig” torpare med folkeregister i Danmark, er du muligvis 
stødt på nogle stopklodser i din gøren og laden i Sverige. Manu Sareén, 
som er minister for nordiske anliggender, skriver i dette torpare-blad, at 
enhver hindring for integration mellem Sverige og Danmark for fritids-
husejere bør fjernes. Han vil derfor fortsætte sin dialog med den svenske 
minister for nordiske anliggender i det nye år. Det glæder vi os over og 
håber på konkrete resultater.

I 2013 opfylder vi tillige et ønske, som mange torpare har givet udtryk 
for. Vi kan nu sammen med Säkra tilbyde en fritidshusforsikring på særlige 
vilkår. Det gode ved forsikringen er bl.a., at får du en skade, kan du klage 
din nød til en dansktalende skade-vagt og dermed undgå misforståelser i 
kommunikationen. Desuden er alle medlemmer velkomne til at få et gra-
tis pristjek på deres nuværende forsikring. Alt dette kan du læse mere om 
i dette nummer af Torpare.

Et nyt år betyder også endnu en gene-
ralforsamling, og generalforsamlingen år 
2013 er ”ny”, da foreningen har lavet om på 
skabelonen. Denne gang afholdes det år-
lige møde på en lørdag, så mange flere har 
mulighed for at være med, ikke mindst bør-
nefamilier og de medlemmer, der kommer 
langvejs fra. Og inden forsamlingen kan du 
som noget nyt bl.a. møde vores advokat-
rådgivere, samarbejdspartnere som færge-
selskaberne og ejendomsmægler, udvalg 
samt bestyrelse. I dette nummer bringer vi 
agenda og indkaldelse – vel mødt til en helt 
ny generalforsamling!

Marian C. Prestage
Redaktør

Du gamla, 
Du fria
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NYE PRISER PÅ BROPAS 
I 2013

NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BOGCAFÉEN
BRÆNDE 
Af Lars Mytting

At hente, save, kløve, stable og tørre sit eget brænde er en 
videnskab og en lidenskab, som mange dyrker. Lars Myttings 
bog er spækket med fakta og kommer tillige ind på miljø-
aspekter, redskaber og brændeovne såvel som glæden og 
den æstetiske side af sagen. En nyttig instruktionsbog, som 
er skrevet af en nordmand og også findes på svensk.

SVENSK-DANSK ORDBOG 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,  
JP/Politikens Forlagshus A/S

Gode og grundige ordbøger mellem broderlandene 
hænger ikke på træerne, så denne knap 1.200 siders 
ordbog bydes hjertelig velkommen. Og så koster den 
blot omkring 300 kr. Nu venter vi på en dansk-svensk 
pendant!

BroPas-årsabonnement til Øresundsbro-
en er steget med 10 kroner til 270 kroner 
i 2013, og en enkelttur over broen koster 
nu 153 kroner (før 149 kroner). Smut-
Tursrabat med BroPas koster dog fortsat 
100 kroner per enkelttur og gælder frem 

til den 31. maj 2013. Husk, at du kan  
få et års gratis BroPas-årsabonnement 
gennem Danske Torpare. Klik ind på  
www.torpare.dk > Medlemsfordele – 
Bro.

an

befaler

    
    

   T
orp

are 

NYT FRA 
SCANDLINES
Fra den 6. februar 2013 hæver 
Scandlines priserne på færgekort. 
Kortene er fortsat gyldige 12 måne-
der fra ibrugtagning. 

Priserne er:

10-turs rabatkort
Medlemspris 1.761 kr. (normalpris 
1.935 kr.): 9 % besparelse

20-turs rabatkort
Medlemspris 2.706 kr. (normalpris 
3.110 kr.): 13 % besparelse
 
Desuden gælder tilbuddet ”dagens 
ret” i Drivers Lounge til 59 svenske 
kroner hele 2013. Trailer-ordningen 
fortsætter også i 2013.

Læs mere på www.torpare.dk > 
Medlemsfordele > Færger.
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TID TIL  
GENERAL-
FORSAMLING
Kommer du til generalforsamlin-
gen lørdag den 2. marts kl. 12-16 
i IDA’s lokaler på Kalvebod Brygge 
i København, må du meget gerne 
forhånds-tilmelde dig på www.
torpare.dk. Husk, at vi afholder 
generalforsamling på en helt ny 
måde i år med mulighed for at 
møde bl.a. rådgivere og samar-
bejdspartnere samt købe varer i 
webshoppen før samlingen, som 
finder sted kl. 14-16. Du kan vælge 
at deltage i hele arrangementet 
eller fx blot første del. 

Læs mere på de følgende sider.

ER DU  
FLYTTET 
FOR NYLIG?
Husk at meddele sekretariatet, 
hvis du flytter, så vi altid er op-
dateret på din korrekte adresse, 
og du fortsat kan modtage dine 
torpare-blade mv.

NY SEKRETARIATS- 
MEDARBEJDER SØGES
Danske Torpare søger administrativ medarbejder til sekretariatet – se 
job opslaget på www.torpare.dk > Om foreningen > Ledige job. Ansøg-
ningsfristen er den 7. februar 2013.

NYT FRA  
VIDENSBANKEN

Vi er ved at foretage en af de regel-
mæssige ajourføringer af Videns-
bankens afsnit, der omhandler 
”Husets teknik”. 

Foreløbig er "Vand på torpet" 
og "El i huset" blevet gennemgået, 
således at priser er reguleret, samt 
love og regler er opdateret. 

De to afsnit behandler emnerne 
meget bredt. Fx indeholder ”Vand 
på torpet” råd vedrørende vedlige-
hold og renovering af gravede 
brønde, procedurer for reparation 
af husets vandværk samt en ”nøg-
le" til at identificere, hvad der even-
tuelt gør vandet ringe – og hvilke 
filtre eller andre tiltag, man derefter 
kan gribe til.

I ”El i huset” drejer meget sig om 
penge! Hvad koster det at få indlagt 
el, hvordan får man sænket elpriser-
ne, og hvad koster det at etablere 
"egen elproduktion" fra fx solceller? 
Hvordan dimensionerer man elvar-
me, og hvilke elradiatorer bør man 
vælge, er nogle af emnerne.

Næste gang opdaterer vi ”Eget 
afløb”, hvor de kommunale regler til 
stadighed ændres, og hvor ganske 
mange torpare i disse år pålægges 
at opgradere deres afløbsinstalla-
tioner. 

Klik ind på www.torpare.dk >  
Viden > Vidensbanken.

DANSK-SVENSK KALENDER 
FOR 2013
Gå ind på vores hjemmeside, www.torpare.dk, og download den dansk-svenske 
kalender for 2013. Så har du styr på de forskellige mærke- og helligdage.

NYE ÅBNINGS-
TIDER 
I SEKRETARIATET

Per 1. marts 2013 er sekretariatet 
åbent kl. 9-15 mandag til torsdag 
og ellers efter aftale.
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TIL ALLE MEDLEMMER
I henhold til vedtægternes § 6 indkalder bestyrelsen  
i Danske Torpare til foreningens ordinære generalforsamling

Kl. 12.00  Vi åbner dørene for et to-timers blandet program. 
Du kan møde andre torpare, bestyrelsen, de frivil-
lige, medarbejdere og rådgivere samt et udvalg af 
vores samarbejdspartnere på hver sin stand. 

  Til børnene har vi sørget for film, underholdning 
og konkurrence, så der også er noget for dem.

  Som vanligt serverer vi sandwich og drikkevarer, 
mens Torpare-koret underholder med danske og 
svenske sange. Du kan desuden gøre et godt køb 
i webshoppen, der i dagens anledning har nedsat 
priserne.

Kl. 14.00  Fremtidsforsker og forfatter Uffe Palludan cau-
serer over temaet ”Danmark og Sverige – dan sk - 
ere og svenskere” som indledning til selve gene-
ralforsamlingen, der således uden pause går i 
gang umiddelbart efter.

Materiale, tilmelding og fremvisning af medlemskort
Årsregnskab, budget og bestyrelsens årsberetning kan ses på 
hjemmesiden fra den 6. februar 2013. Hvis du kontakter sekre-
tariatet, kan du få materialet tilsendt. Du kan også afhente det 
i sekretariatet. 

For at få et overblik over deltagere beder vi om uforpligtende 
tilmelding på www.torpare.dk eller på telefon 39 29 52 82.  
Du kan vælge at tilmelde dig hele arrangementet eller kun fra 
kl. 12-14 eller 14-16. 

Du skal vise dit gyldige medlemskort 2012/13 i Torpare-recep-
tionen ved Kongressalen for at kunne deltage i generalforsam-
lingen. Her vil du få udleveret et valgkort. Bemærk, at der kun er 
én stemme per medlemskab.

På vegne af bestyrelsen
Per Bonke

LØRDAG DEN 2. MARTS 2013
i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Parkering:
Du finder ca. 80 P-pladser i umiddelbar tilknytning til IDA. I tidsrummet kl. 08.00-17.00 betales per time for parkering. Efter kl. 17.00 er det gratis, hvilket gælder 
alle ugens dage. I receptionen kan der veksles penge eller hæves kontanter. Der kan desuden betales med Dankort i automaterne, hvor man trækker sin P-billet.

Offentlig transport:
Nærmeste togstation er Københavns Hovedbanegård, hvorfra der er adgang til S-tog, regionale og landsdækkende togforbindelser. Gåafstand til IDA Møde-
center er ca. 10 minutter.

Buslinjer standser:
Ved Bernstorffsgade v/DSB GODS (nærmeste busholdeplads): 30, 48, 97N.
Ved Københavns Hovedbanegård: 2A, 5A, 15, 30, 40, 48, 66, 250S, 97N. Ved Polititorvet: 5A, 40, 47, 66.
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DAGSORDEN
for Danske Torpares ordinære generalforsamling

lørdag den 2. marts 2013 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Bestyrelsen foreslår advokat Lars Holm Rasmussen som generalforsamlingens dirigent. 

1. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse.

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

3. Bestyrelsens årsberetning. 

4. Orientering ved sekretariatschef Lars Arent.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab. 

6. Bestyrelsen har ingen forslag, og der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

7. Fremlæggelse og beslutning af budget. Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent øges med 50 kr. til 425 kr.

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Zein og Bent Hansen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bjørn Nielsen. 

9. Valg af fem suppleanter til bestyrelsen.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjørn Donnis, Anders Grand, Claus Egeris og Vibeke Buchwaldt. Bestyrelsen foreslår nyvalg  

af Gitte Kirkeby.

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

11. Eventuelt.
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Ny fritidshus forsikring 
til Danske Torpares 
 medlemmer
En ny skræddersyet forsikring fra Danske Torpare og Säkra giver danske fritids
husejere i Sverige unikke og fordelagtige vilkår.

TEKST: LARS ARENT  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN
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Er du medlem af foreningen, 
kan du nu tegne en forsikring, 
der er møntet på danske ejere 
af fritidshus i Sverige. Prisen 

er konkurrencedygtig, og du er sikret 
dansktalende hjælp ved eventuelle ska-
der. Med forsikringen følger også mu-
ligheden for dækning mod hussvamp, 
hvilket er meget efterspurgt af danske 
fritidshusejere, men sjældent udbydes i 
Sverige. 

Er du allerede forsikringskunde hos 
Säkra, så har Säkra sendt dig et brev 
sidst i januar med information om den 
nye forsikring. Nuværende kunder over-
føres automatisk.     

Løser særlige udfordringer
Danske Torpare har i flere år arbejdet 
for at finde den helt rigtige forsikring til 
medlemmerne. Det afgørende er, at for-
sikringen løser de særlige udfordringer, 
som danskere med fritidshus i Sverige 
har. Både når forsikringen tegnes, og 

hvis der opstår skader. Vi er overbevist 
om, at vi nu kan tilbyde den mest attrak-
tive forsikringsløsning.

Sproglige misforståelser udryddes
Det svenske sprog er sjældent et pro-
blem i hverdagsdialogen. Men når spro-
gets detaljer og nuancer bliver afgøren-
de, ved vi af erfaring, at det kan volde 
problemer. 

Det gælder også i forsikringsspørgs-
mål, fx når forsikringsdækningen skal 
fastlægges, eller der skal diskuteres op-
gørelse efter en skade. Vores nye forsik-
ringstilbud løser de sprogvanskelighe-
der, der kan være.  

Med information på dansk og dansk-
talende skade-vagt gør vi det enkelt og 
let at forstå og anvende forsikringen. 
Samtidig er både Danske Torpares se-
kretariat og Säkras medarbejdere op-
mærksomme på, at danske og svenske 
forsikringsvilkår ikke altid er ens, og der 
derfor er risiko for misforståelser.  

Hjælp fra Danske Torpare
Fra vores juridiske rådgivning ved vi, 
at mange medlemmer synes, at det er 
problematisk, når de skal anvende de-
res forsikring. Hvis du tegner vores nye 
forsikring, er du sikret hjælp fra Danske 
Torpare, hvis du er uenig med forsik-
ringsselskabet eller har brug for lidt 
hjælp til dialogen. 

Sammen med Säkra gør vi alt for at 
fastholde en konkurrencedygtig pris 
på forsikringen, og vi opfordrer dig til 
at tjekke den nye forsikring via et ufor-
pligtende tilbud. Se hvordan du gør,  
og læs mere om den nye forsikring på 
www.topare.dk.

Lars Arent er sekretariatschef  
i Danske Torpare

■

GRATIS 
PRISTJEK AF DIN 
FORSIKRING
Lad os tjekke, om du kan spare 
penge og få glæde af det nye 
forsikringstilbud. Sådan gør du:
•	 	Scan	og	mail	din	nuværende	

forsikringspolice og præmie 
til forsikring@torpare.dk eller 
send det med posten til Danske 
Torpare, Rosenkæret 13 A, 2860 
Søborg.

•	 	Säkra	udregner	et	tilbud,	som	de	
sender til dig. 

•	 	Det	er	helt	uforpligtende	og	
uden binding at få et pristjek.

HAR DU TJEKKET 
FOR NYLIG?
Kun en ud af 10 medlemmer af 
Danske Torpare har sammenlignet 
prisen på fritidshusforsikringer 
de seneste to-tre år. Én ud af 
tre har haft brug for sin svenske 
fritidshusforsikring. 

Kilde: Danske Torpare og Resurs AB, 
medlemsundersøgelse 2012
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Der er en helt særlig stemning, 
når man holder jul i Småland.

Jeg mødtes for nylig med min sven-
ske kollega Ewa Björling i Malmø, 
hvor vi drøftede hindringer for in-
tegrationen mellem Danmark og 

Sverige. Disse hindringer – også kaldet 
grænsehindringer – hæmmer væksten 
mellem landene og hører derfor ikke 
hjemme i det nordiske samarbejde.

Et godt eksempel er de udfordrin-
ger, danske fritidshusejere oplever som 
både husejere og forbrugere i Sverige. 
Det største problem er fraværet af et 
personnummer. Det medfører mange 
hindringer i hverdagen, fx bliver de af-
vist som kunder hos tv- og teleselskaber 
og kan ikke få et kundekort hos detail-
handelskæder.

Denne grænsehindring er så uhen-
sigtsmæssig for det svenske samfund, 
for det betyder, at en række personer 
ikke får lov til at forbruge og lægge 
penge i Sverige. En undersøgelse viser, 
at danske fritidshusejere i 2011 bidrog 
til den svenske økonomi med et forbrug 

på 970 millioner svenske kroner. Der fin-
des derfor store samfundsøkonomiske 
fordele ved at gøre det enkelt og attrak-
tivt at være udenlandsk fritidshusejer i 
Sverige.

Enhver hindring
bør ryddes af vejen
På mødet med min svenske kollega 
var der stor enighed om, at enhver 
hindring bør ryddes af vejen. Vi er der-
for blevet enige om, at der i det kom-
mende år skal fokuseres på at fjerne en 
række navngivne grænsehindringer. 
Det gælder bl.a. hindringer for virk-
somhedspraktik over sundet og autori-
sation af erhverv.

De danske sommerhusejere var også 
blandt de grupper, jeg bragte op under 
mødet. Min svenske kollega noterede 
sig mine synspunker, og det er mit ind-
tryk, at hun vil sørge for, at der bliver 
fundet en løsning.

En ny rapport slår fast, at Øresunds-

DANSKE  
FRITIDSHUSEJERE ER
EN GOD FORRETNING 
FOR SVERIGE
Enhver hindring for integration mellem Sverige og Danmark bør ryddes af vejen, 
skriver ministeren for nordisk samarbejde i dette indlæg. For nylig mindede 
Manu Sareen sin svenske kollega om danske torpares problemer. Hans indtryk er, 
at hun vil sørge for at finde løsninger.

TEKST: MANU SAREEN, MINISTER FOR NORDISK SAMARBEJDE  FOTO: JOHANNES JANSSON

EKSEMPLER PÅ 
GRÆNSEHINDRINGER 
SOM DANSKE 
FRITIDSHUSEJERE 
MØDER

•	 Fraværet af et personnummer.

•	 Anmeldelse af hund og kat, der 
indføres i Sverige.

•	 Opnåelse af kreditværdighed.

•	 Internethandel og brug af 
digitale systemer i Sverige.

•	 Forskellige krav til bygge-
materialer i hhv. Danmark og 
Sverige.

Kilde: Danske Torpare
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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 

broen har styrket integrationen imel-
lem Danmark og Sverige i Øresundsre-
gionen. Integrationen har faktisk været 
guld værd – så meget, at Øresundsbro-
en har tjent sig selv hjem to gange. Rap-
porten understøtter os i, at satsningen 
på et øget samarbejde over Øresund er 
meget værdifuld for begge lande, og at 
vi skal fortsætte ad det spor, vi er be-

gyndt på. Øresundssamarbejdet er gan-
ske enkelt en klokkeklar succes.

Danske torpare  
vil ikke blive glemt
Begge regeringer har allerede gjort me-
get for at fjerne de barrierer, der selvsagt 
er, når to regioner fra to forskellige lande 
skal integreres i hinanden. Der har været 

en del sten på vejen, men den danske 
og svenske regering har gjort en stor, 
målrettet indsats for at fjerne stenene, 
så livet kan blive lettere for borgere og 
virksomheder i Øresundsregionen.

Dette arbejde vil fortsætte i 2013, og 
jeg vil sørge for, at de danske torpare 
ikke glemmes. Godt nyt ønskes. 

 ■

Manu Sareen: Et stort problem for danske fritidshus-
ejere ”er fraværet af et personnummer i Sverige. Det 
medfører mange hindringer i hverdagen, fx bliver 
de afvist som kunder hos tv- og teleselskaber og kan 
ikke få et kundekort hos detailhandelskæder”.
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SPROGFORBISTRET 

HALLØJ PÅ  
HOSPITALET
Da danske Ingrid Muus arbejdede som sygeplejerske i Lapland, var hun pisket til 
at udtrykke sig på svensk. Dét gik ikke altid helt glat.

TEKST: INGRID MUUS  ILLUSTRATION: MET’MARIE LAMBERS

Jeg har lært at tale svensk i 
1970’erne oppe i Lycksele i Väster-
botten ved at få mine hjælp-
somme og engleagtigt tålmodige 

svenske sygeplejerskekolleger til at kor-
rigere mig, hver gang jeg sagde noget 
forkert eller mærkeligt.

At jeg var nødt til at lære svensk, blev 
jeg klar over, da en patient i fortvivlelse 
over ikke at kunne forstå mine anstren-
gelser for at kommunikere med ham, 
råbte ud i lokalet:

”Ta hit nån! Jag begrip’ int’ den där jävla 
lappkärringen”!!

Svensk klang gør  
det ikke alene
Af og til skete fejlen, når jeg i min iver 
blot “forsvenskede” et dansk ord og der-
med troede, at den hellige grav var vel 
forvaret. Det var den ikke altid.

Efter en lille uges ansættelse i en kirur-
gisk afdeling på sygehuset vovede jeg 
også at tage telefonen, da den ringede, 
og en ængstelig pårørende spurgte til 
resultatet af sin mands nylige visit på 
røntgenafdelingen. Manden havde fået 
taget et almindeligt røntgenbillede af 
brystkassen, hvor også hjertets skygge 
kan ses.

”Jo da”, svarede jeg glad og fornøjet, ”hä 
vart jättebra, hjärtat var lite förstört, men 
det …”.

Jeg fik ikke talt ud, før min kollega i sto-
len to meter fra mig hoppede en halv 
meter op, viftede med armene og råbte:

”Nej nej nej, Ingrid – inte förstört utan för-
storat”!

Taknemmelig fik jeg rettet min fortalel-
se og beroliget den skrækslagne kone, 
som et kort øjeblik troede, at hendes 
mands hjerte var “ødelagt”!

Godt grin til svenske kolleger
Det er altid gået bedre for mig med at 
tale end at skrive svensk. Som sygeple-
jerske var jeg jo imidlertid nødt til også 
at forsøge mig udi det skriftlige. Om 
ikke andet skaffede det mine kolleger et 
godt grin indimellem.

Dengang i begyndelsen af 70’erne gik 
man meget, meget langsommere frem 
med hjertepatienter, end man gør i dag. 
Den første dag efter en hjerteinfarkt 
måtte patienten stort set ikke røre en 
finger, og så gik man ganske langsomt 
frem, skridt for skridt. 

Jeg skulle således beskrive, at pågæl-

dende patient nu var kommet så langt, at 
han måtte gå på toilettet, og at han måt-
te spise selv – altså ikke længere have 
bækken i sengen og ikke længere skulle 
mades. I rapporten kom der til at stå:

”Patienten får nu sitta på toa och äta 
själv”.

Der var ikke et øje tørt den morgen til 
vagtskifterapporten.

OVERSÆTTELSE 
FOR DE KNAP SÅ 
SVENSK-KYNDIGE:
•	 ”Ta	hit	nån!	Jag	begrip’	int’	den	där	
jävla	lappkärringen”.		= Få fat på 
en eller anden! Jeg forstår ikke den 
der satans ”lapkælling”. (I starten 
af 70’ere var betegnelsen lapp 
ikke nogen kompliment blandt de 
ældre indbyggere i Västerbotten).

•	 ”Nej	nej	nej,	Ingrid	–	inte	förstört	
utan	förstorat”.		= Nej nej nej Ingrid 
– ikke ødelagt, men forstørret.

•	 ”Patienten	får	nu	sitta	på	toa	
och	äta	själv”.		= Patienten må nu 
sidde på toilettet og spise selv.



februar 2013 I  Torpare  13

Sært svar på filosofisk vid
Da jeg har lært svensk i det nordlige 
Sverige, har jeg tilegnet mig dialekt og 
talemåder, som indimellem skaber lidt 
forvirring. Dels når jeg anvender det 
over for svenskere, som kommer læn-
gere sydfra, og dels når jeg glemmer 
den forskel i betydning, som visse ord 
kan have afhængigt af, hvor ordet bru-
ges.

Jeg stod og talte med en jævnald-
rende dame fra Norrland om fordelen 
ved at have forladt arbejdsmarkedet og 
dermed kunne få lov til at bestemme 

farten selv. Vi mødtes på et fælles om-
råde længere sydpå, hvor vi som “ny-
byggere” går og pusler med husbyg-
geri, haveanlægning og lignende, og 
hun fortalte, at hun skulle tilbage til sit 
arbejde den følgende mandag.

Jeg gav så udtryk for min glæde 
ved det langsomme liv i nybygden ved 
at sige, "att livet är så härligt långsamt 
här i byn". Hun kiggede lidt forvirret på 
mig og sagde, at, ja, det var jo dejligt 
at have lidt at pusle med, lidt at gøre, 
når man nu var her. Det forekom mig 
at være et sært svar på min filosofiske 

bemærkning, men jeg kunne ikke rigtig 
finde ud af, hvad der var galt.

Jeg spekulerede i nogle dage, og 
pludselig indså jeg min fadæse: I Norr-
land bruger man ordet långsamt om 
noget, som man synes, er lidt kede-
ligt – men det var jo præcis det mod-
satte, jeg mente. Da jeg senere mødte 
damen igen, fortalte jeg hende om 
mit flop, og det viste sig, at hun også 
havde tænkt og var kommet frem til, 
at jeg nok ville have sagt, "att livet gick 
sakta här i byn".  

■
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NABOSKABETS 
OVERRASKELSER
Brugen af ejendommene, forventningerne til omgivelserne og niveauet for egne 
udfoldelser er sjældent de samme på hver side af naboskellet på svensk grund.  
Det giver jævnligt anledning til stille undren, indestængt irritation eller ligefrem 
åbenlys konflikt.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN  FOTO: CARSTEN HOLMBO JENSEN

Siger man naboskab, vil de fleste 
nok spontant forbinde det med 
noget positivt, gensidigt og 
udbytterigt. Forhåbningen må 

da også være, at man som ejer af fast 
ejendom i Sverige oplever sådanne kva-
liteter, navnlig når det gælder forholdet 
mellem en svensk fastboende og en 
dansk fritidsgæst. 

Anledningen til denne artikel er en 
række tilfælde, hvor torpare-forenin-
gen har modtaget henvendelser fra 
medlemmer, der overraskes over nabo-
ens aktiviteter, som forstyrrer roen og 
idyllen.

Omgivelserne ændrer sig
Det gennemgående træk har været, at 
man især på ensomt beliggende ste-
der med langt til naboerne og masser 
af uberørt natur omkring sig oplever 
nabo-initiativerne som særligt forstyr-
rende og krænkende. I det store sven-
ske udendørs ”rum” tænker man sjæl-
dent på, at skove, søer og ikke-dyrkede 
marker ejes af nogen, der en dag finder 
på at ændre tingenes tilstand. 

Har man 100 meter eller mindre til 
sin granne og kan følge dennes færden 
gennem vinduerne eller ved jævnlige 
samtaler, er man som regel på forkant 
med begivenhederne. Har man deri-
mod anbragt sig på en rigtig ödegård, 

hvor man hverken ser eller kender eje-
ren til naboskoven, kan den barske vir-
kelighed være, at man efter den danske 
vinter kommer op til enten en ryddet 
skov, der efterlader torpet vindblæst 
og udstillet, eller til en nyplantning, der 
allerede efter to-tre år er vokset op i 
synsfeltet til søen og elgenes yndlings-
pladser. 

Lige så indgribende kan det føles, når 
det tilgroede hjulspor på genboarealet 
er afløst af en seks meter bred grusvej 
til brug for tømmertransporter, eller en-
gen i udkanten af udsigten skal udnyt-
tes til tørvegravning. 

Som regel er den eneste kommentar 
til dette, at det er man nødt til at accep-
tere. Vi har ikke købt en andel af et svensk 
frilandsmuseum, men har selv fristet 
skæbnen ved at vælge vores fritidshus 
langt fra de traditionelle feriesteder ved 
kysterne, de store søer eller i stugbyarna, 
som svenskerne foretrækker.

Den private ejendomsrets  
fordele og virkninger 
Den private ejendomsret giver som ud-
gangspunkt ejeren mulighed for enhver 
udnyttelse på arealet. Bygninger og 
anlæg, der er i nærheden af naboejen-
domme, eller som kan afgive eller ud-
sende generende virkninger, skal over-
holde højde- og afstandskrav og i de 

fleste tilfælde søges godkendt eller an-
meldes hos myndighederne i henhold 
til bygge-, plan- eller miljølovgivningen. 

I de seneste år udgør opførelsen af 
vindmøller et nyt eksempel på anlæg 
med ganske vidtrækkende konsekven-
ser. Deres betydning for samfundsud-
viklingen og energiforsyningen skal 
ikke diskuteres i denne artikel. Men et 
faktum er, at anlæggene ofte påvirker 
lokalområdets udseende og infrastruk-
tur ganske betydeligt.  

Udvinding af råstoffer fra undergrun-
den – grusgravning, tørvegravning og 
stenbrydning – er andre, mere klassiske 
eksempler på typisk anvendelse af den 
svenske naturs ressourcer. Også i disse 
tilfælde skal en række myndighedskrav 
opfyldes, og som nabo til disse aktivite-
ter kan man regne med, at der foretages 
en grundig sagsbehandling, hvor på-
virkningen af natur og omgivelser un-
dersøges nøje. 

Påført skade eller ulempe  
giver ikke erstatning
Kun i få og sjældne tilfælde ender det 
imidlertid med, at en ejendomsejer ikke 
får lov at udnytte sin ejendom. Ærg-
relsen over at være påført skade eller 
ulempe giver dog ikke erstatning eller 
anden kompensation – der skal ”mere 
til”: Aktiviteterne skal beviseligt føre til 
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økonomisk tab for naboen i overens-
stemmelse med domstolenes bedøm-
melse, og man er ikke som fritidshusejer 
på forhånd sikret beskyttelse eller nyder 
en fortrinsstilling, når det levande land-
skapet udvikler sig.

De fleste danske torpare har mærket 
skovbrugenes drift på én eller anden 
måde. Veje udbygges, så store tømmer-
transporter kan færdes, eller eksiste-
rende veje beskadiges af samme. Store 
træer hælder faretruende nær skellet til 
fritidshuset. Skovpartier ryddes, så læ og 
spadserestier forsvinder. Marker tilplan-
tes, så huset kommer i skygge, eller ud-
sigter forsvinder. Sker der ingen direkte 
skader på fritids-torparens ejendom, må 
han affinde sig med erhvervets og pro-
duktionens virkninger.

Hvad kan torparen gøre?
Selvom chancerne for at undgå ændrin-
ger på naboarealerne ikke er store, bør 
man kontakte ejeren og på en fredsom-
melig måde gøre rede for sine synspunk-
ter. Ofte kan man nå til en forståelse, hvor 
naboen tilrettelægger sine aktiviteter på 
en mindre forstyrrende måde, eller man 
kan opnå aftale om at købe eller leje de 

nærmeste dele af det areal, hvor ændrin-
gerne skulle finde sted. 

Er naboen afvisende, og har man ikke 
allerede modtaget information eller fore-
spørgsler fra myndighederne om emnet, 
må man i stedet kontakte kommunen og 
forhøre om mulighederne for at påvirke 
processen. Virker det uoverskueligt, kan 

Danske Torpares medlemsrådgivning i 
de fleste tilfælde bistå med starthjælp 
og henvise til professionel assistance.

Som i andre situationer, hvor nabokon-
takt bliver nødvendig, må det generelle 
råd være, at man husker, at vi er på ude-
bane og respekterer naboens udgangs-

punkt som den, der til daglig skal leve 
på – og måske leve af – sin ejendom. 
Således at man ikke kommer til at på-
tvinge danske normer og forventnin-
ger, hvor den svenske tankegang og 
de svenske regler kan være markant 
anderledes.

På vej til at købe hus?
Den kommende torpare, der ikke har 
købt ejendom endnu, bør i sin søgen 
efter meget afsides beliggende steder 
huske på, at forandringer af den art, der 
er beskrevet her, kan forekomme me-
get voldsomme. Et feriehus i et mere 
udbygget område, med naboer i synlig 
afstand, giver erfaringsmæssigt større 
sikkerhed for, at omgivelserne ikke æn-
drer sig væsentligt. 

Måske er det ikke noget opmuntrende 
råd for den, der foretrækker ensomhe-
den og vil langt bort fra hverdagslivets 
trængsler, men risikoen for skuffelser 
skal tages i betragtning, medmindre 
langsigtede planer foreligger og giver 
beroligende svar.

Lars Holm Rasmussen er advokat. 
■

”Et feriehus i et mere 

udbygget område, med 

naboer i synlig afstand, 

giver erfaringsmæssigt 

større sikkerhed for, at 

omgivelserne ikke ændrer 

sig væsentligt”



16  februar 2013 I  Torpare

Ole Andersen fortæller gerne om de noget 
upåagtede og ikke altid lige populære dyr.

SANGSVANEN
– den med lige hals
Sangsvaner yngler højt mod nord i subarktiske områder, men i vores tidsalder 
lægger flere og flere af dem æg og får unger længere sydpå. Så langt mod syd, at 
man som dansk torpare nu kan være heldig at have ynglende sangsvaner i den 
nærmeste sø eller mose!

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN
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➜

Sangsvanen – på svensk sång-
svan og på latin Cygnus cygnus 
– er den ene af vores tre nordi-
ske svaner. Den anden er pibe-

svanen, mindre sångsvan, som også er 
hvid, men mindre, og fordelingen af 
gult og sort på næbet er anderledes 
end hos sangsvanen. Den tredje art, 
knopsvanen, knölsvan, har rødt næb 
med en sort knop.

Knopsvanen er velkendt og er nu 

blevet Danmarks nationalfugl, efter at 
storken blev "træt af at spanke her i 
vore kær og vore grønne moser”.

Knopsvanen er en almindelig yng-
lefugl i Danmark, mens sangsvanen 
tager højt mod nord. Den yngler i et 
bredt bælte fra Island over Nordnorge, 
Nordsverige, Finland, Rusland og ud til 
Stillehavet. Sagt på en anden måde: 
Sangsvanen yngler i dette områdes 
subarktiske dele. Det vil dog sige: Så-

dan var det før, men fugle ændrer va-
ner, og dét kommer jeg til senere.

Vild med vinter i Danmark
Efter en kort og hektisk yngleperiode i 
en kort og noget ustabil sommer oppe 
nordpå trækker sangsvanerne sydpå, 
ned til Sydsverige og Danmark, og hvis 
vinteren bliver lang med hård frost og 
sne, udstrækkes vinterkvarteret ned 
gennem Europa.
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Hvis vi har en ”normal” vinter i Dan-
mark, bliver cirka halvdelen af den 
nord russiske/skandinaviske bestand af 
sangsvaner i Danmark, har man regnet 
ud. De seneste tal viser, at det drejer sig 
om 15.000-17.000 sangsvaner.

Grunden til, at de er så glade for Dan-
mark, er ændringen af markdriften i 
Skåne og i Danmark, idet sangsvanerne 
er helt vilde med de vidtåbne marker 
med vinterhvede og raps. Derfor vil 
man se store flokke af sangsvaner gå 
og græsse på markerne og derved op-
bygge en fedtreserve, som gør dem i 
stand til bedre at klare den lange flyve-
tur op til ynglepladserne og til at opnå 
en bedre ynglesucces.

At sangsvanen fouragerer på mar-
kerne – som er et rent tag-selv-bord 
– gør, at dødeligheden bliver mindre. 
Knopsvanen derimod har sværere ved 
at klare en hård vinter, da den på denne 
årstid også vil søge føde i vores fjorde 
og søer, der som regel er tilfrosne. Re-
sultatet er stor dødelighed. De døde 
svaner, man finder efter en hård vinter, 
vil derfor som regel være knopsvaner.

Flere yngler nær danske torpare
Som tidligere nævnt: Fugle ændrer 
gerne vaner, når det gælder artens be-
ståen. Flere og flere sangsvaner orker 
ikke længere at flyve så langt mod nord 
for at yngle og dermed risikere, at af-
kommet går til i forårssnestorme, dør af 
kulde eller bliver ædt af polarræve. 

Tendensen er, at yngleområderne 
udvides mod syd – så man som dansk 
torpare nu kan være heldig at have 
sangsvaner ynglende i den nærmeste 
sø eller mose! Mest hvor der gror rige-
ligt med dyndpadderokker, hvad sva-
nerne er afhængige af i yngleperioden.

Jeg har set ynglepar i et søområde 
ved Örkelljunga og i søerne ved Mar-
karyd. Sidste forår på et tidspunkt, hvor 
hovedtrækket skulle være overstået, så 
jeg et sangsvanepar på en mark ved 
Tormanstorp, lige syd for Markaryd.

“Sangen” skabte overtro
Jeg mangler at fortælle, hvordan en 
sangsvane ser ud. Det er en ret stor 

hvid fugl med en lang og lige hals (i 
modsætning til knopsvanens hals, der 
næsten altid er graciøst bøjet som en 
“svanehals”). Næbet er orange-gult 
med sort næbspids. Pibesvanen ligner 
den meget, men den er mindre, og de 
gul-orange og sorte farver på næbet er 
fordelt anderledes.

Sangsvanernes vingeslag er lydløse, 
og de flyver altid i en stramt opbygget 
kileformation. Hos knopsvanen høres 
den kendte susende lyd fra vingerne 
under flugten. Og mens knopsvanen er 
en tavs fætter både til vands og i luften, 
er sangsvanen utrolig snakkende. Tak-
ket være en udposning på luftrøret kan 
dens stemme eller “sang” høres på lang 
afstand. Det minder lidt om den kom-
munikation, man kan høre fra grågæs 
eller traner.

Svanesangen har givet anledning til 
overtro. I gamle dage troede man, at 
det var en dødssang, at fuglen sang 
på sidste vers. Derfor var den også en 
hellig fugl hos dele af den finske almue 
(den jævne, finske bondebefolkning).

Sangsvanen er mere sky end knop-
svanen – af bitter erfaring, da den blev 
voldsomt efterstræbt i det meste af 
forrige århundrede. Men dét vil sikkert 
ændre sig med tiden. På Island ruger 
fuglen i dag helt tæt ved bebyggelser.

Johannes Larsen var
flittig med sangsvaner
En fugl, der som sangsvanen har et op-
højet og næsten aristokratisk kontrafej 

og et blik, der ser det hele sådan lite 
grann från ovan, vil i sin uudgrundelig-
hed altid pirre vores nysgerrighed. 

Jeg kunne gætte på, at det er derfor, 
at Danmarks store fuglemaler Johan-
nes Larsen igen og igen vendte tilba-
ge for at tegne og male motiver med 
sangsvaner. Kun få gange pryder knop-
svanen hans billeder. På museet i Kerte-
minde, som hans villa er en del af, har 
han dekoreret væggene i spisestuen 
med freskomalerier, der viser Danmarks 
dyreverden, og på en af væggene har 
han malet et motiv med flyvende sang-
svaner. Det er bl.a. brugt som muse-
umsplakat.

Johannes Larsen havde også ejen-
dom i Sverige, i Boxhult i Småland, men 
brugte den ikke meget. Det har nok 
været lidt for primitivt i forhold til den 
smukke bolig på Møllebakken i Kerte-
minde.

Når Johannes Larsen malede, lå der 
altid et stort forarbejde bag det ende-
lige resultat. I dag bruger man jo fotos, 
men da Larsen også var jæger, og det 
var før, man talte om politisk korrekt-
hed, tog han sin bøsse og gik på jagt, 
hvis han havde brug for en bestemt 
fugl til sine studier. I hans atelier hæn-
ger en farvelagt tuschtegning af en død 
sangsvane, hvor han omhyggeligt har 
gjort rede for næbfarver og fjerdragt.

Lang pause i radioen
Engang blev fuglemaleren interviewet 
til radioen, og journalisten lagde ud 
med at stille spørgsmålet: ”Hør, sig mig, 
Johannes Larsen, hvordan bliver Deres 
værker til”?

Dyb tavshed. Journalisten ventede 
tålmodigt. Vel nok den længste pause 
i Danmarks Radios historie. Men han 
spurgte så igen: ”Ja, sig os nu, Johannes 
Larsen, hvordan maler De egentlig De-
res billeder”? Endelig kom svaret – på 
klingende fynsk: ”Ja, det drejer sig jo 
bare om at komme u' til fuglene og så 
se å' få dem tegnet, inden de flyver”.

  ■

”Svanesangen har givet 

anledning til overtro.  

I gamle dage troede man, 

at det var en dødssang, at 

fuglen sang på sidste vers. 

Derfor var den også en 

hellig fugl hos dele af den 

finske almue”
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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 

Altid en afgang der passer

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

Hold en dejlig pause på færgen
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Danske torpare  
er med til at passe på 
SVENSK KULTURARV
Som ejere af ældre og kulturhistorisk værdifulde bygninger bidrager mange danskere 
til at bevare og sikre en del af svensk kulturarv. På et heldagsarrangement lørdag 
den 20. april vil svenske eksperter vejlede og inspirere omkring traditionelle bygge
metoder og materialer.

TEKST OG FOTO: HENRIK ENEVOLDSEN

Vi kørte utallige læs af gipsplader, brædder og gammel glasuld væk for at komme ind til de oprindelige 
overflader og starte forfra på traditionel vis. Der blev højere til loftet, varmere og færre mus!
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➜

Talrige huse i Sverige af stor kul-
turhistorisk værdi ejes af dan-
skere. Det drejer sig ikke bare 
om de ældste huse, men også 

om mange af høj kvalitet fra fx 1920 til 
1950. Da bygningerne ofte ligger i tyndt 
befolkede områder, hvor de ellers mu-
ligvis ville være overladt til sig selv, bæ-
rer danske ejere ofte ligefrem ansvaret 
for, at husene bevares for eftertiden.

Er det nu så vigtigt? Er det i sidste 
ende ikke en privatsag, hvordan man 
holder og eventuelt ændrer sit hus? 
Rent formelt er det naturligvis, men 
spændende og fantastisk nok opdager 
mange, hvor stor en glæde der er i at 
tage vare på sit hus, så det bevarer dets 
kulturhistoriske værdi – og at der tilmed 
ofte er smukke løsninger og rigtig god 
økonomi i det. 

Sådan er det i hvert fald gået i min 
familie. For os blev købet af en gård i 
det sydlige Småland begyndelsen på en 
uventet opdagelsesrejse ind i traditio-
nelle håndværk, metoder og materialer. 
Det har alt sammen ført til anderledes 
resultater end dem, familien havde i 
tankerne, da vi købte huset.

Blev bidt af det enkle og originale
Vi søgte og fandt et hus, der som ud-

gangspunkt var i relativt god stand, og 
vi startede i det små med maling og ta-
pet og almindeligt vedligehold. Hurtigt 
opstår der dog mange svære spørgsmål, 
når man skal vedligeholde og renovere 
sit ældre hus:

Skal man vælge plastikmaling (som 
farvehandleren siger, og som bygge-
markedet sælger) eller linoliemaling? 
Skal man skifte til termoruder eller til 

mundblæst glas? Skal man isolere mere 
og med hvad? Er det en god idé at la-
kere gulvene? Hvilke farver skal man 
vælge, for at det ser rigtigt ud? Hvordan 
mon det så ud før? Osv., osv.

Jo mere vi satte os ind i, hvordan huse 
blev bygget og vedligeholdt før i tiden, 
jo mere fik vi lyst til at prøve selv. Vi blev 
simpelthen bidt af det enkle og origi-
nale og af, hvor smukke og holdbare 
resultater man opnår med traditionelle 
metoder og materialer.

”Ud røg vognlæs af 

gipsplader, spånplader, 

glasvæv, listelofter og 

andet, der umiddelbart 

så nydeligt ud, men 

som fuldstændig havde 

skjult husets oprindelige 

kvaliteter”

Ligger jordniveauet for højt, rådner sylden (fundamentet), og huset synker. 
Læg mærke til nederste tømmerstok til højre. Hvad gør man?

LÆR OM  
BYGNINGSRENOVERING

Deltag i foreningens heldagskursus 
lørdag den 20. april 2013 kl. 9-18 
i Sverige. Om formiddagen er der 
foredrag og rundvisning af ekspert 
i byggnadsvård hos Folkes Bygg 
i Hanaskog. Om eftermiddagen 
er der mulighed for at få konkret 
rådgivning af svenske eksperter og 
erfarne torpare på en gård uden for 
Älmhult. 

Arrangementet koster 225 kr. 
inkl. aftensmad. Læs mere, og 
tilmeld dig på www.torpare.dk  
> Aktiviteter > Hus, teknik & 
vedligehold fra den 13. februar 
2013.
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Derfor: Ud røg vognlæs af gipsplader, 
spånplader, glasvæv, listelofter og andet, 
der umiddelbart så nydeligt ud, men 
som fuldstændig havde skjult husets op-
rindelige kvaliteter. Det var, som om hele 
husets historie åbnede sig.

Respektér huset og dets fortid
Mange ting har vi dog ikke lavet om på, 
for målet er ikke at renovere alt. Målet er, 
at det, der bliver renoveret, hele tiden 
respekterer huset og bevarer den kultur-
historiske værdi.

Indimellem er det besværligt, at alle 
materialer og vejledninger ikke bare kan 
hentes i det lokale byggemarked. Men 
når man først er i gang, opdager man 
også, at de enkle metoder og materialer 
er lette at arbejde med, holder godt og i 
længden ikke er væsentligt dyrere.

Inspiration og viden kan man hente 
mange steder. Fx på nettet, i tidsskriftet 
“Gård & Torp”, i publikationer fra Svenska 
Byggnadvårdsföreningen samt i bøger 
som den gamle klassiker “Så renoveras 
torp och gårdar” og den nyere “Stora bo-
ken om byggnadsvård”.

Arrangement med kyndige folk
Undervejs er vi stødt på gode og kyn-
dige eksperter og håndværkere, og det 
er nogle af disse, der lørdag den 20. april 
optræder ved et arrangement for med-
lemmer af Danske Torpare. For andet år 
i træk er foreningen vært for et arrange-
ment, hvor der om formiddagen er fore-
drag og spørgsmål/svar hos Folkes Bygg 
& Byggnadsvård i Hanaskog nord for Kri-
stianstad.

Folke Carlsson brænder for de tradi-
tionelle metoder og materialer, og det 
er meget inspirerende og øjen-åbnende 
at høre ham tale sig varm om vinduer, 
plastikmaling og mineralulds-isolering. 
Både underholdende og rystende!

Om eftermiddagen samles vi på vo-
res gård, og på programmet står mindre 
foredrag, udveksling af erfaringer ind-
byrdes og mulighed for at drøfte spørgs-
mål med eksperter fra Svenska Bygg-
nadsvårdsföreningen. Eksperterne tager 
imod deltagernes spørgsmål på forhånd, 
så de kan være forberedt. Sidste år kom 
vi langt omkring, lige fra spørgsmål om 
farvesætning af indvendigt træværk til 
reparation af tømmerkonstruktioner.

Dagen afsluttes med fællesspisning 
af god mad fra den lokale kogekone, så 
der også er noget for smagssansen. Vi ser 
frem til en spændende og inspirerende 
dag! 

 ■Jo, det lykkedes at få det oprindelige vindue renoveret og sat på plads.

Mon det kan blive til et godt vindue igen 
og komme op på sin oprindelige plads?

Udspændt pap (“papspænding”) er nemt og 
genialt til gamle huse med skæve og ujævne 
vægge. Papspænding kan også bruges i fx 
dryssende lofter.
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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.

 
 
 

 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

4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk






















































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

www.scandlines.dk

En billet – flere afgange



















































GSM-Mini B 




www.torpare.dk

TID!
Det är hög tid för 

rostskydd på din bil.
Ring mig på DINITROLCENTER 

i Hässleholm och boka 
behandling!

0451-82090 • Esse Nathell

Rostskyddsgarantin är
i stort sett meningslös

Rapporterade TV4-Nyheterna och Rapport den 23 januari, 2011.
Flera medier har uppmärksammat att de flesta rostskyddsgarantier 
har så tuffa villkor att de i praktiken aldrig kan åberopas av bilägarna. 
Dessutom får var femte ny bil rostbetyget Underkänt i Vi Bilägares 
tester (se www.vibilagare.se).

Är du osäker på om din bils rostskydd 
verkligen skyddar mot rost?
Det ska du inte behöva vara. Jag gör en rostskyddskontroll med
specialinstrument på mer än 65 punkter där rost uppkommer.
Du får en professionell och tillförlitlig rapport
om din bils roststatus på mindre än en
halvtimme för endast 250 kr (ord pris 450)
när du bokar tid före 31 december.

 PS Jag ingår i Dinitrol ® Center. Sveriges ledande kedja för
bilrostskydd och finns över hela Sverige. www.dinitrolcenter.se

Esbjörn Nathell,
Dinitrol® Center,
Hässleholm.
Ring mig på
Tfn 0451-820 90.

.se

1   ddni.09x021_mlohelssäH snonna-F̊A 2011-10-26   11.54
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
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”Dessa för vår ort egendomliga fordon, 
som kallas ‘Sparkstöttingar’, ett slags 
kälkar som framdrifwas därigenom, att 
en person, som står bakpå medarna, då 
och då sparkar till med endera foten ...”.

Denna den första, kända beskrivning 
av sparken stod att läsa i Norrbottens-
Posten i mars 1872. Trots att ett otal år 
förflutit, står sig beskrivningen såväl 
som sparken än idag.

Med stor sannolikhet är sparken, den-
na vidareutveckling av kälken, en svensk 

(närmare bestämt Piteå-relaterad) inno-
vation, som spred sig främst till snörika 
länder såsom Finland och Norge.

Skolplikt och arbetspendling
startade dess storhetstid
Dess storhetstid startade i samband 
med skolplikten, då barnen dagligen 
nödvändigtvis måste färdas långa 
sträckor. Även arbetspendlingen, som 
ökade avsevärt i och med industriali-
seringen, ledde till att ett stort antal 

landsbygdsbor var i behov av billiga, 
lättskötta färdmedel. Sparken var där-
vidlag utmärkt, då den inte enbart var 
billig i drift utan även, på grund av de 
långa medarna, snabb att föra fram på 
snöig eller isbelagd mark.

Sparkens verkliga genombrott kom 
då den började tillverkas fabriksmäs-
sigt. Mest känd är förmodligen Or-
sasparken, en stålspark utvecklad av 
Erik Timander och Anders Bertas. I Orsa 
tillverkades under 1930-talet omkring 

NÅGRA ORD  
OM SPARKEN
Visste du, att världsrekordet för manuellt framförd sparkstötting är 86,78 km i 
timmen? Eller att detta snabba, billiga, sunda och miljövänliga åkdon med långa 
medar har ett alldeles eget museum i födelsestaden, Piteå?

TEKST OG FOTO: THOMAS WALLSTÉN
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25 000 sparkar. 1948 tillverkades hela 
135 000 exemplar, och sparken fortsatte 
vara en storsäljare under 1950-talet. Un-
der 1970-talet sjönk dock produktionen 
till ungefär 10 000 sparkar per år.

Kurvan över produktionen speglar för 
övrigt i hög grad snötillgången, men 
även förändrade levnadsmönster och 
övergång till andra åkdon spelar natur-
ligtvis in.

Ett fordon i tiden
med ett flertal rekord
Ett flertal sparkrekord har genom 
åren noterats. Under 1880-talet åkte 
en sparkburen man över isen från Pi-
teå till Torneå. Den anmärkningsvärda 
sträckan på 21 mil avverkades på 24 
timmar. En annan man tog sig med 
mycket tungt lastad spark från Umeå till 
Sundsvall – en sträcka på över 27 mil – 
på endast tre dagar.

Piteå, som sannolikt är sparkens fö-
delsestad, finns med i Guinness rekord-
bok då staden 1999 samlade ihop 1334 
sparkar i vad som blev världens längsta 

VERDENS ENESTE 
MUSEUM OM 
SPARKSTØTTINGER

Artiklens forfatter, Thomas Wall-
stén, står bag Piteå Sparkmuseum 
– verdens eneste museum,  som 
udelukkende er helliget spark-
støttinger.

ÅBENT ÅRET RUNDT – efter aftale. 

Se nærmere på:
www.wallstens.se/sparkmuseum.asp 
og
www.pitea.se > Turism och nöje >  
Se > Museum > Piteå Sparkmuseum

sparktåg. Världsrekordet för manuellt 
framförd spark är 86,78 km i timmen. 
Detta rekord sattes i Sälen 1995 av Nils 
Masgård. Masgårds legendariska spark 
finns idag att beskåda i Piteå Sparkmu-
seum, världens enda museum helt äg-
nat åt sparken.

Anmärkningsvärt är att Norrbotten 
aldrig haft någon egen framställning av 
sparkar. Likväl har författaren av denna 
text med hjälp av generösa, vänliga och 
engagerade människor lyckats samla 
ihop ett sjuttiotal sparkar. Dessa finns 
alltså att beskåda i Sparkmuseet.

Gott för hjärta och meditation
Förhoppningen är att detta utomor-
dentliga färdmedel inte enbart ska 
vara ett musealt föremål. Nej, sparken 
– denna miljövänliga, billiga skapelse 
som dessutom gör gott för hjärtat – är 
sannerligen ett fordon i tiden.Dessutom 
manar det repetitiva färdsättet, där föra-
ren ”då och då sparkar till med endera 
foten”, till eftertanke och meditation.

Kanske sparkade Werner Aspenström 
genom ett snötäckt landskap då han 
kom på följande ord, ord som står att 
läsa i diktsamlingen Sorl (1983) och som 
får avsluta denna kortfattade text om 
sparken:

”Innan mars månad 
snöpligt försvinner, några 
ord om sparkstöttingen,
byvägens oförbätterliga 
fordon,
den frusna insjöns 
osänkbara båt.
Omålad, stel men styrbar
stod den i grindhålet
och pekade bort mot 
skogsbryn,
kråkor och sparsamma 
gårdar.
Vantarna kramade 
handtagen,
pjäxan tog spjärn mot 
jordklotet
och så bar det iväg
till handelsboden”.  

Werner Aspenström
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FRA KULØRTE POST-IT 
TIL TORPARE-TILBUD
Der ligger et stort arbejde bag foreningens tilbud om aktiviteter. Arbejdet bæres af  
frivillige, og i spidsen står Jørgen Steen som formand for aktivitetsudvalget. Han 
brænder især for selve processen, når et nyt katalog med kurser og arrangementer 
skal sammensættes. Fortsatte aktiviteter kræver flere frivillige hænder i fremtiden.

TEKST: MARIAN C. PRESTAGE  FOTO: BENT EIDE

Formanden for aktivitetsudvalget, Jørgen Steen, har som mål, at der for hver aktivitetssæson skal være mindst 10-15 procent 
nyheder ud over de populære gengangere. Jørgen Steen (t.v.) ses her sammen med foreningens formand, Per Bonke.



Tilbage i 1969 købte Jørgen 
Steens svigerforældre et hus i 
Sverige. Da han og hans kone 
sidst i 80’erne overtog huset, 

meldte de sig samtidig ind i Danske 
Torpare. Nogle år senere blev han lidt 
tilfældigt involveret i foreningen ved en 
generalforsamling.

– Der var nogle brokkehoveder, så jeg 
rejste mig op og sagde, at nu kan det 
være nok! Bagefter var der nogen, der 
pegede på mig og spurgte: “Kunne du 
tænke dig at hjælpe til i foreningen”? 
Og så var min Danske Torpare-karriere 
startet, siger Jørgen Steen.

Hjertet banker for  
team-arbejde
Jørgen Steen startede i aktivitetsudval-
get som menigt medlem, og året efter 
blev han valgt som suppleant til besty-
relsen. Han har nu været formand for 
aktivitetsudvalget samlet i knap fem år 
og er tillige bestyrelsesmedlem.

År efter år sørger aktivitetsudvalget 
for, at torparne kan lære svensk, høre 
nærmere om juraen ved huskøb, blive 
klogere på brøndforhold, høre svensk 
musik osv. til billige penge. Netop i 
dette nummer af bladet kan du nyde 
frugterne af aktivitetsudvalgets seneste 
arbejde.

Formanden betragter først og frem-
mest sig selv som “praktisk gris”. Han 
blomstrer mest, når det handler om det 
praktiske arbejde, coaching af de frivil-
lige, team-arbejde og selve processen 
i at udarbejde et helt aktivitetskatalog.

– De ting, der interesserer mig mest, 
er at møde nye mennesker, at dele et 
fælles mål, at bygge teams op og se, 
hvad vi kan udvikle det til. Ikke mindst 
gælder det om at få det bedste ud af 
hver enkelt frivillig med de kompeten-
cer og interesser, han eller hun måtte 
have. Med respekt for den enkeltes tid. 
Det er især sjovt, når vi holder vores idé-
workshops. Så flyver det med kulørte 
post-it, og tavlen er fuld af forslag til 
aktiviteter: Ja, nej, ved ikke! Der er frem-
drift i processen, fortæller Jørgen Steen.

Frivilligt fuldtidsarbejde
Når de to aktivitetssæsoner står på sit 
højeste i idéfasen, kan det frivillige en-
gagement som udvalgsformand af og 
til fylde en normal arbejdsuge, og selv-
om Jørgen Steen gik på efterløn i 2010, 
kan det tage overhånd. Efter en periode 
med stress i sit lønnede job som pro-
ceskonsulent ved han godt, hvor græn-
sen går, og hvornår han skal sige stop.

Sidste år blev der dog mere luft i ka-
lenderen, og i dag koncentrerer han sig 
primært om at indkalde til, planlægge, 
afholde og referere møderne i udvalget. 

Andre opgaver som fx kontakt til mu-
lige foredragsholdere, værtsrollen, ind-
samling af kursustekster og indgåelse af 
aftaler fordeles mellem medlemmerne 
af udvalget.

Et udvalg i fremtiden?
Den største udfordring er, at udvalget 
overlever ved hjælp af frivillige, og tor-
parne fortsat kan nyde godt af forenin-
gens meget forskellige arrangementer 
og kurser – gyldne gengangere som 
nye tilbud. Der er i alt seks medlemmer 
i det aktive udvalg. Fire har været med 
i mange år, og to er relativt nye. Over-
levelse afhænger af, at nye frivillige har 
lyst til at bidrage til at skabe aktiviteter, 
som falder i medlemmernes smag.

– Det er et “lucky punch” at finde 
medlemmer, som brænder for at arbej-
de frivilligt. For mig er det vigtigt, at de 
forstår foreningsidéen og målgruppen 
samt er åbne, spontane og diskussions-
lystne og kan samarbejde. Foreningen 
skal yde noget til gengæld. Og det er 
bl.a. at tilbyde et helt unikt fællesskab 

med andre torpare og muligheden for 
ansvar og meget selvstændige opgaver.

Danske Torpares nye jysk-fynske 
netværk står for Jørgen Steen som en 
spændende inspirationskilde. Netvær-
ket er allerede i gang med at udvikle 
egne lokale arrangementer og har tre 
aktive og kreative tovholdere.

– Det er græsrødderne, der virkelig 
sætter sig, og ordet “social” er en stor del 
af netværket og samarbejdet i Jylland.

Fra minus til plus
Jørgen Steen har ikke arbejdet i Dan-
ske Bank i 42 år for ingenting. I hans tid 
som formand for aktivitetsudvalget er 
det lykkedes den tidligere bankmand 
at vende et større underskud til balance 
og et mindre overskud i 2012.

– Når vi laver aktiviteter, skal det give 
merværdi. Vi skal ikke lave noget, der 
findes billigere ude i byen, for så har vi 
ikke forstået opgaven. Men økonomien 
skal også hænge sammen, siger han.

Sådan skulle det gerne fortsætte  
i de kommende år, hvis det står til Jør-
gen Steen, men det kræver, at udvalget 
overlever og kan tiltrække og fastholde 
nye frivillige hænder. Det er formandens 
fornemste opgave lige nu.  

                       ■

“Det er især sjovt, når vi 

holder vores idé-workshops. 

Så flyver det med kulørte 

post-it, og tavlen er fuld af 

forslag til aktiviteter”

NYE  
AKTIVITETER  
I 2013

Som noget nyt får du her i bladet 
blot et overblik over kommende 
arrangementer. De kan læses i 
fuld længde på hjemmesiden. 

Se det nye aktivitetsprogram på 
side 30-31, og læs mere og tilmeld 
dig på torpare.dk > Aktiviteter 
(husk at logge ind) fra onsdag 
den 13. februar 2013 kl. 9.00.
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VÆR AKTIV  
OG LÆR NYT I 2013  
– SAMMEN MED ANDRE TORPARE 

S å er der igen nye aktiviteter i 
foreningen. Lad dig friste af 
programmet, og tilmeld dig  
de ønskede aktiviteter fra ons-

dag den 13. februar 2013 kl. 9.00 på 
www.torpare.dk under ”Aktiviteter”. 

Igen spænder aktiviteterne vidt og helt 
frem til maj 2013. Der er både populære 
gengangere inden for bl.a. jura og teknik 
og nyheder som bogcafé om svenske kri-
mier og foredrag om ”den vilde have”. 

Desuden vil der være nyt om hjælp til 
brandsikkerhed i næste nummer, hvad 
enten det bliver et enkeltstående tilbud 
og/eller en pakkeløsning for medlem-
mer.

Vi glæder os til endnu en spændende 
sæson. Vel mødt! 

Jørgen Steen
Formand for aktivitetsudvalget
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ER DET DIG, VI SØGER?
Vi vil gerne blive klogere på, hvad 
der rører sig blandt torpare, så vi 
løbende kan målrette og forny vo-
res mange tilbud. 

Har du lyst, tid og mod på at hjælpe 
til med at skabe det næste aktivitets-
katalog som frivillig, er du velkommen 
til at kontakte sekretariatet per mail. 

Skriv nogle ord om dig selv og 
dine interesser og kompetencer til  
mail@torpare.dk. 
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DANSKE TORPARES             AKTIVITETER I FORÅRET 2013
UGEDAG DATO TID TITEL  PRIS KATEGORI HOLDNR. ONLINE TILMELDING

FEBRUAR

TI 26. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT016 Fra 13. februar 2013

MARTS

ON 6. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT017 Fra 13. februar 2013

Uge 11 – 18  Svensk grammatik – fjernkursus med ordbøjninger, ordforrådsøvelser samt frie 
skriveopgaver. 775 kr. Svenskundervisning SV012 Åben

LØ+SØ 9.+10. Kl. 10-15 Svensk fortsættelseskursus – forfin din udtale og udvid dit ordforråd,  
bl.a. gennem dialog. 550 kr. Svenskundervisning SV010 Åben

TI 12. Kl. 18-20 Svenske madtraditioner – dansk-svenske madblogger  
Theresia Swanholm fortæller og underholder. 150 kr. Kultur & historie KH004 Fra 13. februar 2013

TO 14. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT018 Fra 13. februar 2013

LØ+SØ 16.+17. Kl. 10-15 Svensk for begyndere – bliv bedre til nabo-snak og basale grammatiske regler samt  
øg dit kendskab til svensk kultur. 550 kr. Svenskundervisning SV015 Åben

TI 19. Kl. 18-20.30 Vandkvalitet og gravede brønde – svensk vandgeologi, vandanalyse  
og fejl ved hul-i-jorden brønde. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT019 * Fra 13. februar 2013

LØ 23. Kl. 13-18 Tranesafari i naturum Vattenriket  
– besøg årets naturum 2012 i Kristianstad og se tranerne ved Pulken. 150 kr. Natur & udflugter NU001 Fra 13. februar 2013

APRIL

ON 3. Kl. 17-19 Musikcafé om Cornelis Vreeswijk – koncert med Anna Kruse  
og fortællinger om poetens vilde liv. 150 kr. Musik & sang MS007 ** Fra 13. februar 2013

MA 8. Kl. 18-20 Når nyt og gammelt mødes – arkitekt giver inspiration til  
at renovere torpet på nye måder. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT020 * Fra 13. februar 2013

TI 9. Kl. 18-20.30 Egen afløbsinstallation og myndighederne – almindeligste afløbsinstallationer  
og myndighedernes miljøgodkendelse. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT021 * Fra 13. februar 2013

TO 11. Kl. 18-20 Skat på svenske ejendomme – svensk ejendomsskat og avancebeskatning  
ved salg af ejendom. 150 kr. Jura & økonomi JØ003 * Fra 13. februar 2013

MA 15. Kl.17-19 Bogcafé om svenske krimier – den danske krimiforfatter Steen Harvig  
fortæller om sine svenske forbilleder. 100 kr. Kultur & historie KH005 ** Fra 13. februar 2013

TI 16. Kl. 18-20 Naturlige haver der passer til det svenske landskab – inspiration til en mere  
levende og dramatisk have på torpet. 100 kr. Natur & udflugter NU002 * Fra 13. februar 2013

TO 18. Kl. 18-20.30 Ejerformer: Forening eller sameje – juridiske spilleregler og faldgruber,  
når man er flere om køb af fritidshus. 150 kr. Jura & økonomi JØ004 * Fra 13. februar 2013

LØ 20. Kl. 9-18 Traditionelle materialer og metoder til bygningsrestaurering – en dag med eksperter  
og erfarne torpare tæt på Älmhult. Inkl. aftensmad. 225 kr. Hus, teknik & vedligehold TT022 Fra 13. februar 2013

LØ+SØ 20.+21. Kl. 10-15 Svensk fortsættelseskursus – udtale, ordforråd og lidt grammatik gennem tekstlæsning 
og lytteøvelser. 550 kr. Svenskundervisning SV016 Åben

MA 22. Kl. 18-20 Gamle svenske ildsteder – en kakkelovnsmager fortæller  
om opvarmningsstedernes funktion og udnyttelse i torpet. 200 kr. Hus, teknik & vedligehold TT025 * Fra 13. februar 2013

TI 23. Kl. 18-20.30 Vandkvalitet og borede brønde samt vandfiltre – svensk vandgeologi,  
vandanalyse og vandfiltrering. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT023 * Fra 13. februar 2013

MAJ

ON 1. Kl. 17.30-20.30 Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on kursus om renovering  
af et vindue fra bunden mv. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT026 * Fra 13. februar 2013

LØ 4. Kl. 10.30-16.30 Vandretur på Söderåsen – oplev Nationalparken og afslut med besøg hos torpare. 100 kr. Natur & udflugter NU003 Fra 13. februar 2013

TO 23. Kl. 17.30-20.30 Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on kursus om renovering  
af et vindue fra bunden mv. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT024 * Fra 13. februar 2013

TO 30. Kl. 18-20 Generationsskifte og dødsboer – arv, salg eller gave, når torpet skal overdrages  
til næste generation. 150 kr. Jura & økonomi JØ005 * Fra 13. februar 2013

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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DANSKE TORPARES             AKTIVITETER I FORÅRET 2013
UGEDAG DATO TID TITEL  PRIS KATEGORI HOLDNR. ONLINE TILMELDING

FEBRUAR

TI 26. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT016 Fra 13. februar 2013

MARTS

ON 6. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT017 Fra 13. februar 2013

Uge 11 – 18  Svensk grammatik – fjernkursus med ordbøjninger, ordforrådsøvelser samt frie 
skriveopgaver. 775 kr. Svenskundervisning SV012 Åben

LØ+SØ 9.+10. Kl. 10-15 Svensk fortsættelseskursus – forfin din udtale og udvid dit ordforråd,  
bl.a. gennem dialog. 550 kr. Svenskundervisning SV010 Åben

TI 12. Kl. 18-20 Svenske madtraditioner – dansk-svenske madblogger  
Theresia Swanholm fortæller og underholder. 150 kr. Kultur & historie KH004 Fra 13. februar 2013

TO 14. Kl. 19-21 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på torpet og grundlæggende net-
funktioner. Gratis Hus, teknik & vedligehold TT018 Fra 13. februar 2013

LØ+SØ 16.+17. Kl. 10-15 Svensk for begyndere – bliv bedre til nabo-snak og basale grammatiske regler samt  
øg dit kendskab til svensk kultur. 550 kr. Svenskundervisning SV015 Åben

TI 19. Kl. 18-20.30 Vandkvalitet og gravede brønde – svensk vandgeologi, vandanalyse  
og fejl ved hul-i-jorden brønde. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT019 * Fra 13. februar 2013

LØ 23. Kl. 13-18 Tranesafari i naturum Vattenriket  
– besøg årets naturum 2012 i Kristianstad og se tranerne ved Pulken. 150 kr. Natur & udflugter NU001 Fra 13. februar 2013

APRIL

ON 3. Kl. 17-19 Musikcafé om Cornelis Vreeswijk – koncert med Anna Kruse  
og fortællinger om poetens vilde liv. 150 kr. Musik & sang MS007 ** Fra 13. februar 2013

MA 8. Kl. 18-20 Når nyt og gammelt mødes – arkitekt giver inspiration til  
at renovere torpet på nye måder. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT020 * Fra 13. februar 2013

TI 9. Kl. 18-20.30 Egen afløbsinstallation og myndighederne – almindeligste afløbsinstallationer  
og myndighedernes miljøgodkendelse. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT021 * Fra 13. februar 2013

TO 11. Kl. 18-20 Skat på svenske ejendomme – svensk ejendomsskat og avancebeskatning  
ved salg af ejendom. 150 kr. Jura & økonomi JØ003 * Fra 13. februar 2013

MA 15. Kl.17-19 Bogcafé om svenske krimier – den danske krimiforfatter Steen Harvig  
fortæller om sine svenske forbilleder. 100 kr. Kultur & historie KH005 ** Fra 13. februar 2013

TI 16. Kl. 18-20 Naturlige haver der passer til det svenske landskab – inspiration til en mere  
levende og dramatisk have på torpet. 100 kr. Natur & udflugter NU002 * Fra 13. februar 2013

TO 18. Kl. 18-20.30 Ejerformer: Forening eller sameje – juridiske spilleregler og faldgruber,  
når man er flere om køb af fritidshus. 150 kr. Jura & økonomi JØ004 * Fra 13. februar 2013

LØ 20. Kl. 9-18 Traditionelle materialer og metoder til bygningsrestaurering – en dag med eksperter  
og erfarne torpare tæt på Älmhult. Inkl. aftensmad. 225 kr. Hus, teknik & vedligehold TT022 Fra 13. februar 2013

LØ+SØ 20.+21. Kl. 10-15 Svensk fortsættelseskursus – udtale, ordforråd og lidt grammatik gennem tekstlæsning 
og lytteøvelser. 550 kr. Svenskundervisning SV016 Åben

MA 22. Kl. 18-20 Gamle svenske ildsteder – en kakkelovnsmager fortæller  
om opvarmningsstedernes funktion og udnyttelse i torpet. 200 kr. Hus, teknik & vedligehold TT025 * Fra 13. februar 2013

TI 23. Kl. 18-20.30 Vandkvalitet og borede brønde samt vandfiltre – svensk vandgeologi,  
vandanalyse og vandfiltrering. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT023 * Fra 13. februar 2013

MAJ

ON 1. Kl. 17.30-20.30 Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on kursus om renovering  
af et vindue fra bunden mv. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT026 * Fra 13. februar 2013

LØ 4. Kl. 10.30-16.30 Vandretur på Söderåsen – oplev Nationalparken og afslut med besøg hos torpare. 100 kr. Natur & udflugter NU003 Fra 13. februar 2013

TO 23. Kl. 17.30-20.30 Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on kursus om renovering  
af et vindue fra bunden mv. 150 kr. Hus, teknik & vedligehold TT024 * Fra 13. februar 2013

TO 30. Kl. 18-20 Generationsskifte og dødsboer – arv, salg eller gave, når torpet skal overdrages  
til næste generation. 150 kr. Jura & økonomi JØ005 * Fra 13. februar 2013

** Til disse arrangementer serveres sandwich og øl/vand en halv time før start. 
** Til disse arrangementer serveres sandwich og øl/vand bagefter.
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Mon det snart er på tide 
at flytte til Sverige?
Fordelene ved fast bopæl i Sverige er indlysende, og som pensionist i landet  
bliver livet lettere, skriver Jørgen Fischer, der selv er gået over til svensk  
folkeregisteradresse.

TEKST: JØRGEN FISCHER  FOTO: ANNELI FISCHER
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➜

Når man i mange år har haft 
sommerhus eller ødegård 
i Sverige, og hvis man er 
pensionist eller nærmer sig 

pensionsalderen, opdager man nok, at 
opholdene på ejendommen derovre 
bliver længere og længere. Så er det 
måske på tide at flytte permanent til 
Sverige.

Fordelene er indlysende. Du slipper 
for to huslejer, og som pensionist i Sve-
rige bliver livet lettere. Den tid er forbi, 
hvor man kaldte Sverige for “forbuds-
landet”. I dag er det lige omvendt. Det 
er Danmark, som er “forbudslandet”. 
Der er langt flere restriktioner i Dan-
mark, end der er i Sverige.

Jeg ved, hvad du tænker på nu. Man 

kan ikke købe stærk øl og spiritus hos 
den nærmeste købmand. Nej, det kan 
man ikke, men der er ikke langt til det 
nærmeste "spritbolag", hvor du kan 
købe alt, hvad hjertet begærer.

Få nummer og kørekort
– så kan du slappe af
Når først du har fået dit svenske per-
sonnummer og dit svenske kørekort, 
kan du begynde at nyde tilværelsen og 
slappe af. I Sverige er man personnum-
mer-fikserede, og man kan ikke gøre 
meget uden et personnummer.

Det er vigtigt, at du skifter dit danske 
kørekort til et svensk. Det er ganske let 
gjort, og du vil opleve, at det at forny 
kørekort i Sverige er meget lettere end 

i Danmark. Du skal ikke op til prøver 
som 70-åring og heller ikke, når du fyl-
der 80, medmindre du fejler noget.

Dernæst kan du så tænke på at købe 
svensk bil, som også er billigere her i 
Sverige.

I det hele taget billigere
Det er i det hele taget billigere at leve 
i Sverige. Din pension vil række læn-
gere. Håndværkerudgifterne er lavere, 
og de fleste madvarer er billigere end 
i Danmark. Men det vigtigste er, at 
udgifterne til din bolig er lavere. Din 
ejendomsskat, som nu hedder noget 
andet her i Sverige (fastighetsavgift), 
er betydelig lavere end i Danmark. Til 
gengæld betaler du skat til staten af 
værdistigningen på huset, den dag du 
sælger. Det er en meget mere fair ord-
ning, synes jeg.

Vi har fast adresse i Sverige, altså vo-
res folkeregister-adresse er flyttet her-
over, men vi betaler al skat i Danmark – 
næsten. Den eneste skat vi betaler her i 
Sverige, er skat på hus og bil.

Sproget er en udfordring
Det kan naturligvis være et problem, 
at man ikke taler dansk i Sverige, men 
svensk. Man må altså lære at forstå og 
tale en smule svensk.

Det kan ikke nytte noget, at man går 
til farvehandleren og beder om en fla-
ske bejdse og forklarer, at det er sådan 
noget brunt noget, man kan bruge til 
at give træ en overfladisk farvning. Det 
udtales nemlig på samme måde som 
bajs, der – som du sikkert ved – bety-
der lort på svensk. Men svenskerne er 
stil ige mennesker, og måske vil farve-
handleren bare beklage og fortælle dig, 
at noget sådan forhandler han ikke. For 
øvrigt hedder bejdse på svensk bets.

 
Svenskerne bare smartere
Du skal også lære, at dørene åbnes 
udad, hvilket er meget praktisk, og du 
skal tage skoene af, inden du går ind i 
et svensk hjem. I det hele taget er sven-
skerne smartere, end vi er. De er et he-
stehoved foran os.

Her i Sverige har man i mange år 
kunnet handle både lørdag og søndag 

FOTO: ISTOCK
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til klokken 20 om aftenen. Turister i Kø-
benhavn kunne ikke forstå, at Strøget 
tidligere lå øde hen efter klokken 12 
lørdag. Nu mange år efter har Danmark 
endelig forstået, at butikkerne skal 
have andre åbningstider.

Danmark tager  
stemmeretten fra dig
Som bekendt vokser træerne ikke ind 
i himlen. Når du bosætter dig i Sve-
rige med svensk folkeregister-adresse, 
vil Danmark ikke længere have noget 
med dig at gøre. På din lønseddel står 
“udvandrer”, og du er tabt for Danmark.

Selvom du stadig er dansk statsbor-
ger, mister du din stemmeret i Dan-
mark. Der er – som du måske ved – kun 

to lande i Europa med denne ordning, 
nemlig Irland og Danmark. Jeg er gift 
med en finne, som stadig kan stemme 
til Finlands parlament, selvom hun har 
været borte fra sit land i 40 år. Hun mø-

der troligt op på ambassaden, når der 
skal stemmes, og får sig en sludder og 
en kop kaffe med personalet.

Danmark mister interessen for dig – 
næsten da: De er nemlig stadig interes-
serede i at få skat af din pension. Det er 
faktisk også den eneste tilknytning, du 
har til Danmark. Farvel, Danmark!

Svært at se dansk tv i Sverige
Du vil også opdage, at det er så som så 
med det nordiske samarbejde. Du kan 
ikke se dansk tv, medmindre du bor 
et sted, hvor din almindelige antenne 
kan fange nogle signaler fra Danmark. 
En tv-pakke fra Danmark kan du ikke 
købe. Jeg ved naturligvis godt, at du 

Jørgen Fisher har boet i Sverige i knap 14 år sammen med sin kone, og i al den tid har ægte-
parret været meget aktive, bl.a. i det lokale foreningsliv. De mener, at det er en forudsætning at 
”blande sig”, når man bosætter sig i et fremmed land.

kan snyde dig til en dansk tv-pakke: Du 
får nogle venner eller familie med fast 
adresse i Danmark til at købe pakken, 
og så smugler du den til Sverige, hvor 
du installerer den med tilhørende kort. 
Det kræver dog, at du har en parabol. 
Vi bor mindre end 100 km fra Dan-
mark, men vi og andre danskere, som 
bor her i området, kan ikke modtage 
signaler fra Danmark.

Så kan du da bruge din computer? 
Nej, ikke altid, for Danmarks Radio til-
lader ikke, at alle udsendelser skal kun-
ne ses i udlandet. De siger: Du kan mu-
ligvis ikke se denne udsendelse, fordi 
du bor i udlandet. Du skal virkelig ikke 
tro, du er noget. Engang imellem synes 
Danmark at være et meget lille land.

Du vil føle dig hjemme
Du kan måske synes, det er uretfær-
digt, at den svenske kommune, du bor 
i, skal betale for dig, når du besøger 
læge og sygehus, selvom du betaler 
det såkaldte “sundhedsbidrag” som del 
af skatten til Danmark. Jeg ved godt, 
at der findes en ordning, hvor Dan-
mark betaler et beløb til Sverige, men 
min kommune hævder, at det slet ikke 
rækker til.

Her i Sverige kommer du til at betale 
for et besøg hos lægen og for et besøg 
på sygehuset, ligesom du betaler en 
receptafgift – men lur mig, om det ikke 
kun er et spørgsmål om tid, før vi også 
får den ordning i Danmark.

Sverige er et dejligt land at bo i. Man 
tager sig tid til at snakke sammen, i 
hvert fald her på landet. I vores kom-
mune bor der mange folk af forskel-
lig etnisk herkomst, og det fungerer i 
det store hele. Vi er, når det kommer til 
stykket, faktisk ret ens – så jeg tror, du 
vil føle dig hjemme.  

■

”Du skal også lære, at 

dørene åbnes udad, hvilket 

er meget praktisk, og du 

skal tage skoene af, inden 

du går ind i et svensk hjem”

AT FLYTTE TIL 
SVERIGE

Få hjælp hos Oresunddirekt.com, 
hvis du planlægger at flytte til 
Sverige. Læs mere på kortlink.
dk/bvbc. Oresunddirekt.com har 
også et informationscenter på 
Stortorget i Malmø, hvor du kan 
møde op personligt og få hjælp.
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  Med BroPas kan du køre over Øresundsbron til halv pris hver gang. Du kan stadig nå at spare 
første årsabonnement (normalprisen er 270 kr.). En enkelttur koster kun 153 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 30. april 2013 
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 2013 og for bil op til 6 meter. Læs mere og bestil BroPas på vores website.

Få større glæde af Sverige 
med BroPas  til halv pris

Gratis 
abonnement 
på BroPas

Freden i Knäred 400 år

Upptäck södra Hallands vackra 
landskap och dess danska historia!
2013 firar vi 400-årsjubileet av Freden i 
Knäred med många olika aktiviteter. 
Läs mer på www.laholm.se/400

Välkommen till Knäred 
och Laholms kommun!

§
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D er var stort fremmøde til 
Danske Torpares første net-
værksmøde i Jylland. I alt 
86 jyder og fynboer deltog 

i mødet i Øster Starup Forsamlingshus 
ved Egtved nær Kolding.

Mødet, som fandt sted i starten af 
november sidste år, var arrangeret af de 
frivillige tovholdere i det nye jysk-fyn-
ske netværk, som blev dannet i Danske 
Torpare sidste år.

Lyst til stokroser eller
permanent-boende?
Foreningens formand, Per Bonke, skød 
dagen i gang. Han øsede af sine egne 
erfaringer med at flytte permanent til 

Sverige og satte fokus på kulturforskel-
le mellem de to nabolande samt for-
dele og ulemper ved en sådan flytning. 

Han berettede også om hverdagslivet 
i det røde fritidshus, som blev til helårs-
bolig. For Per Bonke og hans kone var 
det først og fremmest drømmen om 
det enkle liv omgivet af uspoleret og rig 
natur – med ro til eftertanke – der trak 
dem mod Sverige.

Næste inspirationskilde var økolog, 
forfatter og torpare Jens Thejsen, der 
fortalte om “den vilde have” i forbin-
delse med svenske naturgrunde. Han 
sagde nej tak til de så klassiske stok-
roser og rododendron på torpets vilde 
grund og opfordrede til at anvende 

blomster, buske og træer, der natur-
ligt passer ind i den storslåede svenske 
fauna. Man kan læse mere om emnet i 
hans bog “Den vilde have”, og i et kom-
mende nummer af Torpare bringes en 
artikel af Jens Thejsen.

Grebet af lysten til at udveksle
Under det store jyske kagebord om 
eftermiddagen greb medlemmerne 
lejligheden til at dele deres historier 
om og erfaringer med huset i Sverige. 
Samtidig blev der udvekslet og kigget 
på mange forskellige ødegårdsbilleder, 
og der kom forslag på bordet til kom-
mende arrangementer i det jyske.

Dagen sluttede med et musikalsk 
indslag. Den sønderjyske trio Mette & 
Børge Solkær & Søren Iversen har spe-
cialiseret sig i nordisk fællessang, og de 
underholdt med svenske sange og vi-
ser af bl.a. Taube, Bellman og Vreeswijk, 
kombineret med nye og kendte fælles-
sange. 

 ■

VEST-DANSK PREMIERE 
TRAK MANGE DELTAGERE
86 jyder og fynboer mødte op til foreningens første netværksmøde  
i Jylland med foredrag, idéudvikling, billedkiggeri og musik.

TEKST OG FOTO: ANETTE SØRENSEN

ER DU INTERESSERET?
Hvis du ønsker at deltage i Danske Torpares jysk-fynske netværk, kan du 
sende en mail til jyskfynsk@torpare.dk eller læse mere på www.torpare.
dk > Netværk > Jysk-fynsk netværk.
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Idyl før angrebet.

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

   
Kig på de 
mange 

muligheder
www.jorntra.se

Anneks
Udhus

Badstue

Kontakt os på:
Tlf:     +45 5544 0045
mob: +45 2041 7045
www.jorntra.dk

           fi nd os på facebook

ha
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 s

k 
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gn

2444

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

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

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

e-mail: advokat@nordjura.com

tvis.as

Tvis Køkkener København Ø, Jagtvej 207, 2100 København Ø

Vi laver altid mere end 1 indretningsfor-
slag til dig, uden beregning. Tvis holder

Tvis holder. Når det handler om dine køkkendrømme

Gå IKKE glip af vigtige nyheder og gode tilbud i din indbakke  
– gør som 3.000 andre torpare og tilmeld dig foreningens nyhedsbrev gratis 
på www.torpare.dk
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NYTTIGE APPS  
FOR TORPARE 
Hører du til de 2,2 millioner danskere, der har en smartphone, så kan du hente 
de små programmer – apps – som er nyttige, sjove, lærerige eller komplet uanven
delige. Der findes mange svenske apps, som kan gøre nytte, når du er i Sverige. 

TEKST OG ILLUSTRATION: ULF WENNERWALD

O ver én million apps er til-
gængelige i verden for 
smartphone-ejere og tab-
let-ejere. Nogle er gratis, 

andre koster penge. I denne oversigt 
omtaler jeg kun gratis applikationer, 
der er udvalgt med "torpare- øjne".

Skal du installere apps, sker det typisk 
gennem Apples App Store eller Google 
Play, og det kræver lidt fortrolighed at 
handle. Men er du frisk, og lider du som 
jeg af  “app-mania”, åbner der sig en ver-
den af muligheder.

FAKTA FOR 
 NYBEGYNDERE
•	 En smartphone er en lille, 

kompakt computer, der sam-
tidig kan foretage telefonop-
kald, fx iPhone fra Apple el-
ler Galaxy S3 fra Samsung. 

•	 En tablet er en mellemting af 
en computer og smartpho-
ne, fx iPad fra Apple eller 
Acer Iconia. 

•	
•	 En ”applikation” eller blot 

”app” er et program til 
smartphone eller tablet (fx 
iPad). Den kan give dig vejr-
udsigten, seneste nyheder, 
aktiekurser, adgang til dine 
bankkonti mv.
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➜

FÖRSTA HJÄLPEN
Udgiver: Röda Korset
Platform: iPhone + Android + Windows 
Phone
Sprog: Svensk
Søgeord:  Røda korset
Fungerer uden netforbindelse (offline).

De første minutter er vigtige, hvis ulyk-
ken skulle ske, og du skal yde førstehjælp. 
På grund af de ofte lange responstider for 
ambulance og redning kan applikationen 
være en god guide. 

Guiden består dels af en mundtlig in-
struktion ved hjertestop eller blokerede 
luftveje og dels af et opslagsværk, der be-
handler emner som slangebid, benbrud, 
forgiftning og hvepse- og bistik (geting-  
och bistik).

Med den mundtlige instruktion (husk 
lyd!) kan du foretage genoplivning, mens 
instruktionen afspilles (på svensk). Instruk-
tionerne er klare og tydelige, hvor der fx 
tælles kompressioner i forbindelse med 
hjertemassage. 

En meget relevant applikation, der selv-
følgelig ikke erstatter kurser i førstehjælp. 
Appen er på svensk, og er du mere tryg ved 
dansk, har Codan Forsikring udgivet en gra-
tis førstehjælps-app.

BRANDRISK UTE
Udgiver: Myndigheten for samhällsskydd 
och beredskap (MSB)
Platform: iPhone + Android
Sprog: Svensk
Søgeord: Brandrisk
Fungerer (med begrænsninger) i offline 
mode.

Selvom vi er i februar, er sæsonen for græs-
brande nært forestående. Græsbrænde kan 
overraske, da de kan sprede sig hurtigt. 

Denne app hjælper dig med aktuelle op-
lysninger om brandfare i dit nærområde 
via din gps. Du holdes opdateret gennem 
græs- og skovbrandsæsonerne, der løber 
fra hhv. den 1. marts til den 1. juni og fra 
den 10. april til den 31. august.  

Ud over information om brandfare får du 
også gode råd om åben ild i skoven, det at 
grille, lave mad på stormkøkken mv. gen-
nem tjeklister og film.

Applikationen har absolut relevans, men 
erstatter ikke den sunde fornuft.
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FRILUFTSAPPEN

Udgiver: Naturkompagniet
Platform: iPhone
Sprog: Svensk
Søgeord: Naturkompagniet
Fungerer (med visse begrænsninger) i 
offline mode, hvis netværket ikke rækker 
ind i skoven. 
Appen skal hentes i den svenske App 
Store. Fjällräven udgiver én på engelsk, 
som er tilgængelig fra Danmark.

Frilufts-appen er god og brugbar til gåture 
i naturen. Med gps, gode råd til turen, dag-
bog, vejrudsigt, kompas, førstehjælpsguide 
og meget mere får du mange gode funktio-
ner.

Du kan plotte gode svampesteder ind 
på kortet eller bruge stopuret, når du tilbe-
reder din friluftsmad. Via “SOS funktionen” 
kan du enten ringe 112 eller sende en sms 
med din position til det personlige num-
mer, du har indtastet, samtidig med at den 
også ringer op til modtageren.

Et musthave for vandrere med “app-
mania”. 

SKIDSPÅR

Udgiver: Skidspår.se
Platform: iPhone + Android
Sprog: Svensk
Søgeord: Skidspår
Fungerer kun i online mode.

Vintersæsonen er fortsat over os. Hører du 
til dem, der nyder en tur på en præpareret 
løjpe, er denne applikation en god hjælp 
til aktuel status på dit lokale anlæg og dets 
langrendsløjper.

Ud fra din geografiske position kan 
du søge efter anlæg i nærheden, hente 
snerapporter og få detaljerede oplysnin-
ger om anlægget. 

Du kan også søge på län- og kommu-
neniveau, så du hjemme fra Danmark kan 
tilrettelægge din langrendstur.

Det bærende element i “sporstatus” er 
brugernes rapporteringer, og alle kan der-
for sende statusrapporter.
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BLOCKET 

Udgiver: Blocket.se
Platform: iPhone + Android
Sprog: Svensk
Søgeord: Blocket
Fungerer kun med netforbindelse (online).

Det svenske modsvar til Den Blå Avis er 
Blocket. Blocket.se har udviklet en app, som 
giver dig fuld adgang til alle Blockets annon-
cer. 

Bruger du kun Blocket som søgemaskine, 
kan du stadigvæk skrive en mail til annon-
cøren eller tippe venner om annoncer.

Opretter du en konto, åbner en ny række 
muligheder sig. Du kan bl.a. sætte overvåg-
ning på, så du får en påmindelse, når der er 
nye ting til salg i dine valgte kategorier. 

Skal du oprette en annonce direkte fra 
din smartphone, betaler du via dit telefon-
abonnement. Du skriver teksten, udfylder 
rubrikkerne, tager fotos og uploader det 
direkte på Blocket.se. 

HSR - HÅLL SVERIGE 
RENT

Udgiver: Stiftelsen Håll Sverige Rent
Platform: iPhone + Android
Sprog: Svensk
Søgeord: Håll Sverige rent
Appen  skal hentes i den svenske App Store.

Vær med til at holde Sverige rent – eller ret-
tere: skabe opmærksomhed om det. Denne 
app er udviklet for at skabe opmærksomhed 
om problemet med folk, der dumper skrald, 
efterlader bilvrag eller på anden måde sviner 
i naturen.

Applikationen gør det enkelt for dig at foto-
grafere, geotagge (dvs. lokalisere) og beskrive 
problemet. Så hjælper du kommunen med at 
lokalisere og håndtere svineriet – også på 
steder, hvor kun få mennesker færdes.

Håll Sverige Rent lover ikke, at affaldet bli-
ver fjernet, men arbejder på at komme pro-
blemet til livs. Dine indrapporteringer er med 
til at synliggøre problemets størrelse.

Et musthave for miljøforkæmpere med 
“app-mania”.
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TIPS & NOTITSER

TRÆHUSE 
PÅ UNESCO- 
LISTE
UNESCO har sat seks 
nye ting på verdensarvs-
listen, hvoraf den ene er 
udsmykkede storbonde-
huse i Hälsingland i det 
østlige Sverige. 

Det drejer sig om syv 
træhuse, som er del af 
den regionale tradition 
for træbyggeri, der date-

res tilbage til middelalde-
ren. På verdensarvslisten 
findes bygninger, monu-
menter og naturområder 
i alle fem verdensdele, 
udpeget af UNESCO som 
en vigtig del af verdens 
kulturelle arv. Læs mere 
på kortlink.dk/bt8t.

”BROEN”  
ER MEGET  
POPULÆR
Den dansk-svenske tv-serie 
og thriller ”Broen”/”Bron” 
er blevet en international 
succes og er solgt til tv i 
over 50 lande. I Storbri-
tannien alene er serien 
blevet set af over en mil-
lion briter, som kalder det 
scandi crime på lige fod 
med fx Forbrydelsen og 
Stieg Larsson-trilogien. 

Selvom det kan være 
svært at måle, kan en så-
dan tv-eksponering af 
Øresundsregionen føre til 
øget turisme. Kommuni-
kationsbureauet Cloud-
berry anslår, at ”Broen” 
kan give mellem tre og 
fem procent øget turisme 
i Skåne alene.

SÅ LIG OG SÅ ULIG HINANDEN
Uffe Palludan har udgivet bogen ”Danmark og Sverige - 
danskere og svenskere”. Formålet er hurtigt at give et prak-
tisk anvendeligt grundlag for mennesker, der arbejder med 
og i dansk-svenske sammenhænge. Bogen er sponsoreret 
af Øresundskomiteen, og den kan downloades gratis på 

kortlink.dk/bmu6. Bogen kan også købes på Erhvervssko-
lernes Forlag.

Du kan møde Uffe Palludan, som netop fortæller om 
 temaet Danmark og Sverige på foreningens generalfor-
samling den 2. marts 2013 i IDA Mødecenter i København.
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OBSERVATORIA
På bloggen ”Observatoria – et skandinavisk panoptikon” kan 
du følge en dansk nysvenskers ofte humoristiske observa-
tioner om dansk- og svenskhed. Bl.a. kan du her blive klog på 

svenskernes (overdrevne) brug af -is-endelser i forkortelser,  
fx loppis, dagis og godis. 

Læs mere på kortlink.dk/bu2v.

BOOK EN  
SVENSKER
En ny rejseoplevelse kommer nu fra 
Visit Sweden, som lancerer online-
tjenesten www.visitaswede.com, hvor 
udenlandske besøgende får mulig-
hed for en unik form for kulturud-
veksling. På hjemmesiden kan besø-
gende ”booke en svensker”, som har 
meldt sig til at lave en aktivitet med 

en turist. Hjemmesidens søgefunk-
tioner filtrerer informationerne såle-
des, at der findes en svensker, hvis 
interesser matcher den besøgendes. 
Mere end 10.000 svenskere har al-
lerede udtrykt deres interesse for at 
modtage udenlandske besøgende. 

VIL DU  
KØBE EN  
DYREPARK?
Skånes Djurpark, som ejes af en stif-
telse, er nu sat til salg. Region Skåne 
sagde for tre år siden farvel og tak til 
Skånes Djurpark, og et sidste bidrag 
på 9 mio. svenske kroner skulle sikre 
en stabil udvikling af virksomheden, 
men det er dog ikke sket. Læs mere på 
kortlink.dk/bu5w.
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TIPS & NOTITSER

TEN GOOD 
THINGS TO 
KNOW ABOUT 
SWEDEN!
Vov dig ind på YouTube, og se 
denne lille tegnefilm om ting, der 
er værd at vide om Sverige. Fil-
men er lavet af EDUCTUS – New 
in Sweden, som du kan finde på 
Facebook. Se filmen på kortlink.
dk/bkyd. 

SKÅNE VOKSER
Region Skånes seneste befolkningsprognose viser, at regionen fortsat vokser. 
Prognosen siger, at der i år 2021 vil være 100.000 flere indbyggere i Skåne end i 
2012, i alt 1.358.000 personer. Skånes tre største byer er Malmø, Helsingborg og 
Lund.

NEWS 
ØRESUND
Et nyhedsbureau med fokus på Øresund 
har set dagens lys. Målet er at øge den 
journalistiske dækning i området. Via 
en open source model kan medierne 
frit hente og publicere nyheder direkte 
fra News Øresund. Øresundsinstituttet 
samt Lund Universitet og Roskilde Uni-
versitet står bag initiativet. Læs mere på 
www.oresundmediaplatform.org.

DET ER MUSEÅR!
Der lader til at være en lind strøm af mus i Sverige for tiden, og har du brug 
for museråd, kan vi opfordre dig til at kigge tilbage i blad nr. 135 fra 2011. Har 
du ikke gemt bladet, kan du finde det på www.torpare.dk > Om foreningen 
> Medlemsblad > Medlemsblad 2011. Du kan også kigge i vores Forum på 
hjemmesiden og læse andres erfaringer og råd, hvis du søger på ordet ”mus”.



Svenske traditioner og helligdage 
– Alla hjärtans dag 
Alla hjärtans dag fejres den 14. februar, og har sine rødder i traditionen om helgenen  
Sankt Valentin . 

I Frankrig og England blev dagen i 1300 tallet en festdag for ungdommen og de  
forelskede. Det siges, at koblingen til romantik og kærlighed skyldes, at mange fugle  
søgte og fandt sin partner i midten af februar.

Det var først i 1960’erne at højtiden blev stor i Sverige.  
Først og fremmest på grund af den amerikanske kulturs  
påvirken og kommerciel lancering.

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 

Vil du vide mere om  
vores pakke til  

Danske Torpere?
Kontakt os eller  

læs mere på  
www.swedbank.dk

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

Sælges

Stort hus nær Älmhult 
Indrykket den 20. januar 2013
Velegnet for en stor familie eller andels-
forening. Beboelsesarealet er på 198 m². 
På stueplan findes en stor vinkelstue med 
brændeovn, spisekøkken med komfur, 
køl/frys, opvaskemaskine og spiseplads. 
Endvidere er der tre værelser, det ene 
med udgang til grunden. To badeværelser 
med brus og med sauna i det ene. Der er 
entré og bryggers samt to trapper op til 
overetagen, som rummer tre værelser, et 
lyst opholdsrum samt et toilet. 
Pris: SEK 1.600.000 
E-mail: jesper@vinzents.dk 
Mobil: 22 82 88 21
 

Soldatertorp i Gottåsa, Alvesta 
 Kommune 
Indrykket den 14. januar 2013
Huset ligger for sig selv i skoven for enden 
af grusvej, nærmeste nabo ca. 1 km. Huset 
er beliggende på 169.536 m2 grund med 
skov. Småvildtjagt i egen skov og med i 
fælles elgjagt på omkring 1.200 ha. Der er 
sat fodertønder og jagttårne op i skoven. 
Ca. 2 timers kørsel fra Øresundsbroen. 
Pris: DKK 1.300.000 
E-mail: bente@ap-gyllevogne.dk 
Mobil: 21 67 02 01

Velholdt torp nær Bolmen sø 
Indrykket den 15. januar 2013 
100 m2 i to plan på 2.615 m2 frikøbt grund 
på blind vej (sneryddes) med udsigt til 
eng, mark og skov på alle sider. 140 km 
fra Helsingborg / 16 km fra Ljungby. 40 m2 
lade, 20 m2 jordkælder, lille nyere isoleret 
gæstehytte. El-radiatorer overalt (også i 
hytten). Boret brønd. 100 liter varmtvands-
beholder i særskilt rum. 
Pris: DKK 590.000  
E-mail: crelej@post.tele.dk 
Mobil: 51 22 42 88

Søges

Mindre torp nær Markaryd 
Indrykket den 17. januar 2013
Vi søger snarest et mindre sommerhus/
torp i trekantsområdet Örkelljunga/Vittsjö/
Markaryd. Beliggenhed er vigtigere end 
bygningernes stand.  
Prisleje: DKK 500.000 
Mail: biljohn@ofir.dk 
Mobil: 20 12 49 76 

TING & SAGER

Sælges

Transportabelt savværk 
Indrykket den 12. januar 2013
Grej til manuel opskæring af stammer til 
planker og bjælker. Følgende indgår: lim-
træsbjælke med vinkeljern, savholder type 

”Alaskan” til kløvning, eksternt olie-agregat, 
savholder type ”Mini Mill” til kantskæring 
og retskinne til ”Mini Mill”.  
NB: Kædesav indgår ikke, ”Alaskan” kræver 
en stor kædesav (fx Stihl 066), men ”Mini 
Mill” kan anvendes med en almindelig 
kædesav. Mere info om metoden på http://
granberg.com/.

Pris: DKK 1.000 
E-mail: ddddd_andersson@hotmail.com

Hurtig mobil internet-router 
Indrykket den 1. januar 2013
Super smart og handy 3G internet-router 
sælges, oprettet og klar til brug. Opladelig 
til 3-4 timer og kan derfor også bruges i 
bilen mv. Rigtig god hastighed. Laver Wi-
Fi-netværk til flere enheder. Optankning på 
nettet - kun SEK 29 for 24 timers internet 
eller SEK 89 for en uge. INGEN BINDINGER 
OVERHOVEDET. Sælges grundet nyt gratis 
arbejdsinternet.
Pris: DKK 250 + forsendelse 
Mobil: 40 26 34 27

Antikt svensk slagbord 
Indrykket den 23. november 2012
Antikt svensk slagbord, lysegråt. Mål: 165 
x 115 cm. Med to klapper og små skuffer 
under sargen. Mål klappet sammen: 48 x 
115 cm. Fremstår med patina på den helt 
rigtige måde. Bordet står i nærheden af 
Värnamo.
Prisidé: DKK 5.000 eller kom med et bud 
E-mail: kristina@krkj.dk 
Mobil: 26 16 55 65

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 annoncer (for private) til bladet fra hjemmesiden 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, også ikke-medlemmer. Klik 
på nøglen på indgangs siden på www.torpare.dk for at se eller 
uploade annoncer.
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OVER SUNDET 
EFTER LAKS

KLUMME AF CLAUS EGERIS

I vores lille familie var køk-
kenbordet omkring spisetid 
gennem længere tid en af 
Europas farligste kamp-

zoner. Kampene opstod oftest, 
når de yngste – pirrelige og utål-
modige af sult – mødte min og 
min kones helt klare forventnin-
ger om at spise sundt og varieret 
og altid smage på maden.

Middagsretterne var ofte plan-
lagt og indkøbt på vej hjem fra 
jobbet, tilberedt og serveret un-
der tidspres og i rette tid, inden 
Bamse og Kylling gik på skærmen 
hos DR. En krigszone præget af 
højspænding, ensidige aftaler og 
en femårig storesøster og hendes 
toårige lillebror, der var blevet 
enige om, at de ikke spiste fisk og 
slet ikke to gange om ugen. En 
krig uden vindere, der stoppede 
fra den ene dag til den anden, 
da min kone og jeg lærte at sige 
pyt, også når der var indkøbt fisk i 
dyre domme.

DEN FØRSTE SOMMER i det nye 
årtusind blev jeg sommersven-
sker. På halvanden time var jeg 
og min lille familie på græs. Vi boede i lejlighed i byen den-
gang, så med den korte rejse over sundet flyttede vi os fra 
den pulserende by til det stille liv på landet, vi flyttede os fra 
Danmark til Sverige, til et nyt sprog, til svensk kultur, natur, 
svenske naboer og til ny mad. Og så gav vores svenske torp 
os et forbrugerliv på grænsen.

Rådet om at spise fisk et par gange om ugen er nordisk og 
gælder for både svenske og danske. Et argument, der ikke for 
alvor bed på vores poder i kampen for sunde måltidsvaner, 
heller ikke når vi havde god tid til sammen at købe ind og lave 
mad i torpet.

NÅR DET KOMMER TIL FISK, er danskere og svenskere ens, 
tænkte jeg – eller måske ikke helt. Måske har du stået i et 
svensk supermarked og undret dig over, om horngädda, öring 
og gös mon smager godt? Eller måske har dine svenske ven-
ner serveret surströmming for dig i den bedste mening?

Jeg har flere gange undret mig over lave priser, når jeg har 
købt frisk fisk i Sverige. Tilbage i oktober og efterårsferien 
købte jeg store og friske laksefileter hos Coop Forum i Malmø 

til 85 DKK pr. kilo. Jeg tænkte den-
gang, at den gode pris skyldtes, at 
vi var midt i laksesæsonen. På en 
fantastisk tur til Brösarp Bakker og 
Havsäng havde vi jo lige set mas-
ser af laksegarn i Hanöbukten. 
Vel tilbage i Danmark skulle jeg i 
oktober give 140 DKK pr. kilo for 
laksen.

Den friske laks gav i øvrigt mu-
lighed for nogle gode middage i 
efterårsferien, hvor vi bl.a. opda-
gede vores nye fiskelivret, varm-
røget laks på grillen. Så da jeg 
sidst i december skulle gøre de 
sidste juleindkøb, satte jeg mig 
for at tjekke priserne på fersk laks 
på begge sider af sundet én gang 
til.

Jo, vi skal over sundet efter fisk! 
Coop Forum i Malmø solgte fort-
sat friske laksefileter til 85 kr. pr. 
kg. Til sammenligning kostede 
laksen i december 150 kr. pr. kilo 
hos Bilka i danske Fields.

Måske kan I huske jeres egen 
indsats for at give rådet om fisk to 
gange om ugen videre til den næ-
ste generation, måske kæmper 
I fortsat ved køkkenbordet med 

krav om at smage det, der bliver serveret. Herfra skal lyde et 
bon chance og et tip om gode forbrugerpriser på frisk fisk i 
Sverige. Det er trods alt lettere at sige pyt, når laksen koster 
det samme som hakket oksekød.

VORES NYE FISKELIVRET er som sagt blevet varmrøget lakse-
filet på grillen. Til retten skal bruges en frisk filet på 2 til 2½ kg, 
bøgesmuld, blå birkes, aspargeskartofler, broccoli, syrnet 
fløde ni procent, honning, citron, dild, sukker, salt og peber.

Fileten strøs med salt og sukker og trækker nogle timer 
inden tilberedningen, evt. natten over i køleskabet. Fileten 
tørres af, pensles med lidt flydende honning og citronsaft og 
drysses med blå birkes, så den bliver helt blå. Grillen anrettes, 
så briketterne ligger i den ene side og giver indirekte varme til 
laksen, der placeres modsat. 

Fisken lægges på alufolie på risten med skindsiden nedad. 
Et par håndfulde bøgesmuld lægges i en foliebakke, der place-
res direkte ovenpå de glødende briketter. Sæt låget på grillen 
med fuld ventilation, og ryg fisken i cirka 20 minutter. Serveres 
med pillekartofler, dampet broccoli og dild-dressing.

”Jeg har flere gange undret 
mig over lave priser, når jeg 
har købt frisk fisk i Sverige”

OM  
CLAUS EGERIS
•	 46	år
•	 Torpare	siden	2000
•	 	Selvstændig 

kommunikationsrådgiver
•	 Bopæl	i	Ørholm
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Nu kan du få en forsikring, som er specielt tilpasset dig med fritidshus i Sverige. 
Med mulighed for dækning imod hussvamp. Vores dansktalende skadesvagt har åbent 

døgnet rundt for at hjælpe dig, hvis du bliver ramt af en skade.

Ny fritidshusforsikring
gennem Danske Torpare/Säkra

Vi har 
dansktalende 
skadesvagt!

Læs mere på www.torpare.dk eller www.dinforsakring.se. Log ind med DT (Användarnamn) og sakra (Lösenord). 
Om, hvordan du får et uforpligtende tilbud. Du kan også kontakte os på telfon +46 36 30 48 30

Försäkringsgivare Vardia Försäkring, en del av Scandinavian Insurance Group
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