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Denne udgave af bladet står i naturens navn. Den er ikke til at komme uden-
om og er helt sikkert en af de gode grunde til, at vi elsker at tage til huset i 
Sverige. I dette blad får du flora og fauna for alle pengene, hvad enten du 
er vild med fuglekiggeri, vild med torpets have, vild med udelivet eller vild 
med at kysse foråret goddag.

For mig som altid samler på sjove og anderledes ord – svenske som dan-
ske – er der igen nyt at lære i Torpares artikler denne gang. Jeg vidste fx 
ikke, at et såkaldt kvashegn er et ganske pynteligt insekthegn, eller at man 
i Sverige den 30. april tænder vårbrasor for at vinke godt og grundigt farvel 
til vinterens kulde – til lyden af korsang. 

Er du én af de 3.000, som læser vores elektroniske nyhedsbrev, ved du 
også allerede, at en hættemåge hedder skrattmås på svensk. Og er du 
 ”nyhedsbrev-løs”, skal du ikke fortvivle. Du kan til enhver tid gå ind på  
www.torpare.dk og tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev. Her kan vi komme 
lidt hurtigere ud med tilbud, ekstra aktiviteter og nyheder, end vi kan i tor-
pare-bladet. 

Husk også at tjekke på vores hjemmeside, om du er helt up to date med 
alle de medlemsfordele og rabatter, foreningen tilbyder. Der kommer jævn-
ligt nye fordele til. Det er nu, sæsonen for alvor går i gang, og du skal sørge 
for at få glæde af de tilbud, der er relevante for dig.

Forårets komme betyder som altid generalforsamling i Danske Torpare. I 
år foregik generalforsamlingen den første lørdag i marts, og vi startede med 
en torpare-messe, hvor medlemmerne kunne møde og stille spørgsmål til 
vores samarbejdspartnere samt foreningens netværk og rådgivere. 

Messen blev en succes, og det vil vi helt sikkert gentage næste år. Selve 
generalforsamlingen var igen i år præget af mange gode spørgsmål fra 
medlemmerne til bestyrelsen og et flot fremmøde. Se billeder fra medlem-
mers dag side 10-11.

Jeg vil ønske dig rigtig mange gode ture til huset i Sverige i den nye sæ-
son – og god valborgsmässoafton!

Marian C. Prestage
Redaktør

I naturens  
arme
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BOGCAFÉEN
SELVBIOGRAFI - PÅ DANSK. IHUKOMMELSER FRA  
EN DÅRLIG HUKOMMELSE 
Af Monica Zetterlund

Den store svenske sanger Monica Zetterlunds livshistorie 
er ikke bare en god historie om et spændende liv. Den er 
også et historisk dokument om svensk kultur fra 50'erne 
og frem til 90'erne. Sælges også i webshoppen til 159 kr.

AT SE EN KNAP 
Af Ilse Christensen

En bog om knapper har ikke umiddelbart meget med 
Danske Torpares virke at gøre, men da de fleste af de flot 
fotograferede knapper er fundet i Skåne, slipper bogen 
alligevel gennem nåleøjet som en smuk kuriositet at blad-
re i ved besøg i sekretariatet.

STENMINNEN. DE SMÅLÄNDSKA  
STENMURARNA - ETT KULTURARV
Af Ida Andersen og Åsa Nyhlèn

Et pragtværk som i tekst og flotte farvefotos skildrer de 
småländska stengærders historie fra istiden til nutiden. 
Du får også at vide, hvordan og hvorfor man bygger en 
stenmur, og hvad man gør for at bevare dem. Bogen kan 
også købes i webshoppen på www.torpare.dk til 349 kr.

UPPLEV SVERIGES HISTORIA. EN GUIDE  
TILL HISTORISKA UPPLEVELSER I HELA LANDET
Af Dick Harrison
 
Flot billedværk, som fortæller om historiske udflugtsmål 
opdelt efter områder. Der er kort, vejbeskrivelse og gps-
koordinater til stederne med toplister over seværdighe-
der samt grundigt register. Forfatteren er historieprofes-
sor i Lund og har skrevet mange vægtige bøger.

VELKOMMEN 
TIL NY MED-
ARBEJDER
Vi byder varmt velkommen til Jette 
Bruun Andersen, som afløser Tina Krej-
berg som administrationsmedarbejder 
i foreningens sekretariat. Jette er bosat 
i Sverige og har derfor allerede et godt 
kendskab til landets forhold, og hun har 
i mange år arbejdet med service- og 
 administrationsopgaver. 

VALGT PÅ  
GENERALFORSAMLINGEN 2013
På foreningens ordinære generalfor-
samling sidste måned blev Henrik Zein 
og Bent Hansen genvalgt samt Bjørn 
Nielsen nyvalgt, alle til bestyrelsen. Des-
uden blev Bjørn Donnis, Anders Grand, 
Claus Egeris og Vibeke Buchwaldt gen-
valgt samt Gitte Kirkeby nyvalgt som 
suppleanter til bestyrelsen. Kurt Lille-
ås blev genvalgt som intern revisor og 
John Lauritsen, JS Revision, genvalgt 
som ekstern revisor. Vi siger tillykke med 
valget! 

Bemærk, at du kan læse referatet fra  
generalforsamlingen på www.torpare.dk 
> Om foreningen > Generalforsamling.

DET BEDSTE VED  
AT VÆRE TORPARE?
Optag et minuts video i Sverige om livet som torpare, fx på en smartphone, 
og send den til os på mp@torpare.dk senest den 1. juni. Fortæl os i klippet, 
hvad det bedste er ved at have hus i Sverige. Vi kigger alle indslag igennem 
og præmierer de tre bedste med skønne Sveriges-bøger og lægger de tre 
klip på www.torpare.dk sidst i august 2013. Det er ikke kvaliteten af klippet, 
der er bestemmende for vurderingen, men indhold og stemning.
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NY MEDLEMSAFTALE 
– VARMESTYRING
Nu kan du få rabat på at styre varmen i dit svenske fritidshus 
fra distancen – fra app og hjemmeside. 
Du vil kunne regulere varmen og tjekke temperaturen i huset 
via mobil og få sms-besked ved strømsvigt eller frost. 
Det er firmaet DEFA, der tilbyder deres produkter til varme-
styring. 
Læs mere på www.torpare.dk > Medlemsfordele > Varme-
styring samt på www.defahome.se/dansketorpare.

HUSK DINE MEDLEMSFORDELE  
HOS SCANDLINES

● Overfartsprisen per tur på et 10-turs kort er 176 kr. og 135 kr. på et 20-turs kort.
● Forlænget gyldighed på dit færgekort er 12 måneder (normalt 6 måneder).
● Medtag din almindelige trailer gratis kl. 18.00-06.00 i perioderne  
 den 1. januar - 31. maj 2013 og den 1. september - 31. december 2013.
● Spis "dagens ret" for 59 SEK i Drivers Lounge mod forevisning af gyldigt medlemskort kl. 11.00-20.00 alle dage.
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LAD HAVEN BYGGE PÅ 
DET LOKALE LANDSKAB
Mange danskere har indrettet deres svenske grund, så det skriger til himlen.  
Pænheden og pussenusse-trangen ødelægger oplevelsen af det svenske.  
Skab hellere en mere naturnær have, som passer til omgivelserne. Bliver det  
hele lidt mere vildt, bliver det også sjovere – og meget smukkere.

TEKST OG FOTO: JENS THEJSEN

Gul snerre, prikbladet 
perikon og liden klokke 
pynter i en torp-have.
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M osklædte sten mellem 
grantræer. Lyse bakker, 
mørke skove. Skovsøerne 
med nøkkeroser. Køer der 

gumler i skyggen af gamle egetræer. Det 
svenske landskab er fantastisk. Vi ved det 
– oplevelsen af denne storslåede natur er 
jo en af grundene til, at vi har købt os et 
hus netop dér. Men mange har fået ind-
rettet deres svenske grund, så det skriger 
til himlen.

Stort set alt er tilladt, når vi skal ind-
rette os omkring huset, men det er be-
stemt ikke alt, som passer til landskabet 
og den svenske kultur. Der bliver lavet 
græsplæner som golfbaner, flisebelæg-
ninger som parkeringspladser, og an-
dre steder har man næsten flyttet sine 

danske haver ind i det svenske landskab 
– med store rododendron og pangfar-
vede roser, som om Tivoli er blevet nabo 
til skoven og søen.

Landskabet fortjener  
bedre haver
Det må man selvfølgelig selv bestem-
me, men jeg synes, det er synd. Det 
fantastiske landskab fortjener lidt bedre 
haver, og vi fortjener nogle stærkere op-
levelser. Det er, som om pænheden og 
pussenusse-tendensen ødelægger op-
levelsen. Jeg synes, det er fint med en 
romantik-have midt inde i en romantisk 
svensk by, men så snart vi bevæger os 
udenfor, synes jeg, der skal være plads 
til noget andet.

En mere naturnær have i tilknytning 
til vores huse kan faktisk gøre oplevel-
serne af det svenske større. Haver kan 
sagtens indrettes, så de passer til stedet, 
er lette at passe og samtidig kan bruges 
til mange forskellige formål som bål-
plads, boldspil, udendørs spisning, leg, 
afslapning osv. Desuden kan de være 
med til at skabe biologisk mangfoldig-
hed.

Invitér naturen ind i haven
Ved at invitere naturen ind i haven får vi 
meget foræret. Det handler ikke om at 
skabe natur i haven – vi har jo naturen 
lige ved siden af og i store mængder. 
Men vi kan hente inspiration og bruge 
nogle af naturens elementer. Mere 
konkret kan man tage udgangspunkt i 
stedets jord, lys, skygge, vind osv. Plant 
planter, som passer til stedet og omgi-
velserne, og lad være med at komme 
vores danske haver ind i landskabet. 
Byg videre på landskabet og måske lidt 
af den omgivende kultur.

At lade sig inspirere af de omgivende 
plantesamfund giver god mening. Det 
kan blive smukt, og planterne trives 
godt. Bor man ved skov, er det fra sko-
ven, man henter inspirationen. Bor man 
ved hede, er det fra hedelandskabet osv.

Sådan inspiration kan resultere i man-
ge forskellige havetyper, men næsten 
sikkert er det, at haven vil falde naturligt 
ind i landskabet. Her er tre eksempler: 
skovhaven, strandhaven og hedehaven.

Skovhaven
En skovhave er ikke en skov, men en 
have hvori man bygger videre på skoven.

Tæt ved huset kan man naturligvis 
sagtens have noget kultiveret som 
fx krydderurter, og hvis det passer til 
stedet, kan stokroser også fint gå. En 
græsplæne er der ofte brug for til leg 
og havemøbler mv. Men det passer sig 
ikke med den tætklippede, overgød-
skede græsplæne. Slå den ikke for tit, 
lad være med at gøde, og lad nogle af 
de vilde urter få lov til at gro sammen 
med græsset.

”Plant planter, som passer 

til stedet og omgivelserne, 

og lad være med at komme 

vores danske haver ind i 

landskabet”

➜
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Lidt længere væk fra huset skal man 
være varsom, synes jeg, med at overdæn-
ge med alt for mange eksotiske planter 
som storblomstrede roser, rododendron, 
kejserbuske, sommerblomster m.m. Selv-
følgelig kan man godt snige en enkelt 
yndlingsblomst ind, men for meget kan 
få det hele til at ligne et klatmaleri.

Når man skal vælge planter, er det 
en god idé at se lokalområdet grundigt 
igennem. Ofte vil der være mange plan-
ter, som passer godt ind i stedet, og som 

gør sig fint sammen med skoven. Her er 
nogle eksempler: Ulvsrøn, benved, hyld, 
skovæble, hvid anemone, krybende læ-
beløs, skovjordbær, dag-pragtstjerne og 
mange flere både træer, buske og urter. 
Alt sammen planter som er hjemmehø-
rende i Sverige.

Vælg selve plantearten
Man kan naturligvis gå ind og ændre lidt 
på det, hvis man fx synes, at skovæble er 
for stort et træ, og man hellere vil have 

mere anvendelige æbler. Så planter man 
naturligvis bare et spiseæble i stedet for. 
Helst nogle som passer til stedet, måske 
endda nogle gamle svenske sorter – og 
dér kan den lokale planteskole vejlede.

Hvis man synes, at der skal lives 
endnu mere op og vil have nogle mere 
almindelige havestauder, så lad være 
med at vælge dobbelt-blomstrende 
og andre forædlede sorter. Vælg selve 
arten af planter! Mange sorter er ikke 
noget værd for det biologiske liv, og 
mange af dem virker for overvældende 
med deres knald på farverne.

Strandhaven
Har man sit hus ved stranden, er det na-
turligvis strandens natur, man skal byg-
ge videre på. Her er det endnu mere 
oplagt at droppe den fine græspæne. 
Lad gro, hvad der kan gro, og slå “græs-
set” efter behov. Og lad endelig være 
med at gøde plænen, i sandjorden vil 
det meste sive ned i undergrunden.

Også i strandhaven skal man vælge 
planter, som passer til stranden. Og lad 
endelig være med at bruge nogen, som 
breder sig uhæmmet og tager plad-
sen op for noget andet. Fx skal man 
ikke plante hybenroser, Rosa rugosa. 
Det er en plante fra den russiske halvø 
Kamtjatka. Den breder sig uhæmmet. 
Det er mere naturligt at vælge klitrose, 
Rosa pimpinellifolia, som er hjemmehø-
rende i Norden, og som slet ikke breder 
sig. Pas også på med bjergfyr og klitfyr, 
som breder sig på strandene.

Masser af skønne strandplanter er 
meget gode i havesammenhæng. Ved 
stranden kan man godt have enkelte 
større træer som skovfyr og vintereg, 
men særligt mindre planter, fx ene, kry-
bende pil og klitrose, urteagtige som 
engelskgræs, smalbladet timian, blod-
rød storkenæb, liden klokke og purløg 
samt selvfølgelig asparges. Asparges er 
en strandplante, man både kan spise 
og fryde sig over som staude.

Hedehaven – og et utal af andre
Bor man et sted, hvor jorden er sur, vil 
mange kaste sig over rododendron, 
men en eksotisk plante fra Himalaya el-
ler Tyrkiet passer sjældent ind i Sverige. 
Til sådan en sur jord byder det svenske 
landskab på et hav af flotte planter. 
Selvfølgelig hedelyng og klokkelyng, 
men også lidt mere specielle som ros-
marinlyng, hede-melbærris og urter 
som hønsebær, guldblomme, egebreg-
ne og mange, mange flere.

Der kan hentes inspiration fra man-

Byd naturen ind. Lidt vildskab giver nye sjove og flotte 
oplevelser og skaber samtidig biodiversitet.

I mødet mellem natur og kultur opstår ofte stor skønhed. Tænk haven godt 
igennem, inden alt for meget fældes eller beskæres. Det tager lang tid at få nyt!
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ge andre plantesamfund end skoven, 
stranden og heden. Fx fra det fugtige 
landskab, det tørre steppeagtige land-
skab, omkring skovsøen, engen, over-
drev og mosen. Og de forskellige plan-
tesamfund kan naturligvis kombineres, 
hvis man bor et sted, hvor flere af dem 
er repræsenteret.

Det er ikke kun planterne, som former 
haven. Der er mange andre elementer. 
Men med det rette plantevalg kan det 
ikke gå helt galt, og samtidig har man 
sikret, at man er med til at skabe bio-
logisk mangfoldighed. Fx stier, hegn, 
bedtyper og – som tidligere nævnt – 
græsplænen betyder også noget.

Vær tålmodig – og tænk på 
klimazonen
Hvis man skal skabe en smuk og spæn-
dende have, som passer til omgivel-
serne, og som har biologisk værdi, så 
er tidsfaktoren vigtig. Overtager man 
en gammel have, skal man ikke straks 
fjerne alt og tynde voldsomt ud for at få 
lys. Vær tålmodig – undersøg og vurdér 
mange gange, inden man gør for store 
indgreb. Alt for mange fjerner for me-
get for hurtigt, og et fældet gammelt 
træ kommer jo ikke tilbage.

I de forholdsvis nye haver skal man 
også give sig lidt tid. Vælg det, der pas-
ser. Hellere lidt færre planter, som kom-
mer godt i gang, end en masse som 
ikke klarer sig. Har man økonomi til det, 
kan man købe et par store, gode plan-
ter til at løfte det hele. Hav tålmodig-
hed, tiden skaber biologisk diversitet 
og samtidig skønhed.

Det er desuden vigtigt at tænke på, 
at ikke alt kan gro alle vegne! Sverige 

er et meget stort land, som strækker sig 
over adskillige klimazoner. Hos den lo-
kale planteskole kan I få oplyst, hvilke 
planter der passer til netop jeres sted.

Linjer og hegn
Mange haver er kedelige med mange 
lige linjer. Andre steder er der for kun-
stigt og for snoede stier og gange. Prøv 
at lade vaner og naturen bestemme, 
hvor stien skal være. Der, hvor man går 
og krydser igennem, skal naturligvis 
være sti.

Nogle steder markeres det hele med 
dominerende hække og plankeværker, 
som ikke går godt med landskabet. Et 
levende hegn kan være flot, andre ste-
der kan man efterabe de skrå svenske 
raftehegn (gärdsgård), eller man kan 
lave et af de gode gamle flethegn. Eller 
bygge et kvashegn. 

Kvashegn er ikke så almindelige, men 
de har været brugt i Sverige fra gammel 
tid. Man sætter pæle i to rækker. De skal 
stå lige over for hinanden med fx 60 
cm mellem rækkerne og cirka 1 meter 
mellem pælene i rækkerne. I mellem-
rummet placerer man grenaffald. Der 
kan være rigtig mange grene i sådan 
et hegn, og efterhånden er det bare at 
fylde ovenpå. Kvashegn kan både være 
smukke og spændende og et godt skjul 
for smådyr.

Lok levende liv til
En naturnær have kan gøre fugle- og 
dyrelivet meget mere mangfoldigt. 
Fuglelivet kan bl.a. være med til at be-
grænse mængden af fx myg.

Hvis man yderligere vil have balance 
i haven, kan man lave overvintrings-

steder for forskellige insekter. Jo flere 
insekter, der overlever, jo bedre balan-
ce mellem nytte- og skadedyr. Et sten-
dige, en brændestabel, et kvashegn og 
en grenbunke er i sig selv gode, men 
man kan også bygge specielle insekt-
hoteller. 

Det drejer sig ganske simpelt om at 
indrette rum med forskelligt materiale 
med forskellige størrelser hulrum, så 
forskellige insekter kan overleve. Det 
kan være en reol-lignende kasse, hvori 
man laver rum med fx tagrør, bambus, 
mursten med huller, muslingeskaller 
m.m. Disse systemer giver et fantastisk 
liv til gavn for haven.

Man kan også opsætte fuglekasser 
og flagermuskasser. Særligt flagermu-
sene snupper myg i titusindvis. Man 
kan finde opskrifter på fuglekasser og 
flagermuskasser på nettet.

Lidt mere vildt
Pænheden har også tendens til at gå 
ud over mangfoldigheden. De tætklip-
pede plæner og hække, de lige rækker, 
det monotone. Derfor kan man forsøge 
at sprænge rammerne lidt. Lad der 
være en glidende overgang mellem 
natur og kultur, lad nogle af de vilde ur-
ter stå, lad noget stå som blomstereng, 
indplant vilde planter, lad der aldrig 
være bar jord.

Derved bliver det hele lidt mere vildt, 
lidt mere sjovt og efter min opfattelse 
meget smukkere.

Jens Thejsen er lærer på Jordbrugets Ud
dannelsescenter Århus, hvor han bl.a. un
derviser i plantekendskab. 
 ■

HØR JENS THEJSEN  
TALE OM 
NATURLIGE HAVER

Danske Torpare inviterer til foredrag 
med artiklens forfatter tirsdag den 
16. april 2013 kl. 18-20 om ”Naturlige 
haver der passer til det svenske 
landskab”. Du kan tilmelde dig på 
www.torpare.dk > Aktiviteter > 
Natur & udflugter. Det koster 100 kr.

Ud over sit arbejde som lærer 
er Jens Thejsen foredragsholder, 
konsulent og skribent om økologi, 
landskaber, haver og planter og har 
bl.a. skrevet bogen “Den vilde have” 
(Gyldendal 2009).

Kvashegn er et perfekt insekthotel. Det er i 
virkeligheden en styret grenbunke og giver 
gode overlevelsesmuligheder for småkryb, 
insekter og fugle, som er med til at skabe 
balance i haven.
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FOTO: ANDERS GRAND OG CAMILLA ARENT

MEDLEMMERNES 

DAG
Foreningens generalforsamling i marts var et større 

tilløbsstykke med over 300 deltagere. Arrangementet 

startede med torpare-messe, korsang og foredrag inden 

selve generalforsamlingen.

Webshoppens dalaheste, bøger, brugskunst m.m. 

blev solgt med rabat i dagens anledning.

Der var stort frem
møde til general
forsamlingen i år.

Fremtidsforsker og forfatter 
Uffe Palludan underholdt om 
forskellene mellem danskere 
og svenskere.
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NB!  Du kan læse referatet fra generalfor-
samlingen på www.torpare.dk > Om for-
eningen > Generalforsamling.

Torparekoret underholdt med 
svenske viser og danske forårs

sange i Ingeniørhusets foyer.

Medlemmerne kunne få en snak med 

foreningens samarbejdspartnere.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til foreningens 

netværk samt jura og teknikrådgivningen.

I et kreativt børnehjørn blev der bl.a. leget med byggeklodser. Alexander Hallberg 

var så heldig at vinde et gavekort på 250 kr. til BR Legetøj.
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Der er jo intet så rart som at 
være på sit svenske torp og 
slappe af med de menne-
sker, som betyder noget for 

en. Torpet er den trygge ramme – men 
pludselig kan idyllen være ovre på et 
øjeblik!

Hvert år udbryder der ildebrand i 
talrige boliger, og mange gange er år-
sagen uforsigtig omgang med ild. Det 
kan være et tændt stearinlys, et aske-
bæger, som er tømt i skraldeposen, 
eller gløder fra brændeovnen. For at 
undgå ildebrand er det yderst vigtigt 
at lære nogle enkle og sikre regler for 
brugen af åben ild.

Hvert år er der desværre også man-
ge, som omkommer ved ildebrande. 
Man kan selv gøre noget for at fore-
bygge ildebrande, sørge for alarmering 
samt lære at begrænse eller slukke en 
brand. Da mange fritidshuse ligger 
mere øde, end “hverdagshusene” gør, 
er brandvæsenets udrykningstid som 

udgangspunkt længere, end man nor-
malt er vant til. Men man kan bidrage 
til at gøre udrykningstiden kortere.

Hvordan en brand udvikler sig
En brands udvikling afhænger af den 
tid, den har til at udvikle sig i. En brand 
spreder sig:

• Opad i løbet af sekunder.
• Til siden i løbet af minutter.
• Nedad i løbet af timer.

Det vil med andre ord sige, at en kæl-
derbrand kan være yderst fatal, da den 
vil brænde hurtigt opad, hvorimod en 
tagbrand vil brænde langsommere 
nedad. Tre betingelser skal være til ste-
de, for at en brand kan bryde ud:

1. Et brandbart materiale.
2. Den korrekte temperatur.
3. Ilt.

Når de tre betingelser er opfyldt, vil et 
brændbart materiale, når det opvar-
mes, afgive brændbare gasser, der vil 
kunne bryde i brand i den atmosfæriske 
luft (der skal være mere end 15 procent 
ilt i luften, for at ilden kan brænde).

Forebyg ildebrand
Den bedste forebyggelse er sikker 
omgang med ild. Man skal altid have 
respekt for ild, og kun en tåbe frygter 
ikke en ildebrand!

Det er også vigtigt at tale med sine 
børn om, hvordan man skal forholde 
sig til ild og brande. Det er sket, at 
børn har “gemt” sig for ildebranden, 
fx inde i et skab – efter devisen: Hvis 
jeg ikke kan se ilden, så kan ilden hel-
ler ikke finde mig. Men sådan er det jo 
desværre ikke. Tværtimod kan det få 
katastrofale følger, hvis et barn gem-
mer sig, da det så vil være sværere for 
brandvæsenets røgdykkere at finde 
det.

GLEM  
ALDRIG  
at frygte ilden
Forebyg brand i torpet, og forbered jer på, at ulykken pludselig kan være ude. 
Øv en flugtrute med hele familien, og hav altid slukningsmidler parat.

TEKST: JESPER INGEMAN-PETERSEN  
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Overvej muligheden for at impræg-
nere møbler, gardiner og huse med 
et stof, der gør, at materialet ikke kan 
bryde i brand (fx Burnblock).

Røgen dræber flest
Det, der dræber flest ved ildebrande, er 
røgen, og den skal man være yderst op-
mærksom på. Derfor vil jeg anbefale, at 
man altid har mindst én røgalarm på sin 
ødegård. Hvis huset er i flere etager, bør 
man have røgalarmer placeret på alle eta-
ger. Da røgen er varm, stiger den opad, 
og derfor skal en røgalarm altid placeres 
i loftet. Hvis røgalarmen er batteridrevet, 
skal man mindst en gang om måneden 
kontrollere, at batteriet fungerer.

Brandrøg er meget giftig, og man skal 
ikke lege helt og tro, at man lige kan 
løbe ind og hente et eller andet, hvis 
man “bare” trækker vejret et par gange. 
Brandrøg er dødsensfarlig!

I kan også investere i en CO-alarm. 
Den kan advare mod den farlige kulilte, 
som kan komme ud med røgen fra en 
brændeovn eller pejs.

Øv jer i at flygte
Planlæg, hvordan I kommer ud af huset, 
hvis der skulle udbryde brand, og øv 
dette med familien. Har I gæster, som 
skal overnatte, så forklar dem tydeligt, 
hvilke regler der gælder i tilfælde af 
brand. Aftal, hvordan I alarmerer hinan-
den, og lær at betjene slukningsudsty-
ret – samt vær sikre på, at alle ved, hvor 
det er placeret. Hvis I har første sal på 
huset, kan I overveje en redningsstige 
eller et brandtov.

Udbryder der brand, så følg disse tre 
simple, men vigtige regler:

1.  Red folk ud af bygningen  
(uden at lege helt).

2.  Alarmér brandvæsenet.
3.  Forsøg at begrænse brandens  

udbredelse.

Hav slukningsmidler parat
Det bedste og mest kendte sluknings-
middel er vand. Vand findes de fleste 
steder og har en meget god kølende 
effekt. Som udgangspunkt kan man 
bruge vand til slukning af alle brande, 
dog er det ikke så godt til brand i el-
installationer.

Jeg vil anbefale, at I har følgende sluk-
ningsmidler i jeres huse:

•  Trykladet vandslukker (mod brande i 
faste stoffer).

•  Brandtæppe (mod brande i væsker 
og el-installationer).

•  Haveslange (mod brande i faste stoffer).
•  Pulverslukker, hvis man benytter gas 

(kan også bruges mod brande i el).
•  Branddasker til slukning af naturbran-

de, hvis man har stor naturgrund og 
ofte benytter bålplads eller grill. Natur-
brande kan også slukkes med vand.

Jo tidligere man starter på at slukke il-
debranden, jo mindre kan den nå at 
brede sig, og jo lettere kan den slukkes.

Nedbring udrykningstiden!
Alarmering af brandvæsenet sker på te-
lefonnummer 112 som i Danmark. Deref-

ter kan man eventuelt søge om hjælp fra 
sine naboer.

Overvej, om nogen skal tage af sted 
for at vise brandvæsenet vej, hvis huset 
ligger, så det ikke er nemt at finde. Man 
skal gøre alt, hvad man kan for at ned-
bringe brandvæsenets udrykningstid.

Jesper IngemanPetersen er servicechef 
ved Falck Teknik i Skovlunde og tidligere 
indsatsleder ved LyngbyTaarbæk Brand
væsen.
 ■
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Selvangivelserne 
for 2012
Det er snart tid til at indberette ejendomsværdiskat i Danmark og fastighetsavgift  
i Sverige. Du kan bl.a. finde hjælp i Danske Torpares egen beregningsmodel til den 
danske skat. Værdigrundlaget for den svenske skat er den offentlige vurdering.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

Over for SKAT i Danmark og 
Skatteverket i Sverige skal 
der i foråret indsendes selv-
angivelser med oplysning 

om værdien af den svenske ejendom.
SKAT i Danmark fastsætter ejendoms

værdiskat ud fra den værdi, vi selv oplyser 
på et bilag til den årlige danske selvan-
givelse. SKAT kender ikke den svenske 
erhvervelse fra andre kilder. At man som 
mangeårig ejer som regel modtager 
et skema, hvor ejendommen og dens 
værdi er fortrykt, er ikke nødvendigvis 
udtryk for, at tallet er korrekt, men beror 
på tidligere selvangivelser. Det anbefa-
les at kontrollere, om værdien er rigtig, 
så man ikke snyder sig selv ved at lade 
forkerte beregninger fortsætte.

Den nybagte ejer skal selv sørge for at 
selvangive første gang. Har man solgt i 
løbet af skatteåret, skal man også selv 
tage initiativ til at få fjernet ejendom-
men fra selvangivelsen.

Skatteverket i Sverige kender vores 
ejerskab fra oplysninger på tinglysnings-
kontoret og skal nok sørge for at udsende 
svensk selvangivelse og pålægge os fast
ighetsavgift eller fastighetsskatt.

Ejendomsværdiskat til Danmark
Opgørelse af værdigrundlaget for den 
danske ejendomsværdiskat følger sær-
lige regler, som er beskrevet i forenin-
gens Vidensbank på www.torpare.dk. 
Her ligger bl.a. en beregningsmodel, 
hvor man efter indsættelse af visse op-
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lysninger får det rigtige tal. Den skat-
tepligtige værdi er et tilbage-indekse-
ret og procentreguleret værdiudtryk, 
som omregner ejendommens værdi til  
2001- eller 2002-niveau.

For ejendomme erhvervet efter 1. 
januar 2002 tages der udgangspunkt 
i købesummen, som reguleres med et 
svensk indekstal. For ejendomme er-
hvervet i årene til og med 2011 kan 
beregningsmodellen anvendes her og 
nu. For ejendomme erhvervet i 2012 
offentliggøres det relevante indekstal 
ikke før maj i år. Når det foreligger, op-
daterer foreningen beregningsmodellen. 
Bemærk, at det nye indekstal kun har 
betydning for 2012-købene.

For ejendomme erhvervet før 1. januar 
2002 tages udgangspunkt i de svenske 
vurderinger for 2001 og 2002, som for-
højes med en tredjedel. Også for disse 
ejendomme kan beregningsmodellen 
anvendes.

Den udenlandske ejendom selvangives 
på det særlige bilag 04.053 (“udlands-
skemaet”). Indsendelsesfristen er den 
samme som for selvangivelsen. Husk, at 
den svenske fastighetsavgift kan fradra-
ges i rubrik 254 på skemaet.

Skattepligten indtræder med virkning 
fra det år, hvori ejendommen er erhvervet, 
uanset hvornår i året. Ejendomme købt 
i 2013 skal naturligvis først selvangives 
til næste forår.

Fastighetsavgift til Sverige
Værdigrundlaget for den svenske fast
ighetsavgift er den offentlige vurdering. 
I de fleste tilfælde findes den fortrykt på 
den almindelige selvangivelsesblanket, 
der udsendes i marts-april. Fastighetsav
giften behandles altså som en del af 
indkomstskatten, men de fleste torpare 
har ikke behov for at udfylde andet på 
selvangivelsen end afsnittet ”Underlag 
för fastighetsavgift” (“hel avgift” på 0,75 
procent). Det er ejendomsværdien og 
ikke skatten, der skal skrives i rubrikken.

Enkelte skal betale den gamle fast
ighetsskatt, fx for ejendomme uden bo-
liger; og har man bygget hus for nylig, er 
fastighetsavgiften bortfaldet eller hal-
veret i en årrække. Nærmere om disse 
sondringer kan læses i Skatteverkets 
brochure nr. 296, udgave 21, som findes 
på www.skatteverket.se.

At fastighetsavgiften kaldes “kommu
nal” og fastighetsskatten “statlig”, æn-
drer ikke på, at det statslige Skatteverket 
er rette myndighed. Kommunerne har 
intet med vurdering eller skatteopkræv-
ning at gøre.

Den svenske fastighetsavgift (og 
fastighetsskatt) selvangives og beta-
les helårligt bagud ligesom den dan-
ske ejendomsværdiskat. Det kan virke 
forvirrende, at svenskerne taler om 
”2013taxeringen”, når det er 2012-ind-
komst og -skat, det handler om.

Skattepligten for hele året hviler på 
den, der er registreret (tinglyst) ejer pr. 
1. januar i indkomståret. Var man regi-
streret ejer af den svenske ejendom 1. 
januar 2012 eller tidligere, er man altså 
skattepligtig for hele året 2012 og skal 
selvangive nu. Er man derimod blevet 
registreret senere i 2012, indtræder skat-
tepligten først fra og med indkomståret 
2013, som selvangives i foråret 2014.

Et køb og en overtagelse kan meget 
vel have fundet sted før årsskiftet og 
tinglysningen (lagfarten) efter; og det er 
sidstnævnte, der er afgørende for skat-
tepligtens indtræden.

Hvis man har forpligtet sig over for 
ejendommens tidligere ejer til at betale 
denne en del af fastighetsavgiften for 
2012, bør aftalen naturligvis overhol-
des. Vedkommende har jo skattebyrden 
for hele året.

Den svenske selvangivelse
Skatteverket har ændret på tidligere 
praksis og udsender nu også selvan-
givelsesblanket til dem, der har købt 
ejendom i løbet af det senest foregå-
ende indkomstår. Har man købt i løbet 
af 2012, kan man altså forvente at mod-
tage selvangivelse, selvom man ikke 
skal betale fastighetsavgift eller fast
ighetsskatt for dette år. Tankegangen er 
den, at der principielt kunne være andre 
skattepligtige indkomster at selvangive.

Selvangivelsen skal indsendes ret-
tidigt i alle tilfælde; ellers risikerer man 
en tillægsafgift, der kan være på flere 
tusinde kroner.

Selv om selvangivelsesfristen på blan-

ketten er angivet som 2. maj 2013, gæl-
der der en forlænget frist for ejere, som 
har bopæl uden for Sverige – altså de 
fleste danske torpare – til 31. maj 2013. 
Mulighederne for at indberette papir-
løst fremgår af blanketten.

Skattepligten og tidspunktet for dens 
indtræden er det samme, uanset om 
man har erhvervet ejendommen ved 
køb eller modtaget den som arv, gave 
eller ved bodeling.

Den svenske fastighetsavgift for 2012 
kan betales frivilligt på forhånd samti-
digt med selvangivelsen eller senere, 
men vil ellers blive opkrævet i novem-
ber-december med betalingsfrist til 
marts 2014.

Avanceskat til Sverige ved salg
Har man solgt den svenske ejendom 
i løbet af 2012, skal fortjenesten ved 
salget selvangives på den samme selv-
angivelsesblanket for 2012, afsnittet 
om ”Inkomster – Kapital”. Fortjenesten 
opgøres på bilag K5, der indsendes 
sammen med selvangivelsen. Er dette 
bilag ikke udsendt automatisk af Skat-
teverket, kan man selv skaffe sig det via 
Skatteverkets hjemmeside (blanket SKV 
2105). Nærmere regler for beregningen 
findes i brochuren SKV 379.

Eventuel avanceskat til Danmark
I visse tilfælde kan salget af den svenske 
ejendom også udløse avanceskat i Dan-
mark. Principielt gælder samme regler 
som ved salg af danske ejendomme – 
hvor arealstørrelse og mulighed for ud-
stykning mv. har betydning. Torpare, der 
har behov for nærmere oplysninger her-
om, henvises til dansk SKAT og forenin-
gens medlemsrådgivning. Den svenske 
avanceskat kan fradrages i den danske.

Lars Holm Rasmussen er advokat.
 ■

”Skatteverket i Sverige 

kender vores ejerskab 

fra oplysninger på 

tinglysningskontoret og skal 

nok sørge for at udsende 

svensk selvangivelse og 

pålægge os fastighetsavgift 

eller fastighetsskatt”



16  april 2013 I  Torpare

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

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 

  

Bättre Bostad 
 

   Dansk snickare i Småland  
Alt i snedker og tømrerarbejde 

      
        Peter Valente  
          Tlf.  +46 (0)72 200 4066 
          Mail:  info@battrebostad.  
          www.battrebostad. 

se
se

www.bobonf i ls .com

det  mindste   i ldsted
Væghængt eller
fritstående,
aftræk opad     
eller bagud.
H 38 cm
B 36 cm
D 32 cm

DKK 7000    
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Rent Drikkevand 
Vi løser alle vandproblemer i forbindelse med egen brønd/boring.
Service og Rådgivning. 20 års erfaring.

Jern/Okker anlæg • UV filter mod Coli/Kim bakterier • Nitratfilter/Blødtvandsfilter • Aktivkulfilter mod pes-
tisider • Pumper og Hydroforbeholder.

Filtec Vandteknik
Tlf. 70 20 26 26 • www.filtec.dk

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

www.fastighetsbyran.se/angelholm  |  www.klitterbyn.se
I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

I Ängelholm träffar du Marita, Linda och Marcus som är fastighetsmäklare, 
och Jennie och Olof som är mäklarassistenter.
 
Måndag - Fredag 09.00-17.00
Visning helger/kvällar efter ö.k.

Telefon: 0431-135 10
Fax: 0431-199 12
angelholm@fastighetsbyran.se

Storgatan 58 • Ängelholm
Postadress
Storgatan 58 • 26232 Ängelholm

Unikt tillfälle skånska guldkusten!
Köp ett hus i Klitterbyn!

Vi säljer nu ut semesterbostäder!
Priser från 700.000 till 1.2 milj SEK.

Ring
Marcus Finn

+46 431 135 10
Ängelholm /Helsingborg

TARA MULDTOILET
• enkelt og lugtfrit
• behøver hverken strøm eller vand
• fungerer på naturens egne vilkår

Ring og aftal tid for besøg i vor 
udstilling

ZENZO GROUP ApS, 3400 Hillerød
tlf.: 7027 1900  - www.zenzo.dk

Vi tilbyder alt indenfor entreprenørvirksomhed:
- gravearbejde - planering - fliselægning - stensætning

- træfældning - etablering af trekammerbrønd.
Salg af muldjord, grus og sten.

Ring til Grus og Makadam i Vittsjö (Nordskåne)
Kalle +46 - 70 64 18 000

Mulighed for dansksproget assistance.

Unavngivet 1   1 17-08-2004   09:48:15
Procescyan Procesmagenta Procesgul Processort

SVENSK TØMMERMESTER
Foretager alle former for repara-
tioner på din ødegård eller fritidshus 
- også nybygninger. Stor aktions-
radius. Gerne fast skriftligt tilbud. 
Humane priser. Kontakt venligst:

Jørgen Andersen • Tlf. 39 69 04 99 
e-mail: pinkerton@tele2adsl.dk

Undgå myldretiden 
og tag traileren med 

GRATIS!
 
Som medlem af Danske Torpare får du 
traileren gratis med over Sundet mellem 
21:00 og 06:00.

Dette opnås kun mod forevisning af 
medlemskort ved billetlugen. Husk, at det 
skal være det nyeste gyldige medlemskort 
til Danske Torpare.

Bliver du 
nabo til en 
vindmølle?
Læs mere på 
Danske Torpares hjemmeside

Kampagne!
975 SEK
+255 SEK pr. 

måned
kameradetektorkameradetektor

Hjemmealarm med 

Vores hjemmealarm er meget let at bruge 
for alle i familien. Alarmen er trådløs og 
installeres uden ledninger af vores dygti-
ge alarmtekniker. Alarmen tilsluttes SOS 
Alarm. Vores kameradetektorer har nat-
tesyn og tager endda billeder ved trussel-
alarm.  Du kan også tilkøbe en røgalarm, 
som gør, at SOS Alarm kan sende brand-
korps eller politi, hvis der konstateres 
brand. Gør dit hus trygt med Trygga Hem!

Tilbuddet gælder til og med d. 15. juni 
2013. Normalpris: 3.975 SEK + 295 SEK pr. 
måned.

LÆS MERE OG BESTIL 
tryggahem.se/kampanj eller ring på +46 (0) 20 48 49 10
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NÅR SVENSKERNE FEJRER 

FORÅRETS KOMME
Hvis jeres svenske naboer spørger, om I kommer med til Valborg, så er det ikke, 
fordi de inviterer jer på besøg hos en dame med det navn. Nej, de spørger, om I 
vil være med til at fejre valborgsmässoafton.

TEKST: BRITT NIELSEN

Den 30. april er en ganske 
særlig dag i Sverige. Det er 
godt nok kongens fødsels-
dag, men det er ikke dét, der 

fylder mest i svenskernes bevidsthed, 
men derimod det faktum, at man om 
aftenen fejrer forårets komme efter en 
lang og kold vinter. Estland, Finland, 
Letland, Tjekkiet, Slovakiet og Tyskland 
fejrer også Valborg.

Ligesom sankthansaften er valborgs
mässoafton en blanding af hedensk frugt-
barhedsfest og kristen overtro. Den hel-
lige Valborg var en katolsk helgen, som 
skulle beskytte mod onde magter, og dis-
se kunne bedst fordrives ved hjælp af ild.

Bål uden heks
Der tændes vårbrasor, som vi tænder 
sankthansbål, dog uden heks. De to høj-
tider minder mere om hinanden end 
sankthans og midsommar. Man samles i 
en stor skare rundt om bålet. Der holdes 
båltale, men først og fremmest synges 
der! Mindst ét kor optræder med vårens 
sange, og publikum synger med på de 
kendte strofer.

Den mest kendte sang, “Längtan till 
landet” – i daglig tale “Vintern rasat ut 
bland våra fjällar” efter den første linie 
– synges af hjertens lyst for at markere, 
at nu er vinteren slut, og hvis det skulle 
regne koldt eller endda sne, så synges 
der til for at byde den trods!

I universitetsbyerne er valborgsmässo-
afton blevet en akademisk højtid, op-
rindelig for at hylde rektor med sang af 
studentsångarna. Disse mandskor bærer 
også i moden alder deres studenterhuer, 
så hvis man ser en syngende skare ældre 
herrer med studenterhuer, er det ikke, for-

di de fejrer deres vel overståede eksamen.
Valborgfesten eller sista april, som man 

også kalder den, er universitetsårets høj-
depunkt med bal og fest hele natten. 
Hvis man vil opleve sangen, skal man 
tage til Lund den 1. maj og lytte til koret, 
som hälsar våren välkommen på universi-
tetets trappe. Det er i verdensklasse!

Stemningsfuldt med kor
I lille Vittsjö, hvor min familie og jeg ple-
jer at fejre ”Valborg”, er det måske mindre 
pompøst, men meget stemningsfuldt, 
hvor to kor sørger for skønsang. Sven-
skerne er et meget syngende folk, og i 
hver flække findes mindst to kor.

Jeg mindes min barndoms “Valborg” 
som en særdeles kold affære. Man fej-
rede jo vårens komme, og det indebar, 
at man var trukket i forårstøjet, om end 
kulden snappede efter de bare knæ-
strømpeben. At være vinterklædt til Val-
borg var en sejr til Kong Vinter, så hel-
lere fryse. I dag må man godt klæde sig 
på efter vejrliget!

Der hører ikke nogen speciel mad til 
Valborg, men eftersom 1. maj er fridag, 
benytter mange svenskere valborgs-
mässoafton til at spise sammen med 
venner og familie.

Vinteren har raset ud
Svenskerne holder meget på deres høj-
tidstraditioner, og både Valborg og mid
sommar er yndede fester i den lyse tid. Og 
når mørket nærmer sig i august, ja, så slår 
man til med en kräftskiva (et krebsegilde).

Men først kommer altså valborgs-
mässoafton – og sådan lyder første strofe 
af Herman Sätherbergs “Längtan till lan-
det” fra 1838:

"Vintern rasat ut bland våra fjällar
drivans blomma smälta ned och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
solen kysser liv i skog och sjö
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande
ligga ängarne i dagens lågor
och i lunden dansa källorna".

■
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Betryggende at holde øje  
med varmen på torpet.

Ring til os eller bestil direkte på www.defahome.se 

+46 (0) 418-449 470

DEFA Home er lige klar til at tage i brug. Få hurtig sms-besked ved 
strømsvigt eller frost. Spar mange penge på energiforbruget. Nu er det 
nemt og bekvemt. Du får 5 års garanti og support. Og vi har allerede 
20.000 tilfredse kunder i norske fritidshuse.

Styr varmen med din mobil. 

25% produktrabat til Danske Torpare.  
Rabatkode: DT2013 (gyldig indtil 30/6)
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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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FUGLEBØGER  
er ikke bare fuglebøger 
Nye bøger om fugle nærmest sprøjter ud fra forlagene i disse år. Men før man 
investerer, er det klogt at granske sine behov: Er du mest til havekik, seje  
ekskursioner eller bare til studier i sofaen?

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

haven og dem, man ser inde hos naboen, 
er en mindre håndbog tilstrækkelig.

Jeg har siden 1957 haft stor glæde af 
“Fugle i Farver” af Hans Hvass og med 
Karl Aage Tinggaards flotte og præcise 
tegninger (Politikens Forlag). Bogen 
er enkel og klar og nem at slå op i. Da 
den ikke måler mere end 12 x 20 cm, er 
den også let at have med i lommen, hvis 
man skulle vove sig uden for huset.

Så kan jeg allerede høre i min øre-
snegl: ”Ha, ha – fra 1957! Fandtes der 
overhovedet bøger dengang? Kan vi så 
ikke få den på iPad”? Jo, sikkert, men det 
sjove er, at bogen er blevet genoptrykt 
i 1993 suppleret med de senest nyind-
vandrede fuglearter. Teksten er ført up 
to date af den kendte ornitolog Tommy 
Dybbro, og den er stadig med Karl Aage 

Ting gaards smukke tegninger.
En anden fin håndbog af 
samme størrelse er “Fugle-

ne omkring os” fra 2005 
   af Benny Génsbøl og 

 med Jens Over gaard Chris- 
 tensens eminente tegninger (Gylden- 
dal).

Disse to bøger er overkommelige i pris, 
og med en af dem er man godt rustet til 
at begynde som amatør-ornitolog.

Bemærk, at jeg her er gået uden om 
bøger med fotografier af fuglene. Teg-
ninger kan bedre vise, hvad man skal 
lægge mærke til hos de enkelte arter. 
Fotografier “snyder”, idet belysning, års-
tider, fuglenes alder, fældeperioder m.m. 
får fuglenes udseende til at ændre sig.

Hjælp til fuglekik i felten
Får man blod på tanden efter at have 
købt sig fattig i mejseboller og solsikkefrø 
og får lyst til at drage ud i den store fug-
leverden, anbefaler jeg, at man deltager 
i nogle af Dansk Ornitologisk Forenings 

Lad mig indledningsvis sige – 
før man går ud og falder for 
fristelsen til at købe nogle af 
de mange flotte bøger med 

tegninger og fotografier, hvor fuglene 
er ramt lige på kornet: Kik først efter på 
hylderne derhjemme for at se, om der 
ikke skulle være en gammel fuglebog, 
som stadig er anvendelig. Fuglene ser jo 
ud, som de altid har gjort. Men har man 
brug for en ny fuglebog, så klap lige he-
sten, før der investeres.

Der er mange af slagsen, og forla-
gene nærmest sprøjter dem ud i disse 

år, så det er vigtigt at analysere sine 
behov. Er det kun til hjemmebrug og 
nærområdet, eller skal det være en 
bog til at tage med på ekskursioner? 
Vil man dykke ned i den spændende 
verden, som hedder fuglestemmer, el-
ler er man tilfreds med bare at sidde 
og flyde ud og nyde de store formater 
med de ofte helt usandsynligt flotte 
fotografier?

Hvis en mindre håndbog er nok
Hvis man er tilfreds med at kunne bestem-
me fuglene ved foderbrættet hjemme i 
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Dompappen er med hannens røde 
farve en af de mest farvestrålende 
fugle i den nordiske fuglefauna.
Hunnen ses til venstre.

ture (man kan godt nøjes med en al-
mindelig fuglekikkert og vente lidt med 
den store teleskopkikkert).

Deltager man på sådan en ekskursion, 
vil man opdage, at flere af deltagerne 
har helt andre fuglebøger med i baglom-
men. Det er de såkaldte felthåndbøger. 
Bøger, som omhyggeligt gør rede for, 
hvad man skal se efter, når man møder 
fuglene ude i Guds frie natur.

Jeg har i mange år brugt “Europas 
Fugle”. Den er skrevet af flere forfattere 
og oversat og bearbejdet af bl.a. dan-
skeren Jon Fjeldså og udsendt på Gads 
Forlag (1985). Bogen er i lommeformat.

Der er flere gode grunde til, at jeg 
har valgt “Europas Fugle”. Fuglenes ud-
bredelse er vist ved hjælp af små kort. 
Deres artsnavne står, foruden på latin, 
på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, 
islandsk, fransk og, hvor det er relevant, 
på færøsk og grønlandsk.

Dét har vist sig at være særdeles prak-
tisk, når jeg snakker fugle med svenske 
fuglekikkere, fågel skådare. Vidste du 
fx, at en hættemåge på svensk 
kaldes for en skrattmås? Nej, det 
er ingen vittighed. Eller at en hvid 
vipstjert på svensk er en sädesärla? På 
grønlandsk hedder den såmænd bare 
en erqorqortooq! 

Bogen viser med små streger fuglenes 
feltkendetegn, altså det man især skal 
lægge mærke til hos fuglene ude i felten.

I dag ville jeg nok købe felthåndbogen 
“Fugle i Felten” fra Lindhardt og Ringhof. 
Den er forfattet af Killian Mullarney m.fl. 
og er kommet i et nyt oplag i september 
2012. Felthåndbogen dækker fuglene i 
Danmark, Europa, Nordafrika og dele af 
Mellemøsten, altså lige til at tage med, 
når man skal ud at rejse. Og så er den for-
synet med et væld af tegninger.

Dompap har nemme
feltkendetegn
For at vise, hvad man mener med felt-
kendetegn, har jeg forsynet denne 
artikel med to illustrationer: en dom-
pap-han og en dompap-hun. Der er 
feltkendetegnene nemme. Hannen har 
sort kalot, rød hals og bryst og ikke 
mindst en ren, hvid overgump, der lyser 
op på lang afstand. Hunnen har sort ka-
lot, rosa, gråbrun hals og bryst og hvid 
overgump. Og så et andet godt kende-
tegn: De har begge et hvidt vingebånd, 
der ses tydeligt, når de flyver. Du kan jo 
afprøve dine evner som ornitolog, næ-
ste gang du ser dompapper.

En ekstra lille detalje ved dompappen 

er, at man ved at ef-
terligne dens kald – et 

langt, lidt vemodigt ”dyyt” – kan 
lokke den til sig. Dompappen er ikke mere 
eksotisk, end at den også findes uden for 
julekortene. Den er almindeligt forekom-
mende i Sverige, hvor den hedder en 
domherre.

Stor bog med fuglesang
Så er vi nået til den sværeste disciplin 
inden for ornitologien: fuglestemmer. 
Der findes mange fantasifulde måder at 
lære dem på. En af dem er at “oversætte” 
dem. De fleste kender sikkert bogfin-
kens sang, der oversat kan skrives som 
”Det det det det ka jeg si' li' så tit, det 
skal være”. Eller løvsangerens sang: 
”Snälla mamma, får jag inte gå på bio i 
kväll”? Løvsangeren er Sveriges mest al-
mindelige sangfugl, og på svensk hed-
der den en lövsångare. Men hvorfor ikke 
gå seriøst til værks og finde egnet litte-
ratur om emnet?

Den bedste bog på markedet er lige 
for tiden Politikens “Store fuglebog” fra 
2004 af Tommy Dybbro og med Carl 
Christian Toftes smukke tegninger. Den 
rummer 95 af de mest kendte fuglestem-
mer på en medfølgende cd. Bogen er 
dog for stor til at tage med på tur.

Flotheder til sofabordet
Jeg vil slutte af med en kort omtale af 
nogle af de store formater, coffee table 
books. Altså bøgerne som sådan lidt til-

fældigt ligger og 
flyder på sofabordet, 
dem med de eventyr-
ligt smukke skud af hav-
ørne og andre store vingefang, 
når de i et halsbrækkende og svimlende 
styrtdyk kaster sig ud fra en fjeldside 
oppe i Nordlandet for at blive fanget i et 
splitsekund af kameraets linse.

Min første bog er “Ørnenes Rige” af 
svenskerne Brutus Östling og Staffan 
Söderblom fra 2008, oversat til dansk og 
udgivet på Borgens Forlag. Her er der 
ørne fra alle vinkler og en spændende 
beskrivelse af forholdet mellem ørn og 
menneske. Gyldendal udsendte i 2009 
“Havørnenes Danmark” af Erik Ehmsen 
m.fl., en flot bog, som i tekst og billeder 
redegør for blandt andet havørnens til-
bagevenden til Danmark.

Jeg nævner bøger om havørne, fordi 
disse fugle hele vinteren igennem kan 
ses nede i Skåne, hvor de opholder sig, 
indtil de igen flyver tilbage til deres re-
virer sidst i februar.

Der er også den fornemme akvarelbog 
”Fåglar och ljus” af Lars Jonsson (Atlantis, 
Stockholm, 2002), som vil pynte på sofa-
bordet eller gøre sig fint som gaveidé.

Der udkommer hele tiden nye fugle-
bøger, så gå på jagt hos boghandleren, 
og glæd dig selv med en fuglebog, eller 
giv den som en smuk gave. 

God fornøjelse!   
     ■
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En bog der tager os med

PÅ FUGLETUR  
I SVERIGE
Hold pause i renoveringen af det røde træhus: Find støvlerne,  
kikkerten og termokanden frem – og glem ikke bogen  
“Fugleture i Østdanmark og Sydsverige”!
 

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

Et er at kende fuglene fra hin-
anden, noget andet er at vide, 
hvor de findes og hvornår. Jeg 
har erhvervet bogen “Fugle-

ture i Østdanmark og Sydsverige” skre-
vet af Klaus Malling Olsen og udgivet af 
Lindhardt og Ringhof i 2006. Det er en 
bog, jeg kan anbefale til alle, som fær-
des i naturen for at se på fugle.

Bogen er god til begynder-ornitolo-
gerne, som vinteren igennem har øvet 
sig i feltbestemmelse af fuglene ved 
foderbrættet, og til alle dem, der har 
ornitologien som en større eller mindre 
hobby.

Bogen beskriver fuglesteder i Østdan-
mark, dvs. på Sjælland, Lolland-Falster, 
Møn og Bornholm. Dermed kan de fle-
ste af Torpare-foreningens medlemmer 
bruge den til at øve sig i fuglekendskab 
hjemmefra, før turen går op til som
marstugan. Sydsverige omfatter ifølge 
bogen Skåne, Blekinge, Öland og Hal-
land op til højmosen Store Mosse, som 
ligger lige nord for Värnamo. Dermed er 
der også i den svenske del sammenfald 
med steder, hvor de fleste af foreningens 
medlemmer har hus, gård eller skov.

“Fugleture i Østdanmark og Syd-
sverige” kan bl.a. købes hos Dansk 
Ornitologisk Forening i Naturbutik-

ken på Vesterbrogade i København og  
på www.naturbutikken.dk. Det samme 
gælder bogen ”Fåglarna i Sverige – an-
tal och förekomst”, udgivet af  Sveriges 
ornitologiska förening.

Lyt til vejrudsigten
Ud over at beskrive den geografiske pla-
cering og adgangsforholdene gør for-
fatteren meget ud af at fortælle, hvilke 
fugle der er typiske for årstiderne, og 
om det er træk- eller ynglefugle.

Også meteorologiens betydning for 
forekomst af fugle de forskellige steder 
omtales. Temperaturforhold, nedbør og 
vindretning spiller en stor rolle for især 
trækfuglene. Nogle trækker om dagen, 
andre om natten. Nogle trækker uanset 
vejret, mens de store fugle som fx ørne 
og traner foretrækker en frisk vind og 
solskin, som giver de ønskede opstigen-
de, termiske vinde.

For at få det optimale udbytte af na-
boskab til et fuglested er det altså for-
nuftigt at lytte til vejrudsigten.

Lidt lækkert i kurven
En kikkert er et must og ligeledes en god 
fuglebog. Og fornuftigt tøj og fodtøj,   
afpasset efter årstiden. Det lyder som 
min mor, det her!

Når min kone og jeg 
tager på en længere 
fugletur, pakker vi en 
picnic-kurv med drik-
kelse og lidt lækkert 
til. Ikke fordi vi ikke 
kunne overleve uden, 
men fordi den ro, der 
sænker sig over de to-
benede, når kaffen og wie-
nerbasserne langes op på 
campingbordet, gør, at dyr og 
fugle ofte kommer tættere på. I 
sådan et tilfælde går vi mennesker 
næsten i ét med omgivelserne.

Måske er fuglene fløjet – måske
løber I ind i en sjældenhed
Dog går det ikke altid, som præsten præ-
diker. Et fuglested kan være gabende 
tomt og fuglen være fløjet. Og en an-
den gang bliver det den helt store orni-
tologiske oplevelse. Et sted, hvor vi ofte 
kommer, er Trönninge ängar lige syd for 
Halmstad. En majdag for et par år siden 
besøgte vi engene og overraskedes over, 
at der var så mange mennesker. Mobil-
telefonerne glødede, og der kom en lind 
strøm af biler med forventningsfulde 
svenskere.

Årsagen var en sjælden gæst, en ske-
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stork, som nok var fløjet for langt (yngler 
i Danmark i Bygholm Vejle og på Skjern 
Enge). Skestorken har ikke noget med 
storke at gøre, den tilhører ibisfamilien.

Storken gik i det forholdsvis lavvan-
dede område og fouragerede. Det sker 
ved, at den med det lange, flade næb 
skummer vandet for krebsdyr, insekter, 

orme og småfisk. Hovedet bevæges 
som et pendul hurtigt fra side til side. 
Søsyg eller bare lidt hovedpine? Ikke 
det mindste. Efter sin gæsteoptræden 
på et par timer fløj den igen lige så di-
skret, som den var kommet.

Hvis vi nu ikke var kommet til Trön-
ninge ängar den dag og på den tid af 

dagen, havde vi været en spændende 
oplevelse foruden. 

Med andre ord: Find støvlerne, kik-
kerten og termokanden frem, og giv jer 
selv en pause i renoveringen af det røde 
træhus. Det bliver alligevel aldrig helt 
færdigt.

■

Løvsangeren er en lille, flittig 
sangfugl, som høres det meste 
af dagen i yngleperioden.
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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
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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

 

 

 
ET DANSK BYGGEFIRMA 

I Sverige.  
Vi kan udføre alt håndværker arbejde. 
Mere information på: www.flexkom.se 

Eller på Tlf.: +46 720 47 29 90  
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Sagomuseet er et lille, spænden-
de museum, som henvender 
sig til både børn og voksne. Når 
man kører ad hovedvejen gen-

nem Ljungby, kan man ikke undgå at 
få øje på det. Museet ligger på venstre 
side sammen med andre ældre røde 
træhuse – lige over for byens Gamla 
torg.

Allerede i haven bliver man mødt af 
sten og træskulpturer, som viser trolde, 
fugle og dyr, og på trappen indenfor 
sidder en frø med krone og tager imod. 
Dørtrinnet er af glas, og nedenunder 
ligger en (død) slange. Overalt er der 

mange små låger, som kan åbnes, og 
som hver rummer en fortælling eller 
små overraskelser, der fryder.

En stor lindorm snor sig gennem rum-
mene. Den er for dem, der tør: Hvis du 
kravler ind ad munden og kommer ud 
ad halen, kan du få et diplom for dit 
mod. Som voksen vil jeg nu ikke forsøge 
– tænk, hvis man sad fast. Når man kig-
ger ind i en hule, begynder en hund at 
gø, og hvis man stiller sig under en ud-
stoppet fugl, synger den.

Det er kunstnere tilknyttet museet, 
der har lavet de mange fine malerier og 
træskulpturer.

EVENTYRLIGT 
Sagomuseet i Ljungby lokker med frydefulde overraskelser og mange muligheder 
for fordybelse. 

TEKST: ULLA LIBERG  FOTO: PER ELVEKJÆR

➜

SAGOMUSEET
•		Åbningstider: 

Maj til september: tirsdag  
til søndag kl. 12-16.  
Oktober til april: torsdag kl. 12-16.

  Grupper kan aftale besøg uden  
for åbningstiden på  
telefon +46 (0) 372 148 55. 

•		Adresse: Märta Ljungbergsvägen 1, 
34135 Ljungby.

•		Hjemmeside: www.sagobygden.se.
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FORTÆLLERFESTIVAL 
HVER SOMMER
Hver sommer arrangerer den  
forening, som også driver 
Sagomuseet, Ljungby Berättar-
festival, hvor cirka 50 fortællere og 
forskere fra hele verden deler deres 
bedste fortællinger. I år er det fra 
den 14. juni til den 18. juni, og der 
forgår mange spændende ting på 
og omkring museet i disse dage.  
Læs mere på  
www.ljungbyberattarfestival.se.

På dette maleri på museet skal beskueren selv gå på 
opdagelse og finde de gemte fortællinger (sagor).
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En skat af fortællinger
Museumsleder Meg Nömgård var vores 
fortæller og viste os rundt. Hun har virke-
lig talent og tryllebandt os med sine for-
tællinger. Jeg har hørt fra venner, at her 
om sommeren er helt unge mennesker på 
sommerjob, som også er meget dygtige.

Hvis man ikke har fået nok af fortællin-
ger, kan man besøge den lille butik med 
et stort udvalg af eventyr, sagn og be-
retninger fra alle tidsepoker. Selv købte 
jeg en lille frø med krone – et hyggeligt 
minde om en god oplevelse.

Hører man til dem, der har været på 
svenskkursus og gerne vil øve sig i at 
forstå svensk, kan man gå ind og klikke 
på “Berättarskatten” på museets hjem-
meside og gratis downloade mange 
små fortællinger og folkesagn fortalt af 
forskellige fortællere.

Opsøg selv stederne i Sagolandet
Selve museet er ikke så stort, men det til-
byder mange muligheder for fordyb else. 
Man bliver fx inspireret til at låne en gps 
og opsøge steder i umiddelbar nærhed 
og høre stedernes fortællinger.

Dette område af Sverige bliver også 
kaldt Sagolandet, da der er en historisk 
rig tradition for den mundtlige fortæl-
ling i denne del af Småland. Derfor har 
museet inddraget omkringliggende 
kommuner for at lokke folk til at opsøge 
de mange steder i naturen, som der er 
knyttet folkelige historier til. Det kan 
være et særligt træ, en sten, en sø osv.

På www.sagobygden.se kan du finde 
en app, som guider dig til 40 magiske 
steder i Ljungby, Alvesta og Älmhult 
kommuner med tilhørende fortællinger 
om stederne. På museet udleveres et fint 
kort med stedernes placering og en for-
klaring til hvert sted. Om sommeren er 
der tidspunkter, hvor du kan møde for-
tællere på nogle af stederne.                  ■

Kongen på potten er en af de mange træfigurer, som giver 
lyst til at høre selve fortællingen på Sagomuseet. Historien 
findes også i museets egen sagnbog, som sælges på stedet.

KARINS STEN
Her er en kort udgave af en historie, 
som hører til et sted ude i skoven 
nær Alvesta:

”En lille pige var ude i skoven og 
samle bær. Pludselig hørte hun lyde 
fra dyr, og bange krøb hun op på den 
nærmeste sten. Den så ud som en 
pyramide, og hun satte sig helt op på 
spidsen. Det var ulve, der var på jagt, 
og de forsøgte forgæves at nå hende. 
Derfor kan man se, at deres klør har 
skrabet hele vejen rundt op ad stenen”.



28  april 2013 I  Torpare

Inspireret af Lars Holm Rasmus-
sens artikel i Torpare fra december 
2012, ”Ødegårde er ikke altid öde-
gårde”, vil jeg fortælle lidt om mit 

eget “anti-ødegårdshus”, som adskiller 
sig markant fra mange torpares drøm 
om det lille hus langt ude i skoven.

Mit aktive arbejdsliv blev i 2003 af-
sluttet lidt ufrivilligt halvandet år før 
planlagt. Udsigten til at henslæbe re-
sten af livet på en tom villavej i Søborg, 
når alle de erhvervsaktive var kørt på ar-
bejde, aktiverede mine forestillinger om 
et alternativ.

Jeg var oprindelig ikke specielt fikse-
ret på Sverige. Fem år tidligere havde 
jeg faktisk købt en “ødegård” på Lolland, 
men solgt den igen inden skødet var 
tinglyst. Kone og barn havde ikke lyst til 
at tage med derned, de ville hellere til 
de “varme lande”.

Så vendte jeg mig mod Sverige, hvor 
jeg havde arbejdet i Norrland i flere pe-
rioder i midten af 60'erne og talte rime-
lig godt svensk. Min mor havde i øvrigt 
studeret svensk gennem 30 år, og jeg 

havde som barn læst svenske børne-
bøger som “Tomtar och troll”.

Fandt en tidligere landhandel
Jeg gik målrettet efter et stort hus med 
plads til indendørs aktiviteter, gerne i 
nærheden af en sø eller å, med let ad-
gang til store veje og maksimalt to ti-
mers køretid til Søborg.

Hurtigt fandt jeg en tidligere lanthan
del, som en norsk-dansk filosof havde 
forsøgt sig med at bygge om til en kur-
susejendom. Jeg overtog ejendommen i 
juni 2003. Et meget stort hus i en meget 
lille bygd, som blev skåret midt over ved 
anlæggelsen af väg 24 engang i 50'erne.

Min “halvdel” af bygden består af to 
gårde og fire huse, hvoraf mit hus er 
langt det største. Jeg ligger mellem de 
to gårde, og en tysk familie har et af de 
andre huse, der ellers er ejet af pensio-
nerede svenskere. Begge halvdele af den 
overskårne bygd holder fælles midsom-
merdagsfest, som jeg også deltager i.

Fra huset kan jeg se Stensåen med 
en original ørredstamme, og 200 meter 

foran mig løber väg 24 med stor lastbils-
trafik i dagtimerne, men også hurtig og 
let adgang til Laholm og Örkelljunga. 
Da jeg ikke har meldt mig ud af sam-
fundet, er det interessant at kunne følge 
med i lokalområdets “puls”. Det være sig 
trafik på 24'eren eller naboernes trakto-
rer, som rydder sne (også for mig) eller 
kører med tømmer eller hø.

Huset er en lille landsby i sig selv
Når sneen afskærer mig fra udendørs 
aktiviteter, udgør mit store hus en lille 
landsby i sig selv, hvor jeg kan dyrke 
mine hobbyer og reparere de til stadig-
hed opståede tekniske problemer. Alt 
sammen meget meningsfuldt for mig.

Gennem tiden har jeg udbygget (og 
indskrænket) mit svenske ejendoms-
kompleks, som for tiden består af en 
lille dynstuga (et lille badehus) ved Mell-
bystrand (6,6 m2), to antikke godsmaga-
siner på tilsammen 500 m2 og mit op-
rindelige hus på cirka 3-400 m2. Så jeg 
keder mig aldrig i Sverige!  

■

INGEN ØDE GÅRD TIL MIG, TAK 
Jens Mathiesens hus i Sverige adskiller sig markant fra mange torpares drøm. 
Han har valgt et stort og delvis muret hus, tæt på mennesker og trafik.

TEKST OG FOTO: JENS MATHIESEN

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). 
Her kan du se, hvordan du får et uforpligtende tilbud. Du kan også kontakte os på telefon +46 36 30 48 30.

Försäkringsgivare Vardia Försäkring, en del av Scandinavian Insurance Group.DA
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MORDERISKE TANKER 
PÅ TORPET
Forfatter og torpare Steen Harvig skriver en stor del af sine bøger i Småland, hvor 
han både finder roen og inspirationen til mange af sine ord. Han bruger gerne de 
nære omgivelser til at beskrive bestemte scener.

TEKST OG FOTO: MARIAN C. PRESTAGE

A llerede som ung bugnede 
Steen Harvigs skuffer af digte 
og noveller, som han selv hav-
de skrevet. Det var længe in-

den, han vidste, at han skulle blive svensk 
gift og sidde og udklække plot og sæt-
ninger i et hus i Sverige. Han kan ganske 
enkelt ikke lade være med at skrive, for 
ham er det noget helt eksistentielt, hvad 
enten arbejdet foregår på torpet i Sverige 
eller i lejligheden hjemme i Danmark.

Forfatteren udgav sin første kriminalro-
man i 1988 og har tidligere skrevet både 
fagbøger og biografier. Han og en god 
ven, Jørn Namer, havde læst en krimi-
nalroman af Torben Nielsen, og de blev 
enige om: ”Hvis han kan gøre det, så kan 
vi også”. Og sådan blev bogen ”Slutspil 
med blind makker” til, som endte med at 
få tildelt Det Danske Kriminalakademis 
debutantpris i 1989. De to skrev i alt fire 
krimier sammen, og siden har Steen Har-
vig skrevet seks bøger med mord i alene. 
Han forfatter med egne ord psykologisk-
realistiske bøger og prøver at sprænge 
rammerne for genren.

- Jeg bryder mig ikke om de trivielle 
krimier. Jeg vil gerne levere historier, som 
kunne være foregået i virkeligheden. De 
må gerne være intelligente og intellek-
tuelle – puslespilskrimier, hvor læseren 
selv træder i detektivens fodspor.

Krimiforfatteren Steen Harvig skriver langt størstedelen af hver bog i hånden, før kapitlerne 
føres over på computeren. Her sidder han på sin vante skriveplads i huset i Småland.

”Der ligger udfordringer i 
de svenske skove og i den 
svenske geografi. Jeg går fx 
på research i skoven med 
udgangspunkt i et landkort”
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I marts udkom hans seneste bog, ”Be-
gær”, som er sidste del i trilogien, der 
startede med bøgerne ”Besat” og ”Be-
drag” med den unge kriminalassistent 
Morten Krag som hovedperson. I denne 
trilogi er noget af handlingen henlagt til 
Sverige, hvor Steen Harvig og hans sven-
ske kone har haft hus i næsten 20 år.

Mord på fuld tid
Siden forfatteren gik på efterløn som 
lektor i dansk og filmvidenskab for fem 
år siden, har han arbejdet som fuldtids-
forfatter. I gennemsnit er over halvdelen 
af bøgerne blevet til i arbejdsværelset i 
huset i Sverige – med reoler fulde af bø-
ger til research og inspiration.

- Der er ro heroppe, og jeg kan blive 
inspireret, fordi jeg fuldstændig kan ope-
rere i mine egne ”cirkler”. Jeg kan sidde og 
skrive om natten, jeg kan sidde og skrive 
om formiddagen, jeg kan sove længe. Jeg 
kan gøre, præcis som jeg vil, siger han.

Når Steen Harvig arbejder hjemme i 
Danmark, er der flere faste rammer. Først 
luftes hunden, og når konen er taget på 
arbejde, sidder han troligt ved skrivebor-
det fra kl. 9 til 13 og lader sig end ikke 
forstyrre af venner, der ringer og lige vil 
komme forbi til en kop kaffe. Det er ”for-
budt” i arbejdstiden. Rent geografisk har 
han dog af og til følt det som lidt af en 
spændetrøje og lidt for småt at sidde og 
skrive i Danmark.

- Her kommer du over i et kæmpeland. 
Der ligger udfordringer i de svenske sko-
ve og i den svenske geografi. Jeg går fx 
på research i skoven med udgangspunkt 
i et landkort: Hér skal noget af handlin-
gen foregå, og huset skal ligge oppe til 
venstre osv. osv.

For Steen Harvig er det vigtigt, at de-
taljerne i hans bøger er i orden og reali-
stiske, så man ikke bliver hægtet af som 
læser, fordi der er ting, der ikke hænger 
sammen.

- Jeg er blevet inspireret af dette me-
get smukke land med de fantastiske 
scenerier. Jeg er blevet beriget med et 
land nummer to, og det går hånd i hånd 
med det nyrealistiske. Hvis du læser de 
første kapitler i bogen ”Besat”, bilder jeg 
mig ind, at du kan køre rundt i Ängel-
holm og bruge bogen som gps.

Svenske forfattere inspirerer
Forfatteren læser selv meget. Inspiratio-
nen kommer bl.a. fra svenske krimiforfat-
tere som Leif G.W. Persson, Håkan Nesser 
og Karin Alvtegen. Ifølge Steen Harvig 
er de svenske forfattere generelt meget 
grundige og realistiske i skrivestilen.

Selv vil han gerne oversættes og ud-
komme i Sverige, noget som indtil vide-
re kun er få danske forfattere som Jussi 
Adler og Sara Blædel forundt. Men det 
forudsætter, at hans krimitrilogi bliver en 
bestseller i Danmark, mener han.

- Jeg har da besluttet mig for at sende 
”Besat”, ”Bedrag” og ”Begær” til fem-seks 
svenske forlag og så argumentere med, 

at jeg har boet i Sverige i mange år, og at 
nogle af bøgerne foregår i Sverige.

Efter fem års arbejde med trilogiens 
små 900 sider holder forfatteren en lille 
skrivepause, mens han lader tankerne 
vandre og måske hitter på et nyt og ud-
spekuleret plot.  

■

BOGCAFÉ OM 
SVENSKE KRIMIER

Hør Steen Harvig fortælle om sin 
egen svenske krimikanon samt 
sit forfatterskab og trilogien 
”Besat”, ”Bedrag” og ”Begær". 
Arrangementet foregår den 15. 
april kl. 17-19 i Danske Torpares 
sekretariat i Søborg og koster 
100 kr. Tilmelding på www.
torpare.dk > Aktiviteter > Kultur 
& historie.

OM STEEN HARVIG

Steen Harvig er født i 1945 og 
uddannet cand.mag. Han har 
tidligere undervist på højskoler, 
VUC og Københavns Universitet. 
Han er medlem af Det Danske 
Kriminalakademi, og hans første 
yndlingskrimi var ”In Cold Blood” 
af Truman Capote fra 1965. Steen 
Harvig er gift med Inga-Lena, og 
parret har to voksne sønner. Læs 
mere på www.steenharvig.dk.

Bag det lille vindue i Småland er der begået 
op til flere mord – på papiret!

Steen Harvig har brugt terrassen på torpet som nøjagtig 
”kulisse” for slutscenen i bogen ”Bedrag”.
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Det tar tid att flytta kärleken. Det 
har tagit många år att skapa 
den och så hux flux ska den 
lära sig att leva på en annan 

plats, men det finns inget val i försöken 
att skapa ett angenämt liv. Man måste lära 
sig att älska platsen där man bor. Många 
människor klarar det utan problem.

Under ett långt liv som resenär har 
jag mött människor som förklarat sin 
kärlek till diverse hembygder som i 
mina främmande ögon tett sig allt an-
nat än kärleksfulla. Människor har en 
imponerande förmåga att älska fula 
och förorenade landskap. Ofta berodde 
kärleken på födsel och ohejdad vana. 
Människor som knappt hade besökt an-

dra platser än där de bodde förklarade 
deras plats vackrast i världen.

Hur hamnade du här?
Jag känner igen attityden när vänner 
kommer till min nya plats. De flesta hål-
ler sina invändningar för sig själva, men 
de som jag övat uppriktighet med under 
många års samvaro tiger inte. Hur ham-
nade du här? Det här var väl inte menin-
gen? Var det här verkligen det bästa du 
kunde hitta när du återvänt till Sverige? 
Vad hände med den lägenhet du dröm-
de om att skaffa i San Francisco? Om du 
nu tvunget ska bo i Skåne kunde du väl 
åtminstone valt en stad: Malmö, Lund, 
Kristianstad eller Helsingborg. Tror du 

verkligen att du kommer att trivas här?
Mitt livs kärlek har placerat mig här. 

Hon ville flytta från Hornbæk när bar-
nen hade flyttat till Köpenhamn. Låt oss 
prova var mitt svar på hennes dröm om 
att bo på en stillsam plats på landet där 
vi kunde ha hästar.

Här ville hon bo
Vi reste runt i södra Sverige och tit-
tade på gårdar en sommar. Vi såg det 
ena hopplösa stället efter det andra. 
Vi var överens och vi visste vad vi ville. 
Inte för långt från Köpenhamn. Inte för 
isolerat. Inte för nära stora vägar. Inte 
för många miljoner. Inte för mycket 
restaurering. Gård efter gård, mil efter 

Så konstigt det 
är att återvända  
till SKÅNE
Tomas Polvall er svensker og dansk gift. I over 25 år 
har parret boet i nordsjællandske Hornbæk. Nu er de 
flyttet til Skåne – til deres fremtids hjem langt ude 
på landet. Det var konen, der ville flytte derover. Han 
synes, det er et underligt sted at vende “hjem” til.

TEKST OG FOTO: TOMAS POLVALL
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mil avverkades. Vanligen behövde vi 
inte fråga varandra vad vi tyckte, några 
blickar räckte.

Sent en söndag sent på sommaren 
hände det. På väg nerför den lilla gräs-
beklädda grusväg som leder fram till 
huset förstod jag att det var här jag ska 
tillbringa de kommande åren av livet. 
Det räckte att titta på hennes ansikte. 
Innan bilen hade stannat hade hon be-
stämt sig. Här ville hon bo.

Var skulle jag vilja bo?
Ville jag? Ville jag väl egentligen inte. 
Hade jag fått välja hade jag hellre bott 
någon annanstans. I en stad i ett annat 
land. Bodde i Sverige när jag växte upp 

och studerade. Bodde i Danmark när 
barnen växte upp och studerade. När 
de har flyttat hemifrån är det fritt fram. I 
princip kan jag bo var som helst. Så län-
ge jag kan sälja mina texter och bilder.

Var skulle jag vilja bo? I Sverige fem 
månader om året. De fem ljusaste och 
varmaste månaderna. Övriga sju må-
nader skulle jag vilja bo någon annan-
stans. Var? Ja, det vore en del av gläd-
jen att fundera över det, men det skulle 
vara på olika platser. Några månader här 
och några månader där.

Här är långt ut på landet
Nu blir det inga resor till sydliga länder, 
ingen flykt till sol och värme. Sommaren 

har försvunnit på nordliga breddgrader. 
Nu blir dagarna kallare och kortare på 
landet i Sveriges sydligaste landskap. 
Högt upp på en rullstensås. 170 me-
ter över havet. Det finns en barnslig 
glädje att ständigt påpeka detta för folk 
som ännu inbillar sig att Skåne är en 
pannkaka.

Här är långt ut på landet. Bil är be-
ställd, men den levereras först om några 
månader. Tills dess måste jag cykla. Det 
är fjorton kilometer till affären. Där jag 
bodde tidigare var det trehundra meter, 
men jag håller på att lära mig hur man 
handlar för att inte behöva göra det 
varje dag.

Inte för att jag ska slippa cykla. Det 

Huset var rött när det köptes och andra 
 våningen var vind som det inte gick att  
bo på. Renovering har skapat ett sextio 

 kvadrat meter stort rum på andra våningen 
och så har huset som synes blivit mörkblått.

➜
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FØLG POLVALLS TUMLEN MED 
AT GENVINDE HEMKÄNSLAN

•  Tomas Polvall er født 1949 i 
Helsingborg.  Han er freelance-
journalist, -fotograf og foredrags-
holder.

•  På hjemmesiden www.polvall.com 
kan du læse meget mere af Polvall 
og se hans smukke og særegne 
billeder.

•  De følelser og oplevelser, som  
Tomas Polvall skriver om her 
på siderne i Torpare, arbejder 
han løbende videre med på sin 
hjemmeside.  
Følg hans tumlen med at genvinde 
hemkänslan i Skåne her:  
www.polvall.com > Resor > Skånska 
resor.

•  Tomas Polvall har skrevet og 
fotograferet adskillige bøger om 
danske og svenske forhold. 

•  I bogen “På väg – res, skriv och 
fotografera” (forlaget Bokpro, 
2008) samlede han sine erfaringer 
som journalist, fotograf og 
foredragsholder.Tomas Polvall har her fotograferet sig selv i Gilleleje.

Utsikt från vardagsrummet. Dimman ligger ofta över markerna och det 
tar lite tid innan solen lyfter bort den. Så även denna dag i oktober.
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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

gör jag varje dag, men för att jag ska 
kunna cykla fritt, åt alla håll. Det är på 
cykel jag lär känna min nya hemtrakt.

Bönder överallt i traktorer
Underligt tycker jag att det är. Bönder 
överallt. Bönder som sitter i sina trak-
torer med hörselskydd. De flesta känner 
jag inte.

Den jag kände bäst har flyttat till lä-
genhet när hans fädernegård gick på 
tvångsauktion. Olyckan vändes snart 
till lycka när en lägenhet blev ledig i ett 
samhälle i närheten och särbon kunde 
flytta in i lägenheten bredvid.

Annars vimlar trakten av överåriga 
bönder som inte funnit den rätta att 
gifta sig med.

Var är alla människor?
Huset jag sitter och skriver i är omgi-
vet av skog, men den är inte kompakt. 
Betes marker, ängar, sädesfält, gårdar, 
vägar och samhällen ligger insprängda 
i det flera mil breda skogsband som 
sträcker sig diagonalt i Skåne, från 
Stenshuvud till Båstad.

Rullstensåsarnas landskap. Det märk - 
tes under dagens cykelfärd. Jag mätte 

på internet efter avslutad runda. 42 
kilometer. Två timmar, inklusive av-
brott för fotografering. Vallarum och 
Viggarum. Bus och Bönhult. Jag tycker 
om ortsnamnen på åsen och har letat 
fram Bengt Pamps lilla bok i ämnet.

Ödsligt är det. Tänker ofta på det när 

jag är ute. Var är alla människor? Svaret 
är förstås att de är i stan. Landsbygden 
är sedan länge avfolkad. Bara bönderna 
i sina traktorer och jag på min cykel. Alla 
andra är någon annanstans.

■

Man ser fler kor än människor när man cyklar på Linderödsåsen.
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Et museum hvor  
man gerne må  
LEGE MED TINGENE
Hvor var der mange spændende ting, og jeg skulle jo helst nå at få leget med  
det hele, fortæller Valdemar om sit besøg på BRIO’s legetøjsmuseum i Osby 
sammen med mormor og morfar.

TEKST: NIELS STÆRUP  FOTO: ANNETTE STÆRUP OG BRIO LEKOSEUM

I Osby har vi besøgt et fantastisk 
museum for BRIO-legetøj. Morfar 
fortalte mig, at det var noget af 
den slags legetøj, han havde som 

barn. Jeg har også selv mange forskel-
lige ting fra BRIO – bl.a. en stor togbane. 
Den er rigtig sjov at lege med, og når 
jeg kan få lokket morfar til at bygge den 
sammen med mig, så er det bare hyg-
geligt.

Da vi ankom til BRIO-museet, kom 
Solveig og sagde hej og velkommen til 
os. Solveig Nordh er ansvarlig for mu-
seet. Morfar havde lavet en aftale med 
hende om, at vi gerne ville høre om 
BRIO’s historie.

Barbie-dukkerne blev jeg  
hurtigt færdig med
Der gik ikke mange sekunder, før jeg var 
i gang med at lege med alle de forskelli-
ge ting. På det her museum er det nem-
lig tilladt at lege med tingene. Så måtte 
morfar bare selv snakke med Solveig.

Nøj, hvor var der mange spændende 
ting, og jeg skulle jo gerne nå at få leget 
med det hele. Jeg har aldrig set så store 
togbaner med så mange forskellige tog 
og vogne. Det var rigtig sjovt at få lov til 
at lege med det.

Uden for museet står der to rigtige 
togvogne, som man kan komme ind i. 
Ude i dem er der lavet nogle rigtig flotte 
baner med mange forskellige tog af 
mærket Märklin. Her må man ikke røre 
legetøjet, men ved at trykke på en knap 

LEGETØJSMUSEET BRIO LEKOSEUM I OSBY
Find åbningstider m.m. på www.
brio.se ved at klikke på “Lekoseum”. 
Museet besøges af 50.000 mennesker 
om året. Det anbefales, at man ikke 

vælger en regnvejrsdag til et besøg, 
da der på disse dage kan være op til 
700 besøgende – og så kan det være 
svært at se og prøve det hele.

VALDEMAR GIVER 
GODE TIPS TIL 
ANDRE BØRN
Valdemar er en glad dreng på fem 
år, som allerede elsker naturen 
og Sverige. Her i Torpare vil han 
fra tid til anden komme med 
gode tips og ideer i børnehøjde 
til, hvad man kan foretage sig af 
spændende ting i Sverige.

”Jeg har aldrig set så store 

togbaner med så mange 

forskellige tog og vogne.  

Det var rigtig sjovt at få lov 

til at lege med det”
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så kunne jeg få alle togene til at køre. 
Længere nede i togvognene var der en 

udstilling af Barbie-dukker, men det blev 
jeg hurtig færdig med, for det er kun no-
get for piger som min kusine. Hende må 
jeg have med, når hun bliver lidt større.

Jeg så julemandens værksted
Bedst som jeg troede, at jeg havde set 
og prøvet alt, så var der faktisk også 
mange spændende ting nede i kælde-
ren. Her mødte jeg julemanden – eller 
tomten, som han hedder på svensk. Her 
kunne jeg se hans værksted, hvor alle 
julegaverne bliver lavet og pakket til jul. 
Der var mange spændende maskiner, 
som gik i gang, når man nærmede sig.

Efter to timers leg syntes mormor og 
morfar, at vi skulle tage hjem igen. Jeg 
ville egentlig ikke med, for jeg var ikke 

helt færdig med at lege. Men det var al-
ligevel ok, fordi vi gik over i BRIO’s butik, 
som ligger på den anden side af gaden. 
Der var jeg bare en heldig dreng igen, for 
jeg fik lidt ekstra tog og skinner til min 
egen bane, så den nu kan blive dobbelt 
så stor. Og morfar lovede at hjælpe mig 
med at bygge min nye togbane.

Prøv selv!
Jeg vil super gerne tilbage igen til næste 
år, og jeg vil anbefale alle andre børn at 
prøve BRIO-museet i Osby. Jeg må se, 
hvordan jeg kan få overtalt mormor og 
morfar til at besøge det igen – jeg tror 
ikke, det bliver svært.

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

 ■

BRIO sælger til hele verden, så børn i fx Kina, Sydafrika og Kuwait leger også med trætog.

BRIO’S  
HISTORIE

”Da vi kørte hjem til huset”, for-
tæller Valdemar, ”snakkede vi om 
vores dag på BRIO Lekoseum, og 
morfar fortalte, hvad museets leder, 
 Solveig, havde svaret på nogle af 
hans mange spørgsmål”:

Forkortelsen BRIO står for BRöderna 
Ivarsson Osby.

Det blev startet i 1878 af Ivar  
Bengt sson og var i begyndelsen 
et handelsselskab, som solgte flet-
kurve til bl.a. Danmark.

I 1902 flyttede familien til Osby og 
startede egenproduktion af legetøj. 
En af de første ting var “Osby-
hästen”, som blev lokalproduceret.

I 1909 overgav Ivar firmaet til søn-
nerne Victor og Anton. Selskabet 
skiftede navn til “Bröderna Ivarsson 
import-eksport”. 

I 1909 havde de 999 forskellige 
salgsartikler, i 1912 2.700 og i 1914 
6.000. 

I 1920 kom BRIO-barnevognen.

I 1940 indgik BRIO samarbejde med 
TEKNO.

I 1955 indgik BRIO samarbejde med 
Disney om at benytte deres figurer.

I 1957 kom miniature-togbanen 
med spor og broer.

I 1958 kom BRIO-klovnen.

I 1968 producerede BRIO dukke-
møbler i design af Arne Jacobsen.

I 1963 introduceres Barbie i Norden 
af BRIO (50 års jubilæum i 2013).

Frem til 2002 blev alle varer 
produceret i nærområdet. Men for 
at holde omkostninger og priser 
nede er produktionen nu flyttet til 
især Kina og Ungarn. Barnevogne 
bliver dog slutmonteret i Osby.

Al produktudvikling foregår i Osby 
med en fast stab på 20 ansatte samt 
en del freelance-designere. De 
sørger også for en nænsom moder-
nisering af de gamle produkter, så 
de passer til nutidens børn. Deres 
trælegetøj kan stadig konkurrere 
med både PlayStation og iPad.

Da produktionen af de forskellige legeting startede, benyttede man skolelærere og pædagoger 
til at hjælpe med udviklingen.
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2444

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

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

•
•
•

Kamin & Spisverkstaden
Urshult HB

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

Hans Burck
Klasamåla, 360 13 Urshult

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

www.kaminverkstaden.se

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

Gør det muligt
Adress 1 
City 
Phone number
nordea.xx

Skåne bygge og anlæg
Dansk/Svensk byggefirma

Alt arbejde inden for bygge og anlæg udføres

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

herunder også totalentrepriser

JURIDISK
BISTAND

Advokat
Lars Holm Rasmussen

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

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

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

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

e-mail: advokat@nordjura.com

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

 

HOZHOZ
 
Vi udefører alt 
indenfor: 

Tømmrearbejde 
Gravearbejde 
Kloak - vand - kabel 
Havearbejde 

Vi kan også tilbyde 
tilsyn af jeres hus 
efter aftale. 

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

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

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

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

 

Kim Dinesen 
 

 

skandicbygg@live.se



Nu er det tid til at nyde foråret og sommeren på dit torp.  
Og derfor er det også nu, der skal installeres internet i det. 
Med Net 1 får du en udbyder, som leverer dækning overalt 
i Sverige, en fordelagtig pris hver måned og et abonnement, 
der kan sættes i bero efter 6 måneder. Når du bestiller, 
modtager du en router, og så er der trådløst internet til  
hele familien. Sæt routeren i en stikkontakt, og I er online 
på turen op til torpet, på torpet og hjemme i Danmark.  
Det hele til en fast lav pris. 
 
Bestil nu, og I har internet inden for en uge. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lige nu får du oprettelsen og en retningsbestemt  
antenne med for 0 kr. (normalpris hhv. 299,- og 399,-) 
Antennen er let at sætte op og giver et bedre signal.  
Derfor får du en mere stabil forbindelse.

Har du internet på torpet?

Tilbuddet gælder t.o.m. 30/4-2013. Der tages forbehold for trykfejl.

Bestil på net1.dk/torpare

BredBånd ofte  
Bredbånd med  
5 GB pr. md.
Mindstepris  
inkl. fragt: 1.143,-

149,-
pr. md.

net1_torpare_210x297_ann_feb2013.indd   1 13/02/13   10.45
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Mange Danske Torpare har 
under ture i svenske skove 
stiftet bekendtskab med 
de talrige shelters, som 

organisationen “Friluftsfrämjandet” 
har opstillet rundt omkring. Generøst 
med baggrund i den svenske alle
mansrätt kan man frit benytte disse til 
overnatninger. De er ikke særlig luk-
suriøse, men de giver læ for regn og 
vind, og så er man i direkte kontakt 
med naturen.

For Michael Jensen er shelters noget, 
der vækker nostalgi fra ungdommen. I 
sine yngre dage gik han mange vandre-
ture i Danmark og på Søderåsen, sejle-
de tømmerflåde i Klarelven eller kano i 
Nordsverige. Og på disse ture overnat-
tede han og vennerne mange gange i 
shelters.

Tømmer fra egen skov
I Harpholma lidt sydøst for Markaryd lig-
ger hans smultronställe i dag. Det består 
bl.a. af 54.000 kvm skov med birk, bøg, 
eg, ahorn og gran. Michael har ejet ste-
det siden 2003 sammen med sin kone 
og søn. De svenske storme Gudrun i 
2005 og Per i 2007 væltede en del træer 
i skoven.

Da Michael faldt over tegninger til et 
shelter i en artikel fra goerdetselv.dk, 
kom inspirationen til at lave et med egne 
hænder, så familien kunne få glæde der-
af. Ud over de stormvæltede træstammer 
fældede Michael selv nogle grantræer, så 
han var sikker på at have råmateriale nok.

Byggeriet startede i foråret 2011. 
 Michael Jensen ejer en ATV, en firehjuls-
motorcykel, som er terrængående og 
bl.a. kan bruges til at transportere træ 

med. Så ud i skoven med ATV'en og få 
transporteret stammerne ind på gårds-
pladsen i Harpholma.

Tog godt et år
Derefter skulle der etableres en arbejds-
station, hvor stammerne kunne saves 
op til planker. Hovedparten blev savet 
op til 1 tomme tykke kalmarbrædder 
(dvs. grove brædder, hvis kanter ikke er 
savskåret eller høvlet, men følger træ-
stammens naturlige runding).

Næste skridt var at få sat hjørnefun-
dament-sten i jorden og derefter rejse 
hjørnestolperne. Det var vigtigt, at disse 
stolper blev rejst i lod. Derefter blev tag-
konstruktionen lavet, og side og bag-
væg blev beklædt med kalmarbræd-
derne. Gulvet blev lagt, og shelteret var 
klart til brug.

Ungdomsnostalgi i 
shelteret på Harpholma
I sine yngre dage levede Michael Jensen et spændende friluftsliv med mange  
overnatninger ude i naturen. Nu har han bygget et shelter ved familiens torp.

TEKST: MOGENS LINDSTRÖM  FOTO: MICHAEL JENSEN

Materialer til shelteret stammer fra 
Michael Jensens egen skov.



april 2013 I  Torpare  41

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!

§

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

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

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

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

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

VORES  
UDSTILLING  
ER ÅBNET  

ALLE UGENS  
DAGE

Bjælke-
hytten kan ses: 

GränsbyGdens
Köpcentrum Ab - 

råstorp
285 93

mArKAryd

Skal man anskaffe sig materialer til et 
shelter hos et savværk eller byggemar-
ked, må man regne med en omkostning 
på omkring 5.000 kr. Michael skulle kun 
købe sig til fundament-sten og søm.

Foran shelteret blev der etableret en 
bålplads med et stativ, som kunne bru-
ges til madlavning. Byggeriet tog godt 
et år – man er jo desværre ikke på smul
tronstället hver weekend.

Familiehygge og naturlig søvn
Shelteret ligger placeret ugeneret fra de 
øvrige bygninger på Harpholma, men 
dog ikke længere væk end at man kan gå 
derhen på få minutter. Skønt sommeren 
2012 ikke var af de bedste vejrmæssigt, 
var der dog lune aftener og nætter, hvor 
familien Jensen hyggede sig udendørs, la-
vede mad på bålpladsen og derefter krøb 
i soveposerne og overnattede i shelteret.

Hvorvidt Michaels seksårige søn er 
blevet så bidt af at nyde naturen direkte, 
at han vil følge i sin faders fodspor og 
senere udforske den svenske natur i 
kano, på tømmerflåde eller vandreture, 
melder historien ikke noget om. Men 
eventyret i shelteret på Harpholma er 
under alle omstændigheder en god ind-
gangsvej til ”naturlige” oplevelser.

 ■

”EN FAST BIVUAK”
Fra Wikipedia, Den frie encyklopædi 
på nettet:

”En shelter er en fast bivuak. En lav 
træbarak, traditionelt åben på den 
ene langside, gulvet hævet ca. 0,5 
m over jorden og stort tagudhæng, 
således at man er relativt beskyttet 
mod regn. Findes udbredt i hele 
Danmark og Sverige på primitive 
lejrpladser”.

Ifølge den nye udgave af Ret skriv-
ningsordbogen kan man på dansk 
sige og skrive både et og en shelter.Shelteret er færdigbygget og klar til hyggelige 

aftener og skønne nætter i den fri natur.
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OVER 400.000 SVENSKE 
STEDNAVNE
Sveriges Släktforskarförbund har genudsendt cd’rom-
men ”Svenska ortnamn” i en opdateret version. Oplys-
ningerne kommer fra Lantmäteriet i Gävle og indeholder 
ca. 410.000 stednavne i Sverige. Cd’en koster 220 svenske 
kroner og er kompatibel med alle Windows-versioner. 
Læs mere på kortlink.dk/bxdx.

TIPS & NOTITSER

TRÆN-
GER DU 
TIL LIDT 
SVENSK 
IDYL?
Har du lyst til lidt billeder fra Sve-
riges land, kan du drømme dig 
hen på bloggen http://passerat.
blogspot.dk/ med glade billeder 
fra Sverige.

VILD MED 
DYR OG 
APPS?
Måske kender du den svenske gra-
tis-app ”Viltappen” fra Svenska Jä-
gareförbundet? Her kan du både 
se dyrespor og høre dyrelyde på 
smartphonen. Appen er bl.a. god 
at have på torpet, når der er spor 
i sneen eller mudderet, og den in-
deholder generel information om 
dyrearterne, fx kendetegn. I samme 
boldgade kan du også købe appen 
”Viltspår” til syv kroner.

400 ÅRS  
FRED FEJRES I ÅR
Feståret for freden i Knäred er nu skudt godt i gang, bl.a. 
med ”Fredsseminariet” i januar, hvor både Carl Bildt og 
Uffe Ellemann deltog. Især i sommerperioden er der man-
ge ting på programmet, fx spisning af svenske og danske 
småretter i Ysby på den svenske nationaldag eller ridder-
turnering nær broen i Sjöared, hvor fredsaftalen blev for-
handlet. Se alle arrangementer på kortlink.dk/c4ug.
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VEJRUDSIGT  
FRA STENALDEREN
I Öglunda, Jættedalen, kan man blive klog på vejret ved hjælp af en sten! 
Måske en sjov idé til torpet? 

KØDSKAT TIL  
SVENSKERNE?
I gennemsnit spiser hver svensker 25 kg nötkött (oksekød) om året. Derfor har 
Jordbruksverket for miljøets skyld foreslået kødskat på oksekød for at nedsæt-
te forbruget og dermed udslippet af drivhusgasser. Hver svensker spiser i alt 
87 kg kød om året og ligger dermed på en kødspisende tredjeplads i EU, kun 
overgået af Luxembourg og Danmark. Læs mere på www.kortlink.dk/c2ng.

DER ER SÅ SKØNT VED VANDET
”Riverside” er en kombination af café, festsal og konferencested. Kommer 
du fra Korrö ad Rønneby-åen, ligger dette sted lige ud til åen. Her kan du få 
både koldt og varmt at spise. Der er mulighed for at grille i det tilhørende 
grillhus, hvor der ligger lammeskind på bænkene til en kølig aften. Man kan 
også leje kano eller båd på stedet.  Læs mere på www.atpariverside.nu.

FARVEL  
TIL ØRESUNDS- 
REGIONEN

Betegnelsen ”Øresundsregionen” 
er fortid. I stedet skal den svensk-
danske region opkaldes efter ho-
vedbyerne: Copenhagen Malmö 
Region. Begrundelsen er, at navnet 
København er mere kraftfuldt end 
Øresundsregionen, da hovedsta-
den er internationalt kendt. Med 
navneskiftet følger et nyt varemær-
ke. Læs mere på kortlink.dk/c3bz

BORTSKÄNKES 
PÅ BLOCKET

Ordet bortskänkes er måske over-
raskende det næstmest søgte ord 
på Blocket.se (Sveriges ”Den Blå 
Avis”). I Sverige findes en spirende 
grøn bølge, hvor man ikke bare 
konsumerer på samme måde som 
tidligere. Det er mere populært at 
låne, bytte eller købe brugte ting 
og sager. Læs rapporten ”Den nya 
miljökonsumenten” på kortlink.
dk/c2nk.

FOTO: LONE W. BENNEDSEN
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DANSKE TORPARES AKTIVITETER  
FORÅR 2013
DATO TID TITEL KATEGORI HOLDNR.

 APRIL
3. Kl. 17-19 Musikcafé om Cornelis Vreeswijk – koncert med  

Anna Kruse og fortællinger om poetens vilde liv. Musik & sang MS007 **

8. Kl. 18-20 Når nyt og gammelt mødes – arkitekt giver inspiration  
til at renovere torpet på nye måder. 

Hus, teknik & 
vedligehold TT020 *

9. Kl. 18-20.30 Egen afløbsinstallation og myndighederne – almindeligste 
afløbsinstallationer og myndighedernes miljøgodkendelse.

Hus, teknik & 
vedligehold TT021 *

11. Kl. 18-20 Skat på svenske ejendomme – svensk ejendomsskat og 
avancebeskatning ved salg af ejendom. Jura & økonomi JØ003 *

15. Kl.17-19 Bogcafé om svenske krimier – den danske krimiforfatter  
Steen Harvig fortæller om sine svenske forbilleder. Kultur & historie KH005 **

16. Kl. 18-20 Naturlige haver der passer til det svenske landskab  
– inspiration til en mere levende og dramatisk have på torpet. 

Natur & 
udflugter NU002 *

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

20. Kl. 9-18 Traditionelle materialer og metoder til bygningsrestaurering – en dag  
med eksperter og erfarne torpare tæt på Älmhult. Inkl. aftensmad.

Hus, teknik & 
vedligehold TT022

20.+21. Kl. 10-15 Svensk fortsættelseskursus – udtale, ordforråd og lidt 
grammatik gennem tekstlæsning og lytteøvelser.

Svensk- 
undervisning SV016

22. Kl. 18-20 Gamle svenske ildsteder – en kakkelovnsmager fortæller  
om opvarmningsstedernes funktion og udnyttelse i torpet. 

Hus, teknik & 
vedligehold TT025 *

22. Kl. 18-20 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på  
torpet og grundlæggende netfunktioner. AALBORG Gratis.   

Hus, teknik & 
vedligehold TT027 

23. Kl. 18-20 Net 1 internetkursus – tilslutning af trådløst internet på  
torpet og grundlæggende netfunktioner. KOLDING Gratis.  

Hus, teknik & 
vedligehold TT028 

23. Kl. 18-21 Vandkvalitet, gravede og borede brønde samt vandfiltre – vand geologi, 
vandanalyse, vandfiltrering samt fejl ved hul-i-jorden brønde.

Hus, teknik & 
vedligehold 

TT019/ 
TT023 *

MAJ
1. Kl. 17.30-

20.30
Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on 
kursus om renovering af et vindue fra bunden mv.

Hus, teknik & 
vedligehold TT026 *

4. Kl. 10.30-
16.30

Vandretur på Söderåsen – oplev Nationalparken og afslut  
med besøg hos torpare. 

Natur & 
udflugter NU003

23. Kl. 17.30-
20.30

Linoliemaling til vedligeholdelse af træ og vinduer – hands-on 
kursus om renovering af et vindue fra bunden mv.

Hus, teknik & 
vedligehold TT024 *

30. Kl. 18-20 Generationsskifte og dødsboer – arv, salg eller gave, når torpet 
skal overdrages til næste generation. Jura & økonomi JØ005 *

** Til disse arrangementer serveres sandwich og øl/vand en halv time før start. 
** Til disse arrangementer serveres sandwich og øl/vand bagefter.

Tilmelding på www.torpare.dk > Aktiviteter
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Svenske traditioner og helligdage 
– Valborgsmässoafton 
I Sverige fejres Valborgsmässoafton den 30. april. Helligdagen fejres ved at afbrænde  
bål og på visse steder endda også med fyrværkeri.  

Valborgsbålet, som i folkemunde ofte kaldes for majbrasa eller majbål, tændtes  
oprindeligt for at brænde det gamle og give plads til det nye. Da det siges, at grænsen  
mellem de levende og de døde er svagest på denne nat, ændredes historien og bålet  
tændes for at holde spøgelser og hekse borte.

I dag fejres Valborgsmässoafton som et symbol på at  
foråret og lyset er på vej.

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

 

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

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

Vil du vide mere om  
vores pakke til  

Danske Torpere?
Kontakt os eller  

læs mere på  
www.swedbank.dk
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EJENDOMME & GRUNDE

Sælges

Torp mellem Vetlanda og Växjö 
Indrykket den 11. marts 2013
Hyggeligt rødt træhus i fin stand med ve-
randa og lade. Højt og ugeneret beliggen-
de på kuperet grund med klippe og med 
skoven i baggrunden. Langt til nærmeste 
nabo. Huset er ikke tilsluttet el-nettet og er 
derfor meget billigt i drift. Husets grund-
plan er ca. 65 m2, og naturgrunden er hele 
11.085 m2. Ca. 3,5 time fra København. 
Pris: DKK 375.000 
Mobil: 29 92 06 42
 

Ødegård med unik beliggenhed
Indrykket den 5. marts 2013
Original og autentisk ødegård med unik 
beliggenhed midt i skønne omgivelser i 
Småland mellem Smålandsstenar og Gisla-
ved. Flere hundrede meter til nærmeste 
nabo og med en af Smålands ganske få 
bøgeskove bagved. Sydvendt hovedhus 
i 2 etager med 107 m2 bolig. Grunden er 
knap 3000 m2. Desuden er der værksted, 
brændehus og anneks. Der er indlagt 
strøm og vand samt etableret varmtvands-
beholder og badeværelse.  
Pris: DKK 700.000 
E-mail: m.albeck4@gmail.com 
Mobil: 28 45 05 20

Andel i Småland
Indrykket den 26. februar 2013
25 % andel sælges i lækker nyrenoveret 
ødegård i Fothult nær Älmhult. 160 m2.  
2 etager, kælder samt skur. Nyt badevæ-
relse med vaskemaskine. Nyt køkken med 
opvaskemaskine. Nyetableret 2. sal i 2010. 
2 andele allerede solgt. Dette er sidste 
andel. 
Pris: DKK 250.000 
E-mail: lindberg@kress.dk

Søges

Mormor søger langtidsleje 
Indrykket den 14. februar 2013
Mormor på 67 år søger hus til leje med 
el, toilet, bad, rent drikkevand og farbar 
vintervej. Gerne forsømt, men sundt. Evt. 
senere køb, hvis dejligt beliggende hus på 
Lolland kan indgå som bytte, eller når det 
er solgt. Mormor er røg- og alkoholfri.  
Mobil: 53 23 05 23 

TING & SAGER

Sælges

Robåd 430 cm
Indrykket den 26. februar 2013
Velholdt, robust og stabil robåd af ufor-
gængelig glasfiber. Næsten nye årer med 

påmonterede gafler medfølger. Længde: 
430 cm. Bredde: 180 cm. Vægt: ukendt. 
Båden er godkendt til 5 personer af 
Sjöfart värket og er velegnet til udenbords-
motor på ca. 6-7 HK – kort ben. Båden 
ligger i Småland, ikke langt fra Ljungby. 
Pris: DKK 6.000 
Mobil: 20 23 47 23 

Köksspis Husqvarna no 419
Indrykket den 23. februar 2013
Pga. uforudsete installationsproblemer 
sælges denne nette lille spis for kun 3.500 
kr. Befinder sig mellem Virestad og Ene-
ryda i Småland. Gør en rask handel. 
Pris: 3.500 DKK 
E-mail: jennr006@gmail.com 
Mobil: 25 35 32 45

Grålle Ferguson TED20 
Indrykket den 19. februar 2013
Ferguson Grålle i fin stand sælges for 
10.000 kr. Ring til John for yderligere info. 
Pris: 10.000 DKK 
Mobil: 40 35 28 55

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 www.torpare.dk. Du 
kan derfor ikke vælge at annoncere i vores blad. På hjemme-

siden kan du altid finde de nyeste annoncer, som er tilgænge-
lige for alle på internettet, også ikke-medlemmer. Klik på nøg-
len på indgangs siden på www.torpare.dk for at se eller uploade 
annoncer.
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KLUMME AF MARIANNE KOOPMANN

V i er kommet til at indse, 
at nogle af de gamle 
ordsprog har en vis 
sandhedsværdi: “Slå ikke 

større brød op, end du kan bage”, 
“Selvgjort er velgjort” og “Foran-
dring fryder”.

“Nye koste fejer bedst”, siger 
man. Og kosten – det er mig. Jeg 
havde en masse ideer til, hvor-
dan vores svenske paradis skulle 
se ud. Min mand mener, min 
hjerne er som en banegård, hvor 
der hele tiden kommer et nyt tog 
ind med en ny idé. Både i tide og 
utide!

For at vi ikke skulle blive alt for 
uenige, blev vi enige om, at jeg 
– husets frue – regerede i “hoved-
huset”, mens min mand så kunne 
gøre, hvad han ville i kælder og 
lade. Et fornuftigt arrangement, da 
det er i de sidstnævnte regioner, 
brænde og brændefyr befinder 
sig, og at skaffe varme og vand er 
en af hans spidskompetencer. At 
reparere frostsprængninger er se-
nere blevet tilføjet hans CV.

I MIN IVER EFTER at komme i gang med at gøre huset rig-
tig fint med gamle svenske møbler og tapeter gjorde jeg 
den første og største fejl: Jeg slog et alt for stort brød op! 
Der blev rykket tapet ned i flere rum, påbegyndt maling af 
træværk både ude og inde og søsat flere skibe, end godt 
var.

Et af projekterne var at fjerne en stereobænk, som var byg-
get op omkring skorstenen i stuen. Min mand protesterede 
godt nok – den kunne vel godt bruges? Men hvem har hørt 
om stereobænke i starten af 1900-tallet, og huset skulle jo 
være autentisk. Desuden havde han lige glemt for et øjeblik, 
at det var mig, der bestemte i den region. Stereobænken blev 
brækket ned, og – oh, skræk og rædsel – et stort hul i gulvet 
åbnede sig. Hvis blikke kunne dræbe, var jeg nok faldet om på 
stedet. Heldigvis er jeg gift med en handymand, så problemet 
blev løst.

Også udvendig fik huset en omgang. Der er blevet malet 
med både rødt og hvidt, og vi lignede nogen, der var hårdt 
ramt af røde hunde. Hver aften, efter en hård dags arbejde, 
kunne vi læne os tilbage, rette ryggen ud og nyde synet af 
dagens arbejde.

HAVEN SKULLE SELVFØLGELIG 
OGSÅ have en tur. Ikke fordi der 
skulle være stor prydhave, men 
en køkkenhave ville da være dej-
lig.  Jeg kunne godt se mig selv 
gå der i sommersolen og plukke 
salat, rykke en flot gulerod op, 
plukke jordbær og andet godt.

De tidligere ejere havde lavet 
højbede, som efterhånden var 
groet godt til i græs og andet 
ukrudt. De skulle nu fjernes, og der 
skulle graves og ryddes op, så alt 
det dejlige kunne komme op. Det 
første spadestik blev taget – og da 
blev jeg klar over, hvorfor de hav-
de lavet højbede. Jorden var ren 
ler og tung, som jeg ved ikke hvad.

Jeg kunne godt se, at hvis min 
drøm nogensinde skulle gå i op-
fyldelse og mine arme ikke blive 
to meter lange, skulle der “man-
dekræfter” til. Så jeg måtte krybe 
til korset og bede min stærke 
mand – som havde været imod 
en køkkenhave – om hjælp til 
gravningen.

Haven er efter flere år nu efter-
hånden kommet til at ligne mit 

drømmebillede lidt i det ene hjørne, men al begyndelse er jo 
svær. Rådyrene kunne også godt lide min lille have, så efter 
at de havde prøvesmagt barken på de små nye buske, lavede 
vi et naturligt hegn af birkestammer. Det skulle nok holde de 
små dyr ude. Men der var en ting, eller rettere et dyr, vi havde 
overset: Hvordan holder man en elg ude?

VI HAR ARBEJDET HÅRDT for at få huset gjort i stand, men 
vi må erkende, at tingene ikke altid er gået, som vi gerne ville. 
Ting tager tid, og det blev efterhånden sådan, at vi glemte at 
holde fri, når vi var i det svenske. Da min mand på et tidspunkt 
sammenlignede huset med en arbejdslejr, måtte jeg erkende, 
at mine drømme måske ikke blev delt på samme måde af min 
bedre halvdel.

Vi er blevet bedre til at holde fri, og vi behøver ikke at skulle 
arbejde, hver gang vi er der, selvom det godt kan klø lidt i 
fingrene. Nu gør vi projekterne færdige, inden vi starter op på 
noget nyt – næsten altid. Glæden ved arbejdet er igen vendt 
tilbage, og vi kan glæde os over forandringerne.

Når vi bliver spurgt, om vi snart er færdige, svarer vi: ”Det er 
vi om ti år, hastværk er lastværk”.                                 ■

SLÅ IKKE FOR  
STORE BRØD OP

”Nu gør vi projekterne 
færdige, inden vi starter op  
på noget nyt – næsten altid”

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

ved Aalborg
•	 Hus	i	Värmland
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yL d .d kMZ Ihukommelser fra en dårlig hukommelse

“Vemod blandes med latter”

Monica
Zetterlund
Selvbiografi - på dansk

Monica Zetterlunds livshistorie er ikke bare en god historie om et 
spændende liv, den er også et historisk dokument om svensk kultur fra 50’erne 
og frem til 90’erne.  Vi får her fortællingen om pigen fra landet der tog alle 
chancer da de bød sig, mødte den store verden, blev skuffet over 
kultursammenstød, omformaterede sin drømme og fik succes på hjemmebane. 
Hun var et hårdtarbejdende naturtalent der vandt hjerter med sin stærke
personlighed og ukrukkethed. Og så var hun sindssygt morsom. Hun forbrugte 
sig selv, og takkede af i maj 2005, 67 år gammel. Til sin død bevarede hun den 
beskedenhed der er så klædelig for en kunstner. 
Længe leve Madame Zäta !

LangborgsLyd.dk

Biografier er populære - og ikke uden grund; vi vil gerne spejle os og sige 
‘Oj, det ville jeg gerne have oplevet!’ eller ‘Uh, sådan ville jeg ikke have gjort..’
LangborgsLyd, der startede som lydbogsforlag, er nu på banen med 
foreløbig papirbog nr. 2.

Langborg yd & Læsnings L’
Langbo gr s yL d .dk

MZ_bog_omslag1.indd 18-09-2012, 14:341

Tranedans
Af Carl Christian Tofte
Læs om tranernes dans, adfærd, 
 udbredelse, træk, forekomst m.m.
223 kr. 

Stenminnen. De småländska 
stenmurarna – ett kulturarv
Af Ida Andersen og Åsa Nyhlén
De stumme og anonyme stendiger  
i Småland har alle en historie.
349 kr.

Monica Zetterlund. Selvbiografi 
– på dansk.  Ihukommelser fra en 
dårlig hukommelse
Oversat af Malene Langborg fra original
værk
Et historisk dokument om et naturtalent 
med stærk personlighed og humor.
159 kr.

Klik ind på www.torpare.dk under Shop og se alle vores varer. 

Du kan også købe webshoppens varer direkte i sekretariatet i Søborg man-torsdag kl. 9-15.  
Alle priser er ekskl. forsendelse.

LÆSESTOF FOR ENHVER  
SVERIGES-SMAG

DANSKE TORPARE SØRGER FOR, AT DU IKKE KEDER DIG I FORÅRET ...

Mynte – et frisk pust
Af Nielsen & Nielsen
Få opskrifter og tips til den duftende, 
skønne grønne urt.
89 kr.

Huse med sjæl – om nænsom 
istandsættelse af ældre huse
Af Søren Vadstrup
Lær grundlæggende principper om 
 restaurering – og spar penge.
249 kr.

Unger & udeliv – mad, oplevelser 
og aktiviteter for hele familien
Af Astrid Bjørg Mortensen
Pindsvinely, troldefarens hale, kaffe-
kællinger og kastanjekast.
249 kr.
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