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Vi står foran en spændende udvikling i foreningen med etableringen af
Tyska Torpare, en organisation for de 10.000 tyske familier, der har fritids
hus i Sverige. Organisationen skal drives af Danske Torpare.
Vi gør det, fordi vi mener, der er fordele at hente for både danske og tyske

fritidshusejere. Tilsammen er vi mere end 20.000 fritidshusejere. Det vil give
flere og bedre medlemsfordele, mere vidensdeling og en større stemme
over for det offentlige Sverige.
Forud er gåetmere end et års forberedelser. Vi har kommunikeretmedde

tyske fritidshusejere via nyhedsbrev og hjemmesiden www.torpare.de og
gennemført en undersøgelse med svar fra 600 tyske fritidshusejere.
Dialogen har givet et godt indblik i de tyske fritidshusejeres ønsker og

behov, og tyskerne har meldt positivt tilbage. Ni ud af 10 familier svarer, at
de er interesseret i en organisation, som kan tilbyde information, ydelser og
rabatter.
Hvorfor er det så, vi skal bruge tid og penge på at etablere et tilbud til

de tyske fritidshusejere? Det enkle svar er, at det skal vi, fordi det giver god
mening – også for Danske Torpares medlemmer.
Danske og tyske fritidshusejere har et interessefællesskab omkring det

at eje et fritidshus i Sverige. Det kan vi udnytte til at skabe bedre vilkår og
styrke vores samarbejdsrelationer til offentlige og private aktører i Sverige.
Danske og tyske fritidshusejere har ensartede udfordringer i det svenske.

Udfordringer somDanskeTorpare i 33 år har samlet viden om, somde tyske
fritidshusejere kan få glæde af. Og vil betale for.
Danske og tyske fritidshusejere efterspørger de samme tilbud på trans

port, el og indkøb af varer i Sverige. I fællesskab kan vi opnå flere og bedre
aftaler.
Skal tyskerne så være medlemmer i vores forening? Nej, de tyske fritids

husejere bliver medlemmer i organisationen Tyska Torpare, et svensk sel
skab somDanskeTorpare er stifter af. Det sikrer, at vi får det bedste ud af de
to organisationers fælles virke.
På Danske Torpares generalforsamling i marts var der en god diskussion

om Tyska Torpare. Der blev talt både for og imod, men den vejledende af
stemning viste et stort flertal for at gå videre.
Det er vigtigt med denne opbakning, for Tyska Torpare har et langsigtet

perspektiv, men som alle andre store opgaver i Danske Torpare vil også
dette initiativ udvikle sig hurtigere og bedre, hvis
frivillige kræfter byder ind. Så har du kvalifika
tionerne og lysten til at fåTyskaTorpare godt i vej,
så sendmig gerne enmail på pb@torpare.dk.

Bestyrelsen og sekretariatet ønsker alle
en rigtig god og varm sommer!

Per Bonke
formand

Tyska Torpare
– en nyskabelse med perspektiver
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NYT FRA FORENINGEN

NYT FRA BOGCAFÉEN
ELDSTÄDER: OM ÖPPNA SPISAR, KAMINER OCH
KAKELUGNAR
Af Helena From

Denne bog giver en samlet præsentation og gennemgang
af alle vores forskellige opvarmningssteder – både gamle
og nye. Pejse, kaminer og kakkelovne er en vigtig del af det
svenske liv, og denne flotte bog gør dig meget klogere på,
hvad du har med at gøre.

MATARVET: GÅRDSBUTIKER &MATHANTVERKARE
2012

Fortegnelse over 960 gårdbutikker, madhåndværkere,
røgerier og et par isbarer fra syd til nord i Sverige. Bogen er
opdelt efter områder og indeholder også uddybende om
tale af nogle af stederne.

an

befalerTo

rpare

LEJER DU DIT FRITIDSHUS UD?
På initiativ fra et medlem starter
Danske Torpare et nyt netværk for alle,
der udlejer fritidshuset. Netværket er
også for dig, der overvejer at udleje dit
fritidshus. Hvilke emner, som netvær
ket skal tage op, er ikke fastlagt endnu.
Men det kan både være udfordringer
ved selv at stå for udleje eller erfaringer
med udleje gennem Danske Torpares
samarbejdspartner Novasol. Det kan
også være skatteregler og fradrags

muligheder som udlejer etc. Emner,
mødefrekvens mv. aftales på et kom
mende opstartsmøde, tid og sted for
dette følger. Er du interesseret, så skriv
til mail@torpare.dk inden den 30. juni.
Skriv Netværk for udlejere i emnefeltet,
og oplys navn og medlemsnummer.
Send gerne input til netværket i din
mail.

VELKOMMEN
TIL CLAUDIA!
Foreningen byder varmt velkommen
til Claudia Tröger. Hun afløser Thorsten
Hardtke som projektleder på Tyska Tor
pare – den nye organisation for tyske
fritidshusejere i Sverige, somDanskeTor
pare etablerer. Claudia er halvt svensk og
halvt tysk og taler flydende dansk efter
ophold i Danmark. Hun er bl.a. uddannet
magister i historie og skandinavistik og
har en del års erfaring med projektkoor
dinering og ledelse.
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SOMMER-
FERIELUKKET
Sekretariatet holder sommerferielukket
i uge 29 og 30, hvorefter vi igen er klar
ved telefonerne og tasterne. Rigtig god
sommer!

GIV KURSERNE
ET SPARK BAGI!
Vi leder med lys og lygte efter nye frivillige, der brænder for at hjælpe med at udvikle
foreningens kurser,workshops, udflugter ogmusikarrangementer, der også retter sig
modmedlemmer med børn i husstanden. Det foregår i samarbejde med andre dedi
kerede frivillige samt sekretariatet. Målet er at givemedlemmerne de bedste ogmest
relevante aktiviteter. Tænker du, at det kunne være noget for dig, så kontakt Jørgen
Steen, formand for aktivitetsudvalget, påmail: js@torpare.dk.
Samtidig søger vi en erfaren person, der kan hjælpe Jørgen Steen i hans arbejde.

Har du gode leder og samarbejdsevner, er åben og nysgerrig og kan du motivere
andre, har vi masser af sjove opgaver i et kreativt fællesskab blandt andre frivillige
ildsjæle, der elsker deres hus i Sverige! Send en mail til: js@torpare.dk, hvis det kunne
være dig.

DINE MEDLEMSFORDELE OG
RABATTER I DANSKE TORPARE
Vi vil gerneminde om dinemedlemsfordele og rabatter i foreningen:

● Rådgivning: jura og skat
● Færger: Scandlines & Stena Line
● Bro: Øresundsbroen
● Ejendomsmæglere: Smålands Fastighetsbyrå ogTingsryd Egendomsbyrå
● Banker: Swedbank og Jyske Bank (tidligere Spar Lolland)
● Forsikring: Säkra
● Internet: Net 1
● Alarmsystem og overvågning: Trygga Hem
● Varmestyring: DEFA Home
● Elforsyning: E.ON
● Udleje af fritidshuset: Novasol
● Tagtegl: Maki Bygg

Læs i detaljer om alle dine fordele påwww.torpare.dk >Medlemsfordele.

MEDARBEJDER
TIL ANNONCE-
OG PARTNER-
AFTALER
SØGES
Foreningen søger en idérig og selvstæn
digmedarbejder, som får ansvar for kon
takten til kommercielle annoncører og
udviklingen af hele annonceområdet
– online som offline. Desuden skal per
sonen være med til at udvikle paletten
af medlemsfordele. Det er en nyoprettet
stilling. Se opslaget påwww.torpare.dk >
Om foreningen > Ledige job.

RABAT PÅ EL
HOS E.ON
Vores aftale med E.ON er udvidet til også
at omfatte rabat på el til Danske Torpares
medlemmer. Rabatten er 2,5 øre (SEK)
pr. kWh. Læs mere på www.torpare.dk
> Medlemsfordele > Elforsyning om de
E.ON produkter, der er omfattet. Her kan
du også se, hvordan du får rabatten.
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FIND LYKKEN
PÅ WANÅS
Besøg Wanås Konst – her mødes
kunst, natur og historie. Især kunst
parkenmed faste og skiftende kunst
værker er velegnet, hvis I har mindre
børn med. Denne sæson kan man
bl.a. opleve danskeren Jeppe Heins
kunstprojekt ”Ett leende till dig” om
lykken. Fremvis gyldigt medlemskort
fraDanskeTorpare, og køb to billetter
for én billets pris. Dette tilbud gælder
den 19. maj  20. juni samt den 20.
august  27. oktober 2013. Læs mere
påwww.wanas.se.

SPAR PENGE
PÅ KØB OG
SALG AF HUS
Danske Torpare har netop indgået
samarbejdsaftale med Tingsryds Egen
domsbyrå. Ejendomsmægleren tilbyder
køber og sælgerpakke med rabat samt
dansktalende betjening. Som sælger får
dubl.a. 5.000SEK rabatpåordinært salær.
Somkøber kandu vælge ”servicepakken”
med tinglysningsansøgning, ændring af
forsikring og elabonnement, hjælp til
kontakt med myndighederne m.m. Af
talen gælder inden for ejendomsmægle
rens primære dækningsområde, som er
30 km i køreafstand fra kontoret i Tings
ryd. Læs hele aftalen på www.torpare.dk
>Medlemsfordele > Ejendomsmæglere.

TORPARE-
BLADE
ONLINE
Husk, at du kan finde vores blade
tilbage fra 2010 på www.torpare.dk
> Om foreningen > Medlemsblad.
Brug evt. søgefunktionen øverst
på hjemmesiden, hvis du søger be
stemt artikel.

FÆRGEPAUSE
FOR
TRAILEREN
Husk, at tilbuddet om at medtage trailer
gratis i aften og nattetimerne på Scand
linesfærgerne holder pause fra den 1.
juni til den 31. august 2013. Skal du have
traileren med i denne periode, må du
klippe to gange på dit 10 eller 20turs
rabatkort. Fra den 1. september er det
igen gratis at medtage traileren kl. 18.00
 06.00, og det gælder året ud.

NYT FRA
VIDENSBANKEN

I disse skattetider er det værd at be
mærke, at samlingenaf vejledninger
og skemaer til de to skattevæsener
er blevet opdateret med årets ud
gave. Det er her, omregningskursen
til det danske skattevæsen står.

Når du læser dette, burde de sven
ske myndigheder have publiceret
det tal, der skal bruges, for at be
regneren af ”Beskatningsgrundlag
for dansk ejendomsværdiskat” også
fungerer for demedlemmer, der har
købt hus i 2012.

Opdateringen af alle de ”tunge”
artikler om ”Husets teknik” skrider
frem. Ud over ”Vand på torpet” er
også ”El i huset” nu blevet opdate
ret.

NYT FRA FORENINGEN
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BESØG
ÆBLERIGET
I HJERTET AF
ÖSTERLEN
60 procent af alle svenske æbler
stammer fra egnen omkring byen
Kivik i skånske Österlen. Et af om-
rådets mest populære besøgsmål er
virksomheden Kiviks Musteri.

TEKST: NIELS STÆRUP / FOTO: KIVIKS MUSTERI

I øjeblikket har vi mennesker me
get fokus på, at det, vi spiser og
drikker, er produceret på en ac
ceptabel måde. I vores familie er

vi igennemåreneblevet temmelig glade
for mange af produkterne fra bl.a. Kiviks
Musteri. Derfor blev jeg lidt nysgerrig
efter at høre Kiviks historie – bl.a. for at
formidle den videre til jer svenskofile
læsere.
Kiviks Musteri ligger i selve hjertet af

Österlen, dvs. det sydøstlige Skåne –
helt ud til vandet. Området er fyldt med
æbleplantager, somman kører igennem
hele vejen ud til mosteriet. Der er æble
træer på cirka 800 hektar jord.
På Kiviks mødte jeg kommersiell direk

tör Anders Karlsèn, som gerne ville for
tælle historien om Kiviks Musteri.

Grunden lagt i 1888
Historien er, meget kort, at Henric

Åkesson plantede de første æbletræ
er i 1888 og dermed lagde grunden
til familievirksomheden. Sønnen Ivar
byggede i 1935 et musteri, så æblerne
kunne blive forædlet til æblejuice. Ol
debarnet Ingvar overtog ansvaret i
1949 og indførte ny teknik og et labo
ratorium.
Kapaciteten blev voldsomt forøget,

og i 1960’erne lavede Ingvar et kon
centratanlæg, så der kunne produ
ceres æblejuice hele året. I dag er det
fjerde generation, som driver familie
foretagendet videre under ledelse af
Kristina Levinsson og Bengt Åkesson.
Kiviks fremstiller bl.a. en bred palet

af produkter inden for most, juice, ci
der, syltetøj, gelé, marmelade, froma
ge og chutney. Det hele produceres på
fabrikken i Kivik.
Kiviks Musteri har en butik, hvor

virksomhedens produkter kan købes

til en noget lavere pris end i andre
butikker.

Gamleæblesorter trives
I dag dyrkes og høstes cirka 60 procent
af alle svenske æbler i og omkring Kivik.
Rigtig mange af de gamle æblesorter
forsvinder,men hos KiviksMusteri fik jeg
præsenteret en oversigt med 100 for
skellige svenske æblesorter – hvorefter
jeg kunne gå ud i den store æblehave
og finde cirka 70 af disse sorter på rig
tige træer.
Den helt fantastiske oplevelse i denne

have var, at de stadigvæk havde nogle af
de gamle æbletræer, som grundlægge
ren Henric Åkesson plantede i 1888 – og
der var masser af æbler på disse træer.
Jorden er ikke specielt god omkring

Kivik, hvis man skal drive almindeligt
landbrug. Den er derimod rigtig god for
produktion af æbler. Æbleplantagerne »
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ligger lige ud til vandet, og her her
sker et klima med koldt forår og varmt
efterår. Det varme efterår betyder, at
æblerne kan plukkes senere, og dette
klima giver det helt fantastiske skandi
naviske æble, som har en tynd skræl.

Storslået æblemarked hvert år
Sidste år var der 25 års jubilæum for det
årlige “Äppelmarknaden i Kivik”. Dette
marked er virkelig et besøg værd – alt
står i æblets tegn. Äppelmarknaden er
meget kendt for sine fantastiske æble
billeder. Ligesom man kan skabe flotte
skulpturer af sand, skaber kunstnere i
Kivik kæmpestore billeder ved hjælp af
æbler. Disse æblebilleder er lavet af op
til 35.000æbler.
På markedet er det muligt at smage

alle former for lokale madretter, prøve
smage forskellige æblesorter og få sine
egne æbler artsbestemt. Det er et par
dage, hvor hele familien kan deltage
uanset alder. I år afholdes æblets dage
den 28. og 29. september. Se mere på
www.applemarknaden.se.

Naturen kun til låns
Det er vigtigt, at der bliver værnet om
naturen, så der er noget til de næste
generationer. Kiviks Musteri har i dag
begrænset plads at udvide virksomhe

den på. Området rummer et helt spe
cielt dyre og planteliv, der skal tages
højde for.
Da man skulle bygge ny produk

tionshal i 2010, måtte Kiviks Musteri
efter pålæg fra kommunen bygge en
speciel sti til de lokale spidsmus, så de
havde en chance for at overleve. Jeg
var forbi for at se denne nye musesti,
og den ser flot ud.

Kivik et populært turistmål
Kivik er et lille fiskeleje med aner til
bage til middelalderen. Området om
kring havnen er byens ældste med
bindingsværkshuse, stokroser og små,
krogede gader. Lige bag havnen finder
man Stengatan med mange smukke,
ældre huse og frodige haver.
Kivik er et meget populært turist

mål, og om sommeren er byen fyldt
med folk, der sidder på spisestederne
på havnen eller slentrer rundt i de små
gader. Uden for sæsonen har Kivik kun
omkring 1.200 fastboende. På havnen
er der bl.a. en meget flot fiskebutik
med tilhørende restaurant, som er et
besøg værd.
Hvis man er til det lidt mere luksu

riøse, har Kiviks Musteri faktisk også et
vinslot. Kronovalls Vinslott ligger min
dre end 80 km fra Øresundsbroen og

tilbyder forskellige former for ophold.
Slottet er omgivet af smuk natur og en
meget flot park. Køkkenet bruger pri
mært lokalt producerede råvarer.
På områderne i nærheden af Kro

novall er der aktiviteter som ridning
på islænderheste og rebbaner samt
kort afstand til de mange golfbaner i
Österlen.

Kræmmermarked og veterantog
Kivik er kendt for det årlige Kiviks mar
ked, et kræmmermarked med omkring
1.000 boder, hvor man kan købe alt
mellem himmel og jord. Det foregår
fra mandag til onsdag i den tredje uge
af juli på strandbakkerne lige nord for
byen. Kræmmermarkedet bliver hvert
år besøgt af omkring 100.000 menne
sker.
Endelig findes der en af Sveriges

mange veterantogbaner i dette om
råde. Du kan søge flere informationer
om, hvornår I kan køre med toget, på
www.skanskajarnvagar.se. Om sønda
gen er det muligt at nyde en treretters
menu under togturen i spisevognen.
Det kan kraftigt anbefales at bestille
bord i god tid.

MANGE AKTIVITETER
PÅ KIVIKS MUSTERI
På www.kiviksmusteri.se kan du
finde en oversigt over aktiviteter og
åbningstider hen over året. Kiviks
Musteri har cirka 200.000 besøgende
hvert år, og der er masser af guidede
ture samtmuligheder for at deltage i
forskellige produktsmagninger.

I 2012 var der 25 års jubilæum for det årlige, populære ”Äppelmarknaden i Kivik”. Hvert år har sin æbletavle, hvor 35.000 æbler i forskellige farver
fæstnes på 70.000 søm. Motivet holdes hemmeligt, indtil tavlen afsløres påmarkedet.
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MOR GUNNELS

Äppelkaka
Påwww.kiviksmusteri.se præsenteres et væld af opskrifter – bl.a. denne påMor Gunnels Äppelkaka:

Ingredienser:
68 äpplen t.ex. Gravensteiner eller Belle de Boskoop
0,5 dl vatten
1,5 dl socker

Smet:
1,5 dl socker (125 g)
100 g smör
2 äggulor
2 dl sötmandel (125 g)
3 äggvitor

Tillagningsanvisningar
Skala och skär äpplena i klyftor och koka dem i sockerlag (vatten och socker kokas upp) tills de är mjuka. Lägg dem i
en låg smord form.

Skålla, skala och mal mandeln till ett mjöl. Rör samman smör och socker. Tillsätt äggulorna och mandelmjölet. Vispa
äggvitorna till hårt skum och rör försiktigt ner dem i smeten. Lägg den över äppelklyftorna.

Grädda i 200°C i 1520minuter eller tills kakan fått fin färg. Servera den kall med vispad grädde.

Detta recept är skapat av Bengt och Kristinas mor, Gunnel Åkesson. Hoppas det ska smaka!
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Vil du eje en bid af de
SVENSKE SKOVE?
Driver du skovbrug i Sverige, kan der være penge at tjene. Jo mere du kender
til skovpriser, finansiering, risici samt love og regler, jo større chance er der for
en god start som skogsägare.

TEKST: FLEMMING KJÆRULF / FOTO: NILS OLE KOEFOED

N år vi vælger at købe fritids
hus i Sverige, er det, fordi vi
holder af naturen og bruger
den til aktiviteter som at gå

ture, samle bær og svampe, fiske eller gå
på jagt.

For nogle kommer så også lysten til
at eje noget mere af den vidunderlige
svenske natur og blive skovejer. Det kan
være for at nyde arbejdet i skoven, for at
få en indtjening på skovdrift, for at gå på
jagt eller fiske eller ganske enkelt for at

glædes over at eje den skov, som man
færdes i.

Jomere viden, jomere held
En annoncør i dette blad skriver: ”Der
er to ting, din svenske skovnabo aldrig
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vil fortælle om: sit bedste kantarelsted
og de penge, han tjener på sin skov”.
Her antydes, at der er god indtjening på
skovdrift. Det er rigtigt, at der kan tjenes
penge, men det er som i alle andre er
hverv et spørgsmål om både dygtighed
og held: Jo mere man sætter sig ind i sa
gerne, jo heldigere er man.
Det er muligt at have skovdrift uden

at røre en finger. Den nævnte annoncør
og flere andre tilbyder at drive skoven
for dig helt eller delvis. Naturligvis bliver
der mere til dig selv, jo mere af arbejdet
du selv vil og kan gøre – hvis det ellers
bliver gjort rigtigt og rettidigt.

Hvad koster skov i Sverige?
Skovejendomme prissættes ikke kun
efter areal, men efter den træmængde
som findes på ejendommen. Den måles
i skogskubik (kubikmeter salgbart træ).
Priserne på skovejendomme er de se

neste 15 år steget med cirka 85 procent,
men ser nu ud til at flade ud. I Skåne
handles til knap 600 kroner per skogs
kubik. På landsplan er gennemsnittet cir
ka 400 kroner. Når Sydsverige er dyrere,
skyldes det, at jordbunden og klimaet er
bedre, og den årlige tilvækst dermed er
større.
En eventuel bolig på ejendommen

indregnes ikke altid positivt i prisen. Det
skyldes, at langt de fleste købere til skov
ejendomme er svenskere, som allerede
har anden bolig. Derfor er en beboelse
på en skovejendom oftest en belastning
i form af vedligehold eller nedrivning.
Det er naturligvis en anden sag, hvis det
er en ny eller nyrenoveret bolig med
gode vejforhold.

“Utgångspriset”er ikke
et salgstilbud
Når du går i gangmed at se på skovejen
domme, så vær opmærksom på, at du
ikke nødvendigvis kan købe til den ud
budte pris. Den svenske utgångspris er
ikke et salgstilbud. Når der har været
visning, tilkendegiver køberne (spekulan
terne) deres interesse over for mægleren
ved et bud, som kan være højere eller
lavere end utgångspriset. Når flere har
budt, får de, som er blevet overbudt, be
sked fra mægleren om, at der nu er budt
så og såmeget.
Det er altså ikke for at snyde dig, når

du får en sms framægleren om, at der nu
er budt højere. Mange danskere er gået
glip af en god handel, fordi de er blevet
sure over den fremgangsmåde.Det er nu
engang sådan, man handler i Sverige.

Finansiering
Det enkleste er naturligvis, hvis man har
pengene selv. Men hvis man har dem,
kunne det måske være interessant at
købe mere skov, end kontanterne ræk
ker til. Så måman låne.
Der er specielle skatteregler for skov

brug. De svenske banker tilbyder også
specielle skovkonti. For begge dele gæl
der, at de i nogengrad imødekommer, at
indtægterne fra skovbrug ikke er jævnt
fordelt over årene. Enmåde at finansiere
købet på er en relativt stor hugst straks
efter erhvervelsen, hvis der er hugstmo
dent træ.

Stormfald, skovbrand og skadedyr
Somved alt andet erhverv er der en ræk
ke risici som stormfald, skovbrand og
skadedyr. Stormrisikoen er den største,
her kan store skovområder ødelægges
på få timer. Selvom træet kan bjerges, er
det til store omkostninger og lave priser.
Man skal derfor nøje overveje, om

man kan tåle disse risici. Der kan tegnes
forsikring, men den er forholdsvis dyr.

Love og regler
Det svenske skovbrug reguleres af
Skogsvårdslagen. Loven skal blandt an

det sikre et bæredygtigt skovbrug. For
eksempel er der krav om nyplantning
inden for få år efter hugst.
Et godt værktøj for skovejeren er en

skogsbruksplan. Her lægges retningslin
jer for, hvordan skoven skal passes. Der
ligger næsten altid en skogsbruksplan,
nårman køber skoven, men den skal na
turligvis opdateres løbende.

Hvordan kommerman i gang?
Der er hele tiden skovejendomme til
salg. Den største udbyder er nok LRF
Konsult, men også andre mæglere har
jævnligt skovejendomme. Følg med i
markedet gennem nogen tid, inden du
kaster dig ud i projektet. Meget er at
finde på nettet, men ikke alt kommer ud
på det åbne marked, og derfor er gode
forbindelser i lokalsamfundet en fordel.
Hvis du lader sive, at du er interesseret

i at købe skov, kander hurtigt kommeen
føler tilbage.Det hedder på svensk, at du
er spekulant, og det er der absolut intet
odiøst i – så du skal ikke protestere, når
en dig ubekendt nabo henvender sig og
siger, at han har hørt, at du er spekulant
till skogsfastighet.

n

OM SKOVBRUG
PÅ NETTET
Vil du i gang med skovbrug, er
her nogle gode steder at få mere
information:
• www.skogforsk.se > Kunskap
Direkt

• www.skogsstyrelsen.se
> Äga och bruka > Äga skog

• Blog om skovbrug:
kortlink.dk/c4k9

Det svenske skovbrug reguleres af Skogsvårdslagen. Loven skal blandt andet sikre et bæredyg
tigt skovbrug.
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Nils Ole Koefoed og familien købte hus i Sverige med 12 hektar skov til.
Han ønskede at prøve kræfter med skovbrug og fik hurtigt sin sag for. I dag er
han andelshaver i en skovbrugskoncern og er som skovbruger og jæger blevet
en del af lokalsamfundet.

TEKST: FLEMMING KJÆRULF / FOTO: ANNEMETTE SØNDERGAARD OG NILS OLE KOEFOED

En mand med motor-
sav og jagttegn

F or Nils Ole Koefoed har det
ført til værdifulde fornøjelser
at blive skovejer i Sverige, ikke
mindst et tæt forhold til nabo

erne. Han blev det for fem år siden sam
menmed familien, som består af hustru
enAnnemette, svigerfar Kresten ogde to
døtre Meena og Sofie.

–Hvordan fandt I huset?
”Siden jeg var barn, er jeg kommet me
get hos min danske kammerat Jokke,
som var bosat i Sverige det meste af sit

liv. Derfor havde vi selv fået lyst til at få et
fritidshus i Sverige. Det skulle ikke være
et byhus, og der måtte meget gerne
være lidt mere end bare en stor bagha
ve, så jeg kunne lege med motorsav og
eventuelt lufte mit jagttegn.
Efter at vi havde set os omkring i no

gen tid, fandt vi vores sted. Det var et
velholdt hus, som lå ved Torpa mellem
Ljungby og Markaryd. Huset havde væ
ret beboet af en ældre mand indtil for
to år siden, da han ikke turde bo alene i
skoven længere. Vi fik lov til at prøvebo

huset i en weekend. Familien var enige,
og ejendommenmed tilhørende 12 hek
tar skov blev købt”.

12 hektar er rigeligt for enmand
og enmotorsav
–Hvordangikdet såmed skovbruget?
”Heldigvis var huset lige til at flytte ind i,
så jeg kunne hurtigt gå i gang med sko
ven. Det viste sig snart, at 12 hektar er
mere end rigeligt for enmand og enmo
torsav, når man kun har weekender og
ferier til rådighed, og man også gerne vil
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lave andet end at forsvinde ind i skoven,
straks man ankommer.
Jeg er tilhænger af andelstanken, så

det var naturligt for mig at blive andels
haver i Södra. Det er en skovbrugskon
cern, der er organiseret som såkaldt
ekonomisk förening med et medlemstal
på godt 50.000 sydsvenske skovejere. Vi
fik en rigtig god gennemgang af skoven
med Södras skovinspektør.
Der lå allerede en skogsplan, da vi køb

te ejendommen, men en del af skoven
var fældet af orkanen Gudrun og ikke
blevet genplantet. Heldigvis var der også
hugstmodent træ. Sammen med skov
inspektøren lagde vi en plan for gallring
(udtynding) og hugst, som gav 150.000
kroner – nok til at betale for markbered
ning, plantering, renovering af vejen, en
gammel traktor og enmotorsav. Jeg valg
te også at betale skat frem for at føre et
kompliceret skovregnskab. Det ville æde
sig selv op i revisoromkostninger”.

Vi skal ikke tjene på det
–Det vil sige, at det faktisk har været
en god forretning?
”Det har været så heldigt, at det løber
rundt. Vi skal ikke tjene på det. Derfor
har vi også ladet den første del af skoven
nærmest huset stå urørt som“reservatet”.
Før nyplantningen fik vi lavetmarkbered
ning. Det vil sige, at jorden rodes igen
nemmedmeget grovemaskiner. Det ser
ikke pænt ud de første år, men det kan
ikke ses fra huset. Jeg vil dog ikke gøre
det igen, selvom det giver en hurtigere
tilvækst.”

–Hvad såmedat lufte jagttegnet?
”Det var en naturlig forventning fra na
boerne, at jeg gikmed i älglaget, ligesom
den tidligere ejer var det. Det første år
var jeg med som klapper. Herefter har
jeg været med som jæger, og i år skød
jegmin første elg – en stor kalv. I alt skød
vi tre elge. Da kødet bliver fordelt ligeligt
blandt älglagets medlemmer, fik vi en
stor bunke kød i fryseren.”

Gode fællesskaber
–Hvad er dine bedste oplevelser som
skovejer?
”Man bliver en del af lokalsamfundet,
man er ikke bare danskeren, som sidder i
sin stuga. Der er noget at tale med nabo
erne om.Vi bor tre danskere, en tysker og
en hollænder på vejen foruden de sven
ske naboer lidt længere væk. Da vi nu har
de nødvendige værktøjer, kommer nabo
erne også for at låne traktor eller andet.
Jeg har lært at slåmed le for at pleje sti

erne i marken og “reservatet”. Og jeg har
fået lejlighed til at legemedmudder igen,
når grøfterne i skoven skal renses op.
Fællesskabet i jagtlaget har været en

rigtig god oplevelse. Vi har lige været til
en 80års fødselsdag hos en nabo. Det

giver en helt ny kontakt – også med de
mere indadvendte naboer – at mødes i
festligt lag.
Genplantningen var en helt speciel op

levelse. Der kom en minibus med en flok
litauere, som knoklede r.... ud af bukserne
i fem timer. Så var der plantet 2.500 træer.
Jeg kunne ikke tale et ordmeddem,men
det havde de såmænd heller ikke tid til.
Det at være andelshaver i Södra gør

også, at jeg får spændende tidsskrifter og
nyhedsbreve om skovdrift.”

Vigtigt at talemed sine naboer
–Hvad er dit råd til andre, som
tænker på at købe skov?
”Først og fremmest skal man benytte sig
af rådgivere i form af skovinspektør og
revisor. Det behøver selvfølgelig ikke at
være gennem et andelsselskab, som jeg
har valgt det.
Det er også vigtigt at talemed sine na

boer, indenman går i gangmed et større
skovarbejde. Det er almindelig god tone,
atman giver sin nabo lov til at bruge sine
skovveje og vejkanter til udkørsel og op
lagring. Entreprenøren tager sig gerne
af at aftale det, men ved selv at tale med
naboerne fangerman eventuelle proble
mer på forhånd. Jeg har en lille stabel træ
stående, som jeg ikke kunne få lov til at
køre ud, men nu efter 80års fødselsda
gen tror jeg, at det løser sig.”

–Hvad er fremtidsplanerne?
”De næste ti år behøver der ikke at gø
res noget stort. En lille del af området er
mark, som var ved at springe i skov. Det
har jeg ryddet og vil holde som åben
mark. Ellers vil vi nyde vores skov. Den er
stor nok til at fare vild i, når vi tager nabo
ernes med. Vi får nu også tid til ture ud i
omegnen.”

n

En gammel traktor til en billig penge gør god
gavn på fritidsskovbruget.

Hugsten er klar til at blive hentet af andelsselskabet Södra.
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TEKST: VIBEKE BUCHWALDT / FOTO: CAMILLA HEY OG VIBEKE BUCHWALDT

En flaske
LYS i
webshoppen
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Designer og torpare
Vibeke Buchwaldt
har fundet flere små
værksteder i Småland
og er klar med et nyt
produkt i serien “torp
& ting”. Her fortæller
hun om baggrunden.

M idt i Smålands glasrige,
langt inde i skoven, har
danske Leif Hauge sit unik
ke glasværksted, hvor hans

speciale er at genanvende gamle flasker
uden at smelte dem om.
Én får tud og hank og bliver til en for

underlig kande, mens en anden bliver
skåret over, får en farvet kant og bliver
til et smukt drikkeglas i serien “Lingon”
eller “Blåbär”. Andre igen bliver til den
fineste glaskunst, stadig tydeligt formet
af flasker.
Ikke så langt derfra har svenskeren

BerthArne Lundgren sit værksted. Han
har specialiseret sig i glasslibning. I hans
atelier ses adskillige eksempler på, hvor
dan hanmedmoderne teknik kan deko
rere glasset.

Gang i traditionelle håndværk
Mit mål med “torp & ting” er at forsøge
at sætte gang i små produktioner rundt
omkring i Sverige inden for traditionelle
håndværk med fx jern, tekstil, træ og
glas.
Da jeg første gang opsøgte Leif Hauge,

var detmed tanke på, at han skulle frem
stille en enkel serie drikkeglas med far
vet kant efter mit design. Men det gør
han faktisk udmærket selv, så jeg beslut
tede at skitsere en anden idé.

En flok konfiskerede
smuglerflasker
Leif fortaltemig en sjov historie omnog
le gamle vodkaflasker, somhan var kom
met i besiddelse af. Flaskerne, der er pro
duceret på PLM Glas i Sverige, var blevet
konfiskeret af svensk politi. Indholdet
– 12.000 liter vodka efter sigende rus

sisk og fremstillet i Holland – var blevet
solgt til en fabrik, der fremstiller maling
og rengøringsmidler. Naturligvis efter
man havde gjort noget ved vodkaen, så
ledes at den ikke kunne drikkes længere
(og dermed sælges). Og da toldvæsenet
kendte til Leifs virksomhed, blev de tom
me flasker kørt ud til ham.
Da Leif foreslog, at jeg skulle designe

noget, der kunne genanvende flasker
ne, gik jeg straks i gang, og her er resul
tatet. Leif har leveret smuglerflaskerne,
BerthArne har skåret og slebet, og de
første 100 flasker er nu blevet til produk
tet “A Bottle of Light”, som torparne bli
ver tilbudt til en favorabel pris.
Læs mere om de to glasmagere på

www.glasweb.se/hauge (Hauges Hant
verksglas) og www.glassliperi.se (Berth
Arne Lundgren). n

FRA TORP & TING:
A BOTTLE OF LIGHT
Æsken indeholder foruden smug
lerhistorie og kopi af etiket:
• en flaske i tre dele
• et stearinlys med lyseholder
• et stort fyrfadslys og
• en engangs olielampe

Alt forsvarligt emballeret og klar til
forsendelse inden for Danmark.
Pris: 289 kr. ekskl. forsendelse.

Bestil via www.torpare.dk > Shop
> torp & ting. Lysflasken kan også
afhentes og betales i sekretariatet.

Flasker fra russisk smuglersprit blev til brugskunst med lys i, som kan købes i webshoppen.
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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

Væghængt eller
fritstående,
aftræk opad
eller bagud.
H 38 cm
B 36 cm
D 32 cm

DKK 7000

det mindste i ldsted

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.

Kampagne!
975 SEK
+255 SEK pr.

måned
kameradetektorkameradetektor

Hjemmealarmmed

Vores hjemmealarm ermeget 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. ju i
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

l
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TIL KAMP
mod myggene
Den danske torpare Mogens Kirckhoff har efter mange års kløen og søgen
udviklet et middel mod myg gennem sit firma, Myggekompagniet. Midlet virker,
fastslår han.

TEKST:MOGENS KIRCKHOFF / ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

S om torpare i Småland – ogmed
10 års jubilæum – har jeg mødt
og løst utallige vanskelige,men
spændende opgaver. Den stør

ste udfordring til dato har været kampen
modmyggene og knott’erne (kvægmyg).
Efter i flere år at have afprøvet mange

svenske myggemidler, som absolut ikke
gjorde mit ophold i Småland nemmere,
satte jeg lidt systematik i afprøvningerne
og forsøgte at læse mig til indholdet.
Også de danske afskrækningsmidler
blev testet og analyseret. Konklusionen
var enkel:Der var intet, der virkede!
Indholdet var overraskende ens. De

svenske midler er tilsat det syntetisk
fremstillede DEET og de danske stof
fet Icaridin. Alle med en koncentration
på cirka 20 procent. En gruppe forskere
advarer i et videnskabeligt tidsskrift,
BMC Biology, om, at stoffet DEET kan
virke som gift på centralnervesystemet
hos både insekter og pattedyr, dvs. også
mennesker.

Husråd ogmyter tjekket:
ingen virkning
Så fortsatte jegmed at teste og analysere
de mange husråd og myter på området:
citrongræs, overdosis af Bvitaminer,
hvidløgspulver, vanilje, citronlys, røgspi
raler, elektroniske lydapparater osv. Hel
ler intet af dette virkede.
Der måtte da være noget i denne ver

den, der virkede! Men det skulle være
totalt frit for gift og være 100 procent ef
fektivt, dvs. at myggene skulle holde sig
på et par meters afstand.
Jeg søgte på Google, oversatte uden

landske opskrifter, blandede olier og la
vede planteudtræk. Når det blev tusmør

Myggeolien fraMyggekompagniet skal ikke
godkendes i Danmark, da ingredienserne i ren
tilstand indgår i ”foder eller levnedsmidler”.
I Sverige har produktet fået forhåndsgodken
delse fra ”kemikalieinspektionen”, og dendanske
ambassade i Stockholmhjælpermed selve
ansøgningsproceduren.

KONTAKT TIL
MYGGEKOMPAGNIET
På www.myggekompagniet.dk kan
man bestille myggeolie og få infor
mationer ommygog andre insekter.

ke, satte jeg mig ud på terrassen til mit
lille torp og ventede på myg og knotter.
Tre somre i træk.

Endelig fik jeg bid!
I sommeren 2010 var der“bid”. Jeg smurte
mig ind, afprøvede, vaskede det af og
smurte det på igen. Jo, den var god nok.
Og så fik familie og venner udleveret en
lille flaske med besked om at afprøve og
melde tilbage.
Det virkede stadig, og så kom der små

flasker med i kufferten til familie og ven
ner, der skulle til udlandet. Så midlet blev
også testet i Mexico, Nepal, Tanzania, Syd
afrika og naturligvis Småland.
I vinterhalvåret er det svært at lave

myggeforsøg, så jeg har brugt tiden på at
få lavet en hjemmeside, hvor de mygge
plagede kanbestille en flaske og samtidig

få nogle gode og afprøvede tips om af
skrækning af demest irriterende insekter.
Opskriften på myggeolien (som ikke

virker på knotter) er “næsten”hemmelig.
Den såkaldte bæreolie (hovedsubstan
sen) består af olivenolie tilsat et duftstof,
der er en blanding af lavendel, oregano,
geranium mv. – ingredienser kendt fra
madlavning og chokoladefremstilling.
Nu fortsætter jagten i laboratoriet så

på et middel mod de forbandede knot
ter, som er dobbelt så irriterende som
myggene. Måske er der en torpare, som
har en god opskrift?

n

TEMA OM MYG
Find gode myggeråd eller del dine
egne rådpåwww.torpare.dk>Viden.



18 juni 2013 I Torpare

T
H

O
R

N
R

E
K

L
A

M
B

Y
R

Å

Betryggende at holde
øje med dit torp.

Ring til os eller bestil direkt hos vores danske
forhandler www.legtech.dk Tel: 7734 9045

+46 (0) 418 449 470

DEFA Home er meget let at brugemedmoderne apps for
iPhone og Android. Spar mange penge på energiforbruget,
regulér vedligeholdelses-temperatur og komforttemperatur
fra Danmark. Få hurtig sms-besked ved strømsvigt eller
frost. Du kan også få besked ved ubudne gæster.

DEFA Home med smarte fordele
1. Vælger bedstemobilnet automatisk
2. E-mail og SMS-varsel
3. Ubegrænset app og webstyring
4. Sikker ogmeget nemt
5. 5 års garanti og support

Let at bruge med moderne app

NYHED: Nu også tilmontering direkte
på DIN-skinne i installationstavle.

Se dagens ret på Facebook.

Lena`s Gatukökmidt i Skåne

Kør på E 22 tag frakørsel 26mod Höör‐Växjö‐Rolsberga

følg skiltene i rundkørslen.

“Det bedste,
jeg nogensinde har gjort”
Flot foretrukket kildesorterende muld-
toilet til kolonihavehuset. Stor succes
ved test i 10 kolonihaveforeninger. Hent
brochure og se film på www.backlund.dk
eller kontakt Arne og få en toiletsnak.

Kampagnepris
kun kr. 5.595,-

Holmebjerg 21 · 2950 Vedbæk
Tlf. 3963 3364 · Mobil: 6093 1453
E-post: backlund@backlund.dk
www.backlund.dk

BacKlunD apS

ÅBent huS

Tors. 16.05 kl. 16-18

Tors. 23.05 kl. 16-18

Tors. 30.05 kl. 16-18

Tors. 06.06 kl. 16-18

Tors. 13.06 kl. 16-18

Separetts topmodeller
Villa 9000/9010
– 50.000 solgte

Miljövänlig omformning av flaskor
till konstglas. Hytta, butik, galleri.
Öppet:Vard. 1/5-22/12, kl. 10-17. Helg
15/6-15/8, kl 11-16. Övrig tid enl. ö.k.
GPS N 57° 5’ 33”/E 15° 38’ 17”

Art glass, environment-friendly
transformation of bottles.

Kunstglas, umweltfreundliche
Flaschenumgestaltung.
Kulltorp, 0481-660 29,
www.glasweb.se/hauge

Hauges Hantverksglas, Kulltorp
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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

• Vi er specialister i at formidle ejendomme på landet, hovedsage-
ligt til danske og tyske kunder.

• Vi har stor erfaring og har siden vi startede i 1993 formidlet salg
af ca 2000 ejendomme.

• Vi har indgået en 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 personlig
fremvisning af ejendomme.

• Kontakt ejendomsmægler Christer Stjernfeldt på +46 476 12000 og
få en uforpligtende snak om hussalg eller mail christer@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 finder 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 endejlig pausepå færgen
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PAVILLON
på kanten af klippens top
Otte personer kan der sidde omkring et rundt bord i den ottekantede pavillon,
som André Palsgård har bygget – én på hver sit sæde. Bagdelene er der god
plads til, men alle knæ støder sammen.

Rammen klodses op. I forgrunden

ligger otte trekanter – parate til at

udgøre pavillonens gulv.

Ramme og gulv er

samlet – og ligger

i vatter.
Første fase på klippen i Blekin

ge:

Rammen er lagt ud.De første skridt til bygningsvæ
rket

blev taget i en kælder i Køben
havn.

0011
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TEKST: ANDRÉ PALSGÅRD / FOTO: SUS PALSGÅRD OG ANDRÉ PALSGÅRD
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M in kone og jeg har en skov
grund i Blekinge. Den lig
ger 10 kilometer fra Øster
søen. Grunden er 12.000

kvadratmeter skov med gamle træer,
overvejende eg, bøg og birk, men også
fyr og gran. Der er en klippefyldt have
i mange niveauer og et lille hus og en
staldbygning fra midten af 1800tallet.
Halvdelen af grunden er klippe

grund. Ifølge en opmåling fra 1930’erne
er der kun græsmark nok til at holde én
ko. Til gengæld har vi ret til at bjerge
hø på den tilstødende eng, der tilhører
den omgivende skovs ejer. Engen er
imidlertid vokset til med træer. Men det
gør ikke noget, da vi ikke har nogen ko.
Det største sammenhængende klip

peparti er 2.800 kvadratmeter og stræk
ker sig op i anden sals højde. Vi kalder
denne klippekøl for Kretten efter crête
– fransk for bjergkam.

Byggestart i københavnsk kælder
I december 2010 begyndte jeg hjemme
i vores kælderstue i København at byg
ge en tometer høj ottekantet pavillon, i
første omgang uden tag. Gulvet består
af otte trekanter, der lægges ned i et
rammeværk. De otte sæder er også løse
og hviler på holdere, der ermonteret på
de otte lodrette bjælker. Bjælkerne er
monteret på rammeværket med vinkler
og skruer. Bjælkernes dimension er 10
x 10 cm. Udsmykningen – snickargläd
jen – er fremstillet af bjælkestykker ved
brug af motorsav og båndsliber og li
met og skruet på bjælkerne.

I det spæde forår 2011 demonterede
jeg bygningsværket, flyttede delene til
Blekinge og genopførte pavillonen på
Kretten. Først blev rammestykket klod
set op med natursten, hvorefter soklen
blev muret op af natursten og mørtel. I
juli rejste jeg spærene, og så holdt vi rej
segilde med flag på toppen og tre kran
se pyntet med spidsløn og blomster.

Stigen savnede fodfæste
I den følgende tid skruede jeg tag
brædder på spærene og sømmede ba
ner af tagpap over de otte samlinger.
Arbejdet blev afbrudt af vinterkulden,
og pavillonen måtte overvintre indpak
ket i presenning.
Næste forår fortsatte arbejdet. Det

sværeste var at klæbe de trekantede
stykker tagpap på – især på den side,
der står på kanten af den stejle klippe
side. Men det lykkedes ved at hænge
stigen op i tre sæt tovværk. Derefter
klæbede jeg en bane tagpap (med ud
skæringer for pyntens skyld) over de
otte samlinger og fik anbragt en otte
kantet pyramide af tagpap på toppen.
Der kan sidde otte personer i pavil

lonen omkring det runde bord – én på
hver sit sæde. Der er god plads til bag
delene, men alle knæ støder sammen.
Det ottekantede gulv kan indskrives i
en cirkel med en diameter på 185 cm.

Naboen fik deja-vu
Da min nabo fra København kom på
besøg i Blekinge og var blevet bænket

i pavillonen, udbrød han: ”Her har jeg
siddet før”! Min kone så spørgende
ud. ”Jo, for André inviterede mig ind
i kælderstuen en kold februardag; vi
sad i pavillonen og prøvede at forestil
le os, hvordan det ville være at sidde
en sommerdag på en klippetop i Ble
kinge”.

n

Et af grundens klippepartier e
r på

næsten 3.000 kvadratmeter og

strækker sig op i anden sals hø
jde.

Det er her, toppen nu er bleve
t

kronet med en åben pavillon.

Sider og sæder er kommet på plads

og venter påmaling. Gulvet er 185

cm i diameter.
André Palsgård rejser stolpern

e.

Udsmykningen – “snickarglädjen”

– lavede hanmedmotorsav og

båndsliber.

Noget af en udfordring at få klæbet de sidste
stykker tagpap op! På en stejl klippeside har
en stige svært ved at finde fodfæste.

0016
0017

0015
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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 - EdvinWidéns Väg 13, 288 31 Vinslöv, Sverige

MAKI BYGGAB

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 9meter -innehar heta arbete kort

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

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

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

www.torpare.dk

TID!
Det är hög tid för

rostskydd på din bil.
Ring mig på DINITROLCENTER

i Hässleholm och boka
behandling!

0451-82090 • Esse Nathell

veriges ledande kedja för
.dinitrolcenter.se.se

Vi udfører alle former for tømrer- og sned-
kerarbejde, samtmaling og tapetsering.

Vi hjælper jer også gernemed projektsty-
ring, ansøgning ombyggetilladelse,
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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De kæmper for
ÄLVDALSK
I en del af Dalarna taler knap 3.000 mennesker älvdalsk. Lokale kræfter insisterer
på, at det er et sprog. Myndighederne derimod fastholder, at älvdalsk er en dialekt på
linje med skånsk og gotlandsk – og dialekter har staten ingen pligt til at give støtte.

TEKST OG FOTO: INGRID MUUS

W elkumin, siger de to damer
på älvdalsk.
Vi mødes på en café i

Mora en grå oktoberfor
middag, og snart summer luften af nasale
vokaler, læspende thlyde, dobbeltw’er
og dobbelte vokallyde, såkaldte diftonger
–men absolut ingen h’er og en ordstilling,
somhægtermig af fra første øjeblik.

Sådan er älvdalsk. Helt anderledes og
komplet uforståeligt. Heldigvis slår Uls
Gerda Werf og Karin Trapp uden besvær
over i svensk, og kun når noget skal dis
kuteres, flyver dette særegne og alligevel
på en sær måde kendte sprog hen over
bordet.
Älvdalsk tales af knap 3.000 menne

sker i byerne omkring Älvdalen nordvest

for Mora i Dalarne. I hele kommunen bor
7.500 mennesker. I selve byen Älvdalen
taler mellem 15 og 40 procent älvdalsk i
hverdagen. Det tal er oppe på 64 procent
ude i landdistrikterne, og på de lokale ple
jehjem er procentandelen næsten 100!

Foreningen“Vi skal tale älvdalsk”
Gerda ogKarin repræsenterer foreningen

I foreningen UlumDalskas logo siger manden “Dalskum ba’ widh” (“Nu taler vi kun älvdalska”). “Ja”, svarer konen og tilføjer:
“welest”! ("Gud ske tak og lov"!).

»



24 juni 2013 I Torpare

”Ulum Dalska” – hvilket betyder “Vi skal
tale älvdalsk”. Den har siden sin stiftelse i
1984 arbejdet for at bevare og videreføre
sproget. Foreningen udgiver to gange
om året et medlemsblad, ”Dalskum” (“Vi
taler älvdalsk”), som stort set er skrevet
på älvdalsk.
Interessen for at bevare sproget er

stigende blandt de unge. Gerdas datter,
Verf Lena Egart, har skrevet en musical
på älvdalsk: Oðerwais (“Anderledes”).
Forsangeren Stefan Nyqvist i en popu
lær svensk popgruppe synger af og til
på älvdalsk. Og itverdenen har fundet
vej til sproget: Kråissbuotę er såmænd

älvdalsk for Facebook (kråi´sse betyder
“ansigt”), og weðerpuost er dette sprogs
måde at sige“email”på! Karin læser jule
evangeliet på älvdalsk, og Gerda holder
højtlæsning for de mindste på biblio
teket i Älvdalen og har været med til at
oversætte både dåbsritual og salmer.

Problemermed skriftsproget
Det ældste kendte længere tekststykke
skrevet på älvdalsk er en komedie om
Gustav Vasa fra begyndelsen af 1600tal
let, hvor dalkarlarna taler älvdalsk. Styk
ket var datidens bud på, hvordan dette
sære sprog skrives.

”Kunundsin kumb” (“Kongen kom
mer”) fra 1985 er den første bog på
älvdalsk, skrevet af en älvdaling til “al
mindelige mennesker”. Behovet for at
få et skriftsprog var tydeligt, og profes
sor emeritus fra Lunds Universitet Lars
Steensland har lagt mange kræfter i det
arbejde. Et nedsat sprogråd kom frem til
en konsensus i 2005 baseret på et majo
ritetsprincip – altså: “Sådan siger de fle
ste”. Men den efterleves kun af meget få,
fordi man lokalt mener, at der er for store
forskelle imellem de forskellige dialekter.
På cafeen i Mora læser Gerda højt på

älvdalsk af Kerstin Ekmans bog “Rattsjin”
(“Hunden”). Jegprøver at følgemed i tek
sten og oplever, at det ikke alene lyder
smukt, men også er et dekorativt sprog
at se på med alle dets kroge og streger –
krumelurer, somGerda kalder dem.
Eksempler er ð, ŋ og ę, som alle giver

anvisninger på udtale: det bløde, stemte
d, det nasale n og den lille krog under en
vokal, som – her under e – ligeledes an
giver nasal udtale. Derudover kan fx un
derstregninger og accenter angive tryk
og vokallængder.
– Ja, siger damerne, men det går bare

ikke at læse det!
De læser meget lettere, hvis älvdalsk

er skrevet på vanligt svenska utan krume
lurer. Skriftsproget har ikke tidligere væ

To gange om året udkom
mer sprogforeningens
medlemsblad "Dalskum"
(vi taler älvdalsk).

På en café i Mora beretter Karin Trapp og Uls GerdaWerf om indsatsen for at styrke og bevare älvdalsk. Sproget er “helt anderledes og komplet
uforståeligt”, konstaterer Torpares udsendte. Selv modtog hun sidste jul følgende tekst fra “TrappKarin” (kvinden til venstre): “Tsjär tåkk fer
jouljälsningger. Ig får yönstj dig goud joul og goutt ny´tt år og frå Gerda ogmig” ("Stor tak for julehilsener. Jeg vil ønske dig god jul og godt
nytår også fra Gerda ogmig").
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ret belemret med disse specielle bogsta
ver, så vi bliver enige om, at ordbøger
og en ny, tonstung grammatik må være
fremstillet for folk, som vil lære älvdalsk.
– Vi andre, vi kan jo bare, siger de to

med et smil.

Et sprog eller en dialekt?
I foråret 2012 besøgte en delegation fra
Ulum Dalska integrationsminister Erik
Ullenhag for at overbevise ham om, at
älvdalsk er et sprogogbørhaveet sprogs
rettigheder. Regeringen fastholder dog
stædigt, at älvdalsk er en dialekt på linje
med skånsk og gotlandsk, og det gør
man med henvisning til en rapport fra
den Svenska Minoritetsspråks Komitén.
Ifølge folkene fra ”UlumDalska” er rap

porten dog behæftet med meningsfor
styrrende fejl, men alligevel fritager den
statsmagten for visse forpligtelser, idet
dialekter ikke udløser nogen form for
økonomisk støtte til bevaring og videre
føring.
Det betyder, at det arbejde, som gø

res af Karin, Gerda og de andre i ”Ulum
Dalska”, sker for egen regning, for private
donationer, for kontingenter samt for
indtægter fra salg af bøger og cd’er. Karin
og Gerda fremhæver beskedent:
– Det ville jo hverken være besværligt

eller dyrt at efterkomme de bestemmel
ser, der gælder, hvis älvdalsk blev god
kendt som sprog. Vi behøver ingen tolk,
vi kan alle læseog skrive svensk. Hjælpen
skal være til at skrive, oversætte og ud
give bøger på älvdalsk.
Der ligger masser af materiale i form

af bånd med historier fortalt på älvdalsk
af gamle borgere, som venter på at blive
gjort tilgængeligt for almenheden.

Et sprog kan hurtigt uddø
– Som det er nu, er risikoen dels, at

sproget dør, og dels, at man risikerer at
kramas ihjäl av sinaovänner, siger docent
Henrik Rosenkvist fra Lunds Universitet.
Han har skrevetmere end 30 artikler til

aviser og tidsskrifter omproblematikken,
men de publiceres ganske enkelt ikke.
Älvdalsk er ikke eksotisk nok til at vække
hverken mediernes eller politikernes in
teresse.

Torpares udsendte mødte Henrik Ro
senkvist sammenmedhans tidligere kol
lega fra universitetet, professor emeritus
Lars Steensland. De understreger, at det
er helt almindelige mennesker – skov
arbejdere, bønder, offentligt ansatte,
hjemmegående husmødre – som taler
dette mærkelige sprog. Men – hævder
de to videnskabsmænd – hvis Älvdalen
havde ligget på en ø i Østersøen, havde
älvdalingerne haft deres eget sprog for
længst!
Man ved, at den vigtigste sprogudvik

ling sker inden for de første fire leveår,
og man ved også, at et sprog kan dø ud
i løbet af tre generationer, hvis der ikke
gøres en indsats.
– Vi er nu i gang med anden genera

tion, hvor brugen af älvdalsk tyndes ud,
så det haster, siger Henrik Rosenkvist.

Kun älvdalingerne selv
kan redde deres sprog
Älvdalens kommune har givet udtryk for,
at arbejdet er vigtigt, og at man går ind
for det, men sådan opleves det ikke hos
”Ulum Dalska”. Kommunalbestyrelsen
domineres af medlemmer fra Särna og
Idre – områder, hvor der ikke tales älv
dalsk. En del af løsningen kunne derfor
være at søge lokalpolitisk indflydelse og

gennemtvinge, at der skal undervises i
älvdalsk i skolen – og dét er det vigtigste
sted at sætte ind efter Henrik Rosenkvists
mening.
– Et relativt enkelt tiltag kunne være

at oprette en privat børnehave. Der er
forældre nok, som ville vælge den, der er
tilstrækkeligt med pædagoger, som kan
tale älvdalsk, og der er børn nok til den.
Den skulle hedde ”Ulum läka” (“Vi skal
lege”), og der skulle udelukkende tales
älvdalsk, tilføjer han.
De to videnskabsmænd er enige om,

at det kun er älvdalingerne selv, der kan
redde deres sprog. Der skal tales og skri
ves älvdalsk fra det første år af børnenes
liv på det vigtigste sted – i hjemmet:

– De skal høre älvdalsk, fra de vågner,
til de går i seng – og så er det egentlig
ikke så vigtigt, om det får status af mino
ritetssprog, slutter Lars Steensland.

Drømomnavneskilt på tre sprog
På rådhuset i Älvdalen står der under
skiltet med ”Älvdalens kommun” også
”Älvdalien tjïelte”. Det betyder Älvdalens
Kommune på samisk.
Karin og Gerda, Lars og Henrik drøm

mer om, at der også engang skal stå
”KommunÖvdaln”– dvs. Älvdalens Kom
mune på älvdalsk.

n

Det vigtigste sted er hjemmet.Her skal
børnenehøreälvdalsk, fra de vågner, til
de går i seng.Detmener professor Lars

Steensland, somermandenbagden lille
ordbogmellemsvenskog älvdalsk.
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Grønt lys for
nye byggerier
ved søernes

bredder?
Svenske kommuner skal i de såkaldte LIS-planer angive, hvor der eventuelt
kan åbnes for mere bebyggelse nær søer og kyster. Men ordningen giver ingen
blankocheck til smarte bygherrer eller ny “elastik” til hverken skade eller gavn
for fx torpare.

TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN

LIS er en forkortelse for
“landsbygdsutveckling i
strandnära lägen”. Dette

begreb, der bedst kan oversættes med
“udvikling af landområder nær vandet”,
har givet anledning til bekymringer hos
nogle torpare – men også til stor opti
misme hos andre.
Der er tale om et nyt arbejdsredskab

inden for arealplanlægningen i de sven
ske kommuner. Det er opstået, fordi den
svenske regering ønsker at stimulere til
vækst og bebyggelse i navnlig småkom
muner, som – i mangel af andre kvali
teter i infrastrukturen – kunne benytte
naturskønne beliggenheder ved søer og
åer som tiltrækkende elementer.
Tanken var, at man kunne lokke nye

indbyggere til kommuner i stagnation
eller tilbagegang ved at lette nybyg
geri med smukke udsigter og nærhed til
vandet, med muligheder for badeliv og
søsport.

Ikkemarkanteændringer
Torparen, der har været vant til relativ

ensomhed og til ikke at skulle tåle na
boer i sine udsigtslinjer, kunne hermed
frygte at få placeret et nyt hus, der spo
lerede idyllen.
Omvendt kunne torpare med attrak

tive ejendomme, der grænsede til vand
kanten, øjne nye chancer for selv at få
lov at opføre det eftertragtede hus, der
hidtil havde været umuligt på grund af
de restriktive strandbeskyttelseslinjer og
hensynet til offentlighedens adgang.
Begge kategorier af torpare må imid

lertid regne med, at der med dette nye
begreb ikke sker markante ændringer i
den nuværende praksis.

Länsstyrelsen stadig skarp vogter
LISplanerne, som de kaldes i fagspro
get, indgår fremover i kommunernes
oversigtsplaner eller som tillæg til disse.
(Oversigtsplaner i Sverige er det samme
som kommuneplaner i Danmark). Men
der er ikke hermed indført nogen ny
“elastik” til skade eller gavn for etable
rede ejere af ejendomme.
Kommunerne signalerer i planerne,

på hvilke steder de vil gøre det muligt
at forøge bebyggelsen. Og den kommu
nale velvilje vil uden tvivl være stor med
hensyn til at forbedre veje, forsyninger
og andre anlæg i og ved disse områder.
Länsstyrelsen vogter dog stadig skarpt

over, om strandbeskyttelseslinjer over
holdes, og om offentlighedens rettighe
der, som vi især kender dem i allemans
rätten, kommer i fare.
En professionel byggeudvikler el

ler privat bygherre, der vil anvende et
strandareal til ny bebyggelse, har altså
ikke med LISplanerne fået en særlig
døråbner eller blankocheck til at starte
byggeri, der ikke er foreneligt med reg
lerne om strandbeskyttelse.
I de foreløbigt få sager, vi kender til,

hvor LISinitiativet har været påberåbt,
har länsstyrelsen taget udgangspunkt i
hidtidig praksis og fastholdt denne.

Lars HolmRasmussen er advokat.

n



To ting, din svenske skovnabo
aldrig vil fortælle om

En svensk skovejer kunne aldrig drømme om at
afsløre sit bedste kantarelsted. En svensk skovejer
fortæller heller aldrig om de penge, som han eller hun
tjener på sin skov. Det taler man ikke om og da slet
ikke med sine naboer.

Men alle ved, at en velplejet skov kan blive en gylden
chance. At skoven ikke bare byder på dejlige natur-
oplevelser, men også et godt afkast. Som skovejer i
Sverige har du sikkert mange spørgsmål vedrørende

udviklingen af din ejendom. Med vores fuldservice
koncept er du sikker på, at skoven bliver passet rigtigt,
og samtidig får du strategisk og økonomisk rådgivning.
Vil du jage, arbejde eller bare nyde din skov?

Hos os får du en individuel pasningsplan, der er til-
passet dine ønsker med skoven. Det eneste, vi ikke
kan hjælpe dig med er svampestedet. Velkommen til
at opdage de svenske skoves guld!

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

Vi hjælper dig med at finde dine egne veje!

sydved.se
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Udda, ovanliga platser
och företeelser
Har du lust till att se några ställen utanför allfarsvägen, så är här fem annorlunda
tips till semesterns upplevelser.

TEKST OG FOTO: PIPPI ENGSTEDT

ALPHEMARBORETUM

Väster om Floby, nära Falköping, i Väster
götland ligger Alphems arboretum, där
arboretum är latin och betyder trädsam
ling. Här planterade en lantbrevbärare i
början på 1900talet flera hundra olika
sorters löv och barrträd och anlade även
ett fint landskap med stenformationer.
Historien om hur lantbrevbäraren levde
och sov i sin trädgård är fantastisk och
platsen magisk med alla träd i ovanliga
former.
Hemsida:www.hem.passagen.se/alphem.
Adress: Väster om Falköping och Floby i
Västergötland.
Tel: Falköpings turistbyrå, 051588 70 50.
Öppet:Alltid, entré.
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BRAHEPARKEN
Ursprunget till Braheparken mitt
i den lilla fina trästaden Gränna är
från 1700talet. Dagens utformning
står Malte Liewen Stierngranat för.
På 1940talet lät han plantera flera
ovanliga träd här och tog hit flera
spännande skulpturer. Från parken
har man en svindlande utsikt över
Vättern ochVisingsö.
Adress: Brahegatan mitt i Gränna i
Småland, på östra sidanVättern.
Tel: Turistbyrån i Gränna, 0390410 10.
Öppet: Alltid. »
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HANÖ
Hanö är en ö utan bilar och med många
roliga saker att besöka som till exempel
ett litet museum och Engelska kyrkogår
den somär ettminne från tidendåönvar
bas för den engelska flottans övningar i
Östersjön. På öns högsta berghäll står
den 16 meter höga fina fyren som byg
gdes mellan 1904 och 1906. Man kan
övernatta i vandrarhemmet, fyrvaktar
bostaden eller i uthyrningsstugor.
Hemsida:www.hano.nu.
Adress: I Hanöbukten, 10 km sydöst
om Sölvesborg, 30 minuters turbåt från
Nogersund.
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ANDRÉNS BAGERI
På Sturkö ligger i en stor röd villas käl
lare Andréns bageri. Bageriet har funnits
i familjen Andrén sen det öppnade 1893.
Om det är något man borde prova här
så är det de för Blekinges landskap spe
ciella rågskorporna. Och här får alla barn
på besök en bulle gratis!
Hemsida:www.andrensbageri.se.
Adress: Kyrkvägen 22, Sturkö, Karlskrona
skärgård i Blekinge.
Tel: 0455420 07.
Öppet: Sommartid tisfre 712, övriga
året lör 712. »
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MARIAVALL
I Mariavalls kloster bor benediktiner
systrar. Bakom klostrets grå betongfa
sad finns en färgstark klosterkyrka, ett
oblatbageri, en liten bokhandel och ett
par rum som tillhör klostrets gästhem.
Gästhemmet är i första hand öppet för
kvinnor och här råder total tystnad. För
ett par år sedan tillkom en byggnad som
nu är munkkloster. Om man vill besöka
klostret är det bäst att ringa och kontrol
lera vilken tid som passar.
Hemsida:www.mariavall.se.
Adress: 18 km norr omTomelilla i Skåne
Tel: 0417231 91.
Öppet: Året runt. OBS: i första hand är
kvinnor välkomna att övernatta.

OP PIPPI ENGSTEDT
Pippi Engstedt är författare, fotograf, radiojournalist och bokförläggare. Förlaget
Oddapp driver Pippi med sin man Calle och de gör även mobilguider till bland
annat svenska gårdsbutiker och vandrarhem. De bor och arbetar i Gamla stan
i Stockholm. Pippis ambition är att genom böcker och guider visa på lite udda,
ovanliga och spännande platser och företeelser, som man antingen besöker på
riktigt eller via böckerna. Pippi gör nu en serie med poddradio där hon besöker
svenska gårdar och gårdsbutiker och träffar lyckliga djur och smakar på godmat.

Hittills har Pippi kommit utmed femböcker:
• “Älskade träd – 33 arboretum, en rad alléer och andra fina träd”, Oddapp
förlag 2012

• “Skärgårdsbagerier – recept & vägvisare”, Oddapp förlag 2011
• “Kloster – vistelser i stilla rum”, Bokförlaget Arena 2008
• “Utposter – svenska fyrplatser med logi”, Bokförlaget Arena 2007
• “Vandrarhem vid vatten”, Bokförlaget Arena 2006

Hemsida:www.oddapp.se
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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. Vi har forlænget fristen, og du kan nu bestille
BroPas frem til den 31. december 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

JØRGEN ARTHUR JOHANSEN
Dansk/svensk ejendomsmægler

Hantverksgatan 9 - 362 30 Tingsryd
Tel: +46 (0)477-10 000

www.tieg.se

DEN 1. MAJ overtog jeg Tingsryds
Egendomsbyrå efter at have arbejdet som
ejendomsmægler i 4 år hos Smålands
Fastighetsbyrå.

SKAL DU SÆLGE eller købe ejen-
dom i Sverige, så kontakt mig gerne for en
uforpligtende snak enten på
tlf. +46 477 10 000 eller jj@tieg.se

TINGSRYDS EGENDOMSBYRÅ
har indgået en samarbejdsaftale med
Danske Torpare, hvilket giver dig gode
vilkår og rabatter.

HOS
TINGSRYDS EGENDOMSBYRÅ
formidler vi alle typer ejendomme og har altid
personlig fremvisning. Jeg hjælper dig trygt
igennem hele ejendomshandlen og også med
købedokumenterne, hvis I selv har handlet
ejendommen.
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Den varper muld op
– dejlig pottemuld
Den lille sliders liv er stort set styret af regnorme. I mangel af køleskab har
muldvarpen udviklet en snedig metode til at holde sin fangst af orme frisk og
ufordærvet og undgå, at føden stikker af før spisetid.

TEKST OG ILLUSTRATION: OLE ANDERSEN

M uldvarpen er egentlig bare
et dyr, der, som navnet si
ger, kaster – varper – muld
op på jorden. På svensk

kaldes den en mullvad, og et muldvar
peskud hedder enmullvadshög.
Jeg kunne også have kastet mig over

nogle mere eksotiske dyr fra den sven
ske fauna ... Men da jeg dykkede ned
i biologien, viste det sig, at denne lille
slider, ildeset af mange haveejere, er en
rigtig spændende og interessant fætter.
Muldvarpen hører til insektæderne

ligesom pindsvinet og spidsmusen, igel
kott og näbbmus, og udgør en meget
gammel dyregruppe. Der er altså ikke
noget med rotter ogmus denne gang.

Regnorme styrermuldvarpens liv
Muldvarpens hovedføde er regnorme,
daggmask, og de udgør cirka halvdelen
af føden. Derimod er planterødder uin
teressant som føde. Har haveejere fun
det døde muldvarpe med planterester
i munden, kan det have været fra rede
bygning.
Fanger en muldvarp flere regnorme,

end den kan æde her og nu, anlægger
den et depot, som regel tæt på dens
underjordiske rede. Da muldvarpen
ikke har køleskab, har den løst proble
met med at holde regnormene friske og
ufordærvede, og undgå at de stikker af
før spisetid, ved at bide forreste led af
regnormen. Så kan ormen ikke bore sig
ned i jorden og forsvinde. Den dør ikke,
men inden leddet vokser ud igen – rege
nererer – har muldvarpen spist den.
Regnormene bestemmer stort set

muldvarpens liv. I fugtige områder, hvor
regnormene lever tæt på jordoverfladen,
ligger muldvarpens gange højt. Går or
mene i dybden, nogle gange helt ned
til en meters dybde, følger muldvarpen
efter.
På skuddene kan man se, hvordan

jordens beskaffenhed sladrer om muld
varpens færden. Store skud er lig med
dybe gange, mens mange små skud og
de såkaldte overfladegange fortæller, at
muldvarpen arbejder lige under jord
overfladen.

Blandt fjenderne:
ugle, lækat og brud
Når muldvarpen danner sine skud og
volde, bruger den forpoterne til at skub
be jorden op med, og ikke nakken. Den
døde muldvarp, som var model til min
tegning, låmed sine to store arbejdsnæ
ver klar til at gå på arbejde i dybet.
Det sker især om sommeren, at muld

varpen kommer oppå jorden.Tag en lun
sommeraften børnene med på muld
varpeekskursion. Husk lommelygten. Er
man heldig, vil man se det fløjlsbløde og
fuldstændig uskadelige dyr på jagt efter
føde. Noget, der ikke er helt ufarligt for
den. Natuglen tager mange unge muld
varpe, og de små rovdyr som lækat og
brud kan jage den i dens gange.

Muldvarpen ilter vores jord
Ud over regnorme tager muldvarpen
snegle, et par museunger nu og da og
stankelbenslarver. Den voksne stankel
ben, harkrank, er en stor myg, cirka fem
cm, som godt kan forskrække, når den

valser rundt i soveværelset efter senge
tid. Den stikker ikke, men dens larver
gør skade ved at æde løs af rødderne
på græsplænen. Det er de samme larver,
som danner fødegrundlag for stærene.
Når muldvarpen knokler rundt nede i

det iltfattigemiljø, får vi somhaveejereen
sidegevinst, idet jorden bliver iltet. Især
den nyanlagte have vinder ved det, da
den efter anlæggelsen ofte lider af
“traktose”– dvs. at jorden er hårdt
presset sammen efter færdsel
med tunge køretøjer. Skov
ejere, som også tæller flere
torparemedlemmer, ved,
at takket være muldvar
pen bliver skovbunden i
løbet af året grundigt iltet.
Er de kegleformede

muldvarpeskud på græs
plænen da ikke en gene,
når man nu gerne vil have
det hele til at se pænt og ny
deligt ud? Jeg har for flere år
siden bestemt, at muldvar
peskud ikke skal ødelægge
min nattesøvn.

Hellere trillebør
end
torturinstrumenter
Muldvarpefælderne, dette middel
alderlige torturinstrument, løser ingen
problemer. En enkelt muldvarp snup
per de nu og da måske. Jeg har valgt at
tage en rundemed trillebør og skovl om
foråret, læsse skuddene på trillebøren
og bruge dem til omplantning af potte
planter, krukväxter.
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Den opgravede jord er den fineste
pottemuld og helt fri for ukrudtsfrø. Bli
ver der noget tilbage, læsser jeg det af
på højbedet eller på de slidte steder ef
ter børnebørnenes fodboldspil. Og plæ
neklipperen? Ja, men den skal alligevel
serviceres en gang om året.

Gnidningsfri og velisolerende pels
En død muldvarp er et af de få døde
dyr, som børn tør røre ved. Det skyldes
pelsen, som er silkeblød og kan stryges
i alle retninger, uden at den gør mod
stand. Netop dét er en fordel for muld
varpen selv, så den både kan løbe for
læns og baglæns i de smalle gange. Og
så isolerer pelsen perfekt.
Den hjemlige muffedise, som især

borgerskabets fruer gik med, når det var
koldt, var ofte også af muldvarpeskind.

Hjælper bronkitis-patienter
At arbejde i et koldt, fugtigt og iltfattigt
miljø, som muldvarpen gør, kender vi
bedst fra minearbejdernes underjordi
ske gange, som hele tiden må sikres til

strækkeligt med ilt. Men hvordan klarer
muldvarpen sig?
Forskere har for nylig fundet ud af, at

den har et “superhæmoglobin” i blo
det, som gør, at dyret kan arbejde hårdt
fysisk med et lavt iltindhold og et stort
indhold af udåndingsluft, CO2. Hæmo
globin er det protein, som farver blo
det rødt, og som sørger for, at der hele
tiden kommer ilt ud til de arbejdende
muskler, og at CO2 bringes tilbage til
lungerne.
Denne opdagelse, mener man, kan

hjælpe bl.a. patienter med bronkitis. Så
vær nu overbærende medmuldvarpens
roderi i haverne ...

En stjerne i bøger og på film
Hvordan kan det være, at muldvarpen
går hen og bliver en litterær bestsel
ler: ”Vom kleinen Maulwurf, der wissen
wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht
hat”?Oversat til danskmedden lidt ube
hjælpsomme titel “Muldvarpen, der ville
vide, hvem der havde lavet lort på dens
hoved”.

Bogen, som udkom i 1989, er skrevet
af en tysk professor, Werner Holzwarth.
Den er ”megasjov og den sejeste børne
bog”, som en ung læser skriver, og var
også etmust somgodnatlæsning formit
ene barnebarn.
Skyldes succesen muldvarpens pud

seløjerlige udseende eller hvad? De
fleste kender “Vinden i piletræerne” af
Kenneth Grahame – børnebogen og
filmatiseringen, som fortæller ommuld
varpen og dens gode ven Rotte. Også i
“Peter Plys og hans venner”af A. A.Milne
optræder der muldvarp.
Seneste hit er den fire minutters

muldvarpevideomed animation af teg
nerenWolf Erlbruch – baseret på den ty
ske bog af Holzwarth. Filmen har hittet
i de københavnske forstadsbørnehaver
og er blevet kult for unge og voksne
Så måske var det en god idé at sup

plere godnatlæsningsbøgerne og film
repertoiret med lidt muldvarpeunder
holdning i de svenske sommarstugor.

n
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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 påwww.laholm.se/400

Välkommen till Knäred
och Laholms kommun!

§

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. Bosiddende i Småland.
Udfører alt tømrer og snedker
arbejde.

Ved køb af ejendomme i
Sverige tilbydes gennemgang
af ejendommen til fast pris af
4.500 SEK.

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 i de perioder, du ikke bruger torpet.
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 på net1.dk/torpare eller ring på 38 41 41 41.
Du kan frit skifte mellem vores abonnementer
– også under bindingsperioden.
Alt du skal gøre, er at ringe til vores kundeservice.

Har du internet på torpet?

Vejledende listepriser. Der tages forbehold for trykfejl.

Bestil på net1.dk/torpare

BredBånd ofte

Bredbånd med
5 GB pr. md.

Mindstepris for 6 mdr.
inkl. oprettelse, leje
af router og fragt: 1.442,-

149,-
pr. md.
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SMÅ ISFABRIKKER
OVERLEVER
Sverige byder på en sand mangfoldighed af is – mange flere forskellige produk-
ter end Danmark. Her er en lille guide til anderledes isoplevelser i landet, hvor
en række mindre fabrikanter stadig klarer sig.

TEKST: GYLLE LAILA SVANHOLMER
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N år vi herhjemme står ved is
boden i forlystelsesparken
eller på stranden, har vi i dag
reelt kun valget mellem Fri

sko og Premier Is. I Sverige derimod har
man formået at bevare en række mindre
isfabrikker rundt omkring i landet. Det er
lykkedes takket være samarbejde mel
lem de mindre producenter i kampen
mod de større, Unilever og Nestlé.
I Sverige findes der således markant

flere isproducenter end i Danmark og
derved større konkurrence og flere pro
dukter at vælge mellem. Men er den
danske isforbruger bevidst omdette?Og
hvad er det egentlig, vi går efter, når is
lystenmelder sig i udlandet?

GBGubben populær
I Danmark har vi i mange år haft Premier

Isbjørnen, Friskosolen og Polar Iseski
moen at pejle efter, når lysten til is meld
te sig. Tre velkendte ikoner ogmaskotter,
der med reklameslogans som “Spis dig
glad”, “Den skønneste is under solen”
og “Danmarks bedste is“ har lokket det
danske feriefolk til isboderne. De fleste
kender ikonerne og ved, hvad de står for.
Lige så nemt er det ikke nødvendigvis,
når man rejser hinsidan.
I dag sidder GB Glace – med det ver

densomspændende firma Unilever i
ryggen – på størstedelen af det svenske
impulsismarked, dvs. ispinde og vafler
i styksalg. Firmaets klovnemaskot, GB
Gubben, er kendt over hele landet og
er statistisk set ham, man oftest bliver
budt velkommen af, når man besøger en
svensk isbod.
GB Glace er søsterselskab til danske

Frisko, og GB Gubben bærer på maven
Unilevers stiliserede hjerte, som også
anvendes til markedsføring af Friskos
produkter i Danmark. Af samme årsag
pejler mange danskere naturligt efter GB
Gubben, når lysten til is melder sig under
sommerferien i nabolandet.

Is fra demindre
I stedet for at købe den første og (ikke al
tid) bedste is, kan det godt betale sig at
søgehenmoddesteder, der forhandler is
fra mindre producenter som Engelholms
Glass, Kling Glass, Lejonet och Björnen,
SIA Glass og Triumf Glass. Når man kø
ber is hos de mindre fabrikanter, støtter
man ikke blot op om virksomheder, der
medvirker til at skærpe konkurrencen
og holder lokalsamfundene i gang, man
får også anderledes og oplevelsesrige
smagsoplevelser.
Hos Kling Glass finder man fx is med

navne som Kaffe Konjak, Pop 74, Madei
ra Top, Manhattan og Lilla Paris. Hvis ikke
dét får tænderne til at løbe i vand, så ved
jeg snart ikke. Med så forskellige smags
varianter som mandellikør, noisette, tof
fee, citron, blåbær, appelsincrisp og arrak
er man garanteret en oplevelse ud over
det sædvanlige.

Finurligt retrodesign og
moderne co-branding
Hos EngelholmsGlass lidt længere sydpå
i Skåne kan man få alt fra den klassiske
isbåd til læskende sodavandsis og store
vafler. Enkelte ismarkedsføres stadigvæk
i indpakningermed finurligt retrodesign,
eksempelvis Jättechok ogTop 80.
Ud over klassikerne tilbydes også lak

tose og sukkerfri produkter samt øko

logisk is. Alt produceres på en lille fabrik
i Ängelholm nord for Helsingborg ved
hjælp af både gamle og nye maskiner.
I fabriksudsalget kan man købe is med
hjem og en gang imellem være heldig at
møde ismesteren, Calle.
Triumf Glass, som er lokaliseret i Gøte

borg, har særligt fokus på cobranding.
Det går ud på, at isfabrikken samarbej
der med en række forskellige mærker,
eksempelvis Star Wars, Hello Kitty, Dum
le, Mars m.fl. for at opnå større og gen
sidig opmærksomhed for begge brands.
Mere end halvdelen af varerne på Triumf
Glass’ iskort er cobrandede produkter,
og mange børn vil sandsynligvis finde
isene interessante. Snyd ikke dig selv for
den farverige klassiker Sitting Bull af va
nilje og hindbæris dyppet i tuttifrutti
krymmel.

Andensortering til favørpris
Er man rigtig issulten, er SIA Glass i Hal
land et besøg værd. I fabriksudsalget
kan man nemlig købe store mængder
andensorteringsis til favørpris. På SIA
Glass’ iskort finder man alt fra lækre
luksusvafler med hindbær, lakrids og
pistacieis til vaniljeis med overtræk af
mango, passionsfrugt og appelsin.

Gylle Laila Svanholmer er kunsthistoriker
og isconnaisseur.

»
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EngelholmsGlass: Etableret i den skånske byÄngel
holm i 1937.Virksomheden, der siden 1977har været dre
vet af familien Gudmundsson, fører et bredt sortiment,
som indbefatter økologiske, laktose, gluten og mælke
fri produkter. Isen produceres på fabrikken i Ängelholm,
hvor der er fabriksudsalg. Engelholms Glass’ hovedmar
ked er Skåne. Se efter logoet med den svenske bonde og
gåsen. Fabriksudsalg: Helsingborgsvägen 29, 26272 Än
gelholm.www.engelholmsglass.se

ISPRODUCENTER I SVERIGE

GB Glace: Sveriges største
isproducent, ejet af det multi
nationale selskab Unilever og
søsterselskab til danske Frisko.
GB har en fabrik i den svenske

by Flen, men en stor del af sorti
mentet importeres fra fabrikker
i Tyskland og Polen mv. Største
delen af sortimentet er is, der kan
købes i de fleste europæiske lande,
fx Cornetto og Magnum. Se efter

klovnefiguren kaldet GB Gubben.
www.gb.se

Kling Glass: Kling
Glass i Mariestad kan
kendes på det gen
nemførte retrodesign,
som går igen i logo
type, ispapirdesign,
smagsvarianter og pro
duktnavne. Sortimen
tet af isvafler og ispinde
i sjove smagsvariationer
er stort. Isen fremstilles af
frisk fløde fra omkringliggende landbrug på fabrikken
i Mariestad. Kling Glass fås omkring Gøteborg. Se efter
det rødblå Kling Glassemblem med margueritten.
www.klingglass.se

SIA Glass: Grundlagt i den Hallandske by Slöinge i
1961. SIAGlass er en lokal familievirksomhed, som sætter
kvalitet og miljøhensyn højt. Flødeisen bliver fremstillet
af fløde, og sorbetisen er helt fri for mælkeprodukter. En
del af sortimentet er økologisk
og fremstillet med lokalt
producerede råvarer. SIA
Glass har en god mar
kedsandel i Halland.
Se efter den svenske
isskytsengel.
www.siaglass.se

Triumf Glass: Grundlagt i 1946 i Gøteborg, hvor fa
brikken ligger den dag i dag. Isen kan fås overalt i og
omkring Gøteborg og enkelte steder
i det sydlige Sverige. Triumf
Glass er særligt kendt for
brugen af cobrands i form
af is som Star Wars, Hello
Kitty, Smarties m.fl. Se ef
ter maskotten Glasse, som
blev introduceret i 1987.
www.triumfglass.se

ISGLADE SKANDINAVER
Sverige er måske ikke verdenskendt for sine lange,
varme somre, men ikke desto mindre er det et af de
europæiske lande, hvor der fortæres mest is – om-
kring 11 liter pr. indbygger om året. Det er cirka to
liter mere, end hvad vi i gennemsnit indtager på års-
basis i Danmark.
Vi danskere er det fjerdemest isglade folkefærd i

Europa – med svenskerne lige foran på tredjeplad-
sen. Finnerne indtager suverænt førstepladsen og
nordmændene andenpladsen.
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DEBAT

Opmuntring til dig,
der vælger en have
efter dit eget hoved
DET VAR MED stor undren, jeg læste
Jens Thejsens artikel i Torpare nr. 147,
“Lad haven bygge på det lokale land
skab”.Vi ermangedanskere, der bestemt
kunne få indtryk af, at vi ødelægger den
svenske natur med vores pæne have.
Håber, de svenskemyndigheder ermere
rummelige i deres bedømmelse, så vi
ikke ender med at få indrejseforbud.
At have mulighed for at læse, hvad

en lærer med kendskab til naturen har
af viden om den svenske natur – ja, det
ville være en gevinst. Alle har brug for at
vide, hvad de kan gøre for at få en have,
der passer til det svenske landskab, og
en have, som den enkelte drømmer om.
Men Jens Thejsen, din mening om, hvad

der er pænt, og hvad der“skriger til him
len”, er der ingen læsere af torparebla
det, der har brug for at vide noget om.

HAR DU TÆNKT PÅ, at der er mange
danskere, der har et hus i Sverige og bor
i en lejlighed på stenbroen? Deres sven
ske have giver demmulighed for at få et
fristed, som de ønsker det. Der er ingen,
der skal føle, at de ødelægger den sven
ske natur, fordi de har en smuk have,
fordi de gerne vil have “pænheden” og
har“pussenussetrang”. Der er ingen, der
skal føle, at de har indrettet deres sven
ske grund, så det“skriger til himlen”.

VI ER SIKKERTMANGE, der har brug for

at vide, hvad vi kan plante i vores have,
hvad dyrene elsker, hvad vi kan plante,
uden at det bliver spist af dyrene, hvilke
planter der er velegnet til den jord, vi har
i havenm.m.
Jeg er helt sikker på, at du ved alt om

det og kan gøre os klogere,men du faldt
for dit behov for at dømme de danskere,
som selv synes, deres have er smuk, og
for dit behov for at få mulighed for at til
kendegive din mening. Men den har vi
ikke brug for at høre.

Med venlig hilsen
ANNEMARIE THIDE,

ejer af Nyatorp ved Tingsryd

Jens Thejsensmening om, hvad der er pænt, og hvad der “skriger til himlen”, har ingen læsere af Torpare brug for at vide noget om, skriver Anne
Marie Thide. Billedet viser hendes eget Nyatorp ved Tingsryd.
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ER DU TIL
SVENSK DESIGN?
Kan du lide storblomstret tapet, svensk sølvtøj fra
1920’erne eller svungne lysestager, så tag et kig på
webshoppen www.svenskttenn.se (vælg svensk tekst
i højre hjørne). Varerne er ikke nødvendigvis billige,
men det koster ikke noget at lade sig inspirere af de
flotte ting og sager. Selve firmaet Svenskt Tenn stam
mer tilbage fra 1924, hvor 30årige Estrid Ericson med
en arv i ryggen åbnede en butikmed indendørs design
i Smålandsgatan i Stockholm. I dag ligger butikken på
Strandvägen, hvor der også er tesalon.

UDFLUGTER
I SKÅNE
Få inspiration til forskellige udflugter og
ture i Skåne til fx Göinge, Nästgårds og
Åsbo på Utflykt Skånes hjemmeside. Her
kan du også få ideer til, hvor man kan
købe lækker ”proviantering” til sine ture.
Læs mere på http://utflyktskane.se.

ELMIAWOOD
Den 5.  8. juni finder verdens største skovmesse
sted i Sverige med alt det seneste inden for skov
teknik og skovbrug. Der vil være udstillinger (af bl.a.
nye og gamle maskiner), konference, ekskursioner
og mænd i ternede skjorter! Messeområdet ligger
i Bratteborg i nærheden af E4, 30 kilometer syd for
Jönköping. Læs mere påwww.elmia.se/sv/wood.

GRØN VÆKST
I NORDEN
”Norden – førende inden for grøn vækst”er de nordiske stats
ministres fælles initiativ, når det gælder grøn vækst i regi af
Nordisk Ministerråd. Formålet er at skabe fælles nordiske løs
ninger på fælles problemer. Webmagasinet “Green Growth –
the Nordic Way” præsenterer en række forskellige projekter
initieret af statsministrene og følger mange andre tiltag for
grøn vækst under Nordisk Ministerråd. Læs det månedlige
magasin (kun på engelsk): http://nordicway.org.

SVERIGE
VÅR HISTORIA
Er du på Facebook, kan du læse om Sveriges historie og kultur
arv påwww.facebook.com/SverigeVarHistoria. Her kandufinde
minder, mennesker, nostalgi og fakta om Sverige.



juni 2013 I Torpare 43

FLYFOTOS OVER SVERIGE
På hjemmesiden www.flygfotohistoria.se
under ”Bildarkivet”findes tusindvis af gam
le svenske flyfotos taget i 1950’erne, bl.a.
af mange gårde. Du kan finde billeder
fra hvert ”Landskap”, som igen er delt
op i områder. Billederne kan bestilles
online, evt. i forstørrelse. Kig også under
www.aerobilder.se, som rummer cirka
fem mio. billeder fra hele Sverige.

EM I DAMEFOD-
BOLD I SVERIGE
Se kvinderne spille fodbold i verdensklasse! Sverige er
i år vært ved UEFA’s EM i damefodbold den 10.  28. juli.
Kampene foregår i hhv. Gøteborg, Halmstad, Växjö, Kal
mar, Norrköping, Linköping og Solna. Se programmet
og læs mere på http://svenskfotboll.se/damem2013.

TORPARE-KORET I SKÅNE
Der er integrationstræf den 28. juli kl. 14
i Västra Torup, som ligger på vej 21 mel
lem Perstorp og Hässleholm. Den gamle
hembygdsgårds park danner rammen om
en eftermiddag med kunstudstilling og
international underholdning, herunder
torparekoret. Medbring selv kaffe. Læs
mere på:www.hembygd.se.

FIRE NYE
TRÆHØJHUSE
I STOCKHOLM
I Sundbyberg, en forstad til Stockholm, er
man ved at opføre hele fire nye otte etagers
højhuse af træ. Der er ikke blot træ i konstruk
tionen, men også træ på facaderne og selv
tagbeklædningerne er lavet af træ. Husene vil
være klar til indflytning i 2015. Læs mere på
kortlink.dk/camm.

FOTO: SANDRA FRANK

SPRAKTIDNINGEN
Er du interesseret i det svenske sprog, kan du følge
med på http://spraktidningen.se. Læs om alt, der har
med sprog at gøre, fx om nye ord, runesten og nye
skriveværktøjer. Vidste du fx, at ordene skuldkaos,
räckviddsångest, livslogga, mossgraffiti, zlatanera og
eurobävning er nye ord i den årlige nyordsliste fra
Språkrådet? Se listen påwww.sprakradet.se.
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EN LYS IDÉ I VANDET

Øresundsbroen arbejder løbende
på at sænke energiforbruget på
forbindelsen. Siden 2010 er det
lykkedes at skære 25%nedpå for
bruget, og det er især slukkede
lamper, der er den største årsag til
besparelsen. I 2001 var det årlige
forbrug på broen 12,7 gigawatt
timer og i 2012 7,6 gigawatttimer.
Læsmere på kortlink.dk/c5tm.

BYGGFABRIKEN
På www.byggfabriken.com
kan du læse personlige be
tragtninger omkring bygg
nadsvård samt finde inspira
tion og fakta fra 1900tallets
forskellige stilarter. Der er
også en webshop tilknyt
tet bloggen. Byggfabriken
har butik i både Malmø og
Stockholm.

SVENSK VISE-
TRADITION MED
REGGAE
ABBA, Lisa Ekdal, Gyllene Tider,
Evert Taube, Tommy Körberg,
Björn Afzelius osv. osv. Der er
som regel masser af svensk
musik i dansk radio, og nu er
fætterkusineduoen Fastpo
holmen også klar til danske
koncerter. Hvis du ikke har hørt
om duoen før, er det en blan
ding af jazz, funk og reggae i
svensk visetradition. Læs mere
på http://fastpoholmen.com.

KORRÖ-FESTIVALEN
Sveriges største festival med folkemusik finder sted den 25.  28.
juli 2013 på Korrö i Småland med skoven og vandet som nabo.
Korrö ligger ca. 40 km fra Växjö og ca. 120 km fra Kristianstad. Et
festivalpas koster 390 SEK, men du kan også købe billet til enkelte
dage. Læs mere på www.korrofestivalen.se, hvor du også kan
abonnere på et nyhedsbrev.

SOMMARENS
STORA ÖRTKURS
Er du vild med urter og deres virkning, kan du
blive meget klogere i løbet af tre julidage på ur
tekursus hos Botanikan. Der er dansk assistent til
stede på kurset. Lær fx at lave mad og drikke af
naturens ukrudt og få dit eget husapotek. Læs
mere påwww.botanikan.se.



Svenske traditioner og helligdage
– Midsommar
Midsommar er en højtid som i dag fejres med dans omkring midsommerstangen og
ofte med sild, nye kartofler og jordbær på bordet. Midsommeraften falder altid på en
fredag mellem den 19. og den 25. juni.

Midsommerstangen er en løv- og blomsterpyntet stang eller pæl i form af et kors med flere
hængende kranse. Det siges, at midsommerstangens form er en hyldest til frugtbarheden.

Traditionelt danner man en rundkreds, og danser og synger rundt om midsommerstangen.

Kvinder og børn har ofte blomsterkranse i håret og ifølge
sagnet skal børn plukke 7 forskellige slags blomster og lægge
dem under hovedpuden. Når de sover, vil de drømme om deres
kommende mand eller kone.

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 Torpare?
Kontakt os eller

læs mere på
www.swedbank.dk
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EJENDOMME&GRUNDE

Sælges

Et lille originalt torp
Indrykket den 8.maj 2013
Ca. 175 km fra Helsingborg. Små 6 km til
den vidunderlige søMien. 8 km til Tings
rydmed gode indkøbsmuligheder. Huset
ligger som et fint smultronställe godt truk
ket tilbage fra en lille vej, hvor der stort set
ikke kommer biler forbi. El indlagt, egen
brønd.
Pris: 345.000DKK eller bud
Email: fyrsvamp@gmail.com
Hjemmeside:www.svensktorp.dk
Mobil: 26 25 69 92

Hamra Solbacken
Indrykket den 30. april 2013
Sommarstuga/helårshus 170 km fra
Helsingborg. To etager – tre soveværelser,
vinkelstue, køkken og bad. Fuld kælder. Fin
beliggenhed nær stort fugleområdemed
udsigt til traner osv. Egen boring og til
slutning til kommunal kloakering. Udhus/
værksted. Stor terrasse.
Email: olehamra@gmail.com
Mobil: 29 25 03 69

Velrenoveret hus i Halland
Indrykket den 20. april 2013
Huset ligger i smukke Drängsered, ca. 160
km fra Helsingborg. Det ligger som det
første hus i skoven og det sidste hus i byen
(omgivet af skov på tre sider). Ny 3kam
merbrønd, og alt el i huset er nyt. Første
salen har to soverum.
Pris: 785.000 SEK
Mobil: 20 71 45 60

Smålandsk idyl
Indrykket den 14. april 2013
Lille charmerende hus på idyllisk natur
grund i Tingsryd kommune. Vand, vand
varmer, elvarme, brændeovn, nyt køkken,
soveloft, separat toilet. Udedas og udhus.
Egen brønd, lukket skovvej. Lomed gæ
steværelse. Udedas og udhus. Egen brønd.
Lukket skovvej.
Pris: 395.000DKK
Email: amh@talkonsulenten.dk
Mobil: 31 26 60 06

TING& SAGER

Sælges

Siemens komfur HS23229SC
Indrykket den 9.maj 2013
Siemens komfur, 60 cmmed rist og 3
plader sælges. Har været brugt i fritidshus
fra 2004 til 2012 og er i fin stand. Afhentes
i Göstorpshult, Halland.
Pris: 300DKK
Mobil: 20 32 19 68

Helt ny brusekabine
Indrykket den 13.maj 2013
Brusekabinemed kar 80 x 80 x 200 cm sæl
ges i uåbnede kartoner. Fejlkøb  kan ikke
være i baderummet. Bruskar har været
ude til målprøve. Købt sidste år i Bauhaus
for 2.500DKK. Kan afhentes i Småland.
Pris: 2.000DKK
Mobil: 28 18 81 81

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 frawww.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 ikkemedlemmer. Klik på nøg
len på indgangssiden påwww.torpare.dk for at se eller uploade
annoncer.

• 2.000 SEK i tilslutningsbonus, hvis
du er eller bliver kunde hos elselska
bet E.ON

• Nøgleboks med kodelås til opbeva
ring af nøglen til feriehuset

• Røgalarm
• Pas til Glasriket
• 25 % rabat ved leje af et af Novasols
30.000 huse i 25 lande

• Adgang til en række tilbud og rabat
ter

Udlej sommedlem
dit husviaNovasol
og få:
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KLUMME AF NIELS STÆRUP

D A VI KØBTE vores hus
for seks år siden, var
der en masse prakti
ske ting, som skulle

ordnes, før vi kunne flytte ind.
En af dem var at få lukket op for
strømmen igen, da den tidligere
ejer havde fået den afbrudt. Den
eneste måde var at ringe op til
E.ON og så prøve at forklare, hvad
jeg gerne ville. Jeg havde allemine
fordomme på plads inden denne
opringning:
• Ingen tvivl om, at E.ON er et
stort selskab, som ikke kunne
givemig en positiv oplevelse.

• Samtalen skulle foregå på dansk
og svensk, så det kunne ikke an
det end gå sprogligt galt.

• Hvordan skulle jeg så lige få for
klaret det unge menneske i den
anden ende af røret, at jeg også
var medlem af Danske Torpare,
og at dét betød, at jeg ikke
skulle kreditvurderes for at blive
kunde?

• Endelig ville der sikkert også
være lang ventetid, før jeg kom
frem til enmedarbejder, og hvad ville dét ikke kostemig, når
jeg benyttedeminmobiltelefon?

Med alle mine fordomme tog jeg en stor indånding, sukkede
dybt for mig selv, mens jeg tastede det svenske telefonnum
mer til kundeservicecentret hos E.ON ind påminmobiltelefon.

JEG FIK FORBINDELSE til E.ON, som straks oplyste mig om, at
der var travlt, og at jeg var nummer 74 i køen, men jeg ville
blive serviceret hurtigst muligt. Super – min antagelse holdt
helt stik, jeg ville ikke få en positiv oplevelse med denne kon
takt til E.ON!
Pludselig blev jeg informeret om, at der i dag var 125medar

bejdere på arbejde, som besvarede telefonhenvendelser. Hvad
sker der lige her? I løbet af treminutter varmin placering i køen
ændret til, at “Du er nu nummer ét i køen”.
Pludselig var der en medarbejder i den anden ende af røret,

som spurgte, hvad han kunne hjælpemigmed. Jeg forklarede,
at jeg gerne ville have strøm til mit hus, hvorefter jeg oplyste
det nummer, som jeg havde aflæst på elmåleren ved huset.
Jeg forklarede, hvilken adresse det var.
Så skete det forfærdelige – han kunne ikke finde mig i de

res system, hverken ud fra adres
sen eller det oplyste nummer på
elmåleren. Det burde ellers være
muligt, da den tidligere ejer også
havde benyttet E.ON.
Meget mærkeligt – men jeg vid

ste jo, at det ville gå galt.

DEN MEGET FLINKE medarbejder
forsøgte alt, men efter fem minut
ter mente han ikke, at jeg skulle
bruge mere tid på at vente i tele
fonen. Han måtte undersøge det
nærmere og så vende tilbage til
mig. Jeg nåede lige at fortælle, at
jeg havde nogle fordele sommed
lem af Danske Torpare, og jeg op
lyste mit medlemsnummer. Hel
digvis vidste han godt, hvad dette
medlemskab betød.
Vi afsluttede samtalen, og da gik

det op for mig, at han ikke havde
fået mit mobilnummer. Jeg vidste
jo, det ville gå galt, og jeg ville helt
sikkert aldrig få en tilbagemelding.

SÅ SKETE DER NOGET helt vildt:
Efter tre timer ringede min mo

biltelefon, og jeg kunne se, at det var et svensk telefonnum
mer. Jeg tænkte straks: Hvad nu, jeg orker ikke at talemed flere
svenskere i dag. Nysgerrigheden drev mig dog til at besvare
opkaldet. I denandenendeaf telefonenblevder sagt følgende:
– Hej Niels, det Daniel fra E.ON. Vi har talt sammen tidligere

i dag. Jeg har fundet dig i vores system og vil gerne byde dig
velkommen som kunde i E.ON. Du vil have strøm i dit hus fra
i morgen. Jeg har talt med Danske Torpare i København, som
har bekræftet dit medlemskab, så alt er på plads.
Dér blev hr. Stærup helt mundlam, og det sker ellers ikke

så tit. Hvad med alle mine fordomme? De var jo fuldstændig
punkteret. Jeg fik fremstammet et stort tak for hjælpen og
spurgte så, hvordan han havde fundet mit mobilnummer. Da
niel grinede og sagde:
– Det varmeget nemt. Du har jo vis nummer, så jeg noterede

det bare ned påmin blok.
Vi har efterfølgende haft kontakt til E.ON i forbindelse med

andre ting, og servicen er stadigvæk i top. Hvor er det fedt, når
ens fordomme bliver gjort til skamme.

■

FEDT MED
FORDOMME OM SVENSKERE

“Dér blev hr. Stærup helt
mundlam, og det sker ellers
ikke så tit”

OM
NIELS STÆRUP
• 54 år
• Torpare siden 2006
• Selvstændig inden for
kryddersnaps og råd
givning

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

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

Ny fritidshusforsikring
gennem Danske Torpare/Säkra

Vi har
dansktalende
skadesvagt!

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

Försäkringsgivare Vardia Försäkring, en del av Scandinavian Insurance Group
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