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TORPARE
Vi skal prioritere 
samarbejdet!
DANSKE TORPARE HAR FOR LÆNGST erkendt, at vi ikke kan stå alene, hvis vi vil 
have indflydelse. Derfor er samarbejdet med øvrige organisationer særdeles vigtigt 
og højt prioriteret hos os.

Et godt eksempel på, hvordan en fælles indsats kan give gode resultater, er samar-
bejdet med VisitSweden i forbindelse med Kulturnatten i København. Her var Danske 
Torpare og Nordisk Råd inviteret til at repræsentere Småland og havde stand ved 
Nordens Hus sammen med Markaryd Kommune. Vi kom i kontakt med mange men-
nesker, og omkring 100 skrev sig endda op til at modtage vores nyhedsbrev.

Herigennem blev Danske Torpare synliggjort, og vi har siden fortsat det gode sam-
arbejde med VisitSweden med henblik på at få flere danskere til at få øjnene op for 
at have fritidshus i Sverige.

DE SENESTE ÅR ER SAMARBEJDET med Øresunddirekt, herunder med det svenske 
Skatteverket, ligeledes øget. Dette samarbejde har betydet, at vi er langt bedre stillet 
i forhold til at hjælpe vores medlemmer med skattemæssige spørgsmål – både for 
dem, som har fast bopæl på den anden side af Sundet, men også for dem, som har 
fritidshus i det svenske.

Samarbejdet med Skatteverket via Øresunddirekt har endda gjort det muligt at få 
repræsentanter for det svenske skattevæsen til at komme og hjælpe vores medlem-
mer på dansk grund i foreningens sekretariat. Næste år vil der blive afholdt møde i 
Jylland med både danske Skattestyrelsen og svenske Skatteverket for at tilgodese 
vores jyske og fynske medlemmer.

YDERLIGERE ER SAMARBEJDE med Nordisk Råd og med minister for nordisk sam-
arbejde, Eva Kjer Hansen, samt den danske og svenske ambassadør af stor betydning 
for det årelange pres, der har været for at finde en løsning på identifikationsproble-
met i Sverige. En udfordring vi ofte hører, at mange medlemmer oplever – bl.a. på 
vores generalforsamling, hvor emnet var “hot”.

Qua det gode samarbejde mellem Nordisk Råd og Danske Torpare ved vi, at der 
arbejdes for et fælles e-identifikations-nummer. Det glæder os, at vi sammen kan 
skabe bedre vilkår for vores medlemmer.

VI TROR PÅ, AT VI HAR en større gennemslagskraft, når vi står sammen. Derfor inve-
sterer vi gerne i og tager initiativ til nye samarbejder, og vi prioriterer at deltage, når 
vi bliver inviteret. Som interesseorganisation samarbejder Danske  Torpare med alle 
slags organisationer, der kan være med til at skabe bedre vilkår for vores medlem-
mer i Sverige samt styrke vores gennemslags-
kraft. Det betyder, at vi samarbejder med både 
dem, der er nogenlunde sammenlignelige med 
os, og med dem, der er forskellige fra os. Denne 
samarbejdsindstilling er meget karakteristisk for 
Danske Torpare.

Vigtigst er det nemlig at nå til erkendelsen af, 
at vi står stærkere sammen, og at gode, person-
lige relationer er afgørende for et samarbejde, 
der skaber værdi.

Venlig hilsen
Kim Høgh,
formand
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NYT FRA FORENINGEN

SÅDAN SER SEKRETARIATET UD
Efter at bladet TORPARE har fået ny 
redaktør, og en medarbejder er vendt 
tilbage fra barselsorlov, er holdet i 
Danske Torpares sekretariat atter på 
plads. Her ses medarbejderne, som I 
kan møde på kontoret i Ballerup.

Øverst fra venstre Tina Dyrberg Jo-
hansen, ansvarlig for it og økonomi, 
og Victoria Lindtner, sekretariatschef. 
I sofaen Mette Aagaard Allen, som 
arbejder med kommunikationen, Kir-
sten Marie Juel Jensen, redaktør for 
bladet, og Marie Louise Senten Rah-
bek, også kommunikations-medar-
bejder.  

“Jeg er utrolig glad for det her stær-
ke team af dygtige og humoristiske 
medarbejdere og glæder mig til, at 
vi sammen skal løfte foreningen som 
en professionel interesseorganisation 
for nuværende og nye medlemmer,” 
siger en begejstret Victoria Lindtner.

Hvis du ikke allerede har gjort det, 
så tjek torpare.dk – hjemmesiden har 
fået nyt design og er blevet mere bru-
gervenlig.

SOMMER -
FERIELUKKET

SOMMER -
FERIELUKKET

Danske Torpare går på sommer
ferie mandag den 15. juli og  

holder ferie lukket  
på kontoret til og med  
fredag den 2. august. 

Sekretariatet er klar til at 
besvare henvendelser igen 

mandag den 5. august.

Husk at sekretariatet  
er flyttet til nye lokaler:  

Industriparken 4 i Ballerup.
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TIPS & NOTITSER

UD AT VANDRE I 
DET SVENSKE SOMMER-
LANDSKAB

Skal sommeren i Sverige bruges til andet end at fika på torpet, 
lokker Svenska Turistföreningen med naturskønne vandreruter i 
hele landet.

Med signaturruten Österlen føres du gennem Skånes skiften-
de landskab langs kysten fra Nybrostrand til Kivik. Med på vejen 
får du både kulturhistoriske oplevelser og storslået natur. Ruten 
egner sig godt til både dagsvandringer og med sin samlede 
længde på 93 km til en flerdagestur med overnatninger under-
vejs.

Også Öland, der siden år 2000 har været på UNESCOs verdens-
arvsliste, byder på en signaturrute, Mörbylångaleden, hvor du 
vandrer gennem det betagende landbrugslandskab i det sydlige 
Öland. Undervejs er det oplagt med en kajaktur eller et besøg på 
loppis. Vandreruten er på 84 km og planlagt til at tage fem dage.

FIND FREM TIL
SOMMERENS 
LOPPISAR
En yndet ferieaktivitet blandt mange torpare er at besø
ge nogle af de mange svenske loppisar, der er at finde 
særligt hen over sommeren. Er du på udkig efter origi
nale svenske møbler eller nips til torpet, eller holder du 
bare af at gå på opdagelse mellem skjulte skatte, kan du 
på www.svenskaloppisar.se finde sommerloppemarke
der nær dig.

Find også en guide til Smålands største antikby, Vrig
stad, i februar 2018nummeret af torparebladet.

TAG DEL I AT FEJRE
DEN SVENSKE 
MIDSOMMER

Fredag den 
21. juni fejres 
midsommarafton, 
som er en af 
Sveriges mest 
traditionsrige højtider.

Med dans om midsommarstången og rigelige mængder af 
sill, potatis – og snaps, ej at forglemme – fejres det, at dage-
ne på dette tidspunkt af året er længere og nætterne lysere. 
Rundt om i det svenske land er der mange offentlige arran-
gementer, som er et besøg værd. Det giver et unikt indblik i 
den svenske kultur at opleve svenskerne hylde midsomme-
ren på denne måde.

Dagen efter de festlige begivenheder – midsommarda
gen, lørdag den 22. juni – er en national helligdag.
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BÅL OG BÅLMAD  ER REN HYGGE
– MEN SKAL LAVES MED OMTANKE

Sommeraftenerne på 
torpet er de perfekte 
omgivelser til at tænde 
bål og lave bålmad. 

Men der er en del for-
holdsregler at tage, når 
I fyrer op under flam-
merne på naturgrun-
den eller i de svenske 
omgivelser. 
 
Få her en række gode 
råd fra en svensk na-
turvejleder, der helst 
ser, at I gemmer båle-
ne til forår og efterår.

TEKST: KIRSTEN MARIE JUEL JENSEN  /  FOTO: ANETTE SØNDERBY 
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BÅL OG BÅLMAD  ER REN HYGGE
– MEN SKAL LAVES MED OMTANKE

Bål er faktisk allerbedst om 
vinteren, siger svensk natur
vejleder. Så er sikkerheden i 
top, og du kan varme dig ved 
flammerne. 
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Der er nu ikke noget så zen-ag-
tigt som at sidde alene og 
stirre ind i flammerne på et 
bål, mens man hører på dets 

knitren og skutter sig lidt, mens en fla-
germus flyver lavt henover i halvmør-
ket. Eller noget så hyggeligt, som når 
man sidder en hel flok omkring et bål 
og grinende kæmper om pladsen til 
snobrød. Eller noget så autentisk, som 
når man lykkes med en smækker gryde-
ret eller en god omgang boller i en bål-
gryde og smager den lette (eller stærke) 
røgsmag.

Men hvordan laver I egentlig den 
bedste og mest sikre bålplads på jeres 
naturgrund? Hvordan må I bruge de of-
fentlige bålpladser, I finder langs tur-sti-

erne i området omkring jeres torp? Og 
hvordan finder I ud af, hvornår på året, 
det er lovligt og sikkert at tænde bål? 
TORPARE har spurgt naturvejleder Mats 
Wejdmark fra Nynäshamn Naturskola 
i Nynäshamn Kommun syd for Stock-
holm til råds.

Drop stencirklen
Han vil først og fremmest aflive myten 
om, at den mest rigtige og sikre bål-
plads er et bål i midten af en rund cirkel 
af sten.

“Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor folk 
laver denne stencirkel. Måske har de set 
for mange film. For det er slet ikke en 
sikker måde at gøre det på. Når man la-
ver bål direkte på jorden, kan gløderne 

DE TRE SIKRESTE 
BÅLPLADSER
1.  Belæg et område med sten, og 

fyld sand ned i mellemrummene.
2.  Brug et gammelt, stort cementrør 

som bålplads – fyld sand i bun
den af det.

3.  Placér en gammel bageplade el
ler en anden metalplade oven på 
tre sten, der er placeret i en tre
kant.

Kilde: Mats Wejdmark, naturvejleder, 
Nynäshamn Naturskola

»
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fra bålet grave sig direkte ned i jorden 
og få fat på rødderne fra et træ, hvis de 
ikke bliver slukket. På den måde kan 
man faktisk sætte ild til et træ, der står 
mange meter væk,” fortæller han.

En meget sikrere måde at lave en bål-
plads på er ved at tage en masse sten 
og belægge et fladt område – i en cirkel 
eller firkant, som du vil. Derefter skal I 
fylde sand ned mellem stenene.

“Så kan man lave bål oven på denne 
sikre overflade, hvor gløderne ikke bare 
kan grave sig ned og få fat i rødder og 
andre letantændelige materialer. En an-
den sikker metode, hvis man vil etablere 
en permanent bålplads, er at lægge et 
cementrør med en diameter, så der er 
plads til et bål, ned på jorden og fylde »

den godt med sand i bunden,” forklarer 
Wejdmark.

Metalplade giver mobil bålplads
Hvis man vil have en mere mobil bål-
plads og skifte sted – enten på sin egen 
grund eller fordi man vil etablere bål, 
mens man er på tur – er at lave bål oven 
på et stykke metal.

“Det kan være en gammel bageplade 
fra ovnen eller et gammelt vejskilt. Så 
kan man lægge det oven på tre store 
sten (placeret, så de danner en trekant), 
og så tænde sit bål midt på metalpladen. 
Så kan man bagefter tage metalpladen 
under armen og ingen kan se på jorden, 
at man har haft bål,” siger naturvejlederen.

Hvor på grunden, man etablerer en 
bålplads, er ifølge Wejdmark mindre vig-
tigt. Det kan godt være under nogle træ-
er, for flammerne bliver ikke (eller bør i 
hvert fald ikke blive) så høje, at de kan 
gøre skade.

Bål er bedre om vinteren
Men ét er at etablere en sikker bål-
plads. Noget andet er, hvornår man 
bør tænde bål. For selv om det er de 
lyse sommeraftener, der umiddelbart 
indbyder mest til det, så mener Mats 
Wejdmark, man bør tænke meget mere 
i at lave bål om foråret, efteråret eller 
ligefrem vinteren.

“Vi lærer børnene en lille, nem huske-
regel, der går på, at du må tænde bål i 
alle måneder, der indeholder et R. Altså 
januar, februar, marts, april, september, 
oktober, november og december. Men i 
maj, juni, juli og august bør man faktisk 
holde sig fra det. For her er alt så tørt og 
varmt, at det kan være svært at sikre sig, 
at gløder ikke kan få ilden til at sprede 
sig. Man får også mere ud af et bål i de 

køligere måneder. For her kan man også 
udnytte, at man bliver varm af at sidde 
omkring det, siger han.

Tjek altid, om der er
afbrændingsforbud
Vil I alligevel tænde bål om sommeren, 
er det meget vigtigt, at I holder øje med 
nyhederne og de lokale brandmyndig-
heders anbefalinger.

“Vi har en skala, der går fra 1 til 5, hvor 
1 betyder, at det er ganske sikkert at 
tænde bål, mens 5 betyder, at det er to-
talt forbudt at tænde bål eller grille. End-
da på din egen grund. Man kan blandt 
andet få en oversigt ved at gå ind på 
www.smhi.se/vadret, hvor man kan se, 
hvilke advarsler der er for de forskellige 
områder i Sverige,” forklarer Wejdmark.

Tænd bål med dine børn
Selv om man skal være meget påpasseli-
ge med at tænde bål, skal man ikke blive 
bange for det, mener naturvejlederen. 

HVORNÅR MÅ I
TÆNDE BÅL?
· Tjek altid www.smhi.se > Vädret 
eller www.lansstyrelsen.se for ad
varsler (varningar) om brandrisiko 
(brandrisk) eller direkte afbræn
dingsforbud (eldningsförbud) i det 
län, jeres torp befinder sig i.
· Tjek også de lokale brandmyn
digheders og den lokale kommu
nes hjemmeside for informationer 
om eldningsförbud.
· Spørg også gerne jeres svenske 
nabo til råds.
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Faktisk mener han, det er meget vigtigt, 
at man tænder bål og hygger sig med 
det. Og også gerne med at lave bålmad. 
Især hvis man har børn.

“Vi plejer at sige, at de børn, der har 
fået at vide, det er farligt at tænde bål, 
og som aldrig har været med til det, er 
dem, som kan ende med at starte en 
skovbrand. For de ved ikke, hvordan de 
skal forholde sig til ild. Men de børn, der 
fra starten har fået lov til at være med til 
at tænde bål og har hygget sig med sno-
brød, de ved, hvilke forholdsregler, de 
skal tage,” siger Wejdmark.

Bål i naturen er tilladt
I Sverige er der da også stor tradition 
for at tænde bål. Derfor har man også 
mange andre muligheder for at gøre det 
udover på sin egen grund. På mange 
offentlige vandrestier er der tilrettelagt 
bålpladser, som alle er velkomne til at 
bruge. Der ligger endda ofte brænde, 
som er lige til at tænde op i. Derudover 
må man faktisk også gerne tænde bål i 
den frie natur. Det er en del af allemans
rätten.

“Reglerne er, at man må tænde bål, 
men at man står til ansvar for, at bålet er 
anlagt sikkert, og at man slukker det på 
en sikker måde, når man efterlader det. 
Og denne del er faktisk svær at opfylde 

om sommeren. For når man skal slukke 
et bål en tør sommerdag og være sikker 
på, det er helt slukket, bør man faktisk 
medbringe ti liter vand. Så igen vil jeg 
gentage, at det er langt hyggeligere og 
meget mere sikkert at lave bål uden for 
sommermånederne,” siger Mats Wejd-
mark.

Derudover skal I i øvrigt lige huske, 
at hvis I tænder bål på en anden mands 
grund, så skal I ikke kunne se et hus i 
nærheden. For så er I for tæt på. Er I i tvivl, 
om det alligevel går, så spørg husejeren 
om tilladelse.

SÅDAN FÅR I ET RØGFRIT BÅL
· Sørg for, at du kun bruger tørt brænde.
· Sortér dit brænde efter tykkelse, og læg de tykkeste stykker i bunden.
· Brændet skal ligge vandret og tæt sammen for at brænde roligt og stabilt.
· Læg flere lag af brænde oven på hinanden.
· Bålet skal være bredest i bunden og så smalt i toppen, at ilden hurtigt kan 

brede sig over hele optændingslaget.
· Slut af med et optændingslag af tørre pinde / kviste, som er ½ til 2 cm tykke. 
· Tænd de tynde kviste med en tændstik på læsiden, og højst ti minutter se

nere har du et flot røgfrit bål, der passer sig selv og brænder i lang tid med 
ikke for høje flammer.

Kilde: Det Danske Spejderkorps

Har du en god bålgryde, kan 
du lave hvad som helst på 
bålet. Fx brød og kanel
snegle. Et godt tip er at 
lægge gløder oven på låget, 
så der kommer varme både 
nedefra og ovenfra.
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VERDENS BEDSTE  
SNOBRØDSOPSKRIFT

· 500 g mel
· 125 g sukker
· 1 tsk salt 
· 100 g smør
· 2 tsk bagepulver
· Mælk / vand efter behov

Bland alle de tørre ingredienser sammen. Smuldr smørret i. Tilsæt en blanding 
af mælk og vand, til du får en blød, smidig dej, der hænger godt sammen.

Tip 1: 
Selv om denne opskrift indeholder sukker (som i øvrigt er hele hemmeligheden 
bag den gode smag), kan dejen sagtens bruges, selv om du ønsker en pølse 
inden i dit snobrød.

Tip 2: 
Når du har bagt dit snobrød, lirker du forsigtigt snobrødet af pinden og vupti, 
har du plads til en grillet pølse. Forsøger du at putte en pølse inden i dejen, 
inden du bager den på pinden, er der stor risiko for, at både dej og pølse havner 
i bålet.

Kilde: Karen Lise Jensen (skribentens mor)

LÆS MERE OM  
BÅL OG BÅLMAD
· “Bål i børnehøjde” af Mai-Britt 

Midtgaard Randa
· “Bogen om grill og bålmad” af 

Lotte Haveman
· “Bål – mad og samvær” af Lene 

Fruelund & Mogens Lyngsdal
· Det Danske Spejderkorps’ tema

side om bålmad: www.dds.dk > 
På tur > Mad

SVENSK OPSKRIFT 
PÅ “KORVGRYTA” 
OVER BÅL
(6 personer)

· 400-500 g korv (kokt fläsk- eller 
köttkorv, falukorv)

· 8 potatisar
· 2 palsternackor
· 2 morötter
· 3 gula lökar
· 200 g champinjoner
· 150 g bacon
· 2 finhackade vitlöksklyftor
· 2,5 dl grönsaksbuljong
· 2 tsk ljus, fransk senap
· 1 tsk salt
· 2 krm peppar
· 2 smulade lagerblad
· 1 krm rosmarin
· 1 krm timjan

(1 krm (1 kryddmått ) på svensk sva-
rer til cirka 1 ml på dansk. (Red.))

Skala rotfrukter och lök, och skär 
allt ihop i grova bitar. Dela champin
jonerna, om de är stora. Skär baconet 
i bitar, och fräs det i en gryta tillsam
mans med vitlöken. Rör ner grönsaker, 
buljong, senap och kryddor. 

Låt grytan koka i 2030 minuter under 
lock, tills grönsakerna börjar kännas 
mjuka. Skär korven i bitar, och lägg 
ner bitarna i grytan. Låt koka ytterliga
re 5 minuter.

Kilde: “Äta ute”, Nynäshamn Naturskola
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Svenske toldere må
alkoholteste bilister
Dansk kvinde udsat for slem oplevelse. Hun blev testet beruset ved Øresunds-
broen, anholdt, frataget sin mobil og bragt til en psykiatrisk afdeling for stof-
misbrugere og alkoholikere. Mange uger senere viste det hele sig at være en 
misforståelse: Der var sprut på toldernes blæseapparat.
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TEKST: ERIK KOSACK

D e fleste danske torpare 
kender de strikse svenske 
regler om kørsel under på-
virkning af alkohol. Mindre 

kendt er det, at tolderne i Sverige efter 
bestemte regler kan foretage alkohol-
test af bilister.

Det skete en majdag lidt over midnat 
for en dansk sygeplejerske, der efter 
en aftenvagt på Rigshospitalet i sin bil 
kørte over Øresundsbroen for at kom-
me til sit hjem i Landskrona. I termi-

nalanlægget på den svenske side skul-
le hun blæse i et håndholdt apparat (en 
”Dräger Alcotest 6810”), der fejlagtigt 
viste positivt udslag.

Hun blev erklæret anholdt, fik oplæst 
sine rettigheder, frataget bilnøgler, 
mobiltelefon, tegnebog og andre per-
sonlige ejendele.

Tolderne kan tilbageholde en person 
i seks timer, uden at mistænkte er an-
holdt. Kan forlænges i yderligere seks 
timer.

(For at se nærmere i svensk lovgiv-
ning om toldere og alkoholtest kan 
man google efter “Lag (2008:322)”.)

Ifølge svensk retsplejelov må en mo-
biltelefon dog kun inddrages, hvis der 
er mistanke om, at den har betydning 
for sagen (“antas att utredningen an
nars försvåras”) – hvilket må anses for 
usandsynligt i forbindelse med en ud-
blæsningsprøve.

(Om inddragelse af fx mobiltelefon: 
Søg på nettet efter “23 kap. 9 a § rätte
gångsbalken”.)

Kørt til psykiatrisk modtage-
afdeling
Den danske kvinde blev bragt ind i et 
lokale, hvor hun skulle puste to gange i 
et såkaldt bevisinstrument (en Eviden-
zer), der fastslår indholdet af alkohol 
i udåndingsluften med tilstrækkelig 
præcision til, at resultatet godkendes 
som bevis af svenske domstole. Appa-
ratet fungerede ikke, så hun blev kørt 
til havnen i Trelleborg, hvor et andet 
bevisinstrument heller ikke fungerede.

Først efter egen anmodning og efter 
tre timer kom hun til blodprøveudtag-
ning. Hun blev kørt til en psykiatrisk 
modtageafdeling for stofmisbrugere 
og alkoholikere i Malmø, hvor to syge-
plejersker efter otte forsøg fik udtaget 
en blodprøve.

Fem uger senere kom resultatet af 
blodprøverne. De viste, at hun ikke var 
påvirket af hverken alkohol eller stoffer.

Loggen afslørede
alkohol på apparatet
En toldbetjent har ret til at undersøge 

en persons øjne og øje-bevægelser 
for at forebygge, opdage og udrede 
en mulig lovovertrædelse. (Ifølge “Lag 
(1999:216)”.) Har man allergi, vil det 
derfor være en god idé at medtage re-
ceptpligtig medicin som bevis, så tol-
dere ikke misforstår situationen.

Producenten af blæseapparatet Drä-
ger Alkotest 6810 oplyser, at hvis det 
har været i et rum med eller i berøring 
med fx sprinklervæske, håndsprit eller 
lignende, vil det vise positivt udslag. 
Plastdelene i instrumentet kan des-
uden blive så mættet af alkohol, at det 
afgiver ethanol. I sagen med sygeple-
jersken viste loggen på det pågælden-
de apparat, at det havde været i kon-
takt med alkohol i en eller anden form 
(fx håndsprit, alkogel, sprinklervæske).

Det såkaldte bevisinstrument, Evi-
denzeren, måler ikke præcist. Derfor 
skal der blæses to gange. Herefter be-
regnes en middelværdi, og en sikker-
hedsværdi på 15 procent fratrækkes. 
I Sverige er det strafbart at køre med 
over 0,2 promille alkohol i blodet.

Ret til blodprøve
og krav på en advokat
Bliver man som bilist efter første ud-
åndingsprøve testet (falsk) positiv, bør 
man kræve at blive bragt til udtagning 
af blodprøve. Det er en ret, man har. Er 
det fx af helbredsmæssige årsager ikke 
muligt at foretage en udåndingsprøve, 
har man ret til at gå direkte til en blod-
prøveudtagning.

Hvis man bliver anholdt, har man 
krav på en advokat. Tag imod toldvæ-
senets tilbud. Den svenske stat betaler 
udgiften, hvis man er uskyldig.

Vi har naturligvis alle et godt forhold 
til tolderne, men alle kan være uheldi-
ge med hensyn til måleapparaterne. 
De svenske statsmyndigheder har en 
meget anderledes opbygning end i 
Danmark. Derfor er det også vigtigt at 
vide noget om, hvor de to landes regler 
adskiller sig.

■

Måleapparatet, der blev brugt til at teste den 
danske kvinde, viste (falsk) positiv. Om det 
var håndsprit, sprinklervæske eller noget helt 
tredje, der var skyld i fejlen, vides stadig ikke. 
Foto: Arkivfoto.
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Tips til sommerlæsning 
på torpet

Hvad skal du læse, når du – forhåbentlig – skal holde en lang sommerferie på 
torpet? Tre af Danske Torpares ansatte fortæller her, hvad de skal læse denne 
sommer i Sverige. Måske kan du blive inspireret. Der er noget for enhver smag 
– og både for børn og voksne.

Victoria Lindtner, sekretariatschef i Danske Torpare  
Min ferielæsning, som består af firefem bøger og gamle Weekendaviser, er et must for afslapning. Det giver mig ro og 
styrke til efteråret og vinteren. Jeg vil gerne læse bøger, som kan være med til at udvikle mig, eller hvor jeg kan lære om 
livet og få inspiration af andre. Jeg har også altid svenske krimier med, da de på en levende og troværdig måde beskriver 
menneskers skæbner og omgivelser.

“Silvervägen” af Stina Jackson: Bogen 
blev udnævnt som årets krimi i 2018 i 
Sverige, og da den foregår i Norrlands 
dybe skove, vil jeg glæde mig til at læse 
om disse omgivelser krydret med en god 
historie om menneskelige relationer.

“Lazarus” af Lars Kepler: Jeg kan godt 
lide hovedpersonen, kriminalinspektør 
Joona Linna, som oprindelig kommer 
fra Finland (deraf fornavnet), hvor man 
følger ham både i sit professionelle virke 
som politimand og socialt. Og jeg glæ-
der mig derfor til at læse om den seneste 
sag, han er involveret i.

“Bränn alla mina brev”af Alex Schul-
man: Jeg er også nødt til at læse en 
kærlighedshistorie, så derfor bliver det 
denne, som har både passion og jalou-
si som ingredienser. Bogen blev i øvrigt 
“Sveriges bok” i 2017.
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Marie-Louise Rahbek, kommunikationsmedarbejder i Danske Torpare
Sommerferie med en étårig og tid til fordybelse i krimier, som jeg ellers holder af at læse, går ikke rigtig hånd i hånd – i hvert 
fald ikke for vores vedkommende. Med i min bagage i år er derfor i stedet en stak børnebøger, som jeg vil læse højt for min 
søn. Måske i hængekøjen i skyggen af æbletræet, hvis vejret bliver lige så fantastisk som sidste år.

“Rasmus Klump” af Carla og Vilhelm 
Hansen: Den eventyrlystne Rasmus 
Klump og hans venner har en stor plads 
i mit hjerte. Det er en fantastisk dansk 
tegneserie om at drage ud på eventyr 
og opleve verden fortalt i børnehøjde. 
Og så pønser jeg på at holde ét-års fød-
selsdag med Rasmus Klump-tema og 
dertilhørende pandekage-kage på ægte 
Klump-manér.

“Emil fra Lønneberg” af Astrid Lind-
gren: Historien om den lille energiske 
dreng fra Katholt fylder mig med barn-
domsminder fra det svenske. Og så sy-
nes jeg, at jeg allerede nu kan se karak-
tertræk hos min ét-årige søn, som kunne 

tyde på, at han bliver lige så fyldt med 
lopper som Emil. Derfor skal han selv-
følgelig, som jeg, vokse op med denne 
historie. Bonusinfo: I Danske Torpares 
webshop kan historien om Emil fra Løn-
neberg købes til 89 DKK.

“Peter Pedal” af H. A. og Margaret 
Rey: Den lille abe, der altid får rodet sig 
ud i nogle uheldige situationer, minder 
mig på mange måder om min egen lil-
le Elton, der også er noget af en spilop-
mager. Historierne om Peter Pedal og 
hans ven, Manden med den gule hat, er 
simpelthen så herlige, og så er de farve-
glade illustrationer lige til at blive i godt 
humør af.

Kirsten Marie Juel Jensen, redaktør af TORPARE
Jeg får sjældent tid til at læse meget til hverdag, så jeg elsker de lange somre i Sverige, hvor der er tid til at forsvinde i tykke 
murstensromaner og glemme alt om tid og sted. Uanset om det er i liggestolen midt mellem højt græs og myretuer udenfor, 
når solen bager. Eller om det er med et tæppe omkring mig i yndlingslænestolen indenfor, når sommeren viser sig fra sin kolde 
og våde side.

“De venstrehåndedes forening” af 
Håkan Nesser: Jeg er vild med Hå-
kan Nessers finurlige sprog og ironiske 
livsbetragtninger, der altid gør hans 
karakterer og plot til en helt særlig op-
levelse. Jeg er faktisk særlig fan af hans 

fortællinger, der ikke er fra hans serier 
om henholdsvis Van Veeteren og Bar-
barotti. Bl.a. kan jeg varmt anbefale “Og 
Picadilly Circus ligger ikke i Kumla” og 
“Kim Novak badede aldrig ved Genes-
aret”. Men jeg glæder mig alligevel til 
“De venstrehåndedes forening”, hvor 
Van Veeteren og Barbarotti for første 
gang møder hinanden i en gammel kri-
minalsag om en genforening af gamle 
gymnasiekammerater, der endte med 
mordbrand.

“Guds bedste børn“ af Morten Pape: 
Som nabo til Urbanplanen læste jeg 
Morten Papes “Planen” med både for-
færdelse og fascination. Pape skriver 
ukrukket og medrivende og kommer 
ind bag triste skæbner, så man forstår 
mere, end man fordømmer. Jeg har 
hørt, at “Guds bedste børn”, der handler 
om unge mennesker, der er kommet 
temmelig meget på afveje, skulle være 
endnu mere barsk end “Planen”. Men en 

dag, hvor jeg tør se verdens – til tider – 
overvældende ubarmhjertighed i øjne-
ne, giver jeg mig i kast med den.

“Max, Mischa og Tet-offensiven“ af 
Johan Harstad: Jeg elsker udviklings-
romaner, hvor man følger en eller flere 
hovedpersoner i tykt og tyndt og op-
lever dem blive klogere på sig selv og 
deres omgivelser. Så hver sommer har 
jeg mindst én af den slags murstensbø-
ger med mig, og i år skal det være “Max, 
Mischa og Tet-offensiven”. Den har fået 
fremragende anmeldelser og kaldes 
“The Great American Novel” – blot skre-
vet af en nordmand. Hovedpersonen 
er i øvrigt også norsk. Max emigrerer 
fra Stavanger til USA i 80’erne, og man 
følger ham fra hans norske barndom til 
hans voksne liv som berømt teaterin-
struktør. Vistnok. Den skulle efter sigen-
de ikke være til at lægge fra sig igen – så 
jeg glæder mig.
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GrävninG – SpränGninG

Erik Alfredsson Tel. 0454 - 612 88
Trensumsvägen 29 Mobil 070 - 323 81 64
374 70 TRENSUM erikhallaryd@hotmail.comGravearbejde i Blekinge

Udfører afløbsanlæg efter nye 
svenske bestemmelser.

Jordarbejder og haveanlæg.

Sprængning af sten.

Reparation og anlæg af grusveje.

Div. snedkeri og tagarbejde.

Erik Alfredsson
Tel. +46 (0)454 - 612 88 

Mobil +46 (0)70 - 323 81 64
erikhallaryd@hotmail.com

4622

hhferries
.dk

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

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

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

info@oedegaarde.dk
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www.scandlines.dk

En billet – flere afgange
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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.

Dansk Ejd. Consult
Østerbrogade 113

2100 Kbh. Ø
Telefon 3929 2997

Efter kl. 16 på 4053 3007
info@svenske-huse.dk

HJÆLP, vi mangler huse til kapitalstærke købere

Ring uforpligtende til Dansk Ejd. Consult. Vi har siden 1980 
vurderet over 4.700 svenske huse og solgt over 3.000 huse i Sverige.
Salgssalær 3,5 til 7,5% alt inkl. (min. dkr. 32.000,-)
Vi er ved telefonerne alle årets 365 dage
Ejendomsmæglerfirma ELO & DSE & REG. svensk mäklare.
- Din garanti for en sikker handel. CVR 10638070. Uændret siden 1979
Se mere på www.svenske-huse.dk
v/ ejendomsmæglerne Henrik & Jonas Håkansson

Modtag medlemsnyt på mail
Hver måned sender Danske Torpare nyt ud på mail. Her kan medlemmerne holde sig opdaterede om, 
hvad der sker i foreningen, hvad der rører sig i Sverige, nyttig viden for husejere samt information om 

spændende arrangementer i nærheden af dig. Tilmeld dig nyhedsbrevet nemt og hurtigt på hjemme-

siden, og modtag seneste medlems- og lokalnyt direkte i indbakken. 

Nyt design til torpare.dk
Danske Torpares hjemmeside har 
fået nyt design og er blevet endnu 
mere brugervenlig. Skynd dig ind 
på torpare.dk, hvor du kan få svar 
på stort set alt om dit torp i videns-
banken.
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Søen er omdrejnings-
punktet for hyggen

Stina Sjöberg og hendes kæreste kommer ofte i deres gamle jagthytte ved Lidhult. 
De elsker især at bruge tiden ved søen.

TEKST: KIRSTEN MARIE JUEL JENSEN  /  FOTOS: STINA SJÖBERG

TORPARESKUD

DEL DIT BEDSTE  
TORPARE-SKUD
Har du også skønne foto minder fra dit torp eller fra natu
ren omkring det? Så send dem til redaktion@torpare.dk 

S øen er omdrejningspunktet for mange af de bedste 
oplevelser, Stina Sjøberg og hendes kæreste har haft i 
deres torp – en gammel jagthytte ved Lidhult. Derfor 
er søen også hovedperson på mange af deres foto-

minder – som på disse udvalgte TORPARE-skud.
”Det er et meget lille hus, som er blevet bygget til, og hvor 

der også er kommet et gæstehus. Vi har en kæmpe overdæk-
ket terrasse, hvor vi selvfølgelig har udsigt til søen 30 meter 
væk,” forklarer Stina Sjöberg.

Hun og hendes kæreste kommer der – så vidt muligt - en 
gang om måneden. Derudover låner deres børn og resten af 

familien også huset en gang imellem. Og alle bruger søen til 
mange forskellige aktiviteter.

”Vi har en lille badebro, hvor vi tit sidder, eller bare på græs-
plænen, og nyder søen. Vi er ivrige kajakroere, så vi tager en 
gang imellem kajakkerne med og øver teknik og rul. Ellers kan 
man fiske gedde og aborre, men vi vælger at frede fiskene i 
denne lille sø,” siger Stina Sjöberg og fortsætter:

”Vi har også en sauna og ynder at afslutte saunaturen med at 
hoppe i søen, ligesom vi tit tager en morgen-dukkert.”
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“Det bedste, jeg nogensinde har gjort”
Flot foretrukket kildesorterende muld  toilet til torpet. 
Stor succes ved test i 90 hjem. Hent brochure, 
se film samt informationer om åbent hus 
arrangementer på: www.backlund.dk

Separetts topmodeller 
Villa 9000/9010
– 50.000 solgte

KONTAKT OS ANGÅENDE DIT NYE TOILET PÅ TORPET!

Holmebjerg 21 · 2950 Vedbæk · T: 6093 1453
E-post: backlund@backlund.dk · www.backlund.dk

BACKLUND ApS
kun kr. 5.595,-

Styring af lys og varme med temperaturovervågning
Kameraovervågning med alarmering
Router og antenner til mobilt bredbånd
Vandtæt GPS-tracker til husdyr
GSM-kontakt til tænd/sluk

Gør dit torp til et Smart Home!

FirstShop ApS • 4516 4355 • www.firstshop.dk • team@firstshop.dk

Husk
Torpare

rabat

•	 Køb	og	salg	af	fast	ejendom	

•	 Generationsskifte

•	 Arv	og	gave

•	 Konfliktløsning

•	 Sameje	og	foreninger

•	 Servitut,	arrende,	brugsret

Advokat 
Lars Holm Rasmussen

Kontor:	
Søgade	16,	4100	Ringsted

Post:	
Dronning	Margrethesvej	27,	4100	Ringsted

Tlf.	20	99	18	00
e-mail:	advokat@nordjura.com

JURIDISK
BISTAND

Charmerende helårshus/fritidshus 
med masser af muligheder

Helårshus/fritidshus. Grunden er 
4.213 kvm, huset er på ca. 170 kvm og 
bonushuset på 40 kvm. 
Der er 55 km til færgen, 10 min til 3 super-
markeder, 10 min til skole, 5 min til bus.
Opvarmning med bjergvarme (derfor 
ingen skorstensfejning), indlagt fibernet  
og kommunevand og kommunalt afløb  
til kloak.
Huset indeholder bl.a. bad med bruse-
kabine og toilet i stueetagen og toilet på 
1. salen.
Der er også et rødt bonushus fra 
1700-tallet.

Huset ligger på en lukket vej med en 
mindre virksomhed. Der er endvidere en 
garage på grunden. 

Skriv til mig, og få yderligere billeder og 
oplysninger.

Pris: (DKK): 888.000 DKK eller bud 
Tlf: +46 435460034 
E-mail: lifewave343@gmail.com
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J U N I S
TORPARE-KRYDSORD
Krydsord kan være en sjov måde at lære nye svenske ord  
på – så frem med ordbogen, eller søg på www.sprogbro.org 
for at få hjælp.

Danske synonymer til ordene i ordlisten sættes ind i diagrammet ved det 
tilsvarende tal, enten lodret eller vandret. Der er hjælp at hente på side 39, 
hvor du kan se løsningen. God fornøjelse!

Vandret:

1: början, 5: dåsig, 9: riktning, 10: osams,  

12: ge, 13: mask, 15: färg, 16: rovdjur, 17: 

handledare, 20: ju, 21: skratta, 22: lekklossar, 

24: tema, 26: två av en sort, 27: dryck, 29: etui, 

31: förortning av tenn, 32: frukt, 34: paddla, 

35: dygdemönster, 36: mekanisk arm

Lodret:

1: tvinna, 2: torv, 3: sträv, 4: tegel, 5: dill,  

6: ök, 7: igel, 8: gick, 11: nuet, 14: skördar, 

16: orent, 18: jog, 19: alm, 22: rike, 23: form 

som ett ägg, 24: etta, 25: myntfot,  

26: grekisk bokstav, 28: gärning, 30: tott, 

32: då, 33: skrattade

KRYDSOGTVÆRS: SUZANNE H. CHRISTOFFERSEN

 

 

JUNIS 
TORPARE-KRYDSORD 
 
Krydsord kan være en sjov måde at lære nye svenske ord på – så frem med ordbogen, 
eller søg på www.sprogbro.org for at få hjælp. 
 
KRYDS OG TVÆRS: SUZANNE H. CHRISTOFFERSEN 
 
Danske synonymer til ordene i ordlisten sættes ind i diagrammet ved det tilsvarende tal, enten lodret 
eller vandret. Der er hjælp at hente på side xx, hvor du kan se løsningen. God fornøjelse ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandret: 

1: början, 5: dåsig, 9: riktning, 10: osams, 12: ge, 13: mask, 15: färg, 16: rovdjur, 17:handledare, 
20: ju, 21: skratta, 22: lekklossar, 24: tema, 26: två av en sort, 27: dryck, 29: etui, 31: förortning av 
tenn, 32: frukt, 34: paddla, 35: dygdemönster, 36: mekanisk arm 

 

Lodret: 

1: tvinna, 2: torv, 3: sträv, 4: tegel, 5: dill, 6: ök, 7: igel, 8: gick, 11: nuet, 14: skördar, 16: orent, 
18: brådskadet, 19: alm, 22: rike, 23: form som ett ägg, 24: etta, 25: myntfot, 26: grekisk bokstav, 
28: gärning, 30: tott, 32: då, 33: skrattade 
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Hyldest til 
Norrlands 

natur
TEKST: LUNA KLINT GRØNBÆK

Du kære Norrland med natur  
så stor,

at dine træers kroner ind  
i himlen gror,

og lysninger dækkes, af vild
blomstens flor.

Ja, traneskrig fra himlen  
– og myrernes vrimlen,

bækkens sagte rislen 
– og fuglenes glade hvislen,

spurve der sjunger  
– bekkasinen der brummer,

er alle lyde, du  
i stolthed rummer.

Og bæveren svømmer  
i månens lys,

mens elgko med unge  
gir’ stemningsgys.

En nat der kaldes jeg ud  
i det fri

der bydes på nordlys  
– en ren magi.

Din stilhed nynner og giver ro,
så indre drømme får plads  

til at gro.

De lyse nætter,  
de danner rammen,
for livsglæde, fryd,  

et ja og amen,
så vi to lykkeligt kan  

smelte sammen.

Jeg finder nu ikke flere ord,
men jeg har fundet  

paradiset her på jord.
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EN BÅDSMAND
– SÅDAN EN  
VAR MIN OLDEFAR
Tusindvis af “båtsmän” og deres familier blev mere eller mindre tvangsforflyttet  
til Blekinge i midten af 1600-tallet. De kom dertil sammen med den svenske  
orlogsflåde, da Sverige havde vundet Skåne, Halland og Blekinge fra Danmark.  
At holde datidens “marinesoldater” med bolig, klæder og udrustning blev pålagt 
de lokale bønder.

TEKST: SUZANNE H. CHRISTOFFERSEN
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Huset er en rekonstruktion af et 
bådsmandstorp og ses på Blekinge 
Museum. Den sidste bådsmand gik 
på pension i 1932.
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F or et års tid siden opdagede jeg, 
at en gren af min slægt i flere 
generationer havde været båds-
mænd i Blekinge. Det vakte min 

nysgerrighed –for hvad var bådsmænd, 
og under hvilke vilkår levede de?

I min søgen fandt jeg ud af, at Blekinge 
Museum har haft fokus på netop båds-
mænd. Jeg opdagede, at deres website 
indeholder informationer og databaser 
om emnet – som må være spændende 
stof for de mange torpare i Blekinge, hvis 
sommerhuse har en fortid som båds-
mandstorper.

Selv var jeg så heldig at finde en beskri-
velse af min oldefar. Han var bådsmand i 
Höryda.

Hvad er en bådsmand?
En “båtsman” gjorde tjeneste i den sven-
ske militære flåde, orlogsflåden. Tilvæ-
relsen som bådsmand spændte vidt: fra 
ordinær tjeneste på skib og værft, i krig til 
søs, på langfart til andre verdensdele og til 
dyrkning af jorden på sit bådsmandstorp 
sammen med familien.

Det var først og fremmest bøndernes 
opgave at forsyne flåden med bådsmænd. 
De havde ansvaret for at udstyre dette 
mandskab med bolig, klæder og udrust-
ning. Rekrutteringen af bådsmænd skete 
fra en samfundsklasse, som ikke havde 
så store valgmuligheder. Det kunne være 
bondesønner, hvis storebror overtog går-
den. Bådsmands-tjenesten var tryggere 
sammenlignet med det at være torpare 
eller håndværker. Efter tidens forhold var 
bådsmandens økonomiske situation rela-
tivt god. Ud over fordelen ved at få stillet 
et bådsmandstorp til rådighed, fik han løn 
ved ansættelsen, årsløn, beklædnings-
hjælp mv. Alt dette blev betalt af lands-
byens bønder, der til gengæld slap for at 
betale skat. De gårde, der underholdt en 
bådsmand, blev kaldt “roder” og bonde-
manden “rosholder”.

Kraftigt ryk-ind af bådsmænd
Efter krigen i 1658, da Sverige vandt Skå-
ne, Halland og Blekinge fra Danmark, 
blev den svenske orlogsflåde flyttet til 
Blekinge. Der blev bygget nye flådehav-
ne i Karls hamn og Karlskrona, som blev 
flådens hovedstation. Et vigtigt motiv 
var at styrke indflydelsen i Blekinge, hvor 
indbyggerne fortsat var dansksindede. 
Herredet Södra Möre i Småland og Blekin-
ge blev inddelt i bådsmands-kompagnier 
som opland for bosættelse af bådsmænd 
og deres familier.

JOHAN FREDRIK SVENSSON RÅBAND
HED MIN OLDEFAR

Om min oldefar fra Höryda var jeg heldig at finde denne omtale på Blekinge 
Museums website:

“1847 föds den siste båtsmannen som skulle komma att tjänstgöra på Norregår
den. Johan Fredrik föds i ett båtsmanstorp i Tvings socken. Han antas 1863. Han har 
blå ögon, mörkbrunt hår och ljus skäggväxt. Han är 16 år gammal och ca 163 lång. 
Johan Fredrik gifter sig 1869 med pigan Anna Maria Karlsdotter. Åtta döttrar och en 
son föds i äktenskapet. 1881 ändras hans namn till Norrbom.

Under sin långa tjänstgöring kom han bl.a. att vara kommenderad ombord på kor
vetten Norrköping som förmärsgast och på af Chapman som musköterist. När han 
blev äldre kom han att tjänstgöra som matsalshandräckning och i beklädnadsför
rådet.

Han får svärdsmedaljen 1902 och avsked 1907. Efter pensioneringen bosätter sig 
paret i Björkeryd. Han dör 1934.”

“Korvetten Norrköping ansågs vara det vackraste seglande fartyg som funnits i den 
svenska flottan. Hon byggdes vid Örlogsvarvet i Karlskrona. Norrköping var fär
digställd som fregatt 1858 men ändrades till korvett 1866. Hon förde som korvett 18 
kanoner och hade 302 mans besättning.”

Kilde: Höryda by genom tiderna, www.blekingemuseum.se
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I starten blev bådsmændene hentet 
fra Finland eller andre dele af det gamle 
Sverige. Blekinge havde da cirka 10.000 
indbyggere. Flytningen af bådsmændene 
betød en betydelig befolkningstilvækst 
på cirka 1.500 bådsmænd med familier. 
Flytningen var ikke populær blandt båds-
mændene. Derfor blev de, der oprindelig 
kom fra samme sogn, holdt samlet i deres 
nye sogn i Blekinge. Det gjorde det også 
lettere for præsten at tale til finsktalende 
familier.

Bådsmænd fik nye navne
Når bådsmanden blev ansat, fik han til-
delt et navn, som gjorde det nemmere 
for den overordnede, korporalen, at gen-
kende ham. Grunden hertil var, at mange 
havde de samme slægtsnavne, der endte 
på son. I flåden fik de tildelt navne, der 
kunne karakterisere dem, fx ud fra karak-
tertræk (Lustig / lystig), dyrenavn (Loo / 
los), redskabsnavne (Raaband / råbånd), 
planter (Hägg / hæg), mv.

Navnet fulgte ofte med til den gård, 
som bådsmandens rosholder havde. Efter 
afskedigelsen kunne bådsmanden behol-
de sit bådsmandsnavn som familienavn.

De havde ret til et torp
Rosholderen skulle give bådsmanden ret 
til at disponere over et bådsmanstorp – 
hvilket var af stor værdi for bådsmanden. 
Det varede dog næsten 50 år, inden der 
blev opført et tilstrækkeligt antal af disse 
torper, så en del bådsmænd og deres fa-
milier boede hos rosholderen.

For Blekinge gjaldt, at rosholderen skul-
le opføre en hytte indeholdende en stue 
med opdelt kammer i forstuen, samt en 
stald, et lod jord ved huset til køkkenha-
ve og tilstrækkeligt med brænde. Båds-
mandstorpet kunne variere i udseende, 
størrelse og bygningsstil. Men der var 
generel tilslutning til de traditionelle huse 
af den gamle type “helstuga” ligesom 
bondens bolig, blot mindre. I 1858 kom 
mere præcise retningslinjer for bygning 
af et bådsmandstorp: Det skulle opføres 
som et ét-etages hus uden stueloft, inde-
holdende en stue og et kammer samt en 
forstue med komfur.

Ofte folk med udsyn og dannelse
Livet hjemme på torpet var hårdt og kræ-
vende. Bådsmanden fik godt nok sin løn, 
men den rakte ikke langt. Ofte var huset 
fuldt af børn, der skulle have tøj og mad, 
og ofte arbejdede bådsmanden som dag-
lejer hos sine rosholdere. Samtidig skulle 
han dyrke grøntsager til familien på båds-

mandstorpets jordstykke og vedligehol-
de huset.

Bådsmanden var ofte dygtig til hånd-
værk som skomagerarbejde og skræd-
deri, så han behøvede sjældent at være 
arbejdsløs i hjembyen. Men der var be-
grænsninger i forholdet til de faguddan-
nede håndværkere: Det var forbudt at 
anvende læredrenge eller håndværks-
svende, og det var heller ikke tilladt at ind-
rette et værksted.

Mindst en søndag om måneden skulle 
bådsmanden møde op i uniform til ekser-
cits ved kirken, så sognebørnene kunne 
se på deres “krigere”. Før samlingen skulle 
de stille op til mønstring af korporalen.

Trods fattigdom så bådsmændene 
mere af den store verden end de rigeste 
storbønder i sognet. De havde desuden i 
tjenesten lært pli og disciplin. Mange hav-
de gået på skoler og kurser under uddan-
nelsen og dermed lært at læse og skrive. 
Det medførte, at mange af sognets funk-
tioner, fx som kirkebetjent, blev udført af 
bådsmænd. Af og til blev bådsmænd hy-
ret som lærere i småbørnsskoler.

Livet ombord
Tjenesten for en bådsmand varede fire 
måneder hvert år og omfattede eksercits, 
vagter samt arbejde på flådens værft og 
værksteder. Sognets redningsbådsmænd 
skulle derimod gøre tjeneste 12 måneder 
hvert tredje år. Bådsmanden havde vagt-
tjeneste af forskellig karakter. Eksercitsen 
blev forlagt til havnen, hvor bådsman-
dens opgaver om bord var håndtering af 
artilleri og bestykning, som orlogsfartøjet 
var udrustet med.

Bådsmandens kompetencer var opdelt 
i tre klasser: ubefaren, befaren og første 
klasse. Med betegnelsen “første klasse” 
kunne han udnævnes til korporal, når en 
sådan funktion blev ledig, og det indebar 
også et løntillæg.

I krigstid kunne en bådsmand være 

i tjeneste, så længe krigen varede, eller 
så længe der var behov for beredskab. I 
fredstid kunne man vende tilbage til de 
almindelige langture, som dog kunne 
byde på farer i form af ulykker og forlis. 
Også sygdomme som pest og kolera kun-
ne ramme besætningen.

Den sidste gik på pension i 1932
Bådsmanden skulle være i tjeneste, så 
længe han var duelig til krigstjeneste. Kun 
undtagelsesvis bevilgedes afsked før pen-
sionen, fx for uduelighed, skrøbelighed 
eller alderdom.

Bådsmanden og hans store familie sad 
ofte i små kår. Efter sin afsked blev de øko-
nomiske problemer givetvis større, fordi 
han måtte forlade sit bådsmandstorp.

I 1887 blev det besluttet at udfase båds-
mands-organisationen og indføre vær-
nepligt. De bådsmænd, der allerede var 
ansat, kunne fortsætte, til de fik pension. I 
1932 gik den sidste bådsmand på pension.

MERE OM  
BÅDSMÆNDENE

• Vil du se, hvordan et bådsmands-
torp så ud og vide mere om båds-
mændene i den lille landsby Höryda 
ved Fridlevstad, er Blekinge Muse-
um i Karlskrona et besøg værd.

• Man kan også finde mange in-
formationer på museets website: 
www.blekingemuseum.se > Søk i 
databaser > Höryda genom tiderna

•  Museet har udgivet et lille skrift  
om bådsmandslivet: Båtmans-
boken (www.blekingemuseum.se 
> pages > 1018)

• I tilknytning til museet kan man se 
et eksempel på en bådsmandstorp 
(www.blekingemuseum.se > pa-
ges > 539)

På Blekinge Museum kan man få et godt indtryk af, 
hvordan de gamle bådsmandstorper var indrettet. 
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Kontakt os 
hvis du 

vil vide mere! 

Vil du tjene penge på dit

sommerhus? 

Sveriges største formidler af feriehusudlejning
+46 (0)31 304 55 70 I novasol@novasol.se I www.novasol.se  

Gæster fra hele Europa 

Lang udlejningssæson 

Mere end 20.000  
udlejningspartnere  

Markedets bedste 
tryghedsforsikring 

Vælger du at udleje dit feriehus via NOVASOL,  
får du flere gode fordele!

25 % rabat på NOVASOL 
50.000 andre ferieboliger i 26 lande.

2282_0419_AD_Danske husejer-SE-178x265_DK.indd   1 03-05-2019   11:43:09
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Din 
ejendomsmægler 

i Kronoberg, 
nord Skåne og 
Blekinge Län

Smålandsoperan  
presenterar  
Donizettis opera

Libretto av Giovanni Ruffini  
I regi av Anders Aldgård

Åseda Folkets Park  
20.7–10.8 2019
Köp biljetter på:

smalandsoperan.se

0732-02 71 91 • 0451-227 91 www.kjellqvistsallservice.com

Vi arbetar i hela Skåne samt södra Småland och Halland
Insatsrör med 
30 års garanti

• Installerar/reparerar kaminer och skorstenar.
• Nedplockning av ”besvärliga” träd.
• VVS-auktoriserad för Säkert vatten.

• Installerar och servar värmepumpssystem.
• Utför alla sorters snickeriarbeten.
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I samarbejde med XL-Bygg Osby

+46 732-02 71 91    +46 451-227 91    www.kjellqvistsallservice.com    info@kjellqvistsallservice.com

DR A K A MÖL L A N G Å R D S HO T E L L
För mer info w w w.dra kamollan.com/opera

MIDSOMMARDAGEN 22 JUNI 15.00–21.00 
ANNANDAG MIDSOMMAR 23 JUNI 12.00–18.00 

Årets opera är Mozarts 
 komiska opera Figaros bröllop

i regi av Guido Paevatalu

guid  pera

DRAKAMÖLLAN 
KULTURFESTIVAL

I år också med spännande 
samtal från scenen med 

 bland andra Mogens Lykketoft  
och Mette Holm. 
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EFTERLYSNINGER

Har du gode råd imod flåt?

Sommeren er over os, og det betyder ofte 
flåt på kroppen, når man bevæger 
sig meget i naturen omkring sit 
torp. Har du gode råd til at undgå 
flåt, som du vil dele med andre? El-
ler tips til, hvordan man bedst fjerner 
dem? Har du særlige råd om husdyr 
og flåt, hører vi også gerne om dem.  
Skriv til redaktion@torpare.dk.

Har du lyst til at skrive om dit torp?

Har du for nylig bygget om eller renoveret dit torp, 
og vil du gerne dele dine erfaringer med andre torpare?

Har du haft nogle dejlige kultur- eller naturoplevelser i Sveri-
ge, som kunne være interessante for andre, fordi du har gode 

tips til, hvordan andre kan opleve det samme?

Eller har du bare en spændende historie om dit torp 
eller den måde, du og din familie bruger det på?

Så skriv til redaktion@torpare.dk. TORPARE er nemlig altid interes-
seret i nye skribenter og nye historier, så vi kan gøre bladet endnu 
mere relevant og vedkommende.

ANNONCE

HUS SØGES
 

Kære alle.
 

Jeg har skrevet til jer før, 
da vi flere gange har lejet/lånt 

hus/stuga i Sverige.
 

Nu er det tid igen 
til at se et nyt område 
i Sverige. Max 2 timer 

fra Helsingborg.
 

Vi kan tilbyde en lav 
leje incl. vedligeholdelse af 

hus/stuga og grund.
 

Det er Merete, som arbejder på 
Frederikssund Sygehus  

30 timer, og jeg Torben, som 
arbejder 21 timer hos 

ORBICON. Vi bor i Hillerød.
 

Vi ser frem til at 
høre fra dig/jer.

 
Med venlig hilsen

 
Torben Porst

+45 2295 7311

Detaljebilleder er ofte 
bedre end store over-
sigtsfotos.

Gå tættere på, end du 
tror, du skal. Især hvis du 
tager portrætfotos.

Tager du naturbilleder, 
kan det være fint at have 
en gren, nogle sten eller 
blomster i forgrunden – 
så sætter det den store 
natur i perspektiv.

3 TIPS 
 TIL DET GODE FOTO:

1

2

3

SEND DINE FOTOS TIL 
redaktion -@torpare.dk. 

Sender du fra telefon, så sæt 
fotokvalitet på den bedste 
– dvs så mange pixels som 
muligt. En tommelfingerregel 
er, at 2400 x 3500 pixels er så 
god kvalitet, at det kan fylde 
en A4-side. Skal fotos fylde 
mindre, kan man klare sig 
med færre pixels. Fotos skal 
være i 300 dpi for at kunne 
trykkes i vores blad.

VIL DU DELE DINE FOTOS MED BLADET TORPARE?
Når man er torpare, elsker man som regel at 
tage billeder i og omkring sit torp. Mange 
kan også lide at dele deres fotos – så hvorfor 
ikke dele med TORPARE? Vi vil rigtig gerne 
se de fotos, du tager. Ikke mindst hvis du har 
et specielt hus eller har oplevet noget sær
ligt i naturen.

I dette nummer har vi fx et tema om bål. Vi 
vil gerne se DIT BÅLSTED, så send os endelig 
fotos, hvis du har nogen.

I næste nummer sætter vi bl.a. fokus på OM-
BYGNING OG RENOVERING, så har du fotos 
fra en ombygnings eller renoveringsproces, 
så send dem endelig.

Og sidst men ikke mindst: Har du taget 
spændende fotos med dit VILDT KAMERA 
(af en nogenlunde kvalitet)? Så send dem. Vi 
skal bruge dem til et senere tema.
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Nu er der ingen grund til at gemme tossekassen i 
garagen eller ude i laden. I hvert fald for største

delen af de udenlandske fritidshusejere i Sverige.  
Foto: Dmitry Sosenushkin / Shutterstock.com.

SKAL DU RENSE DIT SPILDEVAND?

Ring på tlf. 5598 9800
Biokube.dk  //  mail@biokube.dk

SÆRLIG RABAT 
TIL DANSKE 

TORPARE

Danske BioKube er førende inden for spildevands- 
rensning – også i Sverige. Vi vejleder dig fra  
installation og igennem hele anlæggets levetid.

Hvorfor er BioKube bedst?
• Eneste minirens verificeret til sommerhusbrug
• 20 års procesgaranti ved indgået serviceaftale
• Udviklet til de strenge nordiske miljøkrav
• Over 4000 anlæg i Danmark og over 800 i Sverige

Eneste dansk talende ejendomsmægler med kontor i 
Småland og Blekinge! 
Dette giver dig sikkerhed og tryghed i 
ejendomshandlen uden sprogforviklinger.

Skal du sælge ejendom i sydlige Småland, nordøstre Skåne 
eller Blekinge, så kontakt os for en gratis markedsvurdering 
på tlf. +46 477 10 000 eller jj@egendomsbyran.se 

EGENDOMSBYRÅN er samarbejdspartner 
med Danske Torpare, hvilket giver dig 
gode vilkår og rabatter.

HOS EGENDOMSBYRÅN
formidler vi alle typer ejendomme og har altid 
personlig fremvisning – også i weekenden. 
Vi hjælper dig trygt igennem hele ejendomshandlen. 
Har I selv handlet ejendommen, hjælper vi jer 
gerne med handelsdokumenterne.

Storgatan 56 - 362 30 Tingsryd - Man-fredag 8.30-17, lørdag 10-12
Kungsgatan 21B, 372 30 Ronneby -  Man- fredag 9-17, lørdag 10-12

Tel: +46 (0)477-10 000 - www.egendomsbyran.se

Vi har nu også kontor i Ronneby på Kungsgatan 21B. Kontoret åbnede i maj og I er altid vel-
komne til at komme forbi og hilse på.

Jørgen Melanie Edona Christina Annika Martin

  

Kender du Danske Torpares netværk?
Én af Danske Torpares vigtige opgaver er at være med til at danne netværk blandt medlemmerne og  

skabe mulighed for videndeling og erfaringsudveksling. Derfor har vi etableret forskellige netværk ud  
fra medlemmernes efterspørgsel. Lige nu har vi blandt andet et aktivt jagtnetværk, skovnetværk og  

udlejernetværk. Læs mere og bliv en del af et netværk på torpare.dk



  Torpare I juni 2019 27

WEB
SHOP

WWW.TORPARE.DK/SHOP

ØKOLOGISK 
 VISKESTYKKE MED 
KRYDDERURTER
Rosmarin, purløg og bredbla-

det timian er nogle af de lækre 

krydderurter, der er afbilledet på 

dette viskestykke, som bringer 

sommerens urtehave helt ind i 

køkkenet.

Pris: 65 kr. + porto.

GLASKARAFFEL MED 
DALAHEST
Karaffel i glas med dalahäst og 

korkprop. Et festligt indslag til 

frokost bordet, når der skal ser-

veres fx lemonade eller saft.

Pris: 220 kr. + porto.

Til frokostbordet i det fri:

THERMO-DRIKKEDUNK 0,5 L
Flot termodrikkeflaske i fødevaregodkendt 

rustfrit stål. Den dobbeltvæggede ter-

mofunktion holder dine drikkevarer kolde 

i timevis året rundt og er derfor en oplagt 

følgesvend på sommerens korte og lange 

ture i det fri.

Pris: 179 kr. + porto

MADKASSE
Flot madkasse med elg på låget til som-

merens vandreture i de svenske skove. 

Madkassen indeholder ingen kemikalier 

og er kun lavet af rustfrit stål, som er god-

kendt til madvarer.

Pris: 249 kr. 

+ porto.

STØBEJERNS- 
KAMMERSTAGE
Denne dekorative lysestage er 

fra svenske Spegels og sætter 

et smukt præg, når der skal 

levende lys på bordet senere 

             på aftenen.

              Pris: 135 kr. + porto. 

VISKESTYKKE MED 
SMØREKNIV
Bomuldsviskestykke med smør-

rekniv i træ. Flot på det svenske 

sommerbord. 

Pris: 79 kr. + porto.

Dæk et smukt  
svensk sommerbord
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Opgiv ikke køkkenhaven på torpet
– men gå efter hurtig succes

Selv om man ikke er på torpet hele tiden og ofte 
kæmper med tør sandjord, er det stadig muligt at 
få glæde af en køkkenhave. Det handler bare om at 
forbedre jorden og vælge hårdføre krydderurter og 
nemme grøntsager, der giver hurtig succes, råder 
haveekspert Jesper Carl Corfitzen.

TEKST: KIRSTEN MARIE JUEL JENSEN 
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Opgiv ikke køkkenhaven på torpet
– men gå efter hurtig succes

E n køkkenhave kan godt virke 
som et umuligt projekt på en 
knoldet, klippet naturgrund 
med tør sandjord eller på et 

sumpet område med klæg lerjord, alt ef-
ter hvor man har sit torp. Men Jesper Carl 
Corfitzen, havefaglig ekspert hos Bolius 
– Boligejernes Videncenter, mener ikke, 
torpare behøver at opgive at dyrke egne 
grøntsager.

“Start med at se på jorden, og hvordan 
du kan forbedre den. Har du tør sandjord 
eller en sur jord, hvor du trænger til at få 
hævet pH-værdien, bør du hver forårssæ-
son lægge et tre-fire cm lag almindelig 
kompostjord over hele det område, hvor 
du ønsker at dyrke noget. Det skaber en 

bedre hummus og holder bedre på fug-
ten i de perioder, hvor du ikke er der til at 
vande,” siger han.

Det er vigtigt, man ikke bare giver 
kompost én gang. Det skal gentages hver 
sæson for at sikre en holdbar jordforbed-
ring. Hvis man vil skabe et surbundsbed 
til fx blåbær, skal man i øvrigt ikke bruge 
almindelig kompost. Så kan man bruge 
et tykt lag af forskellige fyrrenåle, som de 
fleste har gode muligheder for at samle 
bunker af i Sverige.

Mange løg og krydderurter
passer sig selv
Når jorden på denne måde er blevet 
gødet og beriget, er der sådan set ikke »
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» grænser for, hvad man kan dyrke. Men 
eftersom de fleste torpare ikke kommer 
op til deres svenske hus hver uge i for-
års- og sommersæsonen, er det vigtigt 
at overveje, hvad der er realistisk at få 
succes med.

“Det er nok ikke en god idé at slå sig 
op på salat, der går omkuld, inden næ-
ste gang, du kommer. At dyrke kartofler, 
tomater og gulerødder kan også være 
lidt optimistisk. Til gengæld er der rigtig 
mange slags løg, som både kan pryde i 
haven og er gode i madlavningen. Som 
purløg, pibeløg eller ramsløg. Måske kan 
de visne i tørre perioder, men så kommer 
de igen, så snart der kommer regn,“ siger 
Jesper Carl Corfitzen og fortsætter:

“Hårdføre krydderurter er også en su-
pergod ting at dyrke. Som rosmarin og 
salvie. De klarer i stor udstrækning sig 
selv, og dem kan du få glæde af til fro-
kostbordet, så snart du kommer på tor-
pet. Det handler simpelthen om at sørge 
for, at du tænker i nytteværdi og ikke får 
en havenegativ oplevelse i stedet for ha-
veglæde.”

Naturen kan give et fingerpeg
Jesper Carl Corfitzen mener også, at 
naturen omkring torpet kan give et fin-
gerpeg om, hvad man kan lykkes med at 
dyrke på sin egen grund. Er der fyldt med 
vilde hindbær og andre bærbuske, så er 
det måske dét, der skal fylde i haven. Og 
lokale plantecentre kan selvfølgelig også 
give gode råd om, hvad der trives i den 
svenske jord med minimal pasning.

Hvis man ved, man skal være på tor-
pet over en længere periode på seks-syv 
uger om sommeren, giver det dog flere 
muligheder.

“Så kan du så hurtigt-producerende 
ting som salat og radiser, som du faktisk 
kan nå at få glæde af, mens du er der. 
Eller du kan sørge for at så en uge eller 
to, før du skal være i dit hus i en længere 
periode,” siger han.

Tag børnene med i haven
Køkkenhaven er altså helt klart en mulig-
hed på torpet. Og faktisk mener Jesper 

DE TRE VIGTIGSTE 
RÅD TIL SUCCES 

1. Læg et tykt lag kompost på 
jorden i køkkenhaven hvert 
forår.

2.  Vælg hårdføre planter og kryd
derurter, der næsten kan klare 
sig selv.

3.  Se dig omkring i den svenske 
natur. Hvad der gror her, kan 
I som regel også dyrke i jeres 
have.

Carl Corfitzen, det er vigtigt at kaste sig 
ud i at dyrke den. Ikke bare for frokost-
bordets skyld. Også for børnenes.

“Du behøver ingen trampoliner eller 
iPads til ungerne, hvis du får anlagt en lil-
le køkkenhave. Så har du automatisk en 
dejlig aktivitet, som børnene kan være 
en del af. De kan godt bære den lille 
vandkande, rive eller hjælpe med at hive 
løg op eller plukke krydderurter. Vi har 
været alt for slemme til at udelade bør-
nene i vores naturforståelse. Men det er 
så vigtigt, de får indblik i naturen og kli-
maet og lærer at agere i det. At tage dem 
med i havearbejdet er en af måderne at 
lære dem det,” siger han.   

                          ■
 

DEL JERES 
 HAVEOPLEVELSER
Hvad har I fået til at lykkes i den 
svenske køkkenhave? Og hvad går 
det slet ikke at dyrke? Del jeres tips 
med andre torpare. Send dem til 
redaktion@torpare.dk.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE VARDIA 
Vardia i Danmark har sammen med Danske Torpare udviklet en forsikring til danskere med 
fritidshus i Sverige. 

Med en Vardia Fritidshusforsikring får du: 
1. Danske forsikringsvilkår 
2. Dansk skadebehandling 
3. Dansk police. 

 
Ring til os på 70 10 60 60, og lad os tage en snak om, hvordan vi bedst dækker netop dine 
behov.  
Du kan læse mere om Vardia Fritidshusforsikring på www.vardia.dk/privat/partner/danske-
torpare. 

 

FFåå  nnuu  1100%%  ppåå  
ddiinnee  øøvvrriiggee  
ffoorrssiikkrriinnggeerr 
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“Det har ikke rigtig 
været sommer, før vi 
har været i Sverige”

I familien Lemvig kan de ikke forestille sig en sommerferie uden at tilbringe 
tid på ødegården. Selv Astrid på 16 har afsat tre uger til idyl og de mange gode 
badesteder.

E gentlig havde Martin og Ka-
ren lovet hinanden, at fritids-
huset i Sverige ikke skulle 
erstatte ferierne sydpå. De 

ønskede ikke, at drømmen om de sven-

ske skove og søer skulle afholde dem fra 
at opsøge andre oplevelser ude i ver-
den. Men det har vist sig, at de ikke kan 
undvære huset, når sommerferien står 
for døren.

“Vi har prøvet at tage til Italien et par 
gange i ferien, men det er, som om det 
ikke er blevet rigtig sommer, uden at vi 
har været en tur i Sverige,” siger Karen 
Lemvig. Hun bor i Nordjylland med sin 

TEKST: MADS VOLQUARTZ  /  FOTO: KAREN LEMVIG
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Jo ældre børnene er blevet, jo mere spændende og klippefyldte er deres yndlingsbadesteder 
blevet.  

mand og tre børn: Astrid på 16, Robert 
på 14 og Anton på 10.

Ungerne er flasket op
med ødegård
“Vi har været lidt spændte på, hvor 
længe vi kunne blive ved at trække vo-
res børn med derop. Men det har fak-
tisk været nemt. Også selv om vi ikke 
har noget fjernsyn i huset. De har altid 
elsket at være deroppe og glæder sig 
altid til at skulle afsted. Og selv om vo-
res store pige er 16 år, går på efterskole 
og har kæreste, så har hun alligevel af-
sat tre uger i sommerferien til at skulle 

til Sverige med os andre,” siger Karen 
Lemvig.

Hun mener, at børnenes fortsatte 
inter esse for Sverige og familiens hus 
blandt andet skyldes, at de bliver inddra-
get i de forskellige gøremål.

“Børnene hjælper med at male og va-
ske op og slå græs. Og hvis de hjælper til, 
så kan vi også hurtigere blive færdige, så 
vi har mere tid til at tage på tur eller lave 
andre sjove ting sammen,” siger Karen.

I familien har de en aftale om, at det 
kun er formiddagen, der skal bruges på 
at gøre huset i stand. Resten af tiden er 
sat af til udflugter og familiehygge.

Skiftes til at vælge badesø
Selv om familien bruger huset hele året 
rundt, er det sommerhalvåret, de glæ-
der sig mest til.

“Børnene skiftes til at få lov til at væl-
ge, hvor vi skal køre hen for at bade. 
Og i takt med, at de er blevet ældre, 
er det gået fra at være små søer med 
sandstrande til steder, hvor man kan 
springe ud i vandet fra klipper,” fortæl-
ler Karen.

Familien Lemvigs svenske fritidshus 
ligger ganske strategisk i forhold til ud-
valget af badesteder. I et smørhul mel-
lem Vänern og Vättern og et par stenkast »
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fra den lange Göta kanal ligger det røde 
træhus i, hvad der bedst kan betegnes 
som et slaraffenland for badeglade per-
soner.

“Vi har altid badetøjet med, når vi 
tager på tur, for det kunne jo være, vi 
kom forbi en sø. Og så stopper vi altså 
op og går ud og bader,” lyder det.

Den nordjyske familie tager færgen 
fra Frederikshavn til Göteborg, når de 
skal op til deres hus. Fra Göteborg har 
de omtrent to en halv times kørsel til 
huset.

Vores aske skal spredes  
i stendiget
“Vi har sagt, at når vi engang dør, så 
skal vores aske spredes ud over sten-
diget. Det, synes min mor, er noget 
pjat, hvorfor skal det være i Sverige, når 
vi er fra Danmark? Men det er jo dér, 
alle vores gode, gode minder er fra. Og 
det hæfter børnene sig også ved nu, så 
det næsten altid er sommerferierne i 
Sverige, de nævner, når de tænker på 
vores oplevelser og hyggelige stunder 
sammen. Vi hygger os også derhjem-
me, men Sverige er bare meget vigtigt 
for børnene,” siger Karen.

Når de er i Sverige, sover børnene i 
det samme rum oppe på førstesalen, 
hvor der er et aflangt værelse med 
plads til tre senge. Turene til Sverige og 
måden at være sammen på som familie 
har børnene også lært meget af.

“De kan ikke huske, at vi ikke har haft 
huset. Jeg tror, vores børn har fået en 

forståelse for en anden kultur. Og så 
har de lært, at det ikke behøver koste 
noget, før det er sjovt at være sammen. 

Vi har lært vores børn, at penge ikke 
er alt, og at du ikke bliver lykkelig af  

at have en stor bil eller at rejse for-
skellige steder hen, hvis du ikke har 
noget nærvær med andre,” siger Ka-
ren.

■

DET ER FØRST 
SOMMER FOR 
FAMILIEN, NÅR DE …

• Kører op langs stendiget mod 
torpet 

• Bader i Götakanalen 

• Spiser köttbullar med tyttebær og 
sennep 

• Har fundet kantareller og lavet 
blåbærsyltetøj 

• Besøger de svenske naboer 

• Kører ud for at kigge efter elgen i 
skumringstimerne, hvor far altid 
siger: “Det er nu, det er godt at se 
elg.”

»
Köttbullar og prinskorv på engangsgrill på klipperne ved en skøn skovsø. Så er det ved at være 
sommer i Sverige.



Nu kan du som är medlem i Danske Torpare 
börja surfa riktigt snabbt var du än har ditt 
drömboende. För bara 349 SEK/mån i 24 
månader (ordinarie pris 449 SEK/mån) får du 
mobilt bredband från Telenor Sverige med en 
surfpott på hela 200 GB. Eftersom vi erbjuder 
en del av surfpotten även utanför Sverige kan 
du mycket väl ta med dig bredbandet över 
bron och på semesterresan söder över. 

Dessutom bjuder vi på routern (Huawei B525, 
värde 2290 SEK) och uppläggningsavgiften 
(värde 250 SEK). På köpet får du förstklassig 
täckning, så det finns all anledning att tro att 
Sverige blir ditt nya surfparadis. 

Med detta exklusiva erbjudande sparar  
du hela 4 940 SEK.

Besök din närmaste Telenorbutik i Sverige så 
hjälper vi dig att fixa snabbare surf. Ta med din 
legitimation och medlemsuppgifter. 
Hitta din Telenorbutik på www.telenor.se/
kundservice/hitta-butik/

Erbjudandet är endast giltigt för Danske Torpares medlemmar. Erbjudandet går endast att teckna i Sveriges Telenorbutiker. Fakturas via mobilapplikationen Mitt Telenor för 0 SEK per månad eller via pappersfaktura 49 SEK per månad.  
Minsta möjliga kostnad 1 959 SEK. Minsta totalkostnad 24 månader 8 376 SEK. Erbjudandet gäller tills vidare. Se fullständiga villkor för våra abonnemang och tjänster på www.telenor.se. Med reservation för tryckfel och prisförändringar.

Gör Sverige till  
ditt surfparadis

Täckningskarta

Tre Telenor

200 GB
349 SEK

EXKLUSIVT 
ERBJUDANDE

/månad i 24 månader
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TORPAREBREVKASSEN?

Spørg eksperterne til råds
Hvad skal du huske, når du køber eller sælger hus i Sverige? Hvordan graver 
man en ny brønd? Hvordan er de svenske regler om skorstensfejning? Og hvad 
gør I, hvis I vil restaurere den gamle spis? Hos Danske Torpare sidder frivillige 
tekniske og juridiske rådgivere klar til at give kvalificeret rådgivning om alt, der 
drejer sig om torpet, og hvordan det svenske system fungerer.

Skriv dit spørgsmål til mail@torpare.dk. Husk at angive medlemsnummer og 
telefonnummer og hvilken kommune, torpet ligger i.

Jesper Holm er uddannet tømrersvend, 
bygningskonstruktør og arkitekt og har 
arbejdet i byggebranchen i 40 år. I fritiden 
har han blandt andet totalrenoveret sin 
skånelænge. Han kan rådgive om arkitek
tur og byggeteknik med mere.

Torben Holst er uddannet kulturhistorisk 
konservator og har i mange år arbejdet 
som konservator ved Nationalmuseet, 
blandt andet med Frilandsmuseets gamle 
gårde. Han kan derfor rådgive om, hvor
dan man restaurerer og bevarer originale 
detaljer i torpet som bygningsbeslag, ge
lændere og andet fint, gammelt inventar.

Anders Larsen er uddannet murer og tek
nikumingeniør inden for bygge og anlæg 
og har arbejdet med salg af tekniske pro
dukter. I dag eksporterer han filtersystemer 
i sit eget firma. Han har gennemrestaureret 
sit svenske 1800talshus ved Fegen og 
forsynet det med blandt andet smålands
tapet, el fra solceller og inverter, vand fra 
hydrofor og afløb gennem en nyetableret 
trekammerbrønd med infiltration. Det er 
især erfaringerne herfra, han vil kunne 
videregive i den tekniske rådgivning.

Bjørn Donnis er uddannet civilingeniør i 
kemi og har i mange år arbejdet med at ud
vikle raffinaderiprocesser, der fjerner svovl og 
andre forurenende stoffer fra benzin og olie. 
Kemien er nyttig, når man skal forstå drik
kevandsanalyser og rensning af spildevand, 
og derfor kan han blandt andet rådgive om 
etablering af brønd. Og så har han stor viden 
om linoliemaling og andre typer af maling.

Lars Holm Rasmussen er advokat og 
har en meget stor viden om boligkøb 
og salg i Sverige, svensk ejendomsret, 
generationsskifte og mange andre dele af 
den svenske lovgivning, der knytter sig til 
torpet. Derudover kan han formidle kon
takt til de svenske advokater Mats Nilsson 
og Johan Fernvall, hvis man har brug 
for juridisk bistand i Sverige eller endnu 
mere specifik rådgivning om de svenske 
juridiske krinkelkroge.

Tjek her, hvem du kan spørge til råds:
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»

TORPAREBREVKASSEN

Det skal du tænke på,  
når du  køber hus i Sverige
En af Danske Torpares frivillige rådgivere giver her gode råd om, hvad man skal 
overveje, når man køber hus i Sverige. Fx i forhold til beliggenhed, hustype og 
husets stand. Har du allerede et torp, kan det være til inspiration, hvis du skal 
købe et nyt eller vil rådgive venner og familie.

TEKST: JESPER HOLM 

Soldatertorp er, hvad fleste forbinder med en ødegård/torp. De er ofte små, ligger afsides og er beklædt med lodret bræddebeklædning. 
 Betegnelsen stammer fra dengang, hjemvendte soldater fik tildelt et hus og jordlod af staten. 
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H vorfor vil I vælge at købe 
feriehus i Sverige? Fordi 
naturen er meget større og 
vildere end i Danmark. Må-

ske kender I nogen, der har hus i Sveri-
ge og har ad den vej fået øjnene op for, 
hvor hyggeligt det er at være sammen 
i  Sverige. Endelig er der økonomien: I 
får meget mere hus for pengene i Sve-
rige, selv om priserne er steget de se-
nere år.

Hvilken afstand og beliggenhed?
Alligevel er der en række ting, I skal hu-
ske at tage med i overvejelserne, inden 
I skriver under på den svenske drøm. 
For eksempel er det vigtigt at have 
afstanden mellem sit danske hjem og 
huset i Sverige med i overvejelserne. 
Ønsker I et hus, der nemt kan nås i 
weekenderne, eller vil I kun bruge det i 
længere ferier? Jo længere væk, jo billi-
gere er husene. Til gengæld koster det 
mere tid og brændstof.

Når maksimalafstanden er tegnet 
ind på landkortet, melder den næste 
beslutning sig: Hvilken beliggenhed 
ønsker I jer? Ved vand, i en skov, i nær-
heden af en fiske- eller badesø, ved 
en å, ensomt beliggende eller tættere 
på andre? Vær opmærksom på, at der 
kan være en ekstra “gevinst” særligt i 
tæt skov og våde områder: masser af 
myg og de små knot, der kan begrænse 
udendørsglæderne i de lyse sommer-
nætter.

Stenhus eller træhus?
De fleste har et falurødt træhus i tan-
kerne, når de tænker på at købe hus i 
Sverige. Men der er flere muligheder. 
Stenhusets facade er generelt mindre 
vedligeholdelseskrævende end træ-
husets. Det tager forholdsvis lang tid at 
varme det op, da det har en stor masse, 
men det holder så til gengæld længere 
på varmen. Ombygning er mere be-
sværlig, da ændringer af murede kon-
struktioner ofte er både komplicerede 
og tidskrævende.

Træhusets facader skal vedligehol-
des med jævne mellemrum – som 
oftest ved malebehandling – for at 
forhindre træet i at rådne. Det er for-
holdsvis hurtigt at varme op, da det 
har en lille masse sammenlignet med 
stenhuset, og er derfor mere velegnet 
til weekend- og korttidsbrug. Nogle 
træhuse er opført i spinkle materialer 
og derfor mest velegnet til sommer-

Længehus / Skånelænge ses som 
regel kun i det sydligste Sverige og er 
i princippet nært beslægtet med det 
danske bondehus med en boligdel og 
en stalddel til dyr og foder. De blev 
bygget som rene tømmerhuse med 
vandret liggende tømmer eller som 
bindingsværk med udfyldningsmur-
værk – som regel udvendig beklædt 
med lodret bræddebeklædning. Huse-
ne er rummelige og forholdsvis enkle 
at gå til, men man skal være opmærk-
som på, om ydervægs-konstruktionen 
er fri af terrænet, da husene oftest lig-
ger på flad mark, der hæver sig med 
årene.

Landsteder er jo et vidt begreb, men 
her menes en ejendom med et pom-
pøst og rummeligt hovedhus samt én 
eller flere stald-, bolig-, garage- og for-
rådsbygninger omkring en gårdsplads. 
De har ofte en smuk beliggenhed og 
store jordtilliggender, hvis de ikke er 
solgt fra. Hovedhuset er som regel ud-
ført i høj kvalitet med mange og store 
rum, højt til loftet og ofte fine snedker-
detaljer. Priserne er så også væsentlig 
højere end for de øvrige bygningsty-
per.

Kan du leve uden toilet
og rindende vand?
Når I vælger hustype, afhænger valget 
selvfølgelig også af krav til funktioner. 
Der findes mange svenske landhuse 

Svenske byhuse kan være opført i både mursten og træ. De ældste og mest charmerende ligger 
ofte i kvarterer, hvor der stilles krav til vedligehold og overholdelse af byggeskik.

brug. De gamle, klassiske træhuse er 
dog ofte af solid kvalitet. Ombygning 
af et træhus er som regel også enklere 
end af et stenhus.

Mange typer at vælge imellem
Derudover er der flere forskellige hus-
typer at overveje.

Byhuse kan være opført både som 
stenhuse og som træhuse, afhængig 
af den stedlige byggeskik. I Skåne ses 
ofte bindingsværkshuse med mur-
værksudfyldning. Oftest indgår de fi-
neste af dem i et bevaringsværdigt by-
miljø med krav om vedligeholdelse og 
overholdelse af byggeskik, frednings-
bestemmelser og lokalplan. Husene er 
typisk to-tre etager høje og kan være 
50 til 200 år gamle.

Soldatertorp ligger ofte lidt afsides 
og er nok den type hus, de fleste for-
binder med en ødegård / torp. Der fin-
des forskellige varianter. Fælles for dem 
er, at de er bygget af liggende tømmer i 
forskellige udgaver, udvendig beklædt 
med lodret bræddebeklædning med 
lister over samlingerne og malet med 
”rödfärg” med hvid- eller gulmalede 
vinduer. Husene er ret små, men har 
tit tilknyttet et eller flere udhuse. Ofte 
står de i oprindelig stand og kræver en 
kvalificeret opgradering. Betegnelsen 
stammer fra, at hjemvendte soldater af 
staten fik tildelt et lille hus og et stykke 
land, som de kunne dyrke.
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HVILKEN STAND KAN HUSET VÆRE I?
OG HVAD KRÆVER DÉT?

1 Huset er originalt som bygget, 
løbende vedligeholdt, men ikke 
moderniseret. Dette ses efterhån-
den yderst sjældent, oftest i for-
bindelse med dødsboer. Man kan 
glæde sig over at kunne se det 
oprindelige og selv vælge, hvor 
meget man vil lave om. Samtidig 
er man sikker på, at der ikke er 
udført ukvalificeret modernise-
ring. At gå i gang med at ændre 
sådan et hus kræver viden om 
den anvendte byggeteknik. Her 
anbefales Bibelen for renovering: 
“Så renoveras Torp & Gårdar”, der 
kan købes hos Danske Torpare.

2 Huset står tilsyneladende origi-
nalt, men er ombygget / renove-
ret for at imødekomme nye krav. 
Her er det vigtigt at holde tungen 
lige i munden, for det kan vise sig, 
at nogle af de ændringer, der er 
foretaget, måske skader eller har 
skadet huset. Der kan fx være tale 
om ukritiske indgreb i husets bæ-
rende konstruktioner eller forkert 
efterisolering, tætning af huller til 
ventilation af rum og konstrukti-
oner for bedre varmeøkonomi. 
Her vil en byggesaglig vurdering 
være en god investering.

3 Huset står som et renoverings-
objekt og sælges dårligt vedli-

uden toilet, kommunalt vand og af-
løb, hvor man nøjes med egen brønd 
og udedas. Det er en god idé at tage 
stilling til dette på forhånd, da det er 
klart billigst at få installationerne med 
i handlen, frem for at skulle etablere 
dem selv. Udover bekvemmelighed 
handler det også om vandkvalitet og 
håndtering af spildevand.

Angående elinstallationer skal man 
være opmærksom på, om forsyningen 
er via luftledning eller jordkabel. Luft-
ledninger er sårbare i stormvejr og ofte 
af ældre dato, oftest er de kun bereg-
net til belysning og forsyning af mindre 
apparater. Da det er almindeligt, at op-
varmning med kakkelovne suppleres 
med el-radiatorer og / eller varmepum-
per – særligt i helårshuse – skal installa-
tionen også kunne bære dét. Så måske 
skal den opgraderes.

Men der er ikke noget så hyggeligt 
som kakkelovnsvarme, så sørg for at 
ildsteder og skorstene er godkendt af 
skorstensfejeren. Det kan nemt blive 
kostbart at renovere.

Hvad med prisen og økonomien
på længere sigt?
Selv om I køber et gammelt hus i god 
stand, så lad være med at spænde den 
økonomiske bue alt for hårdt. Der er 
altid noget, der skal ordnes eller skif-
tes, næsten uanset hvor fint det ser ud. 
Kan du ikke klare det selv, skal du have 
fremmed hjælp, så gem lidt kroner til 
uforudsete udgifter. Typisk minimum ti 
procent af købesummen.

Anderledes forholder det sig, hvis du 
køber et renoveringsobjekt. Der skal 
flere penge til istandsættelse, så prøv 
med at henvise til de fejl og mangler, 
du finder – det er din opgave ved hus-
køb i Sverige. Forsøg at få prissat de 

geholdt, måske ubeboet og for-
faldent. Det er af stor vigtighed 
at undersøge tilstanden af husets 
hovedkonstruktioner, tag, bjælke-
lag, ydervægge / kældervægge, 
især den nederste del mod terræn 
og tag. Ligeledes bør vinduer og 
yderdøre undersøges. Indvendig 
må man se efter, om skorstene og 
andre murede konstruktioner ser 
tilforladelige ud og er uden for 
store revner. Skorstene skal have 
været i brug inden for de seneste 
to år, hvis de ikke skal synes på ny. 
Man kan risikere krav om reno-
vering af skorstensrør fx med en 
stålforing. Også her er en bygge-
teknisk kyndig et must.

4 Nyere huse, typisk sommerhuse 
er som regel opført som et træske-
lethus med indvendig og udven-
dig beklædning. Det er ofte spink-
le konstruktioner, der sagtens kan 
holde i mange år, hvis de er udført 
rigtigt. Det er vigtigt at undersøge, 
om der er risiko for svamp / skim-
melsvamp, som nemt kan opstå, 
hvis konstruktioner og rum ikke er 
ordentligt konstrueret og ventile-
ret. Man kan ofte lugte skimmel-
svamp, før man kan set det. Svamp 
opstår typisk omkring og i bade-
værelser, men kan også findes an-
dre steder i huset, hvor der er fugt, 
fx i køkkenskab under vask.

påpegede mangler, og brug dem til 
forhandling om prisen. Det kan være 
nervepirrende, især hvis man har forel-
sket sig i stedet.

Ofte sælges huse i Sverige gennem 
budrunder, netop for at undgå oven-
nævnte prisforhandling. Slå koldt vand 
i blodet. Det kan jo være, du er den 
eneste, der byder.
Husk også at tænke driftsudgifter til dit 
svenske hus med, når du skal regne på, 
hvad din svenske drøm vil koste. Drifts-
økonomien omfatter bl.a. ejendoms-

skat i Sverige, ejendomsværdiskat i 
Danmark, eventuelle udgifter til kom-
munal vandforsyning og afløb, udgifter 
til el, renovation, forsikring, brænde, 
diverse materialer og måske assistance 
til ud- og indvendigt vedlige hold.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det 
danske håndværkerfradrag pt. (foråret 
2019) også omfatter feriehuse i Sverige.

Jesper Holm er tømrer, bygnings
konstruktør, arkitekt og frivillig teknisk 

rådgiver i Danske Torpare.
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På Alpackagården
holdes hovedet højt
En internationalt arbejdende erhvervsmand har slået sig ned på en lille gård og givet  

Lidhult-egnen i Småland en turistattraktion.

TEKST OG FOTO: JØRGEN LIND

Der er mange uldvarer til salg 
i butikken, som er indrettet ved 
siden af gårdens café.
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H vem minder det dig om: 
Hovedet altid højt hævet, 
selvbevidst. Håret sidder i 
en ejendommelig frisure, 

helt frem over panden. Munden er 
spidset. Mere intelligent end en hest. 
Vender rumpen til, hvis besøgende er 
uvelkomne.

Nu tror du måske, at vi skal til Det 
hvide Hus for at finde sådan en fyr, men 
stedet er en bondegård på Lidhult-eg-
nen i det sydlige Småland, som har 
specialiseret sig i alpakaer.

Turisme og avl
Alpakaen er et domesticeret, sydame-
rikansk pattedyr, der kan blive helt op 

Alpakaerne ser rolige ud, men kan løbe op mod 50 km i timen.

til 125 cm i højden og generelt er min-
dre end lamaen, som den i øvrigt ikke 
er så nært beslægtet med, hvilket man 
troede indtil for få år siden. I modsæt-
ning til lamaen bliver den heller ikke 
avlet som pakdyr, men for dens uld. 
Alpakaen holdes hele året på græs i 
3.500-5.000 meters højde i Andesbjer-
gene; omkring 80 procent af verdens 
bestand findes i Peru – og så er der alt-
så en lille flok i blandt andet Småland.

På Alpackagården i Kråkshult nær 
Lidhult vest for Ljungby i Småland op-
drætter schweiziskfødte Angela Buder 
og svensk-tyskeren Robert Ullmann 
de ullede dyr, som er blevet lidt af en 
seværdighed. Hele 36 nationali-
teter har besøgt stedet indtil nu. 
De fleste er svenskere, danskere 
og tyskere, men også eksotiske lan-
de som Sri Lanka, Bolivia, Armenien, 
Sydafrika og Kenya er på listen.

Besøgstallet stiger pænt år for år, 
men turismen udgør den mindste del 
af Alpackagårdens økonomiske grund-
lag. Avlen er vigtig. Et voksent dyr kan 
koste helt op til 30.000 kr., og det var 
da også avlsarbejdet, der oprindelig 
satte Robert Ullmann i gang med at 
beskæftige sig med de eksotiske dyr.

Det begyndte med
en avisartikel
Indtil for fire år siden arbejdede han 
som selvstændig translatørrådgiver i 
energibranchen. Han var altid på far-
ten.

“En dag sad jeg i Stavangers luft-
havn i min fine businesshabit og læ-
ste en artikel i Financial Times om al-
pakaer,” mindes Ullmann. “Der stod, at 
branchen var usædvanlig lukrativ. Det 
gjorde mig nysgerrig, og da jeg intet 
anede om alpakaer, fandt jeg frem til et 
billede af en alpaka på min iPad. Den 
smilede så charmerende til mig, at jeg 
på stedet besluttede at droppe rejseri-
et og silkeslipset for at hellige mig de 

herlige dyr.”
Få måneder senere havde 

han købt en flok alpakaer og 
en smålandsk landbrugsejen-
dom af et ægtepar fra Næstved, 

der havde den som feriebolig. 
Myndighedstilladelser blev givet, ud-
længernes tage blev fornyet, sanitære 
installationer udbygget, fagbøger stu-
deret. Desuden traf han sin nuværende 
kæreste, der boede på en nærliggende 
gård sammen med sine to teenage-
børn.

“Jeg har fået en drømmetilværelse her,” smiler 
den tidligere erhvervsrådgiver. 
“

”
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Dyrt, men dejligt
Fordi så mange nysgerrige kiggede in-
denfor, indrettede Ullmann faciliteter 
til turister, inklusive servering af kaffe 
og hjemmelavede vafler med fløde-
skum og syltetøj. For børnene er der 
legeplads, og for autocampere mu-
lighed for at overnatte og få et 
brusebad dagen derpå.

Når de besøgende har betalt 
deres entrébillet, får de en lil-

le introduktionssnak med værten, en 
pose foder og et opgavesæt, så de kan 
begive sig ud til indhegningerne og 
blive klogere på alpakaen.

En drømmetilværelse
“Det er utrolig sympatiske og kloge 

dyr, ” siger Robert Ullmann, som 
også fortæller, at alpakaerne lever 

i små grupper med én han og 
flere hunner. De har særdeles 

veludviklet lugte-, høre- og syns-
sans. Deres værste naturlige fjender 

er pumaen og kondoren. I flokken er 
der altid ét dyr – det kan være en 
han eller en hun – som er “på vagt-
tjeneste” med ekstra strakt hals og 
skærpet opmærksomhed. Lægger 

den sig ned for at hvile, overtager en 
anden i flokken øjeblikkelig opgaven.

Hvis en alpaka flygter fra en puma, 
kan den med udstrakt hals og tilbage-
lagte ører nå op på næsten 50 kilome-
ter i timen.

“Jeg har fået en drømmetilværelse 
her,” smiler den tidligere erhvervsråd-
giver. “Livet är underbart.”

■

Robert Ullmann med et par af sine 30 dyr. Når pelsen er klippet, får alpakaen lov til at beholde ulden på hovedet, og frisurerne skifter i både 
stil og farve.

ALPACKAGÅRDEN ...
• ligger tre kvarters kørsel fra Hel

singborg:
 Kråkshult 1, 34172 Lidhult
• www.alpackagarden.se

»



  Torpare I juni 2019 43

JUNI
HOUSEWARMING

Tirsdag d. 4. juni 2019, kl. 15.0018.00

Danske Torpare inviterer til housewarming 
i vores nye lokaler.

Vi byder på grillpølser og lidt at drikke.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.
Tilmeld jer gerne, så vi ved, hvor mange 
grillpølser, vi skal have på lager.

Sted: Industriparken 4, 2750 Ballerup
Vært: Danske Torpare

KURSER & ARRANGEMENTER

NYHED: SKÅNSK KULTUR- OG 
NATURVANDRING PÅ HOVDALA

Lørdag d. 8. juni 2019, kl. 10.0016.00

Kør selv-arrangement i nærheden af byen 
Hässleholm. Her ligger den gamle, impo-
nerende borg / herregård Hovdala med 
fascinerende bygninger og en flot park 
med orangeri. 

Vi følger nogle af de bedste stier på kryds 
og tværs gennem dette herlige landskab, 
får en omvisning i hovedbygningens 
spændende interiør og besøger “Den Gla-
de Ged”, der er et gårdmejeri med geder 
og salg af produkter fremstillet af gede-
mælk. Vandring på ca. 10 km, så medbring 
fornuftigt vandrefodtøj.

Medbring mad og drikke.

Sted: Parkeringspladsen ved Hovdala Slot. 
Hovdala Slot ligger ca. 7 km syd for Hässle-
holm ad vej 23.
Pris: 195 kr.
Værter: Pia Cederval Andersen og  
Erik Kragh

VAND IND OG VAND UD – EGEN 
BRØND, BORING OG AFLØB

Onsdag d. 12. juni 2019, kl. 18.0021.00

Denne aften vil en af foreningens frivillige 
rådgivere, bestyrelsesmedlem og civilin-
geniør Bjørn Donnis diskutere problemer 
med drikkevands-kvalitet, rådgive om 
afhjælpnings-muligheder samt oplyse 
om hvilke krav, kommunerne kan stille til 
private afløbsinstallationer.

En stor del af tiden afsættes til diskus-
sion af deltagernes egne problemer og 
erfaringer.

Sted: Danske Torpare, Industriparken 4, 
2750 Ballerup 
Pris: 195 kr. 
Vært: Ingeniør Bjørn Donnis
  

INTRODUKTIONSKURSUS FOR 
NYE MEDLEMMER

Tirsdag d. 11. juni 2019, kl. 17.3020.30

Danske Torpare byder velkommen til nye 
medlemmer af foreningen med informa-
tion og gode råd om det at være fritids-
husejer i Sverige.

Foreningens erfarne rådgivere vil hjælpe 
dig med at komme godt fra start. I løbet af 
aftenen vil emner som ejendomsjura, skat 
og kontakt til svenske myndigheder være 
på plakaten.

Har du netop købt hus, vil der være masser 
af nyttig viden at få her, som kan spare dig 
både tid og penge.

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål, 
som vedrører dine egne udfordringer.

Sted: Danske Torpare, Industriparken 4, 
2750 Ballerup
Værter: Advokat Lars Holm Rasmussen, 
civilingeniør og bestyrelsesmedlem 
Bjørn Donnis og sekretariatschef Victoria 
Lindtner

KØBERKURSUS

Torsdag d. 13. juni 2019, kl. 17.3020.30

Drømmer du om køb af fritidshus i 
 Sverige, kan du her få hjælp og vejledning 
til at finde det rette hus. Boligkøb i Sverige 
er ikke helt det samme som i Danmark, og 
der er masser af gode råd at hente denne 
aften, som kan spare dig både tid og 
penge i sidste ende. Hos Danske Torpare 
ved vi alt om dét at købe og eje fritidshus 
i Sverige – og vi deler gerne vores viden 
med dig!

Arrangementet er åbent for alle – også 
folk, der ikke er medlemmer af Danske 
Torpare.

Sted: Danske Torpare, Industriparken 4, 
2750 Ballerup 
Vært: Advokat Lars Holm Rasmussen og 
ingeniør Bjørn Donnis.

NYHED: LÆR AT SPINDE PÅ ROK

Lørdag d. 15. juni 2019, kl. 10.0015.00

Nu har du muligheden for at lære at 
spinde dit eget garn. Du lærer at spinde på 
håndten og rok i løbet af dagen. Hvis din 
egen rok har mangler eller skavanker, kan 
du få hjælp til at få den funktionsdygtig 
igen.

Du har mulighed for at købe en enkel, 
velfungerende håndten for 50 kr., hvis du 
ikke selv har en i forvejen. Der vil også i 
begrænset omfang være mulighed for 
at låne en rok på kursusdagen, og der vil 
være forskellige typer uld til rådighed.
Medbring: rok, håndten, uld (hvis du har), 
mad og drikkevarer til frokost. Vi byder på 
kaffe, te og kage.

Sted: Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør 
Boulevard 135, 2500 Valby (ved hovedind-
gangen). 
Pris: 260 kr. 
Underviser: Pia Cederval Andersen (lærer 
i håndarbejde og sløjd) 
Tilmeldingsfrist: 12. juni (max 12 delta-
gere)
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BORNEHJORNETI I

Mathias og Nikolaj 
på spøgelsesgården
Her bringes syvende del af historien om Mathias, Nikolaj og nabopigen Lotte, 
der er på ferie i Sverige. Det er et uddrag fra Vivi Fahnøes bog, der udkom i 
1997 på Forums Forlag. Denne gang møder børnene en stor pige, der lokker 
dem med hen at opleve noget meget uhyggeligt.

TEKST: VIVI FAHNØE  /  ILLUSTRATION: EVA WULFF

NU ER DER KUN ÉN FERIEDAG TILBAGE, FØR DE SKAL REJSE HJEM TIL DANMARK. BØRNENE 

HAR NYDT AT LØBE FRIT OMKRING UDEN AT SKULLE PASSE PÅ BILERNE.

I dag har de fået lov til at gå alene ad stien ned til den 
lille købmand, som sælger alt muligt, lige fra symaski-
ner til gummistøvler – en rigtig blandet landhandel. 
Købmanden er flink og kan lide at snakke, men bør-

nene har svært ved at forstå hans svenske sprog.
Hos købmanden møder de en pige, der hedder Selma. 

Hun er noget større end dem. De bliver glædeligt overrasket 
over, at hun taler dansk. Selma fortæller, at hun kender hvert 
menneske, hvert hus og hvert træ i skoven, for hun har boet 
her i mange år. Hendes forældre har et pottemagerværksted.
“Går I ikke med ned til den gamle gård? Der er noget, jeg skal 
vise jer,” siger hun.

Er det spøgelsesgården, hun mener?
“Hva´ er det for en gård?” spørger Lotte nysgerrigt.

“Den ligger nede i skoven, næsten ved siden af det lille 
røde hus,” forklarer Selma, mens hun peger i den retning, 
hvor børnene bor.

“Jamen, det er jo os, der bor i det røde hus!” siger Mathias 
overrasket. “Mener du så, det er spøgelsesgården, vi skal se?”

“Ja, det kan du godt kalde den,” siger Selma.
De er nu kommet ned til den gamle gård, hvor hun hjem-

mevant går ind på gårdspladsen og lirker køkkendøren op.
“Kom bare med ind. Der kommer garanteret ingen her. 

Folk er bare så overtroiske. De tør ikke komme ind, fordi de 
er bange for den lille pige, der spøger. Der er nogle, der siger, 
de har hørt hendes stemme, men det tror jeg ikke på,” siger 



“
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Selma, mens hun nærmest skubber de 
forskrækkede børn ind i stuehuset.
Nu står de inde i stuen, hvor alt er dæk-
ket af et tykt lag støv og spindelvæv. Der 
ligger en støvet bog på bordet. Det er Bi-
belen i sort lærredsbind med et guldkors 
udenpå.

“Tænk engang,” siger Selma. “Den bog 
har ligget her lige siden ulykken. Det er 
næsten halvtreds år siden. Det siger min 
far.”

“Jamen, hvad skete der egentlig? Hvor-
for har de bare forladt gården?” spørger 
Lotte, mens hun studerer et billede på 
væggen.

På en flad klippe fandt man
den lille piges sko
“Det er den lille pige på billedet, der druk-
nede i søen,” forklarer Selma, mens hun 
peger op på væggen. “Hun var gået alene 
ned til søen for at lege, uden at forældre-
ne vidste det. Man fandt hende aldrig. 
Men på en flad klippe fandt man hendes 
sko.”

“Jamen, så må hun jo ligge dernede 
endnu. Og vi har lige roet rundt i søen. 
Ohj, hvor er det altså uhyggeligt,” gisper 
Lotte. Hun kigger igen på billedet med en 
gysen, der ryster hendes krop.

Nikolaj er også kommet hen til væg-
gen, hvor det falmede billede hænger. 
Han ser en pige i en hvid kjole. Hun har 
lange slangekrøller med sløjfer i. Nikolaj 
får gåsehud over hele kroppen. Han dra-
ges ind i billedet. Det er som om, pigen 
ser indtrængende på ham med sine store 
øjne.

“Står du og sover eller hvad?” spørger 
Selma, da hun ser Nikolaj stå helt ubevæ-
gelig.

“Jamen, hvorfor rejste de bare?” spør-
ger Lotte igen.

“Det er den lille pige på billedet, der 
druknede i søen,” forklarer Selma, mens 
hun peger op på væggen. “Hun var gået 

alene ned til søen for at lege.”

“Skal vi lege i morgen?” spørger Selma.
“Nej, vi skal rejse hjem til Danmark, så 

vi kan altså ikke. Og du skulle ikke have 
taget os med ind i huset. Min lillebror er 
blevet helt mærkelig,” siger Mathias, der 
kigger bekymret på Nikolaj.

Nikolaj i godt humør igen
“Vi mødte en dansk pige, der hedder 
Selma,” fortæller Lotte, da de er kommet 
hjem igen.

“Det var dog et pudsigt navn. Ligesom 
den svenske forfatter Selma Lagerlöf, der 
skrev Niels Holgersen. Var hun sød?”

“Nej,” svarer Nikolaj kort.
“Nå, da! Men I når heller ikke at se mere 

til hende, for nu skal I i gang med at pak-
ke, så vi kan køre i morgen tidlig.”

Den sidste aften spiller de alle Memory 
på gulvet foran porcelæns-kakkelovnen. 
Det er Nikolajs yndlingsspil, for han vin-
der altid over de andre. Og når han vin-
der, lyder hans lille klare latter. Nikolaj er 
blevet i godt humør igen, for han glæder 
sig til at komme hjem.

Læs mere om Mathias,  
Nikolaj og Lotte i næste nummer.

“Det må du da ikke spørge mig om!” 
siger Selma lidt irriteret. “Jeg har jo bare 
fået historien at vide af mine forældre, der 
har hørt den i landsbyen. Folkene blev vel 
kede af det. De kom fra Finland. Man me-
ner, de er rejst tilbage dertil.”

“De må have været meget kede af det,” 
siger Mathias. “Ellers ville de ikke være 
rejst fra det hele. Se! Der hænger en pibe 
på væggen.”

Kom, lad os nu gå hjem
“Hvis jeg lige pludselig døde, så ville min 
far og mor osse blive smadder ked af det,” 
siger Lotte, men tilføjer tankefuldt: “Må-
ske ikke så meget nu, hvor de har fået lille 
Alfred. Så har de ligesom et barn i reser-
ve,” siger hun, pludselig trist til mode.

“Kom, lad os gå hjem igen,” siger Mathi-
as og tager Lotte og Nikolaj i hånden.

“I skal komme med over i stalden. Der 
er noget, jeg vil vise jer!” foreslår Selma, 
der ikke ønsker, at børnene skal gå alle-
rede.

“Nej, ellers tak! Du kan selv gå derover. 
For vi skal altså hjem nu,” siger Mathias og 
trækker af sted med Nikolaj og Lotte.
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“HV BLÅ ÄR DOM BÄSTA, HV blå är dom 
bästa, HV blå är dom bästa!!!”

De taktfaste brøl, bank og klap var 
næsten ved at vælte mig omkuld, da 
jeg for nogle år siden havnede på stå-
pladserne midt blandt de mest entu-
siastiske fans på Jönköpings impone-
rende is-stadium for at overvære min 
første ishockeykamp med byens stolt-
hed: HV71. 

Der blev hoppet og fægtet så meget 
med armene, at det nogle gange var 
svært at se, hvad der foregik på isen, og 
hvem der var ved at komme op at slås 
med hvem om pucken.

DET LYDER MÅSKE VOLDSOMT, men 
det var fantastisk, festligt og farverigt. 
På trods af midlertidig nedsat hørelse, 
overophedning og sløret blik stod jeg 
bare der – helt glad – og sugede stem-
ningen til mig. Lod mig fange af kamp-
brøl og bølger, og var for en kort stund 
en ishockey-afficionado, der heppede 
på HV71, som gjaldt det livet.

Også selvom det ville være blevet 
virkelig pinligt, hvis en af de rigtige 
fans havde bedt mig nævne navnet på 
en stamspiller eller værre endnu: for-
klare ishockey-reglerne. Men ingen lod 
heldigvis til at være interesseret i, om 
jeg nu var en ægte fan eller ej. De var 
bare glade for, at vi var flere til at heppe 
på deres hold.

SAMME FORNEMMELSE FIK JEG, da 
jeg på en lun, solrig aften kravlede op på 
Jönköpings Södra IFs stadion, som lig-
ger på en klippetop over byen. Klubben 
skulle spille en vigtig kamp i Allsvenskan 
(den svenske superliga) mod Östersund.

HV blå  
är dom bästa!!!!!

Stadion var ikke prangende, men til-
skuerne stod tæt. Smilende, grinende 
og klappende. Her fik man ikke pølser 
og øl, som når man er på et dansk sta-
dion. Til gengæld blev der solgt kaffe 
og chokladbollar (en slags havregryns-
kugle-/romkugle-kombi) i lange baner. 
Og også her blev man med det samme 

accepteret af fællesskabet – så længe 
man heppede på de rigtige, forstås.

Den skønne stemning blev godt nok 
afbrudt i slutningen af kampen, hvor 
en maskeret tilskuer spurtede ind på 
banen og overfaldt Östersunds mål-
mand. Han blev heldigvis hurtigt ind-
fanget og lagt i benlås. Og det viste sig, 
at det ikke var en uhyggelig terrorist, 
men blot en ung mand, der var util-
freds med stillingen – han havde spillet 
på noget andet ...

DEN DRAMATISKE EPISODE til trods 
er pointen med denne klumme at op-
fordre alle danske torpare til at tage 
ud og se noget lokal, svensk sport. Min 
erfaring er nemlig, at sports-events er 
en autentisk og spændende måde at 
opleve et lands kultur på. Det er grun-
den til, at jeg blandt andet også har 
været til fodbold i Madrid, badminton 
i Birmingham og basketball i New York. 
Og jeg er et levende eksempel på, at 
man ikke behøver være ekspert inden 
for den givne sportsgren for at få noget 
ud af det. Det er bare interessant at op-
leve stemningen. Spise, hvad de lokale 
spiser. Råbe, hvad de lokale råber (altså 
inden for rimelighedens grænser). Og 
bare lade sig rive med.

SÅ TJEK DE LOKALE aviser og op-
slagstavler, eller spørg naboen: Hvad 
rører sig i området? Og hvem skal man 
heppe på? Personligt er næste punkt 
på min liste at komme til travløb på 
Vaggeryd Travbana (travløb er lige-
som ishockeyen en meget stor sport i 
 Sverige)!

■
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“Alle danske torpare 
skulle tage ud og se 
noget lokal, svensk sport.  
Sports-events er nemlig 
en autentisk og spæn-
dende måde at opleve et 
lands kultur på.”
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