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Mit Sverige
 

Guide til svenskerne
og ture i sydsverige

Af Kurt Lundskov . 2010

Denne lille rejseguide til Sverige fortæller 
om  lidt anderledes seværdigheder i Småland, 
Blekinge og Malmö.

Der er også praktiske informationer om 
landet, den svenske folkesjæl, svenskernes 
madvaner, skikke og andre gøremål.

Guiden kan være en hjælp med praktiske tips, 
hvis du kommer på de kanter.
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Gennem årene har jeg rejst i Sverige mere end 30 gange. Jeg har boet i 
stugar (hy�er), på hoteller og rejst rundt i Dalarna, Värmland, Götaland, 
Stockholm, Öland, Skåne, Blekinge, Småland og Malmö.

I de senere år er det Småland og Sydsverige der har været mit fortruk-
ne rejsested. Og det er især herom, flere af disse sider handler. Her finder 
du lidt af hvert med tilknytning til vort broderland. Om rejserne, folket, 
dyrene, sproget - og lasterne.

I Danmark siger vi ofte, at vi har været ”hinsidan” når vi har været i 
Sverige - men pas på med det! For faktisk betyder hinsidan det samme som 
hinsides på dansk (altså i den anden verden, himmerig eller helvede).

De�e lille hæfte er tænkt som en miniguide du kan tages med, hvis 
du skal til det sydlige Sverige. Du får også nogle – måske lidt anderledes 
– informationer om den svenske folkesjæl, svenskernes skikke, madvaner, 
samt andre små praktiske oplysninger, som ikke alle findes i andre rejse-
guider.

Oplysningerne er delvist baseret på min research over nogle år. Fakta 
kan derfor ikke i alle tilfælde være aktuelle, hvilket læserne skal have i 
tankerne, når man begiver sig rundt i landet med de�e lille hæfte som 
guide.

Kurt Lundskov

Mit Sverige



Mit Sverige 4 Kurt Lundskov 2010

BD - Norrbo�ens län
AC - Västarbo�ens län
Z  - Jämtlands län
Y  - Västernorrlands län
W  - Dalarnas län
X  - Gävleborgs län
S  - Värmlands län
T  - Örebro län
U  - Västmanlands län
C  - Uppsala län
AB - Stockholms län
D  - Södermanlands län

O  - Västra Götalands län
E  - Östergötalands län
F  - Jönköpings län
N  - Hallands län
G  - Kronobergs län
H  - Kalmar län
I  - Gotlands län
M  - Skåne län
K  - Blekinge län

LandsdeleLandskaber Län

Sveriges Län

Kort over Sydsverige

Kort over de steder, som omtales under ture til Småland og Blekinge

◄ Kronoberg

◄ Hemmesjö kyrka
◄ Huseby

◄ Jät kyrka

◄ Kosta - Älgpark

Tingsryd  ►

◄ Hästmahult
◄ Holmsjö

Möckleryd
helleristninger ►

Brömsebro
Kristianopel ►

Ronneby ►

Eringsboda ►
Hjorthålan ►

◄ Udvandrerområde

Glasriget ►

BLEKINGE LÄN

KRONOBERG LÄN

KALMAR LÄN

◄ Ekeberga
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Her er lidt fakta om Sverige. Om helligdage, landområder, befolkning, styre-
form, tal – og den slags.

Kalender- og helligdage
Sveriges helligdage er fastsat ved svensk lov nr. 1989:253 om helligdage:

• Nyårsdagen (1. januar)
• Tre�ondedag jul (6. januar, skolebørn har juleferie indtil denne dag) (i 

Danmark: Hellig 3 Kongers dag)
• Långfredagen
• Påskdagen
• Annandag påsk
• Första maj (1. maj)
• Kristi himmelfärdsdag
• Pingstdagen (pinsedag)
• Nationaldagen, Flaggans Dag (6. juni, helligdag siden 2005)
• Midsommardagen (lørdagen i perioden 20.-26. juni)
• Alla helgons Dag (lørdagen i perioden 31. oktober - 6. november)
• Luciadagen (13. december, er dog ikke en helligdag)
• Juldagen (25. december)
• Annandag Jul (26. december)

Geografi
(Tal i parentes nedenfor er Danmark)

Sverige er et stort land, der arealmæssigt ville dække en stor del af 
Vesteuropa - fra Skagen til Sicilien. 

Areal: 449.964 km² (49.094). Heraf er 53% skove, 11% bjerge, 9% søer 
og floder.

Fakta om Sverige
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Længde fra nord til syd: 1.574 km 
Største bredde fra øst til vest: 499 km 
Højeste bjerg: Kebnekaise 2111 m.o.h. 
(Yding Skovhøj 173) 
Største sø: Vänern 5.585 km² (Arresø 40 ) 
Sydligste punkt: Smykehug i Trelleborg 
kommun 
Nordligste punkt: Treriksröset på græn-
sen mellem Norge og Finland.

Landets opdeling
Sverige opdeles på forskellig måde. Når 
man rejser i landet, kan det sommetider 
være lidt svært at hi�e rede på, hvad der 
er hvad.
Landet opdeles i: 
• Landsdele 
• Landskaber 
• Län

Nationalt
Nationalsangen er ”Du gamla, du fria”. 
Nationaldagen er den 6. juni og blev indført  i 1916. Denne dato blev 
valgt af flere grunde: Gustav Vasa valgtes til konge den dag i 1523 og det 
var den daværende kong Gustav V’s navnedag.

Her bor de
47% af den svenske befolkning bor i Sydsverige, der omfa�er landsdelen 
Götaland. Befolkning og areal fordeler sig sådan (2008):
Skåne 1.184.000 indb., 11.027 km2

Halland 284.000 indb., 4.786 km2

Blekinge 151.000 indb., 2.941 km2

Småland 709.000 indb., 29.330 km2

Öland 25.000 indb., 1.342 km2

Östergötland 418.000 indb., 9.979 km2

Västergötland 1.200.000 indb., 16.675 km2

Bohuslän 270.000 indb., 4.473 km2

Dalsland 51.000 indb., 4.953 km2

Sydsverige i alt: 4.300.000 indb., 84.217 km2

Befolkning
Indbyggertal: 9,2 mio. (5,5 mio.) Pr. km²: 23 (123)
Byer (kommuner) indbyggere: Stockholm 1,8 mio., Göteborg 900.000, 

Malmö 500.000, Uppsala 190.000 (København 1,1 mio., Århus 302.000, Es-
bjerg 115.000).

Byboere: 83% (85)
Middellevetid: kvinder 83 år (79), mænd 79 år (74)
Befolkning: 89% svenskere (92% danskere).
Sprog: Svensk. Der er endvidere omkring 300.000 finsksprogede i landet. 

Over 100 fremmedsprog er repræsenteret i Sverige.

Religion
Evangelisk-luthersk 75% (86). Pingstkyrkan 90.000 medlemmer. Svenska 
Missionsförbundet 68.000 medlemmer.

Forfatning
Officielt navn: Konungariket Sverige.
Styreform: Konstitutionelt, parlamentarisk monarki
Statsleder: kong Carl XVI Gustaf
Riksdagen: 349 medlemmer (Folketinget 179 )
Kommuner: 289 kommuner, 24 län (98 kommuner, 5 regioner)
Valgretsalder: 18 år (18 )
Nationaldag: 6. juni
Nationalhymne: ”Du gamla, du fria” skrevet af Richard Dybeck i 1844
Medlem af EU: siden 1995

Økonomi
BNP pr. indbygger: 27.382 $ (33.900)
Beskæftigede: Landbrug, skovbrug, fiskeri 2% (4). Industri 26% (23). Ser-

vice og andet 72% (72)

Sverige dækker arealmæssigt en stor 
del af Vesteuropa
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Gennesnitssvenskeren hedder ikke som 
man tror Svensson. Her er et portræt af, 
hvordan, den gennemsnitlige svensker 
er.

Gennemsnitssvenskeren hedder ikke 
Svensson,  men Erik Johansson, er 179 cm 
lang (svenskerne er ikke ’høje’ men ’lån-
ga’), mellemblond og temmelig tavs. Da 
han var 32 år blev han gift med Maria. 
De har 1,7 børn, og hun var 28 år da hun 
fik sit første barn.

Han bor i et lille hus med tre et halv 
værelse. 48% bor i eget hus, mens 40% 
bor i lejlighed. Husene er i gennemsnit 
124 m2, mens lejlighederne er på 67 m2.

Hvis han kan lide sin kone og er i godt humør, kalder han hende ”lilla 
gumman”. Så elsker de 0,8 gange om ugen. Når Johansson er sur, kalder 
han konen for ”tanten” eller ”kärringen”.

Han hjælper til i køkkenet en halv time om ugen, og støvsuger 28 mi-
nu�er hver �ortende dag.

Dagens rätt med sprit
Om morgenen spiser familien gerne filmjölk (tykmælk) og cornflakes, og 
Johansson drikker halvanden kop kaffe med sukker.

En gang om ugen spiser han kötbullar (frikadeller), pølse, pandekager 
og ærtesuppe samt fisk.  Om lørdagen drikker han en halv flaske vin eller 
to stærkøl. Og i festlig lag synger han gerne nubbevisor (snapseviser): ”He-
lan går” og ”Till nubben” (  hør viserne (mp3)).

De mest populære re�er i Sverige er falukorv (en slags kødpølse), svi-
nekotele�er, havregrød, kötbullar, pandekager, pizza og ærter med flæsk.

Medel-SvenssonEksportvarer vigtigste: Maskiner, elektronik, telekommunikation, olie-
produkter, papir, jern, stål, medicinalvarer

Arbejdsmarked
Fagforbund: Kommunal 610.000 medlemmer, Metall 422.000, Akademi-

kers Centralorganisation 460.000.
Virksomheder: Volvos personbilproduktion solgt til Ford. SAAB ejes af 

General Motors. Ericsson står for 15% af den samlede svenske eksport.

Medel-Svesson er 32 år, 179 cm høj, 
blond og tavs
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I løbet af et år spiser han 79 kg 
brød og kornprodukter, 57 kg kød, 17 
kg fisk, 36 kg ost og fedt, 69 kg kar-
tofler, 43 kg grønsager, og drikker 10 
kg kaffe, te og kakao.

Hertil nyder Johansson årligt 57 
liter øl, 14 liter vin og 1 liter sprit.

Kulturen, jagten og pengene
I fritiden vil Johansson helst høre ra-
dio eller se tv. Det gør han 106 minut-
ter hver aften. Han læser 0,7 bøger 
om ugen, og bruger en halv time om 
dagen til at læse aviser. Blandt de 10 
landsdækkende aviser foretrækker 
han Sveriges største avis Aftonbladet 
(oplag 377.000) eller Dagens Nyheter 
(339.000). Herudover har han 110 lo-
kale dagblade at kunne vælge imel-
lem. Hans fæ�er i Göteborg læser 
Göteborg-Posten (243.000).

Fæ�eren er i øvrigt kusin, selv om 
han er mand.

Han jogger højst 5 minu�er om 
ugen, eller står på ski om vinteren. 
Selv om han er en af de 3,4 millioner 
sportsfiskere i Sverige, bruger han 
kun 3 minu�er om ugen på jagt eller 
fiskeri.

Han spiller gerne i lo�o og tips. 
Og så ejer han aktier af en eller anden 
slags, som 80% af alle svenskerne 
har.

Top 3 navne
Efternavne: 
1. Johansson (265.000) 
2. Andersson (263.000) 
3. Karlsson (201.000) 
9. Svensson (106.000) 
 
Mænd: 
1. Erik (302.000) 
2. Lars (235.000) 
3. Karl (212.000) 
 
Kvinder: 
1. Maria (445.000) 
2. Anna (313.000) 
3. Margareta (256.000)

Taknemmelige, just precis
Erik Johansson takker for alting. Han siger: ”tack” for gaven, ”tack så 
mycket” for hjælpen, ”tack så hemsk mycket” for lånet, ”tack så mycket” 
for et godt råd, og siger ”nej tack” hvis han bliver budt noget, han ikke 
ønsker.

Og er han enig i det der bliver sagt – svenskerne er ikke glade for kon-
flikter – siger han ”Precis”, ”Just precis” eller ”Just det”.

Sådan tog portræ�et af det svenske Sverige sig ud, i hvert fald i 
1990’erne.

Erik Johansen gårblandt andet på elgjagt
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Det er svært at forstå, at vi engang var i krig med 
svenskerne, som var vore arvefjender. 

På det seneste har den så a�er været gal. Nu dre-
jer det sig om det verbale slagsmål, om holdnin-
gen til folkeslag af anden etnisk oprindelse end 
nordisk.

Men dybest set kan de fleste af os nok godt 
lide det svenske broderfolk. Vi er jo på mange 
måder hinanden lig. Endskønt svenskerne nu 
også har deres særkender.

Egentlig skulle vi nok i stedet kalde dem vort 
søsterfolk, for derovre øst for Øresundsbroen op-
fa�er de nemlig menneskeheden som et kvindevæsen. De siger ’hon’ om 
mennesket, hvor vi betragter det som hankønsvæsen. Men bortset fra det, 
forstår vi jo stort set hinanden, når vi taler sammen. Men, men, der er 
forskelle.

Sprogforbistring
Hvis en svensker fortæller om, hvor mange måsar hun så på færgen mellem 
Helsingborg og Helsingør, er det bestemt ikke et udtryk for, at det gik sær-
lig muntert til på overfarten. En svensk mås er en dansk måge. Omvendt 
kan svenskeren få bekræftet sine værste anelser om det danske frisind, når 
vi fortæller, at Magasin har udsalg af tasker - der på svensk er dén vulgære 
legemsdel, som vi mænd render rundt med mellem benene.

I det hele taget har svensken stor kærlighed til deres eget sprog. Og det 
forstår jeg godt. Svensk har en dejlig, melodisk tone, som giver mindelser 
om Bellman, når de taler. Ikke noget med fremmedord i Sverige, selvom 
de ellers er venligt stemte overfor udlændinge, efter hvad de selv siger. 
For eksempel er det næsten umuligt for os at begå os i en svensk edb-for-
retning. Skal du købe en pc, skal du bede om en dator, gerne med masser 

CAUSERI

De kære svenskere
af inner-minne (RAM). Der skal nok også installeres en webläsar, så du kan 
sende mejl, helst uden skräppost (som på gedigen rigsdansk betyder: brow-
ser, e-mail og spam).

Letsindig sundhed og snus
Jeg beundrer broderfolket for deres letsind, når det gælder helbredet. El-
ler også skyldes de�e letsind, at deres bakterier er mere kuldskære end 
herhjemme. Det er dansk børnelærdom, at alle madvarer skal opbevares 
ved højst 5 grader. Ellers går de i fordærv, og vi risikerer alskens madfor-
giftninger. I Sverige derimod, skal madvarer kun opbevares ved højst 8 
grader. Hvad enten det så er mælken, smørret, ostkakan, det hakkede kød 
– eller snusen.

Og ja, snusen, denne svenske folkenydelse, som over en millioner put-
ter i munden dagligt som erstatning for den usunde røgelse, betragtes i 
dag som et levnedsmiddel hinsidan (”Kylbevaras vid högst +8 grader C”!). 
Selvom tygge-snus er forbudt i EU, er den alligevel tilladt i Sverige. Det 
var nemlig et krav, at de fik en undtagelse fra forbudet, da de kom med i 
Fællesskabet i 1995.

Spritten og folkefesterne
Derimod er de strenge regler omkring spri�en ikke 
en EU-opfindelse. Den er ren svensk, og har sine 
rødder helt tilbage fra midten af 1800-tallet, hvor 
deres spritmonopol - og dermed Systembolaget - 
fik sin oprindelse. Her er de dog på det seneste ved 
at blive lidt løsere i koderne. Systemet fungerer i 
dag som et ganske almindeligt supermarked, blot 
med den forskel, at de kun handler med de våde 
varer, men så i store mængder.

Der skjuler sig nok en anelse hykleri i deres 
holdning til spri�en. Dels er der dét med hjemme-
brænderiet, og dels den svenske vodkasucces Ab-
solut, som de producerer 65 millioner liter af om 
året. De 2 millioner konsumerer svenskerfolket selv. Opkøbte de ikke også 
De danske Spritfabrikker?
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Noget af denne vodka nydes givetvis - sammen med snapsen - til deres 
to særlige årlige folkefester: midsommeran og krebsekalasen. Hvad mid-
sommerfesten angår, har de været ganske praktiske. Tidligere faldt den på 
forskellige ugedage, som Sankt Hans herhjemme. Men måske i erkendelse 
af eftervirkningerne dagen derpå, valgte man for få år siden at placere 
den, så den altid falder op til en weekend.

Også krebsekalasen, som holdes i august, giver svenskerne mulighed 
for at ”kasta bort titlarna”. Selvom krebsen (nu oftest importeret fra bl.a. 
Tyrkiet) er anledningen, er det givetvis snapsen der er drivkraften, sam-
men med deres nytårsha�e og hagesmækkene, som er standardpåklæd-
ning til disse fester.

Romantik i plastik
Det siges, at broderfolket er eksperter i den akademiserede disciplin, der 
kaldes konsensus - på dansk vel nærmest: konfliktskyhed. Men nuvel, 
de�e, tillagt deres melodiske sprog er givetvis med til, at vi er mange, der 
opfa�er dem som et venligst og blidt folkefærd.

Tilligemed den romantiske indstilling som ses i deres hjem i form af 
blomstrede tapeter, di�o tapetfriser og Ikea-møblerne. Og så masser af 
stueplanter. Men tag ikke fejl, oftest er disse grønne skabninger kunstige. 
Ja, de har ligefrem forretninger, som alene sælger de�e kunstprodukt. Jeg 
har altid syntes, at netop de�e var en vederstyggelighed, som ikke pas-
ser til mit indtryk af folket med den vidtstrakte natur og allemandre�en. 
Størst er min forargelse, når jeg engang imellem må hen og pille ved pyn-
tegrønten, for nu også at forvisse mig om, at den er uægte.

Dog, uagtet svenskernes udfald mod os i forgange krige, i fodbold og 
nu i udlændingedeba�en, så kan jeg vældig godt lide dem og deres land.

Med en let omskrivning af Prædikerens bog, 7:21 kan man sige:
” Gud har skabt svenskerne som de skal være, men de har så mange 

sære ting for.”

Danskere og svenskere

Svenskerne og danskerne har forskellige opfattelser af hinanden og sig selv. 
Svenskerne tænker sig om, inden de går mod målet. Danskerne farer hurtigt 
frem og må tilbage for at finde nye veje, før de kommer i mål.

Et dansk firma, som også har afdelinger i Danmark, Sverige og Norge, har 
undersøgt, hvad danskerne og svenskerne mener om hinanden og sig selv. 
Det skrev magasinet ’nextst’ fra DSBFirst Sverige i 2009

Mon ikke svarene er meget godt dækkende for den generelle opfa�else 
af, hvad broderfolket mener om hinanden.

Svenskerne tænker sig om, inden de går mod 
målet. Danskerne farer hurtigt frem. og må 
tilbage for at finde nye veje, før de kommer 
i mål

Det mener svenskerne
Om svenskerne Om danskerne
Vi er bedst Kræmmere
Ærlige Uærlige
Konfliktundvi-
gende

Humoristiske

Demokratiske Anarkistiske
Pligtopfyldende Manipulerende
Pålidelige Upålidelige
Strukturerede Ustrukturerede
Nordens entre-
prenører

Købmænd

Målorienterede Individualister
Regelstyrende Bohemer

Det mener danskerne
Om danskerne Om svenskerne
Fleksible Stive
Gode købmænd Langsomme
Hurtige beslut-
ningstagere

Træge

Venlige Ufleksible
Humoristiske Storebror-

mentalitet
Åbne Mange regler
Gode til  
at diskutere

Prædikende

Jantelovs-
styrende

Autoritets-
tænkende

Uformelle Strukturerede
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Midsommerfesten (midsommar-
firande) er den største folkefest i 
Sverige. Den finder altid sted op til 
den weekend, hvor lørdagen (mid-
sommardagen) er placeret i tiden 
20.-26. juni.

I ugen op til midsommarafton er 
svenskerne stemt for den store 
højtid. I butikkerne er der tilbud 
på alt til festen hørende: laks, mat-
sjesill, svenskpotatis, jordgubbar. 
Radioen har mange programmer 
med relation til den kommende 
fest. Der advares mod fylleri (drik-
keri) og spritkørsel. Og man hilser 
hinanden med et ”trevlig midsom-
mar” (god midsommer).

Om fredagen fejrer man mid-
sommarafton med dans omkring 
majstangen (kommer af svensk, 
hvor stangen ’majas ud’, det vil sige pyntes med løvgrene og blomster), 
der oftest sker hen på eftermiddagen. I næsten alle byer, store som små 
er der arrangeret midsommerfester af hembygdföreningarne. På Skansen 
i Stockholm deltager flere tusinde. Og tv har aftenudsendelse fra en mid-
sommerfest, ofte fra Dalarne.

 Det med bål og hekse bruger man slet ikke i Sverige.

Mad og drikke
Den traditionelle midsommerspise er sild eller laks, nye kartofler (svensk-
potatis) med dild,  og brændevin, og herefter jordbær med fløde (jordgub-

Midsommeren bar med grädda). Man synger også snapsevisor. Madtraditionerne er dog 
begyndt at ændre sig hen mod forskellige grill-menuer.

Normalt lukker forretningerne fredagen omkring middag, mens der 
(næsten overalt) er helt lukket om lørdagen. Systembolaget holder (for en 
sikkerheds skyld!) lukket både fredag og lørdag - så køb ind i god tid, og 
vær forberedt på lange køer dér, hvis du er sent på den!

Midsommergudstjeneste
Lørdagen er midsommardagen, som er helligdag. De, der ikke skal sove 
branderten ud, kan evt. gå til den særlige midsommergudstjeneste, som 
holdes i mange kirker. Den kan være både traditionsrig, hyggelig og fest-
lig.

Sveriges helligdagslov
I Sverige findes et gammelt udtryk der hedder at ”drikke Johannesøl”. 
Det har tilknytning til Johannesdagen, der henviser til Johannes Døberens 
fødedag den 24. juni. Dagen før, den 23. juni, var frem til 1952 midsom-
marafton. For at indpasse de�e bedre til arbejdsugen, bestemtes i 1953, at 
midsommarafton altid skal fejres på en fredag, i den weekend, hvor lørda-
gen (midsommardagen) er den 20. - 26. juni.
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Janssons frestelse

’Janssons frestelse’, som vel nær-
mest er en svensk nationalret, fin-
des næsten ikke i forretningerne 
eller på restauranterne: en gratin 
med ansjoser, kartofler, løg og flø-
de. Så man må lave den selv.

Der er flere historier om, hvordan 
den svenske nationalret Janssons 
frestelse, der er en ansjosgratin, fik 
sit navn.

En af dem er, at den skulle være opkaldt efter skuespilleren Pelle Jan-
zon (1844-1899). Denne ret var oprindeligt en ansjosgratin med æg, løg og 
fløde. Senere blev æggene skiftes ud med kartofler.

I den svenske kogebog ’Prinsessornas kokbog’ fra 1931 kaldes re�en 
”Ansjovisrä� á la Irma”. Re�en har i forskellige kogebøger også været 
kaldt ”Janssons temptation” og ”Temptation de fils de Jean”

Inspireret af biograftur
Det er imidlertid Stockholm-fruen Elvira Stigmark, der gav re�en navnet 
inspireret af en svensk film, der hed ”Janssons frestelse”. Fru Stigmark var 
meget interesseret i den svenske skuespiller Edvin Adolphson, som hun 
blandt andet så i filmen ”Janssons frestelse” i 1928-29.

Da Elvira Stigmark omkring nytåret 1929 havde besøg af sine venin-
der, blev der serveret ansjosgratin med ansjoser, kartofler, løg og fløde. 
Inspireret af filmtitlen, kaldte hun gratinen ”Janssons frestelse”, da det jo i 
det finere borgerskab lød festligere at spørge gæsterne: ”vil du have mere 
frestelse”, i stedet for ”vil du have mere ansjosgratin.”

Selv husets kogekone, som stod for traktementet, Sofie Pauline Bro-
gårde (død 1970), syntes om navnet, så hun gennem årene udbredte det til 
de familier, hun senere kom rundt til.

Elvira Stigmark
Elvira Stigmark blev født i Trollhät-
tan 1886 som da�er af skrædder-
mester Gustaf Dahlén og Mathilda. 
I 1907 blev hun gift med skolelærer 
Karl L. Nilsson. De fly�ede til Stock-
holm og skiftede senere navnet til 
Stigmark.

Elvira var uddannet topograf, og 
startede senere hjemmearbejde med 
salg af brudeudstyr i sin forretning 
Orange-Magasinet. Elvira Stigmark 
døde i 1953, 67 år gammel.

Filmen Janssons frestelse
Filmen handler om en baron og en 
storbonde, der skændes om et vand-
fald på grænsen mellem deres mar-
ker. Det er vigtigt for den forgælde-
de baron at vinde. Baronens da�er 
kommer hjem efter at have studeret i 
Frankrig, og hun bliver snart interes-
serede i storbonden, faderens ærke-
rival.

Opskrift på Janssons frestelse

Opskriften på en vellykket Janssons 
frestelse findes i den svenske kogebog 
’De fina familjerecepten’ fra 1979:

- 10-12 mellemstore kartofler (Bintje)
- 1 dåse ansjosfileter (13-15 fileter)
- 3 mellemstore løg
- 4-5 spiseskefulde smør  

eller margarine
- 2-3 spiseskefulde rasp
- 1 dl piskefløde.

Skræl kartoflerne, skær dem i 
tynde skiver, som siden skæres i små 
tændstiktynde strimler. Skyl dem ri-
geligt i koldt vand, og aftør dem i et 
klæde. Pil løg, skær dem i tynde ringe, 
steg dem blanke og bløde i halvdelen 
af fedtstoffet.

Læg lagvis kartofler, løg og små 
stykker af ansjoserne i et ildfast fad, 
tilsat væden fra ansjoserne. Anret det 
øverste lag af kartoffelstrimler pænt. 
Strø raspen over til sidst, og læg re-
sten af fedtstoffet på i små stykker.

Stil re�en i 225 grader varm ovn 
i ca. 20 minu�er eller til den begyn-
der at få farve. Hæld herefter fløden 
rundt langs siderne af fadet, så det 
samles i bunden, og ikke kommer ud 
over kartoflerne.

Lad re�en stå i ovnen i yderligere 
20-25 minu�er. Dæmp eventuelt var-
men til sidst.

Elvira Stigmark
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Skuespilleren Edvin Adolphson (1893-1979) havde rollen som Gunnar 
Jansson, storbonde på Ekelunda gård.

Filmen Janssons frestelse havde premiere for fulde huse i Stockholm 2. 
juledag 1928, og var tilladt for børn over 15 år. Den havde i øvrigt urpre-
miere ved et aftenarrangement på amerikakrydseren Kungsholms første 
amerikarejse med afrejse fra Göteborg 24. november 1928.

Filmen var oprindelig bygget over et folkelystspil fra 1914 af samme 
navn, skrevet af Sigurd Wallén. Det blev sidste gang opført i Stockholm i 
1923.

Snusens historie

Det var munken Ramon Pane, 
der var med på Columbus’ anden 
rejse til Amerika i 1493, der fandt 
tobakken. Tobakken var allerede 
dengang brugt fra Sydamerika til 
Canada, hvor man røg, tyggede og 
snusede tobaksbladene. Da tobak-
ken kom til Europa, brugte man den 
som medicin, idet man mente den 
var et universalmiddel mod mange 
sygdomme (!)

I 1638 kom tobakken til Sverige. Her begyndte man nu at dyrke tobaks-
planter. I 1725 lykkedes det for Jonas Almströmer at dyrke 35.000 planter. 
Og årene efter bredte det sig over hele Sverige.

Brugen af tobak tog nu fart, og der blev indført en tobaksskat. Det hø-
jere borgerskab skulle betale en daler sølvmønt for at ryge, og bare 16 öre 
sølvmønt for at snuse tobak. Drenge og piger skulle kun betale 4 öre. Og 
så, i 1741, blev det ved lov forbudt alle svenskere under 21 år at ryge. 

Fra næse til mund
I 1700-tallet brugte man mest lugtesnus, det vil sige man snusede det op 
i næsen. Ved en kombination af lugtesnusen og tyggetobakken, opstod 
idéen om snus til munden. Mundsnusen blev for alvor populær i årene 
1810-1840 i Sverige. I begyndelsen var snusen kun noget som brugtes af 
adelen og borgerskabet. Men med mundsnusen blev det rigtigt populær 
at snuse, også blandt den almindelige befolkning, og den ersta�ede den 
betydeligt dyrere tyggetobak.
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Monopol på tobak
I 1914 beslu�ede den svenske Riks-
dag, at al produktion af tobaksva-
rer skulle lægges under et statsmo-
nopol. På de�e tidspunkt var der 
103 forskellige snusmærker. Om-
kring 1919 var forbruget af snus på 
7.000 tons om året, hvilket svarede 
til at den dengang kun 2 millio-
ner store befolkning, i gennemsnit 
havde et forbrug på 3½ kg hver. I 
de følgende år faldt forbruget af 
snus, da cigare�erne kom på markedet. 

I 1961 afskaffes monopolet i Sverige. 
I 1970 blev snus ligestillet med fødevarer, hvilket betød, at man ændrede 
opskrifterne på fremstillingen. Det blev samtidig et krav, at man gjorde 
snusen mere holdbar. Portionssnusen – snus indpakket i teposelignende 
små pakker – blev første gang indført i Sverige i 1973.

I 1992 forbød EF salget af snus, fordi man antog, at det var kræftfrem-
kaldende. Sverige blev dog fritaget fra forbudet, da landet kom i EU i 1995. 
Men undersøgelser har siden vist, at der ikke er grundlag for at mene, 
at snus fremkalder kræft. Derfor vedtog EU i 1999 en forordning om, at 
kræft-advarslerne skulle �ernes fra røgfri tobak, herunder snus. Så nu står 
der blot på pakkerne, at ’Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är 
beroendeframkallande’.

Snus er ikke kun svensk
Mange tror, at brugen af snus er en typisk svensk skik. Men det er ikke 
tilfældet. Man snuser også i USA og Centralamerika, i Algeriet, Tunis, Li-
byen, Ægypten, Nigeria og Sydafrika. Og flere husker måske også billeder 
af den tidligere tyske forbundskansler Helmut Schmidt (1970’erne) når 
han greb til (næse) snusdåsen.

Snus fakta
- 1 mio. svenskere bruger snus.
- Der sælges 220 mio.. dåser 

snus om året, til en samlet 
sum på over 5 milliarder Skr.

- Statsafgiften er på 246 Skr.
pr.kg, svarende til 6-10 Skr. 
pr. dåse.

- 1 dåse snus koster ca. 38 Skr.

Snusens indhold
Svensk snus består, udover tobak, af omkring 50% vand, ca. 2½% salt, na-
triumkarbonater, forskellige tilsætningsstoffer og smagsstoffer. Snus inde-
holder mellem 7 og 9 mg nikotin pr. gram.

I Sverige er snus klassificeret som et levnedsmiddel, og skal opbevares 
i køleskab ved 4-8° C. I køleskab kan det opbevares i nogle uger. Det kan 
også opbevares i fryseren i op til et år.

En pris snus til en priseur
At tage sig en portion snus kaldes at tage ’en pris snus’. Og den der snuser 
hedder en ’priseur’.

Ordet ’pris’ stammer fra fransk ’prendre’, der betyder ’at tage’.
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Svensk cola-flaske

Den verdensberømte Coca-Cola-flaske blev faktisk 
designet af en svensker. Han hed Alexander Samuels-
son (1862-1934). Han lærte sig at blæse glas på Surte 
Glasbruk i Sverige.

I begyndelsen af 1880’erne rejste Samuelsson til 
Amerika for at prøve lykken. Som 39-årig blev han 
ansat på Root Glass Company i delstaten Indiana. 

I 1913 udskrev The Coca-Cola Company en de-
signkonkurrence for at få lavet en flaske, som let 
skulle kunne identificeres som netop Coca-Cola.

Root Glass Company deltog i konkurrencen. 
Alexander Samuelsson blev sat til at lede en arbejds-
gruppe, som skulle komme med forslag. Deres ud-
gangspunkt var en form der lignede kakaobønnen (ikke kola-bønnen!).

Den 16. november 1915 fik Root Glass Company patent på den nye 
Coca-Cola flaske, og det var Samuelsson der stod han som ansvarlig de-
signer for den verdensberømte flaske, da han underskrev patentansøg-
ningen. Ejeren af Root Glass, blev den rigeste mand i Indiana på flasken. 
Samuelsson fik end ikke en belønning for designet.

Alligevel amerikansk?
Det hævdes dog, at den egentlige designer af flasken var amerikaneren 
Earl R. Dean (1890-1972), der lavede en skitse til flasken, og at Samuelsson 
fik æren, fordi han var underskriver på patentanmeldelsen. The Coca-Cola 
Company fastholder dog stadig, at det er Samuelsson der var designeren, 
men de anerkender, at Earl Dean spillede en vigtig rolle ved designet.

Flasken blev en stor succes og fik i folkemunde navnet ”Mae West” 
efter en kendt skuespillerinde i Hollywood.

Der findes kun to oprindelige flasker tilbage, en på Coca-Cola museet i 
Atlanta, mens den anden er i privateje i Sverige.

Skovens konge – elgen

„Den har aldrig levet, som klog på Elgen er blevet, uden først at have den 
kær“.  Sådan sagde såmænd N.F.S. Grundtvig.

På latin kalder de den alces alces, på engelsk moose, på tysk Elch, på svensk 
älg, på russisk er det einu, på fransk élan - og på dansk kaldte vi den tidli-
gere for elsdyret.

Elgen forbindes herhjemme først og fremmest med Sverige, hvor man 
har 300.000 – 400.000 af slagsen. Et af de store elg-områder er blandt andet 
i Småland mellem Ljungby, Markaryd og Älmhult.

700 kilo i 2 meters højde
Elgen kan veje 500- 700 kg (hvilket giver 250 kg kød pr. slagtet dyr på de 
svenske middagsborde), og den kan blive omkring 3 meter lang. Den er 
godt 2 meter høj over skuldrene, hvilket er noget mere end en araberhest.

Til trods for denne størrelse, er elgen en god svømmer. Det skyldes, 
at dens pels består af hule hår, der giver den en stor opdrift. Og så er den 

Den første Coca Cola 
flaske
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i øvrigt god til at dykke 5-6 meter ned i søerne, hvor den kan finde sin 
føde.

Den har det derimod svært, når den skal hente føde på jorden, halsen 
er alt for kort til de�e. Den må skræve gevaldigt for at nå græsset. Derfor 
spiser den ofte blade fra træerne. De�e kan man se i skovene, hvor den 
færdes. I en højde af to meter over jorden kan der været gnavet en krans 
rundt om træerne, en såkaldt elgkrans. Det kan blive til 10 kilo kviste - om 
dagen, for at stille sulten.

Godmodig men farlig
Elgen er godmodigt - sådan ser den osse ud. Men møder du en elg med 
bagudvendte ører og rejste nakkehår, så pas på. Dens klove, der er 12x16 
cm, kan slå hårdt. Bliver du angrebet, så om bag et træ. Elgen kan ikke 
rende rundt om træer. Det er den ikke skabt til.

Elgen er i brunst fra september til november. I den periode skraber 
elgtyren furer i jorden, som den urinerer i, hvorefter den vælter sig rundt 
i sølet. Efter således at have gjort sig lækker, finder den en elgko, som den 
besvangrer. Koen er drægtig i 8 måneder, og føder 1-2 unger.

Elgen bliver i gennemsnit mellem 8 og 25 år.

Danske og udenlandske elge
I Danmark har vi ingen elge – for det meste – man mener de forsvandt i 
den yngre stenalder.  I 1999 kom der en over Øresund, og levede fredeligt 
i Nordsjælland et halvt årstid, indtil den blev dræbt i sammenstødet med 
et tog (det fik i DSB-kredse navnet Elg-killeren).

Tilbage i 1933 var der en elg i Gribskov, hvor den levede til sin død 
18 år senere. Og i 1956 svømmede en ung elgtyr ud fra Hälsingborg mod 
Danmark. Da den var nået halvvejs, blev den træt, og svømmede tilbage 
til Hälsingborg, hvor den kom på det stedlige dyrehospital.

Elgen har været kendt i mange århundrede rundt om i Europa. F.eks. 
findes den a�ildet på tusind år gamle spanske hulemalerier samt på hel-
leristninger i Norge. Ellers er den udbredt i Sverige, Norge og Finland, de 
baltiske Stater og det nordlige og mellemste Rusland, gennem Sibirien og 
helt ud til Stillehavet. Den er udbredt i Canada og Alaska og et stykke ned 
i USA til Rocky Mountains.

Elgjagt i Sverige
Jagten går ind i oktober, og hvert område har sin kvote af elge, der må 
skydes. I dag nedlægger man knap 100.000 elge om året. I 1982 blev der 
nedlagt 174.741 elge! Hertil kommer de omkring 5000 elge, som hvert år 
nedlægges af svenske og udenlandske bilister.

Elg-skind er dyrt
I bl.a. Sverige kan du købe mange ting af elg-skind, der er mere blødt og 
lækkert end almindeligt skind. Men det er dyrt. En skindjakke koster 6000 
kroner, en vest i elg-skind 1500 kroner, mens en lille pung kan fås for 250-
400 kr. Og vil du have et elg-hoved, med gevir og det hele, til at hænge på 
væggen, skal du slippe 10.000 - 12.000 kr.

Priserne er set i Grönåsens Älgpark 5 km nord for Kosta (glasriket 
Småland). 
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Ture i Småland

Växjö
Växjö er den største by i området, med 52.000 indbyggere. Det er faktisk en 
ret charmerende by, med mange gode butikker. 

Et must er at besøge Udvandrar -Museet, hvor du kan blive klogere 
på udvandringen til Amerika i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor omkring 
200.000 smålændinge forlod Sverige. Der er også en speciel Vilh. Moberg-
stue.

Smålands Museum, der ligger samme sted, har stor samling af glas-
kunst, er også  et besøg værd.

Er du til kirker, er Växjö Domkyrka fra 1100-tallet absolut et besøg 
værd. Blandt andet for dens smukke mosaik-glasruder, altertavlen og den 
smukke lysglobe.

Tag også på Växjö bibliotek. Det er meget flot, og netop udbygget for 
et par år siden - af arkitekter fra Århus.

Kronoberg slotsruin  ligger skønt i den nordlige udkant af Växjö. Det 
er en stor, spændende slotsruin. Oprindelig biskopborg fra 1300-tallet, se-

nere sæde for landshøvdinger. Navne som Nils Dacke og Gustav Vasa har 
været tilkny�et. I 1570 og 1612 har danske hære stået foran Kronoberg, 
men må�e opgive. Sidst i 1600-tallet begyndte stedet at forfalde, men der 
er stadig meget at se.

Huseby Bruk
Huseby Bruk  ligger 20 km sydvest for Växjö. Det er et kraftværk der blev 
opre�et i starten af 1600-tallet ved Helgaån. Her bearbejdede man jern-
malm i en højovn og var en af Sveriges største producenter af kanoner og 
kugler. Der blev også produceret jernkakkelovne og stegepander. Senere 
serieproducerede man også cykler.

Godset, som det også er, har en spændende historie hvor forskellige 
familier som Ree, Rudebeck, Hamilton og Stephens har regeret. Og ikke 
uden skandaler. Da den over 100-årige frøken Stephens døde i 1979 over-
gik området til den svenske stat.

Her kan man se forskellige bygninger fra dengang. En guided rundtur 
på herregården (’Slo�et’ kaldet) med dens intakte stuer og mange rariteter 
er spændende. Også Statare-huset, der viser hvordan fa�ige landarbejdere 
boede i 1930’erne, er et besøg værd. Der er gratis adgang til området (man 
skal blot betale 20 kr. for éndags parkering), mens der er entré for rundvis-
ningen på herregården.

Svenske kirker
De svenske kirker er i øvrigt ofte et besøg værd, da de er noget anderledes 
end i Danmark.  De er ofte mere enkle, mere lyse og venlige. Og så har de 
en masser gamle kirker tilmed.

Svenske kirker er næsten alle åbne om dagen, i modsætning til de dan-
ske.

Mange har i dag bedelys – flere steder som lysglober – hvor man kan 
tænde et lys som forbøn eller for at mindes afdøde. Traditionen startede 
oprindeligt i Uppsala domkirke, og har herfra bredt sig, nu også flere ste-
der i Danmark.

Hvis du besøger kirkerne, så slå også et smut omkring kirkegårdene 
og læg mærke til, at man på mange gravsten har en gammel skik med at 
indhugge den afdødes underskrift. 
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Hemmesjö kyrka  ligger lidt sydøst for Växjö ligger. Det er en gammel 
velbevaret kirke fra 1100-tallet, der dog ikke bruges mere.

Jäts gamla kyrka  er en gammel kirke fra 1600-tallet i træ og sten. Me-
get spændende og smukt dekoreret. Når man kommer ind i kirken starten 
en båndoptager, som fortæller om kirkens historie. Den ligger i et natur-
skønt område ca. 30 km fra Växjö mod Ingelstad. Mellem 1850 og 1. Verdenskrig 

emigrerede skønsmæssigt 1,2 mil-
lioner svenskere (det var omkring 
1/4 af den daværende svenske be-
folkning). En million drog til USA. 
Alene fra Småland udvandrede 
over 200.000 svenskere.

Men der var også 100.000 som ud-
vandrede til Danmark, og næsten 
fem gange så mange tog hertil som 
sæsonarbejdere. Her fik svensker-
ne de dårligst betalte job, og en del 
af kvinderne havnede som prosti-
tuerede her i landet. I 1870’erne var 
skønsmæssigt 15% af alle prostitu-
erede i København fra Sydsverige.

Mobergs Udvandrerne
Småland blev især kendt i forbin-
delse med Vilhelm Moberg’s ro-
man Utvandrarna i 4 bind. Det før-
ste udkom i 1949 (de øvrige bind: 
Invandrarna, Nybyggerna, Sidste 
brev fra Sverige). Blev senere filmatiseret i 1969 til tv med Max von Sydow 
som Karl Oskar og Liv Ullmann som Kristina.

Romanen skildrer nogle smålændingers udvandring til Amerika i 
1850’erne. De kom fra området omkring Algutsboda, Duvemåla og Lju-
ders. 

Moberg selv voksede op i de�e område, men hans barndomshjem, sko-
le m.v. findes ikke mere. Der er dog spor af det i området.

Udvandrerne
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• I Duvemåla blev Mobergs mormor født. Nabogården til hende hus 
findes i dag som hembygdgård med sin egen spændende historie, hvor en 
gårdmandsfamilie boede i mange år  med to sønner og en da�er - uden 
el (det var for farligt), og med vand fra brønden. Da den sidste bror døde 
i 1970’erne som 80-årig fandt man millioner af kroner gemt overalt, også 
bag tapetet. Absolut et besøg værd.

• Ved Moshultamåla står i dag en mindesten inde i skoven for Vilh. 
Moberg (1898-1973). Det var her hans barndomshjem, hvor han blev født 
i 1898, fandtes. Soldatstugan, som den kaldtes, blev revet ned i 1924, og 
mindestenen rejst i 1970.

• Få km derfra i Påvelsmåla lå Mobergs gamle skole inde midt i sko-
ven, hvor han gik mellem 1906-1912. Der findes stadig seværdige ruiner af 
skolen på stedet.  

• I Växjö findes Udvandrarnas Hus med stor udstilling om udvandrin-
gen til Amerika.

• I Ljuder findes ved kirken en seværdig hembygdgård. Lige overfor 
er lille museum for amerika-udvandrere gennem tiden. I nærheden findes 
’Korpamoen’ hvor Karl Oskar og Kristina boede i romanen. Det er et fik-
tivt sted, som faktisk ikke findes, men der er lavet en lille plads hvor det 
’kunne have været’. Der er dog ikke er noget væsentligt at se.

• Det er der derimod i Klasatorpet i Långasjö. Det var her man optog 
tv-filmen om udvandrerne i slutningen af 1960’erne. Filmhusene og områ-
det er der endnu, samt en beretning med billeder fra filmoptagelsen. Værd 
at se.

Tingsryd
I Tingsryd  findes et herligt su-
permarked, Börjes varuhus. En 
gammeldags landhandel fra 1944 
der kan minde om Daells varehus 
i 1950’erne. Det er i dag et rime-
ligt stort varehus med alt fra teg-
nestifter til medisterpølse, lange 
underbukser og sild, lamper og 
blomsterløg, værktøj og dametøj. I 
cafeteriet kan man spise billig og 
enkel mad, og få en god kop kaffe for 1,50 kr. – med gratis påtår (opfyld-
ning)!

Her kan du også få en rundtur i hestevogn for en ti’er. Du kan leje 
hestevogn og hest og tage på rundture på egen hånd i 1-3 dage. Til priser 
mellem 400 og 2000 kr. Og vil I have kusk med, koster det 300 kr. ekstra 
pr. dag. 

Ved byens indkørsel (den er ikke så stor) findes en kurvebutik (korg af-
fär), med mange sjove ting i flet, anderledes souvenir og andre rariteter.

I Tingsryd er der for et par år siden åbnet en stor travbane. Byen er 
meget hesteinteresseret. Hvert 7. indbygger siges at være - en hest.

Hembygdmuseum
Rundt om i Småland er der masser af hembygdmuseer (egnsmuseum), 
hver egn og mindre by har deres eget. Her udstiller man værksteder, har 
opbygget møblerede stuer og andre ting fra egnen. Mange 100 år gamle 
eller mere, der giver et godt indblik i, hvordan man levede dengang. Mu-
seerne kan være små rødmalede huse, som ligger i landsbyen (torpen) el-
ler i skoven, og er ofte et besøg værd. Der er altid skilte, der viser vej. Stop 
op, og kig ind.

Glasriget
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Glasriket og elge
Glasriket  er et større område nord for Emmaboda. Her finder du omkring 
15 større og mindre glasværker, hvor det er muligt at se glasblæserne i 
arbejde. Kosta er blandt de største, som jeg ikke synes er særligt charme-
rende at besøge. Prøv også at besøge nogle af de små i området. Det er 
muligt at gøre gode køb.

I området findes også Lessebo Papirbruk  hvor du kan se, hvordan 
man håndlaver papir.

Få kilometer vest for Kosta på vejen mod Lessebo, bør du stå ud af bi-
len og se de mange små, herlige træfigurer Ekebergagubben. Brug øjnene, 
for de pu�er sig mange steder, bl.a. i træerne.

3 km fra Kosta finder du Grønåsens Älg-
park. Her kan du se elge i naturlige (indheg-
nede!) omgivelser, samt købe alt krims-krams 
med elge, bl.a. lækkert skindtøj af elgskind - 
men det er ikke helt billigt.

I øvrigt er det muligt (med megen held) at 
se både elge, vildsvin og grævlinge i blandt 
andet Glasrikets område. Råvildt, harer - og 
fluer - er der masser af.

Ture i Blekinge

På vej til Blekinge, fra Småland, opdager man hvordan skovene næsten som 
en streg i landskabet, ændrer sig fra nåleskov til løvskov. Landskabsmæssigt 
er der ret stor forskel på de to områder. 

Blomster, sejltur og jordhytte
Blomstergården ved Eringsboda  er et spændende, anderledes parkom-
råde. Med miniature-huse, et 3 meter højt torneroseslot i sten, udstoppede 
dyr, porcelænsudstilling og en spændende legeplads for ungerne. Det blev 
skabt af Verner Svensson der i mange år samlede på sten, også fra udlan-
det. Han fyldte kufferterne med sten og tog dem med hjem i charterflyet! 
Man kan nemt bruge en halv dag i området.

Knap 2 km vest for Eringsboda ligger Hjorthålan  Fra Cafén Smedjan 
her kan man få en smuk guided 1-times sejltur på søen til Klåvben Kraft-
station. Søen er kunstanlagt i slutningen af 1940’erne. Man fyldte Ronne-

Ekeberga gubbarna nær Kosta
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byåns dalområde op med vand til brug for elkraften. Søen er nogle steder 
op mod 16 meter dyb. Guiden fortæller stedet interessante historie.

Herfra kan man tage østover til Holmsjö  hvor der kan nydes kaffe og 
vafler ved den smukke sø med nøkkeroser i sæsonen. 

Fra Holmsjö kør godt 20 km vestpå mod Gullabo. Ca 2 km fra denne 
by køres til højre mod Hästmahult . Her kan man se en lille jordhy�e – en 
backstuga – som har været beboet af op til 5 familiemedlemmer der arbej-
dede som daglejere i 1800-tallet. Jordhy�en var beboet indtil 1896.

Helleristninger og dansk kirke
I Blekinge kan du finde nogle spændende helleristninger inde i skoven 
ved Möckleryd lige ved Torshamn . Det er den sydøstligste spids af Ble-
kinge (Fra Karlskrona kør ad E22 øst mod Jämjö, sydpå til Torshamn). Kig 
godt efter, for der findes kun nogle små vejvisningsskilte til stedet, som 
ligger ad en sti ca. 300 m inde i skoven. Men det er værd at gå efter.

I Bröms, 8 km nord for Kristianopel, står stenen som vidner om freden 
mellem Danmark og Sverige i Brömsebro 1645 . Brömsebäck var da græn-
sen mellem Sverige og Danmark (Blekinge blev svensk 1658). Rester af 
den danske fæstning Brömsehus, som Valdemar A�erdag byggede, findes 
i nærheden. 

År 1618 påbegyndtes byggeriet af Kristianopels kirke og efter 6 år 
stod kirken færdig. I kirken, som blev opført under kong Christian IV, 
findes endnu den kirkebænk med monogram, som kongen beny�ede. Ved 
kirken flages også i dag med dansk flag.

Ronneby
Ronneby  er især kendt fra det gamle Ronneby Brunn, et kæmpe park-
område hvor der omkring 1900 var kurbade. Her er i dag friluftsbad, ten-
nisbaner, hotel m.v. Hver søndag er der et stort seværdigt loppemarked 
(loppis).

Helliga Kors Kyrka, der ligger højt over byen, der er fra 1100-tallet 
med kalkmalerier fra 1586. Et besøg værd.

Slå også et smut omkring den gamle bydel, Bergslagen, med gamle 
træhuse i smalle gader, hembygdmuseum og kunsthåndværkere.

Lidt nord for byen ligger et kæmpe-altmuligtmarked, Överskodsbo-
laget. Her kan du købe alt fra lakridskonfekt, elektronik, værktøj, tøj til 
madvarer. Meget til billige penge.
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Smuttur til Malmö

Malmö har meget at byde på. Og man kan nå en del på en 1-dags tur til byen 
på den anden side af Øresundsbroen.

Sightseeing for 15 kroner
Kommer du et smut til Malmö og har en time til overs, var er det en god 
idé at tage på sightseeing med bybussen. Tag buslinje 3 fra Centralstatio-
nen. Den kører rundt om hele Malmö og kommer tilbage til udgangspunk-
tet. Du kommer bl.a. forbi Sygehuset, Stadion, Pildamsparken og Turning 
torso. Man får et godt indtryk af byen - for kun 15 Skr. Bille�er købes i 
bussen. Turen tager ca. 50 minu�er.

Svensk nationalret
Vil du samtidig prøve noget rigtig svensk, så tag til spisekiosken Jorvars 
Korvare, på hjørnet af Lilla Nygata og Malmborgsgatan. Her sælger de 
bl.a. den svenske nationalspise: ’korv med mos’ - pølser med kartoffelmos. 
Her handler de lokale malmöboere, og de er en del billigere end andre 
steder i byen.

Gammelt apotek
Og når du er i byen, så kig in-
denfor i Apotek Lejonet på 
Stor Torget - også selv om du 
ikke fejler noget. For de har et 
meget spændende og sevær-
digt gammelt apoteksmiljø 
fra slutningen af 1800-tallet.

Konditori Mästar Hans
Trænger du til kaffe og en 
rigtig god kage, så besøg det 
gamle, hyggelige konditori 
Café Mästar Hans på Stor 
Torget, lige ved siden af apo-
teket.

Biblioteket
Malmös nye Stadsbiblioteket 
på Regements gatan er også et 
besøg værd. Et anderledes og 
spændende byggeri, hvor den 
nyeste del, der blev indviet i 
1997, er tegnet af den danske 
arkitekt Henning Larsen.

Strøgturen
Strøget i Malmö er på sin vis todelt. Fra Centralstationen går man til Stora 
Torg, ad Södergata til Gustav Adolf Torg. Her stopper mange ved kanalen. 
Men fortsæt endelig over broen og gå videre ad Södra Förstadsgatan mod 
Triangel. Her er der også masser af butikker og cafeer.

Kvarteret Möllevången er et besøg værd. Omkring torvet her er der 
masser af små etniske butikker og cafeer, samt et handelstorv. Gå 400 m 
syd for Triangel ad Södra Förstadgatan, til venstre ad Möllevångsgatan.

Kort over Malmø centrum med seværdigheder
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Malmö Museer
Har du god tid, skal du ikke snyde dig for et besøg på Malmö Museer der 
ligger på slo�et Malmöhus. Her er der meget at se, bl.a. kunst, naturmu-
seum og akvarium.

Herfra kan du i øvrigt se over til det nye besynderligt snoede højhus 
Turning Torso. Vil du se de�e tårn på 190 meter og 54 etager, finder du det 
på adressen Lilla Varvsgatan 14 i det nordlige ydre havneområde. Cirka 1 
km fra Malmöhus.

Billig valuta
Køb din svenske valuta i en af Forex vekselbutikkerne, enten i Århus, på 
København H eller i Malmö, de har billige kurser og ingen vekselgeby-
rer.

Snusen
Du kan købe snus i både kiosker og supermarkeder. Kigger man sig for, er 
der prisforskelle. Dyrest er det på centralstationen. Ofte får man en dåse 
gratis, hvis man køber en ’stang’ med 10 dåser.

Buslinje 3’s rute

Selv om svensk har mange ligheder 
med dansk, er der nogle lumske 
sprogfælder. Her er nogle stykker.

Anspråkslös - nøjsom
Bok - bøg (bøgetræ), bog
Bög - bøsse (homoseksuel)
Dator - pc, computer
Docka - dukke
Duka - dække bord
Fars - farce
Ficka - lomme
Fika - drikke kaffe
Filmjölk - ymer
Frikadell - kødbolle
Färs - kødfars
Gräslök - purløg
Kalsonger - herreunderbukser
Kassler - hamburgerryg
Kjol - nederdel (beklædning)
Klänning - kjole
Konstgjort - kunstig
Konstig - mærkelig, sær
Korv - pølse
Kram - stads, ragelse
Kryddor - krydderier
Kulle - bakke, høj
Kurv - korg
Köld, kyla - kulde
Kö�bulle - frikadelle
Limpa - sigtebrød
Lugn - rolig

Läge - situation, beliggenhed
Läkare - læge (doktor)
Mark - jord, terræn
Ma�a, täcke - tæppe
Mjuk vetskorpa - krydder
Mäta - måle
Mä�a - mæ�e
Nederdel - det nederste af noget
Nöjsam - morsom, fornøjelig
Purjolök - porre
Påtår - ekstra kop (kaffe)
Rasp -skra�en, skraben, grov fil
Rolig - morsom, sjov
Sandhed - sandsle�e
Sanning - sandhed
Simma - svømme
Skräppost - spam i mail
Soppa - suppe
Ströbröd - rasp
Städer - byer
Ställen, orter - steder
Sup(a) - en dram; drikke
Svimma - besvime
Tidning - avis
Täppa - lille have
Väske - taske
Vätska - væske
Åker, fält - mark
Öde - skæbne
Ödslig - øde, ubeboet
Överste - oberst
Óversta - øverste

Svenske sprogfælder
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Litteratur . Hjemmesider

Forslag til litteratur

Dansk-Svensk Ordbok, Karen Widman, Esselte (u.å.)
Turen går til Sverige, Politikens Forlag
Turen går til Sydsverige, Politikens Forlag
Det fantastiska Huseby, Lars-Olof Larsson, Huseby 1993
Øresundsordbog, Jonny Sjöberg, Politiken 2000
Svenska utifrån. Lärobok  i svenska, 2001
Småland og Øland, Ole Andersen, Gad 2003

Hjemmesider

• Visitsweden - www.visitsweden.com
• Småland Turism, Sverige - www.visit-smaland.com
• Sveriges officielle hjemmeside - www.sweden.se
• Blekinge Turism - www.blekinge.se
• Tingsryd Kommun - www.tingsryd.se
• Ronneby Kommun - www.ronneby.se
• Börjes Varuhus, Tingsryd - www.borjes-tingsryd.se
• Växjö Kommun - www.vaxjo.se
• Glasriket i Småland - www.glasriket.se
• Lexikon-Nada svensk leksikon med udtale - h�p://lexin.nada.kth.se
• Svenska Institutet - www.si.se/svenska
• Småland Check-in, sommerhuse - www.smaland-check-in.se

I Sverige har man rigtig mange viser (snapsvisor) til alle lejligheder. Her 
er et par stykker.

Helan Går
’Helan går’ er den klasiske og mest kendte skålvise på svensk. Begrebet 
”helan” er den traditionelle betegnelse for den første af flere snaps (’supar’ 
på svensk). Den har været kendt i hvert fald siden 1843.

Helan går
Sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går
Sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar
Han heller inte halvan får
Helan går
Sjung hopp faderallan lej

Uti vår mage

Uti vår mage där
växa begär
kom hjärtans skär
Vill du mig något
så träffas vi där
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas
kom hjärtans fröjd

Svenske drikkeviser
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