
B E L I G G E N H E D  

Ødegården ligger ved byen Torup, i Halland. 

Härhult 102, 314 98 Torup. 

Hvis man tager færgen fra Helsingør til 

Helsingborg, er der 5 kvarters kørsel (ca. 

110km) til Ødegården. 

Fra København, via Øresundsbroen, er der 2 

timer og 20 min. kørsel til huset (ca. 215km). 

Det er muligt at tage bus eller tog via 

Halmstad til Torup station, og derfra er der 

1,5 km ud til huset. 

Fra Jylland er det muligt at tage færgen fra 

Grenå til Halmstad, hvorefter der er  45 

minutters kørsel (ca. 40 km) frem til 

Ødegården. 

Med færgen fra Grenå til Varberg, er der 3 

kvarters kørsel (ca. 70km) til  huset. 

 

Hallands skovdistrikt dækker et område på størrelse med Fyn 

 

 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KO N TA K T 
 

 

HJ ULD AMPEREN  

Taarbæk Strandvej 59  

2930 Klampenborg 

skolen@hjuldamperen.dk 

+45 39 63 33 22 

 mobil +45 20 84 48 30 

www.hjuldamperen.dk    

  find os på Facebook 

HJULDAMPEREN’s  
ØDEGÅRD   

Lej Hjuldamperen’s                    Ødegård  
i Härhult, Halland, Sverige. 

Idéel til en golf ferie, familieferie,  
eller en weekendtur. 

Plads til 40 overnattende gæster. 



 
 

Ø D E G Å R D E N   
 

Tilbage i 1899 blev Ødegården opført som en fattiggård. Ødegårdens tilhørende lade er fredet, fordi den stadig 

står i sin oprindelige form. Senere fungerede stedet som alderdomshjem, derefter pensionat, inden huset i 

1980’erne kom på danske hænder, til lejrskole brug for daginstitutioner. I dag ejer skolen Hjuldamperen stedet, og 

huset benyttes til lejrskoler for skolens egne elever, og lejes ud til andre specialskoler, virksomheder, eller 

privatpersoner, som     ønsker at holde ferie i Sverige. Mere information om historien forefindes på Ødegården. 

 
HUSET 400 KVM  

Ødegårdens 400 kvm rummer et nyt køkken med moderne 

faciliteter og en spisesal med plads til mindst 40 personer.  

I den  ene af husets to stuer er der hjemmebiograf og i den 

anden, på 1. sal, en 65” fladskærm med dvd afspiller. I stue-

etagen er der en fordelingsgang med 3 værelser, og på 1. sal    

en fordelingsgang med 10 værelser. Der er 2-4 sovepladser på 

hvert værelse.  Der er toiletter og baderum på begge etager. 

GRUNDEN 10.000 KVM  

Ødegården har egen lille sø foran huset, hvor man kan fange 

insekter og småfisk med net. Bag huset er der en stor græs-

plæne med fodboldbane og plads til at spille volley, badminton 

eller kongespil. Derudover er der en stor bålplads, 2 grill og 

borde- bænkesæt til fri afbenyttelse. Hele grunden er omgivet    

af skov og  området indbyder til et væld af udendørs aktiviteter. 

 

LOKALT 

Ødegården ligger 1,5 km fra Torup. I Torup findes der bl.a. et 

supermarked, pizzaria, Gästgivargård, vandrehjem, hæve- 

automat og badesøen ved Sjögaardsparken. Torup kirke er et 

spændende sted at besøge, da den er indrettet noget ander-

ledes end hvad man ser i Danmark. Nyd svensk kultur i 

sommerhalvåret med bil- bingo på boldbanen og alsang i 

anlægget. Fra Torup kører der bus og lokaltog til Halmstad. 

 
 
 
 
 
 
 

Køkkenet fra 2015 Spisesalen med plads til 40 
personer 

 
 
 
 
 
 
 
 

I laden findes der cykler og Søen foran Ødegården    
2 kugle grill 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torup Kirke Torup Station 

AKTIVITETER I OMRÅDET 

Halland er et naturskønt område, kendt for sine 
skove og søer. Området er ideelt til vandre- og 
fisketure, kanosejlads, golf, badeture i en af de 
mange søer, eller en tur i skoven for at plukke 
svampe og bær. 

Det er muligt at tage på vandretur til Ramnås 
Utkikstorn. Søg på nettet for nærmere 
information om tårnet og området i øvrigt. 

Besøg evt. Hallaböke, en badeplads med 
sandkant og grillplads, 10 km fra Ødegården. 
Få kilometer fra Ødegården ligger Rydö 
golfklub. I bl.a. Fegen, Bolmen og ved Alebo 
pensionat og i Unnaryd, kan man leje kanoer  
og     kajakker, ved sidst nævnte findes også små 
fiskebåde med motor. Tæt ved huset ligger 
Hallandsleden, som er en kendt vandrerute. 

Isaberg Mountain Resort ligger 60 km nord for 
Ødegården, her udbydes et utal af muligheder 
som ski, mountainbike, klatrebane, golf mv. Der 
findes også en lokal skibakke med en lille lift 
og flere langrendsruter tæt på huset. 

Besøg eventuelt også Gekås i Ullared, 
Skandinaviens største  varehus, der ligger 35 
km fra ødegården. 


