
KÄNNER DU TORA? 

”Hösten har kommit på sina kransar”, men spännande och roliga minnen från sommaren stannar ännu 

kvar i våra tankar. Det är säkert mycket roligt för Eldflugans läsare att läsa om sommarminnen även nu 

när höstmörkret lägrar sig över oss. Särskilt då kan det vara ”upplyftande” att komma ihåg att det finns 

ljusare tider. Vi hoppas även ta del av andra/andras minnen under hösten och vintern. Vässa pennan 

och skriv! 

Jag vill nu berätta om något, som jag stiftade bekantskap med för första gången. 

Vet Du var Bjärehalvön ligger? Vet Du var Torekov ligger? Längst ut på Bjärehalvön ligger Torekov. Jag 

har då och då under mitt liv funderat på vad det namnet kan betyda. Jag har funderat på det, för jag 

tycker ju om ord och språk. 

I somras under ett besök i Skåne ramlade jag rakt in i svaret. Längst ut på Bjärehalvön på stranden mot 

Kattegatt, just innanför Hallands Väderö, där vindarna alltid dansar sina livfulla och ibland häftiga 

danser. Där hittade jag en gammal kyrkoruin från tiden då trakten kristnades, omkring år 1000. På den 

plats där en gång altaret stått, stod nu en staty av en ung flicka med krona på huvudet. Nuförtiden 

finns det ofta en informativ text om vad som ägt rum på olika platser. Även här fanns det en sådan 

text. 

Det hände sig en gång i tiden, att en dansk kung styrde och ställde i de här trakterna. Han hade tre 

barn, när hans drottning dog. Han måste gifta om sig, för han måste ju ha en drottning i sitt kungarike, 

och hans barn måste ju ha en mor. Nu hände det också så, liksom i alla sagor och berättelser, att 

styvmodern inte tycker om sina styvbarn. Hon kunde ju få egna barn och ville inte dela med sig något 

av kungariket till de barn som redan fanns. Alltså bad hon en skeppare, som hon kunde lita på, att ta 

de tre barnen med sig i båten ut på havet, där det alltid blåste. Skepparen kom lyckligen tillbaka med 

båten tom. Barnen hade drunknat.  

De döda barnen flöt iland på olika ställen i omgivningen. Dessa platser fick bära barnens namn. Den 

ene prinsen hette Arild. Platsen där han flöt iland, fick bära hans namn, och gör så än idag. Den andre 

prinsen hette Gilde. Han flöt iland i Gilleleje på Själland. Platsen bär fortfarande hans namn och betyder 

”Gildes läger”. Prinsessan, som hette Tora flöt iland i Torekov, som betyder ”Toras bostad eller läger”. 

Efterhand som trakten kristnades blev Tora traktens helgon och beskyddare. En minnesstaty av henne 

ställdes upp i kyrkan. Krona fick hon på huvudet, för att hon var prinsessa. Hon är än idag Torekovs och 

Bjärehalvöns helgon och beskyddare. 

Nu har min fråga fått ett bra svar. (Dessutom hette min mor Tora, så nu vet jag vem hon var.) 

Kerstin Rohdin 

 

 


