
Stora Herrestad kyrkby
En trädgårdsdröm



Den långa, skånska 
längan sträcker ut sig, 
närapå lika lång som 
det vita spjälstaketet 
som markerar 
tomtgränsen mot 
byvägen. 
Den gnistrande vita 
fasaden och de 
engelskt röda 
fönstren och dörrarna 
skymtar genom den 
lummiga grönskan. 
Försommarsolen 
värmer. Tornseglarna 
skriar i luftrummet. 
I snåren hörs 
näktergalen till och 
med mitt på dagen. 
Idyllen är total.



Stenläggningen framför längan har troligen varit med från när huset byggdes 1843. 
Den klassiskt breda och långa rabatten framför är ymnigt blommande. På ömse 
sidor om huset finns en österlensk trädgårdsdröm. Läget är mycket fridfullt och 
skyddat från insyn. 

Men det mest slående måste sägas vara husets storlek. Byggnaden 
är respektingivande - fyrtio meter lång och tio meter bred!

Carl M Lundgren, stod bakom uppförandet av det som skulle bli bygdens nya fattighus. 
Inskriften på plaketten på husväggen lyder: ”åt en wärnlös ålderdom af C M Lundgren 
1843”. I slutet av det århundradet inrättades här sedan ett lite modernare ålderdomshem, 
och i början av det förra seklet förvandlades längan till bostäder (8 lägenheter!) för anställ-
da vid Herrestad säteri. Inte förrän på 90-talet fick huset sin nuvarande utformning. 

Nu finns här en mycket rymlig och välinredd klassisk skånsk länga med ett 
bekvämt boende innanför lerstensväggarna. Att det dessutom finns en separat 
gästbostad är en bonus – oavsett om man drar ekonomisk nytta av den eller 
bjuder släkt och vänner på en österlensemester...



Namnet till trots är kyrkbyn 
tämligen liten, insmugen lite 

vid sidan av allfarvägarna. 
Nästan bara de boende 

längs gatan kör här numera 
– efter att landsvägen 

 drogs om och nu löper 
en bit bortom byn. 

Stora Herrestad ger 
onekligen skäl för 

epitetet fridfull byidyll, 
och förändringen var 

så påtaglig att det  
uppmärksammades 

av Ystads Allehanda 
på första sidan! 



Ljus faller in från de många spröjsade 
fönstren, och skapar en ombonad stämning. 
Imponerande djupa fönstersmygar. Högt till 
tak. Takbjälkar. Spegeldörrar. Kaminer. 

Köksutrustning och badrum helt ”up to date” 
i känsla och funktion. En mycket rymlig 
bostad med långa perspektiv genom rummen. 

Skulle man – mot förmodan – behöva ännu 
mer bostadsyta, finns en vind på mer än 300 
kvadratmeter att inreda. Både den erforderliga 
höjden och bredden finns!



Ljus från många 
spröjsade fönster 

i en skånelänga 
blir speciellt. 

Milt.
Harmoniskt.



Varm och ombonad stämning. 
Personligt och ”kärt” som vi säger 
i den här landsändan. 

Hemmet speglar ett liv med böcker och trädgårdsglädje, familj och vänner. 

Ägarparet har haft huset i 14 år och det är dags att gå vidare. Den som tar över har 

ett stycke skånsk historia att bo in sig i. Det torde vara ett glädjeprojekt. Och husets 

stora ytor tillåter i stort sett vilken inredningsstil och personlighet som helst… 



Den österlenska naturen har beskrivits i text och måleri 
ända sedan prins Eugens och alla tillresta konstnärers 
dagar i början av det förra seklet. Ljuset och det milda 
klimatet är av den människovänliga sorten. Därför är den 
som har trädgård som intresse särdeles gynnad. 

På baksidan av huset är insynen närapå lika med 
noll. Åkrar så långt ögat når. Trädgården lätt 
sluttande – och det gör att västanvinden inte riktigt 
når ner på tomten. Kvällens solnedgångsplats är 
given – med sjumilavyer över bördiga fält.





En länga på fyrtio 
meter har naturligtvis 
många, många rum...



Maten har en särställ-
ning här. Skåningen 
har ju lite humoristiskt 
beskrivits som ”rödlätt, 
påklädd och ätande”… 

Köpingebro matbutik 
i närheten har en av 
Österlens finaste 
charkdiskar, med fint 
kött och egen korv 
och leverpastej. 

Österlen är också känt 
för alla gårdsbutiker 
och odlingar. 
På Lavelunds gård 
finns både potatis, ägg 
och grönsaker. Lägg 
betalningen i lådan om 
det inte är någon där… 

Lite längre bort finns 
Kåsebergaodlingen med 
massor av ekologiskt grönt, 
samt stora jordgubbsfält att 
förlora sig i. 

Och vill du skämma bort 
dig ordentligt far du till Olof 
Victors gårdscafé. Ett av 
landets bästa enligt the 
White Guide och många 
med dem.

I huset finns både 
modern spis och 
sådant som fungerar 
även ifall strömmen 
skulle gå!



En skyddad trädgård. Det finns rum att omslutas av. Öppna ytor. Massor av platser att sitta. 
Sol och skugga. Doftrik - redan nu i försommartid – och de flesta rosorna har inte ens slagit ut 
än. Det måste vara klorofyllet och myllan och inte minst syrenerna, de vita och gredelina, som 
fyller näsborrarna med väldoft och själen med sommar. Välkända Åbergs trädgård ligger bara 
några cykeltramp bort om du får lust att utöka plantsortimentet.



Livet på Österlen är ju också 
en sensuell upplevelse för 
gommen! I trädgården finns 
äpplen, päron, körsbär, 
jordgubbar, blåbär, hallon och 
rabarber att äta direkt av eller 
spara för vintern. 

I odlingskvarteren kan man 
odla det mesta til lyst. Kryddor 
till matlagningen nästan ett 
måste. Sparrisen en årligt 
återkommande fröjd…

Österlens klimat - en välsignelse!En harmonisk trädgård med odlings-
land och ett växthus - eller ska vi kalla 
det lusthus, vilket känns helt adekvat! - 
som medelpunkt. Vinstocken har gett 
upp till 25 liter druvor på en säsong, 
som stundom också gjorts vin på. 



En rymlig gästbostad finns på ena gaveln av längan. Här har paret hyrt ut 
under åren, och som stadig inkomstkälla är det på alla sätt förnämligt. Uthyr-
ningen brukar täcka driftskostnaden på huset. Det är lätt och trevligt att hyra 
ut, och både danskar och engelsmän har tillbringat semesterdagar här. 

Men lägenheten kan naturligtvis också vara en plats där logi ges åt släkt och vänner 
på besök. Livet vid Östersjön har en tendens att vara vanebildande. Till havet och 
sandstränderna är det sju kilometer. De långa stränderna med dyner och fin, mjuk sand 
att vandra längs eller slå sig till ro på. Och motpolen, nämligen att fira frostnupen julotta 
i en kyrka på landet, är för många nog så lockande och livsförhöjande… 

En rymlig 
gästbostad.



Rikedom i klorofyllen. Här finns engelska rosor, honungsros, pioner, lavendel, 
klematis, fruktträd, pilar och havtorn för att hålla listan lite kort. 
Samt buxbomskvarter, vallmo, allium, tulpaner i en uppsjö av färger. 

Rosenbågar och pergolor. En trädgårdsväns dröm.



Stora Herrestad är en högst levande by med både sommargäster och 
fastboende som invånare. Trakten är bebodd sedan urminnes tider. Den 
romanska kyrkan ligger mitt i byn, nära den ståtliga herrgården från 1700-talet. 
Byns tingshus byggdes 1802. Byns betydelse i fornstora dagar må ha minskat, 

men upplever nu 
en renässans som 
en lugn och fridfull 
bostadsort. Flera 
unga familjer har 
hittat hit igen, och 
satt en positiv prägel 
på området. Läget är 
ju ypperligt. Låg- och 
mellanstadieskola 
finns i lilla 
Köpingebro i 
närheten.

Trots den lantliga stämningen befinner man sig endast tio minuters bilväg från 
medeltida Ystad - och är det inte Ystad eller Simrishamn som ska besökas kan 
det lika gärna vara den danska huvudstaden som nås enkelt med bil eller tåg. 
Sådana är perspektiven! 





Siffror & kalla fakta:               

Pris: 3.550.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning: Ystad Herrestad 68:107
Areal: 2.500 kvm 
Taxeringsvärde: 1.707.000:- varav byggnad 1.267.000:- (år 2015)
Pantbrev: 10 st om totalt 1.193.000:-
Servitut: Inga kända.

Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.
Uppvik & döttrar uppmanar dig som spekulant/köpare att noggrant undersöka fastigheten i enlighet med JB 4:19

Uppvik & döttrar Österlen
Lerbergstorp/Eljaröd 115

277 45 Sankt Olof
0414 - 708 00 

kivik@uppvik.nu

Byggnadstyp: Skånelänga och fd. ” fattighus”. 
Ritad av arkitekt Carl M. Lundgren, arkitekten bakom 
rådhuset i Ystad. Gästlägenhet, förråd med carport 
och växthus.

Byggnadsår/renoveringsår: Uppförd år 1843. 
Renoverad från år 2005 och framåt. 

Storlek: Ca 310 kvm, varav bostad på ett plan 
ca 270 kvm och gästlägenhet ca 40 kvm. Växthus 
ca 16 kvm. Förråd ca 18 kvm. Carport ca 27 kvm.  
Bostad, 7 rum & kök, varav 4 sovrum, 2 badrum, 1 toa, 
tvättstuga.  Gästlägenhet, 2 rum & kök varav 1 sovrum, 
badrum. V.v. se ritning - angivna ytor ovan avser 
användbar golvyta.

Konstruktion: Skånsk grund med grundmur av 
natursten, delvis betongplatta på mark. Mindre källare. 
Stomme av tegel och lersten med putsad fasad. 
Tak av eternit, bjälklag av trä. Dubbelkopplade fönster. 
Självdragsventilation.

Inredning & utrustning: Ikeakök ”Lidingö” med 
glashäll/induktion, varmluftsugn, platsbyggd spisfläkt, kyl/
frys, diskmaskin, mikrovågsugn och vedspis. Halvkaklat 

badrum från år 2008 med toa, handfat och badkar. 
Klinkergolv med elektrisk golvvärme. Förberett för 
bastutillbyggnad. Grovkök/tvättstuga med tvättma-
skin (2016) och torktumlare. Helkaklat badrum med 
toa, handfat och badkar. Elradiator. Gästtoalett med 
handfat. 

I lägenheten: Kök med spis, kyl/frys och mikrovågs-
ugn. Helkaklat badrum med toa, handfat, tvättmaskin 
och dusch. Elektrisk golvvärme. 

Golv: Trägolv av furu, klinkergolv terracotta 
och laminatgolv.

Uppvärmning: Vattenburen värme via golvslingor 
och radiatorer i hela bostaden förutom elektrisk 
golvvärme i lilla badrummet. Luft/vatten värmepump 
Nibe. Gästlägenhet, Luft/luft värmepump och elektrisk 
golvvärme i badrum. Murad öppen spis i vardagsrum. 
Vedspis i kök samt arbetsrum. Två braskaminer. 
Brandskyddskontroll utförd år 2013. 
Senast sotat år 2017.

Vatten & avlopp: Kommunalt. 
Dagvatten och dränering kopplat till nedgrävda rör.

Övrigt: Larm. 

Internet: Mobilt bredband och adsl. 
Anslutningspunkt för fiber finns tvärs över gatan om 
man önskar koppla på sig på nätet.

Utsikten från trädgården.



Ystad Herrestad 68:107
Landsvägen 19
271 98 Ystad

Text, foto & layout: Lasse Mangs 

Foto: Andreas Johansson

Skisser: Ingrid Fredriksson

Tack till säljarna för härliga bilder på högsommarblomning!

Ansvarig mäklare: Lotta Nordstedt
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Till innehållet

Faktablad för fastighetsmäklare -
Budgivning

Bra för fastighetsmäklare att veta om Budgivning

Mäklarens skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen
En fastighetsmäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om
spekulanters namn, kontaktuppgift (adress, e-postadress eller telefonnummer) samt bud med
tidpunkt för när budet lämnades och uppgift om eventuella villkor om t.ex. lån eller besiktning. Om bud
lämnas genom ombud är det tillräckligt att anteckna ombudets namn.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts. Om uppdraget
slutförts utan att någon försäljning skett (t.ex. vid uppsägning av uppdragsavtalet) ska mäklaren
överlämna förteckningen till uppdragsgivaren.

Mäklarens information om budgivningen
Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till
och hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren
för försäljningen.

Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden
En mäklare ska redovisa alla spekulanter som visat intresse för att köpa objektet till uppdragsgivaren.
Informationen ska omfatta alla bud och andra meddelanden från spekulanterna. Detta gäller även om
buden inte lämnats på det sätt som bestämts.

Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden gäller till dess att ett köpekontrakt är
undertecknat av både säljaren och köparen. Det är enbart säljaren som kan bedöma om ett bud är
intressant eller inte. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Krav på tydlighet vid budgivningen
Det är säljaren som bestämmer till vem objektet ska säljas
– en mäklare kan därför inte lova en spekulant att denne ska få köpa.

Det är säljaren som bestämmer när objektet ska säljas
– en mäklare kan därför inte lova en spekulant ytterligare tid för att lägga nya bud.

Det är säljaren som bestämmer till vilket pris objektet ska säljas
– en mäklare får därför inte avbryta pågående marknadsföring utan säljarens samtycke.

Fejkade bud och vilseledande marknadsföring
Mäklaren ska ta tydligt avstånd från att medverka till s.k. fejkade bud. Det förekommer att mäklare får
frågor om förfaranden som riskerar att vilseleda spekulanter om budgivningen eller annat som gäller
förmedlingen. Mäklaren bör då upplysa om vad som följer av kravet på god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionens rekommendation
Inför kontraktskrivningen bör mäklaren vara tydlig i sin information om skriftlighetskravet vid köp av
fastighet och bostadsrätt. Mäklaren bör framhålla att köpet är bindande först då både köpare och
säljare undertecknat köpekontraktet. I samband med att överenskommelse om tid för kontraktskrivning
träffas kan det finnas anledning att påminna om mäklarens skyldighet att vidarebefordra alla bud till
säljaren.

 
 

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa
samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

Myndigheten ger ut faktablad som du hittar under rubrikerna Fastighetsmäklare, Student, Konsument och Press.

Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarinspektionen eller hämtas på myndighetens webbplats.

POSTADRESS Box 17174, 104 62 Stockholm BESÖKSADRESS Sankt Paulsgatan 6
TELEFON VX 08-555 524 60 TELEFAX 08-555 524 61
E-POST registrator@fmi.se WEBBPLATS www.fmi.se
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KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK M.M.

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma
överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika
från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver
gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på
kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en
noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador,
som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna
med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i
fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren
själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i
fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar
kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens
undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla
dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga
utrymmen.Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt
i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och
avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i
fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel
kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett
misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en
mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska
köparen inte behöva undersöka sådan delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller  garantier för, under
förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och
brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat
sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning.
Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett
begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och
funktioner utsatts för slitage  och på grund av ålder t.o.m. kan vara
uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna
uppfylla sin grundläggande undersökningplikt och det är alltså inget
krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta
köpare att anlita s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig och detta
är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk
kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt
fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att
bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en
sakkunnig är därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en
beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning
vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,
rökgångar mm varför köparen bör överväga att komplettera sin
undersökning 

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör
eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt
undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i
kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka
fastighet senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska
få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller
begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor
brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande.
Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad
som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga
beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka
fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som
underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det
viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med
den besiktningsman som utfört besiktningen, sk köpargenomgång.
Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att
undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov
kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens
undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för
bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är
möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart
är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en
upplysningsskyldighet i så motto, att han kan bli skadeståndsskyldig
om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet, men inte har
upplyst köparen härom. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på
grund av säljarens försummelse. Om ett förtigande av ett fel
dessutom innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande, kan
säljaren även gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt
sin undersökningsplikt.
Det är således i säljarens eget intresse, att han upplyser köparen om
de fel eller symptom på fel han känner till eller misstänker finns. Vad
som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i
normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens
skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och
specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt
lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet, friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick,
varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som
angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från
ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.

Säljaransvarsförsäkring
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom
försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i
fastigheten samtidigt som köparen rätt till ersättning för sådana fel,
säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder
således en trygghet för både säljare och köpare.
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Lasse Mangs
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Andreas Johansson
Koordinator/visningar
Uppvik ÖSTERLEN
Foto & layout
0734-168030
kivik@uppvik.nu

0414-708 00  
www.uppvik.nu

Det är ett privilegium.  Vi älskar hus. Vi älskar människor.  Vi älskar Skåne i både öst och väst. Varje dag strävar vi efter att utvecklas.  
Varje dag blandar vi passion för hus och människor med kunskap och erfarenhet av husaffärer. 

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker är roligt och 
stimulerande gör man bra. Därför vill vi inte ha fler hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat med dem alla. 
Det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Hus av sten. Hus av korsvirke. Hus av tegel. Hus för liten peng och större. 
Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den kringbyggda gården på slätten eller längan i fiskeläget.
 
Men, det ska erkännas - ”udda” hus finner lättast vägen till våra hjärtan!
  
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Att uppleva livskvalitet är när vi lyckas vara närvarande i stunden.  
Att uppfyllas av ögonblicket.  En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa Dig att förhöja Din livskvalitet. 
 

Och vill gärna se och höra hur din husdröm 

ser ut... Åtminstone vill vi gärna vara 

Dina rådgivare och stigfinnare. 

Dina vägvisare och budbärare. 

Oavsett om Du vill köpa. 

Eller sälja!
 

Ingrid Fredriksson
Mäklarassistent & 
handgjorda ritningar 

Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.

Gabrielle Malmberg
Senior partner/
fastighetsmäklare 
Text, foto & layout
0708-669593
Uppvik MEDELHAV

Mi Ståhl 
Mäklarassistent
Uppvik ÖSTERLEN
Formgivare, foto & layout
0733-714714
kivik@uppvik.nu

VI SÄLJER HUS VI SJÄLVA SKULLE VILJA BO I. VID HAVET. PÅ LANDET. PÅ ÖSTERLEN & VÄSTERLEN. 


