
Virksomhedsprofil 
 
Denne gang kan vi præsentere en aktiv lokal virksomhed - Torben Ryttersgaard, Computer-Problemer, 
endnu én af 2sognes trofaste annoncører, svarede på Lokalrådets opfordring om at henvende sig, hvis 
der ønskedes bragt en virksomhedsprofil i bladet. Og jeg besøgte ham torsdag den 3. juli. Torben 
havde vist ryddet formiddagens kalender på trods af travlhed – og vi blev ”kun” afbrudt af tre 
telefonopringninger. Over en kop kaffe gik vi i gang med at tale om hans virksomhed og hans 
serviceydelser, som jeg havde kendt og benyttet mig af tidligere. Jeg var udmærket klar over, at Torben 
havde udvidet virksomheden, men var slet ikke klar over, hvad det egentlig drejede sig om, og hvor 
omfattende det var. Men det fandt jeg ud af! 
Torben startede Computer-Problemer i juni 2000. Han var da kun 23 år gammel og fuld af initiativer og 
gode idéer – og i starten arbejdede han som nattevagt i København, indtil han fik vind nok i sejlene til at 
kunne koncentrere sig om PC’erne. I begyndelsen drejede det sig primært om EDB support, installation 
af et bedre og anderledes backup-system, som han selv havde udviklet programmet til, opgradering af 
computere, udskiftning af defekt hardware m.v. Torben kommer fra Krummerup ved Fuglebjerg, men 
huset på Grønhøjvej 12b i Øster Stillinge var ideelt og blev erhvervet, specielt fordi det har en ekstra 
bygning på 48 m2, hvor der kunne etableres værksted. I 2008 udvidedes med en flot nybygning på 310 
m2, hvor Torbens kone, Rikke Borup Ryttersgaard, og svigerinde, Marie Borup Jensen, i kælderen 
driver deres virksomhed, RM maskinbrodering, og samtidig passer receptionen for Computer-
Problemer. Computer-Problemer tilbyder stadig reparation af alle slags computere, installering og 
opsætning af nyt hard- og software, fjernsupport – og løsning af problemer, der opstår. Men 
hovedbeskæftigelsen i dag er master! Og den imponerende 14 tons tunge brandbil, hvor stigen kan 
række 30 meter i vejret, er set af mange – og er et uundværligt redskab, når der skal måles signaler, og 
når Torbens materiel skal monteres på høje bygninger.  
Jeg begyndte så at spørge ind til det med masterne og antennerne. Jeg kunne huske, da en af de 
første antenner blev sat op på Stillinge Hallens gavl. Men jeg var ret blank med hensyn til, hvad den 
blev brugt til. Og så begyndte Torben at forklare det med masterne og signalerne til brugerne, og det 
var så her, at jeg stod af! Torben kunne se på mig, at jeg var helt på Herrens Mark! For nok har jeg 
benyttet mig af computer siden midten af 1980’erne, men bliver det for teknisk, fatter jeg intet af det! 
Det morsomme i denne forbindelse var, at det havde han faktisk også forudset – og så tilbød han mig 
en køretur for at vise, hvad det   hele drejer sig om! Og på køreturen fra Øster Stillinge over Bildsø, 
Drøsselbjerg, Barkemosen, Kirke Stillinge fik jeg set master, antenner, modtagere – og hele det store, 
bankende elektroniske hjerterum ved den store, nedlagte fællesantenne i Kirke Stillinge. Det var 
imponerende. 
Jeg tror, at det hele startede med, at Torben i Øster Stillinge var irriteret over, at internettet var alt for 
ustabilt og langsomt! Og så forsøgte han i 2011 med opsætning af diverse modtagere og sendere på 
en høj mast at sende trådløst videre til en sin egen modtager på Grønhøjvej. Og det virkede. Første 
antenne var på Stillinge Hallen – og den modtager signalet fra Grønhøjvej. Rækkevidden fra en mast til 
en modtager er ca. 7 km – hvis ikke terrænet er for kuperet, eller der er for høje træer, der står i vejen. 
Torben har umådeligt travlt med at sætte modtagere op – og mange steder har han slet ikke 
annonceret. Mund-til-mund-metoden skaffer nye kunder. For den udvendige modtager sikrer lynhurtigt 
internet op til 30mbit og giver en høj kvalitet og høj stabilitet. Endvidere er forsyningslinjen forbundet 
med en backup linje, således at internettet automatisk kører over på reservelinjen, hvis f.eks. 
fiberkablet bliver gravet over! Og dette er ofte sket i forbindelse med kloakeringen! 
Der er nu opsat i alt 26 master i et stort område. I Forlev, Sønderup, Grøfte, på Reersø, i Havrebjerg, 
Bildsø, Kelstrup og flere andre steder. Der er mange private kunder, men også to skoler, Trelleborg 
Friskole og Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Der er ligeledes mange erhvervskunder, bl.a. Slagelse 
Kloakservice, Vækst & Miljø, Grøn Vækst, PAVA, Bilsyn Slagelse og Reklamecentret – over 250 
kunder. 
Torben Ryttersgaard har i 2014 indgået samarbejde med www.watzmenow.tv, som tilbyder en TV-
løsning ind over Computer-Problemers internet, og der tilbydes nu en komplet løsning, hvor internet og 
fjernsynskanaler installeres i én arbejdsgang. Således har man mulighed for at afspille alle 
programmer, som har været sendt inden for de sidste 24 timer. 
Torben fortalte mig også om de vanskeligheder, han havde haft rundt omkring med at få sat 
modtageren på det bedst egnede sted. Et sted var naboen gået med til at fælde et træ, så signalet 

http://www.watzmenow.tv/


kunne komme rigtigt frem, og et andet sted sad modtageren højt, højt oppe i et grantræ. Og Torben 
havde tidligere lidt af højdeskræk, men den overvandt han, da han anskaffede sig den udrangerede 
kranbil og kom 30 meter op i luften! Der var ingen anden mulighed end overvindelse! Computer-
Problemer har ændret fokusområde – og hovedparten af firmaets opgaver drejer sig nu om etablering 
af lynhurtigt internet. I den forbindelse har firmaet fået nyt logo: ”Internet4U.nu”, hvilket også kan ses på 
bilerne, der så ofte færdes i området. 
Det var en interessant formiddag. Jeg var nok ikke den rigtigste person at sende ud til noget så teknisk 
og teknologisk uforståeligt, men jeg fik da et lille indblik i Torben Ryttersgaards univers – og samme 
eftermiddag leverede han min nye stationære PC, som jeg havde bestilt, da vi talte sammen i telefonen 
og aftalte mødet! Min printer var så forældet, at den ikke kunne tilsluttes, så Torben kørte resolut ud og 
indkøbte mig en ny! Det er, hvad jeg kalder service! 
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