FLOT PADLING og SUPER SERVICE
Svenarums kanotuthyrning, Sverige.

Vurdering: 5 ud af 6 mulige padler.
Anmeldt af Mick Nielsen, Friluftsguide, Kano- Kajak& Dykker-instruktør.

Vi besøgte Fam. Ljungberg der står bag Svenarums kanoudlejning i Sverige, med
ankomst en overskyet lørdag i august, og forlod stedet 6 dage senere, sol- og
oplevelsesmættet med positive oplevelser, samt et sind og digital kamera fyldt med
smukke og mindeværdige naturoplevelser.

Fra dansk regn til svensk
sol.
Vi havde studeret området
samt stedets hjemmeside godt
hjemmefra, ligesom vi er
bekendt med at padle i
Sverige. Forventningerne var
ekstra store idet vi allerede
ved en mailforespørgsel ca. 4
uger før den planlagte tur,
have modtaget meget hurtigt
samt informativt svar.
Vi forlod en regnmættet dansk
sommer en sen lørdag
formiddag, med store
forventninger, ikke mindst til
det forskellige udstyr vi skulle
teste for producenter. Vi
ankom til det svenske og
Svenarum sidst lørdag
eftermiddag med en let
overskyet himmel. En himmel
der resten af ugen var gavmild
med masser af sol.

Vi blev modtaget med meget
åbne arme og yderst
hjælpsomhed. Alle spørgsmål
blev besvaret med det samme
og meget hurtigt kom også
kort fra området på bordet,
samt forslag til 1-2-3 dages
ture på Häråens vandsystem
ligesom vi blev udrustet med
et yderst informativt farvekort,
med alle vigtige punkter,
plottet ind. Området fra
Svenarum til Värnamo er
fordelt på 5 lamineret kort.

Efter at have klaret betaling,
og de praktiske ting, trak vi os
tilbage i en lidt mere luksusiøs
camp end hvad vores
ekspeditionstelte tillader.

Stedet har yderligere udlejning
af en lejlighed på stedet, vi
havde valgt denne som base
for vores padling i området,
samt for derved at danne os et
bredere objektivt syn på
stedet, service, udstyr etc.
Ferielejligheden
Ferielejligheden virker ny men
stadig med den svensk
charme bibeholdt, alt lyst og
indbydende, og den svenske
stolthed IKEA fornægter sig
ikke i indretningen.

ville have fuldendt det perfekte. Det skal retfærdighedsvist skrives, at vi ikke spurgte
om noget af oven-nævnte, og
med det service niveau vi
ellers oplevede, var det sikkert
blevet opfyldt.

Sofagruppe og køkken veludstyret med alt hvad du
behøver, spisebord med stole
til 6 personer, bad og toilet
samt hems med madrasser til
de trætte kroppe.

Der er ikke TV, men et musik
anlæg der fungere såvel til
radio, CD og kassettebånd.
Der er ikke på hjemmesiden
oplyst noget om internetforbindelse, men vi fik at vide
der naturligvis var trådløst til
vores rådighed om vi havde
brug for dette, og koden blev
udleveret. Dette virkede ligeledes upåklageligt.
Udstyr- og Service

En del forskellige bræt og
kortspil for børn og voksne.
Yderligere er der havemøbler,
og på en forespørgsel om en
grill, stod der en grill til vores
disposition kort tid efter.
Hverken ude eller inde, er den
svenske charme glemt, trods
en moderne stil. Ligesom
udenoms området er yderst
veltrimmet med smukke
blomsterkrukker. Og ikke
mindst en smuk udsigt fra
morgen til aften.

Vi måtte efter næsten en uge,
virkelig ned i de små ting for at
finde noget mindre godt at
sige. Men en elkedel,
rødvinsglas samt et af
vinduerne forsynet med
myggenet, så det kunne
holdes åben efter solnedgang,

Trods vi have medbragt egne
kajakker til at padle med i
området, blev stedets udstyr
kigget efter. Der er ca. 35-40
kanoer, samt 3-4 turkajakker
ligesom der naturligvis er
padler, kanosæder, kanovogne, padler, kanotønder etc.
Ligeledes kan kanotrailer
lejes. Alt sammen i god stand
og tydeligt vedligeholdt.

Padleveste i alle størrelser,
farver og standarter. Såvel
udstyr som kanoer etc. er
overalt velorganiseret. Alle
kanoer var rene uden løse
dele eller andet. Vi fandt
hurtigt ud af at det er en del af
stedets standard når kanoerne
efterhånden i løbet af dagen
blev hjembragt eller kommer
retur blev de vasket, efterset

samt skruer og bolte tjekket og
efterspændt. Samme
gældende for såvel kanovogne
som andet udstyr.
Meget høj standard i forhold til
hvad vi ellers har set og
oplevet i Danmark og udenfor
landets grænser, herunder
Sverige.
Gennem ugen i området og på
stedet, faldt vi ofte i snak med
øvrige danske, svenske og
tyske gæster på stedet, lige fra
1 dags kanoturister til familier
og venner der skulle af sted
flere dage. Samme høje
service niveau samt hjælpsomhed var også deres
oplevelse ved vores direkte
forespørgsel herom. Alle fik,
som os, udleveret de ovenfor
nævnte lamineret, yderst
informative og gode kort sammen med kontakt telefon
nummer, om der skulle opstå
spørgsmål eller andet under
turen, ligesom dette kunne
bruges ved afhentning, når
dagens padling var ved ende.
Afhentning fungerede upåklageligt, og til rimelige penge.
Vi prøvede både en endags
tur af, og blev afhentet hvor vi
(efter eget valg) sluttede,
ventetid 18 minutter. Dog ville
vores kajakker så blive
transporteret tilbage senere.
På hjemturen blev vi oplyst om
gode skovområder til at finde
kantareller, som vi havde stor
glæde af, 1 time i skoven og
ca. 1 kg kantareller var fundet
som garniture til aftenens
oksemørbrad.

Modsat oplevelse er der dog
ved Åkerslått, hvor broen er
meget høj og ved lav vandstand derfor bliver faretruende
høj, specielt for børn.
Padling

Ligeledes prøvede vi, at være
en smule vanskelige ved, en
dag, at køre længere ned på
ruten med vores bil og kajakker og starte herfra, samt
padle en del længere end
hvad der angives som dagsrute, og vi valgte at gå i land
ved skovsø, med vejadgang.
En vejadgang der ikke er
asfalteret samt går gennem
kringlede skovveje. Da vi
ringede blev vi oplyst ca. 30
min. 21 min senere blev vi
afhentet med bil og en trailer til
vores kajakker, og bragt tilbage til vores udgangspunkt.
På turen retur blev vi med et
smil oplyst yderligere om området, historie og andre interessante padle options m.m.
Prisniveau for afhentninger
ligger i området på 100-250
Sv.kr. Ligesom vi blev oplyst
at stedet gerne er behjælpelig
også med at din egen bil
placeres ved evt. besluttet
slutpunkt for din padling.

Isætning fra stedet er mere
end optimal, der er bygget flot
isætningstrappe i træ der
falder naturligt ind, og som
højner sikkerheden, specielt
for børn når der skal sætte i.

Der er rig mulighed for at få
vand og kilometer under
padlerne i området, såvel i
kano som kajak.

flotte camppladser med tørdas
og direkte adgang til sandstrand.
Til trods for vi gennem ugen
oplevede travlhed og en del
kunder hos Sveranum
Kanoudlejning, oplevede vi på
ingen måde denne travlhed
når vi var på vandet, hvor vi
under alle dage oplevede som
vi havde vandet for os selv.

Er du ikke til den anbefalet
rute, men har andre ønsker er
der masser af hjælp at få hos
Svenarum kanoudlejning, og
du finder i en radius af 30 km.
rigtig mange padle. og badesøer.

Turen fra Svenarum til
Värnamo anbefales som
kanotur på 5 dage. Den kan
gøres i rimeligt afslappet
tempo i kajak på 3-4 dage.
Udgangspunktet fra Svenarum
er perfekt, med en del medstrøm og god bredde på
åforløbet samt kun en enkelt
overbæring på kun 25 meter,
inden der kan afsluttes på
dejlig og veltrimmet campingområde i Åkerslätt, der ligeledes tilhører Svenarum
Kanoudlejning.
Dag 2 kan forsættes på en
virkelig smuk og afvekslende
tur, hvor du får alt fra små
fosser, til å- samt flot søpadling på både
Hubbestadsjön og
Rolstorpäsjön. På sidstnævnte
finder du virkelig smukke og

I starten af august måned, vi
havde valgt, var der på store
dele af åforløbende lav vandstand, lavere end forventet
med det nedbør vi generelt har
haft i norden i juli md.
Passeringer forløb stort set
uden problemer i kajak, men
med en lastet kano eller en
kajak pakket til 1-2-3 dage, vil
der være en del steder hvor
man må ud og skubbe.
Har du padlet på Emåen, og er
vild med fosser, er det ikke
området du skal lege i, der er
få fosser og med meget lidt
vand, så generelt ganske uden
udfordring. Til gengæld perfekt
at begynde med for at lære og
forstå fosser og perfekt for
familier eller bare dig der ikke
lægger vægt på hardcore
fospadling.

Vi blev ligeledes enige om, at
en af årsagerne til man på
Svenarum kanoudlejning er
meget obs på at alle får gode
kort med, er at specielt fra dag
2 hvor der, som nævnt er
virkelig smuk og flot søpadling,
er det så at sige umuligt at
finde ruten videre, idet der er
flere passager og forbindelser
der er så godt gemt, at uden et
kort, er sandsynligheden for
du finder din videre rute meget
lille – hvorimod du med kortet
får en super oplevelse og
yderst afvekslende natur og
padleoplevelse.
De overbæringer der er på 5
dags ruten er de fleste korte
25-75 meter, du finder på dag
4 ved Fryele Kvarn, en længere overbæring på samlet ca.
600 meter. Generelt set, er der
ikke lavet slæbesteder, hvilket
for nogen vil virke ekstra anstrengende, for andre, som
jeg, er det kun med til at bibeholde den flotte naturoplevelse.

Afslutningsvis må du ikke
snyde dig selv, hvis du er på
længere tur, at nyde den
smukke tur ind gennem
Värnamo på dag 5. Eller
dagen forinden på dag 4 hvor
Lagan og Häråen møder
hinanden lidt nord for
Karlsfors.
Kort sagt; du får masser af flot
og afvekslende padling uanset
hvor på rute du slutter og
starter, eller vælger flere dage

– og når du ikke hele ruten,
har du noget at vende tilbage
til med nysgerrighed og glæde
til din næste tur.

Sidst men ikke mindst skal det
med glæde af et naturmenneske understreges, hvor
dejligt det er på ruten at opleve ryddelige pladser og så at
sige intet affald, dåser og plast
der flyder i åen og på søerne.
Lad os alle fortsætte med den
gode stil, til fælles og til dem
der kommer forbi i kano og
kajak efter os, fornøjelse og
glæde.
Hvad ellers.
Der er mulighed for at handle
og proviantere i Vaggeryd der
ligger 8 km fra Svenarum, her
finder du hele to yderst velassorterede supermarkeder
næsten side om side med
åbningstider fra 08-22 hver
dag. Ligeledes finder du i
Vaggeryd kontanthæveautomater.
Gode og smukt beliggende
golfbaner i rimelig afstand.
Mange virkelig gode fiskemuligheder.
5 flotte padler ud af 6 mulige
Når du nu er nået hertil, forstår
du naturligvis hvorfor vi er i
den høje ende når der uddeles
padler – og det bliver til hele 5
ud af de maksimale 6. Mindre
kan det ikke blive til, da
tingene virkelig er i orden.

Ligeledes opleves den
hjælpsomhed vi såvel som
andre gæster på stedet gav
udtryk for, oprigtig og som en
grundholdning på stedet, der
virker som et familiedrevet
sted, hvor du som gæst er i
centrum for at sikre dig en
optimal og god oplevelse af
den svenske natur og det
svenske padlevand.

Nu spørger du naturligvis dig
selv som læser, hvad der
skulle til for, at jeg svinger mig
helt op på de unikke 6 ud af 6
padler. Men en camp. placeret
direkte ned til vandet, med
eks. vis gode shelters, lidt
bedre provianteringsmuligheder på stedet og ruten samt
garanti for sol og tørvejr havde
helt sikkert, skrevet med et
smil, udløst den sidste padle.
Et er sikkert; stedet er uden
tvivl et sted vi vender tilbage
til, og gerne kører de ekstra
kilometer for at få oplevelsen
af næsten at have vandet helt
for os selv udover det høje
kvalitets- og service niveau.

Praktisk info.:
Du finder Svenarum Kanoudlejning ca 37 km syd for Jönköping, beliggende direkte ned til Härån, ca 150m
vest for riksväg 30. (drej ned ved kirken, så kan du ikke undgå at se stedet).
Adressen er: Svenarum Västergård, 560 13 Hok
GPS: L: 14.314069747 - B: 57.470920019
Der er på hjemmesiden direkte link til vejbeskrivelse.
Stedet er smukt beliggende med adgang direkte til Häråns. Yderligere tilbydes afhentning samt bringning
indenfor hele Häråens- & Lagans Å- & Sø system.
Kanolejepriserne er rimelige og på normalt niveau. Fra 240 Sv.kr. pr dag.
Alle priser oplyses på hjemmesiden. Udstyr og kanoer er i god stand og tydeligt vedligeholdt, der hersker
orden overalt på kanoplads og i udstyrsrum, hvilket med det samme giver gode signaler ligesom du
modtages med smil og hjælpsomhed.
Ferielejligheden kan lejes på dags eller ugebasis.
Der er mulighed for, mod en mindre betaling, at overnatte på lejrplads, gode p-muligheder (også hvis du er
af sted flere dage/uge), ligesom der er toilet og bad samt yderligere adgang til vand. Brænde kan købes på
stedet.
Bemærk du kan ikke betale med kreditkort ,men såvel danske som svenske kontanter er velkomment.
Du finder hjemmesiden, priser, info samt mange flotte stemningsbilleder fra området på:
http://www.svenarum.com/index.htm
Hjemmesiden er tilgængelig på Svensk, Dansk, Tysk samt engelsk.
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