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Katterna Ying och Yang sKuttar förtjust nedför stigen mot  
bryggan. De vet vad som väntar. Arthur Ummenhofer, gäst på  
gården, gör sig klar för dagens första fisketur på sjön och högst  
troligt kommer han komma in med god fisk som ska rensas, och  
då blir det ett skrovmål för katterna.

Vattenytan krusar sig en aning och vädret verkar inte ha bestämt 
sig för om den ska släppa fram den blå himlen eller vika sig för 
regnmolnen i fjärran. Än så länge håller det uppe och det är en 
skön morgon. Några kanadagäss i morgondiset blir fotograferade  
av en tysk naturfotograf på besök och vågskvalpet kluckar mot  
aluminiumbåten när Arthur börjar ro. Med sig i båten har han ett 
ekolod som visar djup, hur botten ser ut samt om det simmar några 
fiskar i närheten. Han ställer de båda kastspöna i två hållare som 
sitter fast i båten, slänger i vobblersen och ror samtidigt som han 
har koll på att linorna inte trasslar in sig utan löper fritt ut i  
vattnet. Storleken på vobblersen avslöjar att här är det de större  
fiskarna som ska försöka överlistas!

– Det är viktigt att man håller en bra fart, då ligger vobblersen 
rätt i vattnet och rör sig naturligt. Gör de inte det, så biter inte  
fisken, berättar Arthur som med tretton somrar här på Sundvik  
nu kan sjön utan och innan. Och det märks! Hans ytterst hemliga 
dagbok med all fångst uppskriven, är full av anteckningar; vilken 
fisksort han fått upp och hur långa de var. Här i sjön Storlungen  
är det främst gös, gädda och abborre som nappar.

– En bra dag kan man få sju fiskar på två timmar och härom 
dagen fick jag en gös på 86 centimeter! Andra dagar kanske man 
inte får någonting alls, men … man måste inte fånga en stor fisk 
för att vara lycklig. Det räcker med att vara ute på sjön. 

arthur ror oavbrutet. I varje årtag tittar han ut på spöna. Händer 
det någonting? En blick på ekolodet visar att det finns fiskar i vattnet, 
men de biter inte. Oerhört retligt.

– Nu när vädret har varit så varierat biter inte fiskarna lika bra. 
Det spelar ingen roll om det är högtryck eller lågtryck, men är vädret 
bara stabilt så biter de bättre.

Jakten går vidare. Arthur ror. Ekolodet visar på elva meters  
djup och fiskarna simmar lugnt framåt på samma djup hela tiden. 

Tänk dig en sjö som träffas av morgonsolens strålar. Diset 

lättar, vinden är svag och från fjärran hörs ljud av sjöfågel. 

Mitt ute på sjön sitter en man med fiskespö i en roddbåt…  

Så är det på Sundviks Gård i Värmland.

Det är inget bra tecken. Vore de hungriga och på jakt efter mat 
skulle de simma mer uppåt och nedåt. 

Plötsligt böjer sig det ena spöt kraftigt. 
– Napp! ropar Arthur, som börjar veva in linan försiktigt. 
– Men det är ingen stor fisk… Det svåraste är stora fiskar som 

kämpar emot, de vet man inte om man får upp eller inte. Det är 
fifty-fifty… Den stora gösen höll jag på med i kanske femton 
minuter innan jag fick upp den.

Upp kommer en uttröttad gös. Arthur tycker den är liten, men 
behåller den ändå. Den räcker sedan till en lunch för fyra personer, 
så så himla liten var den då allt inte. Men med bra fiskevatten blir 
man snabbt en aning kräsen.

Det kommer en regnskur, men den avstannar lika snabbt som 
den dök upp. Solen strålar genom bomullsmolnen och en vacker 
regnbåge trollas fram ovanför sjön. Kanske är det vid bågens slut 
som storfångsten gömmer sig..? 

att sitta i en guppande liten roddbåt på sjön är verkligen rofyllt. 
Sjön omringas av blandskog och här och där kikar små stugor  
fram i gläntorna. Den faluröda träfasaden på Lungsunds kyrka  
från 1600-talet lyser upp i solen och de många öarna lockar till 
strandhugg och kanske en övernattning. Storlungen är en del av 
Bergslagskanalen – ett populärt stråk för både paddlare och båtfolk. 
Vintertid, när isen ligger tjock, är kajakerna utbytta mot långfärds-
skridskor och den 50 kilometer långa skridskoleden plogas om 
snön faller.  Speciellt på vintern, efter en tur på isen, är det härligt 
att värma sig i den vedeldade bastun nere vid bryggan. Det hyfsade 
vädret till trots, idag är det bara Arthur som är ute för att prova  
fiskelyckan. Det är ofta så. Sjön ligger alldeles tyst och stilla.

– Det är konstigt när det finns så mycket god fisk här, säger 
Arthur, som gillar att det är lugn och ro ute på sjön, samtidigt som 
det är spännande eftersom det kan nappa vilken sekund som helst.

Nu när Arthur och hans fru Evi är pensionärer stannar de på 
Sundvik fyra veckor, tidigare var det ”bara” tre. Arthur fiskar i stort 
sett varje dag, i både bra och dåligt väder. Evi föredrar att ta det 
lugnt på land och sitta och läsa en god bok. Men visst blir det  
tid för utflykter också, både på egen hand och tillsammans med 

drömläge för fisketur
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inspirerande lugn
Lugnet på landet inspirerar. Byt vardagens stadsmiljö  

mot något helt annat nästa gång ni ska ordna konferens. 

För det är med lantluft i lungorna ni får den där extra  

energin som får idéerna att spira.

Gårdarna med Tema Konferens bjuder på 
samma service som de vanliga konferens-
hotellen, men här möts du av en helt annan 
atmosfär. Intrycken från naturen och gården 
sätter fart på inspirationen och ni är ofta 
helt själva som konferensgäster. All teknisk 
utrustning finns naturligtvis på plats och 

Tema Konferens

halland: Lanthotell Lögnäs gård, sid 22  bleKinge: Holmamåla gård naturrelax, sid 22    

sMåland: Herrestads B & B, sid 24  •  Lanthotell Lidhem,  se webb  •  Vartorps Gård, se webb   

östergötland: Kullagården, sid 27  söderManland: Charlottendals Gård, sid 30  •  Lasätter, sid 30 

 Skyttåsa Skog, sid 31  vÄstManland: Bolunda, Villa Annorlunda, sid 31  •  Tåby Gård, se webb  

uppland: Brunnsta gård, sid 31  •  Kroksta gård, sid 31  norrbotten: Marieberg Viltfarm, sid 34  

värdarna skräddarsyr er vistelse efter era 
önskemål så ni kan koncentrera er på er 
uppgift för dagen. Som en välkomnande 
paus ordnar många gårdar olika aktiviteter. 
Det kan vara femkamp, rundvisning av  
gården, uteritter, målning i akryl eller  
ost- och vinprovning. 

Ann-Sofie Thern på  
Herrestads Säteri, en  
av våra gårdar som  
erbjuder konferenser.

Vad är roligast med att  
arrangera konferenser? 

– det är att känna att man levererar och 
överträffar gästernas förväntan. Lyssnar man 
in gästernas önskemål innan de kommer är 
det omöjligt att misslyckas med en konferens 
på landet!

Hur gör ni för att gästerna ska trivas?
– Det handlar mycket om det personliga 
värdskapet. Vi sätter stort fokus på god mat, 
det är väldigt viktigt. Vi har ett eget restaurang-
kök och har bland annat serverat helgrillat 
lamm med rosmarinspotatis och en fräsch 
sallad, och till fikat är det hembakat som 
gäller. Ibland dukar vi upp långbord med vita 
dukar i trädgården, eller så avnjuts middagen 
i den omgjorda potatiskällaren som lyses 
upp med stearinljus och en brasa. Det handlar 
mycket om att bygga på upplevelsen, att 
bjuda på det som är lite udda.

Varför ska man konferera på landet? 
– Teamarbetet och sammanhållningen blir 
bättre här. Ingen kan smita iväg och gå till 
baren intill, utan man är tillsammans från 
morgon till kväll. Man kan njuta av naturen 
tillsammans, till exempel sitta nere vid sjön 
med lite vin och snacks. Det är inte mycket 
som slår det… Det är mer avspänt här, man 
kommer ner på jorden och kan diskutera i 
lugn och ro. Dessutom är det avskilt: vi tar 
bara emot ett konferenssällskap åt gången.

Vad kan man göra mer hos er?
– Man kan bli guidad av ”Mormor på Herre-
stad” som berättar om säteriets historia, bada 
vedeldad badtunna eller bastu nere vid sjön. 
Vi ordnar även femkamp som bygger på 
teamarbete eller så kan man göra en utflykt 
till nationalparken Store Mosse.

Halla dar!

Tema Fiske

När du bor på en gård med Tema Fiske ökar chanserna att få rekordfisken på kroken. 

På gårdarna med Tema Fiske finns nödvändig utrustning för att kunna prova fiskelyckan. Värdarna kan ge information om vilken typ av fiske-
aktivitet som finns i området och där det krävs fiskekort kan det lösas direkt på gården. Även flytvästar och båt där det behövs finns till- 

gängliga, liksom möjlighet att hyra fiskeredskap. Värden vet vad som gäller angående  fiskeregler och kan berätta om karaktären på fisket. 

sKåne: Furustadsgården, sid 20  •  Söderåsens Forsgård, sid 21  bleKinge: Garnanäs Gård, sid 22  •  sMåland: Bjurvik, sid 23  •  Dröpshults Herrgård, se webb •  Gåvetorp, sid 24 

Sunnerby Södergård, sid 24  östergötland: Lyngsjöhagen, se webb  vÄstergötland: Kyrkås Stommen, se webb  bohuslÄn/dalsland: Lyckans gård, sid 29 

vÄrMland: Sundvik, sid 30   dalarna: Albinslund, Grangärde, sid 32   jÄMtland/hÄrjedalen: Emilgården, sid 33 • Goffa Gården, sid 33 

Vemhestar Fiskecamp & Islandshästgård, sid 34   norrbotten: Marieberg Viltfarm, sid 34

värdarna Inga-Lill och Hans Lindqvist. Platser som har besökts  
är till exempel Carl Larsson-gården, Loka Brunn, Sillegården och 
Måltidens hus i Grythyttan.

Med en gös i hinKen och en hel drös med bit-ovilliga fiskar kvar i 
djupet, anses dagens första fisketur vara avklarad och det bär av in 
mot land. Gösen filéas med vana händer och katterna får sin 
beskärda del av dagens fångst. Som de njuter! Fisken steker Arthur 
i smör så den blir alldeles lagom krispig och kryddar med lite salt 
och peppar. Till det serveras kokt nypotatis och gårdagens ”fångst” 
från skogen då han plockade fyra kilo kantareller på lika många 
timmar. Fisken är så färsk att den nästan faller isär på tallriken  
och den smälter i munnen. 

– Den bästa biten på hela fisken är kinden. Även om den är  
liten, så är den för god för att inte ta tillvara på, säger Arthur.

Fiskedagboken skvallrar om att fiskelyckan brukar vara god 

> > > > under veckorna här. Men visst underlättar det att känna till lite  
fiskeknep för att fångsten ska bli bra. Under åren har Arthur lärt 
sig ett och annat och allt hemlighetsmakeri kring fisket till trots, 
delar han med sig av några av dem.

– Fisken biter bäst där sjön blir djupare och botten lutar och så 
gäller det att hålla vobblersen rena, annars rör de sig inte rätt i  
vattnet. Även en liten bit skräp som fastnar i dem kan ställa till det. 

Bor man på gården får man gärna låna roddbåten för en tur på 
sjön och enklare fiskeutrustning kan hyras. Fiskekort löses på  
plats och även djupkartor finns till försäljning. Och visst smakar 
egenfångad fisk extra gott! Prova själv får du se… Fiskas gör det 
hela året och på vintern är det förstås isfiske som gäller – härligt  
speciellt i februari och mars.

Att både Evi och Arthur trivs på Sundvik råder det inget tvivel 
om. De har redan bokat in sig för nästa sommar – och drömmen 
om rekordfisken lever vidare i allra högsta grad.


