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Af Anna Grethe Jensen  
og Nicolas Cho Meier (foto)
ag.jensen@nordjyske.dk

STØVRING: Mette Svanberg, 
indehaver af internet-butik-
ken Tea By Bohea i Business 
Park Nord i Støvring satte 
medier, venner og kunde-
kreds på den anden ende 1. 
april.

På alle platforme fortalte 
hun, at hun havde fået speci-
el tilladelse fra Naturstyrel-
sen til at dyrke te i Rebild 
Bakker, endda med EU til-
skud tilsat stor lokal opbak-
ning.

- Store landsdækkende 
medier reserverede sende-
tid, magasiner planlagde re-
portage fra bakkerne, og 
venner tilbød at komme og 
hjælpe med at plante.

Mette Svanberg har haft 
umanerligt travlt med at for-
tælle, at det altså bare var en 
aprilsnar.

- Jeg blev da lidt flov, men 
det var jo 1. april, og pludse-
lig kunne jeg slet ikke stoppe 
igen. Jeg fik lavet en rigtig 
god historie, fortæller Mette 
Svanberg.

Hun får stadig spørgsmål, 
om, hvordan det går med det 
spændende Rebild Bakker 
projekt.

- Jamen det går jo slet, slet 
ikke.

Der er for koldt og vådt til 
te i Danmark. Det går ikke 
engang særlig godt i driv-
hus.

Det gør Mette Svanbergs 
forretning, hvor hun nøjes 
med primært at sælge te fra 
Malaysia, til gengæld. 

Rent tilfælde
At det blev Malaysia er ren 
tilfældighed.

Mette Svanberg arbejdede 
hos Fibertex, og som den in-
karnerede te-drikker hun er, 
havde et par kolleger nogle 
BOH te-breve med hjem til 
hende fra Malaysia.

Det blev kærlighed fra før-
ste mundfuld, men først ef-
ter, at Mette Svanberg havde 
boet og arbejdet i Saudi Ara-
bien sammen med sin mand, 
Esben Nielsen, der sælger 
oste, tog hun hjemme igen 

ideen op om egen butik.
- Da vi rejste hjem fra Du-

bai, kørte vi gennem Syrien, 
hvor jeg faldt for de fantasti-
ske markeder i Damaskus.  
Jeg havde lyst til at købe det 
hele, og tænkte, at jeg måske 

kunne åbne min egen butik 
og sælge varer fra Syrien, 
fortæller Mette Svanberg 
over et krus formiddagste på 
sit kontor i danske Buisness 
Park Nord.

Hun går i stå og er lige ved 
at græde.

For Damaskus er der ikke 
mere, mennesker er på flugt, 
og det står i så skærende 
kontrast til den milde forårs-
sol, der strømmer ind i det 
lille kontor i Støvring.

Ringen er sluttet
I stedet rejste hun til Malay-
sia for at finde ud af, hvor 
den gode BOH te kom fra og 
for at få en aftale i stand om 
salg til Danmark.

Vel er der ingen te i Rebild 
Bakker, men det var faktisk 
to danskere, der plantede 
den gode te i det malaysiske 
Cameron Highlands.

De to ingeniører, ansat i 

Aprilsnar 
satte gang  
i te-butik
STØVRING: Den ellers troværdige og seriøse  
Mette Svanberg snød selv de, der kendte hende  
rigtig godt - og det gav god reklame i butikken

 {Mette Svanberg (46) åbnede sin te-forretning i 2010 med salg 
til butikker og via sin hjemmeside www.bohea.dk.

 {Bohea er eneforhandler i Scandinavian af BOH te, der som en 
af de få i verden har fået HACCP certificering, der sikrer optimal 
håndtering fra knop til kop.

 {BOH te står for hele håndteringen fra plukning til salg.

 {Mette Svanberg har domicil i Buisness Park Rebild, Øster Alle i 
Støvring.

 {Mette Svanberg er gift med Esben Nielsen, der sælger oste. De 
har to børn og bor privat i Rebild.

 {Hun har boet i Tyskland og i Mellemøsten.

FAKTA
TEA BY BOHEA VED METTE SVANBERG

Mette Svanberg plukker te i Rebild - nej, undskyld Malaysia, men 
det var bl.a. det billede, der snød alverden 1. april.

» Jeg blev da lidt 
flov, men det var jo 

1. april, og pludselig 
kunne jeg slet ikke 
stoppe igen. Jeg fik la-
vet en rigtig god histo-
rie. 
METTE SVANBERG, indehaver

Sussi Nielsen - udstiller fra 2. pinsedag i Galleri Vognporten i 
Mariager.  Privatfoto

MARIAGERFJORD

HOBRO: I anledning af Ma-
riagerfjord Børnekulturu-
ge har Vikingecenter Fyr-
kat i Hobro gratis aktivite-
ter for børn i weekenden 
30. april og 1. maj. Voksne 
gæster er velkomne, hvis 
de betaler normal entré på 
75 kr. 

Dagen igennem vil der 
være aktiviteter, og på ud-
valgte tidspunkter sker der 
noget særligt. Både lørdag 
og søndag er der således 
krigertræning kl. 12-13. 
Her kan børnene lære at 
slås på sikker vis med 
sværd, økse, spyd og skjold 
lavet af træ, jern og læder. 

Har børnene mod på at 
forsøge sig med bueskyd-
ning, sker det kl. 14-15 
begge dage. De kan også 

lære at stave deres navn 
med runer, lave personligt 
udstyr i form af bælte og 
bæltetaske eller fremstille 
deres egen lykkeamulet. 

Har børnene tid og tål-
modighed, kan de med 
smedens hjælp lave deres 
eget spyd eller sin egen øk-
se. 

De kan også forsøge sig 
med at slå ild, som vikin-
gerne gjorde. Skriger ma-
ven på mad, er der mulig-
hed for at bage brød og ste-
ge et kødstykke til. 

Der vil også være oplæ-
ring i at snitte skeer, spise-
pinde og fedtpinde, der 
bruges til vikingelege.

Alle vikingeaspiranter 
får diplom for beståede 
færdigheder.

Sjov på Fyrkat - 
især for børn

HOBRO: Secondhand Lady’s kalder de sig med et glimt i 
øjet - de tre tøjglade kvinder, som tidligere med stor suc-
ces har inviteret til genbrugstøjmesse i Hobro. Lørdag 30. 
april er de klar med et nyt arrangement - denne gang i 
nye rammer på Gasmuseet i Hobro. 

Messen er på forhånd fuldt booked op med 27 udsolgte 
stande, som vil stå klar til at lokke de besøgende med en 
masse tøj og diverse accessories. Der vil være fri entre - 
og mulighed for at købe kaffe og kage.

- Så kom bare og gør et kup. Der er masser af tøj, smyk-
ker og sko til kvinder i alle aldre, lyder opfordringen fra 
Dorte Borup på vegne af Secondhand Lady’s.

Tøjmesse i nye rammer

MARIAGER: Nordjyske Sussi Nielsen er almindeligvis mest 
kendt som den ene halvdel af musik-duoen ”Sussi og 
Leo”, men siden hun i 1991 gik ned med stress, har hun 
også brugt en pæn del af sin fritid på at male.

Gennem årene er det vel blevet til omkring 250 udstil-
linger rundt omkring i Danmark, og inden længe kan 
Sussi Nielsens billeder også opleves i Galleri Vognporten 
på Mariager Museum.

Her er der fernisering 2. pinsedag, hvorefter Sussi Niel-
sens billeder vil kunne opleves i Mariager frem til 25. ju-
ni. Sussi Nielsen vil selv være til stede i forbindelse med 
åbningen af udstillingen i Galleri Vognporten. 

Sussi uden Leo i Vognporten 

 » Det er vigtigt for mig, at produktionen er bæredygtig og 
at arbejderne har ordnede forhold og får en ordentlig løn
METTE SVANBERG, indehaver
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ØK, hr. Anker og her Hindhe-
de ryddede regnskov og 
plantede te i bakkerne langt 
fra Rebild i 1934. De kaldte 
plantagen Sungei Palas, der 
i dag er en af de tre tehaver, 
hvor BOH Plantations selv 
dyrker, høster og pakker de-
res eksklusive teer.

Bungalowen, som hr. An-
ker fik bygget til sig selv, er 
højt placeret med en spekta-
kulær udsigt over hele 
teplantagen. Den bliver fort-
sat brugt som domicil for 
plantagechefen.

- Ret udsædvanligt står 
virksomheden for hele pro-
duktionen og salget. En stor 
del dyrkes økologisk og 
håndteres uden hjælp af ma-
skiner.

 - Det er vigtigt for mig, at 
produktionen er bæredygtig 
og at arbejderne har ordne-
de forhold og får en ordent-
lig løn, understreger Mette 
Svanberg.

I Malaysia får hun desu-
den specialfremstillet små 
flettede kurve til tebreve. De 
laves af fraskilte kvinder, der 
ellers ikke har nemt ved at 
forsørge sig selv i et overve-
jende islamisk samfund.

- Det er en livsstil for mig, 
og det er nok lige så meget te 
som livsstil, jeg sælger. Jeg 

sælger ikke te, men gode 
pauser i en travl hverdag, 
funderer Mette Svanberg.

Tea By Bohea er både te og 
tilbehør. Et helt univers, der 
er designet for kvinder - for 
det er alligevel dem, der kø-
ber te. 

- Og dog. Min mand drik-
ker kaffe, men begynder alli-
gevel dagen med den oprin-
deligt japanske matcha te, 
fortæller Mette Svanberg. 
Det er malet grøn te, som 
drikkes nærmest som i et 
mediterende ritual.

Skal man gøre det rigtigt, 
skal teen piskes i en skål af 
passende størrelse med no-
get, der minder om en stiv 
barberkost.

- Det er utrolig sundt og 
bringer kroppen i balance, 
forsikrer Mette Svanberg.

Selv finder hun også ba-
lancen i hverdagen, når hun 
kører mountainbike, løber 
og i øvrigt færdes i Rebild 
Bakker. 

Det var nok på sådan en 
tur, hun fik ideen til årets 
aprilsnar.

Mette Svanberg blev total overrasket over det postyr, hendes aprilsnar vakte.

Den eneste, der viser, hvor Met-
te Svanberg holder til i Støv-
ring.

Nej, ikke te fra Rebild Bakker men fra Malaysia, men der er alligevel en sammenhæng.

ROLD SKOV: Den første uge i 
maj er det 25 år siden, de 
første runder blev spillet 
på Rold Skov Golfklubs ny-
anlagte bane.

Forud var gået en stor 
indsats med at etablere ba-
nen i samarbejde med ba-
nearkitekt Henrik H. Ja-
cobsen og ombygge en 
landejendom på stedet til 
klubhus.

Over 16.000 frivillige ti-
mer indgik dengang i for-
beredelserne, og på den 
baggrund skal de 25 år na-
turligvis også fejres med 
manér. 

Et særligt jubilæumsud-
valg har i over et år arbej-
det med et program, der 
strækker sig over hele ugen 
fra 1. maj til og med 8. maj.

Der lægges ud med en ju-
bilæumsreception søndag 
1. maj, og herefter følger 
syv dage med daglige tur-
neringer - afsluttende med 
en stor fest for medlem-
merne 7. maj. 

- Alle i klubben glæder 
sig til at gøre festugen til 
noget særligt, der vil blive 
husket fremover som en 
del af klubbens historie, 
fremhæver golfmanager 
Birte Hvid og bestyrelses-
formand Flemming Knud-
sen i en pressemeddelelse 

om de forestående jubilæ-
umsfestligheder, som der i 
øvrigt kan læses mere ud-
førligt om på klubbens 
hjemmeside www.rold-
skovgolf.dk.

I forbindelse med jubilæ-
et er der udgivet et jubilæ-
umsskrift, der fortæller 
glimt fra klubbens historie 
frem til i dag, hvor klubben 
må betegnes som en af lan-
dets veletablerede golf-
klubber med over 800 
medlemmer, en sund øko-
nomi og en bane, der fort-
sat forbedres og udbygges.

Netop i år gør klubben en 
ekstra indsats for at udbyg-
ge ungdomsafdelingen - i 
samarbejde med kommu-
nens SFOer. Samarbejdet 
er en del af den nye skole-
reform, der opfordrer til 
samarbejde mellem skoler-
ne og idrætsklubberne, og i 
Rold Skov Golfklub håber 
man, at det kan være med 
til at fremelske en ny gene-
ration af lokale golfspille-
re.

I jubilæumsåret er der 
også stiftet en støttefore-
ning, der udover at stå bag 
en ny klubhus-terrasse og-
så forventes at kunne hjæl-
pe klubben med at opfylde 
andre investeringsønsker i 
fremtiden.

Golfklub ruster  
sig til jubilæum

REBILD

REBILD: Rebildcentret læg-
ger hus til, når antropolog, 
cand.mag. Ulf Tophøj hol-
der foredrag om Kimbrer-
ne tirsdag aften 10. maj.

I jernalderen, godt 100 
år før Kristi fødsel, forlod 
Kimbrerne hus og hjem i 
Himmerland og begav sig 
ud på en lang vandring 
sydpå gennem Europa. 

I flere år bevægede de sig 
tilsyneladende planløst 
rundt, inden de pludselig 
gik over Alperne og angreb 
Romerriget. 

Det skulle de aldrig have 
gjort. Overleveringen for-
tæller, at 120.000 kimbre-
re blev dræbt - og resten ta-
get til fange. Men myten 
om Kimbrerne lever stadig.

Foredraget forsøger at 
rede trådene ud og fortæl-
le kimbrernes historie, der 
også omfatter Gundestrup-

kedlen, Borremose-fæst-
ningen og Hymersborg.    

Midthimmerlands Folke-
universitet arrangerer fo-
redraget, som man skal 
melde sig til senest 1. maj.

Kimbrernes store 
fortrydelse

Historien om Borremose-fæst-
ningen ved Aars indgår også i 
foredraget om Kimbrerne. 
 Arkivfoto: Michael Bygballe

 » Alle i klubben glæder sig til at gøre festugen til noget særligt, 
der vil blive husket fremover som en del af klubbens historie
BIRTE HVID, golfmanager i Rold Skov Golfklub


