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Skov- og landskabsingeniør, Peter
Maarup, der har firmaet Skov &
Landskab Aps, har sat sin fine
lystejendom med flot skovhave til
salg. Der er også "to hektar mark
med plads til hest eller jordbær-
dyrkning eller bare god udsigt",
som han siger. Foto: Morten Stri-
cker

FAKTA
ÆNDRING I LIVET - 
HUS TIL SALG
Artikelserie, hvor vi besøger
unge og ældre, enlige, par og
familier, der har det til fæl-
les, at en ændring i deres liv
gør, at de har sat deres
hus/ejerlejlighed til salg.

I denne uge besøger vi Peter
Maarup, der bor naturskønt i
et renoveret hus fra 1827 i
Madum. Men i en alder af 63
må han erkende, at hus og
grund kræver mere vedlige-
hold, end han kan blive ved
med at overkomme. Huset er
til salg hos ejendomsmæg-
lerfirmaet EDC Ulfborg.

Hvis man har en spændende
historie - eller har et tip om
nogen, der har - og har lyst
til at få besøg af os og vise
sit hus/ejerlejlighed frem,
kan man kontakte Mette
Grith Sørensen på sms på
2545 6967 eller på mail
meja@dagbladetholste-
bro.dk

Peter har to voksne børn fra tidligere ægteskab, og hans kone har en
datter. Til sammen har de fem børnebørn. Men lige nu bor Peter bare
sammen med Abbi, som er en Field Trial Springer Spaniel - og en særde-
les venlig og imødekommende én af slagsen. Foto: Morten Stricker

Det her er en ny tilbygning - nå ja, ny i forhold til gårdens oprindelige al-
der. Stuen med den fantastiske udsigt er fra år 2000, og der er normal
loftshøjde i modsætning til det køkken-alrum, den støder op til. Foto:
Morten Stricker

var i en situation, hvor vi ba-
re skulle have varme, og så
blev det til et nyt oliefyr, for-
di det var hurtigt, fortæller
Peter.
Hvad vil du, når du har få-

et solgt?
- Det ved jeg ikke helt. Jeg

vil tage det lidt roligt. Jeg har
et par mellemlandinger, hvor
jeg kan bo, indtil jeg finder
det rigtige. Jeg har fået et ri-
meligt godt tilbud på et hus,
der ikke er helt ombygget
endnu, så måske bliver det
det. Jeg vil i hvert fald gerne
blive i området - det er jo her,
jeg har mine jagtvenner, mi-
ne fiskevenner, mine sejler-
venner, bønder og beduiner.
Jeg vil jo ikke være eneboer,
smiler Peter Maarup.
Og så må det nye sted ger-

ne være i udkanten af en by -
med plads til en antenne. Pe-
ter er nemlig radioamatør
som sin far før ham og "bip-
per trådløst med hele ver-
den". I en by vil der være alt
for meget støj, der går ind i ra-
dioen.
- Jeg drømmer om noget

med plads omkring, gerne
træer og marker tæt på, for
jeg elsker træer. Og gerne
med et solfangersystem. Jeg
vil fortsat passe kunder
blandt træerne her i det vest-
lige - og følge miljøministe-
ren helt til dørs. Hun er helt
umulig og næsten ustoppelig,
så stoppes, det skal hun -
men det er vist en anden ar-
tikel, ikke?, ler Peter Maarup.

Der er fem kilometer til Ul-
fborg og dermed indkøbsmu-
ligheder, børnepasning og
skole. Det samme er der i Sta-
by.
- Og jeg kan da sige, at der

er super god netadgang her,
så man kan altså sagtens ar-
bejde hjemmefra, selvom
man bor helt herude, fortæl-
ler Peter.

En helt anden artikel
Huset er opvarmet med olie-
fyr, og det er han godt klar
over ikke er det mest attrak-
tive i denne verden. I køkke-
nalrum og stue er der en
brændeovn, som bliver brugt
om vinteren.
- Jeg har et solfangeranlæg

lige herude, men det udnytter
jeg slet ikke nok. Hvis jeg var
blevet boende, ville jeg få det
ordnet, så jeg kunne få strøm
til elvarme. For seks-syv år si-
den havde vi en virkelig kold
vinter, hvor fjorden frøs til -
og vores fyr gik i stykker. Vi

vinden, men der er læ bag
træerne. Der er altid koldt
vand i hanerne. Der er ingen
naboer, der tjekker, om vin-
duerne eller bilen er blevet
vasket for nylig. Her er råvildt,
harer, pindsvin, pipfugle og
insekter, muldvarpe i græs-

plænen - så der er dyrelarm
hele tiden. Og man kan hel-
digvis ikke klippe hæk i fugle-
nes yngleperiode, for man vil
jo nødig klippe hovedet af
nogen...
Ifølge Peter Maarup er der

også nogle ting, man skal væ-

re forberedt på. For eksempel
stilheden, som han person-
ligt holder meget af.
- Du skal heller ikke være

bange for stjernerne og må-
nen, for de skinner virkelig
igennem. Og du skal kunne
tåle synet af malkekøer - og

kunne klare gylleduft nogle få
dage om året, siger han.
I øvrigt er han også nabo til

verdens ældste store mølle på
Tvind.
- Der er overhovedet ingen

problemer med Tvind. De er
gode naboer, mener han.


