
S Ø N D E R S K O V H J E M M E T

Sønderskovhjemmet producerer 
pejsebrænde af god kvalitet 

som sælges til private.

Du kan læse mere om produktionen 
og finde oplysninger om priser 
og levering i denne lille folder.
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Om brændet…

Vi modtager brændet fra godserne Krengerup 
og Fuglsang i form af 2.7 meter lange stam-
mer af bøg eller sjældnere eg. 

Det drejer sig for bøgen om den øverste del 
af træet, som er uanvendelig til fremstilling 
af møbler, parketstave mm. 

De hele stammer leveres fra skoven og saves 
i 30 cm lange stykker eller  længder efter 
eget ønske, som derefter kløves i passende 
størrelser. 

Da det drejer sig om den øverste del af 
træet, vil der ind imellem være tale om ir-
regulære brændeknuder, hvor stammen har 
haft en sidegren. 

Stables der, som her illustreret i tre ”lag”, vil 
man normalt anbringe de irregulære bræn-
deknuder imellem de to ”pæne” yderste lag 
for at undgå problemer med at opbygge en 
stabil brændestabel

Hvornår er brændet tørt nok?

Det brænde, vi leverer, skal ligge sommeren 
over, da det er for vådt til at blive brugt før. 

Hvis du alligevel forsøger at bruge bræn-
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det med det samme, vil du med meget stor 
sandsynlighed få løbesod i skorstenen – og 
miste en del af brændværdien, idet en del af 
varmen fra forbrændingen vil gå til at tørre 
træet og ikke til at opvarme rummet.

Stables brændet, som på billedet til venstre, 
i tre lag et sted, hvor der er frisk vind om-
kring stablen, gerne med den store flade af 
stablen mod vest – og det vel at mærke ikke 
regner alt for meget - så vil det være klar til 
fyringssæsonen. 

Du kan let se på brændeknuderne, om de er 
tjenlige: Kik på endefladerne af  stykkerne 
og se, om træet har fine revner og prøv at 

slå to stykker mod hinanden; det skal give 
en ”tør” lyd.

Om priser

Du finder en prisliste på bagerste side af 
folderen. Bemærk, at prisen i folderen er 
angivet for en stablet rummeter brænde. 
De fleste andre brændeleverandører angiver 
prisen enten per kasserummeter eller per 
skovrummeter. 
Man kan som tommelfingerregel regne med, 
at en skovrummeter fylder 0.7 rummeter, 
når den er stablet. 

Om levering

Vores anhænger kan maksimalt rumme ca. 
12 stablede rummeter. Skal du have større 
mængder, skal der altså leveres i flere om-
gange.
Vil du vide mere om brænde?
Hvis du vil vide mere om træ, brænde, 
brændværdi m.m. så besøg den udmærkede 
hjemmeside med adressen www.trae.dk.
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Priser:
 Færdigt brænde: kr. 525,- per stablet rm (1.25 rm)

Kørsel: kr. 300,- per levering indenfor en radius på 50 km.
Alle priser er incl. moms

Brændelængde mindre end standardlængde på 30 cm + 50 kr. per rummeter

Henvendelse om køb af brænde 

Sønderskovhjemmet
Skovstræde 7, 4891 Toreby L
20 12 90 54 eller 54 86 90 54

fja@guldborgsund.dk
www.sonderskovhjemmet.dk

Sønderskovhjemmet januar 2009

Om priser og mængder...

Sønderskovhjemmet opgiver sine priser per stablet rummeter. 
Du kan se nedenfor hvad det svarer til i skov- og kasserummeter.

Stablet rummeter - 
som den leveres fra Sønder-
skovhjemmet.

Skovrummeter - 
som den leveres fra mange 
forhandlere af pejsebrænde.

Kasserummeter - 
som også mange 
brændeforhandlere tilbyder.

Hvad får man så?

Når du sammenligner priser på brænde, skal du derfor gange prisen per skovrummeter med 
1.4 og prisen per kasserummeter med 2.0, når du vil have prisen per stablet rummeter.


