
Samsø-turen 2018. 
 
 

Fredag den 8. juni mødtes 19 køretøjer og 37 forventningsfulde 
deltagere på Kalundborg Havn. Vi manglede et enkelt køretøj 
og 2 deltagere, men veteranen var genstridig, og ville ikke som 
Henrik og Anne denne morgen. Det blev besluttet, at da de 
alligevel ikke kunne nå afgangen kl 08:30, ville de tage den 
senere færge og støde til resten når de kom frem. En anden af 
køretøjerne gjorde også knuder på havnen da vi skulle ombord, 
men af sted kom vi.  
 

 
 
Vel ombord begav vi os op på soldækket for at nyde det gode 
vejr. Så var det tid til lidt morgenmad. 



 
 
Turen over gik fredeligt og roligt og alle var i højt humør. Efter 
5 kvarters sejlads lagde vi til i Ballen Havn og det var tid til at 
samles da vi kørte af færgen. Knud og Ingrids VW cabriolet lød 
mærkeligt da den blev startet på færgen, og den nåede da også 
kun lige at køre fra borde inden den gik i stå, og ikke lod sig 
vække til live.  
Niels-Jørgen og Niels-Erik gik i gang med at fejlfinde. 
Alligevel gik der det meste af en time inden det lykkedes at 
vække vognen til live igen.  
 
 
 
Så af sted igen mod Vesborg Fyr på øens sydside. Efter at have 
tosset rundt og var blevet væk fra hinanden, nåede vi endelig 
frem. Madpakker, stole og borde blev medbragt, og vi indtog 
vores frokost ved Fyret. 
 



 
 
 
Der kunne nu godt have været noget at sidde ved og et toilet, 
men det var bare at tage det som det kom. 
Så skulle vi have været en tur forbi Brattingsborg Gods inden 
vi kørte videre til Strandskovens Camping ved Ballen, men der 
var lukket af så vi måtte finde en alternativ rute. Igen ville Jan 
og Budils Ford 10 ikke som de ville, så der blev rodet lidt igen 
med veteranen. Endelig kom vi frem til campingpladsen. 
 
 
 
Inden vi kunne komme ind på pladsen, tog vi lige en kop kaffe 
og noget hjemmebagt kage og blev samlet til info vedrørende 
indkvarteringen i hytterne. 
 



 
 
Herefter havde vi ”fri” indtil vi skulle lave aftensmad sammen. 
Nogle gik i vandet og andre sad og slappede af på terrassen. 
Der blev talt om turen og sparket dæk. Vejret krævede også at 
der blev indtaget noget væske for at undgå at dehydrere helt. 
Senere mødtes vi i det store telt for at dække bord og lave salat 
mens Preben gik i gang med at tænde op i grillen. Susanne 
havde skaffet nogle af de mest fantastiske bøffer igen. 
Pludselig dukkede Henrik og Anne op i deres VW, så nu var 
alle samlet. Maden var bare perfekt, og der blev stort set spist 
op. 
 
 
 



 
 



Herefter var der dømt ren hygge og samvær resten af aftenen. 
Alle var godt brugte og det blev ikke så voldsom sent inden vi 
tørnede ind. Vi skulle trods alt tidligt op næste morgen, da der 
var nogen der skulle ned og morgenbade kl. 07:15. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lørdag startede vi med morgenmad i fællesteltet. 
Campingmutter havde sørget for rundstykker, håndværkere og 
morgenkaffe. Hertil en lille en til næsen, og så var vi klar til at 
tage af sted kl. 10.  
lige inden vi skulle køre havde vi den næste katastrofe. 
Pludselig sad Susanne med et håndklæde mod hovedet. Hun 
var rendt ind i hjørnet på taget på den ene hytte. Hjørnet lavede 
en flænge på ca. 5 cm. Der blev ringet til lægevagten og Preben 
kørte Susanne på skadestuen med det samme.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Resten tog af sted til Samsø Tekniske Museum, som lå lige i 
nærheden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 



Mens vi besøgte museet nåede Preben og Susanne at komme 
tilbage fra skadestuen i Tranebjerg. Hun havde fået 7 sting og 
var ved godt mod. Sej pige. 
Museet indeholdt mange gamle Austin modeller men også 
andre biltyper samt alt muligt tilbehør til biler. Også 
landbrugsmaskiner, husholdningsmaskiner, radiotelefoner og 
meget andet. Sågar en Moto Guzzi med reservehjul. Ikke noget 
man lige ser hver dag.  
 
 

 
 
Da vi skulle af sted fra museet, var det Knud og Ingrids VW 
cabriolet der strejkede igen, og denne gang blev det besluttet at 
efterlade vognen til opsamling af Autoservice. Der var en 
tidsplan at overholde. Knud kørte med Niels-Jørgen og Ingrid 
med Mette. 
 
 



Så gik turen videre til Samsø Bryghus i Nordby. Der var andre 
der havde fået samme ide som os, så der var fyldt godt op på 
parkeringsarealet da vi kom. 
Bryghuset blev drevet af 2 personer, som kun producerede øl 
om vinteren. I sommermånederne passede de gården og 
besætningen. De fremstillede 56.000 øl om året, som 
udelukkende blev afsat lokalt. Med 240.000 besøgende på øen 
skulle det heller ikke være noget problem. Vi fik en 
rundvisning i mikro-bryggeriet og bagefter var der frokost i 
bistroen med tilhørende prøvesmagning af deres produkter. 
 
 

 



 
 



Nu var alle godt brugte, og vi valgte at tage eftermiddagskaffen 
ved Gadekæret i Nordby. Bilerne vakte opsigt da de blev 
parkeret rundt om Gadekæret, og der kom mange og kiggede 
på. Der blev endda arrangeret en rundtur for et par tilskuere 
som godt kunne tænke sig en tur i den gule Ford A med 
svigermor-sæde. 
 

 
 



 
 
 
Herefter havde vi ”fri” igen og kunne gøre hvad vi havde lyst 
til. Enkelte valgte at køre til Issehoved og se udsigten over 
vandet. Andre valgte at køre tilbage til campingpladsen og 
slappe af. Det var tid til havbad og afslapning i det gode vejr, 
inden der var kaldt til aftensmad kl. 19. Campingmutter 
serverede helstegt pattegris med 8 forskellige salater til, og 
sammen med en god rødvin var det bare helt perfekt. 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 
Søndag morgen var det tid til at gøre hytterne rene efter 
campingmutter havde serveret morgenmad og kaffe igen. 
Bilerne blev pakket og der blev gjort klar til afgang. Inden vi 
tog af sted var det tid til et billede af bilerne og deltagerne og 
begge parter stillede gerne op til fotografering.  
 
 
 



 
 



Så gik turen til Ballen Havn igen, hvor vi kunne se mange af de 
både der deltog i Sjælland Rundt, og brugte Ballen som 
overnatning. Et flot syn ud over marinaen. 
Sidste punkt på turen var et besøg på Falkonercentret, hvor vi 
overværede en imponerende opvisning af 7 forskellige 
rovfugleracer.  
Showet startede med en ung ugle, et par høge, herefter en 
jagtfalt, en stor hornugle, en canadisk fiskeørn og til sidste en 
lille nordamerikansk falk. Det var fantastisk at se hvordan de 2 
piger fra centret formåede at lokke fuglene til at gøre som de 
ville. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 



 
 



 
 
 
Nu var det så småt begyndt at regne, så kalecherne blev slået 
op. Vi kunne nu gøre hvad vi havde lyst til indtil færgeafgang 
kl. 14:05, så nogle kørte tilbage til Ballen igen og fik en pølse 
og lidt at drikke. Herefter ned til færgelejet og vente på færgen. 
 
Vel ombord samledes vi i den ene salon, fik spist det sidste af 
den medbragte kage og kaffe og kl. 15:25 var vi i Kalundborg 
igen. Vi fik sagt farvel til hinanden på færgen, så efter at være 
kommet i land gik turen hjemad. Alle godt trætte og mætte af 
indtryk. 



 
 
 
En stor tak til Mette, Preben og Susanne samt Allan for en vel 
tilrettelagt tur, som vi alle kan se tilbage på med glæde. 
Nu er det så bare spørgsmålet: 
 
HVOR SKAL VI TAGE HEN TIL NÆSTE ÅR. 
 
På gensyn og tak for turen. 
 
Tina og Stig Madsen 


