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Samsø er gennem tiden blevet besøgt af mange både 
kendte og helt almindelige mennesker. Der findes 
således rigtig mange beskrivelser af øen. Og fælles 
for alle er en stor fascination af Samsøs natur. 

Naturen på Samsø og Samsøs helt særlige stemning 
har altid bjergtaget øens gæster. Øens mange farver 
og forskellige naturtyper. Her er hede, skov, strand 
og spektakulære bakkelandskaber. Her er smukke 
marker med grøntsager i mange farver og bølgende 
korn, der hen over året skifter fra grønne nuancer til 
den gyldne høstdragt.

Ja, Samsø har det med at gå i hjertet, når man først har været her. Sådan var det 
også for mig, da jeg for 30 år siden havde forelsket mig i øen og måtte flytte 
hertil. Og sådan er det også for alle de engagerede mennesker, som du vil møde 
i årets Feriemagasin. Mennesker, som giver Samsø endnu mere sjæl og fylder 
øen med sprudlende aktiviteter. 

Aktiv velvære kan siges at være et nøgleord for Samsø. Mulighederne er mange. 
Vandre-, løbe- og cykelture er klassikere på Samsø. Samsø har også et bredt ud-
valg inden for yoga og retreats, der netop tager udgangspunkt i Samsøs evne til 
at give ro og balance.

Samsø er også musikkens ø, hvor den helt store begivenhed i uge 29 er Samsø Fe-
stival, der helt klart er Danmarks hyggeligste. Men på samme måde som med na-
turen har vi lidt af det hele inden for musikalske oplevelser; opera, kammermusik, 
jazz, folkemusik, pop og rock. Mange intense oplevelser med kvaliteten helt i top. 

Vi glæder os til at dele vores ø med dig. 

Mette Løkke, Erhvervs-, Turist- og Kulturchef

Alarmcentralen 
112

Færgen til 
Sjælland/Kalundborg
tlf. 7023 1515 
www.faergen.dk

Færgen til 
Jylland/Hou
tlf. 7022 5900 
www.tilsamsoe.dk

Samsø Politi
tlf. 8792 1448

Nyttig info

Kære læser

Apotek
tlf. 8659 0030

Lægebetjening
Mandag-fredag kl. 08-16 varetages 
lægebetjening af øens praktiserende 
læger på Sygehusvej 24, Tranebjerg. 
Ring på 8792 1622 eller 
8792 1633 for aftale om  
konsultation.

Vagtlæge
Mandag-fredag kl. 16-08 samt week-
end og helligdage kan lægevagten 
kontaktes ved akut sygdom og tilska-
dekomst på 7011 3131.
Vurdering i Lægevagtkonsultationen og 
skadeklinik på Sygehusvej 26 i Tranebjerg 
foregår kun ved forudgående aftale.

Tandlægen
tlf. 8659 0185 

Dyrlæge
Samsø Dyreklinik 
tlf. 8659 0415 eller 
Rosendal Dyreklinik
tlf. 6131 0049

Åbningstider
Se aktuelle åbningstider for øens 
restauranter, butikker mv. på 
www.open2day.dk/samsoe 
og www.visitsamsoe.dk

VisitSamsø – Turistinformation
Anton Rosens Plads 3, Tranebjerg
Tlf.: 8659 0005
Mail: visit@samsoe.dk
www.visitsamsoe.dk

Åbningstider 2018:
Mandag til torsdag fra 10 - 16 
fredag fra 10 - 14
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Det var i året 1966, at jeg 10 år gammel betrådte Samsøs jord 
for første gang. Min familie havde besluttet, at årets campingtur 
skulle gå til Nordby Camping på Samsø. Den hvide VW-boble 
blev læsset med far, mor og fire børn – og det hele forgik uden 
sikkerhedsseler.

Vi kom nu velbeholdent til øen og til Nordby Camping med en 
meget venlig lejrchef. Det var jo det legendariske år, hvor Eng-
land og Tyskland spillede VM-finale, og af samme grund sørgede 

han for, at der blev afholdt fodboldturnering på pladsen.
Vi gik flere gange ind til Nordby, og ved en gård i udkanten af 
byen mødte vi altid en ualmindelig sød hund - Lassie.

Mange år senere kom jeg ofte på netop denne gård. For Samsø 
blev et omdrejningspunkt i mit liv, efter at jeg blev forelsket i en 
pige, som – tilfældigvis – havde et hus i Nordby. Og – viste det 
sig – hendes forældre var gode venner med familien på gården 
med hunden. 

Samsø tog 
vejret fra mig
Den folkekære meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard har i mange år tilbragt 
sine ferier i sit sommerhus i Nordby. Her er han omgivet af store naturoplevelser, 
kærlighed og godt vejr.
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 Mit Samsø

JESPER THEILGAARD
Opvokset i Tørring, student fra Vejle og uddannet 
flyvemeteorolog.

Jesper Theilgaard har været ansat i Danmarks Meteorolo-
giske Institut, og derefter tilknyttet TV-Avisen på DR, hvor 
han har fungeret som tv-meteorolog siden 1990. Jesper 
stopper i DR d. 1. feb 2018 og er derefter selvstændig på 
www.klimaformidling.dk

Jesper har skrevet ikke færre end 25 bøger om vejret, vejr-
fænomener og klimaet, som henvender sig til både børn og 
voksne. I 2007 modtog han Gyldendals faglitterære pris.

Rejsen til Samsø var lidt besværlig set med vore dages øjne. 
Toget til Kalundborg med stop ved alle stationer tog vel et 
par timer, og det samme gjorde færgeturen til Kolby Kaas, 
hvor den hyggelige bus til Nordby ventede. Så efter en bustur 
gennem Samsøs smukke landskab kunne vi så fem-seks timer 
efter afrejsen fra København åbne døren til huset i Nordby.

Det er heldigvis blevet meget lettere i dag, hvor bilen hurtigt 
fragter os til færgen, som nu kun bruger fem kvarter på turen 
til Ballen. Men det ændrer ikke på den følelse af lethed, der 
altid strømmer gennem mig, når vi kører fra færgen. Øens 
natur og smukke landsbyer hilser os velkommen hver gang. 
Dog savner jeg en ting fra Kolby Kaas Færgehavn. Når vi dèr 
kørte fra borde, blev vi mødt af en samling hvide sten, der 
lå på skrænten ved udkørslen med teksten ”Velkommen til 
Samsø” - vi føler os dog stadig velkomne i dag, hvor Ballen 
Færgehavn udtrykker det på sin egen moderne måde.

Der er mange grunde til at vælge Samsø som fristed. De 
mange butikker og gårdsalg med lokale råvarer, som jeg også 
husker fra min barndoms tur til øen, eksisterer i bedste velgå-
ende – nu med MobilePay, så man ikke skal have rigtige penge 
på lommen, for at købe kartofler og jordbær.  

Endvidere er vejret på de danske øer om sommeren mere 
solrigt, og Samsø er ingen undtagelse. Ofte har vi stået på 
Ballebjerg i solskin og set skyerne over Jylland – uden at de 
driver til Samsø. 
Dertil er øen selvforsynende med energi og har derigennem 
vundet international berømmelse. 
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Gode forslag 
til børnene6

  
Trænger ungerne til at få brændt noget krudt af i ferien? 
Eller måske far har brug for at vise, at han stadig er verdensmester 
i at gynge højst? På Samsø findes der flere gode legepladser, der er 
gratis at bruge, og som har åbent døgnet rundt. 
På www.visitsamsoe.dk/inspiration/legepladser finder du et kort 
over alle offentligt tilgængelige legepladser på øen. 

Dyk ned i historien
Samsø rummer hele danmarkshistorien i miniformat, men 
det kan være svært sådan at begribe, hvad der foregik i gamle 
dage. Det kan et forløb i HistorieUniverset hjælpe med. Gennem 
fortælling og historiske eksperimenter får børnene (fra otte år) 
på en sjov og inspirerende måde indsigt i, hvorfor en bestemt 
begivenhed fandt sted, og hvor man kan finde spor efter den i 
landskabet. Der er ni guidede forløb, som varierer dagligt i løbet 
af sommerferien. Et forløb varer ca. 1½-2 timer, og koster 
kr. 60,- pr. barn.

Hvordan mon det er at sejle rundt på store vinger højt oppe 
på himlen? Eller dykke ned mod jorden med næsten 400 
kilometer i timen? På Falkecenter Samsø kommer du så 
nær himlens majestætiske fugle som overhovedet muligt. 
Falkonererne flyver med ugler, ørne, falke og høge så tæt 
på publikum, at man nærmest kan mærke vingerne strejfe 
håret, og efter showet er det muligt at holde en af de impo-
nerende rovfugle. Det koster kr. 60,- for børn og kr. 120,- for 
voksne at overvære showet. 

Vingesus i øjenhøjde

Gynger og karruseller
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 Natur og oplevelser

Gode forslag 
til børnene

I skovens dybe stille ro
En tur gennem Brattingsborg Skov er næsten som at træde 
ind i et lille eventyr. Se skovtrolden derhenne! Og dér, ved 
søen, bor heksen. Hvad mon Henriettes Eg er? Og hvad 
gemmer der sig under de store stensætninger? Går man 
hele vejen fra parkeringspladsen gennem skoven, når man 
til en skøn stenstrand med et finurligt lille fyrtårn og gode 
muligheder for at finde forstenede søpindsvin. Der er adgang 
til Brattingsborg Skov for gående og cyklister fra kl. 6.00 til 
solnedgang. I maj og oktober er det tilladt at tage turen i bil, 
men kun ad den direkte vej fra indkørslen til Brattingsborg 
Skov og til Lushage.

Find mere information om disse og mange flere 
børne- og familieaktiviteter på www.visitsamsoe.dk

Til tops i tårnet
På sydvestspidsen af Samsø lå i middelalderen et af landets 
mest imponerende militæranlæg – Valdemar Atterdags borg. I 
dag kan man kun ane resterne af voldgravene fra dengang og det 
gøres allerbedst fra toppen af fyrtårnet. Når du har taget turen 
op ad de mange trapper, bliver du belønnet med en storslået 
udsigt. Kigger du ud over vandet, kan du i klart vejr se helt til 
Fyns Hoved og Endelave. Kigger du ind over land, kan du se bl.a. 
Tranebjerg Kirke. Plancher i tårnets top viser, hvad du ser. 
Det koster kr. 15,- for voksne og kr. 5,- for børn at komme op i 
tårnet. Betaling foregår ved venlig selvbetjening – smid pengene 
i pengekassen. Der tages derfor kun imod kontanter. 

Livet under overfladen
Samsø Naturskole afholder hele sommeren det meget 
populære ”Krabbejagt i Lillehavet”, der i al sin enkelthed 
består i at komme tættere på det spændende dyreliv, der 
findes i vandet. Efter en kort introduktion fra naturvejleder-
ne udstyres deltagerne med enten net eller vandkikkert, og 
derefter er det bare ud i vandet. Efterhånden som man får 
noget i nettet, kan fangsten tages op på land og hældes i 
kar. Så kan der kigges, røres og snakkes og naturvejlederne 
fortæller meget gerne. 

Vidste du...

På Samsø har vi mange trolde. 

Du kan læse mere om dem på 

www.visitsamsoe.dk

!
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På jagt efter 
Nordens guld
Den godt 100 kilometer lange kystlinje på Samsø byder på 
mange forskellige miljøer. Nogle steder er der fin sand-
strand, andre steder er det nærmest vadehavsagtigt, mens 
der helt andre steder er masser af sten. Flere steder er der 
gode chancer for at finde rav, hvis du har tålmodigheden 
og heldet med dig. Ravkendere peger på Sælvigbugten og 
Besser Rev som de bedste steder, men du kan også støde 
på Nordens guld ved bl.a. Mårup Østerstrand. I turistinfor-
mationen i Tranebjerg kan du købe bogen ”RAV – find det 
selv”, hvis du skal have lidt hjælp til at komme i gang. 

Fed musik året rundt
I Brundby ligger Danmarks eneste Rockhotel, der blev startet 
i 1995 af bl.a. Poul Krebs og Turid ”Guf” Hanevold. I dag drives 
hotellet af Guf og hendes søn, Rasmus, og de to forstår virkelig 
at skabe liv og glade dage i Brundby. 

Hvert år er musikkalenderen fuld af små og store navne fra 
især den danske musikscene, og hotellets charmerende lille sal 
gør koncerterne meget særlige og intime. Overalt i hotellets 
gange hænger der billeder og hilsener i ramme fra de musike-
re, der har gæstet hotellet. Man kan såmænd også se et lille 
harmonium, der for år tilbage blev udsat for selveste Procol 
Harum-sangeren Gary Brooker, der i strømpefødder spillede 
”A Whiter Shade Of Pale”.

I 2018 kan du bl.a. opleve følgende på Brundby Rockhotel: 
Niels Hausgaard i marts, Alberte Winding i april, Moonjam i 
maj, Peter A.G. i juni, Jokeren, Bisse, Bent Fabricius Bjerre og 
Sanne Salomonsen i juli, Søs Fenger i august og mange, mange 
flere, som kan ses på www.brundby-hotel.dk og på hotellets 
Facebook, når arrangementerne offentliggøres.

Er du på jagt efter en juleplatte fra 1964? Eller måske du 
står og mangler en rød gyngestol? På Samsø er der masser 
af små, private loppesalg, hvor du kan finde alt det, du ikke 
anede, du manglede. Mange steder langs landevejene er der 
også opstillet boder, hvor du kan være heldig at finde gode 
sager. Endelig er der en håndfuld større steder, der foruden 
lopper også har antikviteter. God loppejagt!

Gode forslag 
til voksne6

Lopper for enhver smag
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Spændingsfri
Ferietid er afslapningstid, og helt afslappet bliver du efter en 
tur på massagebriksen hos en af øens dygtige massører. Der 
tilbydes alt fra traditionel krops-, ryg- og fodmassage til bl.a. 
intuitiv dybdemassage, Ayurvedic walking massage, polynesisk 
massage og tantramassage. 

Motorolie og dæksparkning
Det tidligere Samsø Austin 
Museum i udkanten af Lan-
gemark er blevet udvidet og 
hedder nu Samsø Tekniske 
Museum. En del af den ori-
ginale Austin-samling er der 

stadig, men man kan også 
kigge på gamle motorcykler, 
traktorer, landbrugsmaskiner, 
knallerter samt andre bil-
mærker fra dengang, farfar 
var knægt.

I Besser er der netop åbnet 
et Morgan-museum, hvor 
man kan se flere eksempla-
rer af den engelske bil tillige 
med andre pudsige ting fra 
en svunden tid.  

Der er rig lejlighed til at 
sparke på dæk og nørde i den 
herlige verden af mekanik og 
motorer. 

Overblik fra toppen
Samsøs landskab er meget varieret med bakker i nord, fjord og 
hede på midten og agerland i syd. Fordelt rundt på øen er der en 
del gode muligheder for at se det hele fra oven. Fra Ballebjerg, 
øens højeste punkt, kan du se Tunø og Aarhus. På toppen af 
Dyret, sydøens højeste punkt, kan du få øje på de fleste af øens 
kirker. Bestiger du den lille bakke Grønhoved ved Naturskolen 
venter en enestående panoramaudsigt over Stauns Fjord. 
På www.visitsamsoe.dk kan du finde masser af forslag til 
naturoplevelser på Samsø. 
 

Gode forslag 
til voksne

Vidste du...
På Samsø er der næsten 1.200 

arrangementer om året.
Find dem på www.visitsamsoe.dk

!
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Samsø har næsten alle Danmarks land-
skabstyper på sine 114 km2. Bakkeland 
med et af Danmarks største overdrevs-
områder mod nord. Hede, plantage, 
fjord, ubeboede holme og stenrev 
på den midterste del af øen. Kuperet 
landbrugsland på Sydøen med søer og 
moser samt Samsøs største løvskov 
helt mod syd. Disse meget varierede 
landskabstyper giver et rigt og varieret 
fugleliv. Årligt ses der godt 190 arter. 
En hel del arter som fx hjejle, lille kob-
bersneppe og almindelig ryle bruger 
Samsø, især Stavns Fjord og de lav-
vandede områder langs Sælvigbugten, 
som raste- og fødesøgningsområder på 
trækket forår og efterår.

Issehoved er Samsøs bedste sted at 
observere trækkende og rastende rov-

fugle og småfugle om foråret. 
Allerede sidst i marts ses 
gransangeren. I løbet af 
april og begyndelsen af maj 

følger de andre sangere. 
Sanglærken og eng-

piberen er meget 
a l m i nde l i g 

både som 
t r æ k -

fugl og som ynglefugl. På stranden yng-
ler hvert år to-tre par Stor Præstekrave. 
I skrænterne nord for Vandstedet på 
vestkysten er der store kolonier af di-
gesvaler samt en lille koloni af tejst.
1 km syd for Issehoved ved østkysten 
ligger den fine strandmose, Krage-
mosen. Her yngler hvert år otte-ti par 
grågæs og to-tre par gråstrubede lappe-
dykkere. Fra sidst i marts ses de elegan-
te rørhøge svæve over mosen, hvor de 
også yngler. Her lever også rørsanger, 
rørspurv og de meget smukke skæg-
mejser. I det flotte bakkeland med sine 
karakteristiske skår på Nordsamsøs 
vestside kan man se og høre tornirisk, 
tornsanger og gulspurv. I Busdal og 
Møgelskår yngler hvert år Rødrygget 
Tornskade.

Midt på Samsø ligger Stavns Fjord med 
ni græs- og buskklædte holme. Mod øst 
er fjorden beskyttet mod strøm og bøl-
ger af det ca. fem km lange Besser Rev. 
Uden for fjorden ligger Vejrø med ca.  
50 par tejst. Stavns Fjord er et EF-fug-
lebeskyttelsesområde. Stavns Fjord har 
gode naturskabte forhold med føderi-
ge vadeflader og frodige strandenge. 
Dette giver ideelle livsbetingelser for 

Samsø har næsten alle Danmarks landskabstyper på sine 114 km2. 
Disse meget varierede landskabstyper giver et rigt og varieret fugleliv. 
Af Mogens Wedel-Heinen, naturvejleder og ornitolog

Fugle på Samsø
Gravand

Skægmejse

Rødrygget tornskade

Bynkefugl
Strandskade
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yngle- og rastefugle. Tre karakteristiske 
fuglearter yngler i Stavns Fjord. Det er ed-
derfugl, fiskehejre og skarv. Skarvkolonien 
på Yderste Holm og Kolderne er Dan-
marks største med godt 2.000 par. 

Andre ynglefugle er gravand, strandska-
de, rødben og havterne. Der er offentlig 
adgang på Sværm og Besser Rev fra 16/7-
31/3. Efterår og vinter raster mange vade-
fugle her på træk mod syd, fx almindelig 
ryle og stenvender. I vinterhalvåret præges 
fjordens fugleliv af rastende hvinænder,  
pibeænder, gråænder og knortegæs.

Nord for Stavns Fjord ligger Østerhede, 
som er en del af Nordby Hede. Østerhede 
er en lynghede med indslag af birk, fyr og 
enebærbuske. Om foråret raster bynkefug-
le og engpibere her, og i eftersommeren  
raster en hel del småspover her. Østerhe-

des karakterfugl er sanglærken. Den sydøst-
lige del er mere skovpræget. Her yngler bl.a. 
sangdrossel, bogfinke, løvsanger, munk, 
tornsanger, musvit og sortmejse.
Størstedelen af Sydsamsø er landbrugsland. 
Også her er sanglærken karakterfugl sam-
men med gulspurv, bomlærke og tornsan-
ger. I landsbyerne er der året rundt solsor-
te og gråspurve, og om sommeren sætter 
landsvalerne deres præg på landskabet. 
Rigtig mange småsøer og moser på Samsø 
huser et par Gråstrubet Lappedykker. Hvid 
Vipstjert er almindelig overalt. Rundt om-
kring på øen er det opsat tårnfalkekasser, 
hvilket er med til at fastholde en bestand på 
syv-otte par tårnfalke, selv om der på Sam-
sø ikke lever markmus, som ellers er tårn-
falkens vigtigste føde. Musvåge er meget al-
mindelig på Samsø, både sommer og vinter.

Helt mod syd findes Samsøs største løv-
skov, Brattingsborg Skov, på 230 ha med 
et rigt og varieret fugleliv. Solsort, sang-
drossel, munk, gransanger, gærdesmutte 
og bogfinke er karakterfugle i hele skoven. 
Det er rødhalsen også, dog ses fuglen sjæl-
dent, men dens fine sang afslører tilstede-
værelsen. Et ravnepar har igennem flere år 
opfostret et kuld unger i den samme rede i 
den sydlige del af skoven. 

Færdsel i skoven til fods og på cykel er 
tilladt hele året, mens motorkørsel kun er 
tilladt i maj og oktober.

Fra november til marts ses store flokke af 
grågæs, bramgæs og sangsvaner på Samsøs 
marker, især på de marker, hvor der ligger re-
ster af kartofler. Flokke af sjaggere ses foura-
gere på rønnebær og hvidtjørn langs vejene. 

Interesserede henvises til hjemmesiden 
Samsøs fugle: www.samsofugle.easytell.dk 

FUGLE PÅ SAMSØ
I 2010 udkom bogen ”Fugle på Samsø 
– før og nu”, af Leif Brauer, som i en 
menneskealder studerede fuglelivet på 
Samsø.

Gravand

Strandskade

Stenvender

Skægmejse

BomlærkeBlåmejse

Sanglærke
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Kultur og natur 
fra cykelsadlen
62 kilometers asfalt, 28 seværdigheder og masser af frisk luft. 
Den regionale cykelrute, ”Kulturringen”, har to etaper på Samsø, 
og begge ruter bringer den kultur- og naturglade cyklist godt 
omkring blandt kendte og mere ukendte steder på øen.

Man mærker benene på Fjordvejen. Pedaltrå-
dene bliver langsommere, og pulsen stiger op 
imod bakketoppen. Bagude ligger godt 30 kilo-
meter af den maratonlange 19. etape fra Sælvig 
til Ballen. Forude venter de sidste 12 kilometer 
inden enden.

Lige her, på toppen af Fjordvejen, kan det be-
tale sig at parkere cyklen, give lungerne et hvil 
og kaste et blik til venstre. Her åbenbarer den 
fredede Stavns Fjord sig i al sin naturpragt med 
græs- og kratklædte øer og et rigt dyre- og plan-
teliv.

20 etaper. 450 kilometer
Samsø har fået en ny cykelrute. Eller to faktisk. 
Det er den regionale cykelrute, Kulturringen, 
der låner øens asfalt til to af i de i alt 20 eta-
per, der til sammen udgør en 450 kilometer lang 
cykeltur gennem store dele af Østjylland. Den 
første Samsø-etape går fra Sælvig via nordøen 
til Ballen. En tur på i alt 42 kilometer, der pas-

serer igennem og langs en håndfuld af de sto-
re seværdigheder på Samsø. Som for eksempel 
Kanhavekanalen, Nordby, Issehoved, Nordby 
Hede og Stavns Fjord.

Kornmarker med udsigt
Nørreskiftevej syd for Ballen. Begge sider af 
vejen er flankeret af bølgende kornmarker. Ka-
lundborgs skorstene titter frem på den anden 
side af vandet.  Så laver vejen et par 90 graders 
sving og pludselig dukker skiltet op. ”Til stran-
den” står der. Og ganske rigtigt: For enden af 
den lille afstikkende grusvej dukker et fredfyldt 
stykke stenstrand op med badebro, bænk og be-
tagende udsigter.

20. etape af Kulturingens cykelrute går fra Bal-
len til Sælvig igennem noget af det mere uopda-
gede Samsø.

Læs mere på kulturringen.dk

De to etaper på Samsø – og 
de øvrige 18 etaper i Østjyl-
land er beskrevet i cykelbo-
gen ”Kulturringen – kultur på 
cykel i Østjylland”. Den lille, 
kompakte bog passer fint til 
cykeltasken og indeholder 
beskrivelser af de mange 
seværdigheder, der ligger 
på og tæt på cykelruten. 
Derudover er bogen forsynet 
med kort, der viser ruter og 
seværdigheder, og der er 
praktiske oplysninger om ek-
sempelvis overnatningsste-
der, spisesteder og toiletter. 
Man kan blandt andet købe 
guidebogen hos VisitSamsø 
og på færgen PRINSESSE 
ISABELLA.

Kulturringen – 
kultur på cykel 
i Østjylland
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 Natur og oplevelser

Kør selv den 
smukke tur 
fra Kulturringen
på Samsø

Samsø Cykeludlejning
Vesterled 3   Mårup   8305 Samsø

Tlf. 86 59 62 22  •  30 86 85 23
samsoecykel@mail.dk

www.samsocykeludlejning.dk

www.samsoecykler.dk
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Samsø Golfklub har de seneste år fem-
doblet antallet af juniorer i klubben, og 
børn helt fra seks år er interesserede i at 
prøve kræfter med den lille hvide bold. 

Hver sommer står klubben for en junior 
camp. Ud over klubbens børn deltager 
også børn fra andre dele af landet. I tre 
dage bor juniorerne i telt bag klubhuset og 
spiller golf det meste af dagen. Og en dag 
er der arrangeret natgolf, hvor børnene 
spiller med lysbolde og hullerne er marke-
ret med knæklys. Det er et helt særlig syn 
at stå på hul 10 i måneskin og se lysbolde-
ne flyve i mørket.

Flere frivillige og forældre er involveret 
i Junior Camp. De hjælper med alt fra at 
bage kager og lave morgenmad til at give 
plaster på, motivere og bære golfbag’en, 
når de mindre børn er trætte. For de 
mindste er der mere leg end teknik. Der 
skal også være tid til at slå kolbøtter, male 

og finde firkløvere. For de ældre børn er 
der flere konkurrencer og mere teknisk 
træning. Og så er der fælles aktiviteter 
som puttekonkurrencer, golfrundbold og 
filmhygge. Der er plads til alle. Dog skal 
børn under 8 år have en af forældrene med 
alle dagene.

”Det er utroligt at se, hvordan børne-
ne hygger sig på tværs af alder og niveau. 
De større tager sig godt af de mindre og 
er med til at få dem til at føle sig trygge. 
Det er jo lige præcist det, der er kernen i 
golf: At man kan blande det sociale med 
konkurrence-elementet, og at der sker på 
tværs af alder, køn, niveau og social bag-
grund,” siger Jesper Rasmussen og Mette 
Kramer, trænere i klubben. 

Efterskolen er nabo
Samsø Efterskole er nabo til golfklubben, 
og der er derfor et naturligt samarbejde. 

Ud af skolens 165 elever, vælger ca. 1/4 af 
eleverne at få golf på skemaet. En mindre 
del har golfhandicap, inden de kommer, 
mens en stor del vælger at tage det så-
kaldte golfkørekort, mens de er på Samsø 
Efterskole. Andre elever bruger bare par 
3-banen flittigt. 

Det er tydeligt at se, hvordan golf er 
med til at skabe et godt fælles- og kamme-
ratskab for børn og unge i klubben. Nog-
le drømmer om at blive en af fremtidens 
golfstjerner, andre om bare at have nogle 
hyggelige timer i den fri luft med venner 
og familie.

Måske har nogle af fremtidens golfstjerner trådt deres barnegolfsko på Samsø? 
Børn er meget velkomne i klubben, både som medlemmer men også som gæster på pay 
& play-banen. Hvert år lægger klubben græs til en junior camp i sommerferien. Klubben er 
desuden nabo til Samsø Efterskole, hvor 40-50 teenagere hvert år er aktive på golfbanen.

Børn og golf er 
et hit på Samsø

GOLF FOR HELE FAMILIEN
• Pay & play (par 3) for børn: 37 kr.  
• Prøvemedlem junior: 500 kr.  
• Et års medlemskab junior: 800 kr.
• Udstyr kan lånes/lejes gennem klubben
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GOLF I 
VANDKANTEN

Find også  
Samsø Golfklub  
på Facebook og 

Instagram 
#samsoegolfklub

Companydays 
Gruppebesøg 
Ring til os og få 
et godt tilbud

• Greenfee gælder hele
dagen

• Pay&play for hele
familien

• Golfundervisning
• Leje af golfudstyr
• Driving range
• Puttinggreen
• Golfskoler
• Juniorlejr
• Spændende matcher

W W W . S A M S O E G O L F K L U B . D K 

SAMSØ GOLFKLUB - BESSER KIRKEVEJ 24 - 8305 SAMSØ - 86 59 22 18
E-mail: info@samsoegolfklub.dk 
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Med mere end 700 medlemmer er Club 
Corvette Denmark en af landets største 
bilklubber, og hvert år er der tradition for 
både et forårs- og et efterårstræf i hver side 
af landet. I år var de samlet på Samsø – 
lige i midten af det hele, og det er netop en 
af styrkerne ved dette forårstræf, fastslår 
Gert Holdt Andersen, der er formand for 
klubben: ”Samsø er på mange måder et 
optimalt sted at holde træf, da det appel-
lerer til medlemmer fra både øst og vest. 
Samtidig er der nogle rigtig spænden-
de muligheder for både overnatning og  
arrangementer på øen”.

Den lille arrangørgruppe, der forud 
for træffet havde været på researchtur til 
øen, havde forventet mellem 20 og 30 
deltagende biler, så de var både glade og 
overraskede, da deltagertallet endte med 
at blive over dobbelt så højt. ”Så stor en 
gruppe kræver selvfølgelig noget koordi-
nering, for vi fylder jo en del, når vi sådan 
kører rundt,” forklarer Gert. 

Rent praktisk betød det, at bilerne blev 
delt op i mindre grupper, som så kørte 

sammen ud til de steder, der skulle be-
søges, for så til slut at samles på havnen 
i Ballen, hvor klubmedlemmerne, samsin-
ger og feriegæster kunne betragte og få sig 
en snak om de mange flotte amerikaner-
biler. 

Gert selv faldt pladask for en C3-model 
for seks år siden, og han har, ligesom klub-
bens andre medlemmer, intet imod at dele 
ud af viden og begejstring for bilen: ”Det 
er jo rigtige sportsvogne fra USA. Sådan 
nogle med ordentlige motorer, og så er de 
bygget af glasfiber, så de ruster ikke. Mær-
ket er helt sikkert på vej frem i Danmark, 
nok også hjulpet på vej af racerkøreren Jan 
Magnussen, der kører i Corvette”.

Også samsingerne har Gert en flok ro-
ser til: ”Det har simpelthen været så fint at 
planlægge træffet. Vi har fået indkvarteret 
alle i og omkring Ballen, så vi nemt kan 
mødes til fælles aktiviteter, middage og 
fest. Og så er samsingerne nogle ordent-
lige folk, der ikke piller ved bilerne. Det 
kan sådan nogle pylrede biltosser rigtig 
godt lide,” slutter Gert. 

Der var godt med motorbrøl og blafrende hår i vinden, 
da 71 fede Corvetter fra hele Danmark var til 
forårsmønstring på Samsø. 

Forårskåde hestekræfter 
på Samsø
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Velkommen til et univers af im-
ponerende rovfugle, som viser 
deres kunnen i den frie natur.  
Fra allerførste række kan du 
nyde naturen og dyrene i deres 
ultimative frihed.
De dygtige falkonerer flyver 
fuglene ud over det store åbne 
område, og tit kommer vin-
geslagene så tæt på, at du kan 
mærke suset henover hovedet. 
Undervejs vil du få fortalt spæn-
dende historier om de forskelli-
ge arter på en lærerig og humo-
ristisk måde, så både børn og 
voksne kan følge med.
I løbet af forevisningen, der va-
rer omtrent en time, vil du kun-
ne opleve op til otte forskellige 
rovfugle, bl.a. den amerikanske 
havørn, den tropiske hornugle 
og verdens hurtigste dyr – den 
afrikanske vandrefalk.
På Falkecenter Samsø er rovfug-
lene og gæsterne i centrum. Du 
kommer ikke tættere på naturen 
end her!

Falkecenter Samsø
Kom helt tæt på naturen og oplev vingesuset fra de 
majestætiske ørne, dragende ugler og lynhurtige falke.

ANNONCE

En ørn på armen
Efter forevisningen har du mu-
lighed for at holde en af de præg-
tige rovfugle. Du får naturligvis 
en handske på og sikkerheden 
er i top. Husk at tage en masse 

Falkoneren
Bag Falkecenter Samsø står 
falkoneren Louise Vedel. Hun 
elsker at se sine fugle boltre 
sig i det fri, for derefter at kal-
de dem tilbage til handsken. 
”Rovfuglene er mine samar-
bejdspartnere, og vi skal stole 
på hinanden, for at det virker”. 
Sammen med et team af fem 
piger vil Louise sørge for, at du 
får en fantastisk oplevelse.

billeder til dine venner og fami-
lie, som helt sikkert bliver impo-
neret over at se dig med en ørn 
på armen. Det koster kr. 50,- at 
holde en fugl, og pengene går til 
anskaffelse af nye fugle.

FEBRUAR: 
I vinterferien afholdes særarrangementet  
”KOM MED BAG KULISSERNE”, hvor vi 
viser avlsvolieren frem, og du kommer 
med helt ind bag ved. Tag del i fodrin-
gen af fuglene.

UGE 7: Tir, ons, tor, lør kl. 14

UGE 8: Tir, tor kl. 14

MARTS: 
I påsken afholder vi særarrangementet 
”KOM MED BAG KULISSERNE”  
Få et indblik i livet med fuglene bag 
forevisningerne. 

PÅSKEN: 24.-31. marts kl. 14

APRIL: Tir kl. 11 og lør kl. 14

MAJ: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JUNI: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JULI: Man-lør kl. 11

AUGUST: Tir, ons, tor, søn kl. 11  
og lør kl. 14

SEPTEMBER: Tir, ons kl. 11  
og lør kl. 14

OKTOBER:  
Efterårsferien d. 13-20/10 
Alle dage kl. 14

Ring for ekstraordinære bookinger

Falkecenter Samsø 
Eskevej 4, Permelille 
Tel +45 50889380 
falkecenter.dk

ÅBNINGSTIDER 2018:

”Fremragende, interessant og yderst lærerigt. 
I gør et godt stykke arbejde og formår at få 

jeres gæster til at lytte og lære”
Lars M. Nielsen
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Udvalgte 
begivenheder 
Smuk natur, spændende action, kunst og kultur. 
Her er en liste over udvalgte begivenheder og 
oplevelser på Samsø i 2018

4. – 6. maj 

Samsø Kammermusikfestival
Klassiske koncerter i smukke omgivelser. 
Oplev dygtige musikere og koncertmestre 
fra Det Kongelige Kapel og Radiosymfoni-
orkestret opføre værker af den klassiske 
musiks store mestre.
www.samsoelinien.dk

11. maj  

Open by Night i Tranebjerg
Byens butikker holder længe åbent, og der er 
underholdning for både børn og voksne. Gør 
et godt kup, deltag i konkurrencer og smag 
den dejlige mad.

18. maj – 20. maj 

Samsø Cup 2018
Samsø byder på et suverænt havørredfiskeri, 
og med en kystlinje på ca. 120 kilometers 
smukke og fiskerige strækninger, er der 
plads til masser af deltagere. Og med alt fra 
fjord til storslåede åbne kyster rundt om 
hele øen er det aldrig svært at finde en plads 
med læ. Der er flotte præmier til vinderne.
www.samsoe-sff.dk

18. – 20. maj 

Black Bay Board Festival
High class streetart, opvisning i freestyle 
skate, graffiti showdown, fede DJs fra det 
danske hip hop miljø, breakdance battle og 
naturligvis longboard marathon henover 
smukke Samsø.
Facebook: @blackbayboardfestival

26. maj 

Samsøs bedste kartoffelmad
For syvende år i træk afholdes konkurrencen 
“Samsøs bedste kartoffelmad”, hvor en 
række af øens restauranter deltager. Publi-
kum kan selv bygge sine egne kartoffelmad-
der og få en hyggelig snak med sidemanden. 
Dommerpanelet består af store navne fra 
det danske fødevare- og restaurationsmiljø.
www.visitsamsoe.dk

26. – 27. maj 

Sommer i By
Hvert år, altid søndagen efter pinse, rides der 
Sommer i By. Smukt udsmykkede heste og 
ryttere rider gennem Nordby med fane og 
faune. Optog med hestevogne og udklædte 
passagerer. I anledning af optoget er der fest 
og fællesspisning, musik og sjov i Nordby.
www.nordbysamso.dk

8. – 10. juni 

Strikkeweekend
Tag strikketøjet, vennerne og familien med 
til Samsø til en lærerig og hyggelig weekend i 
strikkeriets tegn. Deltag i en af de spæn-
dende workshops, gå på jagt i garnmarkedet 
og studér udstillingen af strikarbejdet.
www.saelvigbugtens-camping.dk

16. juni 

Samsø ULTRA
Løbet er tænkt så enkelt og simpelt som 
muligt. Det sociale og samværet er i højsæ-
det. Det henvender sig hovedsageligt til dem, 
som gerne vil noget anderledes end det, de 
plejer. Løbet byder på flere distancer, hvor 
100 km er længst og halvmarathon kortest. 
Tager du den lange, får du mulighed for at 
opleve hele Danmarks natur i èt løb.
www.samsoe-ultra.dk

16. – 17. juni 

Samsø Råvarefestival
Igen i år afholdes den traditionsrige Samsø 
Råvarefestival i juni, hvor kartoflerne er 
nye, jordbærrene er søde og aspargsene 
sprøde. Vær med til at fejre Samsøs gode 
specialiteter og råvarer med smagsprøver, 
underholdning, salg fra boder, aktiviteter for 
hele familien og meget mere. Lørdag aften 
er der stor fest og Samsø Mesterskaberne i 
Tovtrækning.
www.samsoraavarefestival.dk

16. – 24. juni 

KUNST-ugen ”kunstØ”
KUNSTØ er en uge, hvor udøvende kunst-
nere inviterer til workshops, udstillinger og 
foredrag om kunst. Kunsten krydres med 
fællesspisninger og musikoplevelser inde og 
ude i Samsøs unikke natur.
www.kunstø.dk

17. juni 

Dansk Mølledag
For 25. gang i træk holdes der mølledag i 
Danmark, hvor mere end 100 vind- og vand-
møller har åbent.
På Samsø kan du besøge Brundby Stubmølle 
og Kolby Mølle, der i dagens anledning har et 
flot og festligt program.

3. – 5. juli 

Samsø BørneKulturFestival
Samsø BørneKulturFestival er et tiltag, hvor 
børn og børnefamilier i hyggelige omgivelser 
og over flere dage kan nyde og fordybe sig i 
musik, gøgl, teater, dans, litteratur, gymna-
stik, rytmik, leg og bevægelse.
Facebook: @samsoboernekulturfestival
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 Natur og oplevelser

5. juli, 12. juli, 19. juli, 26. juli, 2. august 

Samsø Pianofestival
I løbet af fem torsdage i juli og august 
lægger den intime koncertsal i Toftebjerg 
rammer til klaverkoncerter med anderkendte 
navne. I 2018 byder programmet på: Thorson 
& Thurber, Heghine Rapyan, Richard Cionco, 
Lino Rivera og Morten Gunnar Larsen.
www.samsoepianofestival.dk

14. juli 

Samsø Traktortræk
Er du til brølende maskiner, hestekræfter i 
massevis, røg og larm, så er Samsø Traktor-
træk noget for dig. Der kommer deltagere 
fra både Samsø og resten af landet, og der 
konkurreres i flere klasser lige fra de tons-
tunge monstermaskiner til havetraktorer. 
En hyggelig dag for hele familien.
www.samsoelu.com

15. juli 

Samsø Familieløb
Kom og løb med i Samsøs dejlige natur. Der 
er 2 km for børn, og både 5 km og 10 km 
for voksne. Alle ruter har start og slut ved 
Kanhave. Det er gratis at deltage.

18. – 21. juli 

Samsø Festival
Siden 1989 har Samsø været scene for 
en af Danmarks hyggeligste og smukkest 
beliggende musikfestivaler. Med kun ganske 
få meter til en skøn badestrand og omkran-
set af marker er Samsø Festival et populært 
valg for både børnefamilier, teenagere og 
dem med grå stænk i håret.
www.samfest.dk

23. – 25. juli 

Opera In Unlikely Places – 
Samsø tilsat opera
Tre dage med opera og klassisk sang  
’in unlikely places’.
www.soeholmopera.com

26. – 28. juli 

Samsø Jazzfestival
Programmet lægger vægt på højt kunst-
nerisk niveau, stilistisk diversitet og en 
blanding af etablerede navne og yngre 
talenter, som på Samsø kan mødes til gen-
sidig inspiration af hinanden og publikum. 
Festivalen arrangeres af to unge, samske 
gutter i et samarbejde med foreningen 
Samsø Big Band.
www.samsoejazzfest.dk

28. – 29. juli 

Gammeldags marked 
ved Museet
Her kan du opleve markedsgøgl som i gamle 
dage. Du kan lytte til lirekasse- & spille-
mandsmusik. Du kan køre i karrusel, fiske 
i andedam og andre hyggelige ting fra da 
”ruder konge var knægt”. Der serveres gam-
meldags bagværk, bayersk øl, og markedsbo-
derne anbefaler sig med alskens kramsager. 
www.samsoemuseum.dk

28. – 29. juli 

Samsø Veterantraktor Træf
Se, mærk og hør de flotte og velholdte 
traktorer fra de gode, gamle dage. Der er 
høst med selvbinder og tærskeværk samt 
udstilling af veterankøretøjer og forskellige 
maskiner. Få en snak med samlerne om 
deres store passion.

14. august og hele uge 33 

Samsø Golfklubs  
25 års jubilæum
Samsø Golfklub har i 2018 eksisteret i flotte 
25 år, og det fejres med masser af jubilæum-
saktiviteter og fest på Golfbanen hele uge 33.
www.samsoegolfklub.dk

18. august 

Samsø Marathon
Motionister med hang til smukke naturop-
levelser kan deltage i ”Danmarks hyggelig-
ste marathonløb”. Den godt 42 kilometer 
lange rute strækker sig over det meste 
af øen, og byder på både kyststrækning, 
landsbyidyl og en vaskeægte ”helvedesbak-
ke” på hele 800 meter.
www.samsømarathon.dk

7. – 9. september 

Samsø Open i dart
Samsø Dart Club afholder for 29. gang det 
store dartstævne, Samsø Open. Stævnet 
har med sine over 300 deltagere været et af  
Danmarks største dartstævner gennem de 
sidste mange år.
www.samsodartclub.dk

14. oktober 

Kastanjefestival
Håndværkere, kunstnere og lokale produ-
center præsenterer deres efterårsprodukter 
ved den gamle købmandshandel i Nordby. 
Vi hylder først og fremmest spisekastanjen 
og andre nøddesorter med informationer 
om sorter, formering, salg og boder. Men 
der vil også være plads til mange andre 
efterårsprodukter, kunstnerisk optræden og 
børneaktiviteter.
Facebook: @kastanjefestival

Weekenden i uge 41 

Energi- og boligmesse
Brdr. Stjerne i Besser er vært for en energi- 
og boligmesse, hvor interesserede husejere 
kan kigge nærmere på de nyeste tiltag inden 
for energivenlige løsninger til private boliger.
På messen står leverandører og lokale hånd-
værkere klar til at fortælle om alt fra smarte 
brændeovne, varmepumper, solcelleanlæg 
til taget og i det hele taget renovering af 
boligen.
www.brdrstjerne.dk

17. oktober 

Halloweenløb i 
Samsø Labyrinten
I efterårsferien slåes porten op til natlig 
eventyr i Verdens største Labyrint. For de 
modige venter en helt særlig oplevelse, når 
de i bulder mørke skal finde vejen til målet.
Tør du tage imod udfordringen?
www.samsolabyrinten.com

20. oktober 

Store Græskardag
Samsø har i mange år været storleverandø-
rer af græskar i forbindelse med halloween, 
og når efteråret rammer os, lyser de smukke 
orange afgrøder op på markerne. I oktober 
festligholdes græskarret til Store Græskar-
dag, hvor børn og voksne kan hygge, snitte 
og komme hjem med sin helt egen græskar-
mand.

23. november 

Juletræet tændes i Tranebjerg
Øens største juletræ tændes foran Anton 
Rosens Hus. Der er korsang, gløgg og klejner 
samt gaver til børnene.

ALTID OVERBLIK OVER 
BEGIVENHEDER PÅ SAMSØ
På VisitSamsøs begivenhedskalender kan 
du altid se, hvad der sker på Samsø. 
Kalenderen opdateres året rundt og 
findes på www.visitsamsoe.dk



20  Natur og oplevelser

Få år efter fredningens gennemførelse 
opstod tanken om at etablere en natur-
skole på Samsø, og i maj 1986 kunne 
Samsø Naturskole slå dørene op. Formå-
let med naturskolens aktiviteter var den-
gang at informere om naturen, om fred-
ningens formål, om hensynsfuld færdsel i 
naturen og således undgå konflikter mel-
lem beskyttelse og benyttelse. De formål 
gælder stadig.

Vejen til en større viden om natur og 
en forståelse for naturens sammenhæn-
ge går gennem egne oplevelser og ak-

tiviteter i naturen. Det er naturskolens 
udgangspunkt, og det afspejles i aktivi-
teterne.

Har man soppet med bare tæer i den 
bløde fjordbund, har man duftet og 
smagt strand-malurt, har man lyttet til 
engpiberen, har man holdt et stort grønt 
markfirben, har man prøvet at ro en jolle 
- så har man sikkert erfaret, at oplevelser 
pirrer nysgerrigheden og ofte rejser en 
masse spørgsmål. Den sjove og tanke-
vækkende oplevelse er en god begyndel-
se, når man vil lære nyt om naturen.

I sommermånederne tilbyder natur-
skolen en masse offentlige ture og ar-
rangementer. De er normalt gratis og 
der er ikke tilmelding. Nogle aktiviteter 
er særligt rettet mod børnefamilier. Det 
kan være aktiviteter med fangst og ind-
samling eller praktisk arbejde med sten, 
rav og andre naturmaterialer. Ture mest 
for voksne kan være længere og have et 
mere naturfagligt indhold. Et eksempel 
er heldagsture på Besser Rev, hvor der ta-
ges fat på emner som landskabsdannelse, 
fjordområdets kulturhistorie og aktuel 
naturforvaltning.

Samsø Naturskole tilbyder året rundt 
aktiviteter og ture i naturen for skoler, 
institutioner og for alle med interesse for 
natur og friluftsliv.

Samspillet mellem natur og kultur
Naturskolens bygninger bærer tydeligt 
præg af stedets fortid som et lille hus-
mandssted med stuehus og stald. Halvø-
en Grønhoved, som i dag er naturområde 
med græssende får, udgjorde husmands-
stedets jord. Selv den flade top af bakken 
Grønhøj var opdyrket. ■

Stavns Fjord blev fredet i 1981. Fredningen omfatter et større opland til fjorden, selve 
fjorden med ni holme og tre holme øst for fjorden. Fredningen og vildtreservatet har 
stor betydning for, hvordan hele området kan bruges til jagt, fiskeri, sejlads og friluftsliv. 
Af Bjarne Manstrup, leder af Naturafdelingen på Samsø

Samsø Naturskole 
– hvad er meningen?

■



21

 V IS ITSAMSOE.DK

 Natur og oplevelser

1. Den Gamle Købmandsgård

2. Falkecenter Samsø

3. Samsø Labyrinten

4. Ballen Strandcamping

5. Beyergården

6. Brundby Stubmølle

7. Fredensdal

8. HistorieUniverset

9. Kolby Mølle

10. Langemark Smedje

11. Nordby Gl. Posthus og Bibliotek

12. Samsø for Alle

13. Samsø Golfklub

14. Samsø Museum

15. Samsø Museumsgård

16. Sælvigbugtens Camping

17. Brdr. Kjeldahls Grøntsagssafari

18. Dansebjerg / Hotel og Madhus Rumogrooms

19. Galleri Ulrik Witt

20. Samsø Festival

21. The Morgan Garage

22. Vadstrup 1771

23. Bente Wagner

24. Biografen Samsø

25. Brattingsborg Slotspark

26. Brundby Hotel

27. Camping og Feriecenter Samsø

28. Anton Rosen Huset

29. MS Tunø 

30. Restaurant Dokken

31. Sambiosen

32. Sams Island Distillery

33. Samsø Bibliotek

34. Samsø Bryghus

35. Samsø Bær

36. Samsø Madkulturhus

37. Samsø Råvarefestival

38. Samsø Smykker

39. Samsø Tekniske Museum

40. Ulla Fredsøe

41. Vesborg Fyr

42. Vesborg Fyr - Krudthuset

43. Blå Flag Center / Landkrabben

44. Det Gode Skår

45. Jeppe’s Atelier 

46. KOKS  

47. Maleriet v/ Gurli Hansen

Oplevelser på Samsø

48. PII Samsø - kunst, antik, design

49. RanumSamsø

50. Samsø Veteranrundfart

51. Ræven 

52. Samsø Cykeludlejning

53. Samsø Cykler

54. Samsø Downhill

55. Samsø Friluftsliv

56. Samsø Naturskole
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På sydspidsen af Samsø finder du Brattingsborg Gods. Her ligger det i 
det smukke landskab og byder på et væld af naturoplevelser.

Besøg parken: Fra  26. juni til og med 2. august 2018 er godsets 
6 ha. store park, der er anlagt i engelsk landskabsstil. 
Åbent tirsdag og torsdag kl. 10 – 16.
Pris: Voksne kr. 40,- og børn (3 - 15 år) kr. 30,-

Tag på rundvisning: Der kan arrangeres guidede rundvisninger for 
grupper, hvor der gives et levende indblik i historien bag godset og 
driften af en moderne landbrugsvirksomhed. 
Pris kr. 1.875,00 - varighed ca. 1 time.

Brattingsborg 1  -  Tlf. 86593066  -  www.brattingsborg.dk

Åbningstider: 
Med betjening: Man. og fre. kl. 10 - 13, tirs. – tors. kl. 14 - 17
Åbent bibliotek (Selvbetjening): Alle dage kl. 8 - 22
Ønsker du at benytte det åbne bibliotek, så skal du først oprettes som 
låner/bruger, og du skal være fyldt 15 år.
Kom forbi med dit sundhedskort i åbningstiden. 
     og indgang ved Samsø Idrætshal/Kultursalen.

På biblioteket kan du
Låne bibliotekets materialer
Læse aviser og tidsskrifter

Bruge internettet på bibliotekets computere 
eller på din egen enhed med Wi-Fi

Printe, scanne og kopiere

Velkommen på 
Samsø Bibliotek

Marsk Stigs Vej 5A • tlf. 87 92 23 55 
bibliotek@samsoe.dk • www.bibliotek.samsoe.dk  

Biografen Samsø
Sygehusvej 4a, Tranebjerg

Moderne biograf med klimaanlæg
Film for børn og voksne

Viser digitale film i 2D og 3D
Se, hvad der går i biografen her:

Samsø Posten
På Facebook

www.open2day.dk - infostandere
www.visitsamsoe.dk

Plakater ved biografen

Billetter og information: 
www.samsobio.dk

Tlf. 8659 1444 - samsobiokontakt@mail.dk
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SAMBIOSEN
Samsø Idræts- og Kulturcenter  

HELE ØENS SAMLINGSSTED
I Sambiosen og området omkring tilbydes et 

stort udvalg af aktiviteter. 
Her finder du: 
Bibliotek
Fitnesscenter
Shelter og bålhytte
Skatepark
Udendørs fitness
Kultursal
Idrætshal
Tennisbaner

Se aktiviteter og events på hjemmesiden

www.sambiosen.dk 
Pillemarksvej 1, Tranebjerg Tlf.: +45 2332 8611 
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Samsø Labyrinten er på størrelse med 
hele 12 fodboldbaner og godkendt som 
Verdens største Labyrint af Guinness 
World Records.

Verdens 
største 
Labyrint

Det var Karen og Erik Poulsen, der i år 
2000 fik den geniale idé at skabe Verdens 
Største Labyrint. Labyrintens lange stifor-
løb blev anlagt i deres nedlagte juletræs-
skov, og der blev indplantet forskellige 
løvtræer, der nu danner hække langs sti-
erne.

- Det skulle ikke bare være en labyrint. 
Det skulle også være en udfordring og 
særlig oplevelse at finde frem til Labyrin-
tens mål. Derfor opfandt vi Stifinderen, 
der ved hjælp af spørgsmål leder de besø-
gende til Labyrintens 7 mål.

Det skulle også være sjovt og lærerigt, så 
Stifinderen kan nu fås med mange for-
skellige temaer og sværhedsgrader. At gå 
i mindre grupper og bruge hinandens vi-
den giver en fælles og uforglemmelig op-
levelse. 
Erik, der er uddannet biolog, fortsætter: 
- Naturen er en vigtig del af oplevelsen. 
Labyrinten er ét stort naturområde, hvor 
man kan se og høre mere end 35 fugle-
arter. Naturen formidler vi bl.a. gennem 
Stifinderne Far vild med dyr og Viden-
skabsquizen. 
Under turen i Labyrinten kan du pludselig 
møde livagtige dyresilhuetter, den enøjede 
Odin eller H.C. Andersen, der sidder og 
læser eventyr.
- Der går hurtigt konkurrence i den. Kan 
vi nu finde frem til målet? Er vi faret vild? 
Og hvordan finder vi ud af, om vi har sva-
ret rigtigt? 
Finder du frem til målet og samler de rig-
tige bogstaver til dit kodeord, er du sikkert 
gået den rigtige vej. Du kan deltage i en 
lodtrækning om flotte præmier.
Du må gerne tage madpakken og hunden 
med på turen. 
 God fornøjelse.

Fakta
Areal: 60.000 m2

Samlet stilængde: 5.400 m
Antal T-kryds: 186
Antal gæster pr. år: ca. 20.000

Åbningstider 2018
24/3-22/4: Påske og weekender kl. 10-15
27/4-29/4: Bededagsferie kl. 10-17
5/5- 24/6: Ti-sø kl. 10-17 
21/5: Anden Pinsedag kl. 10-17
26/6-1/9: Alle dage kl. 10-17
2/9-30/9: Ti, on, to, sø kl. 10-15, lø kl. 10-17
13/10-21/10: Alle dage kl. 10-15
17/10: Kl. 21-24

Samsø Labyrinten
Issehoved 1
500 m nord for Nordby
kontakt@samsolabyrinten.com
Tel. +45 2427 3717

Læs meget mere på 
samsolabyrinten.com

ANNONCE

”Det her er genialt og sjovt på én 
gang”
 Tove og Lars, Svendborg

”Det var den fedeste oplevelse”
 Sandy, Næstved

”Hyggelig tur, sjov for alle aldre, 
godt for familiebåndet!”
 Jeanette, Horsens
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Køb billetter:
Online: mstunø.dk
Eller om bord:
Kontant og MobilePay 71 99 60 66

M/S TUNØVeteran-passagerskibet

1

1

2

2

-sejler tirsdage og onsdage til sælkolonien på
stenrevene Bosserne samt udflugts-ture

til naboøen Tunø (t./rt.).
Sælsafari-turene udgår fra Langør Havn, og vi
passerer de ubeboede småøer øst for Samsø.

Sejltid: 2 /  time.
Turene til Tunø (torsdage og fredage) udgårTurene til Tunø (torsdage og fredage) udgår

fra Mårup Havn. Overfartstid: 2 x  /  time.
Se fartplan og priser på www.mstuno.dk eller ring

til kundesupport (hverdage fra 08:00 til 17:00) 

Kundesupport

       Det kilder når det triller
Besøg Danmarks eneste Zorbbane

www.samsodownhill.dk  tlf. 21621158

www.feriecentersamso.dk

Pr.time 130,- Kom helt tæt på 
vikingetiden 

i uge 27, 28, 29 og 30

Stensbjergvej 6, Kolby • 8305 Samsø 
Tlf. 3048 6565 • Email: info@feriecentersamso.dk

FUNPARK:
Pool

Hoppepuder
BMX-cykler 

og meget andet
Entré kun 40,-22 værelser

Fest
Teambuilding
Camping
Bowling
Busselskab
og meget andet!

Tag på rundtur med vores Chevrolet Six fra 1934 (husk pladsbestilling) 
Vi tilbyder: Ø-ture til Samsøs seværdigheder, guidede ture, transport fra sted til sted, 

bryllupper, frokost i det grønne mv. 
Bus i roligt og nostalgisk tempo med plads til 16 personer.

Vi har også 6 store Bed & Breakfast værelser i Ballen.

www.balliwood.dk - Tlf. 29270799 / 21531204

SAMSØ VETERANRUNDFART 

Kajak/kano
Træklatring

Bålmad/bagning
Prøvedyk

Snorkeldyk
Bushcraft

Pædagogisk læring
Teambuilding

TIL GRUPPER OG FIRMAER

 Tlf: +45 22 90 11 00 
benttovgaard@gmail.com

Følg Samsø Friluftsliv på Facebook
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Foretag en rejse tilbage til 
dengang, hvor hverdagen 
var mere mekanisk end 
elektronisk.

Dette kan opleves på 
Samsø Teknisk Museum, 
hvor der er en stor samling 
af biler, traktorer, motorcyk-
ler, knallerter, telefoner, 
spolebåndoptagere, 
jukeboxer og meget andet.

Samsø Teknisk Museum
Bøgeshøjvej 15, 
Langemark,
8305 Samsø
Se åbningstider på Facebook

Det flotte gamle hvide fyr er opført i 1858, og er et oplagt udflugtsmål. 
Fra fyrtårnet er der en vid udsigt over Samsø Bælt mod Fyn, Sjælland 
og Jylland. Fyret ligger midt i et gammelt voldanlæg, og ved opgangen 

til fyret fortæller Samsø Museum om Samsøs middelalderborge 
i det gamle krudthus. 

Hold ferie i et af stedets 4 unikke lejligheder 
– se annoncen for Vesborg Fyr Ferieboliger på side 51. 

BESØG VESBORG FYR

Åbent hver dag kl. 11-18 fra 25. marts til 21. oktober i krudthus og fyrtårn 
Entre til fyrtårn: Voksne kr. 15 - børn under 16 år kr. 5

Stemningsfuldt museum med 
Morgan-biler for voksne og børn, 

og en masse andre oplevelser 
fra en svunden tid. 

Entré, over 5 år: 20 kr.

Besser Hovedgade 58
8305 Samsø

     
 Tlf: +45 86590066

  
For åbningstider se:

 www.themorgangarage.com
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Danmarksmestre i løgavl
Løgdyrkning i større målestok har været en del af Samsøs land-
brugskultur siden starten af 1900-tallet, og i dag er øens løgavlere 
en del af landets absolutte elite. Når Avlerforeningen af Danske 
Spiseløg hvert år afholder deres store løgkonkurrence, er det da 
også mere reglen end undtagelsen, at der ryger et par medaljer 
til Samsø for f.eks. ”det flotteste løg”, ”det største løg” og ”den 
bedste kvalitet”, som nogle af disciplinerne hedder. 
En af dem, der kan fremvise flere guld- og sølvmedaljer, er Jens 
Kjeldahl fra den store landbrugsvirksomhed Brdr. Kjeldahl, og 
Jens har et godt bud på, hvorfor lige netop Samsøs landmænd bare 
kan det dér med løg: ”Løg kan rigtig godt lide et tørt og solrigt mil-
jø at vokse i, og det har vi på Samsø. Vi har også mindre angreb af 
sygdomme og skadedyr, som sandsynligvis hænger sammen med 
både vores mikroklima og det, at vi er på en ø med vand omkring 
os. Endelig har vi årtiers erfaring og stadig masser af mod på at 
eksperimentere med nye sorter og dyrkningsmetoder”. 

En klipning og tørring, tak!
Løg er en af de få grøntsager, der kan leveres friske til forbru-
gerne hele året. I marts og april kommes de forkultiverede løg i 
jorden, hvor de passes og plejes sommeren over. Til september, 

når høsten skal i gang, starter man med at klippe løgtoppene af 
med hvad, der ligner en stor plæneklipper. Derefter tages løgene 
op og lægges på markerne, hvor de fortørrer under åben himmel 
et par uger. Nu samles løgene sammen og kommes en tur i en 
stor løgtørremaskine, for til sidst at ende på lager. Her styres tem-

Kommer du til Samsø i september og oktober, vil du blive mødt af purpurfarvede rød-
kålsmarker, orange græskar tittende frem fra de store blade og endeløse rækker af gule 
og røde løg. Skønne og sunde grøntsager på vej til middagstallerkener i hele landet. 

Vintervitaminer 
fra muldjorden
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peraturen og luftfugtigheden optimalt, og 
løgene kan holde sig saftige og gode indtil 
sommer, hvor det hele så starter forfra. 
110 hektar – eller hvad der svarer til 220 
fodboldbaner – så stort areal dyrkes der 
med løg på Samsø. Omtrent en tredjedel 
er rødløg, mens de øvrige to tredjedele er 
gule løg. Gjort op i vægt bliver det årligt 
til hele 6.600.000 kilo Samsø-løg, som pri-
mært kan købes i Netto, Føtex og Bilka. 

Den sunde knold
Bag knoldselleriens lidt grove ydre gem-
mer der sig en herlig, næringsrig smags-
oplevelse fuld af C-vitaminer, B6-vitamin, 
magnesium, kalium, mangan, fosfor og 
luteolin. Lutter gode sager, som hjælper 
både krop og hjerne med at holde sig i 
topform. Det får flere og flere danskere 
øjnene op for, som Jens Kjeldahl fortæller: 
”Vi oplever helt klart en stigende efter-
spørgsel på knoldselleri, og det er helt for-
tjent, for det er en skøn rodfrugt, som kan 
bruges både i ovnretter, i mos, som chips 
og mange andre ting. Den smager drøn-
godt og har en ernæringsmæssig rigtig god 
sammensætning”. 
På Samsø laves der omtrent 1.000.000 

knoldsellerier om året, og man gør sig 
umage med hver enkel knold, for at hjæl-
pe forbrugeren godt på vej: ”Der skal jo 
arbejdes lidt med sådan en knoldselleri, 
før den er klar til gryden eller ovnen. In-
den de kommer ud i supermarkedet og 
hjem i køkkenerne, vasker vi knoldselle-
rierne grundigt, så der kun skal skrælles. 
Der er jo ingen, der gider stå med jord 
over det hele,” fortæller Jens. 

En orange hilsen fra Solens Rige
”Samsø og Japan er egentligt ikke så 
langt fra hinanden. I hvert fald ikke med 
hensyn til breddegrader. Klimatisk er der 
også flere lighedspunkter, og derfor går 
det faktisk helt godt med at dyrke Hok-
kaido-græskar på Samsø, der oprindeligt 
kommer fra den japanske ø af samme 
navn,” forklarer Jens. 
I maj, når blommetræerne blomstrer, sås 
græskarrene på marken. Hvis vejret arter 
sig med tilpas nedbør og masser af sol og 
varme, går der ikke længe, før græskarret 
tager form. I starten af september kan 

LANDBRUG PÅ SAMSØ
Omtrent halvdelen af Samsøs areal 
anvendes som landbrugsjord – godt 6.000 
hektar. 2/3 af det areal bruges til afgrøder, 
der kan høstes med en mejetærsker, mens 
den sidste 1/3 er til grøntsager og bær.

På Samsø er der mange små marker med 
stor variation i afgrøder. Der dyrkes bl.a. 
kartofler, løg, rødkål, hvidkål, savoykål, jord-
bær, selleri, græskar, sukkermajs, grønne 
bønner, solbær, blåbær, hvide og grønne 
asparges, vin, korn, raps, frøgræs, rosenkål, 
urtefrø, rødbeder, broccoli og blomsterfrø.

høsten gå i gang. Græskar skal behandles 
meget nænsomt. Får de stød, rådner de 
hurtigt og må kasseres. Derfor høstes alle 
græskar på Samsø med hånden. Græskar-
ret klippes af planten med et ørnenæb og 
lægges forsigtigt i kasser, hvorefter de kø-
res ud til butikkerne. 
Den største afsætning af hokkaido-græs-
kar sker op til Halloween, men man kan 
købe den det meste af efteråret. Smagen 
er en smule sød – nærmest nøddeagtig – 
og hokkaidoen er rigtig god ovnbagt, til 
mos, i kager og til græskarsuppe. På Sam-
sø dyrkers der mere end 20 hektar med 
hokkaido, så det burde være muligt at få 
et glimt af de orange bolde i september 
og oktober.
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Under vore fødder
Vi skal helt tilbage til slutningen af 
1800-tallet, for at finde svaret på, hvorfor 
Samsø i dag er kendt over hele Danmark 
som den ø, der producerer råvarer af hø-
jeste kvalitet. ”Sydens Dronning” hed 
den, den nye Samsø-kartoffel, som hur-
tigt faldt i byboernes smag, og dermed 
dannede startskuddet til den nidkærhed, 
som i dag – mere end 100 år senere – gør 
os til verdensmestre i kvalitet. 
Den ærekærhed, som landmændene 
grundlagde dengang med ”Sydens Dron-
ning”, har i dag fundet vej ud i de samske 
restauranter, hvor cirklen fra avler til gæst 

fuldendes af kokkenes evner ved kom-
furet og tjenernes lyst til at fortælle dem 
gode historier. Kvaliteten er kommet på 
tallerkenerne, og det kan både smages og 
høres!

Madglæde hele året
Ud af de næsten fyrre spisesteder, vi har 
på øen, holder et par håndfulde åbent så 
godt som hele året, mens resten af steder-
ne tager imod gæster fra påske til et styk-
ke hen på efteråret. Det er markant mere 
end for blot et årti siden, og det hænger 
bl.a. sammen med, at flere og flere kokke 
bor fast på øen både sommer og vinter. 

Det skaber både stabilitet, nye mulighe-
der og spændende konstellationer samt en 
enorm opmærksomhed på de forskellige 
sæsoner, der er. 
”Det hele kommer i sidste ende ned til de 
råvarer, vi har at gøre med. Her på Samsø 
er der en fantastisk tilgang til råvarerne, 
der giver os kokke mulighed for at skabe 
en bedre menu, en bedre smagsoplevel-
se, simpelthen,” starter Lasse Fisker fra 
Strandlyst i Ballen snakken på græskar-
marken. 
Chavdar Nachev fra Restaurant Flinchs i 
Tranebjerg er enig: ”Kokkene, landmæn-
dene og selvfølgelig gæsterne har været 

Smagen af kærlighed
I løbet af de seneste 10 -15 år har vi på Samsø oplevet en gastronomisk udvikling, der 
har betydet en mangedobling af antallet af spisesteder, adskillige nye små producenter 
af delikatesser og fødevarer samt – ikke mindst – en fantastisk stolthed på tværs af 
avlere, kokke og forbrugere. 
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med til at drive hinanden frem mod en 
større bevidsthed på sæsonaktuelle råva-
rer, og det trives jeg rigtig godt med. Med 
den variation og den kvalitet, vi har her 
på Samsø, inspireres man til at bruge de 
råvarer, der er i sæson. Det er jo også det 
eneste naturlige”. 
Restaurant Skipperly i Ballen, der har 
været garant for velsmag i 20 år, har med 
glæde kunnet følge med i den gastrono-
miske udvikling, Samsø har undergået: 
”Standarden er højnet på alle restauran-
terne på øen. Gæsterne er blevet mere 
interesseret i gastronomi, og det er skønt 
at være med til at oppebære og endda øge 
niveuaet,” fortæller Mads Risom, kok og 
medindehaver.

På fornavn med bøffen
På de fleste restauranter i storbyerne kø-
ber restauranterne deres grøntsager ind 
gennem et cateringfirma eller på grønt-
torvet. På Samsø er vejen fra jord til bord 
meget kortere. 
”Vi har et rigtig godt forhold til vores 
leverandører. Flere af kokkene har end-
da aftaler med landmænd om at dyrke en 

Chavdar Nachev
Titel: Kok på Flinchs Hotel
Jeg har tidligere været på: Restaurant 
Carrera, Restaurant and Catering PURE og 
mange andre steder 
Den bedste råvare fra Samsø er: 
Asparges, kartofler, rødbeder
Når man sætter sig til bordet hos mig, 
kan man glæde sig til: Et smagfuldt måltid

Mads Risom
Titel: Kok og indehaver af Skipperly
Jeg har tidligere været på: Madsen Hotel 
i Bjerringbro, hvor jeg er udlært. Jeg har også 
været på Frederikshøj Kro samt Martino i 
Aarhus  
Den bedste råvare fra Samsø er: 
Asparges og kartofler
Når man sætter sig til bordet hos mig, 
kan man glæde sig til: At smage øens 
råvarer tilberedt af en engageret kok i hyg-
gelige omgivelser med udsigt over Kattegat

Jacob Raunsgaard
Titel: Kok på Skipperly
Jeg har tidligere været på:  Strandlyst, 
SAK, Flinchs hotel
Den bedste råvare fra Samsø er: 
Jorden! Alt der kommer op af den samske 
jord, smager bedre end andre steder
Når man sætter sig til bordet hos 
mig, kan man glæde sig til: 
En oplevelse, man kun kan få på Skipperly. 
Med alt, hvad det indebærer 

Lasse Fisker
Titel: Køkkenchef + alt andet på Strandlyst
Jeg har tidligere været på: Mefisto 
i Aarhus, køkkenchef på De 4 Roser og 
Fiskekompaniet, begge i Tromsø i Norge   
Den bedste råvare fra Samsø er: 
De lokale grøntsager og især asparges og 
kartofler
Når man sætter sig til bordet hos mig, 
kan man glæde sig til: En menu med 
lokale råvarer, som lægger vægt på den 
mere eksklusive madoplevelse 

Kasper Gaard
Titel: Køkkenchef og hoteldirektør  
på Ilse Made
Jeg har tidligere været på:  Nordisk 
Spisehus, Malling & Schmidt, River Cot-
tage. Er Brand chef på flere restauranter i 
udlandet, bl.a. Moskva og Kiev
Den bedste råvare fra Samsø er: 
SAMSØ! Når Samsø er i sæson, er der ikke 
nogen råvare, der ikke viser sig fra sin bed-
ste side. Om det er fra skov, strand eller 
landbrug. Denne lille ø er Danmarks bedste 
spisekammer
Når man sætter sig til bordet hos mig, 
kan man glæde sig til: En stille og rolig 
aften uden børn, hvor smagen er i fokus. 
En uformel atmosfære med service i top 
og dertil øens allersmukkeste solnedgang

særlig type kål, nogle eksotiske varian-
ter af timian eller noget helt tredje kun 
til deres restaurant. Det oplever man 
ikke mange steder i landet. Hos os har 
vi mere end 15 lokale leverandører, og vi 
kan mærke, at de er vilde med, at vi er 
vilde med deres produkter. Det giver en 
fantastisk fælles stolthed,” fastslår Jacob 
Raunsgaard fra Restaurant Skipperly. 
Hos Kasper Gaard, køkkenchef og med-
ejer af Ilse Made, er nærheden til råva-
rerne endda endnu større. ”Lige uden for 
vores restaurant går vores skotske høj-
landskvæg, der efter et dejligt liv ender 
på tallerkenerne. På et tidspunkt måtte vi 
afbryde serveringen, fordi vi skulle ud og 
hjælpe en af køerne med at kælve. Se, dét 
er tæt på, og det er da enestående at kun-
ne servere så lokale produkter for vores 
gæster,” fortæller han. 
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En kartoffelkonge 
værdig

SAK tog guldet 
Der var atter spænding til det allersidste, da 
hele elleve samske restaurationer kæmpede om 
dommernes gunst i Samsøs bedste kartoffelmad 
2017. Da alt var smagt og panelet havde voteret, 
stod det klart, at madden med kogte Samsøkar-
tofler, tørrede Samsøkartofler, dansk hummer, 
muslinger, løg, røget gris og urter fra øen var 
det, der skulle til, for at overbevise dommerne 

om, at årets 1. plads skulle gå til kokken Pe-
ter-Emil Hede Madsen fra Restaurant SAK i 
Ballen.

Madden var i skarp konkurrence med ti andre 
delikate madder fra en række af øens spiseste-
der. For hvor andre kokkekonkurrencer ofte har 
deltagere fra hele landet eller endog udlandet, 
er Samsøs bedste kartoffelmad alene for samske 
spisesteder, hvilket der findes 40 af.

    Kartofler fra Samsø er smagen af
  sommer, dansk hygge og lange lyse 
aftener i godt selskab. De smørgule godbidder værdsættes 
af kokke og madelskere over hele landet, og her på øen 
fejrer vi sommerbebuderne med den årlige begivenhed 
”Samsøs bedste kartoffelmad”.

Tante Tut
Restaurant Flinchs Vadstrup 1771 Restaurant Behrnt

Restaurant Dokken

Restaurant Skipperly

Rodfast

Restaurant Ilse Made

Restaurant Strandlyst

Restaurant Eldrimne
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Ålen, øllet og højt humør
Stemningen var uovertruffen i Samsø Hallen, 
da VisitSamsø, Samsø Restauratørforening og 
Samsø Fødevarenetværk slog dørene op for 
Samsøs bedste kartoffelmad 2017. Mere end 
650 gæster deltog i festlighederne, og der blev  
kreeret mange fantasifulde kartoffelmadder fra 
det store tag selv-bord, der bugnede af bl.a. nye 
kartofler, sild, rugbrød bagt af mel fra øen og fri-
ske krydderurter. Akkompagneret af skålen i øl 
og snaps gik snakken lystigt ved de mange bor-
de. I løbet af hele dagen sørgede konferencier 
Peter Aalbæk Jensen for, at stemningen var i top.

Skarpslebne dommere 
Dommerpanelet bestod i år af den dobbelt mi-
chelinbestjernede kok Paul Cunningham fra 
Henne Kirkeby Kro, madskribent og koge-
bogsforfatter Nadia Mathiasen, hele Danmarks 
smørrebrødsdronning Ida Davidsen samt hen-
des søn, restauratør Oscar Davidsen Siesbye, 
den samske kartoffelavler Jørgen ”Bubber” 
Jensen, madskribent Rasmus ”Feinschmecke-
ren” Palsgård, kok Rasmus Munk fra Restaurant 
Alchemist og kok Jesper Koch, der har flere Mi-
chelin-restauranter på samvittigheden.

De otte dommere smagte i løbet af dagen 
på elleve meget forskellige kartoffelmadder, og 
bedømte dem ud fra kriterierne komposition, 

smag, helhedsindtryk og nyhedsværdi. Efter at 
have beset, duftet og smagt og vurderet de for-
skellige serveringer, faldt vindervalget altså på 
kartoffelmaden fra Restaurant SAK. Samme re-
staurant vandt i øvrigt også i 2014 og 2016.

Andenpladsen gik til Restaurant Strandlyst, 
mens tredjepladsen tilfaldt Restaurant Skipperly. 
Som noget nyt havde publikum mulighed for at 
stemme på deres favoritmad. Publikumsprisen 
gik til Restaurant Ilse Made.

Peter-Emil Hede Madsen
Fra Restaurant SAK

Læs mere om Samsøs bedste 
kartoffelmad på 

www.visitsamsoe.dk

Samsøs bedste kartoffelmad har 
været afholdt hvert år siden 2012. 

I år finder Samsøs bedste 
kartoffelmad sted lørdag den 

26. maj i Samsø Hallen. 

!

Og vinderen 
2017 blev...
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Få gode råd i 
Museumsgården
De tynde, sprøde kager, der kaldes Gode Råd, har været kendt siden Middelalderen, og 
de er i forskellige varianter udbredt over hele landet, også på Samsø. 

Jernkager til gæstebud
For flere hundrede år siden, før vi fik 
brændekomfurer, som gjorde os i stand 
til at lave ovnbagte kager, var de såkaldte 
jernkager et stort hit på markeder og ved 
kirkelige højtider. En af de mest udbredte 
varianter var de såkaldte Gode Råd, som 
kun krævede dej, et bål og et Gode Råd-
jern.  

Smør, æg og sukker, der skal i dejen 
til Gode Råd, var i Middelalderen gan-
ske bekostelige råvarer, særligt hvis man 
ikke boede på en gård med høns og køer. 

Derfor var Gode Råd noget, man serve-
rede, når der kom gæster på besøg og til 
højtider. Det er sandsynligvis netop de 
vaffellignende kager, der har lagt navn til 
udtrykket ”Nu er gode råd dyre”. Navnet 
Gode Råd er i hvert fald opstået ved, at 
man hurtigt kunne bage finere bagværk, 
skulle man få uventede gæster.

Smag på historien
Hver torsdag henover sommeren sættes 
der i Samsø Museumsgård fokus på et af 
de gamle håndværk. Nogle dage kan du se 
dygtige damer håndtere spinderokken og 
væven. Andre dage er det træskæreren, der 
snitter flotte skeer og kopper. Spillemæn-
dene spiller gamle viser og bensmeden 
laver redskaber og smykker af ben og rav. 

Som besøgende er det muligt både at 
kunne deltage samt stille spørgsmål til 
teknikker m.m. Der vil også være noget 
for børnene at få fingrene i, samt lidt til 
den søde tand i form af bl.a. velsmagende 
Gode Råd.

INFO

Der er levende museum i Samsø Museumsgård 

hver torsdag kl. 13-16 sommeren over. 

Se mere på www.samsoemuseum.dk

OPSKRIFT

Du kan selv bage Gode Råd derhjemme. 

Hvis du ikke har mod på det med åben ild, så 

findes der moderne, elektriske Gode Råd-jern. 

Opskrift på Gode Råd fra Samsø:

1 pund mel

1 pund puddersukker

Røres til en tyk dej med 2 æg og 3 pægle fløde 

(1 pægl = ca. 2,4 dl.)

Læg en lille klat dej i jernet med en teske. 

Kagerne bages ca. to minutter, til de er lysebru-

ne, helt tynde og sprøde. Husk, at smøre jernet 

med smør mellem hver bagning. 

Hvis du ikke spiser alle de Gode Råd med det 

samme, så skal de opbevares i en lufttæt 

kagedåse.
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                På saMsø syltEr vi med 
   stOltheD og Har gJort Det gEnnem 
        geNeratIoner. NåR man syltEr, 
   fåR man det BedstE ud Af det, man 
hAr, og gEmmer høStens overFlod 
      i glAs og krukkEr. gaNske Som 
Man aLtid Har gJort på øEr, hvor 
   seLvforSyninG er En selVfølGe. 
deT er BlandT andEt derfOr, vi sigEr: 
           ØBoere syltEr bedsT

ØBoeRe
   SylTeR
 BedSt

Pantone: 7421
CMYK: C50/M100/Y35/K55

Pantone: 7421
CMYK: C50/M100/Y35/K55

Samsø Syltefabrik A/S
Trolleborgvej 12
8305 Samsø
Tel: 3368 3880
www.dlgfood.dk

Samsø Syltefabrik A/S
Trolleborgvej 12
8305 Samsø
Tel: 3368 3880
www.dlgfood.dk

Pantone: 7421
CMYK: C50/M100/Y35/K55

Logo:



På safari i Nordby
Fra sandorm til safaribus
Sidste år erhvervede den samske landbrugsvirksomhed Brdr. 
Kjeldahl en vogn, der tidligere har været brugt som Sandorm ved 
Skagens Gren og derefter som safaribus i Knuthenborg Safari-
park. ”Når nu vognen allerede havde kørt safariture, så var det jo 
oplagt at kalde det for Grøntsagssafari,” fortæller Jens Kjeldahl 
om initiativet. 

Og grøntsagssafari er lige netop, hvad der venter gæsten. Vog-
nen er indrettet med sæder og store vinduer, så man sidder beha-
geligt også på de knoldede veje og ud over markerne. Man kan 
rigtigt suge indtryk til sig. 

6½ kilometer historiefortælling
Vognen er spændt efter en traktor, hvis fører fortæller om alt det, 
man passerer i løbet af turen. ”Udgangspunktet for safarien er 
grøntsager og landbrugsproduktion, men guiden kommer også 
ind på naturpleje, kulturhistorie, geologi, grundvandsbeskyttelse, 
jordfordeling, Danmarkshistorie, sagn og røverhistorier. Man får 
virkelig noget at vide i løbet af den halvanden time, turen varer,” 
fortæller Jens. 

Turen starter ved den store parkeringsplads i Nordby og går der-
fra gennem markerne rundt om byen. Undervejs gør bussen et 
par korte stop, hvor man kan være heldig at se noget af det meget 
dyrevildt, der er på Nordsamsø. Efter 6½ kilometer er turen slut, 
og man bliver sat af, hvor man startede. 

Du skal ikke forvente hverken løver eller zebraer på denne 
safaritur, men derimod masser af gode fortællinger og flotte 
naturoplevelser. 

34
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Smag på 
Samsø

1. Samsø Gårdbutik / butik oen.dk

2. Samsø Syltefabrik

3. Ballen Badehotel

4. Brdr. Kjeldahls Grøntsagssafari

5. Hotel og Madhus Rumogrooms

6. Færgekroen Samsø

7. Ilse Made Restaurant og Hotel

8. Oasen Samsø 

9. Samsø Grønt 

10. Strandlyst Hotel og Restaurant

11. Vadstrup 1771

12. Ballen Fisk

13. Brundby Hotel

14. Camping og Feriecenter Samsø

15. Carlos Corner

16. Flinchs Hotel og Restaurant

17. HØST

18. Samsø by Stage

19. Restaurant Dokken

20. Restaurant Skipperly

21. Sams Island Distillery

22. Samsø Bryghus

23. Samsø Bær

24. Samsø Madkulturhus

25. Samsø Råvarefestival

26. Smokehouse Langøre

27. SuperBrugsen

28. Bageriet

29. Bed and Breakfast Mårup

30. Restaurant Don Juan

31. Ræven 

32. Sweet Samsø

ISSEHOVED

NORDBY

MÅRUP

Mårup
Skov

Nordby
Hede

MÅRUP
VIG

STAUNS

LANGØR

STAUNS FJORD

ALSTRUP

SILDEBALLE

BESSERØSTERBY

TORUP
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BALLEN

BRUNDBY

PERME-
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NØRRE-
SKIFTE

ØRBY

HÅRD-
MARK

KOLBY KÅS

VESTER-
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SÆLVIG

KOLBY

GRYDENNÆS
ODDE

Brattingsborg
Skov

LUSHAGE

PILLEMARK

TRANEBJERG

ONSBJERG

TANDERUP

TOFTE-
BJERG

DRAGET

BESSER
REV

HAVNEHAGEN

LINDHOLM

VEJRØ

KYHOLM

NORDBY
BUGT
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GIN 
PÅ ENEBÆR OG 

ORANGEMYRER  
FRA SAMSØ

Se hjemmesiden for info om rundvisning
www.samsisland.dk Langgade 26, 8305 Samsø     |    +45  4219  6161    |     info@samsoemadhus.dk     |     samsoemadkulturhus.dk

 et mødested i
danmarks køkkenhave

E S T .  2 0 1 7

SA
M

S Ø  M A D K U L T U R H US

Samsø Madkulturhus er et hus for smagen 

af Samsø. Et hus, der inviterer til deltagelse, 

udvikling og fællesskab.

HVAD TILBYDER VI?

Madkurser
Workshops
Events 
Team cooking
Foredrag
Pop-up restaurant

Skræddersyede 
arrangementer
Food Tours 
Fællesspisning
Udlejning af lokaler
Mødepakker

HVEM HENVENDER VI OS TIL?

Samsinger, fritidssamsinger,  
gæster fra nær og fjern
Alle aldre
Virksomheder
Små og store grupper

Brdr. Kjeldahl inviterer dig med på en tur, hvor du vil få et indblik
i, hvordan Samsøs største grøntsagsproducent er blevet til.

Du vil høre om, hvordan de unikke jorde og vejrforhold på Samsø 
anvendes til at dyrke de velkendte Samsø-kartofler samt en lang 
række andre grøntsager.

Du vil se sider af Samsø, som du normalt ikke vil få muligheden for 
at opleve, og der vil også være mulighed for at opleve det rige dyreliv, 
der findes i den smukke samske natur.
Turen varer ca. 1 time og 30 min, og starter på P-pladsen ved Vestre 
Ringvej 14 i Nordby. Der er grøntsagssafari i maj, juni, juli og august
Billetter kan købes på www.brdr-kjeldahl.dk

Fra vores jord, til dit bord...

Tlf. 8659 6485 • jkk@brdr.kjeldahl.dk • www.brdr-kjeldahl.dk

Grøntsagssafari med Brdr. KjeldahlGrøntsagssafari med Brdr. Kjeldahl
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B a l len  Fi sk
Frisk fisk på Ballen Havn
Spis hos os eller tag med hjem
Altid 2 kg skrubber for 100 kr.

Eget røgeri

Tlf. 2311 6414 
Uden for åbningstid på tlf. 2170 4583

Prøv vores populære 
fiskefrikadeller. 
Lavet med vores egen 
hemmelige opskrift

I sæsonen åben kl. 10-18

Find os på facebook
Smokehouse Langør

+45 61 51 91 65

Samsø Bær • Sildeballe 35 • 8305 Samsø • samsobaer.dk

GULDVINDER

2015

International 

FOOD 
C O N T E S T 

Hos Samsø Bær har vi i mere end 15 år lavet lækre marmelader, 
safte, olie og snapse af frugter, bær, blomster og nødder fra 
Samsøs marker og buske.  

Samsk sommersmag – simpelt og lige til!

Oplev markerne, showroom 
og ikke mindst produktionen 
af snapse og koldpresset rapsolie 

Guidede ture med smagsprøver 
hver ons kl. 16-18 i maj-sep, 
+ lør kl. 11-13 i jul og aug

50 kr. for voksne
Børn gratis adgang

 Samsø
Råvarefestival

16 & 17 JUNI 2018
På Samsø Råvarefestival kan du dykke ned i den samske 

madkulturhistorie, nyde smagsprøver, høre foredrag, 
deltage i workshops og smagsskattejagt med dine børn. 

Der vil være stande med lokalt producerede lækkerier, 
kunsthåndværk og kartoffelmadder. 

Der er halmlegeplads, udstilling om kartoflens historie, 
Samsømesterskaberne i tovtrækning, live musik og 
gratis skateboardskole igennem hele weekenden. 

Stor sommerfest med mad og livemusik lørdag aften.

Find os på Facebook eller Instagram og følg med på 
www.samsoraavarefestival.dk
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Det bedste ved Samsø...

Nye kartofler - gode grøntsager

Samsø Grønt A/S -  Tlf.  86593077 -  info@samsoegroent.dk -  www.samsoegroent.dk

BRYGHUS
CAFE/BUTIK

 Østre Ringvej 22, Nordby - Tlf. +45 2941 0203
Mail kimvest@mail.dk - www.samsoe-bryghus.dk

SBSA

MSØ
 BRYGHUS

I caféen/butikken serveres mad baseret 
på egne råvarer, såvel kød som 
grøntsager, dertil godt øl fra bryggeriet 

ÅBENT HELE ÅRET. 
I sommermånederne hver dag fra 11-18. 
Resten af året, se vores hjemmeside.

Vi sælger sirup, grøntsager, kød 
og øl af egen produktion samt 
andre økologiske varer som mel, 
slik, garn og hudplejemidler.

Følg med på: 
www.samsoe-bryghus.dk 

Om sommeren er der rundvisning/ølsmagning hver uge. 
Resten af året efter aftale. På tlf. 29410203 eller mail kimvest@mail.dk

Don Juan
Hyggelig italiensk restaurant

Spændende menukort med 

kødspecialiteter, fisk, pastaretter 
og hjemmelavede pizzaer

Også som take away

Slagterivej 4, Ballen
Tlf. 8659 0705
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På Samsø bydes der på hygge, hjemlighed og værter, der tager imod. 

Så godt som hjemme

Jaime kommer oprindeligt fra Chicago, 
men flyttede til Danmark allerede da 
hun var 17 år. 

Siden da har hun været vidt omkring. 
Hun har sejlet på de store verdenshave. 
Hun har været succesfuld erhvervskvinde 
med cateringfirmaet ”Fru Carlsens Di-
ner Comfortable”. Hun har været radio-
kok i en årrække på DR P4 og nu er hun 
så landet på Samsø, hvor hun i sit Bed & 
Breakfast deler ud af sine endeløs smil og 
hjertevarme. 

”Vi sejlede meget, og hver gang vi var i 
Kattegats farvand og var på vej til Aar-
hus, så skulle vi altid forbi Ballen Havn. 
Vi fik øjnene op for Samsø, når vi lagde 
til, og der gik mange dage med at cykle 
rundt på øen. Drømmen om at bo ved 
Danmarks skønneste havn, Ballen, blev 
til virkelighed i 2007, hvor vi købte en 
gammel landarbejderbolig, hvor kun 
ydermure og tag var værd at bevare. I 
dag har jeg solgt mit hjerte til Samsø. Jeg 
kan ikke forstå, hvorfor hele Danmark 
ikke bor her,” fortæller Jaime. 

Gården er nu blevet til et skønt overnat-
ningssted med plads til 10 gæster fordelt 

på fem værelser. ”Her er der fred og ro 
og en imponerende stjernehimmel, selv 
om vi kun er stenkast fra Ballen. Man 
kan trække sig tilbage fra tumlen og nyde 
den store grund, terrasserne og blom-
sterhaven. Værelserne er store og der er 
et dejligt fællesrum, som både egner sig 
til en stor familie, vennepar eller til at 
stifte nye bekendtskaber. Der er højt til 

loftet hos mig,” fastslår Jaime. 
Jaime bor ikke selv på stedet, og som hun 
siger, ”så plager jeg dem kun om morgenen 
med duften af nybagt brød, hvor jeg sva-
rer på alle de mange spørgsmål om Samsø 
og fortæller om øens hemmeligheder. Det 
er vildt hyggeligt og dejligt med så man-
ge søde mennesker, som er nysgerrige på 
både stedet og øen,” siger hun grinende.  

Jaime | Ballen Bed
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 Sov godt på Samsø

I Mårup – lige dér, hvor vejen svinger – 
bliver vi mødt af Pernille og Jakob, der 
for et par år siden skiftede deres hus i 
Højbjerg ud med en 750 kvadratmeter 
stor gård i Mårup: ”Vi havde begge et 
stort savn efter mere natur, landlige om-
givelser, mere stjernehimmel og ro. Der-
for var Samsø det eneste sted, vi ville bo. 
Derudover havde vi en fælles drøm om 

at bygge et sted op med en personlig, lidt 
anderledes ferielejlighed. At lave en bu-
tik med bl.a. vores egne designs og skæ-
ve ting og indslag fra folk på øen. F.eks. 
har vi i denne sæson, i vores garage, lavet 
et lille museum med en lokal samler fra 
Mårup,” fortæller Pernille.
Både Pernille og Jakob, der er hhv. bil-
ledkunstner og mediegrafiker, har et 

fantastisk øje for indretning og god stil, 
hvilket man ser overalt i den store ferie-
lejlighed og butik, de har fået etableret i 
den gamle gård. ”Vi har prøvet at skabe 
et sted, der har mange små finurlige ting 
og historier, man kan gå på opdagelse i. 
Der er f.eks. en trævæg, hvor gæsterne 
kan tegne og skrive hilsener på. Der er 
billedkunst overalt af både Pernille og 
andre kunstnere, og det er sådan nogle 
ting, der giver vores lejlighed et hjem-
ligt, moderne og lidt skævt præg,” for-
klarer Jakob. 

Ferielejligheden er stor, faktisk hele 170 
kvm, så der er rigeligt plads til de seks 
personer, der er senge til. I den kombi-
nerede butik og café, hvor parret sælger 
vine, tøj, grafiske værker og andre læk-
kerier, kan man også købe sig en veltil-
lavet cappuccino og en kage, som man 
kan tage med op i lejlighedens stue. Det 
er da lækkert! 

”Her er liv, men der er også masser af 
plads til privatliv. Og så elsker vi at in-
spirere vores gæster til dejlige oplevelser 
her på Samsø,” fortæller Pernille.

For otte år siden, da Charlotte og Sø-
ren lige havde mødt hinanden, tog 
de en tur til Samsø. Det stod hurtigt 
klart, at de var landet på kærlighedens 
ø, og mindre end to år senere holdt de 
et brag af et bryllup på Brundby Ho-
tel. Efter atter to år købte de et som-
merhus i Ballen, som de efterhånden 
brugte i et omfang, hvor det kun gav 
mening at tage skridtet fuldt ud. 

Nu har Charlotte og Søren og deres 
datter, Sofie, så kastet sig ud i et nyt, 
spændende projekt. De har overtaget 
den gamle Nordby Kro og givet den en 
stor renovering, så den nu fremstår flot 
og moderne. ”Vores sted er æstetisk og 
rart for øjet. Når man kommer, skal 
det være sådan, at skuldrene falder ned. 
Sengene er redt, der er håndklæder og 
lækker shampoo, som jeg også sælger i 
den lille butik, der ligger i tilknytning 
til stedet. Vores værelser i tilbygningen 
er store. Det med at stuve folk ind 

i små hummere, kan jeg ikke så godt 
lide,” forklarer Charlotte.  

Hos Stay by Stage, som overnatnings-
stedet hedder, kan man spise en lækker 
morgenmad og få sig en snak med de an-
dre gæster. ”Hos os skal man have plads 
til at være sig selv, hvis man foretrækker 
det, men vi lægger også op til at man kan 
hygge med andre. Vi gør meget ud af det 

personlige værtsskab og af, at man ikke 
bare skal føle sig som en gæst i rækken. 
Netop det med at snakke med hinanden, 
at lære hinanden at kende og føle sig som 
en del af stemningen er noget af det, jeg 
selv holder så meget af ved Samsø, og 
som jeg gerne vil give videre til vores gæ-
ster,” forklarer Charlotte. 

Pernille og Jakob | HØST

Charlotte og Søren | Stay by Stage
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Et frirum midt i naturen
Mange steder i Danmark er sommerhuse 
sådan nogle, der ligger tæt op ad hinanden 
på lange, snorlige grusveje, hvor kun en 
smal stribe marehalm afslører, hvor den 
ene grund starter og den anden slutter. 

På Samsø er det helt anderledes. Her er 
der nogle få og ikke ret store deciderede 
sommerhusområder, som alle har hver sit 
særkende. I Vesterløkken, f.eks., ligger de 
charmerende huse, hvor nogle er bygget 
helt tilbage i 30’erne, idyllisk placeret ned 
mod vandet, mens Mårup Østerstrand 
med skoven og stranden er mere vild i det. 
En del af øens sommerhuse ligger i lands-
bymiljøer eller helt for sig selv som dem i 
Nordby Bakker.

På Samsø findes der to udlejningsbu-
reauer – Samsø Feriehusudlejning og  
Feriepartner Samsø. Begge gør de en dyd 

ud af at hjælpe gæsterne til at få den bed-
ste ferie. ”De gæster, der kommer hertil, 
kommer for at nyde naturen, gå langs van-
det, opleve alt det, der er at opleve. Men de 
kommer også for at slappe af, og det kan 
man i et sommerhus. Her er det faktisk 
helt okay at bruge tid inden døre, hvis det 
er det, man har lyst til,” forsikrer Lars O. 
Jensen fra Samsø Feriehusudlejning. 

Nyhed: Hyggelighed
Hverdagen i mange familier er præget af 
travlhed og stramme kalendere, der skal 
planlægges og samkøres over middags-
bordet. En sommerhusferie indbyder 
til det stik modsatte. ”En uge eller to i 
sommerhus er en effektiv kortslutning af 
hverdagens stress og jag. Her kan du slå 
en cirkel omkring livet. Snakke om alt det, 
der ellers aldrig er tid til at snakke om, og, 

Sommerhusferie er hyggetid! Her kan du med god 
samvittighed trække stikket ud. Lade tiden gå langsomt. 
Smide dig på sofaen. Nyde duften af simremad fra 
køkkenet. Alt det, som en travl hverdag ikke tillader. 

Slå en cirkel 
omkring livet

Vidste du....
At Samsø har mere end 300 
sommerhuse, der kan lejes

!

endnu vigtigere, lade være med at snakke 
om alt det, man normalt snakker om. I 
stedet lade roen gøre sit indtog. Det er 
jo egentligt en ganske eksotisk, sjælden 
følelse,” fortæller Inge-Dorthe Ellegård 
Larsen fra Feriepartner Samsø. 

Sommerhus hele året
Sommerhusferie er også oplagt, når det 
ikke er sommer. Der kommer mange 
gæster både forår, efterår og vinter, hvor 
øen er anderledes stille, end den er om 
sommeren. Stilheden giver en helt særlig, 
intim stemning, og selv om det skulle 
risikere at regne og ruske lidt i løbet af 
ferien, så rejser de fleste hjem med store 
smil på. 

LEJ DIT NÆSTE SOMMERHUS HOS:

Feriepartner Samsø
Langgade 11, Tranebjerg
8305 Samsø
Tlf.: +45 8780 2600
www.feriepartner.dk/samsoe

Samsø Feriehusudlejning
Besservej 2, Tranebjerg
8305 Samsø
Tlf.: +45 8659 0080
www.samsoferiehus.dk 
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Slå en cirkel 
omkring livet

Besservej 2, Tranebjerg

DK-8305 Samsø

Tel.  +45 86 59 00 80

info@samsoferiehus.dk

www.samsoferiehus.dk

– øens lokale udlejningsbureau

Samsø Feriehusudlejning

Vi udlejer 300 gode feriehuse fordelt over hele øen

Miniferie med rabat i ydersæsonen

ved minimum 3 overnatninger

Rabat i mange huse for 2 personer i minimum 2 uger

Besservej 2, Tranebjerg

DK-8305 Samsø

Tel.  +45 86 59 00 80

info@samsoferiehus.dk

www.samsoferiehus.dk

Skal du holde ferie 
på Samsø?

En god
oplevelse

feriepartner.dk

FERIEPARTNER SAMSØ
Tlf.: (+45) 87 80 26 00
samsoe@feriepartner.dk · feriepartner.dk/samsoe

PriseksempelSommerhus 4 personer i uge 26 fra 2.595,-
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Hyggelighed i højsædet
Det lå slet ikke i kortene, at Charlotte 
Villadsen og Kim Laugesen skulle være 
værtspar på en campingplads på Samsø. 
Men da Kims mor, Margit, der havde 
drevet pladsen i 27 år, faldt og brækkede 
armen, ville skæbnen det anderledes: ”Vi 
tilbød at hjælpe til, men hun fik lokket os 
til et helt prøveår. Et år blev til to og nu 
har vi så været her i 20, og det selv om 
Kim, der nærmest er vokset op på cam-
pingpladsen, allerede som ung sagde, at 
det var dét med det camping. Men hun så 
jo rigtigt, Margit. Vi har aldrig fortrudt,” 
fastslår Charlotte.

Charlotte og Kim har gennem årene 
udviklet pladsen, så den følger med tiden, 
men samtidig har bevaret den hyggelig-
hed, der er så vigtig: ”Vi har videreført 
pladsen i den ånd, at her skal man kunne 
komme tæt på naturen og have tid til hin-
anden med så lidt forstyrrelse som muligt. 
Når vi har istandsat og bygget nyt, har vi 
forsøgt at være både moderne og lidt gam-
meldags på den hyggelige måde. Så ideen 
med en naturlig campingplads med gode 
faciliteter er nok ikke helt tosset,” forkla-
rer Kim.

Nærheden til glade gæster 
De tyve års erfaring har givet Charlotte 
og Kim ro og overskud til at yde person-
ligt værtskab: ”Forhåbentlig kan gæsterne 
mærke det. I hvert fald har vi mange tro-
faste gæster, der er kommet på pladsen i 
op til tre generationer. Når man kommer 
som gæst hos os, håber vi, at de føler sig 
frie og afslappede. Det er jo efterhånden 
en kliché, men nærhed både til hinanden 
og naturen er også en af de ting, vi prøver 
at give videre til vores gæster. Her er ikke 
noget, der skal nås. Det skulle da lige være 
bålaften på stranden,” siger Charlotte. 

En uge om året iklæder Ballen Strand-
camping sig festtøjet, nemlig når der er 
Samsø Festival. ”Campingpladsen bliver 
helt fyldt med glade festivalgæster. Det er 
superhyggeligt og vi prøver at følge med, 
så godt vi kan. Efterhånden ved de fleste, 
at det ikke er en helt almindelig uge, og 
hvis man ønsker helt ro, må gæsterne be-
søge en af Samsøs andre campingpladser  
i den uge. Det var i øvrigt Kims mor, som 
i sin tid var en af dem, der tog initiativ til 
at starte festivalen, så vi holder meget af 
uge 29,” forklarer Kim.

”Det giver god energi, når gæsterne kommer 
ind ad døren, glade og forventningsfulde til 
ferien. Når de rejser igen og stadig er glade og 
tilfredse, så ved vi, at vi og Samsø har gjort et 
godt stykke arbejde. Så simpelt er det”! 

Når 
camping 
bliver en 
livsstil

Vidste du....
At Samsø foruden Ballen Strandcamping har 

tre andre skønne campingpladser

Sælvigbugtens Camping 
En familieplads med naturen i centrum, der 
ligger midt på øen lige ud til Sælvigbugten

 
Camping og Feriecenter Samsø

Tilbyder masser af aktiviteter og forskellige 
overnatningsmuligheder for hele familien

Klitgård Camping
Ligger helt ud til stranden på nordøst-siden af 

Samsø ved Nordby Bakker

!

Til tjeneste
Ballen Strandcamping modtager hvert år 
forskellige grupper, og det holder Charlot-
te og Kim meget af: ”Det er sjovt, når vi 
kan hjælpe med at planlægge deres tur, og 
det meste kan lade sig gøre. Den største 
gruppe, vi har haft boende, var en som-
merkoloni på omkring 250 personer, der i 
en hel uge boede i telte og lavede mad over 
bål. En anden gang kom der en gruppe 
med forkærlighed for de gamle danskud-
viklede Ellerter. Nogle kom helt fra Tysk-
land, og havde brugt tre dage på at køre 
herop, fordi bilerne hele tiden skulle lades 
op,” husker Charlotte.

Et andet hit på pladsen er de lækre 
hytter, som i stort omfang er udlejet fra 
foråret og et langt stykke hen på sen-
sommeren: ”Efter vi har fået de billige 
færgebilletter, er der kommet mere gang 
i for- og eftersæsonen. Det er dejligt, for 
så er der endnu flere, der lærer vores ø at 
kende,” slutter Charlotte. 
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1. Den Gamle Købmandsgård

2. Ballen Strandcamping

3. Samsø for Alle

4. Sælvigbugtens Camping

5. Vesborg Fyr og Ørnslund Ferielejligheder

6. Ballen Badehotel

7. Ballen Strandpark

8. Dansebjerg / Hotel og Madhus Rumogrooms

9. Det lille Sommerhotel

10. Feriepartner Samsø

11. Færgekroen Samsø

12. Ilse Made Restaurant og Hotel

13. Oasen Samsø 

14. Samsø Feriehusudlejning

15. Samsø Lystbådehavne

16. Strandlyst Hotel og Restaurant

17. Vadstrup 1771

18. Brundby Hotel

19. Camping og Feriecenter Samsø - camping

20. Camping og Feriecenter Samsø - værelser

21. Flinchs Hotel og Restaurant

22. HØST ferielejlighed

23. Klitgård Camping

24. Kolby Kås Havn

25. Sambiosens shelter

26. Samsø by Stage

27. Bed and Breakfast Mårup

28. Balliwood Bed & Breakfast 

29. Samsø Shelters

Sov godt 
på Samsø
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Hotellet ved kilden
Ilse made

Hotellet ved kilden

Ilse made er en lille oase af marker, lys, luft og landlig 
idyl på Samsø. Hotellet og restauranten ligger kun 
et par 100 meter fra strandkanten, med øens bedste 
udsigt og solnedgange. Her kan du lade tiden gå i 
stå for en stund, lade dig forkæle og nyde de smukke 
omgivelser ude som inde. 

Ugens menuer sammensættes af køkkenchefen 
Kasper Gaard, som efter mange år i udlandet har 
slået sig ned på Samsø. Kasper Gaard arbejder inden 
for det moderne nordiske køkken med lokale råvarer, 
som varierer naturligt med årstiden. Hver dag præ-
senterer han nye, velsmagende retter i restauranten 
på Ilse made.

Du kan reservere bord i restauranten hver dag inden 
kl.15.00 på telefon 86 59 16 59.
Ring gerne til os, for at høre om dagens menu.

Ønsker du at booke værelse på hotellet, kan du ringe 
til os mellem 10.00 og 17.00

Ilse Made er kun for voksne.

Vesterløkken 16  •  8305 Samsø  
Tlf. tlf 86591659  •  www.ilsemade.dk

Ilse made - Restauranten og Hotellet ved kilden

Langgade 23, Tranebjerg  •  8305 Samsø  •  Tel. 86591722  
www.flinchshotel.dk

Et hyggeligt byhotel midt i Samsøs hovedstad Tranebjerg.
Med sin centrale beliggenhed er et ophold på Flinchs Hotel 

det ideelle udgangspunkt for udflugter rundt på øen. 
Vores restaurant serverer både traditionelle retter, men også andre 

spændende menuer, som tilberedes med udgangspunkt i de 
mange friske råvarer, øen har at byde på. 

Vi har åbent hele året.
Samsø by Stage
Nordby Hovedgade 8
8305 Samsø
Tlf: +45 28 92 27 83
email:  samsoebystage@outlook.com

Nyd et dejligt ophold på vores 
B&B i skønne omgivelser og gå 
på opdagelse i butik og café.

Nyd et dejligt ophold i vores 
B&B i skønne omgivelser og gå 
på opdagelse i butik og café.
Samsø by Stage
Nordby Hovedgade 8
8305 Samsø
Tlf: +45 20 92 27 83
E-mail: samsoebystage@outlook.com

www.samsoebystage.dk



47

 V IS ITSAMSOE.DK

Velkommen på Samsø !

Bed & Breakfast i Mårup
2 værelser med eget bad  •  Søndenbysvej 7  •  Tlf. 20 18 38 90    

HAVNEN 
VED KOLBY KÅS A/S

Havnen ved Kolby Kås • Strandbakkevej 2, 8305 Samsø
Havnefogeden kan træffes på

Tlf.+45 86591011
www.kolbykaashavn.dk

Vestvendt havn på sydøen med 
fantastisk udsigt og smuk solnedgang.

Gæstesejlere og autocampere 
er velkomne Vi bygger, leverer og samler shelters i 

alle størrelser til din have 
Lige til at overnatte i

Også som saml-selv-sæt
Husk også vores shelterplads i Alstrup

6 store shelters klar til at overnatte i

SAMSØ SHELTERS • Toftebjerg Hovedgade 4 • 8305 Samsø • Tlf. +45 51 88 59 25 
www.samsoeshelters.dk

SAMSØ SHELTERS

Mårup
Langør

Ballen

Samsø Lystbådehavne

Se mere på visitsamsoe.dk/samsos-lystbadehavne
eller på www.havneguide.dk

Langør Havn Ballen Havn Mårup Havn

S e j l  t i l  D a n m a r k s  m i d t p u n k t

Skønne havne, gode faciliteter
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• En familievenlig campingplads midt på 
øen kun et stenkast fra vandkanten.

• Mange hyggelige afdelinger.

• Overnatning i velindrettede hytter  
eller store lyse værelser med havudsigt. 

• Her er hygge, en afslappet atmosfære  
med naturen i centrum.

• Gode sanitære forhold, kiosk og køkken. 

• Stor festsal og moderne industrikøkken 
til f.eks. familietræf, firmafest, kurser eller 
lejrskoler. 

• Fuld eller delvis forplejning er muligt. 
 

Læs mere på 
www.ballenstrandcamping.dk

Læs mere og book på 
www.saelvigbugtens-camping.dk

• Direkte ud til stranden på  
dejlig naturgrund.

• Ingen nummererede pladser og  
havudsigt fra de fleste pladser.

• Nye flotte servicebygninger.

• Mulighed for lejrskoler, større  
firma-  eller familiearrangementer.

• Udlejning af veludstyrede og lyse hytter 
samt campingvogne med havudsigt.  

• Tæt på restauranter og butikker i Ballen.

• Butik på pladsen og ekstra aktiviteter  
for hele familien i højsæsonen.

SÆLVIGBUGTENS CAMPING BALLEN STRANDCAMPING

SAMSØS BEDSTE CAMPING

Staunsvej 2
saelvigbugtens-camping@mail.tele.dk

Tlf. 86590707

Strandskoven 7
 info@ballenstrandcamping.dk

Tlf. 86591210

Se campingpakker på www.danskoferie.dk
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www.feriecentersamso.dk

«««

Stensbjergvej 6, Kolby • 8305 Samsø 
Tlf. 3048 6565 • Email: info@feriecentersamso.dk

NY 
SERVICEBYGNING

22 værelser
Fest
Teambuilding
Camping
Bowling
Busselskab
og meget andet!

Klitgård Camping
ved Nordby

Klitgårdsvej 7, 8305 Samsø
Tlf. 8659 6169

www.klitgaardcamping.dk
Tlf. 8659 6169

ved Nordby

Info@ballenbadehotel.dk • www.ballenbadehotel.dk • Tlf. +45 8659 1799

Ballen Strandpark

Køb en enestående bolig
• Fritidsbolig/Helårsbolig med unik beliggenhed
• Direkte adgang til fantastisk badestrand
• Pragtfuld havudsigt mod øst og sydøst
• Roligt beliggende med 250m til Ballen by med  

hyggelige restauranter, butikker og stor lystbådehavn
• Få kilometer til 18 hullers seaside golfbane

Lej en af disse unikke boliger
• Lej fra 2 til 125 personer 
• Lej fra kun 2 dage
• Også online booking
• Se beskrivelser og priser på  

www.ballenbadehotel.dk
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Kendt fra TV2 som et af Danmarks dejligste badehoteller

• Individuelt indrettede værelser med bad og toilet
• Helles berømte morgenmad – og det er med i prisen
• Miniferier og weekendophold med spisning på  

Restaurant SAK
• Greenfee rabat til Samsø Golfklub
• Nyrenoveret byhus lige midt i Ballen udlejes på ugebasis

Se mere og book på sommerhotel.dk 
Eller du kan ringe eller maile til Helle

Vi glæder os til at se jer på Det lille Sommerhotel

Med Sommerhilsen Helle

Det lille Sommerhotel • Åvej 15-17, Ballen Havn • 8305 Samsø
tlf (+45) 20140179 • helle@sommerhotel.dk • www.sommerhotel.dk

STRANDLYST

Strandvejen 12  •  8305 Samsø • Tlf. +45 21 27 25 40 • info@strandlystsamsoe.dk •  www.strandlystsamsoe.dk

HOTEL & RESTAURATION

Strandlyst Hotel og Restaurant er et lille eksklusivt 
badehotel på Samsø beliggende i skønne omgivelser 
ved havnebyen Ballen. 

Med sin stilfulde indretning og lækre wellness-faciliteter 
danner Strandlyst rammen om en uforglemmelig og 
afslappende ferie, uanset om det drejer sig om et længere 
ophold, eller du bare er på udkig efter den perfekte week-
end-getaway for to. 

I restauranten på Strandlyst er gastronomien i højsædet. 
Her er det gourmet uden fine fornemmelser og alle 
serveringer tager udgangspunkt i udsøgte råvarer, som vi 
dagligt henter fra lokale leverandører rundt om på øen. 
Krydderurter dyrker vi selv i hotellets smukke have.

Hotellet ligger på Strandvejen i Ballen, kun et stenkast 
fra badestrand og tæt på seaside golfbane og Samsøs 
fantastiske natur. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Strandlyst 
Hotel & Restaurant
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WWW.VESBORGFYR.DK 
INFO@SAMSOE-FERIE.DK

  +45 26 85 86 83  

FERIEBOLIGERNE 
VESBORG FYR 

& 
ØRNSLUND

VÅGN OP TIL 
BØLGERNES 
SKVULPEN, 

NATUR, RO OG 
HISTORIENS 
VINGESUS 

Uforglemmelige ferieboliger 
ved hav og skov 
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Ferie- & weekendophold · Restaurant Oasen · Oasen Grill · Overnatning & konference · Grupper

Søndre Møllevej 5 · Nordby · 8305 Samsø · Tel: +45 22 27 44 23 · kontakt@oasen-samsoe.dk · oasen-samsoe.dk

Børnene finder automatisk vej til 
hoppepude, legeplads og øvrige 
aktiviteter, alt sammen med ud-
sigt fra Oasen Grill som tilbyder 
hyggelig stemning på den store 
terrasse.

Grillen tilbyder traditionel grill-
mad, is og drikkevarer. 
 

Restaurant Oasen har fokus på 
smag, sæsonens lokale råvarer 
og økologi. 

Det hele serveres inde i restau-
rantens hyggelige og venlige 
omgivelser samt i gårdhaven.

Vi har plads til alle!  
- og ikke mindst hunden 
Oasen Samsø er et fantastisk 
sted, her er altid noget at lave  
– selv på en regnvejrsdag. 

Vi rummer uanede muligheder,  
så kontakt os gerne med din idé!

 

www.brundby-hotel.dk +45 86590011

23 år som Danmarks eneste rockhotel. 
Nu med 3 generationer på lønningslisten

Hotel - Koncerter - Restaurant - firmaudflugter og anden festivitas

www.feriecentersamso.dk

Kom helt tæt på 
vikingetiden 

i uge 27, 28, 29 og 30

Stensbjergvej 6, Kolby • 8305 Samsø 
Tlf. 3048 6565 • Email: info@feriecentersamso.dk

Overnatning 
til enhver 

smag.
Et sted for 
alle aldre

22 værelser
Fest
Teambuilding
Camping
Bowling
Busselskab
og meget andet!
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MÅSKE NOGET FOR DIG? 
Vores hotel er ikke bare et sted, man skal sove. Det skal være 

en kvalitetsoplevelse med god service, velsmagende sund mad, 
enkelt smuk indretning og en unik sjæl. 

Virksomheder, familier, venner, unge som skal holde 
bryllup og retreat er alle hjertelig velkommen.

SE MERE PÅ RUMOGROOMS.DK

 Vi er passioneret omkring mad – især med sunde, økologiske 
og lokale råvarer fra Samsø.

Oplev spændende smagsoplevelser, hvor der er kælet for 
detaljen og smag, hvor farve og sammensætningen går 

op i en højere enhed.

SE MERE PÅ DANSEBJERG.DK 

Sofie arrangerede en firmatur og anmeldte Rumogrooms sådan:
Jeg kan ikke forestille mig bedre rammer for en firmatur! 

Alt klappede. Bedste mad, fineste værelser og nogle fantastiske 
værter. De forstod vores behov og opfyldte dem på alle mulige 

måder. Gid vi kunne komme igen næste weekend.

Allan skrev sådan:
Har lige været på firmatur med alle mine medarbejdere. Værts-
parret er helt suveræne. Lækre værelser, mad, vin og betjening 

er af meget høj klasse. Kan varmt anbefales.

SE MERE PÅ DANSEBJERG.DK

Vores opdaterede åbningstider 
findes på web og app

www.OPEN2DAY.DK/samsoe

”Kroting” 
der gør dig glad:-)

• Dagens Ret kun kr. 118,-
• Lej din cykel, fra kr. 70,-/dag

• Stort udvalg af is
• Hjemme-friskbagt morgen-
mad hver dag fra kl. 07:00

- og vi leverer gerne til
de sejlende

+ overraskelser :-)

Tilbud på dit Samsø

Maj/juni 2018
2 personer i 

dobb.værelse med 
2 overnatninger
og morgenmad.
Spar kr. 680,-

kun kr. 995,-

Familien i 
ferielejlighed

på Samsø.
Ferielejlighed til 4 personer 

med 3 overnatninger og 
morgenmad på kroen, 

samt 1 gang dagens ret 
og velkomst med kaffe og 

hjemmebag.
Kun kr. 2.995,-
1/7. – 31/8. 2018 

Normalpris kr. 4.295,-

Kærestetur på
Samsø for 2 pers.

3 overnatninger
med morgenmad,
2x2 retters menu

Nu kun kr. 1.995,-
Normalpris kr. 3.195,-

1/7 – 31/8. 2018

Kåsen 71 • 8305 Samsø • Tlf. 40 54 00 06
Find os på Facebook: Samsø Færgekro – Færgekroen
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Tag en nostalgisk og afstressende pause fra 
hverdagen og bo på Ballen Badehotel anno 
1928 lige midt i Ballen. 
Det er i Ballen det sker, det der sker!

Mange muligheder : Hotel og Anneksværelser, 
Havehus, Terrassehuse og Rigmors Hus samt 
lejligheder på Holmsborg og med havudsigt i 
Ballen Strandpark.

Perfekte rammer for sammenkomster, selskaber, 
firmature, afslapning, naturoplevelser og samvær.

Hotellets ”Restaurant Behrnt”  tilbyder mad 
på et flot gastronomisk niveau, med skiftende 
sæsonmenuer, spændende vinkort og med 
dygtig og opmærksom betjening i en hyggelig og 
uhøjtidelig atmosfære.

Se meget mere om, hvad vi kan tilbyde på 
www.ballenbadehotel.dk

Ballen Badehotel er beliggende i centrum af Ballen, få skridt fra den hyggelige lystbådehavn og gode sandstrande
Info@ballenbadehotel.dk • www.ballenbadehotel.dk • Tlf. +45 8659 1799

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk

SOMMERHOTEL | CAFE | BUTIK | GALLERI

www.vadstrup1771.dk Vadstrup 4, 8305 Samsø, Danmark Tlf. +45 86591771Info@vadstrup1771.dk
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Den Gamle Købmandsgård

FIRMAET L. RASMUSSEN
V. Morten Rasmussen Fangel

Købmandsgården

Strandvejen 76, Ballen

8305 Samsø

Tlf.: 8659 0001 Bookinger

Tlf.: 7195 7260 Butikken

info@kobmandsgarden.dk

Se meget mere på:

www.kobmandsgarden.dk

Den Gamle Købmandsgård 
på Samsø er landets måske 
bedst bevarede købmandsgård 
fra 1840-erne til 1970-erne.

Med bygninger, gammel bu-
tik, handelsudstyr, bogføring, 
vognpark, tekstiler, møbler, 
bogsamling og kultur, er går-
den absolut et besøg værd. 
Dette unikke sted er en slægts-
gård, der siden 1844 er blevet 
drevet af Firmaet L. Rasmus-
sen og i dag, siden 1992, dri-
ves af den femte ejer i slægten, 
Morten Rasmussen Fangel.

Den Gamle 
Købmandsgård 
betragtes som 
turismens vugge 
på Samsø. 
Her kan du også 
bo!
Samsøs først registrerede ba-
degæster, Emmy og Holger 
Drachmann, var indlogeret på 
stedet sommeren 1879. 

I dag udgør Købmandsgården 
en inspirerende ramme for 
mange aktiviteter.

1. Weekend og ferieophold
i en eller flere af stedets syv 
boliger med fra 3 til 9 senge.

2. Selskaber og 
familieweekender
hvor der i festsalen kan dækkes 
op til 70 og 38 af gæsterne kan 
bo på stedet.

3. Kurser og seminarer
med op til 24 deltagere, heraf 
kan 16 bo i enkeltværelser på 
stedet, øvrige på nærliggende 
overnatningssteder.

4. Historisk formidling 
i form af på onsdage rundvisnin-
ger ude og inde – og på søndage 
eftermiddagskaffe med lysbilled-
foredrag om 200 års historie, fulgt 
af rundvisning. I samarbejde med 
Samsø Museum.

5. Den gamle Butik
med café, let frokost, salg af 
udvalgte vine, lokale produkter og 
lokalt design.

En anderledes kulturoplevelse i en unik historisk velbevaret købmandsgård

ANNONCE

5
4

3

1

2
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Feriehygge 
   ret forude!
Samsøs kystlinje er på omtrent 120 kilometer, og der er lystbådehavne både øst og vest. 
Det gør Samsø til en ideel lystsejlerdestination, uanset om du blot er på en endagstur fra 
Marselisborg eller du er i gang med en længere danmarksfærd. 

Højt humør for store og små
På østsiden af Samsø findes øens største, mest populære og meget 
levende havn – Ballen Havn. Her er der dømt ægte feriestem-
ning med mange restauranter, butikker og gode badestrande på 
begge sider af havnen. Hele sommeren igennem er der masser af 
mennesker, og i uge 29, når Samsø Festival finder sted kun et par 
kilometer nord for havnen, er der virkelig gang i byen. 

Børnefamilierne er meget glade for de trygge rammer, hvor 
børnene kan pjaske rundt i den inderste del af havnen, bade på en 
af strandene eller måske selv gå på opdagelse i byen. Der er iskio-
sker, forskellige naturaktiviteter og børnevenlige restauranter. Er 
Ballen ikke nok i sig selv, er man kun en cykeltur væk fra resten 
af Samsø, hvor den ene ferieuge efter den anden snildt kan fyldes 
ud med gode oplevelser. 

Oplevelser hele året
Selv om Ballen er det sted på øen med flest gæster, er havnens og 
byens hyggelighed bevaret. Du kan stadig få en snak med et par 
af de gamle samsinger, kigge forbi den smukke købmandsgård 
eller spadsere en tur op til den nærliggende landsby, Brundby, 
hvor du bl.a. kan se den gamle stubmølle eller gå til koncert på 
Rockhotellet.

I Ballen er der ikke mindre end ti spisesteder, en håndfuld 
overnatningssteder, adskillige små butikker og spændende akti-
viteter for børn og voksne. ”Mange af stederne åbner op i foråret 
og lukker ned efter efterårsferien. Det giver os en stor fordel frem 
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 Havnelivet

Langøre Havn
55°54,6’N 10°38,5’E  
Langøre Havn ligger på den nordlige del af Samsø på øst-
siden i den fredede Stauns Fjord. Langøre er en naturhavn, 
der har været anvendt siden vikingetiden. Havnen har ca. 
4.000 gæsteanløb årligt. 
Havnen bliver det meste af året brugt af de lokale fritidsfi-
skere til fiskeri i og omkring fjorden.
Fra Langøre Havn har du en enestående mulighed for at 
opleve det fascinerende fjordområde. Tag f.eks. en tur ud 
ad vejen mod Samsø Naturskole og Langøre Kirke. Til højre 
kan du se resterne af skansebyggeriet fra Englandskrigen 
og til venstre kan du gå op 
på toppen af den lille bakke 
Grønhøj, hvor fra du har en 
mageløs udsigt over hele 
fjorden. 
I Langøre er der en lille 
fiskerestaurant og røgeri, 
hvor du også kan bestille 
morgenbrød. 

Mårup Havn
55°56,2’N 10°33,1’E 

Fra øens nordligst beliggende havn har du noget af øens 
prægtigste natur lige for dine fødder – Nordby Bakker. Hele 
det enorme bakkeområde, der strækker sig fra havnen til 
øens nordligste punkt, Issehoved, er et slaraffenland for 
vandrere og naturelskere. 
Havnen ligger ca. 2 kilometer fra Mårup by, hvor der bl.a. 
findes en DagligBrugs, et galleri med løbende udstillinger 
og den fine skippergård 
Beyergården, der er en del 
af Samsø Museum. 
Selve havnen er lille og in-
tim med en kiosk, der også 
sælger et udvalg af lette 
retter, en sejlerstue og et 
lille fiskerhus, hvor nogle af 
de lokale fritidsfiskere får 
sig en snak og en bajer. 

Kolby Kås Havn
55°47,7’N 10°31,9’E
Når du anløber øens sydligste havn, er du garanteret fred og 
ro. Havnen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil opleve 
sydøen på cykel. Fra havnen er der en overskuelig afstand til 
Kolby Mølle, Brattingsborg og Vesborg Fyr. 

Indtil for et par år siden var 
det fra Kolby Kås Havn, at 
man tog færgen til Sjæl-
land. Nu sejles der mellem 
Samsø og Kalundborg fra 
Ballen Færgehavn, og der-
med er hele Kolby Kås Havn 
nu forbeholdt fritidssejlere 
og små erhvervsbåde. 

for mange andre danske havne, hvor der ikke er meget at komme 
efter, når sommeren er forbi. Samtidig er lystbådeområdet og re-
sten af byen fantastisk godt integreret, så der opstår en atmosfære 
af ferie og hygge,” fastslår havnefoged Frederik Bilsted Pedersen

Fremtidens havn
Gennem de sidste par år er store dele af havnen blevet renoveret, 
udbygget og moderniseret. Senest sidste år, hvor der blev etab-
leret en flot boardwalk langs havnefronten. Her kan man sidde 
og nyde en forfriskning med fænomenal udsigt over hele havnen 
og den lille strand, hvor børnene sopper og fanger krabber fra 
broerne. 

”For en håndfuld år siden implementerede vi et online booking-
system, hvor sejlere kan forhåndsreservere en bestemt plads, og 
det er der mange, der benytter sig af. Vi har også for nyligt mo-
derniseret flere af molerne, og der er masser af spændende planer 
for fremtiden,” lover Frederik.

Det skarpe fokus på at forbedre sejleroplevelsen giver glade 
gæster året rundt, og mange af dem var i 2014 med til at stemme 
Ballen Havn ind som ”Årets Havn 2014” – en konkurrence, der 
afholdes af Danske Tursejlere. ”Vi vandt for vores høje serviceni-
veau, havnefogedsynlighed og gode havnefaciliteter, og det er et 
fantastisk skulderklap at få,” fortæller Frederik. 
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Sigrid brænder for leret

Hånddrejet kompromisløshed
Selv om det er mere end 40 år siden, Sigrid blev udlært som 
pottemager ved det gamle Kähler Keramik i Næstved, arbej-

”Jeg er stolt af det, jeg laver. Ellers skulle jeg have stoppet, for der er ting nok i verden”. 
Ordene kommer hurtigt men velovervejet fra pottemager Sigrid Hovmand, der er i gang med 
at åbne den store ovn i sit kombinerede værksted og udstilling med salg, der ligger 
i en smuk gammel bygning lige ved gadekæret i Nordby. 

der hun hele tiden på at blive endnu bedre. ”Alle mine ting er 
hånddrejede, og jeg vedkender mig den tradition, jeg er en del 
af. Jeg arbejder meget kompromisløst og skal gøre mig umage 
hver dag. Bedst som jeg tror, jeg er verdensmester, så tager 
ovnen røven på mig,” fortæller Sigrid med et stort smil.

Forud for hver eneste genstand, der finder vej fra Sigrids 
drejeskive til en tilfreds kundes hjem, er der gået adskillige 
timer, tegninger, tanker og tvivl. Foruden svendebrevet fra 
Kähler har Sigrid gået på University of Oregon i USA og ud-
dannet sig i tegning og maleri ved Kunstakademiet i Warsza-
wa, og den stringente, tekniske tilgang til materialet kommer 
tydeligt til udtryk i de færdige værker. ”Min proces er enormt 
langsommelig, men jeg tillader mig at leve et sted og på en 
måde, hvor langsommelighed er tilladt. Nødvendig, faktisk! 
Der kan gå år, fra jeg første gang prøver en ny idé af, til jeg har 
et færdigt værk. Bliver folk gladere for tingene, som tiden går, 
så er det rigtigt lykkedes,” forklarer Sigrid. 
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 Kunst og kultur

Ovnens vilje
I næsten to måneder har Sigrid arbejdet hen imod at fylde ov-
nen med skåle, krukker, krus, vaser og cocotter. Efter 16 timers 
brænding er tiden nu kommet til at se resultatet, og Sigrid er ty-
deligt spændt. ”Ikke to stakninger er ens. Ikke to brændinger er 
ens. Glasuren, der i virkeligheden er pulveriseret glas, opfører sig 
meget forskelligt afhængig af temperaturen, varmefordelingen, 
flammerne og meget andet. Derfor er der stadig kriller i maven, 
når jeg skal åbne ovnen,” forklarer Sigrid, der med stor begej-
string tager de smukke stentøjssager ud. 

Denne gang har ovnen opført sig, som den skulle. Hver 
eneste genstand vendes, drejes, berøres og betragtes. Af og til 
bryder Sigrid ud i små glædesråb, når en vase har fået det helt 
rigtige dybblå skær eller en skål står med den ønskede elfen-
bensfarvede glasur. ”Gode brugsting skal ses med hænderne. 
Der er en grund til, at du altid rækker ud efter den samme skål 
derhjemme. Det er, fordi den ligger godt i hånden”!

Det kreative fundament
Sigrid laver primært klassiske ting i organiske former. Ikke, for-
di hun mangler mod til at prøve noget vildere, men simpelthen 
fordi hun søger det smukke og harmoniske. ”Min teori er, at 
mennesket grundlæggende godt kan lide at se på organiske ting. 
Det gør os trygge,” og understreger samtidig, at noget lignende 
gør sig gældende for det fysiske sted, hun befinder sig: 

”På Samsø mærker man virkelig årstidernes skiften, og man 
mærker dynamikken, der opstår mellem sommerens travlhed 
og vinterens stilhed. Her er vi tæt på skønheden, og lyset på 
Samsø kan gøre mig helt høj. Det gør Samsø til et fantastisk 

arbejdssted med fordybelse og ro, og mit kreative fundament 
har jeg helt sikkert fået etableret i min barndom med gåture i 
Samsøs natur”. 

Sigrid er nemlig vokset op på 
Samsø. Det er her, hun har fået 
sine børn og her, hun får sit 
kunstneriske udsyn: ”På Sam-
sø har vi havet nært omkring 
os, og her føler jeg mig som en 
større del af verden, end jeg gør 
noget andet sted – men jeg tager 
jo ikke en jolle og ror til New 
York,” som hun siger med sit 
livsglade smil.

SIGRID  HOVMAND
• I 1977 blev Sigrid udlært som pottemager 

ved Kähler Keramik i Næstved 
• Sigrid har udstillet i USA, Japan, Polen, Schweiz,  

Holland, Tyskland, Italien og Danmark
• Hun har været gæstelærer på Baylor University,  

Waco, Texas, USA
• Hun har modtaget Kunsthåndværkerprisen af 1879 – 

Hetsch Medaljen
• Sigrid har solgt til bl.a. Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe
• Du finder Sigrids værksted på Ved Kæret 20 i Nordby. 

Der er åbent efter aftale hele året
• Se mere på www.sigridhovmand.dk
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Festivaldebutanter 
i godt selskab
Samsø Festival kaldes Danmarks Hyggeligste, og det ikke uden 
grund. Hvert år samles tusindvis af børn, unge og voksne, for at 
nyde fire dage med musik, samvær, strandliv og solskin. 
Ida, Marie, Luna, Lasse, Anna, Daniel, Mia, Ida Iben, Sofie og 
Freja – eller Camp Llama, som de kalder sig – havde egentligt 
valgt Skanderborg Festival som den festival, der for de flestes 
vedkommende skulle være den første i deres liv. Men nu sidder 

de her på Samsø, i campen, som helt efter forskrifterne emmer 
af ungdommens glæder; Tomme øldåser, et solidt musikanlæg, 
campingstole, vakkelvorne kuppeltelte og masser af god karma. 

Venneflokken, der næsten alle går på gymnasium i Odder, er 
ikke i tvivl om, at Samsø Festival var den rigtige beslutning: 
”Vores forældre synes, det både er fedt og trygt for os at være 
her på Samsø. Det er jo for de fleste af os den allerførste festival 
nogensinde, og så er det rart at den er lille og meget hyggelig,” 
forklarer Freja. 

Gryderet og tryghed
En af pigernes morfar bor på Samsø, og han stiller beredvilligt 
op med gryderet til de unge mennesker hver aften. ”Det er ret 
lækkert,” pointerer en af drengene, som slet ikke er generet af 
besøg fra ”de gamle”, tværtimod. ”Det fine ved den her festival 
er, at folk snakker sammen, uanset om de er gamle eller unge,” 
som han forklarer. 
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Faktisk føler ingen fra lejren sig på nogen måde holdt i øre-
ne af forældrene derhjemme. ”Altså min mor skriver beskeder 
til mig hver dag, men jeg har ikke rigtigt svaret på nogen af 
dem,” fortæller en af pigerne med største ubekymrethed. Ja, der 
er ingen tvivl om, at både vennerne og deres mor og far er godt 
tilpasse ved Camp Llamas festligheder. 

Kyssen i krogene
Midt i snakken bliver vennerne pludseligt enige om, at det er ble-
vet tid til en omgang ølbowling. Udstyret med en bold, en hånd-
fuld dåseøl og et sæt komplicerede og meget elastiske regler går 
den derudaf med skrålen og tømning af adskillige lunkne øl. 

Spillet har været en hyppigt tilbagevende aktivitet i lejren, 
men der er da også blevet tid til et par koncerter: ”Vi har hygget 
os meget i vores egen og i andre lejre, og så har vi selvfølge-
lig hørt musik med Ida Corr, NOAH, Scarlet Pleasure, L.O.C.,  
Gnags og Djämes Braun,” fortæller Freja. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt romantikken har fundet vej til 
lejren, bliver de høje grin efterfulgt af et selvforklarende ”jaae-
hh, altså, der er da blevet udvekslet et kys eller to”. 

Mellem kys, musik, ølbowling og lejrhygge har vennerne også 
fået tid til masser af badning på stranden, der ligger ganske få 
meter fra festivalens store scene.

Mon ikke, Camp Llama finder vej til Samsø Festival igen 
næste år..?
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Opera In Unlikely Places
Kan man give den som Carmen fra en prærievogn i Besser? Hvad har La Traviata med 
en Rickshaw i Tranebjerg at gøre? Og hvorfor befinder Hans og Grete sig i verdens 
største labyrint? Kombinér operasang med Samsø, og du har svaret. 
Øens egne operastjerner
Da operaparret Lise Christensen og Michael Bracegirdle flytte-
de til Samsø i 2014, var det ikke kun for at få frisk luft og åbne 

vidder. Det var også for at realisere en drøm om at skabe et kre-
ativt miljø med opera som overskrift. Projektet kom til at hedde 
Søholm Opera, og i dag, kun et par år senere, er Samsø blevet 
beriget med adskillige spektakulære operaoplevelser. 

”Søholm Opera er lavet ud fra et ønske om at skabe et koncert-
sted, hvor alle sanser stimuleres. Den langsigtede plan er at bygge 
et mindre koncert- og operahus med en stor permahave omkring, 
og vi har ambitioner om at tiltrække de allerbedste musikere og 
sangere til vores smukke ø og sted,” fortæller Lise. 

Vibrationer af succes
Sidste år afholdte Søholm Opera og dens støtteforening det store 
arrangement ”Opera In Unlikely Places”, og som Lise forklarer, 
var opskriften i grunden ganske simpel: ”Vi tog det, som Samsø 
allerede er kendt for og tilsatte opera. Den cocktail placerede vi 
i omgivelser, der ikke normalt forbindes med opera, og på den 
måde rakte vi ud til et publikum, der ikke nødvendigvis ville have 
opsøgt opera på egen hånd i et teater eller en koncertsal. Opera 
falder ikke nødvendigvis i alles smag, men det er tydeligt, at når 
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folk udsættes for vibrationerne fra en operasangers stemme, og 
på nært hold, overgiver de sig som oftest til de følelser, som ople-
velsen kan fremprovokere”. 

I løbet af de tre dage, ”Opera In Unlikely Places” fandt sted, 
var der 13 events rundt om på øen. Ved Vesborg Fyr og Balle-
bjerg var der tårnserenader, Energiakademiet lagde hus til Ener-
gi-operaworkshop, i Nordby blev publikum udsat for ”Fake Ope-
ra-News”, i Tranebjerg var der Food and Opera Walk osv. Det 
hele blev rundet af med en storslået koncert i Tranebjerg Kirke, 
hvor Andrea Pellegrini og Bjarke Mogensen optrådte.  

Mere end 1.000 publikummer overværede de forskellige events, 
der næsten alle var gratis. 

Til vands, til lands og i luften
”Vi fik mange spontane henvendelser efter især de meget ander-
ledes og sjove events, som alle gik på at ”opera er jo fedt!”, ”jeg 
vidste ikke, at opera var noget, jeg kunne lide”, ”aldrig har jeg væ-
ret så rørt” osv. For os er det en kæmpesucces! Det beviser, at det 
ofte er indpakningen, der skal gentænkes, for at genren modtages 
med åbent sind,” forklarer Lise, der glæder sig til at byde børn og 
voksne velkommen til en ny omgang Opera In Unlikely Places i 
2018, hvor temaet er ”Til vands, til lands og i luften”. 

Opera In Unlikely Places 2018
• Opera In Unlikely Places 2018 finder sted 23. – 25. juli.
• Bag Opera In Unlikely Places står Søholm Opera og 

Søholm Operas Støtteforening.
• Programmet kan, når det er færdigt, ses på  

soeholmopera.com, Søholm Operas Facebook  
og visitsamsoe.dk.

 Kunst og kultur
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Kom helt tæt 
på historiens vingesus 
Det kan varmt anbefales at bestige bakken Kolhøj i den nordlige 
ende af Brundby. Udsigten over den østlige del af Samsø og 
videre ud i horisonten mod Sejerø og Røsnæs på Sjælland er i sig 
selv et besøg værd. Og når man samtidig kan komme helt tæt 
på Danmarks måske ældste stubmølle – ja, så er der ingen vej 
udenom. 

Brundby Stubmølle malede sit første mel for snart 400 år si-
den. Dengang var det godt nok indbyggerne på øen Endelave, 
der kunne nyde godt af melet, for det var først i 1683, møllen blev 

De to gamle møller i Kolby og Brundby troner på de sydsamske bakker som smukt 
restaurerede minder om en tid, hvor alting gik lidt langsommere.  
Begge møller er åbne for besøgende henover sommeren.

Brundby Mølle
Bygget omkring 1630
Type: Stubmølle – en vindmølle 
af træ, der er placeret på en fod 
(stub), så hele møllen kan dreje 
sig efter vindretningen.

solgt til Samsø og dermed foretog et mindre øhop. Stubmøllen 
blev stillet op på Dansebjerg syd for Brundby, hvor den malede 
løs i 130 år, hvorefter den flyttede til sin nuværende bopæl på 
Kolhøj. Her var den i funktion indtil 1939.

I sommermånederne kan man på udvalgte dage kigge indenfor 
og se, hvordan melmaleriet foregik i det førindustrielle landbrug. 
Møllen er i øvrigt stadig fuldt funktionsdygtig, hvis nogen en-
gang igen skulle få lyst til at male mel, som man gjorde i de gode 
gamle dage. 
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Kælderhollænderen fra Kolby
Lidt længere sydpå på en bakketop 
ved siden af vejen mellem Kolby og 
Kolby Kaas ligger Kolby Mølle. Med 
en dåbsattest fra 1859 kan møllen i 
Kolby ikke prale af samme høje alder 
som kollegaen i Brundby, men de to 
møller har til gengæld deres status 
som tilflyttere til Samsø til fælles. 
Kolby Mølle blev nemlig opført i 
Hammel i Jylland og tog først turen 
til Samsø i 1899. Her malede møllen 
frem til 1948.

Kolby Mølle er en hollandsk mølle 
– og endda en såkaldt kælderhollæn-
der, da møllen er udstyret med en 
gennemkørsel, der er udgravet under 
selve møllen. På den måde kunne man 
i gamle dage køre hestevognen helt 
tæt på møllekværnen, når man skulle 
læsse sit korn af. 

Kolby Mølle byder også indenfor om 
sommeren. Her kan man kigge nær-
mere på den specielle gennemkørsel 
og det intakte mølleri med kværne og 
sigte.

Møllerester i Besser og Brundby
Samsø har lagt jord og bakker til en række 
møller gennem tiden, og det er stadig muligt 
at se sporene efter yderligere et par stykker. 
I Besser er det nuværende udsigtstårn opført 
på toppen af en gammel møllestub, og i 
Brundby kan man også bestige resterne af 
endnu en mølle. 
Følg skiltene mod møllestubben fra Mejerivej.

Kolby Mølle
Bygget i 1859
Type: Hollandsk Mølle – modsat 
stubmøllen er det kun toppen af 
møllen (hatten), der er bevægelig.
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Samsø Museums hovedformål er at synliggøre samspil-
let mellem menneske og landskab – kultur og natur – 
igennem øens historie, og derigennem fremhæve 
baggrunden for Samsøs rige kulturlandskab.

Samsø Museum

Samsø Museum 
Museumsvej 5
Tranebjerg 

På Samsø Museum får man via film og 
udstillinger en introduktion til Samsøs 
kulturlandskab og information om museets 
øvrige aktiviteter. 
Åbent: 29. mar-30. apr: Alle dage kl. 10-14
Maj-okt: Alle dage kl. 10-16

Fredensdal 
Vestermarksvej 20  
Vesterløkken 

Fredensdal er et levende husmandssted fra 
1930’erne, som entusiastiske frivillige viser 
frem. I stalden og på markerne kommer 
man tæt på stedets dyr. 
Åbent: 29. mar kl. 10-12. | 1. apr kl. 10-12 | 
Maj: 6., 10., 15., 22., 29. kl. 10-12 | Juni: 3., 5., 7., 
10., 12., 14., 17., 19., 21. kl. 10-12 | 24/6 til 3/8: Alle 
dage undt. lør kl. 10-12 | Aug: 5., 7., 9., 12., 14., 16., 
19., 21., 23., 26., 28., 30. kl. 10-12 | Sep: 2., 4., 11. kl. 
10-12 | Okt: 14., 16., 18. kl. 10-12 

Langemark Smedje
Tværvej 36 
Langemark 

Tidligere havde hver landsby sin smedje, 
hvor man samledes og snakkede, mens 
smeden arbejdede. Kom og se smedelauget 
arbejde. Åbent: Jun-aug: Tir kl. 14-16 

Beyergården
Mårup Hovedgade 22 
Mårup 
 

Den gamle skippergård har været i samme 
slægts eje i 10 generationer siden 1673. 
”Beyergårdens venner” holder åbent og 
fortæller om livet på gården.
Åbent: 18. jun-12. sep.: 
Hver man og ons kl. 14-16

Samsø Museumsgård 
Museumsvej 10 
Tranebjerg

Se et velhavende skipperbondemiljø fra ca. 
1850. I gårdens nordre længe er der udstil-
ling. Aktiviteter hele sommeren. 
Åbent: 29. mar-30. apr: Alle dage kl. 10-14
Maj-okt: Alle dage kl. 10-16

HistorieUniverset 
Museumsvej 5 
Tranebjerg 

Gennem et spændende forløb af fortællin-
ger, eksperimenter og ”prøv selv”-aktivite-
ter får børnene fingre i Samsøs historie på 
en anderledes sjov måde. 
Åbent: 29. og 30. mar: Kl. 11
2.-6. jul: kl. 13.30 | 9. jul-10. aug. kl. 11 og 
13.30 | Uge 42: Man-fre. kl. 11

Nordby Gl. Posthus 
og Bibliotek 
Nordby Hovedgade 27

I den gamle skolebygning ved Klokketårnet 
er indrettet bibliotek i 1930’er-stil. Her er 
information, internetadgang og læsekrog 
med samsølitteratur. Her findes en udstil-
ling om Nordbys historie. 
Åbent: Information: Juni-aug: Alle dage kl. 
14-16 | Bibliotek: Jun-aug: Man kl. 13-16 og 
tor kl. 14-17 | Jan-maj/sep-dec: Man kl. 13-
15 og tor kl. 15-17

Krudthuset ved 
Vesborg Fyr
Vesborg 1 

Vesborg Fyr er opført på Valdemar At-
terdags borg fra midten af 1300-tallet. 
Se udstillingen i Krudthuset om Samsøs 
middelalderborge. 
Åbent: 25. mar-21. okt: Alle dage kl. 11-15

Brundby Stubmølle
Brundbyvej 23A 
Brundby

Brundby Stubmølle er en af de kun 16 
stubmøller, der er tilbage og er om ikke den 
ældste, så den næstældste stubmølle i 
landet. Møllelauget fremviser.
Åbent: Jun-aug: Man og tor kl. 13-16 

Kolby Mølle
Kaasenvejen 14
Kolby

På vejen mellem Kolby Kås og Kolby ligger 
Samsøs eneste hollandske mølle, Kolby 
Mølle. Selvom Kolby Mølle ophørte med 
at male mel i 1947, er det stadig muligt at 
besøge møllen og studere de komplicerede 
trækonstruktioner. Møllelauget fremviser. 
Åbent: Jun-aug: Tir og tor kl. 15-17 

Rundt om på øen kan man på Samsø 
Museums besøgssteder opleve  
kulturhistorien i sammenhæng med det 
landskab, den er en del af. Se nærmere 
info om besøgssteder nedenfor. 

Samsø Museum
Museumsvej 5, Tranebjerg
Tlf. +45 86592150
Mail kontakt@samsoemuseum.dk
www.samsoemuseum.dk

S A M S Ø  M U S E U M
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Samsø for alle

Boll’s Lejrskole
Østerbyvej 16, Østerby
8305 Samsø
www.bolls-lejrskole.dk
Tlf.: 86 59 20 66

Den gamle Købmandsgård
Strandvejen 76, Ballen
8305 Samsø
www.kobmandsgarden.dk
Tlf.: 86 59 00 01

Feriested og lejrskole 
Stavnsfjord
Fjordvejen 15, Stauns
8305 Samsø
www.staunsfjord-samsoe.dk
Tlf.: 51 36 10 58

Feriested og lejrskole 
Huset Toftebjerg.
Toftebjerg Hovedgade 27, 
8305 Samsø
Tlf.: 51 36 10 58

Nordgården
Onsbjerg Mark 13
8305 Samsø
www.nordgaarden-samsoe.dk
Tlf.: 86 59 07 62

Pension Stenvang
Onsbjerg Vestermark 21 
8305 Samsø
www.stenvang.dk
Tlf.: 86 59 22 24

Sælvigbugtens Camping
Staunsvej 2, Stauns 
8305 Samsø
www.saelvigbugtens-camping.dk
Tlf.: 86 59 07 07

Ballen Strandcamping
Strandskoven 7, Ballen 
8305 Samsø
www.ballenstrandcamping.dk
Tlf.: 86 59 12 10

Camping og Feriecenter 
Samsø
Stensbjergvej 6, Kolby 
8305 Samsø
www.samsoferiecenter.dk
Tlf.: 30 48 65 65

Med familien, firmaet, foreningen eller....

www.samsoforalle.dk

Her kan I bo...

Skal I på tur?

Grupperejser 
på den 

gode måde

På Samsø finder I nemt et hyggeligt sted 
at bo, som passer præcis til jeres gruppe. 
Værterne tilbyder mange forskellige 
former for overnatning, med eller uden 
forplejning.

Alle overnatningsstederne har god plads 
til aktiviteter både ude og inde. På vores 
hjemmeside kan I hente yderligere 
inspiration til jeres ophold på Samsø.

Kontakt os - ud fra jeres ønsker hjælper 
vi gerne med planlægningen af turen til 
Samsø.

Samsø er det ideelle sted at samles, 
lige midt i Danmark.
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Hvor mange har vi plads til? Skal vielsen 
foregå i kirke eller  udendørs? Og har vi 
overhovedet råd? Et bryllup er for de fleste 
en af livets absolut største dage, men også en 
begivenhed fuld af beslutninger og svære 
valg. For Nana Rytter Nielsen og Allan 
Priess Poulsen gik alle udfordringerne op 
i en højere enhed på Samsø.

Parret blev gift lørdag den 2. september 
2017, men langt størstedelen af gæsterne 
ankom allerede fredag til en 48 timer lang 
bryllupsfejring. Ønsket om et weekend-
bryllup var en af de primære årsager til, at 
brylluppet blev placeret på netop Samsø.

”Vi elsker at feste, og derfor var vi helt 
fra begyndelsen enige om, at vores bryl-
lupsfest gerne måtte vare så længe som 
muligt. Mange har fortalt os, at deres eget 
bryllup syntes ovre på et øjeblik, så også 
derfor ville vi gerne forlænge oplevelsen. 
Ved at placere brylluppet på en ø og samle 

Nana Rytter Nielsen og Allan Priess Poulsen fik alle deres 
ønsker opfyldt, da de placerede deres bryllup på toppen 
af Samsø.

Drømmebryllup 
på Ballebjerg

alle gæsterne ét sted, sikrede vi os samti-
dig, at ingen var nødt til at køre hjem i bil 
eller at stå op tidligt næste dag, for at passe 
børn. Det var 100 procent fest, og det fun-
gerede fantastisk,” fortæller Nana.

Hun er opvokset på Samsø, og alene 
derfor var det naturligt at se i den retning, 
da brylluppet skulle planlægges. Men tra-
dition var langt fra den eneste årsag til, at 
bryllupsfesten endte på Samsø, fortæller 
Allan.

”Fordi Samsø ligger præcis midt i Dan-
mark, gav det stor logistisk mening at pla-
cere brylluppet her. Cirka halvdelen af gæ-
sterne var fra Jylland, og den anden halvdel 
fra var Sjælland, så alle havde relativt kort 
transporttid. Derudover syntes vi, at der 
var noget romantisk og fint over, at week-
enden for alle gæsterne begyndte med en 
afslappende færgetur til øen,” siger han. 

Reelt begyndte weekenden for de fleste 

endnu tidligere, idet der var arrangeret fæl-
les bustransport til færgen, hvilket ifølge 
brudeparret var med til at ryste gæsterne 
sammen fra første færd.  Et forhold, som 
i sidste ende gjorde selve bryllupsfesten 
mere løssluppen og mindre formel.

Vielse med malerisk udsigt
Selve vielsen fandt sted på Samsø højeste 
punkt Ballebjerg, et ekstraordinært smukt 
naturområde, som flere gange tidligere er 
blevet benyttet til udendørs bryllupper på 
øen. Samsø har  flere hundrede ekstra år-
lige solskinstimer end størstedelen af det 
øvrige Danmark, og øen levede op til sit 
solbeskinnede ry,  idet solen stod højt på 
himlen under hele vielsen. Seancen var 
vendt imod den åndeløse udsigt over bak-
kelandskabet og Kattegat, og nogle gæster 
tog plads i det lille udkigstårn, hvilket kun 

Brudeparret havde arrangeret fælles bustrans-
port fra København, og både transporten med 
bus og færge bragte gæsterne sammen på 
kryds og tværs helt fra begyndelsen. 
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Drømmebryllup 
på Ballebjerg

gjorde udsigten endnu mere spektakulær. 
Da parret havde sagt ja til hinanden, og 
bruden havde sunget Søs Fengers ”Du 
er” til sin mand, var der bryllupskage og 
champagne i det fri – ifølge Nana i det 
perfekte sceneri.

”Min stedfar havde lavet et lille alter, 
og min søster havde udsmykket fantastisk 
flot med blomster. Det hele var så fint og 
levede op til alle mine forventninger og 
mere til. Omgivelserne ligner nærmest et 
maleri, så der var skruet helt op for de ro-
mantiske rammer, og gæsterne blev blæst 
fuldstændig bagover af benovelse. Vi 
kunne simpelthen ikke have ønsket os en 
smukkere  vielse,” siger hun. 

Bryllupsfest på campingplads
Den efterfølgende bryllupsfest foregik i 
festlokalet på Sælvigbugtens Camping. En 
mulighed som Allan Priess Poulsen til at 
begynde med lige skulle sluge, men som 
han endte med at omfavne helt og holdent.

”Da Nana foreslog, at vi holdt bryllups-
festen på en campingplads, sagde jeg til 
at begynde med nej. Jeg mener; bryllup 
og camping har jo umiddelbart ingenting 
med hinanden at gøre. Men da jeg første 
gang så stedet, var jeg faktisk ikke længe-
re i tvivl. Omgivelserne er super smukke, 
stedet ligger lige ned til vandet, og ikke 

mindst råder campingpladsen over så 
mange hytter og værelser, at alle kunne 
bo i nærhed af hinanden, hvilket gjorde 
hele oplevelsen endnu mere intim,” siger 
Allan.

Allerede fredag blev festlokalet taget i 
brug, da brudeparret tog imod sine gæster 
med en uformel middag og fest. Dagen 
efter var lokalet som forvandlet med al-
verdens udsmykninger, balloner og mas-
ser af blomster. Brudeparret havde hyret 
den lokale kok Henrik Griebel Anesen, et 
band i Aarhus og en DJ i København, og 
sammen sørgede de for at sætte rammerne 
for en fest, der varede til den lyse morgen 
– helt i brudeparrets ånd. 

Stort bryllup til små penge
Søndag jagede størstedelen af bryllupsgæ-
sterne tømmermændene på flugt med en 
morgendukkert i havet efterfulgt af fælles 
morgenmad i formiddagssolen. Ud på ef-
termiddagen sagde brudeparret farvel til 
sine i alt 110 gæster efter en weekend fuld 
af minder for livet. 

”Alene antallet af gæster var en udfor-
dring i den forstand, at det er svært at fin-
de steder, hvor så mange mennesker kan 
bo tæt sammen, hvilket var vores ønske 
helt fra begyndelsen. Derudover var vi 
i stand til at gøre det hele relativt billigt, 
selv om vi inviterede mange gæster. Vi vil-
le gerne holde en stor bryllupsfest, men vi 
havde intet ønske om at bruge flere hund-
rede tusinde kroner på det, og det var uden 
tvivl sket, hvis vi havde holdt festen i Kø-
benhavn, hvor vi bor,” siger Nana.

For hende har Samsø altid været lig med 
barndom, familie og hygge. Nu er øens 
idyl også blevet kædet sammen med hen-
des mand og deres familie og venner efter 
en bryllupsfejring, der oversteg alle parrets 
forventninger. 

Ballebjerg på Samsø dannede en billedskøn 
ramme om Nana Rytter Nielsen og Allan 
Priess Poulsens bryllup. 

Festlokalet på Sælvigbugtens Camping var udsmykket efter alle kunstens regler og indeholdt 
både 110 bryllupsgæster samt band og DJ.

Foto: Katarina Søderberg.

Foto: Katarina Søderberg.

Foto: Katarina Søderberg.

Stemningen var høj, da et halvt bryllupssel-
skab tog med SamsøFærgen fra Kalundborg. 
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I mere end fyrre år har brave 
frivillige kvinder holdt gang i 
den hyggelige butik ”Samsø 
Husflid”, der ligger i Ballen.

Forretningens varesortiment 
er ikke som i de fleste andre 
butikker. De godt fyrre leve-
randører, der er repræsen-
teret på hylderne, er nemlig 
kreative, fingernemme mænd 
og kvinder, der så godt som 
alle sammen bor på Samsø. 

Og der er noget for næsten 
enhver smag: Strikkede trø-
jer, hæklede huer og tæpper, 
håndgjorte postkort, læder-
punge og tasker, julepynt, 
baby- og børnetøj og vævede 

viskestykker, for bare at 
nævne et par eksempler.
 
En af de største sællerter er 
de lækre undertrøjer til baby-
er og småbørn. Undertrøjerne 
er lavet af 70 procent super-
blødt alpaca og 30 procent 
silke. De er er dejlig varme 
og meget blide mod huden, 
og de fås i størrelser fra 3 
måneder til 2 år og i mange 
smukke nuancer. Undertrø-
jerne er et så stort et hit, at 
de har fundet vej helt til USA. 

Priserne starter ved kr. 115,-
Samsø Husflid har åbent hver 
dag fra St. Bededag til og 
med skolernes efterårsferie.   

Smagen af orangemyre
Den almindelige sorte havemyre, 
vi kender så godt, har en pikant 
kusine – orangemyren. 

Orangemyren er ikke, som man 
skulle tro, orange, men skinnende 
sort. Navnet har den fået, fordi 
den indeholder nogle aroma-
stoffer, der smager og dufter af 
appelsin og citrus. 
Netop sådanne citrusnoter var, 
hvad de tre gutter fra det nystartede Sams Island Distillery var på 
udkig efter, da de besluttede sig for at lave en gin af samske råvarer. 

Enebær har vi masser af på øen, men der vokser hverken appelsi-
ner eller citroner i det åbne land. Efter en snak med en af de lokale 
naturvejledere fandt de frem til orangemyren, der lever i stort antal i 
området omkring Sælvigbugten. 

Selv om der ikke bruges mere end 5-10 myrer pr. flaske gin, er der 
en blød smag af citrus, og selv anbefaler destillatørerne, at ginnen 
nydes ren som aperitif eller som alternativ til frokostsnapsen. Man 
kan selvfølgelig også bruge den til en klassisk gin og tonic – gerne 
med et tvist fra en appelsinskal. 

Sams Island Gin koster kr. 395,-, og den kan købes i udvalgte butik-
ker på Samsø. Ginnen er håndtappet i små batches, og hver eneste 
flaske er nummereret. 

Gode gaveidéer 
fra Samsø5

Babyblødt husflid i Ballen
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I løbet af en travl hverdag 
kan det være rart, lige at 
lukke øjnene nogle minutter. 
Tage en pause, finde ind i sig 
selv og bruge kroppen som instrument til afspænding. Men det kan 
være svært at huske disse små, vigtige afbræk, hvis vi ikke bliver 
mindet om det. Til at hjælpe os med at lukke øjnene, har Charlotte 
Schultz og Joan Birk skabt en elegant øjenpude.

Charlotte, der designer, syr og sælger yogatøj fra sin systue og 
butik på Samsø, har sammen med Joan, der arbejder med mindful-
ness, sang og lydterapi som metoder til lindring af stresstilstande, 
lavet den lækre øjenpude med essensen af Samsø. Øjenpuden har 
Charlotte syet af den dejligste silke og som tilbehør til øjenpuden 
har Joan skabt en duft inspireret af øens natur. 

Joan og Charlotte har fundet frem til en særlig duftblanding med 
essenser af blandt andet enebær, geranium, lavendel og salvie, 
som sammen med øjenpuden beroliger øjnene og afspænder 
musklerne i og bag hjernen. Urterne har været brugt som lindren-
de og afstressende midler i 1.000-vis af år, og de er helt rene og 
naturlige.
   
Øjenpuden kendes nok mest fra afspændingen til yoga, men den 
kan også bruges i sofaen derhjemme, i kontorstolen på kontoret og 
alle andre steder, hvor du kan læne dig tilbage. 

Øjenpuden koster kr. 295,- inkl. etui, så puden let holdes ren, når 
du har den med dig. Den kan købes i butikken ”Charlotte Schultz 
Design” i Pillemark og på butikkens hjemmeside. 

Langsomt begynder billedet at forme sig. En tot pels her, 
en stump hav dér, græs og blomster skal ned i bunden. Når 
alle brikker er lagt, er den dér, den skotske højlandsko med 
pandehår og blide øjne.

I turistinformationen VisitSamsø, der ligger i Anton Rosen 
Huset i Tranebjerg, kan du købe fire puslespil med motiver 
af hhv. Nordby Gadekær, Kolby Mølle, nye kartofler og 
asparges og den bemeldte ko i bakkerne. 

Puslespillene er på hver 64 brikker, så er du meget øvet 
puslespilslægger, er det nok for nemt for dig. Til begyndere 
og børn er sværhedsgraden til gengæld meget passende. 
Puslespillene koster kr. 60,- for en og kr. 100,- for to.  

Stentøjskrus fra Det Gode Skår
Den hedder ganske vist ”Det Gode Skår”, butikken i Ballen, som 
Sanne Bech og hendes butikshund Berta har og bemander. Men 
der er ingen skår i hverken glæden eller den keramik, som Sanne 
selv laver, når hun ikke lige betjener kunder eller køber tøj, smyk-
ker, sko og skønhedsprodukter ind til forretningerne på Samsø 
og i Aarhus. 

Ja, Sanne er en flittig kvinde, og hun er også dygtig ved drejeski-
ven. Håndværket har hun bl.a. lært på Århus Kunstakademi og 
gennem de 12 år på Samsø, hvor tonsvis af ler gennem tiden har 
været forbi hendes hænder. Sanne er særligt kendt for tallerke-
ner, krus, skåle og kander i blå nuancer, men også motiv-varian-
terne er meget populære. 

Krusene, kanderne og lamperne med fine tegninger af bl.a. 
sommerfugle og guldsmede er brændt hele fire gange. Men så 
holder stentøjet og glasuren også til årtiers kaffeslupren og ture 
i opvaskemaskinen. Priserne starter ved kr. 100,-. 

Gode gaveidéer 
fra Samsø

Læg Samsøs ro over øjnene

Ferieminder brik for brik



72

Med fjer og pels
”Samsø er et af de allerbedste steder for vildt i hele Danmark. 
Dels er naturen meget varieret, dels har mange lodsejere stort 
fokus på at skabe gode betingelser for vildtet. Særligt øens land-
mænd, der ofte selv går på jagt, er flittige til at anlægge vand-
huller, vildtvenlige remiser, vildtagre og majsstriber, altså det, vi 
kalder biotop- og vildtpleje,” fastslår Simon Østergaard, der er 
skytte ved Brattingsborg Gods. 

Det betyder, at næsten alle vildttyper trives på Samsø: ”Vi har 
massevis af fasaner, harer, ræve, husmår, gæs og ænder, og vi an-
slår, at der er omtrent 2.000 stykker råvildt og 200-300 stykker 
dåvildt på øen,” fortæller formand for Samsø Jagtforening, Søren 
Jørgensen. 

Den store bestand gør, at det heller ikke er så vanskeligt at spot-
te dyrene, når bare man har øjnene med sig: ”Hvis jeg skal pege 
på et par steder, hvor sandsynligheden er størst for at se rådyr og 
dådyr, så vil jeg sige, at man skal holde øje med læbælterne på 
markerne og området omkring Nordby Hede. Fuglevildtet er tit 
nemmere at få øje på, og jeg gætter på, at næsten alle, der har væ-
ret en tur i Brattingsborg Skov har set fasaner,” fortæller Simon. 

Jagten og kødet
Hvert år skydes der henved 1.200 stykker råvildt på Samsø. Det 
kan lyde af meget, men det er nødvendigt, for at regulere bestan-
den til et sundt niveau. Det meste af vildtet kommer i jægernes 
frysere, men på sigt er det tanken, at øens gæster også kan sætte 
tænderne i øens vildt: ”Vi har fået vores eget Samsø Slagtehus, 
og det giver os mulighed for at slagte vildt til videresalg. Forhå-
bentlig giver det øens restauranter lyst til at sætte lokalt vildtkød 

De er der næsten overalt, dyrene på Samsø. I skovene, på markerne, ved heden, 
i bakkelandskabet. Nogle gange ser man dem løbe over vejen, når man kører i bil. 
Og er man helt stille, kan man være heldig at komme helt tæt på, når man 
bevæger sig rundt i naturen. 

Det vilde Samsø

på menukortet. Vildt er både velsmagende, sundt og bæredygtigt. 
Kødet kommer fra dyr, der lever i naturen og har haft et godt og 
frit liv,” fortæller Simon. 

Både Simon og Søren forsikrer, at man roligt kan færdes i den 
samske natur, uden at være nervøs for at blive ramt af skud: ”Når 
der er jagt i skoven, så bliver det tydeligt skiltet, og ellers er det så-
dan, at de fleste jægere gerne vil snakke. Så møder du en flok med 
bøsser over skuldrene, så må du gerne være nysgerrig,” lover Søren. 

Påkører du et dyr, 
der overlever:  
Skal du ringe til Dyrenes Vagt-
central på 1812, der kontakter 
en af øens schweisshunde-
førere, som hurtigst muligt 
kommer ud til dyret. 
Bliv gerne på stedet, hvis du 
har mulighed for det. 
Alternativt skal du afmærke 
stedet, så schweisshunde-
føreren nemt kan finde spor 
efter dyret. 

Påkører du et dyr, 
der dør af episoden: 
Skal du ringe til Samsø 
Redningskorps på 8659 1788.

Har du selv lyst til at 
skyde:
På Skydecenter Harpeshøj 
kan du booke lerdueskydning. 
I skal være en gruppe på 
mindst 5 personer. 
Det koster kr. 150,- pr. person 
for 25 lerduer, instruktion og 
patroner. 
Booking skal ske til Arne 
Jensen på tlf.: 2320 1346 eller 
Søren Jørgensen på 4031 3431. 

Jægere med jagttegn kan på 
skydecentret låne geværer til 
flugtskydning. 

Fotos: Ib Skou
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Shopping og service 
på Samsø
1. Den Gamle Købmandsgård

2. Samsø Gårdbutik / butik oen.dk

3. Ballen Strandcamping

4. Færgen

5. Samsø Golfklub

6. Samsø Museum

7. Samsø Rederi 

8. Sælvigbugtens Camping

9. Galleri Ulrik Witt

10. Samsø Feriehusudlejning

11. Samsø Lystbådehavne

12. Vadstrup 1771

13. Baghuset

14. Ballen Fisk

15. Bente Wagner

16. Brdr. Stjerne

17. Carlos Corner

18. Charlotte Schultz Design

19. DK BUS

20. EDC Samsø Ejendomskontor

21. Feriepartner Samsø

22. Home Samsø 

23. HØST

24. Kolby Kås Havn

25. Krogh & Thomsen

26. Nordby Gl. Posthus og Bibliotek

27. Rosendal Dyreklinik

28. Sams Island Distillery

29. Samsø Bibliotek

30. Samsø Bryghus

31. Samsø by Stage

32. Samsø Bær

33. Samsø Efterskole

34. Samsø Optik

35. Samsø Råvarefestival

36. Samsø Smykker

37. SuperBrugsen

38. Ulla Fredsøe

39. XL Byggemarked

40. Bagers Tømrer- & Snedkerforretning 

41. Bageriet

42. Det Gode Skår

43. Euronics Bissø

44. Gartner Jørgensen

45. Jeppes Atelier 

46. Lasses Auto

47. Maleriet v/ Gurli Hansen

48. Oles Autoservice 

49. PII Samsø - kunst, antik, design

50. RanumSamsø

51. RealVision

52. Samsø Cykeludlejning

53. Samsø Cykler

54. Samsø Dyreklinik

55. Samsø Grej

56. Samsø Mægleren

57. Samsø Shelters

58. Samsø Taxi

59. Signe V.

60. Svane

61. Sweet Samsø

62. Samsø Tømrer & Snedker firma

63. VisitSamsø
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G a r t n e r  J ø r g e n s e n
Stort udvalg i blomster 
og buketter til enhver 
lejlighed
Vin - chokolade - 
gaveartikler - brugskunst

... samt naturligvis de 
kendte specialiteter fra 
Interflora

Gartner Jørgensen
Langgade 8, Tranebjerg

Telefon 8659 0777
gartnerjoergensen@mail.dk
www.gartner-jørgensen.dk

Der er forskel

SAMSØS STØRSTE SUPERMARKED

• Frisk frugt og grønt
• Egen slagterafdeling

Åbningstider:
Alle dage fra kl. 8.00 - 20.00
SuperBrugsen Tranebjerg
Møllebakkevej 1 -  8305 Samsø  -  Tlf. 8659 2155

• Friskbagt morgenbrød
• OK Benzinanlæg

ALTID HØJ KVALITET 
OG GOD SERVICE

• Grundig synstest  • -20% på alle glas • Hurtig levering 
• Dansk design inden for ure, smykker og briller 

• Legendarisk landsdækkende service

Nordby Hovedgade 15

BAGHUSET
Nordby Hovedgade 15 - 8305 Samsø 

Tlf +45 4056 3066

• Besøg vores vinylafdeling på 1 sal. 

• Bredt udvalg i alle genrer. 

• Alle plader er nypresset og har 
aldrig været afspillet. 

• Eksklusivt: Rega Grammofoner. 

• I butikkens stueetage finder du 
brugskunst, Raunsborg hudpleje, 
øko make-up fra Benecos,  
delikatesser og meget mere.

   Følg os på Facebook

Lige midt i Tranebjerg

•  Radio/TV  
•  Antenner/Parabol
•  Data/Mobiltelefon

•  Hvidevarer
•  Lamper
•  Små-el

Bissø ApS  •  Langgade 21  •  86 59 14 11
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EDITH 
DERDAU 

Ejerrådgiver 

Vi gi’r 
frokost! 

En god
oplevelse

feriepartner.dk

FERIEPARTNER SAMSØ
Tlf.: (+45) 87 80 26 00
samsoe@feriepartner.dk
feriepartner.dk/samsoe

INGE-DORTHE E. 
LARSEN

Ejerrådgiver 

Hvis I mødes med os i jeres sommerhus og lader 
os give et uforpligtende tilbud på udlejning, så 
kvitterer vi med:  

Gavekort på 
2 x stjerneskud + 2 gl. vin/øl/vand

www.faergen.dk

VI SES PÅ DANMARKS HYGGELIGSTE ...

2018FESTIVALSAMSØ 18. 19. 20. 21. JULI

THOMAS HELMIG, RASMUS SEEBACH, NIK & JAY
Carl Emil Petersen, Sort Sol, Søren Huss, Mads Langer,
Burhan G., Johnny Madsen, Infernal, Poul Krebs, Hush,  
Hugo Helmig, Birthe Kjær, Citybois og mange flere … 

PROGRAMMET UDVIKLER SIG LØBENDE
FØLG MED PÅ SAMFEST.DK 

– DU KAN OGSÅ FØLGE MED PÅ FACEBOOK.COM/SAMSO.FESTIVAL ELLER HENT VORES APP!

SWEET SAMSØ 
Bolsjer og sirup fra Samsø

WWW.SWEETSAMSOE.DK
salg@sweetsamsoe.dk • Tlf: 2086 6826

Åbent: Helligdage / ferier - alle dage 11-15 
Sæson: Tirsdag-lørdag 11-15

LANGGADE 38 ·TRANEBJERG
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svanesamso.dk
Åvej 20    Ballen    +45 86 590 501

Åbent hele året

- og mange flere fine ting 

Skræddersyet til dig.
Alt fra bluser til brudekjoler.
Reparationer og omsyninger.

Åbningstider : 
Juni, juli, august: Man-lør kl. 12-17
September: Tor-lør kl. 12-17
Resten af året: Efter aftale

Systuen: Mårup Kirkevej 11 
Tlf. +45 24 61 17 23, www.signe-v.dk

Signe V.

Musik CD’er & bøger
Mandala kort og plakater
Syngeskåle & vindklokker

…. og meget mere

Yogatøj
Silke kimonoer

Strik og strømper
Smykker

Ringvejen 1, Pillemark · 22444036 · Åbningstider se: www.yoga-shop-samsoe.dk

YO
G

A
 S

H
O

P

• Design af Sanne bech 
• Keramik fra eget værksted
• Et stort udvalg af tøj, blandt andet 

Desigual og egen import fra mange 
steder i verden

• Smykker fra blandt andet Dansk 
Smykkekunst og eget design.

• Gaveartikler, skindvarer.

Strandvejen 81  
Ballen Samsø 
tlf. 2728 7393

www.detgodeskaar.com

DET 
GODE SKÅR 

Åbningstider: OPEN2DAY.dk

Mårup Hovedgade 17, Mårup
byhaugereitz.dk

OUTDOOR - FISHING - HUNTING - BOATS

Langgade 25, Tranebjerg • Tlf. +45 86590056
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Tranebjerg

Permelille

Weather 
Report

Lindbergh
Bison

Kronstadt
Wrangler
JBS/CR7 

joha

Mansted
Two Danes
CRO jeans

Infront
Long Island
Junarose

ANNONCE

Samsø 
tæt på 
kroppen

Butikken er indrettet i Svanegårdens hygge-
lige gamle længer i Samsøs højestbeliggende 
by Permelille. Ved gården ses en stor min-
desten samt øens eneste vandtårn, og rundt 
omkring i længerne er udstillet plancher med 
fotos fra livet på gården.

Gården blev i 1999 købt af Frank Kristen-
sen, hvis familie i generationer har beskæf-
tiget sig med produktion og salg af tekstiler 
og uld. Gårdbutikken åbnede i år 2000, og i 
2015 åbnede en ”city-afdeling” i Tranebjerg 
- butikken oen.dk, der ligger overfor Trane-
bjerg Kirke.

I butikkerne præsenteres bl.a. unikke uldva-
rer i helt egne kvaliteter og designs fra fami-
liens egen lille danske fabrik med væveri og 
systue. Væveriet har stolte vævetraditioner 
helt tilbage fra 1876. Herudover findes kol-
lektioner i andre udvalgte materialer, og her-
af er også en del fra egen produktion. Bl.a. 
bluser, tunikaer, kjoler, skindhandsker samt 
ekstra bløde t-shirts.

Ud over beklædning i naturmaterialer 
forhandles praktisk outdoor tøj til færden i 
naturen til alle årstider. Der er også mange 

spændende gaveideer, ø-specialiteter 
fra Samsø, lækre sæber, lammeskind, 
souvenirs mm.

Det er en sand oplevelse at bevæge sig 
rundt i de gamle stalde på Svanegården 

eller i butikken i Tranebjerg. Her findes 
alt det, som man ikke lige finder andre 
steder, og man kan tilmed blive inspire-
ret til f.eks. senere gavekøb, da der hele 
året kan købes via webshop.

23. okt. – 25. marts 
Lørdag/søndag kl. 11-13
Jul og uge 7. se oen.dk

26. marts – 26. april  
Søndag til fredag 

kl. 11-13 
Lørdage og 

alle påskedage
kl. 11-15

27. april – 8. juli
Alle dage kl.10:30-15:30

9. juli – 12. aug.
Alle dage kl. 10-17

13. aug. – 30. sept. 
Alle dage kl.10:30-15:30

1. okt. – 14. okt.
Søndag til fredag 

kl. 11-13
Lørdag kl. 11-15

15. okt. – 21. okt. 
Alle dage kl. 11-15 

500 m2 butik
Åbent i Permelille

Butik oen.dk
Langgade 43 • Tranebjerg

Åbent hele året
Shop online www.oen.dk

Samsø Gårdbutik
Permelille 20 • 8305 Samsø

 Tlf. 8792 1600 • Find os på       

Samsø Gårdbutik er med sine 
500 m2 store butik lands-
kendt for sit store og ander-
ledes udvalg. Det er et po-
pulært udflugtsmål for øens 
gæster, hvor man gang på 
gang kan gå på opdagelse.

Grupper også efter aftale
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RANUM
SAMSØ
Brundby Hovedgade 3
8305 Samsø

Smykker i eget design, produceret på eget
værksted, i hyggelige omgivelser, efter gamle 
håndværksmæssige traditioner.

Specialopgaver-Reparationer-Unika Design

I højsæsonen åben: Man.-fre. 10-17.30
Resten af året: Tir.-fre. 11-17.30
lør. 10-13 og efter aftale 29926433

ANTON ROSEN HUSET 
UDSTILLINGER I 2018

SE ÅBNINGSTIDER OG UDSTILLINGSPROGRAM PÅ

WWW.VISITSAMSOE.DK

ANTON ROSEN HUSET | ANTON ROSENS PLADS 3 | TRANEBJERG

Karin Birgitte Lund + Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Sigrid Hovmand + Elisabeth Ryde

og flere andre...

Å B E NT  J U N I  ·  J U L I  ·  A U G U S T

M. Madsensvej 30 · Nordby
M: 30 60 33 76 · post@ullafredsoe.dk 

ullafredsoe.dk

ULLA FREDSØE

GALLERI
S A M S Ø - K O R T  ·  P L A K AT 

A K VA R E L  ·  C O L L A G E 
G L A S  ·  K E R A M I K

95x120 cm

Sildeballe 11 - mellem Besser og Besser Rev
www.bentewagner.dk         Tlf.: 21 44 85 03

Ringen smedes 
individuelt på

bestilling i sølv, 
guld eller hvidguld.

 
symbolik i designet, skærmes

 ferskvandsperlen af en
stiliseret hånd.

Samsøringen er en hyldest til den naturskønne ø, til revet, 
til lyset og roen. Den er en opfordring til at værne om 
denne perle af en ø,- for perlen mister sit liv og dør, hvis 
den ikke behandles ordentligt. For at understrege denne

Samsøringen... et varigt minde

Sølvsmedje - Galleri
bente wagner

KOKS
Kunstnere og kunsthåndværkere på Samsø

www.kunstogkultursamsoe.dk
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Ulrik 
Witt

Galleri med egne malerier 
og tegninger samt 

antikviteter og 
anden kunst i 2 etager

Byvejen 29, Hårmark
Tlf. +45 23464508

Åbent fra pinse til 30. sept
kl. 11.00-17.00

samt efter aftale

“Livet er smukt, hvis man gør, hvad man vil”

MALERiET
Galleri med egne malerier, tuschtegninger, plakater og 

laaaaaaaaaaaange kort med høns og køer.

Gurli Hansen • Landevejen 37 Nordby
Tlf. 29 62 59 47

mail@gurlihansensamso.dk • www.kunstogkultursamsoe.dk

Jeppes Atelier
Skovvejen 17 

Mårup Østerstrand Nord
(ved bommen) 

Tlf +45 86 59 68 08 
E-mail: kajepp@gmail.com

MALERIER FRA
SAMSØ

GRØNLAND
FÆRØERNE

SAMSØ SMYKKER 
Evelyn Iversen . Mårup Skolegyde 10 . Mårup

Tlf +45 51248849        www.samsoesmykker.dk
Grundlagt 1991

Håndlavede smykker i 
Sten . Rav . Musling . Sølv & Guld

Lavsæson: maj - juni + september - oktober - åben: ons - fre 10 - 17 - lør 10 - 14 
Højsæson: juli - august - åben: man - fre 10 - 17 - lør 10 - 14

Resten af året - åben efter forudgående aftale
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Samsø Dyreklinik
Vi forhandler:

Eukanuba, Hill´s,

Royal Canin og 

Specific

Samsø Dyreklinik 
Tingvej 1, Tranebjerg
Konsultation hverdage 9-17
Kom ind eller ring

Tlf. 86 59 04 15
Uden aftale: 
Tirsdag & torsdag 16-17

Døgnberedskab året rundt

Vi forhandler:

Eukanuba, Hill´s,

Royal Canin og 

Specific

Dyrlæge Lotte Christiansen og dyrlæge Niels Henrik Roug   
Tingvej 1   Tranebjerg   8305 Samsø

 dyreklinik@samsvet.dk

Lasse´s Auto

Industrivej 8 • Tranebjerg
Tlf. 8659 1940

Reparation af alle bilmærker

Salg og serviceAlt i træ, glas, låse, gulvbelægning, liftudlejning mv. 
Tlf. 2049 2033

www.arnebager.dk

Vi klarer både simple og avancerede opgaver, og sætter en 
ære i at levere funktionelle, æstetiske og holdbare løsninger 

både ude og inde. Firmaets succes baseres på gensidig 
tillid, god dialog og et smukt resultat.

Samsø 
Tømrer- og Snedkerfirma

Ring til os på tlf: 2729 0924

Badeværelser  Oliefyrsservice  Varmeanlæg  Alternativ energi

Besser Smedegade 7, tlf. 8659 1700, info@brdrstjerne.dk  
www.brdrstjerne.dk

 Aut. VVS-installatør og Aut. Kloakmester
 Autoriseret arbejde – din sikkerhed for kvalitet og garanti

Åbningstider: 
 Man.-tors. kl. 7.30–16. Fre. kl. 7.30–12.30 Lør. efter aftale

S a m s ø  V V S  o g  E n e r g i86 59 17 00 Samsø VVS og Energi

Badeværelser  Oliefyrsservice  Varmeanlæg  Alternativ energi

Besser Smedegade 7, tlf. 8659 1700, info@brdrstjerne.dk  
www.brdrstjerne.dk

 Aut. VVS-installatør og Aut. Kloakmester
 Autoriseret arbejde – din sikkerhed for kvalitet og garanti

Åbningstider: 
 Man.-tors. kl. 7.30–16. Fre. kl. 7.30–12.30 Lør. efter aftale

S a m s ø  V V S  o g  E n e r g i86 59 17 00 Samsø VVS og Energi

man- fre kl. 09-12
+torsdag                 kl. 14-17

 

Rosendal Dyreklinik
            Samsø

           61 31 00 49
 Sygehusvej 4

Tranebjerg

Moderne og veludstyret 
klinik med stor erfaring.

Vi glæder os til
at hjælpe dig med
alle dit kæledyrs 
behov. 
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 FODER OG DYREARTIKLER

PLANTER OG HAVEUDSTYR
HAVECENTER

Åbent: Man-fre kl. 8-17og lør kl. 9-13 
Fra påske til 1. sep hver lør kl. 9-15

Åvej 10, Ballen • 8305 Samsø 
tlf +45 86591595 • e-mail info@xl-samsoe.dk

BYGGEMARKED OG TRÆLAST

86 59 02 65

Ole´s Autoservice
Bryggervej 1. Tranebjerg

        www.olesauto.dk • Vagttelefon: +45 20116535

Alle mærker repareres.
Aircondition service.
Avanceret testudstyr.
Vi lejer også biler ud. Samsø A/S

Langgade 11 ∙ 8305 Samsø ∙ 832@edc.dk 86 59 03 22 

Ejendomsmæglere, MDE

Inge-Dorthe E. 
Larsen

Sagsbehandler

Lars G.
Jeppesen

Salg & Vurderinger

Peter J.
Lund

Ejendomsmægler, cand.jur.

Fik du smag for Samsø?

Så har vi måske sommerhuset eller en bolig, 
der opfylder dine ønsker. 

Kig ind hos os midt i Tranebjerg, og få en snak 
om mulighederne.

Hos Samsø Mægleren får du:
•  Stort lokalkendskab
• Målrettet digital annoncering
• Samsøs mest centrale udstillingsplads
• Uddannet ejendomsmægler, køberrådgiver og valuar 
•   En selvstændig ejendomsmægler som udelukkende  

koncentrerer sig om DIT salg

Bestil en salgsvurdering allerede i dag

Lone Leth Skyldal
 EJENDOMSMÆGLER 
 KØBERRÅDGIVER 
 & VALUAR, MDE

Tlf. 70 60 50 33
mail@samsomaegleren.dk
www.samsomaegleren.dk

Tlf. +45 86 59 00 22
Mail: samsoe@home.dk

For køb, vurdering og salg af 
bolig på Samsø

Leder du efter 
drømmeboligen?

kontakt home Samsø
Ulla Olsen • Mobil: 25 37 97 97

Samsø
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Grønne 
perspektiver
Siden foreningen Økologisk Samsø så dagens lys for fem 
år siden, er der sket rigtig meget. Foreningen har knop-
skudt, så den nu engagerer sig i alt fra slagtehus 
til permakultur. 

Jordbrugsfonden
Et år efter stiftelsen af Økologisk Sam-
sø, udvidede foreningen med Jordbrugs-
fonden SamsØkologisk, hvis formål er at 
opkøbe jord og gårde på Samsø og om-
lægge dem til økologisk drift. ”Gårdene 
skal bortforpagtes til unge, økologiske 
landmænd, der ellers har svært ved at op-
fylde drømmen om at blive selvstændige, 
og dermed i det hele taget lette generati-
onsskiftet i et økonomisk trængt erhverv,” 
forklarer Marianne Koldby, kommunikati-
ons- og PR-ansvarlig for fonden.

Den første gård – Yduns Have i Alstrup 
– blev købt i 2016, men her stopper ambiti-
onerne ikke: ”Vi arbejder på at købe to-tre 
gårde i løbet af det næste år, og fem år fra nu 
skulle vi gerne have erhvervet 15-20 gårde, 
etableret mejeri og meget andet,” fortæller 
Marianne. Kapitalen rejses via salg af aktier, 
og efter planen udbydes der aktier for op til 
syv millioner kroner hvert år. 

Investorerne kommer fra hele landet: 
”Heldigvis er der mange, der kan se for-
nuft i at investere i at øge arealet af øko-
logisk landbrugsjord på Samsø. Det giver 
mening både ud fra et sundhedsmæssigt, 
miljømæssigt og økonomisk synspunkt,” 
slutter Marianne. 

Yduns Have
Ydun kender vi som gudinden med de 
guldæbler, som giver aserne evig ungdom. 
Sådan nogle æbler dyrker de ikke på går-
den Yduns Have, men de dyrker så meget 
andet – også god karma!

I år tager parret Hester Callaghan og 
Bjarke Jensen hul på fem spændende år 
som forpagtere. ”Der er en helt særlig 
energi på Samsø, og vi kan ikke få armene 
ned over det økologiske netværk, der bre-
der sig på øen,” fortæller Hester. 

Yduns Have leverer bl.a. grøntsager til 
en del af øens restauranter, og så er de 
kendte for den velassorterede gårdbutik, 
hvor både lokale og feriegæster hand-
ler. Gården drives som Fælleskabsstøttet 
Landbrug (CSA), hvor 60 samske famili-
er i starten af året har indbetalt et beløb, 
som bruges til indkøb af frø, planter og 
udstyr. Til gengæld henter familierne frugt 
og grønt i løbet af sæsonen i en mængde, 
der svarer til, hvor godt den forløbne uge 
er gået i marken. Forbrugere og landmand 
deler udbytte og risiko. 

Øko And Samsø
Har du nogensinde hørt en glad and rap-
pe? Hvis ikke, så skulle du køre forbi går-

den Kristensminde ved Nørreskifte, der 
lægger jord til det lille firma ”Øko And 
Samsø”. Her forkæler andemor og andefar, 
Mette Kjær og Peter Sørensen, de mange 
berberi- og landænder, der har fri adgang 
til store udearealer og vandbassiner. 

Mette og Peter flyttede til Samsø, fordi 
de her kunne blive en del af det økologiske 
engagement, der er gang i, samtidig med 
at øens klima giver gode betingelser for 
deres ænder. Og så var der jo Jordbrugs-
fonden, som gjorde det hele muligt: ”Jord-
brugsfonden havde desværre ikke en gård, 
vi kunne komme til at leje, men de satte os 
i forbindelse med Ida og Morten Kristen-
sen, der driver Kristensminde og Samsø 
Mel. Kristensminde har været økologisk 
dyrket siden 2002 og er ren planteavl. 
Vores ænder gøder markerne og vi køber 
kornet til foder af Morten. På den måde 
går vores to forskellige produktioner hånd 
i hånd,” fortæller Peter. 
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 Livet på Samsø

Tækkemanden 
Jan Ek er oprindeligt uddannet revisor. Han har også 
gået på Journalisthøjskolen. Alligevel er det på toppen af 
Samsøs stråtage, han nu i mere end 35 år har spist sine 
madpakker.

Tal, tekst og tag
Som så mange andre gode historier star-
ter også denne med en pige. Eller nærme-
re bestemt pigens far, et hus på Rømø og 
en videbegærlig ung mand med hænderne 
skruet rigtigt på. 
”Jeg havde engang en kæreste, hvis fars 
sommerhus på Rømø trængte til nyt strå-
tag. I flere uger sad jeg inde på loftet og tog 
imod nålen, når den blev stukket gennem 
taget. Det var dér, i mørket, det hele starte-
de,” husker Jan. 
I årene efter udvidede Jan sin tække-
mandshorisont på bl.a. Frilandsmuseet i 
Lyngby og hos forskellige tækkemænd i 
Jylland. Og så, i 1982, tog tilværelsen en 
ny drejning: ”På det tidspunkt studerede 
jeg på Danmarks Journalisthøjskolen i 
Aarhus, og så fik min kæreste, Mette, der 
senere blev min kone, og jeg den idé, at det 
da kunne være sjovt at prøve at bo på en 
ø. Mette fik lærerjob på Samsø Efterskole, 
og jeg tog orlov, vi flyttede til Samsø, hvor 
jeg gik i gang med at tække tage,” fortæller 
Jan. 

Et historisk håndværk
I næsten 6.000 år har mennesket tækket 
deres tage, men vi skal helt frem til år 
2000, før tækkemandsfaget blev en egent-
lig uddannelse i Danmark: ”Det var tradi-

tionelt et landhåndværk, der gik i arv fra 
far til søn. Man brugte de materialer, der 
var på stedet, og her på øen var det rug-
halm. Rugen blev høstet med le, kornet 
blev tærsket af og halmstråene blev bund-
tet. Tækkemanden tækkede lidt ad gangen 
i løbet af vinteren, hvor gårdens folk kun-
ne hjælpe til, da de alligevel ikke var i mar-
ken,” forklarer Jan. 
Overalt i Danmark er der særlige egnsbe-
stemte kendetegn, når det kommer til strå-
tag. ”Fordi håndværket har været så lokalt 
forankret, er der en særlig stil, der går igen 
over det meste af øen. På mange tage, sær-
ligt i Nordby, ser man f.eks. kviste, der sid-
der forskudt for hoveddøren. Historien er, 
at man kan komme ud ad døren, uden at få 
brændende halm ned i hovedet, hvis huset 
brænder. En anden teori er, at det hø og 
halm, man stuvede op på loftet, ikke skulle 
drysse ned i nakken, når man gik ind og 
ud af huset. Jeg er ikke sikker på, nogen af 
dem holder vand,” fortæller Jan. 

Ti bananer 
Nu, efter 35 år blandt rør, nåle og ståltråd, 
kan Jan se tilbage på 100-vis af veludførte 
tækkeopgaver, der i den grad har bidraget 
til skønheden i de samske landsbyer. ”Ja, 
det var jo aldrig meningen, vi sådan skulle 
blive hængende, dengang vi flyttede til øen 

i 1982. Men nu er jeg kommet til at love 
for meget, så nu kan jeg ikke slippe væk,” 
fortæller Jan med et stort grin!
Tilfredsheden med Jans tækkeevner har 
altid været stor, og det har ifølge ham selv 
aldrig været et problem at få betalingen i 
hus: ”Jeg har aldrig mistet penge her på 
Samsø. En eneste gang har jeg måttet sen-
de en rykker, hvor jeg skrev ’Hvis du ikke 
betaler inden tre dage, så sender jeg mine 
gorillaer ud og flår dine arme af. Dagen ef-
ter kom kunden med pengene og ti bananer 
til mine gorillaer,” slutter Jan med et grin.  

• Ifølge Jan skal man finde de flotte-
ste stråtage i Nordby og på Besser 
Præstegård. Men også Østerby er 
en spændende oplevelse, da den 
fremstår nogenlunde intakt. 

• I dag bruger man ikke længere rug-
halm som tækkemateriale. Nu be-
nyttes tagrør (siv), som høstes ved 
bl.a. den jyske vestkyst og Randers 
Fjord. Der importeres også mange 
rør fra Østeuropa og sågar fra 
Kina. Senest er man i Danmark 
begyndt at dyrke elefantgræs til 
tækkemateriale efter inspiration 
fra Japan. 

• Et stråtag holder mellem 40-60 år
• Tagrørene klappes på plads med 

en såkaldt tækkeskovl. De skæres 
ikke af, som mange tror

• Flere og flere vælger at re-etablere 
stråtage på huse, hvor der engang 
har været stråtage, men som 
på et tidspunkt har fået andet 
materiale på.
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I mere end 30 år har Michael Lindebjerg lavet fjernsyn. 
Som producent, som visuel chef, som fotograf. 
Nu er linser og mikrofoner skiftet ud med fuglefløjt 
og beskæresaks, og aldrig har smilet været bredere. 

Kun en skuldersænkning væk
”Det var koldt, det var snusket og der var 
næsten ingen sigtbarhed”. Michael hu-
sker tilbage på den januardag for fem år 
siden, hvor han og hans kone, Pernille, tog 
færgen til Samsø. Missionen var at finde 
et sommerhus. ”Vi var nået til en alder, 
hvor vi gerne ville købe et sommerhus. Vi 
var meget grundige og tog adskillige ture 
til Mols og Vestjylland, indtil jeg kom i 

tanker om Samsø, som jeg jo så tit hav-
de besøgt i forbindelse med opgaver for 
TV2Østjylland”.

Om bord på færgen blev Pernille og Mi-
chael enige om, at der jo faktisk ikke var 
så langt fra deres hus i Højberg til Sam-
sø, særligt fordi færgeturen i sig selv føl-
tes fantastisk afstressende: ”Det med, at 
skuldrene falder ned, når man er kommet 
om bord på færgen, er ikke noget, der er 

blevet opfundet, fordi det lyder flot. Sådan 
er det faktisk,” fastslår Michael. 

En skov med sløjfe om
Ikke lang tid efter Pernille og Michael var 
kørt af færgen, stod de foran dét hus, der 
gav dem den helt rigtige fornemmelse i 
maven. Til landvillaen hørte 5½ hektar 
jord, og det satte tankerne i gang: ”Som 
filmfotograf så og filmede jeg alt det, der 
skete, men det var ikke mig selv, der agere-
de. Det savnede jeg. Jeg trængte til at lave 
noget med mine hænder. Noget fysisk. 
Noget, man kunne mærke og se,” husker 
Michael. 

Samme år, Pernille og Michael køb-
te huset på Samsø, kunne Michael sætte 
halvtreds lys i lagkagen. ”Nogle 50-åri-

Jeg elsker at gå 
med plukkekurven 
på maven
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ge mænd har racercykler eller golfkøller 
på ønskesedlen. Jeg ville hellere have en 
skov,” fortæller Michael. Gæsterne kom 
med det ene æbletræ efter det andet, og 
Michael gik i gang med at plante. 

På æbleversitetet
Det stod hurtigt klart, at den lille fødsels-
dagsskov faktisk ikke var så lille endda. 
”Det slog mig, at alle de træer lignede en 
æbleplantage. Og når det allerede ligner, 
så kan man jo lige så godt lave en rigtig 
en,” fortæller Michael med et smil. 

I dag er der 3.100 økologiske æbletræer 
fordelt på fire sorter: Discovery, Holstei-
ner Cox, Aroma og Ingrid Marie. Sidste år 
kunne Michael bære den allerførste høst 
i hus, men vejen dertil har været lang og 
bumlet. ”Jeg vidste absolut ingenting om 
hverken æbler, plantagedrift, beskæring 
osv., før jeg gik i gang, så jeg har været en 
tur på æbleversitetet, som jeg kalder det. 
Ja, jeg går der faktisk stadigvæk og bliver 
nok aldrig færdig,” forklarer Michael.

Æbleversitetet er selvfølgelig ikke en 
rigtig uddannelse, men en skøn blanding 
af faglitteratur, en erfa-gruppe for økolo-
giske æbleavlere, hjælp fra gode venner og 
naboer og så en masse timer blandt træer-
ne. ”Og i den lidt mere kuriøse afdeling, så 
har jeg på Youtube lært, hvordan jeg star-
ter min gamle Massey Ferguson traktor 
og hvordan man håndterer en genstridig 
stålwire,” fortæller Michael. 

På naturens præmisser
Da Pernille og Michael dengang for fem 
år siden var på udkig efter et sommerhus, 
var det bl.a. fordi de trængte til at komme 
tættere på den natur, de ikke har i sam-
me omfang i Højbjerg ved Aarhus, hvor 
parret bor til dagligt. ”Her på Samsø er vi 
lige midt i naturen. Vi kan mærke, dufte 
og høre den hele tiden, og det er vældigt 
fascinerende. Æbleplantagen drives også 
på naturens præmisser. En voldsom storm 
eller store mængder regn kan fuldstændigt 
ændre betingelserne fra det ene øjeblik til 
det andet. Det handler om at holde natu-
ren så godt i hånden som muligt, for at 
få det bedste resultat,” forklarer Michael, 
mens han peger på en af de mange fugle-
kasser, han har sat op til mejser, musvitter, 
stære og ugler, som skal hjælpe med at få 
bugt med skadedyrene på en naturlig fa-
con, når der nu ikke bruges sprøjtemidler. 

”En del af hele plantageprojektet er at 
lære, hvordan man gør det. Altså selve 
processen,” forklarer Michael, der med 
synlig stolthed sætter tænderne i et skin-

nende rødt og saftigt Aroma-æble. For når 
alt kommer til alt, er det jo netop æbler, 
det handler om. ”De første par år kom-
mer der ingen æbler på træerne, så det var 
fantastisk, da jeg sidste år kunne spænde 
plukkekurven på maven.”

De fleste æbler sælges på øen, men der 
er også et par forhandlere i Jylland. Nogle 
af æblerne presser Michael på sit lille mo-
steri, hvor hver eneste flaske most hånd-
tappes og håndetiketteres. 

 
Velvilje på snakkepinden
På gårdspladsen har Michael placeret 
en kraftig 300 kilo tung lærketræsbjæl-
ke, som han kalder snakkepinden. ”Jeg 
har fundet ud af, at Samsø er et sted, 
hvor man gerne vil snakke med hinan-
den. Man har en helt oprigtig interesse i, 
hvordan ens medmennesker har det og 

hvad man går og roder med. De første 
mange gange, hvor folk kom uanmeldt til 
en sludder, stod vi dér og strittede midt i 
det hele eller hang henover bilen. En dag 
gik jeg så hen til vores lokale savværk og 
fik dem til at lave den her snakkepind, og 
det har været en rigtig god investering,” 
forsikrer Michael. 

På snakkepinden har Michael mødt 
mange fremstrakte hænder og fornem-
met det store nærvær, der er på øen. 
”Samsingerne er nysgerrige på den gode 
måde. Der er masser af initiativer overalt 
på øen og et stort fælles ønske om hele 
tiden at skabe ny værdi, der kan komme 
lokalsamfundet til gode. Når man som 
jeg kommer med en tosset idé om at lave 
en økologisk æbleplantage, så møder man 
hverken panderynker eller fordomme, 
men hjælp, gode råd og nye perspektiver”.

MICHAEL LINDEBJERG
• Michael Lindebjerg har vundet titlen som Årets Tv-fotograf syv gange for bl.a. 

programmet ”Mors lille dreng”.
• Michael har også været indstillet til Cavlingprisen.
• Michaels kone, Pernille, er folkeskolelærer på Holme Skole. 
• Plantagen ligger i Toftebjerg – tæt på Stauns Fjord og Sælvigbugten
• Æbler og most sælges under navnet ”Samsø Æbler” og ”Michaels Most”. 
• Du kan følge Michaels arbejde i plantagen på www.facebook.com/samsoeaebler

 Livet på Samsø
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Ren energi til øen
Effektiv overvågning af elforbruget, ny belysning på 
skoler og i gadelygter - og en genbrugs-varmepumpe. 
Det er nogle af de energitiltag, der i det daglige er med til 
at sikre, at Samsø Kommune hvert år sparer tusindvis af 
kroner og tonsvis af CO2 ved at være energibevidst

Lige inden for døren til børnehaven Rum-
lepotten hænger der en skærm. Den viser, 
hvor meget energi, der bliver produceret i 
løbet af dagen i børnehaven. Nogen vil nok 
mene, at energiniveauet i en børnehave altid 
er højt, men tallene på skærmen kan faktisk 
svinge en del. For det er nemlig ikke de små 
poders energiudladninger, skærmen viser, 
men derimod, hvor meget energi solceller-
ne på børnehavens tag producerer. Og her 
spiller solen som bekendt en væsentlig rolle.

De fleste kender nok til de store linjer i 
Samsøs grønne energiprofil. Det vil sige de 
store vindmøller, der sammen med loka-
le varmeværker har gjort øen 100 procent 
CO2-neutral – og som endda leverer grøn 
strøm til fastlandet. Men i det daglige sætter 
Samsø Kommune også gang i mange min-
dre projekter, der alle er med til at bevare 
øens grønne profil og spare kommunen for 
penge. Det gælder blandt andet solcellerne, 
som har invaderet tagene i både børneha-

ven Rumlepotten, Samsø Idrætshal, den 
gamle skole i Onsbjerg, rådhuset og Ballen 
Færgehavn. 

Godt for pengepung og miljø
Helt konkret sparer Samsø Kommune 578 
megawatt-timer om året med de mange små 
energibesparende tiltag, der er sket de sene-
ste fem år. Det svarer til cirka 500.000 kro-
ner om året, når der omregnes i rene el- og 
varmepriser.  Og det er ikke kun kommu-
nekassen, der nyder godt af tiltagene.  De 
seneste år har kommunen reduceret udled-
ninge af CO2 med syv til ti procent om året 
i forhold til året forinden. 

”Vi er hele tiden på udkig efter områder 
og tiltag, der kan være til gavn for miljø, 
klima og kommunekassen. Og tallene viser, 
at vi formår at skabe mange gode resultater 
med vores daglige arbejde,” fortæller Søren 
Stensgaard, der er forvaltningschef i Samsø 
Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Nye tiltag på vej
Der er også fokus på energieffektivise-
ring i 2018. Blandt andet er Samsø Kom-
mune i gang med at udskifte gadelamper, 
så de bliver mere energirigtige, og også 
belysningen på Samsø Skole og i idræts-
hallerne bliver skiftet ud. Derudover vil 
ventilationsanlæggene i idrætshallen og 
på rådhuset få et energitjek.

På den lange bane arbejder Samsø 
Kommune også på at etablere et biogas-
anlæg med et tilhørende kredsløb, der 
skal skabe en god balance mellem pro-
duktion af fødevarer og energi samtidig 
med, at øens miljø- og naturværdier bli-
ver styrket.

FAKTA
• Samsø Kommune er en del af 

Danmarks Naturfrednings Klima-
kommuner. Det betyder, at kom-
munen forpligter sig til at skabe en 
CO2-besparelse på minimum 2 % 
om året.

• Vindmøllerne og varmeværkerne på 
Samsø producerer mere vedvaren-
de energi, end øen selv kan bruge. 
Det betyder, at en del grøn energi 
eksporteres til fastlandet.
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 Livet på Samsø

På jagt efter de 
store oplevelser

En orange lerdue suser afsted. Den har 
kurs mod Kattegat, men så langt når den 
aldrig. Et skud lyder, og et splitsekund ef-
ter er duen skudt i småstykker. I alt seks 
lerduer er ramt, og efterskoleeleven bag 
geværet har bestået haglskydeprøven.

Jagt og skydning er to af de mest popu-
lære valgfag på Samsø Efterskole, og sky-
deprøven er for mange af eleverne kronen 
på værket. Et bestået jagtfag udløser kun 
et jagttegn, imens en bestået skydeprøve 
giver ”license to kill”.

Venter på et drab
Frederik Jønsson og Frederik Larsen er to 
af de elever, der har haft jagt som valgfag 
på Samsø Efterskole. Skydeprøven bestod 
de på skolen i efteråret, og de ser begge 

tilbage på et forløb, der fuldt ud har levet 
op til deres forventninger. Det er især mø-
det med naturens dyr, der tæller tungt på 
tilfredshedsbarometeret:

”Det fedeste er at være på jagt – og det 
allerstørste er at skyde et stykke vildt,” for-
tæller Frederik Jønsson.

Frederik Larsen supplerer:
”Man står der og venter og venter, og 

så - lige pludselig sker der noget. Det giver 
virkelig et rush. Jeg kan huske, at jeg stod 
og rystede længe efter, jeg havde skud mit 
først vildt”.

Samsø Efterskole vægter sikkerheden 
højt, og der skal være styr på alle sikker-
hedsrutiner. Så i første omgang er det en 
bog frem for et gevær, eleverne får stukket 
i hånden, når de starter på jagtundervis-

Valgfaget jagt er en af topscorerne, når eleverne på Samsø 
Efterskole skal vælge imellem imponerende 40 forskellige 
valgfag at krydre skoleskemaet med

Du kan læse meget mere om 
Samsø Efterskole på 

www.samsoefterskole.dk 

!

ningen. Først er der en masse teori, der 
skal styr på. Sikkerhed, biologi, lovgiv-
ning og jagt- og vildtformidling kommer 
nemlig før selve jagten.

Fedt år
De to gange Frederik er begge blevet 
tiltrukket af de actionprægede valgfag, 
Samsø Efterskole tilbyder. Ud over jagt 
har der blandt andet stået flyvning, dyk-
ning og windsurfing på skemaet, og de 
ser begge tilbage på et godt skoleår:

”Det har været fedt at lære alt det jagt-
mæssige, men det har også været fedt 
med det sociale. Jeg har udviklet mig me-
get, når jeg tænker tilbage på første sko-
ledag, hvor man stod der og ingen kendte 
hinanden,” siger Frederik Jønsson.

”Ja, man gider ikke rigtig, at det slutter. 
Det har virkelig været fedt at gå på efter-
skolen,” slutter Frederik Larsen.

SAMSØ EFTERSKOLE
Tilbyder 40 valgfag inden for katego-
rierne ”til lands, til vands og i luften.” 
Jagt er et af de mest populære fag 
– også blandt piger. Derudover ligger 
fag som dykning, sejlads, flyvning og 
ridning også højt på hitlisten. Er man 
mere til kreative fag, kan man også 
vælge eksempelvis drama eller kreativt 
håndarbejde. 
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TAG ET ÅR PÅ...

TELEFON 86 59 11 11

Sygehusvej 7
Tranebjerg
8305 Samsø

Tlf. 8659 2533

www.krogh-thomsen.dk
Registrerede revisorer FSR 

• Virksomhedsskat
• Generationsskifte
• Omstrukturering

Vi udvikler os sammen

Lej en bus med chau�ør 
på Samsø

DKBUS/ JJ Turist · 8305 Samsø · 7565 2500 · info@dkbus

• Skoler • Institutioner
• Foreninger • Sportsklubber

• Private

Lej en bus med chau�ør 
på Samsø

DKBUS/ JJ Turist · 8305 Samsø · 7565 2500 · info@dkbus

• Skoler • Institutioner
• Foreninger • Sportsklubber

• Private

Lej en bus med chau�ør 
på Samsø

DKBUS/ JJ Turist · 8305 Samsø · 7565 2500 · info@dkbus

• Skoler • Institutioner
• Foreninger • Sportsklubber

• Private

SAMSØ TAXI

Ring til Samsø Taxi, når du skal rundt på øen 
Vi tager også mod forudbestilling

40 60 19 00✆

www.realvision.dk

KLAR BESKED
... baseret på

en stor sum erfaringer, 
grundig eftertanke

og sund fornuft.

SAMSØ:
Smedegade 29

Tranebjerg
Tlf.  86 59 14 55

ÅRHUS:
Frederiksgade 76

8000 Århus C
Tlf.  86 75 74 00
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KALUNDBORG - SAMSØ

Flere daglige afgange 
• Kun 1½ times overfart
• Gratis WiFi
• Shop og spis om bord
• Tjek ind med din Bizz

faergen.dk/samsoe
FærgenSamsøKANHAVE

SAMSØ

Samsø-København 
på under 3 timer

Tag toget fra færgelejet i Kalundborg til København, 
eller kør strækningen i bil på halvanden time.

STANDARDBILLET T/R
Bil + 9 personer, fra

DKK 438,-PENSIONIST
BILLET T/R, fra

228,-
bil + 2 pers. 

1 stk 4995 

3 for 13495

Spis om bord 
F.eks. kabyssmørrebrød 
frisklavet fra bistroen
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tilsamsoe@samsoe.dk - 70225900 tilsamsø.dk
Sejlplan

Scan QR-koden
Hent sejlplan 

Halv pris i 
billigperioden

 fra 1. jan - 22. juni 2018 &
13. aug - 31. dec 2018

f.eks. bil + 
5 personer

Kun 205,-
enkelttur

Til Samsø med PRINSESSE ISABELLA

Du sparer
253,-

160 biler - 600 passagerer

Mange daglige afgange
Sejltid 60 minutter
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