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ØTURISME: Turist-
erhvervet på Sejerø 
ønsker at få flere 
turister, og det skal 
ske ved at tiltrække 
busselskaber. 

SEJERØ: Repræsentanter fra 
turisterhvervet på Sejerø 
har holdt møde for at dis-
kutere, hvordan man kan 
få fl ere turister til at besøge 
Sejerø. 

Hver sommer gæster man-
ge turister øen, men der er 
plads til fl ere, og især i for-
års- og efterårssæsonen må 
der gerne komme mange 
fl ere. 

Det præcise antal af turi-
ster på Sejerø kender man 
ikke, men Jens Thomassen 

fra Sejerø Golf skønner, at 
der kommer mellem 15.000 
og 16.000 turister om året. 

Deltagerne i mødet var 
Brit Tipsmark, Sejerø Kul-
turhus og Købmandshan-
delmuseum, Klaus Perkild, 
Sejerø Hestevognskørsel, 
Knud Kammeken, Sejerø 
Fyr, Jens Thomassen, Se-
jerø Golf, Brian Freese, 
Sejerø Idrætsforening, og 
Henry Larsen, Kongshøj-
gård. Mødet blev ledet af 
ø-turisme-ambassadør Brit-
ta Leth, ansat i projektet 
af Sammenslutningen for 
Danske Småøer. Hun har en 
baggrund som turistchef og 
skal iværksætte nye tiltag 
sammen med turistvirk-
somhederne på Sejerø. 

Kendskab skal øges
Baggrunden for mødet er, 
at Sammenslutningen af 
Danske Småøer har fået en 
bevilling fra Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrik-
ter og fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvik-
ling af Landdistrikter til at 
øge kendskabet til de 27 dan-
ske småøer, hvor Sejerø er 
en af dem. 

Der bliver konkret arbej-
det med seks øer nu, hvilke 
er Tunø, Endelave, Årø, 
Mandø, Fejø og Sejerø.

Det skal resultere i en 
større turismeomsætning 
på øerne, så turistvirksom-
hederne får en bedre forret-
ning og dermed større be-
skæftigelse. 

Der er allerede mange 
gode aktiviteter som Sejerø-
festival, åben ø-arrange-

ment, Sejerø Runden - halv-
marathon, guidede ture i 
hestevogn, men der er ønske 
om at få fl ere busselskaber, 
foreninger og grupper på 
besøg. På mødet blev det be-
sluttet, at Sejerø skal mar-
kedsføres i Danmarks Grup-
pe Guide, der fremstilles i 
20.000 eksemplarer og di-
stribueres til busselskaber, 
foreninger og så videre.

Derudover skal der laves 
en særlig præsentationsfol-
der med Sejerøs herligheder.

Den skal sendes til udvalg-
te busselskaber, så der for-
håbentlig kan tiltrækkes fl e-
re gæster til 2015-sæsonen 
og fremover. 

- Der kommer enkelte 

busser nu, men ikke særlig 
mange, siger Britta Leth.

Hun mener, at Sejerø har 
meget at byde på blandt an-
det med hestevognskørsel, 

fyret, kirken og den fl otte 
natur. Det er også en god ø 
at cykle og ride på. På næ-
ste møde skal man drøfte, 
om der kan laves ø-lejr på 
 Sejerø. 

Derudover er der planer 
om at lave en charmeoffen-
siv overfor personalet på 
overnatningsteder på fast-
landet, så de kan selv kan 
se, hvad Sejerø kan byde på. 
Det har man haft stor succes 
med at gøre på Mandø.

- Når personalet selv har 
været på øen, kan de nem-
mere anbefale det for deres 
gæster, fordi de har oplevel-
sen tæt på. Hvis gæsterne ta-
ger til Sejerø, tage de måske 
en ekstra overnatning, så 

det er en win-win situation 
for begge parter, siger Britta 
Leth.

Lyng

Flere turister til Sejerø - gerne i bus

Fra venstre ses Brit Tipsmark, Klaus Perkild fra Sejerø Hestevognskørsel, Knud Kammeken fra Sejerø Fyr, 
Jens Thomassen fra Sejerø Golf, Brian Freese fra Sejerø Idrætsforening og Henry Larsen fra Kongshøjgård.

Britta Leth, ø-turisme-ambassa-
dør.  Privatfoto

FAKTA

 Sejerø:

 Areal: 12,4 kvadratki-
lometer.

 Fastboende: 350.

 400 sommerhuse.

 Færgerforbindelse: 
Fra Havnsø - en time.

 Antal færgepassage-
rer sidste år: 85.000.

 Overnatning: Cam-
ping, sommerhuse, 
værelser, vandrer-
hjem.

 Hjemmeside: www.
sejero.dk.

 Aktiviteter: Heste-
vognskørsel, cykel-
udlejning, fugleture, 
Åben Ø, Sejerø Festi-
val og golf. 

 Udfl ugtsmål:

 Sejerø Fyr, Sejerø Kir-
ke, Sejerø Kulturhus 
og Sejerø Købmands-
handelsmuseum.

» Når personalet 
selv har været på øen, 
kan de nemmere 
anbefale det for deres 
gæster, fordi de har 
oplevelsen tæt på.  

Britta Leth, 
ø-turisme-ambassadør

FEST I GADEN: Bue-
rup har været cen-
trum for en gedigen 
fest med musik 
i weekenden.

BUERUP: Både lørdag og 
søndag fejrede Kunst og 
Håndværk i Buerup tre års 
fødselsdag med masser af 
musik og hygge.

Kunstnerkollektivet hav-
de arbejdende værksteder 
og havde desuden inviteret 
en række gæster, både ud-
stillere og musikere.

Det blev til en forrygende 
gademusikfestival i byen,  
hvor både lokale og folk 
langvejs fra kom for at høre 
og opleve et helt gratis ar-
rangement med mangeartet 
musik og prøve de mange lo-
kale specialiteter. 

- Man må jo gøre noget for 
at holde liv i det, de kalder 
udkantsdanmark. Jeg plejer 

nu at kalde det for mulighe-
dernes land, for det er meget 

nemmere at lave nogle ting 
her, hvor der aldrig sker no-

get andet, end steder, hvor 
der sker noget hele tiden, ly-

der det fra arrangementets 
primus motor, Gert Hansen 
fra Kunst og Håndværk.

Hele arrangementet be-
gyndte med, at Ruds Vedby 
Garden marcherede fra sko-
len til festpladsen, hvor den 
spillede en del numre inden 
den overlod scenen til de øv-
rige musikere. Bag musikin-
strumenter og mikrofoner 
hen over weekenden fandt 
man Eva og Marianne, An-
ders Westfall, Buerupspille-
mændene, Buerup sangkor, 
Arthur Hecht, Jan Borgen, 
Shane som havde Christof-
fer med, og Ole Mørup. Søn-
dag var derogså besøg af en 
Harly Davidson klub med 17 
meget fl otte maskiner. 

- Det var en rigtig god 
weekend, som helt sikkert 
bliver gentaget til næste 
år, lød det efterfølgende fra 
Gert Hansen.

Han skyder på, at der har 
været omkring 300 besøgen-
de i alt til det gratis arrange-
ment i weekenden.

mani

Gadefestival � k Buerup til at genlyde af musik 

Ruds Vedby Garden åbnede weekendens gademusikfestival med at marchere fra skolen til festpladsen, hvor de spillede et par numre. 
 Foto: Gert Hansen
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ØLIV: Ferieøen 
satser på mere turist-
omsætning.

SEJERØ: Repræsentan-
ter fra turisterhvervet på 
Sejerø har holdt møde, 
med det formål at igang-
sætte tiltag, der kan få 
flere turister til at be-
søge Sejerø. Hver som-
mer gæster rigtig mange 
turister øen, men der er 
plads til flere og især i 
forårs- og efterårssæso-
nen, må der rigtig gerne 
komme mange flere. 

Mødet blev holdt i 

forbindelse med, at 
Sammenslutningen af 
Danske Småøer har fået 
en bevilling af Mini-
steriet for By, Bolig og 
Landdistrikter og fra 
Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling 
af Landdistrikter. Pen-
gene skal bruges, til at 
øge kendskabet til de 27 
danske småøer. Sejerø er 
en af dem. Alt i alt skal 
det nye projekt resultere 
i en større turisme-om-
sætning på øerne, så tu-
ristvirksomhederne får 
en bedre forretning og 
dermed større beskæfti-

gelse. Mødet blev ledet 
af ø-turismeambassadør 
Britta Leth, som er ansat 
i projektet af Sammen-
slutningen for Danske 
Småøer. Hun har en bag-
grund som turistchef, 
og glæder sig meget, til 
at iværksætte nye tiltag 
sammen med turistvirk-
somhederne på Sejerø.

Mange aktiviteter 
Der er allerede mange 
gode aktiviteter som 
Sejerøfestilval, åben 
ø-arrangement, halvma-
rathonløbet Sejerø Run-
den, og guidede ture i 

hestevogn.  Men, der er 
ønske om, at få flere bus-
selskaber, foreninger og 
grupper på besøg. 

Sejerø har meget at 
byde på. Gæster kan ek-
sempelvis tage en tur op 
i Sejerø Fyr med fyrpas-
seren, få en rundvisning 
i kirken af præsten, høre 
den spændende histo-
rie og få rundvisning 
i Sejerø Kulturhus og 
Købmandshandelsmu-
seum, som er helt unikt 
og en lyslevende histo-
riebog fra købmandens 
tid. Der kan også bydes 
på en tur med hestevogn, 
og øen har en fantastisk 
flot natur, så der er alt til 
en totaloplevelse for tu-
risterne.

Bred markedsføring
På mødet blev det beslut-
tet, at Sejerø skal mar-
kedsføres i Danmarks 
Gruppe Guide, der frem-
stilles i 20.000 eksem-
plarer, og distribueres til 
busselskaber, foreninger, 
menighedsråd og så vi-
dere. Derudover skal der 
laves en særlig præsen-
tationsfolder med Seje-
rø’s herligheder. Den 
skal sendes til udvalgte 
busselskaber, så der for-
håbentlig kan tiltrækkes 
flere gæster til 2015 sæ-
sonen og fremover. 

Der er allerede tilbud 
om golfpakker på Sejerø, 

og disse ønskes markeds-
ført mere over for perso-
naleforeninger. 

Sejerø er herlig at op-

leve både på hesteryg og 
på jernhesten, så øens 
cykelruter skal også mar-
kedsføres i større grad.

Tirsdag den 24. juni 2014

Kære Mathilde
Stort tillykke med din 4 års

fødselsdag den 24. juni 2014.
Kæmpeknus fra
Farbror - Mille
Farmor - Farfar

�

�

Vi ønsker til lykke
i Jyderup Posten

Skriv på nedenstående linier teksten der skal stå
i annoncen (bemærk højst 25 ord). 

Fulde navn på den, der skal fejres 
(bringes ikke i avisen):

� 
Sæt kryds, hvis foto er vedlagt, og husk at skrive
navn og adresse bag på billedet, hvis De ønsker det
retur - og vedlæg i så fald frankeret svarkuvert.

50 kroner vedlagt i:

� Check          � Frimærker        � Kontant

Indsendt af:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Sendes til: JYDERUP POSTEN, postboks 70,
4450 Jyderup, mrk. »Vi ønsker til lykke«, 
inden TORSDAG kl. 9.00, ugen før 
indrykning.

Må ikke
sendes
med posten

NB! Ikkeåbent hus annoncer

Hej Oliver
Stort tillykke med de 13 år

den 23. juni.
Håber din dag var helt 

fantastisk.
Knus fra os derhjemme

Kære Ditlev
Stort tillykke med

de 3 år den 24. juni.

Kærlig hilsen
Farmor og Smilla

Kære Oliver
Vi ønsker dig hjertelig 
tillykke med din 13 års 
fødselsdag den 23. juni.
Mange knus og kram

mormor og morfar

Hej Nikolai
Tillykke med 

de 12 år.

Hilsen
morfar og mormor

Sejerø vil have 
flere turister

Her ses Brit Tipsmark fra Sejerø Kulturhus og Købmandshandelsmuseum, Klaus Perkild fra Sejerø He-
stevognskørsel, Knud Kammeken fra Sejerø Fyr, Jens Thomassen fra Sejerø Golf, Brian Freese fra Sejerø 
Idrætsforening og Henry Larsen fra Kongshøjgård.

Sejerø byder på mange overraskelser... Også på vejene.  Arkivfoto

Besøg Sejerø fyr, der er flot udsigt på klare dage.  Arkivfoto
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OPLEVELSE: En 
gruppe af avisens 
læsere tog i går 
turen rundt på 
Sejerø med hest og 
vogn. Tre brygger-
heste i adstadigt 
tempo trak gæster-
ne rundt til øens 
gåsefarm, fyrtårn 
og købmandsmuse-
um.

Tekst og foto: 
Tove Bonnichsen

SEJERØ: Blide vuggende be-
vægelser blandet op med 
motorens brummen led-
sager os fredag formiddag 
gennem de små bølger i Nek-
selø- og Sejerøbugten med 
kurs mod Sejerby, der er 
Sejerøs »hovedstad«.

Nogle nyder kaffen i ca-
feteriet, mens andre nyder 
den friske luft og de spar-
somme solstråler, der titter 
frem mellem skyerne.

Efter en times sejlads mø-
der vi Klaus Perkild, der 
venter på havnen med heste-
vogn og tre jyske heste. De 
skal de næste timer trans-
portere nogle af avisens læ-
sere rundt på Sejerø.

Jyderne trækker tungt læs
Klunk, klunk, klunk, de tre 
jyske heste - Klaus Perkilds 
bryggerheste - bevæger sig 
dovent ad landevejen fra 
havnen og op mod Sejerby 
for at sætte kurs mod nord. 

De er stabile og stærke - de er 
avlet til at trække det tunge 
læs, og de spiser 30 ton hø om 
året.

- Derinde til højre ligger 
Havnegården. Den drives 
af en pige i 30’erne. Hun har 
øens eneste malkekvægsbe-
sætning med 125 malkekøer, 
fortæller Klaus Perkild i for-
bifarten. 

Det er ikke svært at følge 
med. Tempoet er adstadigt. 
De tre bryggerheste skyder 
en fart på cirka fi re kilome-
ter i timen.

Meget  godt liv at byde på 
Vi kører forbi Dagli’Brug-
sen - byens eneste dagligva-
rebutik. Den værner øbo-
erne om. Det er en af øens 
livsnerver. En anden vigtig 
institution er byens skole, 
der pt rummer 24 skolebørn 
fra 0.-7. Klasse, den rummer 
også førskolebørnene - dem 
er der ni af.

Efter syvende klasse 
venter efterskolen ovre på 
fastlandet - de fl este vælger 
Samsø for tiden. 

Klunk, klunk, klunk. 
Bryggerhestene tramper vi-
dere ud ad landevejen, mens 
Klaus Perkild dirigerer he-
stenes trasken i den smukke 
natur og fortæller os om li-
vet på Sejerø. 

Der bor omkring 370 men-
nesker på Sejerø, og hertil 
kommer cirka 380 sommer-
huse.

- Det er dem, vi lever af. 

Turismen er vigtig. Vi har 
mange ting på Sejerø, som 
ikke andre småøer har. Vi 
har egen læge, vi har heli-
koptertjeneste, vi holder øje 
med hinanden, og så har vi 
landets eneste private rens-
ningsanlæg. Der blev fak-
tisk lavet en særlig Sejerø-
lov, der tillader, at småøerne 
kan have det. Og så har vi 
også det gode rolige liv, for-
tæller han.

Sjællands fjerkræslagteri
De jyske heste har i deres 
adstadige tempo transpor-
teret os mod nord, hvor vi 
gør stop ved Horsekær, hvor 
gåseproducent Laurids Siig 
Christensen venter.

Han driver Danmarks 
største gåsefarm og Sjæl-
lands eneste fjerkræslagte-

ri. Det sidste blev en realitet, 
fordi det blev for besværligt 
at få transporteret de mange 
gæs til Flensborg, hvor det 
nærmeste slagteri ellers be-
fandt sig.

Han startede gåsefarmen 
i 2007. Han er biolog og er 
også med i forskning i fjer-
kræsygdomme, ligesom 
han, som mange andre på 
Sejerø, er optaget af at skabe 
betingelser for bosætning 
og udvikling på øen.

- I 2007 var der fugleinfl u-
enza, og mange stoppede af 
den grund med at producere 
fjerkræ. Det var ude af pro-
portioner, så jeg tænkte, nu 
starter vi. Vores arealer er 
ikke egnet til intensiv land-
brugsdrift. Vi ville være 
nødt til at føre en mængde 
kvælstof til jorden, og på en 

ø ville det hurtigt ende ude 
i havet, fortæller han og pe-
ger på, at der heller ingen 
ræve er til at tage gæssene 
på Sejerø.

Frokosten indtages i slag-
teriet - en tidligere stald, der 
er rustikt og smagfuldt ind-
rettet, og som uden for sæ-
sonen tjener mange andre 
formål. 

Gennemsnitsalder er 70 år
Også Henry Larsen, der er 
formand for beboerforenin-
gen på Sejerø, giver sit besyv 
med.

- Vi har en stor udfordring 
med at få børnefamilier til 
at fl ytte hertil og slå sig ned. 
Gennemsnitsalderen på os 
Sejerøboere er 70 år, så det er 
ikke mange børn, vi produ-
cerer, fortæller han blandt 
andet. 

Øboerne arbejder meget 
med at synliggøre, at man 
sagtens kan bo og leve på 
Sejerø som børnefamilie. 
Udfordringen er især at fi n-
de arbejde på øen.

Klunk, klunk, klunk. Tu-
ren fortsætter mod nord, 
hvor fyrmester Knud Ham-
meken - øens urmager - ta-
ger imod på parkeringsplad-
sen ved Sejerø Fyr.

Lyset i fyr en kulturting 
Knud Hammeken har pas-
set fyret siden 1994, han er 
såkaldt vederlagslønnet 
fyrmester. Det er mange år 
siden, at det var et fuldtids-
job at passe fyret. I midten af 
1960’erne var der tre famili-
er om det. Nu er det ganske 
få timer, det tager, men det 
giver tid til at renovere gam-
le ure. 

- Egentlig kan man jo kla-

re sig uden lys i fyrene i 
dag, hvor man bruger gps, 
men det med lys i fyret er jo 
også en kulturting, og Ma-
rinen bruger dem. Her skal 
de kunne håndværket med 
at navigere, fortæller han, 
mens vi kigger ud over havet 
- og rute T, hvor der passerer 
20.000 skibe om året.

Klunk, klunk, klunk, 
bryggerhestene virrer med 
hoveder og trasker langsomt 
mod Sejerby igen. Benene 
synes trætte, og kusken gi-
ver dem blide »opmuntrin-
ger« med pisken. 

Tilbage i Sejerby er det tid 
til en kaffetår, et kig ind i 
øens købmandsmuseum og 
kulturhus, før bryggerhe-
stene igen trasker mod hav-
nen, hvor færgen til Havnsø 
venter. 

Vuggende gennem Sejerø- 
og Nekseløbugtens små bøl-
ger bringer Sejerøfærgen os 
retur til Havnsø.

redaktionen@sn.dk
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» Vi har mange ting 
på Sejerø, som ikke 
andre småøer har. Vi har 
egen læge, vi har heli-
koptertjeneste, vi holder 
øje med hinanden, og 
så har vi landets eneste 
private rensningsanlæg.

Klaus Perkild

Oplevelser
til læserne

Bryggerhestene bestemte tempoet
Læsere af avisen er klar til hestevognturen på Sejerø.

Klaus Perkild var klar med heste og vogn ved færgelejet.

Til tops i Sejerø Fyr - fyrmester Knud Hammeken er manden med kasket.  

Detalje fra købmandsmuseet i Sejerby.
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ØLIV: Ferieøen 
satser på mere turist-
omsætning.

SEJERØ: Repræsentan-
ter fra turisterhvervet på 
Sejerø har holdt møde, 
med det formål at igang-
sætte tiltag, der kan få 
flere turister til at be-
søge Sejerø. Hver som-
mer gæster rigtig mange 
turister øen, men der er 
plads til flere og især i 
forårs- og efterårssæso-
nen, må der rigtig gerne 
komme mange flere. 

Mødet blev holdt i 

forbindelse med, at 
Sammenslutningen af 
Danske Småøer har fået 
en bevilling af Mini-
steriet for By, Bolig og 
Landdistrikter og fra 
Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling 
af Landdistrikter. Pen-
gene skal bruges, til at 
øge kendskabet til de 27 
danske småøer. Sejerø er 
en af dem. Alt i alt skal 
det nye projekt resultere 
i en større turisme-om-
sætning på øerne, så tu-
ristvirksomhederne får 
en bedre forretning og 
dermed større beskæfti-

gelse. Mødet blev ledet 
af ø-turismeambassadør 
Britta Leth, som er ansat 
i projektet af Sammen-
slutningen for Danske 
Småøer. Hun har en bag-
grund som turistchef, 
og glæder sig meget, til 
at iværksætte nye tiltag 
sammen med turistvirk-
somhederne på Sejerø.

Mange aktiviteter 
Der er allerede mange 
gode aktiviteter som 
Sejerøfestilval, åben 
ø-arrangement, halvma-
rathonløbet Sejerø Run-
den, og guidede ture i 

hestevogn.  Men, der er 
ønske om, at få flere bus-
selskaber, foreninger og 
grupper på besøg. 

Sejerø har meget at 
byde på. Gæster kan ek-
sempelvis tage en tur op 
i Sejerø Fyr med fyrpas-
seren, få en rundvisning 
i kirken af præsten, høre 
den spændende histo-
rie og få rundvisning 
i Sejerø Kulturhus og 
Købmandshandelsmu-
seum, som er helt unikt 
og en lyslevende histo-
riebog fra købmandens 
tid. Der kan også bydes 
på en tur med hestevogn, 
og øen har en fantastisk 
flot natur, så der er alt til 
en totaloplevelse for tu-
risterne.

Bred markedsføring
På mødet blev det beslut-
tet, at Sejerø skal mar-
kedsføres i Danmarks 
Gruppe Guide, der frem-
stilles i 20.000 eksem-
plarer, og distribueres til 
busselskaber, foreninger, 
menighedsråd og så vi-
dere. Derudover skal der 
laves en særlig præsen-
tationsfolder med Seje-
rø’s herligheder. Den 
skal sendes til udvalgte 
busselskaber, så der for-
håbentlig kan tiltrækkes 
flere gæster til 2015 sæ-
sonen og fremover. 

Der er allerede tilbud 
om golfpakker på Sejerø, 

og disse ønskes markeds-
ført mere over for perso-
naleforeninger. 

Sejerø er herlig at op-

leve både på hesteryg og 
på jernhesten, så øens 
cykelruter skal også mar-
kedsføres i større grad.

Tirsdag den 24. juni 2014

Kære Mathilde
Stort tillykke med din 4 års

fødselsdag den 24. juni 2014.
Kæmpeknus fra
Farbror - Mille
Farmor - Farfar

�

�

Vi ønsker til lykke
i Jyderup Posten

Skriv på nedenstående linier teksten der skal stå
i annoncen (bemærk højst 25 ord). 

Fulde navn på den, der skal fejres 
(bringes ikke i avisen):

� 
Sæt kryds, hvis foto er vedlagt, og husk at skrive
navn og adresse bag på billedet, hvis De ønsker det
retur - og vedlæg i så fald frankeret svarkuvert.

50 kroner vedlagt i:

� Check          � Frimærker        � Kontant

Indsendt af:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Sendes til: JYDERUP POSTEN, postboks 70,
4450 Jyderup, mrk. »Vi ønsker til lykke«, 
inden TORSDAG kl. 9.00, ugen før 
indrykning.

Må ikke
sendes
med posten

NB! Ikkeåbent hus annoncer

Hej Oliver
Stort tillykke med de 13 år

den 23. juni.
Håber din dag var helt 

fantastisk.
Knus fra os derhjemme

Kære Ditlev
Stort tillykke med

de 3 år den 24. juni.

Kærlig hilsen
Farmor og Smilla

Kære Oliver
Vi ønsker dig hjertelig 
tillykke med din 13 års 
fødselsdag den 23. juni.
Mange knus og kram

mormor og morfar

Hej Nikolai
Tillykke med 

de 12 år.

Hilsen
morfar og mormor

Sejerø vil have 
flere turister

Her ses Brit Tipsmark fra Sejerø Kulturhus og Købmandshandelsmuseum, Klaus Perkild fra Sejerø He-
stevognskørsel, Knud Kammeken fra Sejerø Fyr, Jens Thomassen fra Sejerø Golf, Brian Freese fra Sejerø 
Idrætsforening og Henry Larsen fra Kongshøjgård.

Sejerø byder på mange overraskelser... Også på vejene.  Arkivfoto

Besøg Sejerø fyr, der er flot udsigt på klare dage.  Arkivfoto
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OPLEVELSE: En 
gruppe af avisens 
læsere tog i går 
turen rundt på 
Sejerø med hest og 
vogn. Tre brygger-
heste i adstadigt 
tempo trak gæster-
ne rundt til øens 
gåsefarm, fyrtårn 
og købmandsmuse-
um.

Tekst og foto: 
Tove Bonnichsen

SEJERØ: Blide vuggende be-
vægelser blandet op med 
motorens brummen led-
sager os fredag formiddag 
gennem de små bølger i Nek-
selø- og Sejerøbugten med 
kurs mod Sejerby, der er 
Sejerøs »hovedstad«.

Nogle nyder kaffen i ca-
feteriet, mens andre nyder 
den friske luft og de spar-
somme solstråler, der titter 
frem mellem skyerne.

Efter en times sejlads mø-
der vi Klaus Perkild, der 
venter på havnen med heste-
vogn og tre jyske heste. De 
skal de næste timer trans-
portere nogle af avisens læ-
sere rundt på Sejerø.

Jyderne trækker tungt læs
Klunk, klunk, klunk, de tre 
jyske heste - Klaus Perkilds 
bryggerheste - bevæger sig 
dovent ad landevejen fra 
havnen og op mod Sejerby 
for at sætte kurs mod nord. 

De er stabile og stærke - de er 
avlet til at trække det tunge 
læs, og de spiser 30 ton hø om 
året.

- Derinde til højre ligger 
Havnegården. Den drives 
af en pige i 30’erne. Hun har 
øens eneste malkekvægsbe-
sætning med 125 malkekøer, 
fortæller Klaus Perkild i for-
bifarten. 

Det er ikke svært at følge 
med. Tempoet er adstadigt. 
De tre bryggerheste skyder 
en fart på cirka fi re kilome-
ter i timen.

Meget  godt liv at byde på 
Vi kører forbi Dagli’Brug-
sen - byens eneste dagligva-
rebutik. Den værner øbo-
erne om. Det er en af øens 
livsnerver. En anden vigtig 
institution er byens skole, 
der pt rummer 24 skolebørn 
fra 0.-7. Klasse, den rummer 
også førskolebørnene - dem 
er der ni af.

Efter syvende klasse 
venter efterskolen ovre på 
fastlandet - de fl este vælger 
Samsø for tiden. 

Klunk, klunk, klunk. 
Bryggerhestene tramper vi-
dere ud ad landevejen, mens 
Klaus Perkild dirigerer he-
stenes trasken i den smukke 
natur og fortæller os om li-
vet på Sejerø. 

Der bor omkring 370 men-
nesker på Sejerø, og hertil 
kommer cirka 380 sommer-
huse.

- Det er dem, vi lever af. 

Turismen er vigtig. Vi har 
mange ting på Sejerø, som 
ikke andre småøer har. Vi 
har egen læge, vi har heli-
koptertjeneste, vi holder øje 
med hinanden, og så har vi 
landets eneste private rens-
ningsanlæg. Der blev fak-
tisk lavet en særlig Sejerø-
lov, der tillader, at småøerne 
kan have det. Og så har vi 
også det gode rolige liv, for-
tæller han.

Sjællands fjerkræslagteri
De jyske heste har i deres 
adstadige tempo transpor-
teret os mod nord, hvor vi 
gør stop ved Horsekær, hvor 
gåseproducent Laurids Siig 
Christensen venter.

Han driver Danmarks 
største gåsefarm og Sjæl-
lands eneste fjerkræslagte-

ri. Det sidste blev en realitet, 
fordi det blev for besværligt 
at få transporteret de mange 
gæs til Flensborg, hvor det 
nærmeste slagteri ellers be-
fandt sig.

Han startede gåsefarmen 
i 2007. Han er biolog og er 
også med i forskning i fjer-
kræsygdomme, ligesom 
han, som mange andre på 
Sejerø, er optaget af at skabe 
betingelser for bosætning 
og udvikling på øen.

- I 2007 var der fugleinfl u-
enza, og mange stoppede af 
den grund med at producere 
fjerkræ. Det var ude af pro-
portioner, så jeg tænkte, nu 
starter vi. Vores arealer er 
ikke egnet til intensiv land-
brugsdrift. Vi ville være 
nødt til at føre en mængde 
kvælstof til jorden, og på en 

ø ville det hurtigt ende ude 
i havet, fortæller han og pe-
ger på, at der heller ingen 
ræve er til at tage gæssene 
på Sejerø.

Frokosten indtages i slag-
teriet - en tidligere stald, der 
er rustikt og smagfuldt ind-
rettet, og som uden for sæ-
sonen tjener mange andre 
formål. 

Gennemsnitsalder er 70 år
Også Henry Larsen, der er 
formand for beboerforenin-
gen på Sejerø, giver sit besyv 
med.

- Vi har en stor udfordring 
med at få børnefamilier til 
at fl ytte hertil og slå sig ned. 
Gennemsnitsalderen på os 
Sejerøboere er 70 år, så det er 
ikke mange børn, vi produ-
cerer, fortæller han blandt 
andet. 

Øboerne arbejder meget 
med at synliggøre, at man 
sagtens kan bo og leve på 
Sejerø som børnefamilie. 
Udfordringen er især at fi n-
de arbejde på øen.

Klunk, klunk, klunk. Tu-
ren fortsætter mod nord, 
hvor fyrmester Knud Ham-
meken - øens urmager - ta-
ger imod på parkeringsplad-
sen ved Sejerø Fyr.

Lyset i fyr en kulturting 
Knud Hammeken har pas-
set fyret siden 1994, han er 
såkaldt vederlagslønnet 
fyrmester. Det er mange år 
siden, at det var et fuldtids-
job at passe fyret. I midten af 
1960’erne var der tre famili-
er om det. Nu er det ganske 
få timer, det tager, men det 
giver tid til at renovere gam-
le ure. 

- Egentlig kan man jo kla-

re sig uden lys i fyrene i 
dag, hvor man bruger gps, 
men det med lys i fyret er jo 
også en kulturting, og Ma-
rinen bruger dem. Her skal 
de kunne håndværket med 
at navigere, fortæller han, 
mens vi kigger ud over havet 
- og rute T, hvor der passerer 
20.000 skibe om året.

Klunk, klunk, klunk, 
bryggerhestene virrer med 
hoveder og trasker langsomt 
mod Sejerby igen. Benene 
synes trætte, og kusken gi-
ver dem blide »opmuntrin-
ger« med pisken. 

Tilbage i Sejerby er det tid 
til en kaffetår, et kig ind i 
øens købmandsmuseum og 
kulturhus, før bryggerhe-
stene igen trasker mod hav-
nen, hvor færgen til Havnsø 
venter. 

Vuggende gennem Sejerø- 
og Nekseløbugtens små bøl-
ger bringer Sejerøfærgen os 
retur til Havnsø.

redaktionen@sn.dk
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» Vi har mange ting 
på Sejerø, som ikke 
andre småøer har. Vi har 
egen læge, vi har heli-
koptertjeneste, vi holder 
øje med hinanden, og 
så har vi landets eneste 
private rensningsanlæg.

Klaus Perkild

Oplevelser
til læserne

Bryggerhestene bestemte tempoet
Læsere af avisen er klar til hestevognturen på Sejerø.

Klaus Perkild var klar med heste og vogn ved færgelejet.

Til tops i Sejerø Fyr - fyrmester Knud Hammeken er manden med kasket.  

Detalje fra købmandsmuseet i Sejerby.


