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FERIE & FRITID Søndagstur

 Det er ikke ofte, en kollega ved 
frokostbordet siger „I søn-
dags kørte vi ud til fyret og 

drak en kop kaffe og så solen gå ned”.
Langt oftere hører man „Vi tog 

lige et smut til London og fik po-
wershoppet lidt” eller „Vi var på 
weekendwellnessophold på et gods i 
det sydfynske”.

Skal et afbræk fra hverdagen vir-
kelig koste et overtræk og en fridag? 
Absolut ikke. Hvis bare du har lidt 
benzin på bilen og lidt kaffe på ter-
mokanden, kan du let komme ud og 
se lidt nyt og få følelsen af at have 
været væk hjemmefra.

Det vidste rigtig mange bileje-
re tilbage i 1960-70’erne, da bilen 
blev hvermandseje i Danmark. Mor 
og far pakkede skovturstæppet og 
børnene ind i bilerne og kørte søn-
dagsture ud i det blå uden andet for-
mål end at komme væk fra parcel-
huskvarteret og ud at se sig omkring. 
Hvorfor er det ikke populært mere?

Det er det faktisk. Der er stadig 
nogle, der nyder at komme ud på de 

Hvad blev der af søndagsturen? En køretur for turens skyld. 
Motor lægger tæppet og madkurven i bagagerummet og møder 
nogle af dem, der holder traditionen i live 
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motorcykel og en klub at køre i kor-
tege med, så er der masser af gode 
grunde til at tage familien med på tur 
ud i det danske sommerland.

Godt for hjernen
Har man brug for lidt videnskabelig 
dokumentation for den påstand, skal 
man bare spørge speciallæge i psy-
kiatri Peter Lund Madsen, der selv 
er passioneret „søndagsbilist”. Ifølge 
ham er en søndagstur lige det afbræk, 
man kan have brug for efter en travl 
arbejdsuge.

– Det er jo vigtigt, at man sæt-
ter hjernen i frigear og oplever noget 
uden et fast, forudbestemt formål. 
Og det gode er, at familien siger „Nu 
skal vi lave noget sammen”, i stedet 
for at man sidder derhjemme og lige 
ordner noget på nettet eller ser TV, 
siger han.

Han og familien, der bor på Fre-
deriksberg, kører som regel mod syd-
øst og er ofte endt på Stevns, når de-
res Mercedes 190 fra 1963 skulle 
luftes.

En, der ikke spår søndagsturen 
den store genopblomstring, er lektor 
og trafikforsker ved Roskilde Univer-
sitet Malene Freudendal-Pedersen. 
Hun peger på, at danskernes mang-
lende lyst til at køre tur skyldes, at bi-
lerne har mistet nyhedens interesse.

– Dengang man kørte søndagstur, 
var det helt nyt at have bil. Bilen gav 
en enorm frihed, i forhold til hvad 
man havde haft tidligere. Den frihed 
og følelse af, at man kunne komme 
ud i det blå, se noget nyt og besøge 
nye steder, havde man ikke haft før. 
Det at køre er gået fra at være no-
get særligt og eksklusivt til at være 
en hverdagsagtig nødvendighed, si-
ger hun.

Men søndag er ikke hverdag. Skal 
der ske lidt, uden at det bliver dyrt 
eller besværligt, så sæt jer ud i bilen, 
og kom afsted. For som Peter Lund 
Madsen siger, så kræver en søndags-
tur kun tre ting:

– Man skal have et sted at køre 
hen, man skal have godt selskab, og 
man skal have masser af tid.

Hvor skal vi hen, du?
Hvis du vil ud at køre med familien, men mangler en idé 
til, hvor turen skal gå hen, så har Motor masser af gode 
forslag til søndagsture. På FDMs hjemmeside ligger der 
køreruter overalt i landet. Pluk små bidder ud af de lange 
ture, og kom afsted – der er masser af hygge og oplevelser 
derude.
Klik ind på www.fdm.dk/koererute

Tag cyklen med i bilen
Trænger I til lidt luft og motion, så kan det være en idé at 
lægge en lille køretur ind i den store tur. Tag cyklerne med 
i bilen, og kør ud et sted, I aldrig har cyklet før, og oplev 
naturen eller småbyerne på tæt hold. Det giver en helt an-
den oplevelse, når man oplever tingene i et lidt langsom-
mere tempo – og god appetit på både madpakke og kaffe.

krogede veje med de små bakker og 
køre igennem de store skove. En af 
dem er Anders Peter Eeg, der om 
sommeren kører søndagstur sammen 
med andre MG-entusiaster.

– Vi er en del, der kører for hyg-
gens skyld. Det handler om at kom-
me ud i det gode vejr og få „kasketten 
af ”, siger han og hentyder til, at de 
åbne engelske sportsvogne skal køres 
med taget nede.

– Vores ture går forskellige ste-
der hen. Vi kører ud og får en god 
naturoplevelse. Man ser naturen på 
en helt anden måde, når man kører 
tur. Så holder vi et par pauser, hvor 
vi snakker om bilerne og hygger os. 
Et sted drikker vi kaffe, og så spiser 
vi frokost det næste, inden vi ven-
der hjem igen, fortæller Anders Pe-
ter Eeg.

Ud – og hjem igen
En anden, der ikke har pensioneret 
søndagsturen, er Keld B. Pedersen, 
der kører tur den sidste søndag i hver 
måned. Keld kører ikke alene. Han 

arrangerer ture for medlemmerne af 
BMW MC Klub Danmark, og han 
nyder at komme på tur.

– Vi skal bare ud at se og opleve 
noget. På de ture, jeg kører, tager vi et 
eller andet sted hen, hvor der er lidt 
hyggeligt – og så kører vi hjem igen, 
siger han og fortæller, at det ikke be-
høver at kræve så meget at køre søn-
dagstur.

– Det eneste, man skal have med, 
er penge, så man kan få en is eller en 
kop kaffe, hvor man kommer frem, 
siger Keld, som tager sine søndagstu-
re på en BMW R 1200 RT fra 2007. 
Han har kørt meget i bil og på mo-
torcykel altid, og det synes han sta-
dig er hyggeligt.

For Keld opstår søndagstursmagi-
en, når man nyder landskabet og na-
turen og får en på opleveren.

– Sådan en tur i maj måned gen-
nem en dansk bøgeskov – det er no-
get af det mest fantastiske, man kan 
forestille sig, siger Keld B. Pedersen. 

Selvom man ikke har en klassisk 
engelsk sportsvogn eller en stor tysk 


