Team Vespa Øst tur 5. aug. 2017 til Asnæs,
dobbelt museerne Odsherred brandmuseum og
NKT tråd og kabelmuseum. Foto og ref. Ove og Freddy
Ved starten fra Hedelykke mejeri kl. 10.00 var vi 6 personer og
5 Vespa´er, - det blæste og der hang mørke skyer over det
meste af Sjælland og som lignede regnvejr, men vi var fulde af
fortrøstning, i godt humør og havde regntøjet parat.
Freddy var Skipper og havde ved hjælp ad Google ”kørt” turen i
forvejen, men Flemming havde et forslag om at vise os
Søminestationen ved Bramsnæsvig i Isefjord og derefter tage
turen via Munkholmbroen og Holbæk i retning af Nyk. Sj..
Det lød interessant så det blev vi enige om at gøre.
Der var ikke meget at se på Søminestationen, - en søcigar (Torpedo) og en Passivmine (Hornmine) og nogle
bygninger fra 1883, som RUC var ved at sætte i stand til brug for kursus aktivitet, men stedet ligger skønt ud til
fjorden og i fred og ro ca. 5 km fra alfarvej gennem skoven ad en smal asfalt vej der havde set bedre dage.

Søminestationen, Hovedbygningen set fra søsiden, - udsigt ud over Bramsnæsvig og 2 eksempler på søminer.

Turen fortsatte videre og Flemming ledte os ”bag om” Holbæk, forbi lystbådehavnen og en perlerække af
skønne villaer der ligge i første række med udsigt til Holbæk fjord og efter at have passeret industrihavnen
fandt vi den gamle vej mod Nyk. Sj., hvor vi drejede mod Asnæs ved Tuse og snart var vi ved museet i så god
tid før åbningstidspunktet kl.13, at vi i det lune vejr med kun slørskyer der delvis skjulte solen, kunne spise
vore medbragte madpakker på en af de udendørs siddepladser.

Brandmuseet rummer flotte rednings køretøjer af enhver art, som i udstillingstiden holder med blå blink, redningsudstyr, Tekno trykstøbte model brandbiler, uniformer og kasketter fortjenstmedaljer og et omfattende
arkiv og bibliotek. I museet sluttede vort medlem Jeremy Derby sig til gruppen, som fortsatte hen til
nabobygningen der rummer produktions maskiner og apparater, illustrative opstillinger med 1/1 størrelse,

personlignende giner, hundredvis af forskellige kabeltyper og emner, søm og skruer, lavet ud af tråd, samt
fotostater fra interiøret på fabrikken i Priorparken, det oprindelige NKT fabriksanlæg i Glostrup.
Dem der nåede at se NKT / Nilfisk / udstillingen i Priorparken inden den blev afviklet i 2015, vil bemærke, at
udstillingen i Asnæs kun er en skygge af den i Glostrup, men absolut alligevel et besøg værd.

Der indgår altid Kaffe og kage i Team Vespa turene og Jeremy kendte et sted i Høve, kun 4 km fra de 2
museer, som han gerne ville vise os, og hvorfra der var en flot udsigt over Sejerøbugten.
Cafeén var nyistandsat og åbnede i foråret med nyt ejerpar, så alt var tiltalende og udsigten skuffede ikke,
faktisk var vi alle meget begejstrede og ikke overraskende, hedder dette udflugtsmål da også Café Udsigten
og ligger på Veddingevej nr. 4 og er nærmeste nabo til Høve vandrehjem.
Stedet serverer kaffe og kage for en 50´er og udsigten er gratis og rigelig og da der var klart sigt, kunne man
se næsten helt ud til færgelejet på Sjællands Odde.

Hjemturen var fri, men nogle af os valgte at lægge turen via
Munkholmbroen og for egen regning købe is i kiosken hvor tidligere
Langtved Færgekro lå.
Undertegnede havde den lille ekstra oplevelse, at min Vespa Sprint
strejkede da jeg skulle videre fra Jespers adresser om morgenen.
Gode råd var dyre for jeg havde påtaget mig at være skipper på
turen, men Jesper reddede min dag ved at låne mig sin Vespa Super
og måtte så selv undvære at deltage. Hvilken gestus.
Da jeg 8 timer senere var tilbage ved Jesper, havde han kikket på
min Sprint og sørget for at jeg kunne køre de sidste 3 km hjem til
egen adresse og på egen maskine. Stor tak til Jesper og til
deltagerne der trodsede udsigten til dagsregn, hvilket ikke skete.

