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Der kommer mange nye campister 
i disse år så lad os lige fortælle lidt 
om Campingferie.dk, Campingbla-
det.dk og manden bag.

Peer Neslein startede i 1987 
med at udgive bøger om 
camping i takt med at han 
sammen med sin kone Lis-

beth og børnene Signe og Rasmus 
tog på campingferie. En af bøgerne 
var “I campingvogn til Sovjetunio-
nen” hvor Peer kørte til Moskva.

I 90’erne skrev Peer artikler til 
FDM, DCU og andre blade og avi-
ser om camping. I midten af 90’er-
ne startede han Campingferie.dk 
som blev den første og største cam-
pingportal, hvilket den stadig er ik-
ke mindst pga de daglige nyheder 
året rundt.

Omkring år 2000 gik Peer i gang 
med at producere film på sine rej-
ser og i 2002 fik han ideen til at lave 
Ekspeditioner som Gibraltar-Nord-
kapp (Europas længste camping-
tur), Ekspedition Polarcirklen, Eks-
pedition Nordkapp osv, samtidigt 
med at han fik ideen til at lave dag-
bøger på internettet så campister 
kunne følge hans rejser fra dag til 
dag. I dagbøgerne indgik (som det 
stadig gør) film, når han var/er på 
campingture. Mange af disse film 

fra den gang og op til i dag kan du 
se på Campingferies YouTube kanal 
hvor der ligger over 1.000 camping-
film. Et skattekammer af camping- 
og rejsefilm.

I 2003 fik Peer ideen til Camping-
bladet.dk som i 2017 blev det før-
ste digitale campingblad med film i. 
Bladet er ganske gratis og udkom-
mer 4 gange om året i januar, marts, 
maj og oktober. Bladet er på 100 si-
der og kan læses på smartphonen, 
tablet, PC og Mac.

I 2004 var Peer den første cam-
pist der kom til Nordkapp om vin-
teren med en campingvogn på kro-
gen. Andre Ekspeditioner har bragt 
ham til Afrika, gennem Rusland, til 
Istanbul, Sicilien, Lands End i Eng-
land, Sank Petersborg, Murmansk, 
Pilgrimsruten til Santiago de Com-
postela osv. Hertil kommer afstik-
kere til USA i forbindelse med hans 
guidede campingture som han star-
tede i 2008. Næste guidede tur går 
til Nordkapp, men det bliver nok 
først i juni 2022. Alle ture foregår 
med en campingvogn på krogen el-
ler i en autocamper. Deltagerne kø-
rer i deres egne vogne.

Peer er selv ivrig fotograf, journa-
list og elsker at filme og redigere si-
ne ting når han er på farten. 

Manden bag 
Campingferie.dk
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Vi mangler 
vogne - Skal vi 

sælge din 
campingvogn?



Han har valgt at sætte kursen 
mod ”Bjergene i Odsherred” 
og det kan måske få nogen til 
at trække lidt på smilebån-

dene, men det er Peer ligeglad med. 
Han kender området rigtig godt og 

ved at de fleste vil blive overraskede 
hvis de følger i hans hjulspor. I for-
bindelse med Peers tur er der ligele-
des produceret film som indeholder 
hele turen og hans oplevelser, se-
værdigheder, natur, kultur, historie 

og selvfølgelig gennemgang af Ca-
ravelair campingvognen og Dome-
tic luftteltet. Filmene finder du her i 
bladet efter denne artikel.

Peer Neslein er taget på en campingtur hvor han foruden af 
opleve dejlig dansk natur, graver lidt i historier i Odsherred, 
men han skal også teste en ny Caravelair campingvogn og et 
nyt Dometic lufttelt. 

Bjergene i
Odsherred

Peer Neslein fortæller: 
Her holder jeg ved udsigten 
ved Høve stræde hvor du ser 
ud over Sejerø bugt med dej-
lige sandstrande. Høve stræ-
de er i øvrigt (i folkemun-
de) Danmarks eneste pas da 
det slynger sig stejlt op gen-
nem et s-sving og drejer man 
af til udsigten kan det være 
en udfordring i en bil med for-
hjulstræk med en camping-
vogn på krogen. Jeg tog tu-
ren uden problemer i min 
Ford Kuga med den nye Ca-
ravelair på 1400 kg total på 
krogen. Du kan i øvrigt ople-
ve Tour De France 2022 feltet 
og hele karavanen kører gen-
nem Odsherred og mon ikke 
Høve stræde er en del af ru-
ten gennem området.



FRA UDSIG-
TEN VED HØVE 
STRÆDE er der 
udsigt til Estershøj 
og den store min-
desten på toppen, 
som jeg selvfølgelig 
skal op og se.

Bjergene i
Odsherred

Estershøj og den 
store mindesten



JEG NÆRMER 
MIG TOPPEN AF 
ESTERSHØJ. I bag-
grunden ser du Høve 
by og den gamle møl-
le. Når du er på vej op 
kommer du automatisk 
til at tænke på at dette 
må da være bjerge så-
dan som du puster.

LIGE FØR TOP-
PEN står denne 
bænk og råber at jeg 
skal komme og sætte 
mig lidt ned og nyde 
udsigten, men jeg vil 
først op til toppen.

Bjergene i
Odsherred



DANMARKS NÆST-
STØRSTE GENFOR-
ENINGSSTEN på ca. 
25 tons, som i løbet af 
sommeren 1920 blev op-
stillet på den 89 meter høje 
Esterhøj ved Høve i Vest-
sjælland. Stenen blev ved 
heste- og menneskekraft 
slæbt de 2½ km fra strand-
kanten ved Sejrø-bug-
ten op tll bakketoppen. Ar-
bejdet stod på over 11 da-
ge og på de stejleste af-
snit deltog 22 heste og op 
til 500 mennesker i at træk-
ke den enorme sten un-
der opsyn af direktør Falck 
fra Falcks redningskorps 
og med værktøj og grej fra 
B&W's skibsværft i Køben-
havn. Arbejdet blev udført 
hver aften efter kl. 19, så 
flest mulige af de unge kar-
le på egnen kunne deltage.

INSKRIPTIONEN 
ER FORFATTET AF 
SOGNEPRÆST N.A. 
JENSEN, Møgeltønder 
og skrevet med versaller 
for at bogstaverne skulle 
minde om runer:

"DØREN STÆNGTES.
MAGTEN KUED.
HJERTER LÆNGTES.
HAABET LUED.
GUD DET LEDTE.
TRO VAR FAST.
UNDRET SKETE.
LÆNKEN BRAST" 

Billedet på stenen er ud-
ført af kunstneren Troels 
Trier fra Vallekilde Høj-
skole og forestiller en stili-
seret løve, måske inspire-
ret af Istedløven.

Bjergene i
Odsherred



FRA GENFOR-
ENINGSSTENEN 
PÅ ESTERSHØJ 
kan du se 2 andre 
gravhøje, hvoraf den 
ene er hegnet ind og 
den skal vi over og se 
nærmere på, for den 
har en helt speciel hi-
storie som bringer os 
op til i dag.

HØJEN RUMMER OLE 
OLSENS GRAVKAM-
MER og blev indrettet af film-
pioneren og skaberen af Nor-
disk Film Kompagni, Ole Ol-
sen (1863-1943).
Broncealderhøjen blev i 1935 
udgravet af Nationalmuseet, 
på foranledning af Ole Olsen, 
på hvis jorder højen lå. Han fik 
herefter myndighedernes til-
ladelse til at indrette højen til 
gravkammer for sig selv, sin 
hustru og den nærmeste ef-
terslægt. Gravkammeret blev 
derefter forseglet og kan tid-
ligst åbnes 2143.
Gravkammeret indeholder kun 
urner, og der er ingen kunst-
genstande eller andre værdier 
af nogen art i kammeret. Grav-
kammeret er ikke tilgængeligt 
for offentligheden. Gravkam-
meret vil i henhold til Ole Ol-
sens bestemmelser blive luk-
ket og forseglet af Nationalmu-
seet 10 år efter, at det sidste 
berettigede familie-medlem er 
urnesat i højen. Tilsynet med 
gravkammeret overgår heref-
ter til Nationalmuseet.

Bjergene i
Odsherred



OLE OLSENS GRAV-
HØJ LIGGER TÆT PÅ 
GENFORENINGSSTE-
NEN PÅ ESTERSHØJ. 
Det er utroligt at tænke på 
at for 100 år siden var Nor-
disk film et af verdens stør-
ste filmselskaber. Den dag i 
dag er Nordisk Film still go-
ing strong.

JEG ER TILBAGE VED 
MIT VOGNTOG. Mange 
ville sikkert været startet med 
at køre til en campingplads 
og stille campingvognen op, 
men jeg er på testtur med 
vognen så jeg synes det er 
vigtigt at have den med rundt 
så jeg får en fornemmelse af 
hvordan den er at køre med 
og komme rundt. Det er og-
så derfor jeg kører hele året. 
Så kan jeg teste vogne un-
der de forhold de er bygget 
til. Men jeg skal videre på 
min tur i Odsherred på Vest-
sjælland som har så meget 
at tilbyde sine gæster næ-
sten uanset hvad du interes-
serer dig for.

Bjergene i
Odsherred
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Udtørring af
Lammefjorden

HER SER DU LAMME-
FJORDEN FØR OG 
EFTER UDTØRRINGEN. 
Den grønne del er den ud-
tørrede Lammefjord.

HER STÅR JEG PÅ 
AUDEBODÆMNINGEN 
som adskiller den udtørrede 
del og resten af Lammefjor-
den. Du kan se lidt af fjor-
den med det blå vand på 
kortet. Det farvede område 
er det tørlagte område.



Bjergene i
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Efter inddæmning og tørlæg-
ning af næsten 6000 ha i be-
gyndelsen af 1900-tallet er det 
meste nu landbrugsland. Her-

fra kommer de kendte Lamme-
fjordskartofler og Lammefjordsgu-
lerødder, som dyrkes på henholds-
vis 1000 ha og 300 ha af det ind-
dæmmede areal og begge er omfat-
tet af EU-kvalitetsmærkeordning 
BGB (Beskyttet Geografisk Beteg-
nelse). Det skal bemærkes at sted-
navnet Lammefjorden både anven-
des om det inddæmmede område 
og om den resterende fjord (nord 
for Tuse Næs).

1841
I 1841 påbegyndtes inddæmnin-
gen af den nordlige gren af Lam-
mefjorden - Sidingefjord (afmær-

ket med mørkegrøn på kortet). Et 
projekt, der kom til at strække sig 
over 40 år.

1873
I april 1873 påbegyndtes selve ind-
dæmningen af Lammefjorden med 
Lensbaron G. F. Zytphen Adeler 
fra Dragsholm i spidsen som idé-
mand. 

1874
September 1874 blev Audebodæm-
ningen 
lukket, og januar 1875 påbegynd-
te man udpumpningen af det lyse-
grønne område på kortet.

Udtørringsprojektet
Hele udtørringsprojektet af Lam-
mefjorden varede over et halvt år-

hundrede.  Hvert år blev de igang-
værende projekter forsinket med 
vinterens komme, når frosten gjor-
de det umuligt at arbejde med jor-
den. I forbindelse med de 2 Ver-
denskrige var der også forsinkel-
ser, foruden de løbende økono-
miske vanskeligheder, overskri-
delse af budgetter, og ikke mindst 
uenighed samarbejdsparterne og 
de forskellige interessenter imel-
lem. Gennem de mange årtier blev 
der desuden foretaget løbende ud-
videlser af grøfter og kanaler, for-
bedring af pumpestationen og ikke 
mindst dæmningen. 

1943
I 1943 var hele Lammefjorden en-
delig forvandlet til land.

Lammefjorden er en 
fjordarm på Isefjorden
i Odsherred nordvest for Holbæk



Pumpestationen 

Bjergene i
Odsherred

Omkring 1874-75 opførtes et 
maskinhus nær Audebo-
dæmningen til de 5 damp-
maskiner og tilhørende 6 
kedler og 10 snegle, der 

skulle pumpe Lammefjorden tør.
- I begyndelsen af 1900 tilføjes 3 

vindmotorer.
- Efter en stor storm i 1921 tages 2 

nye, store vindmotorer i brug. I det 
lange løb er vindmotorerne dog for 
ustabile og vejrafhængige.

- 1926 bygges en ny pumpestati-
on, og en elektrisk centrifugalpum-
pe, på tidspunktet landets største, 
erstatter det gamle dampmaskine-
anlæg og tilhørende snegle. Pum-
pen er stadig aktiv den dag i dag.

- 1939 udbygges pumpestatio-
nen, og 2 nye elektriske pumper til-
føjes. Disse blev udskiftet i 2004, og 
de kan tilsammen pumpe 14.000 m³ 
vand i timen med en løftehøjde på 
7,5 m. Hvis der er meget vand kan 
den gamle pumpe fra 1926 også ta-
ges i brug, hvilket giver yderligere 
6.000 m³ i ydeevne.

Fakta om Lammefjorden
- I dag er Lammefjorden med si-
ne 11.000 tønder land Nordeuropas 
største inddæmmede areal, svaren-
de til 10.000 fodboldbaner.

- Den har ca. 40 km ringkanal 
med dige og over 50 km åbne og 
rørlagte vandløb.

- Audebodæmningen er 2260 m. 

lang og har 2 sluser, der fungerer 
som afløb for ringkanalen. Desuden 
er der en 3. sluse mod vest til Nek-
seløbugt.

- I dag bor der omkring 3.246 
mennesker på den tidligere fjord-
bund, som ligger fra 1-7,5 meter un-
der dagligt vande. Og der ligger ca. 
158 landbrugs-ejendomme på Lam-
mefjorden.



Bjergene i
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På bunden af
Lammefjorden

VI HOLDER MIDT PÅ 
HAVBUNDEN PÅ DEN 
UDTØRREDE LAMME-
FJORD. Den største dybde 
var 7.5 meter. Så hvis van-
det kom tilbage ville vi holde 
mange meter under havover-
fladen. Mindestenen fortæl-
ler om udtørringen

MINDESTENEN MIDT 
PÅ HAVBUNDEN på den 
udtørrede Lammefjord. 



VI ER KØRT TIL FÅRE-
VEJLE FOR AT KIGGE 
PÅ STATUEN AF MAN-
DEN BAG DET STORE 
UDTØRRINGSARBEJ-
DE, nemlig Lehnsbaron Ge-
org Zypthen-Adeler, ejer af 
Dragsholm slot. Han døde i 
1878, før tørlægningen var 
færdig, men det var ham der 
fik skubbet projektet i gang. 
Han var således en meget 
afholdt mand i området. 

SOM TAK FOR ZYTPHEN-
ADELERS STORE ARBEJDE 
foreslog en gruppe borgere at rejse 
en statue af baronen. Der blev star-
tet en indsamling, men beløbet var 
kun højt nok til at få lavet en buste 
af Zytphen-Adeler. Da man jo hav-
de fortalt vidt og bredt om statuen, 
var gode råd dyre – løsningen blev, 
at man købte en forholdsvis billig 
statue af Enrico Dalgas (medstifter 
af Det danske Hedeselskab i 1866) 
og erstattede hans hoved med 
Zytphen-Adelers, og derfor er sta-
tuen, der står i Fårevejle Stations-
by, lidt pudsig – Dalgas' velkend-
te positur fra heden med baronens 
hoved med "blød" hat. Men Zytp-
hen-Adeler blev hædret som han 
fortjente. Statuen blev rejst i 1928. I 
øvrigt ville statuen stå i vand til ank-
lerne hvis lammefjorden ikke var 
blevet udtørret.

Manden bag
udtørringsarbejdet

Bjergene i
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Fårevejle Kirke og 
Jarlen af Bothwell

Bjergene i
Odsherred

HER KAN DU SE MERE 
AF NORDKANALEN. 
Men jeg er stoppet ved kir-
ken for at se dens forbindel-
se med Zypthen-Adeler fami-
lien og Dragsholm Slot. 

IKKE LANGT FRA STATU-
EN AF ZYPTHEN-ADELER 
LIGGER FÅREVEJLE KIR-
KE som du ser på billedet. Den 
ligger højt hævet og har ligget li-
ge ud til Lammefjorden som nu 
afvandes via Nordkanalen der 
løber nede foran kirken. 

DEN FORRESTE STOLE-
RÆKKE I KIRKEN TIL-
HØRER DRAGSHOLM 
SLOT og viser slottets store 
tilknytning til området. Men 
der er endnu en ting i kirken 
som binder den til Drags-
holm slot og svaret skal vi 
finde nede i et kapel under 
kirken.



Bjergene i
Odsherred

FÅREVEJLE SOGNS MEST BERØM-
TE PERSON, DEN SKOTSKE JARL 
AF BOTHWELL, ligger i et kapel under 
Fårevejle kirke.
Han levede fra 1536 til 1578, og fik en 
yderst dramatisk livshistorie, der involvere-
de kongelig kærlighed, mod, mord, storpo-
litik, fangenskab, sindssyge og død. Egent-
lig hed han James Hepburn og han var bå-
de storadmiral over Skotland og sherif for 
Edinburgh. Jarlen var deltager i tidens re-
ligionskrig mellem katolikker og protestan-
ter, han rejste til både Norge og Danmark, 
og blev (muligvis) gift med en norsk adels-
dame, selv om han allerede var gift hjemme 
i Skotland. I 1565 blev han kaldt tilbage til 
Skotland af dronning Maria Stuart. Dronnin-
gen var allerede gift med lord Darnley, men 
han blev myrdet to år senere! Jarlen tiltaltes 
for mordet, men blev frifundet, da de andre 
skotske jarler stillede sig bag ham.
Herefter blev jarlen skilt for at kunne gifte sig 
med Maria Stuart, vistnok mod hendes vilje. 
Der bredte sig en opstand mod både dron-
ningen og jarlen; den første blev fængslet, 
den anden flygtede til sit hertugdømme Ork-
ney- og Shetlands-øerne, og siden vide-
re – forklædt som matros – til Bergen i Nor-
ge. Han blev fængslet af den danske kong 
Frederik d. II som brik i et større politisk spil. 
I juni 1573 blev jarlen indsat som fange på 
Dragsholm slot, hvor han døde som sinds-
syg i slottets fangekælder i 1578 efter i alt 
11 års dansk fangenskab.
Jarlen af Bothwell blev gravsat i Fårevej-
le kirke, hvor han gennem mange år lå i en 
glaskiste i et rum, man fik adgang til gen-
nem kirkens gulv. I 1949 fik jarlen sit sidste 
hvilested i den nuværende krypt under kir-
ken - fra 1976 i en lukket egetræskiste. Der 
er fri adgang til jarlens kapel under kirken. 
Her kan man se hans våbenskjold og oprin-
delige kistelåg, samt få lidt informationer.

LÅGET fra Jarlens 
oprindelige kiste.

MINDESKILT for 
Jarlen af Bothwell
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Sanddobberne 
Camping

MIDT I ALLE
HERLIGHEDERNE som vi 
kigger på ligger Sanddobber-
ne Camping i et dejligt områ-
de lige ud til vandet. Her vil vi 
slå lejr og bruge den som ud-
gangspunkt for resten af de 
steder vi mangler at se i områ-
det, hvor vi ikke lige kan have 
campingvognen med.

VI HAR FUNDET EN 
PLADS, hvor vi vil stille vo-
res lånte Caravelair Artica 520 
op så vi kan sætte det nye Do-
metic Club Air Pro 390 S luft-
telt op.

RULLERNE KØRES 
NEMT IND TIL DÆKKE-
NE og er klar til at flytte cam-
pingvognen, som har en to-
talvægt på 1400 kg. Det vi-
ser sig at være barnemad for 
moveren der kan klare op til 
2500kg. Rullerne er 2 delte så 
der er 2 ruller på hvert dæk.

SÅ NU KAN JEG 
LIGE TESTE 
QUATTRO PLA-
TINUM MOVE-
REN på vognen 
som er fuldautoma-
tisk og så har den en 
nem fjernbetjening 
med et lille display og 
en joystick. Jeg har 
ikke kigget i brugsan-
visningen men prø-
ver mig frem.
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JEG HOLDER ET STED, 
HVOR MOVEREN SKAL 
TRÆKKE CAMPING-
VOGNEN op ad bakke og 
det klarer den rigtig flot. Den 
kører faktisk hurtigere end jeg 
er vant til med movere og den 
drejer i flydende bevægelser 
når jeg trykker joysticken i den 
retning jeg vil have den kører. 

VORES CAMPING-
VOGNE ER PÅ 
PLADS og vi går i 
gang med at sætte luft-
teltet op. Se mere på 
filmen.

VI ER HELDIGE MED 
VEJRET MED BLÅ HIM-
MEL men det blæser så vi 
valgte at droppe havudsig-
ten, hvor der ellers er nog-
le gode pladser med udsigt. 
Men vi holder på et dejligt sted 
da Sanddobberne har mange 
spændende pladser. 

Se omtale af Cara-
velair Artica 520 og 
Dometic Club Air Pro 
390 luftteltet efter 
denne artikel.
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700 METER (FUGLEFLUGT) 
VÆK FRA SANDDOBBERNE 
CAMPING LIGGER DRAGS-
HOLM SLOT, som efter at have 
været stamhus (allodialgods, som 
kunne arves af døtre) og som i en 
årrække hed Adelersborg i 1843 
skiftede til baroni under lensbaron 
Georg Frederik Otto Zytphen-Ade-
ler, som i 1868 genoptog brugen af 
navnet Dragsholm Slot. 
G.F.O. Zytphen von Adeler var en 
driftig mand og var bl.a. initiativtager 
til inddæmningen af Lammefjorden 
som nævnt tidligere.

DRAGSHOLM SLOT ER I 
MANGE ÅR DREVET SOM 
1. KLASSES HOTEL og re-
staurant (Michelin stjerner) i top-
klasse hvor der er mulighed for 
at afvikle stort set alle former for 
arrangementer med overnatnin-
ger og mange aktiviteter.

JARLEN AF 
BOTHWELL I DRAGS-
HOLMS FANGEKÆL-
DER. Dragsholm slot har 
800 år på bagen og er bl.a. 
kendt for at have haft Jarlen 
af Bothwell i sin fangekælder. 
James Hepburn (ca. 1536 – 
14. april 1578) var en skotsk 
adelsmand, kendt i Danmark 
som Jarlen af Bothwell, der 
endte sit liv som statsfange 
i Danmark i Dragsholm Slot, 
hvor han sad fængslet fra 
1573 til sin død i 1578. Han 
blev bisat i Fårevejle Kirke, 
hvor et mumificeret lig siden 
1858 antages for hans. 

Dragsholm Slot

HERUNDER SER DU SLÆGTEN von Zypthen-Adelers periode
af ejerskab af Dragsholm Slot. 
(1694-1727) Frederik Christian von Adeler
(1727-1757) Christian von Lente af Adeler (søn)
(1757-1785) Conrad Wilhelm Adeler (nevø)
(1785-1816) Frederik Adeler (søn)
(1816-1836) Bertha Moltke gift Adeler
(1836-1878) Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler (datters datters ægtefælle)
(1878-1908) Frederik Herman Christian de Falsen Zytphen-Adeler (søn)
(1908-1932) Georg Frederik de Falsen Zytphen-Adeler (søn)
(1932-1936) Slægten von Zytphen-Adeler



Bjergene i
Odsherred

Mausoleum for 
Zypthen-Adeler
efterkommere

I BRYDEBJERG SKOV 
(TÆT PÅ DRAGSHOLM 
OG VEJRHØJ) findes der 
4 gravhøje, hvoraf en ud-
gør Brydebjerg-monumen-
tet, som består af en obelisk 
rejst 1873 af taknemmelige 
beboere af Baroniet Adelers-
borg og et gravkapel for den 
sidste baron og hans frue på 
Adelersborg, nu Dragsholm 
Slot.

OBELISKEN I 
BRYDEBJERG 
skov mellem Drags-
holm og Vejrhøj.           

DER ER TALE OM EN "OBELISK" 
ELLER ÆRESSTØTTE rejst for mid-
ler indsamlet blandt godsets bønder og 
afsløret ved en stor folkefest den 6. ju-
li 1873, sat til minde om den daværen-
de godsejer på Dragsholm, Lehnsbaron 
Georg Frederik Otto Zytphen-Adler og 
hans hustru. Baronen var selv til stede 
og modtog hyldesten fra de bønder, som 
han rent faktisk havde gjort mere for, end 
det var sædvane. Den er sat det år hvor 
Lehnsbaronen overtog styringen af ud-
tørringen af Lammefjorden. Georg Fre-
derik Otto von Zytphen-Adler blev født i 
København i 1810 og nedstammede fra 
den hollandske adelsslægt von Zytphen. 
Da han i 1836 giftede sig med Berthe 
Henriette Frederikke Løvenskiold, blev 
han samtidig godsejer på Dragsholm og 
i 1838 blev slægten Zytphen-Adler op-
taget i dansk adelstand. Han var en af 
drivkræfterne bag dræningen af lamme-
fjorden i 1873, der tørlagte ca. 5000 ha 
frugtbar jord. Bag de solide døre til grav-
mælet ligger Lehnsbaron Georg Frederik 
Otto Zypthen-Adelers barnebarn og hu-
stru begravet. Den sidste baron i slæg-
ten von Zypthen Adeler døde således i 
1932 og hans frue allerede i 1922. 



Bjergene i
Odsherred

Korevlerne

KOREVLERNE ER EN 
LAGUNE MIDT MEL-
LEM TO SANDREVLER. 
Det er et område, der i lang 
tid lå under vand, indtil det 
voksede frem i begyndelsen 
af 1900-tallet efter en vold-
som storm. Området er der-
for omtrent 100 år gammelt 
og rummer vilde dyr, sjældne 
planter og en natur, som bå-
de består af sandklitter, kyst-
laguner, klitheder samt stran-
deng og -sump.

KITESURFING UD FOR 
SANDDOBBERNE CAM-
PING med med Nekselø 
som baggrund. Billedet er ta-
get med kraftig tele så Nek-
selø er rykket tættere på end 
i virkeligheden.

KITESURFING både 
inden for og uden for ko-
revlerne ved Sanddob-
berne Camping.



Bjergene i
Odsherred

Vejrhøj
- Sjællands tredje

højeste punkt

V ejrhøj midt i Bjergene er 
med sine 121 meter over 
havet det højeste punkt 
og dermed kronen på det 
særprægede moræneland-

skab. Vejrhøj er en bakke med en 
stor gravhøj, beliggende ved Nek-
selø Bugt i Odsherredbuerne i Ods-
herred, Nordvestsjælland. Den er 
den markante top i det fredede om-
råde Bjergene. Toppen af gravhøjen 
befinder sig i en højde af 121 me-
ter over havet, hvilket er det højeste 
jordpunkt på Sjælland. 

Bjergene i Odsherred blev skabt 
under og efter den sidste istid for 
ca. 15.000-18.000 år siden.

Her dannedes de tre højderygge 
– Odsherreds-buerne – som udgør 
Odsherreds ”skelet”. Vejrhøjbuen er 
den største og mest markante. Buen 
strækker sig fra Vindekilde og Bjer-
gene over Veddinge Bakker og vi-
dere nord om Asnæs ud til Isefjord-
skysten. Vejrhøj midt i Bjergene er 
med sine 121 meter over havet det 
højeste punkt og dermed kronen på 
det særprægede morænelandskab.

1.000 gravhøje i Odsherred
Selv om der ikke er så mange fund 

fra oldtiden i Bjergene og Kårup 
Skov, ved vi, at der har boet men-
nesker i Odsherred lige siden tidlig 
stenalder. Hele Odsherred er over-
sået med gravhøje – de fleste fra 
bronzealderen. I alt er der registre-
ret op mod 1000 gravhøje i Ods-
herred.

Sjællands største
Vejrhøj er en af Sjællands største 
og mest markante gravhøje med en 
storslået udsigt over store dele af 
Sjælland. I Vejrhøj Skov ligger der 
seks mindre gravhøje og i Bryde-
bjerg Skov lige i nærheden yderli-
gere fire. Ved Orehøje i

Kårup Skov er der registreret tre 
gravhøje og nord for Rævebjerg 
endnu en. I bronzealderen gik ha-
vet helt ind til foden af Vejrhøj, og 
de mange gravhøje må have været 
et imponerende syn fra havet.

Dragsholm Slot hører til en af 
landets ældste ikke kirkelige byg-
ninger. 

Man mener, at det stammer helt 
tilbage fra 1215 og blev bygget af 
Roskilde-bispen Peder Sunesen. Ef-
ter reformationen overtog kronen 
slottet og de store jordarealer, der 

hørte med – heriblandt Bjergene og 
det, der i dag er Kårup Skov.

Husmændene og den magre 
jord i Bjergene
Godset kom på private hænder i 
1664 og har været det siden. Ved 
en af de store landboreformer blev 
de magre jorde på Bjergene ud 
mod Kattegat udstykket til 35 hus-
mandslodder.

Jorden var så kuperet og mager, 
at den stort set ikke kunne bruges 
til andet end græsning. Det tvang 
husmændene til at supplere ind-
tægterne med fiskeri eller ved at 
arbejde som daglejere for godseje-
ren. Mange af de en gang så fattige 
husmandssteder ligger stadig og 
trykker sig i det bakkede landskab. 
Forskellen er, at det i dag er efter-
tragtede sommerboliger.

Husene i Bjergene blev allere-
de i 1950erne pålagt en privat sær-
fredning, som betyder, at husene 
skal holdes i jordfarver, med strå-
tag m.m.

VI ER KØRT AD DE 
SMÅ HYGGELIGE VE-
JE til en lille parkerings-
plads på Harebjerg tæt på 
Vejrhøj skov. Det sidste 
stykke skal foregå til fods 
(ca. 350 meter) og det før-
ste stykke er op ad ”bjer-
get”, indtil vi kommer til det 
sidste stykke som er over 
en åben mark. Hvis du 
havde valgt at gå nede fra 
stranden ville det være en 
tur fra o meter til 121 me-
ter over havet. 



Bjergene i
Odsherred

EN NY TRAPPE SIKRER 
AT VEJRHØJS SIDER 
IKKE SLIDES ned. På vej 
op det sidste stykke ser jeg 
den dejlige udsigt hele vejen 
rundt. I klart vejr kan du se 27 
kirketårne fra toppen.



Du vil blive overrasket

Det er ikke uden grund at det er Danmarks mest solgte autocamper

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn- med masser af udstyr

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Design - Kvalitet - Pris - Vægt
Let
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Det er ikke uden grund at det er Danmarks mest solgte autocamper

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn- med masser af udstyr

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 
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Quattro
Diamond        Kr. 12.599,-

Quattros bedste automatiske mover med 
fantastisk ydelse og styring i flydende 
bevægelser (Joystick) på campingvogne   
op til 2500 kg max vægt, ved 15%      
hældning.
• Mover vægt: 32.5 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Rhodium        Kr. 10.499,-

Vores bedste manuelle mover med 
fantastisk ydelse og styring i flydende 
bevægelser (Joystick) på campingvogne  
op til 2500 kg max vægt, ved 15% 
hældning.
• Mover vægt: 32.5 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Platinum         Kr. 10.499,-

En let, elegant og automatisk mover.        
Flyt nemt campingvogne op til 2250 kg 
max vægt ved 15% hældning, med vores 
intuitive Quattro-fjernbetjening.
• Mover vægt: 35 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Titanium          Kr. 7.869,-

Denne manuelle mover er en legende 
blandt campingvogne. Let at bruge, 
effektiv og kraftfuld, flyt campingvogne   
på op til 2250 kg max vægt, ved 15% 
hældning.
• Mover vægt: 35 kg
• Binær kontrol
• Quattro classic fjernbetjening

Op til 7 års garanti- Caravan mover med ny intelligent power

Markedets stærkeste mover

CLUB AIR ALL-SEASON
FÅES I PRO & ALL-SEASON

Dybde: 275 cm 
Fåes i størrelse: 260, 330, 390 & 440

Fåes i højde: S / M / L

NYHED - MULTI HØJDESYSTEM
Passer nu på campingvogn, autocampere & campervans 
- Nyt system (med to vulster.)

RALLY AIR PRO D/A
FÅES I ALL-SEASON & PRO

Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 330(All-Season), 

260, 330 & 390(Pro)
Skinnehøjde: 220 - 300 cm

RALLY AIR PRO
FÅES I PRO & ALL-SEASON(260)

Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 200, 260, 330, 390

Fåes i højde: S / M

ASCENSION FTX 601 TC
FÅES OGSÅ I POLYESTER

Mål: 765 x 460 x 220 cm
Fåes i størrelse: 401 og 601

HAYLING 4 AIR TC
FÅES OGSÅ I POLYESTER
Mål: 610 x 280 x 210/180 cm

Fåes i størrelse: 4 Air TC / 4 Air / 6 Air

BREAN 4 AIR
FÅES OGSÅ MED STÆNGER

Mål: 375 x 280 x 200/165 cm
Fåes i størrelse: 3 Air / 4 Air

GRANDE AIR ALL-SEASON
FÅES I ALL-SEASON & PRO

Dybde: 300 cm
Fåes i størrelse: 390
Fåes i højde: S / M

Højder:

Mest solgte lufttelte på markedet

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 



PEER NESLEIN FORTÆLLER:

Campingvognen jeg kørte 
med havde en del udstyr 
og ekstraudstyr bl.a. den 
nye mover Quattro Plati-
num som er topmodellen i 

serien. Jeg valgte derfor en plads på 
Sanddobberne Camping hvor den 
lige skulle trække den 1.400 kg (to-
talvægt) Caravelair 520 op på plads. 
Det gik som en leg. Jeg ved godt at 
den mover kan trække op til 2.500 
kg, men jeg blev alligevel overrasket 
over hvor hurtigt den både reagere-
de, men også kørte og ikke mindst 
skiftede retning i flydende bevægel-
ser. Dette skyldes bl.a. den nemme 
styring med den nye joystick fjern-
betjening. 

Den nye Caravelair får positive 

kommentarer der hvor jeg har mødt 
andre campister som synes at det er 
en flot vogn. Det gælder både ude 
som inde. Man beder lige om at stik-
ke hovedet ind i vognen.

Konklusion på testturen med 
Caravelair Artica 520 Norline.
Jeg synes det er en rigtig god stør-
relse på en rejsevogn, som selvføl-
gelig også kan bruges til alle an-
dre former for camping. Vognens 

På turen ”Bjergene i Odsherred” benyttede Peer Neslein 
lejligheden til at teste den nye Caravelair Artica 520 som med en 
bredde på 230 cm er nem at komme rundt med på de små veje i 
Odsherred samtidigt med at den er ganske rummelig indendørs.

Caravelair 
Artica 520 Norline

Nem styring med den nye 
joystick fjernbetjening.  

Den nye Caravelair får positive 
kommentarer der hvor jeg har 

mødt andre campister som 
synes at det er en flot vogn. 



polyestertag, sider og bund tilta-
ler mig. Isoleringen og måden vog-
nen er konstrueret på med XPS og 
IRP som jeg har fået forklaret af en 
forhandler lyder godt. Vognen jeg 
kører med er godkendt til 1400 kg, 
men modellen kan godkendes op 
til 1700 kg, så det burde opfylde be-
hovet for de fleste uanset om den 
trækkende bil er lille, eller man øn-
sker at udnytte den større lasteevne. 
Testvognen har en del udstyr og det 
kan blive stærkt vanedannende. Jeg 
tænker bl.a på tv- og internetanten-
nen fra AeriTec med router som var 
monteret i vognen. Så er det nemt at 
streame TV via din telefon til smart 
TV eller via Cromecast eller Apple 
TV. Det kræver selvfølgelig at du 
har en aftale med en af de mange 

udbydere. Men har du en aftale om 
kanaler på din privatadresse, kan 
du i de fleste tilfælde tage kanalerne 
med dig i campingvognen. 

Internetantenne og router giver 
dig også dit private wifi i og om-
kring vognen så familien kan kom-
me på nettet med deres mobiler og 
tablets.

Vognen var udstyret med dansk 
Tempo 100 som jeg holder meget af 
når jeg er på ture som strækker sig 
gennem Danmark. Jeg hentede vog-
nen hos Campingagenten i Nibe og 
derfra og hjem til Brøndby er der 
400 km. Så er det rart at du kan kø-
re 90-100 km/t. Så jeg hat testet vog-
nen på motorveje og de mindste ve-
je i Odsherreds bjerge og begge dele 
har været en fornøjelse.

Caravelair er på rette spor med en 
campingvogn til familien med gode 
indretninger, udstyr og priser, for 
ikke at tale om fornuftige egenvæg-
te. Se mere her: 
 campingagenten.dk

Der er rigtig god plads i den 4-kantede 
siddegruppe hvor det store bord ligeledes 
kan klappes sammen til halv størrelse.

Rimeligt stort køkken med 
mange skab og skuffer

Det indirekte lys under 
køkkenbordet giver godt lys i 
skuffen med bestik.

Bordpladerne klappes 
sammen og stativet 
skubbes ind under 
bordpladen og så kan du 
skyde bordet på plads.

Næste skuffe er det populære 
kompressorkøleskab på 150 liter og 15 
liter frostboks. Vognen her er udstyret 
med batteri (ekstraudstyr) så man 
kan overnatte en nat uden adgang til 
230 volt som køleskabet bruger. Så 
du skal kun have lidt gas med til evt. 
varme og til grillen. Fordelen ved et 
kompressorkøleskab er at det kan køle 
selv om der er 30-40 varmegrader uden for. 

Caravelair
Artica 520
Norline



Caravelair
Artica 520
Norline

Jeg føler at vognen her minder mig 
om et samtalekøkken og det er en 
ganske god ting.

Bemærk den grå ventil 
på endevæggen. Der 
er varmeventilen 
som sørger for varme 
på badeværelset. 
Og så er der lige de 
smarte brusedøre 
som sikrer at der 
ikke kommer vand i 
hele badeværelset, 
men at det bliver i 
brusekabinen.

Her kigger vi frem i soveafdelingen med 
den store dobbeltseng 140/135x200cm med 
badeværelset med bruserum ved siden af.



Caravelair
Artica 520

Norline

Totallængde   695 cm
Karosserilængde 582 cm
Indvendig længde  520 cm
Udvendig bredde 230 cm
Totalhøjde  258 cm
Egenvægt   1.150 kg
Totalvægt  1.700 kg 
(Testvognen 1.400 kg)
Teltmål   
994 cm

Læs Campingferie.dk’s 
grundige gennemgang af vog-
nen med masser af billeder: 
campingferie.
dk/2021/02/10/
2021-caravelair-artica-520

Her ser du 
håndvasken 
lige uden for 
toiletrummet med 
skabe og hylder.

Under dobbeltsengen er der rigtig god plads til bord og stole og varmeovn til forteltet. 
Bemærk den store indbyggede vandtank som rummer 50 liter. I denne vogn er der 
monteret en 14 liter varmtvandsbeholder (230 volt) hvilket er rart når der er så godt et 
bruserum. Bemærk den solide sengeramme i metal og lamelbund. 



Caravelair
Artica 520
Norline

TV-beslag er standard. 
Der er 2 sammenbyggede 

garderobeskabe. Et 
traditionelt bøjleskab og 

et smallere hyldeskab.

Vognen Peer kørte med på turen ”Bjergene i Odsherred” er 
udstyret med en del udstyr (herunder ekstraudstyr) bl.a. 

tagmonteret Dometic markise, Cykelholder, Dometic Aircondition, 
AeriTec tv- og internetantenne med Mimo teknik. Vognen har 

Truma blæservarme og hele 5 USB udtag fordelt i vognen. 



Caravelair
Artica 520

Norline



Find  nærmeste forhandler på camper.dk

Enduro
autosteady
automatiske
støtteben

                   Autosteady
Motoriserede 12V støtteben fra  
Enduro som nemt betjenes med 
fjernbetjening. Fås i versioner  
kompletsæt med støtteben og en  
version hvor spindel på det orginale 
støtteben erstattes af en motoriseret 
spindel.

Vejl. pris fra kr. 7.949,-
Excl. montering

                   Premium
Op til 2000 kg. / Vægt 33 kg 
For både enkelt– og dobeltakslede vogne. 
Leveres med fjernbetjening som kan betje-
ne både Enduro Premium og  Autosteady 
støtteben. Med elektrisk tilkobling.

Vejl. pris kr.12.649,-
Excl. montering                   505 FL

Op til 2000 kg. / Vægt 33 kg
For både enkelt– og dobbeltakslede vogne. 
I kombination med Enduro Autosteady 
støtteben kan Enduro 505FL med den 
unikke ”Finding Level” funktion nivellere din 
campingvogn.  
Med automatisk tilkobling.

Vejl. pris kr.13.699,-
Excl. montering

Det skarpeste udvalg

af kvalitetsmovere

                   ECO + AUTO
Op til 1800 kg. / Vægt 34 kg
Med eletrisk tilkobling.

Vejl. pris kr.10.549,-
Excl. montering

                   ECO +
Op til 1800 kg. / Vægt 37 kg
Med manuel tilkobling.

Vejl. pris kr. 8.449,-
Excl. montering



v/ Jesper Povelsen
Hovedgaden 532   2640 Hedehusene
Telefon: 89 88 31 26   info@jpcaravan.dk

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 17.00
Onsdag 10.00 - 17.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 17.00
Lørdag Lukket
Søndag 11.00 - 15.00

www.facebook.com/jpcaravan.dk

Sjællands 
største udvalg 
af brugte vogne

 13 mdr.garanti
Vi køber din vogn
i ren handel

www.jpcaravan.dk

 Værksted
 Webshop

Bioboy
Fjerner sorte striber 
– og meget andet
Biologisk rengøring
Rengør og polerer på én gang

Camper
Shampoo m. pleje
Vask næsten uden brug af vand

Rengør og beskytter på én gang.

www.alsi.dk/bioboy
Find din nærmeste forhandler på:

Tre mærker et utal af muligheder 

4690 Haslev
Tlf: 40374061  Mail : info@fritidsbiler.dk  www.fritidsbiler.dk

Salg og udlejning

Se filmene på vores 

Priser fra 463.900,- 
Super høj kvalitet total gennemført 
Lave driftsudgifter, Høj brugsværdi 

Priser fra 499.900,- 
Ny serie fra Hymer Europas førende 
Gennemført indretning
Kan leveres med 4 sovepladser

Priser fra 436.000,- 
Enkel og velfungerende indretning
En rigtig god begynder serie

Islandsgade 1              
      Kig forbi Haslev 
Vi tager gerne din autocamper/personbil i bytte

Altid 10-15 Fritidsbiler på lager

Alle vores modeller er fra 5,40 til 6,40 meter
Lav grøn ejerafgift og alle til lille kørekort

“SOV TRYGT” - I hjemmet eller når du ude på farten 

KULILTE ALARM
PROFESSIONEL KULILTE ALARM  
 - TIL ALM. BATTERIER 

 - NEM MONTERING 

 - OVERHOLDER STANDARD: 

 - EN50291 

TRIPLE GAS ALARM™
PROFESSIONEL GAS ALARM 
MED EKSTRA SENSOR 

OVERHOLDER STANDARD: 
EN55032 
EN55024 
EN50270 

SE MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER 
ELLER PÅ JEPOTECH.DK 
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Randersvej 8 / 4800 Nykøbing F. /  Tlf. 54 45 78 79 / 
www.brohallen.dk / E-mail: post@brohallen.dk- Altid en ærlig handel

Lolland Falster og Sydsjællands største 
og hyggeligste Campingcenter!

Vi finansierer din 
nye campingvogn

- for vi er danmarks
billigste..

Vi er medlem af  
campingbranchen
- din sikkerhed
for en god handel!

Det bugner med varer - Kig ind og 
bliv klar til den nye campingsæson

 Mere end 57 år på krogen - vores styrke - din sikkerhed!

En ordentlig gastestkan betyde forskellenpå liv og død!

Vi har alt i udstyr 
og tilbehør til din 
campingvorgn..

VEGA campingvogn
Importør:  
Intercamp A/S, Tlf. 7684 0820campingvogn.dkTabbert.dkAlle os med Tabbert

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

HELÅRSVOGN
• ALKO Bigfoot støtteben
• ALDE-gulvvarme (grundridsafhængig) 

El-gulvvarme 460 E, 490 TD, 560 EMK
• ALDE-Centralvarme  (grundridsafhængig)
• Truma varme (Model 460 E og 490 TD)
• Lademodul
• Premium interiør pakke: Myggenetsdør, deko pakke,  

Komfort-sovesystem med tallerkenlameller med watergel  
madrasser samt vandstandsmåler

• Design eksteriør pakke: Rammevinduer, sideplader i glat  
aluminium samt markiseliste med LED belysning

• Emhætte
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
• Trækstangsafdækning
• Alufælge
• Udvendig gasudtag

Se mere her

Grundrids fra  
247.900,-

Inkl. lev.omk:

9

VIVALDI 
NORDIC

Find  nærmeste forhandler på camper.dk

Enduro
autosteady
automatiske
støtteben

                   Autosteady
Motoriserede 12V støtteben fra  
Enduro som nemt betjenes med 
fjernbetjening. Fås i versioner  
kompletsæt med støtteben og en  
version hvor spindel på det orginale 
støtteben erstattes af en motoriseret 
spindel.

Vejl. pris fra kr. 7.949,-
Excl. montering

                   Premium
Op til 2000 kg. / Vægt 33 kg 
For både enkelt– og dobeltakslede vogne. 
Leveres med fjernbetjening som kan betje-
ne både Enduro Premium og  Autosteady 
støtteben. Med elektrisk tilkobling.

Vejl. pris kr.12.649,-
Excl. montering                   505 FL

Op til 2000 kg. / Vægt 33 kg
For både enkelt– og dobbeltakslede vogne. 
I kombination med Enduro Autosteady 
støtteben kan Enduro 505FL med den 
unikke ”Finding Level” funktion nivellere din 
campingvogn.  
Med automatisk tilkobling.

Vejl. pris kr.13.699,-
Excl. montering

Det skarpeste udvalg

af kvalitetsmovere

                   ECO + AUTO
Op til 1800 kg. / Vægt 34 kg
Med eletrisk tilkobling.

Vejl. pris kr.10.549,-
Excl. montering

                   ECO +
Op til 1800 kg. / Vægt 37 kg
Med manuel tilkobling.

Vejl. pris kr. 8.449,-
Excl. montering
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PEER NESLEIN FORTÆLLER:

Lufteltet jeg skal stille op er en 
ny model fra Dometic. Som 
det fremgår af navnet Dome-
tic Club Air Pro 390 S er det 
en model som sikkert vil til-

tale mange campister pga størrel-
sen 390. Den er stor og rummelig og 
ikke større end at man kan håndte-
re den, når den skal op i teltskinnen. 

Fra fabrikkens side har man pakket 
forteltet uden sider og front hvilket 
betyder at vægten bliver reduceret 
til 19,4 kg i stedet for 28,7 hvis sider 
og front er monteret. Så det gik fak-
tisk nemt med at få forteltet i skin-
nen og pumpe det op og pløkke det. 
Vi var 2 mand om det og det vil jeg 
anbefale. Det er nemt når man er 2 
der sætter fortelt op sammen.

Teltet er fremstillet I Weathers-

field Pro og anbefales af Dometic til 
rejsecampister. Hvis man skal bruge 
et lufttelt som fastligger hvor man 
ligger fast i en af sæsonerne anbefa-
les det at vælge et lufttelt fremstillet 
i Weathershield All-Season som er 
fremstillet i åndbare materialer der 
kan modstå vind og vejr bedst. 
 
Se mere på 
www.campingagenten.dk

Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Som det fremgår af navnet Dometic Club 
Air Pro 390 S er det en model som sikkert 
vil tiltale mange campister pga størrelsen



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Teltet er fremstillet I Weathersfield Pro og 
anbefales af Dometic til rejsecampister. 

JUSTERBAR HØJDE
En af de store nyheder på Dometic lufttelte er at de er højdejusterbare. Model-
len jeg har sat op hedder S efter navnet og det betyder at teltet passer til vogne 
med teltskinnen i højden mellem 235-265 cm.  Modeller med M passer til 265-
295 cm og modeller med L passer til modeller med højden 295-325 cm.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Her viser jeg at den smarte lynlås kan ændre 
højden på vulsten op til 30 cm. Det er smart at 
lynlåsen er placeret så du nemt kan nå den uden 
brug af stige eller skammel. 

Der mange praktiske detaljer på Dometic lufteltet. Du kan selvfølgelig 
lave dør i begge sider så du kan vælge den side der er læ på, men du kan 
også lyne selve døren op så der kun er myggenet for døren. Det giver 
rigtig god luftcirkulation en varm sommerdag.

Vinduer, hvor du kan lyne 
vinduet op og have mygge-
nettet i stedet for.

2 VULSTER 
I øvrigt har teltet også 2 vulster på henholdsvis 5 
og 7 mm hvilket betyder at teltet kan anvendes på 
både campingvogne, autocampere og kassebiler 
hvor teltet ofte skal skubbes ind i en mindre telt-
skinne på den monterede markise.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein testerDometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Teltet pumpes op et sted med den medføl-
gende håndpumpe som fungerer perfekt. Du 
pumper op på den midterste luftkanal, men 
når luften skal ud og du skal pakke teltet sam-
men skal du åbne en 3 ventiler, en på hver af 
de 3 luftstænger. Det sikrer at al luft kommer 
ud af teltet når du skal pakke det sammen.

I begge sider er der ligeledes udluft-
ning og myggenet i hjørnet under 
taget ind til campingvognen.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Du kan lyne fronter og sider af og ikke nok 
med det, du kan tilkøbe et Club Air Pro 
solsejl og lyne det på fronten. 

Her ser du en af de 3 af luftstængerne der bærer 
udhænget som sikrer at regnvand ikke løber 
direkte ned af teltsiderne.

På siderne af teltet er der ligeledes monteret lynlåse so du kan udvide med 
et annenks på den ene eller begge sider. Så kan du faktisk udvide dit fortelt 
til et kæmpe luftfortelt med 2 annekser (tilkøb) med luftstænger på 190 cm 
på hver side af forteltet, så bredden på hele teltet bliver 770 cm, selv om du 
kun bruger 390 cm af din teltskinne. Så er der plads til svigermor, børneaf-
deling, køkken eller opbevaring af cykler, barnevogn eller andet.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein testerDual-Pitch tagsystem sikrer at vinden afbøjes 
og regnvand bortledes på effektiv vis, for at 
undgå regnvand på taget.

Tid til en kop kaffe i et dejligt stort 
fortelt som er 390 cm bredt og 275 
cm dybt. Og så er det lyst og venligt.

Selv om jeg har monteret termoloftet kan jeg 
lyne det lidt op så jeg får glæde af tagvindu-
erne i forteltet. Det er smart. Og hvis solen 
generer dig, kan du lyne termoloftet til igen.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Den medfølgende pumpe er 
supergod at arbejde med. 

Manometeret viser et grønt og 
rødt område. Pump op til 9 psi. 
Det er hvad fabrikken anbefaler.

Gulvtæppet er fra Kampa i 
perfekt størrelse til teltet 

og med kantbånd.



Dometic Club 
Air Pro 390 S

Peer Neslein tester

Nydeligt fortelt med masser 
af plads og muligheder for at 
udvide det i 3 retninger. 

Se mere på 
www.campingagenten.dk 



Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Kom og se det STORE udvalg 
af kvalitets telte fra Walker

LUFT-
FORTELT
360/400

Endnu et 
kvalitetstelt 
fra Walker

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Gode � lbud på 
brugte telte i bu� kken
eller se mere på vores hjemmeside 
www.scamping.dk - under Telte

brugte telte i bu� kkenbrugte telte i bu� kken

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Skab skygge med  
et Isabella solsejl

Se mere på 
www.isabella.net

LOGGIA LETVÆGTSSOLSEJL

SUN SHINE PLUS SOLSEJL MED FRONT ECLIPSE MED SIDE

COSY CORNER COSY CORNER LEVO TIL AUTOCAMPER 



Skab skygge med  
et Isabella solsejl

Se mere på 
www.isabella.net

LOGGIA LETVÆGTSSOLSEJL

SUN SHINE PLUS SOLSEJL MED FRONT ECLIPSE MED SIDE

COSY CORNER COSY CORNER LEVO TIL AUTOCAMPER 



Nu var jeg ikke helt alene på 
tur for Signe (min datter) 
var med som fotograf og re-
digeringsteknikker, mens 
jeg har ansvaret for opstil-

ling telte, solsejl og andet udstyr. På 
turen med Isabella var der lagt vægt 
på nemme rejsetelte som solsejl og 

lignende, med stænger eller luft, for 
de campister der rejser meget og 
blot ønsker noget nemt og hurtigt at 
sætte op.

De 4 film
Teltene vi viser i de 4 film er uddrag 
fra de 4 film fra vores tur ”Cam-

pingtur med rabat” hvor vi kørte 
tværs over Danmark. Men vi tænkte 
at det kunne være rart for dem der 
bare ville se nærmere på nyheder-
ne fra Isabella at kunne se film uden 
rejser, seværdigheder og camping-
pladser. Så her er de på 4 film med 
Isabellas lette rejse solsejl m.m.

Jeg skulle teste en række nyheder fra Isabella og da jeg i forvejen 
skulle teste CampingCard for ACSI på nogle campingpladser, var 
det jo perfekt at slå opgaverne lidt sammen. 

5 nyheder fra
Isabella 

– solsejl med luft eller stænger m.m.

Billedet viser Levo Cosy Corner og Levo Læsejl.

Peer Neslein tester



5 nyheder fra
Isabella 



5 nyheder fra
Isabella 



Campingtur
gennem
Danmark

 -  med rabat

I april måned kørte Signe og Peer Neslein en tur tværs 
gennem Danmark for at teste CampingCard ACSI og nye 
solsejl m.m. fra Isabella. Hele turen ligger som dagbøger 
med masser af billeder med seværdigheder, opstilling af 
Isabella telte og brug af CampingCard ACSI.



Campingtur
gennem
Danmark

 -  med rabat

DEL 1  
campingferie.dk/2021/04/12/
campingtur-med-rabat-paa-
overnatning-og-test-af-solsejl
 DEL 2 
campingferie.dk/2021/04/13/
campingtur-med-rabat-paa-
overnatning-og-test-af-4-solsejl-
del-2

DEL 3 
campingferie.dk/2021/04/14/
campingtur-med-rabat-og-test-af-
4-solsejl-del-2-film/ 
 DEL 4 
campingferie.dk/2021/04/15/
campingtur-med-rabat-paa-
overnatning-og-test-af-4-solsejl-
del-4-film-reklame/ 



Campingtur med rabat med 
CampingCard ACSI
Signe og Peer Neslein kørte 

en tur gennem Danmark og 
testede undervejs Camping-
Card ACSI som giver rabat 
på næsten 3.000 camping-

pladser i Europa i lavsæsonen. 
Signe og Peer kørte fra Køben-

havn og overnattede på Kolding Ci-
ty Camp, Esbjerg Camping og på 
Vejers Familie Camping.  Man køber 
en pakke med 2 ACSI bøger hos sin 
campingforhandler. Pakken koster 
kr. 145. Inden i de 2 bøger som rum-
mer oversigt over næsten 3.000 cam-
pingpladser ligger ligeledes et Euro-
pa kort hvor alle pladserne er tegnet 
ind med hver sit nr. Sluttelig sidder 
der også et rabatkort i den ene bog 
lige til at tage ud. 

Du finder det land du vil besø-
ge i korthæftet og dernæst finder du 
en plads i det område du vil besøge. 
Tag nummeret på pladsen og slå op 

i en af de 2 bøger med pladser i.
Nu kan du læse alt om pladsens 

faciliteter, åbningstider og priser. 
Der er 5 priser: 12-14-16-18-20 Euro 
som svarer til 90-105-120-135-150 kr. 
og den pris dækker for en parcel til 
din campingvogn, autocamper eller 
telt, 2 personer, strøm 4Kw, bad og 
hund hvis pladsen tillader det. På 
campingpladsen viser du dit rabat-
kort og betaler. Der kan blive tillagt 
miljøgebyr. På vores tur i Danmark 
betalte vi pr. dag kr. 150 + mellem 
10-20 kr i miljøgebyr, altså i snit 165 
kr. per overnatning. 
 
Læs dagbøgerne fra vores tur gennem 
Danmark med CampingCard ACSI her: 

campingferie.dk/2021/04/12/
campingtur-med-rabat-paa-over-
natning-og-test-af-solsejl



Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Alle os med Knaus Find din nærmeste Knaus forhandler på Knaus.dk
FRI H ED  DER  B E VÆGER .

Attraktive jubilæumsmodeller 
med ekstra meget udstyr.

ALT INKLUSIV I SÜDWIND 60 YEARS

SPORT
Sporten længe leve!

15 
modeller 

fra kr.157.200,-
inkl. lev.omk.

SILVER SELECTION  

Den nye KNAUS

SÜDWIND 
                            60 YEARS MODEL

SPORT findes i et stort udvalg af grundrids og et unikt  
forhold mellem pris og kvalitet, som gør det muligt for alle 
at få opfyldt sine feriedrømme. Uanset, om man er en natu-
relsker, fastligger, et par på opdagelse eller en stor familie. 
Totalvægtene er fra 1.300 - 2.500 kg. 

SÜDWIND har begejstret i næsten 60 år med nyt udstyr,  
innovative teknologier og design-highlights. I 2021 over-
går vognen sig selv som 60 YEARS jubilæumsmodel. 
Find din favorit blandt 16 forskellige grundrids med total-
vægte fra 1.500 - 2.500 kg.

16 
modeller 

fra kr.180.500,-
inkl. lev.omk.

Billeder kan afvige fra den egentlige model, type, standard og være vist med ekstraudstyr, som ikke er standard i Danmark.



Bravia  fra kr. 514.900,-             
Roadcar fra kr. 472.990,-
Hymercar fra kr. 531.000,-

VI ER CAMPERVANS
SPECIALISTER
Hos Fritidsbiler fi nder du altid et stort udvalg af autocampere i van størrelser. 
Vi forhandler Bravia, Hymercar og Roadcar, i vanmodeller / Fritidsbiler. Vi tager 
gerne din personbil eller autocamper i bytte. 

Vi har altid et godt udvalg af nye Fritidsbiler på lager, så kig forbi i Haslev, se de 
mange muligheder og få gode råd og vejledning inden du beslutter dig. På gensyn!

Hilsen, dit Fritidsbiler Team

Aksel, Søren & Kasper

Islandsgade 1, 4690 Haslev     +45 40374061     info@fritidsbiler.dk

Forhandler af

Følg os på 
@fritidsbiler

www.fritidsbiler.dk
Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Alle os med Knaus Find din nærmeste Knaus forhandler på Knaus.dk
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inkl. lev.omk.

Billeder kan afvige fra den egentlige model, type, standard og være vist med ekstraudstyr, som ikke er standard i Danmark.



Du kender sikkert det med at noget teknik driller i campingvognen 
på campingturen. Her en beretning fra campisten Harni Hess som 
fortæller lidt om nogle af de udfordringer han har mødt på sin vej 
som campist samt hvordan han har løst dem.

svigtende 
teknik

Oplevelser med



TEKST & FOTOS HARNI HESS 

Manglende spænding giver 
manglende køl
Min kone og jeg har efter vi ik-
ke længere var på arbejdsmarke-
det, valgt at køre længere ture uden-
for de flestes sommerferie. Således 
også i 2017. Dagsturen til byen Nu-
mana, lidt syd for havnebyen Anco-
na i Marche området af Italien, hav-
de været varm, men ikke ud over 
det sædvanlige. Som sædvanlig når 
vi kørte blev køleskabet skiftet over 
til gas og til 230V når vi overnatte-
de. Normalt giver det ingen forskel 
i køle effekten. Denne gang skulle 
det vise sig at være anderledes. Ef-
ter nogle timer på pladsen blev tem-
peraturen i køleskabet kontrolleret. 
Den var alt for høj i forhold til det 

vi plejede at opleve. Jeg blev lidt be-
kymret. Var der fejl på køleskabet 
eller var der andre ting galt? Efter at 
have tænkt lidt over det tog jeg mul-
timeteret frem for at lave lidt målin-
ger. Der var slet ikke de forventede 
230V, men kun lidt over 200V. Et kig 
rundt på den meget store camping-
plads, https://www.numanablu.it/
en/camping-italy , afslørede at der 
ikke var ret mange gæster og allige-
vel var spændingen alt for lav. En-
den blev at der blev skiftet tilbage 
på gas og næste morgen var tempe-
raturen igen nede omkring det nor-
male. Det var i øvrigt anden gang vi 
besøgte pladsen. Formålet med den-
ne tur var bl.a. at se grottebyen Sas-
si di Matera. Flere store film har sce-
ner optaget her. Vi brugte camping 
Molinella i Vieste som base, https://

www.molinellavacanze.com/en/#.
YHcCregzZO8 

Utæt regulator giver 
manglende gas
Denne beretning stammer fra en tur 
til både Frankrig og Italien. Vi var 
på vej hjem fra det sydlige Frankrig, 
nærmere bestemt Camarque og den 
sydvestlige del af Frankrig. Mange 
år tidligere var vi på Camping Saint 
Avit Loisirs,  https://www.saint-avit-
loisirs.co.uk/ . Den ville vi genbesø-
ge og samtidig sige tak for de man-
ge jule-/nytårskort vi havde modta-
get. Besøget blev ikke helt som plan-
lagt. Den engang så hyggelige plads 
havde undergået et enormt vokse-
værk. Den var blevet til hvad man-
ge kalder en tivoliplads. Vi blev der 
kun i ganske få dage. Vi har heller 

svigtende 
teknik
Oplevelser med



ikke siden modtaget et eneste kort. 
Jo længere nordpå vi kørte jo dår-
ligere blev vejret så vi bestemte os 
for at køre østpå, mod Italien, i hå-
bet om bedre vejr. Vi kørte ind i Ita-
lien gennem Frejus tunnelen. Planen 
var at køre til Camping Covelo ved 
Iseo søen, http://www.campingco-
velo.com/index.html . Vejret var fint 
da vi kom, men senere blev det kø-
ligt og regnfuldt, så der skulle lidt 
varme på om aftenen. 

Ikke mere gas
På hele turen havde gasanlægget 
fungeret som det skulle, men plud-
selig var der ikke mere gas. Under-
ligt, for vi er aldrig taget afsted uden 
at have en hel flaske gas og mindst 
det halve i en anden. Men begge fla-
sker var tomme. Varm mad lavet i 

campingvognen var udelukket, men 
heldigvis bød pladsen en aften på 
gratis mad i store mængder til alle, 
mod at der blev taget et billede af os 
til hjemmesiden. Samtidig måtte vi 
høre på campingfatters underhold-
ning. Det var en ganske hyggelig af-
ten. Turen til camping Mitte,  htt-
ps://www.camping-mitte.de/ , måt-
te vi spise ude. Fra camping Mitte 
er der ikke så langt til Süderlügum 
hvor det er muligt at få fyldt danske 
gasflasker, https://ralf-teschke-auto-
gas-tankstelle-grenz-gas.business.
site/ . Begge blev fyldt og igen sat i 
gas kassen. Men nu kunne jeg høre 
hvad der var galt. Campingvognen 
er forsynet med Trumas Duo Con-
trol gasregulator som selv skifter 
over når en flaske er tom og på hver 
gasflaske sidder en mellemtryks re-

gulator. De var begge blevet defekte 
så man kunne høre hvordan gassen 
sivede ud af dem. Hvorfor begge 
var blevet defekte har jeg aldrig fun-
det ud af, men det kan måske skyl-
des alderen.

Defekt generator
I efteråret 2016 var vi på tur med 
Hymer Klub Danmark til Bad Wald-
see i Sydtyskland, hjemsted for Hy-
mer Eriba campingvogne og auto-
campere. Der er et museum tilknyt-
tet fabrikken som selvfølgelig også 
skulle besøges. 

Pladsen vi boede på var Cam-
ping Gitzenweiler hof, www.git-
zenweiler-hof.de/de/ . Dagene var 
lune, men aftener og nætter var 
kølige, faktisk tæt på frysepunk-
tet. Derfor blev varmeovnen i cam-
pingovnen tændt. Pludselig en af-
ten nægtede den at tænde. Selvom 
der var en gastekniker i gruppen 
kunne han ikke gøre noget. Heldig-
vis havde et andet medlem en var-
meblæser med, som blev lånt. Den 
blev der god brug for på hjemtu-
ren. Den bød nemlig på regn og kø-

svigtende 
teknik
Oplevelser med

"Campingvognen er forsynet med Trumas Duo Control 
gasregulator som selv skifter over når en flaske er tom 
og på hver gasflaske sidder en mellemtryks regulator. 
De var begge blevet defekte så man kunne høre hvor-
dan gassen sivede ud af dem."



ligt vejr. Da vi kom til en overnat-
ningsplads var der ingen i recepti-
onen. Man skulle bare tage en af de 
poser som hang på døren. Den in-
deholdt diverse informationer. Der-
efter fandt man sig en plads og næ-
ste morgen betalte man så i recepti-
onen. Vejret var overskyet, men in-
gen regn. Den vejrudsigt holdt dog 
kun få km, så begyndte det igen at 
regne og det fortsatte resten af da-
gen. Frokosten blev holdt i en kold 
campingvogn, så den kunne hur-

tigt overstås. Vi nærmede os Ham-
burg og dermed også begyndende 
kødannelser. Pludselig tændte la-
de lampen i instrumentpanelet som 
tegn på manglende ladning af bilens 
batterier (der er 2 i en Toyota land-
cruiser). Der var ikke meget andet 
at gøre end at følge køen på motor-
vejen. Lampen slukkede igen og hå-
bet om at fejlen kun var midlertidig 
fik humøret i bilen op. Desværre va-
rede det håb kun kort for lade lam-
pen lyste igen op. Denne gang for-
blev den tændt. Vi valgte at fortsæt-
te hjemad i håbet om i det mindste 
at kunne passere grænsen. Det lyk-
kedes også, faktisk kom vi helt til 
Vejle inden alle kontrollamper i in-
strumentpanelet pludselig lyste op. 
Vinduesviskerne havde længe kørt 
i slowmotion og kørelyset var også 

stort set væk, men så længe motoren 
kunne køre valgte vi at fortsætte. Vi 
kom også hjem. Vi bor i Midtjylland. 
Da campingvognen så skulle bak-
kes på plads gik motoren i stå for 
mig. Der var efter ca 300 km kørsel 
på batterierne ikke så meget strøm 
tilbage at jeg kunne starte igen, men 
med starthjælp gik det. Det var ge-
neratoren der var defekt. Den var på 
det tidspunkt 10 år gammel. Det er 
vist den eneste gang hvor vi har haft 
flere uheld på samme tur.  

Med bare en smule indsigt i tek-
nikken er det muligt at overkomme 
uforudsete problemer uden at gå i 
panik.

"Med bare en smule ind-
sigt i teknikken er det mu-
ligt at overkomme uforud-
sete problemer uden at 
gå i panik."

svigtende 
teknik
Oplevelser med



Charlottenlund Fort Cam-
ping ligger 7 km nord for Kø-
benhavn, direkte ud til dej-
lige Øresund med pragtfuld 

badestrand. Beliggenheden tæt på 
skov, strand, Københavns centrum 
og Nordsjællands Riviera gør cam-
pingpladsen til et attraktivt sted for 
et skønt ferieophold.

Hyggelig og intim
Campingpladsen er hyggelig og in-
tim med kun 65 pladser, og den 
store popularitet medfører rift om 
pladserne. Her er rig mulighed for 
både afslapning og aktiviteter, idet 
nærområdet byder på adskillige 
spændende udflugter. En direkte 
buslinje og gode cykelforhold brin-
ger Dem på kun 25 minutter til hjer-
tet af København med hovedstadens 
mange seværdigheder.

Særegen
Campingpladsen er særegen, idet 
den er indrettet i det gamle nedlagte 
fæstningsværk Charlottenlund Fort. 
Køkken og baderum findes således i 
de gamle kasematter. Fortet blev an-

lagt i årene 1886-1887 og indgik som 
en del af Københavns Søbefæstning 
indtil 1932. På fortet ses stadig de 12 
haubitskanoner, som blev opstillet 
omkring 1910. Området er nu fre-
det, og voldene omkring fortet dan-
ner den ydre grænse for camping-
pladsen.  
 
Læs mere her: 
campingcopenhagen.dk

Bo midt i spændende omgivelser tæt på 
København, skov og strand.

– en plads med krudt i

Charlottenlund 
Fort Camping

Foto: Jan Olesen

Foto: Jan Olesen



V i manglede sidste år de fle-
ste af vores udenlandske 
gæster. Men heldigvis har 
danskerne fået øje for vores 
dejlige land. Selvom rege-

ringen gjorde hvad de kunne for at 
sende folk ud på små-øerne, var der 
alligevel en stor turisttilstrømning til 
Stevns. 

På Campingpladsen tilpasser vi 
os situationen. Vores lille dagligstue 
erstattes af et stort overdækket om-
råde, med plads til fællesspisning 
og frisk luft. 

Poolen, som var lukket hele sid-
ste år, er nedlagt. I stedet har vi sat-
set på større og bedre legeplads til 
de mindste. 

Når børnene hygger sig slapper 

far og mor jo også mere af. Og så hå-
ber vi selvfølgelig på en kanon som-
mer, så gæsterne kan nyde den dej-
lige strand kun 800 m. fra camping-
pladsen. 

Stevns er klar til turisterne
Natur, kultur, historiens vingesus, 
og masser af fine udflugtsmål ven-
ter på jer. Vi på Rødvig Camping 
glæder os til at byde sommergæster-
ne velkommen, men lover, at vi ikke 
booker mere op, end at alle kan få 
luft og sikker afstand til naboer. Så 
kom trygt på Camping, også i end-
nu et Corona-år. 
 
Se mere her: 
rodvigcamping.dk

Rødvig Camping klør på trods Corona-restriktioner. 

Hold da helt 
campingferie
– på Rødvig Camping 

på dejlige Stevns



GGuuddhhjjeemm  CCaammppiinngg  BBoorrnnhhoollmm    
Voksencamping med havudsigt, tæt på Gudhjem by og Melsted strand!  

 
www.gudhjemcamping.dk 

- DCU samarbejdsplads 

- Opvarmet servicebygning 

- Velsmagende morgenbrød 

- Salg af campingudstyr 

- Udsigt til flotte solopgange 

- Udsigt til Christiansø 

- Plads med en sjælden ro 

- Ingen legepladser 

      

 

 

     

 

 

Rødvig Camping ligger på Stevns,  
30 km. syd for Køge og 70 km fra Kbh 

Rødvig Camping – Højstrupvej 2A, 4673 Rødvig Stevns  
www.rodvigcamping.dk – info@rodvigcamping.dk – Tlf.: 56506755 

NATUR FRED OG RO 

Hytteferie 

HYGGE 

LEG 

GOD PLADS 

VELKOMMEN 
I DET 
GØRNNNE 

STEVNS KLINT 

med rekreativt center og dets placering garanterer optimale 
forhold til familie afslapning. Tredjepladsen gik til Camping 
Vranovská pláž (Vranov Beach). Den tilbyder forskellige former 
for indkvartering, lige fra enkelt indrettede hytter, til et hostel, 
samt komfortabel indkvartering i pensionat og mobilhomes med 
en samlet kapacitet på 270 senge. 

Listen over de første 10 bedste campingpladser i konkurrencen, 
en masse inspiration og praktisk information om rejser i Tjekkiet 
samt sikkerheds- og hygiejneprocedurer, der følges i forbindelse 
med covid-19-pandemien, kan findes her: 

https://www.visitczechrepublic.com/da-DK 

Camping

Tjekkiet er den ideelle destination for alle, som har passion for 
livsstilen med camping, campingvogne eller som foretrækker 
utraditionelle overnatningssteder. Derudover finder du mere end 
2.000 borge og slotte, 14 UNESCO-monumenter, 36 kurbade, 
over 100 golfbaner, smukke bjerge og nationalparker med en 
overflod af cykel -og vandrestier. Glæde ved at opdage det 
bedste, Tjekkiet har at tilbyde, understøttes af traditionernes 
magi, den berømte smag af det lokale køkken og også af et 
udvalg af gode vine eller øl.

Vil du kombinere din ferie på campingpladsen med andre 
interesser? 

Bliv inspireret af campingpladser med særligt fokusområde. Der 
er mange fantastiske campingpladser ideelle til fx familier med 
børn, vandre- og cykelelskere, fiske- og svømme entusiaster, for 
dem der elsker dyr, underholdning eller for dem der foretrækker 
bare stille afslapning.

Hvis du planlægger at tage på camping, kan du være 
interesseret i, hvem der blev kåret til året campingplads 
i 2019, og hvad de enkelte pladser tilbyder deres gæster.

Autocamp Sedmihorky i det eventyrlige Bøhmiske Paradis – 
UNESCO Geopark tog førstepladsen. Denne firestjernede plads 
tilbyder overnatning i luksushytter, mobilhomes, små hytter, 
telte med underlag, tipier eller campingvogne samt teltområder. 
Andenpladsen i konkurrencen for årets mest populære 
campingplads gik til den populære Kemp Stará Živohošť ved 
flodbredden af   Slapy Water Reservoir i centralbøhmen. Dette 
populære fritidsområde ligger ca. 30 km syd for Prag. Området 

Det Bøhmiske Schweiz

Lednice-Valtice-komplekset

Er camping tilbage på mode? For nogle ja, for andre er sommeren en langvarig ferie på campingpladsen. 
Campister er dog i stigende grad krævende. Dette er en af grundene til, at nogle campingpladser 
udbyder ikke-traditionelle former for indkvartering, såsom jurte-og tipi telte, indkvartering i tønder eller 
retro-campingvogne. At vælge den rigtige campingplads er et vigtigt skridt for at sikre et godt ophold. 
Du kan finde flere oplysninger i kataloget fra Sammenslutningen af Campingpladser i Tjekkiet, hvor 
79 certificerede campingpladser venter på dig. Bliv inspireret til din næste sommerferie!

Naturelskere finder et stort udvalg af campingpladser  
i Tjekkiet ved adskillige søer, på kanten af   skoven eller endda i Prag

CzT_PR_Advertorial_kemping_185x250_DK_(0138_21).indd   1CzT_PR_Advertorial_kemping_185x250_DK_(0138_21).indd   1 24.02.2021   16:51:2224.02.2021   16:51:22
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ForåretForåret  
spirerspirer
Og med foråret kommer der virkelig liv og smukke 
farver masser af grønne nuancer over Danmarks 
måske hyggeligste campingplads ude i skoven – 
midt i byen Auning på Djursland, hvor det hele er 
trimmet og står snorlige.



www.auningcamping.dk

Campingferie er (som skre-
vet tidligere), taget på fe-
rie med Campingfatter, på 
CAMPDJURSLAND (Dan-
marks måske hyggeligste 

campingplads) ude i skoven midt 
i byen Auning på Djursland, da vi 
ville se hvad en Campingfatter får 
den lange vintertid til at gå med 
(udover at holde ferie). 

Vinterferie forbi
Campingfatters lange ”vinterferie” 
er nu nået sin ende, og han nyder 
nu, at se alle de dejlige sæsongæster 
(nye som ”gamle”), der har valgt at 
stedet her skal være deres hjem væk 
fra hjem, og snart kommer også al-
le de dejlige turistgæster der vælger 
igen og igen at deres ferieture selv-
følgelig skal holdes i Paradis, som 
en af gæsterne kalder det efter tro-
fast at være kommet tilbage hertil 
(flere gange) årligt gennem de sene-
ste 12 år.

Campingfatter har jo igen i den 
forgangne vinter været på ”aktiv fe-
rie” (som du kan se), for han har 
været i gang med at totalrenove-
re pladsens servicefaciliteter, som 
skulle stå klar til åbning. Men som 

det jo desværre indimellem går, så 
fungerer renoveringsprojekter nem-
mere inde i hovedet end ude i vir-
keligheden. 

Campingfatter udtaler; ”Vi nåe-
de desværre ikke helt i mål til sæ-
sonstart 29.4. da sådanne renove-
ringsprojekter desværre går nem-
mere i hovedet end i virkeligheden, 
men størstedelen af de nye facilite-
ter er klar, og vi vil være klar med 
alle de sidste detaljer og det nye fa-
milierum til Kr. Himmelfartsferi-
en. Og hvis det på nogen måde kan 
skuffe dig (selvom vi har kæmpet 
for at få det hele klart), så kan jeg 
(hvis det er nogen trøst), fortælle at 

jeg er 100 gange så skuffet over jeg 
ikke kunne levere som forventet til 
åbningen.  

Men vi vil godt konstatere, at det 
er værd at vente på, for det er ble-
vet nogle rigtig fine faciliteter, og 
så har man formået at bevare sjæ-
len i de gamle bygninger (anno 

1960). 

Kig forbi auningcamping.dk
Campingfatter siger ligeledes; ”Har 
dette vagt din interesse, så kig forbi 
auningcamping.dk og book også gerne 
en plads til din vogn, eller lej en af vo-
re mange lækre udlejningsenheder, så 
kan du, se for dig selv hvor godt det er 
blevet. Husk du kan også booke fe rie-
pakker online med rabat på indgangen 
i Djurs Sommerland, som også er kom-
met i gang med sæsonen, og kun ligger 
10 min. køretid fra pladsen”. 
 
Se mere her: 
www.auningcamping.dk  

Foråret spirer
CAMPDJURSLAND



CAMPDJURSLAND.DK

Danmarks måske hyggeligste 

TILBUD   
på sommerferien i 2021

2 personer i en uge
ude i skoven - midt i byen

KUN kr. 995,00
Pris inkl. GUL Enhedsplads og 2 personer.

 Ekskl. Evt. El forbrug 

Gældende for ophold 
i perioden 26.6. - 2.7. & 7.8. - 13.8.

Tillæg for ORANGE Enhed kr. 70,00 
Tillæg for HVID Enhed kr. 280,00

Ekstra personer kr. 525,00 pr. person

Bookes efter først til mølle princippet på 
mail@auningcamping.dk 

Danmarks måske hyggeligste 
campingplads tilbyder 

fLExI PLADS

I forår- og efteråret.
Du betaler alene kr. 75,00 pr. person 

når enheden benyttes

Bookes efter først til mølle princippet 
på mail@auningcamping.dk 

(Der udbydes kun 10 pladser)
NYHED 2021

Nye gulve og nyt VVS i 
toilet, badefaciliteter, 
køkken, samt nyt stort

udekøkken

feriepakker med rabat til 
Djurs Sommerland og 

Djurslands øvrige attraktioner 
kan bookes online på 

auningcamping.dk



Hinshøj Caravan A/S • Gl.Viborgvej 392 • 8920 Randers NV • +45 86 46 60 72
salg@hinshoj.dk • www.hinshoj.dk

Hjertet i vores forretning er vores flotte udstilling, hvor der er et bredt udvalg af nye vogne 
fra alle vores mærker. Vi lægger især vægt på topmærkerne fra Fendt og Polar, som vi altid har et stort  

udvalg af. Finder du ikke den vogn, du søger, kan du altid spørge os. Vi har altid nye vogne 
på vej hjem fra fabrikkerne, måske er der netop den, du søger.

Hinshøj Caravan forhandler 5 super mærker og vi har altid et
stort udvalg af nye vogne på lager.

Vi forhandler:

Vores 20 mand team har meget erfaring i branchen så vi står 
klar til at yde jer den bedste service i branchen.

Din Polar forhandler
Som alle nok ved er Cabby blevet solgt til Polar, og i denne  
forbindelse har vi også fået forhandlingen af Polar. I samme  
ombæring har vi også sikret os, at vi i fremtiden kan levere  
reservedele til de Cabby, der allerede kører på de danske veje,  
da Polar har overtaget salg og produktion af disse. Så hvis I  
står og mangler reservedele til Cabby, skal i ikke tøve med at 
kontakte Johnny på vores værksted: johnny@hinshoj.dk 
Han kan hjælpe jer med det i står og mangler til netop jeres Cabby.

Vi servicerer og reparerer selvfølgelig stadigvæk de  
mange Cabby, der kører på det danske marked.

Åbningstider
3. Januar - 31. August
Mandag - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00
Lørdag kl. 10.00 - kl. 15.00
Søndag kl. 10.00 - kl. 16.00

1. September - 17. December
Mandag - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00
Lørdag Lukket
Søndag kl. 11.00 - kl. 16.00

Påsken
Skærtorsdag kl. 10.00 - kl. 16.00
Langfredag kl. 10.00 - kl. 16.00
Påskelørdag Lukket
Påskesøndag Lukket
2. Påskedag kl. 10.00 - kl. 16.00

Pinsen
Pinselørdag kl. 10.00 - kl. 13.00
Pinsedag Lukket
2. Pinsedag kl. 10.00 - kl. 16.00

Andre Helligdage
Kr. himmelfartsdag 10.00 - 16.00
St. Bededag 10.00 - 16.00
Grundlovsdag 10.00 - 16.00

Vi har et stort udvalg af nye 2021 Polar vogne.
Her er et udsnit:

Polar 520 CTH Original DK
Polar 560 LB Original DK
Polar 560 CTV Original DK

Polar 590 CTH VK Custemized
Polar 650 TR DB VK Selected
Polar 680 TR LB VK Custemized

Polar 730 CTVX BK VK Edition                            
Polar 730 DS VK Custemized
 Der tages forbehold for solgte vogne.



Peer Neslein har besøgt Hinshøj Caravan og kigget 
nærmere på en af de mange udstillede svenske Polar 
campingvogne produceret i det nordlige Sverige i Dorotea. 
Polar er en helårsvogn i samme klasse som Kabe.

hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Jeg gætter at de 2 isbjørne syntes der var for varmt 
inde i den flotte Polar. Vognen har selvfølgelig Alde 

centralvarme og vandbåren gulvvarme.



hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Her er salgsskiltet på vognen så du kan læse om vognens udstyr.

Nydelig bagende på vognen. 
Bemærk bredden er 251cm.               

Indgangsdør med vindue.



hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Svensk design. Enkelt og nydeligt. 

Display der styrer det meste i vognen.

Nydeligt og lyst køkken med 
komfur, mange skabe og godt 
lys. Der er både bageovn 
og mikroovn. Mikroovnen 
er monteret under køle/
fryseskabet over for køkkenet.



hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Queen size seng med el-hovedgærde.  
Sengen måler 190x140 cm. 

Kompressorkøleskab 
(140 liter) og frostboks 

(33 liter). 

Her ser du mikroovnen under 
fryseskabet. Bemærk gulvfliserne.



hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Rigtig god 
varmecirkulation langs 

væggen ved sengen.

Der er god 
aflægningsplads ved 

hovedgærdet samt 
stik og lys. 

I bagenden af 
vognen finder 

vi bade- og 
toiletrum. Bemærk 
varmeristen langs 

væggen. 



hos Hinshøj Caravan

Polar luksus
campingvogne

Et kig på køkkenet og et 
hjørne af siddegruppen. 

Håndklæde tørrer med varme. Toilet og 
bruserum er i hver sin side i bagenden. 

Praktisk udsugning i bruseafdelingen.

Se flere Polar campingvogne 
hos Hinshøj Caravan her:



SPAR
56.896,-

S E L E C T I O N

Q U E E N

S E L E C T I O N
Q U E E N

C R O W N  S E L E C T I O N

S E L E C T I O N

K I N G

Vent ikke for længe -
Sælges i et begræsnet antal!

QUEEN SELECTION - 
ALT HVAD HJERTET BEGÆRER...

Smaragd 540 GLE

B2
Normalpris 431.296,-    

Din pris 367.900,-

Normalpris 412.796,-  

Din pris 355.900,-

Smaragd 520 XL

XV2

SMARAGD 520 XL/KS

SMARAGD 540 GLE/KS

Få en fremvisninghos din KABE forhandler

VI FORTSÆTTER SUCCESEN...

KABE SMARAGD “QUEEN SELECTION”
Til dig, der stiller høje krav til udstyr, komfort og samtidig  
ønsker en kompakt og rummelig campingvogn. 

Camping hele 
året med KABE

Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820

Find din forhandler på
www.kabe.dk

Se mere her

SPAR
63.396,-

        Basispris
• Aircon, Dometic Fresh Jet
• ATC (antislingersystem)
• Elektrisk hovedgærde
• El-indgangstrin
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
• Heki II De Luxe tagluge
• Håndklædetørrer
• Indgangsdør m/vindue
• Køleskab 177 ltr.
• Lysliste dørside
• Multimediecenter m/subwoofer
• Nakkestøtter i siddegruppe
• Ovn i køkken
• Serviceklap
• Skind i siddegruppen

520 XL/KS        540 GLE/KS

Normalpris udstyr kr.  
Total pris kr.   
Din pris kr.   
Din besparelse kr.         

321.500            334.500

 

2021 modellerne er med udvendige glatte side plader og USB stik i lampe. “Queen Selection”  modellerne indeholder følgende:

91.296
412.796
355.900
56.896

96.796
431.296
367.900
63.396

540 GLE    

Grundplanstegninger er ikke målfaste og kan variere i.f.t. virkeligheden. Billeder kan afvige fra den egentlige model, type, standard og være vist med ekstraudstyr, som ikke er standard i Danmark.



Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Stort udvalg i brugte 
vogne

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Ferien starter hos Søren

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Vores værksted klarer alle 
former for reparationer
Vi hjælper med at gøre  
skader op og laver det for 
alle forsikringsselskaber
Vi reparerer campingvogne, 
Camp-let’er, trailere og  
autocampere

Gastest – Fugttest – Mont. af solceller – Movere 
Batteri – EL støtteben – Markise – Cykelholder

Antenne – Klima/air-condition   
Udskift af tagluger mm.

Kontakt værkstedet på tlf. 51 71 55 71  
mellem 9-12 på hverdage

Vi HAr nU EGET VærKSTEd

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om



Her er en række nyheder fra Campingagenten i form 
af en række film med masser af informationer.

SE EN GENNEMGANG AF AERITECH ANTENNEN som indeholder antenne for 
Radio, DAB, TV og internettet. Du kan også tilkøbe router og skabe dit eget wifi netværk. Se 
også hvor du kan se TV via din egen tv pakke. Peter Outzen fra Campingagenten fortæller 
om mulighederne til Peer Neslein. Yderligere information www.campingagenten.dk 

Nyt fra
Campingagenten.dk



SNUPTI SKAL NOK BLIVE EN POPULÆR lille hjælper når der skal bæres forfriskninger 
ud i haven, til stranden eller til naboen. Yderligere information  www.campingagenten.dk 

ANDERS OUTZEN FRA CAMPINGAGENTEN fortæller om IGT’s automatiske 
flaskeomkobler samt gasfilter. Yderligere information www.campingagenten.dk 

Nyt fra Campingagenten.dk



TESA ER FULDAUTOMATISKE STØTTEBEN til autocampere som automatisk nivellerer vognen når 
du parkerer. En fordel, når der skal laves mad eller man ikke vil ligge med hovedet nedad fordi man holder på et 
skævt underlag. Støttebenene kører op og drejer væk når du ikke bruger dem. www.campingagenten.dk 

DOMETIC KAN TILBYDE MARKISER til både campingvogne og autocampere og du kan vælge om 
du ønsker en til sidemontering eller tagmontering. Du skal ligeledes vælge om den skal være manuel eller du 
vil have en model med motor som selv kører ud og ind.  www.campingagenten.dk 

Nyt fra Campingagenten.dk

O-Grill 600 O-Grill 900TO-Grill 500
• Mål: 56,7 x 47,5 x 21 cm
• Vægt: 8,70 kg

• Mål: 56,7 x 57,8 x 21,5  cm
• Vægt: 10,90 kg

• Indbygget termometer
• Mål: 56,7 x 57,8 x 27,6 cm
• Vægt: 11,20 kg

Kr. 1.839,- Kr. 2.149,- Kr. 2.469,-

Fåes i 7 Farver:
Blå, sort, rød, orange, grøn, guld og creme

- 6 års garanti

Måske de bedste 

campingmøbler i verden
Farver:
Sort, blå & grå

WiFi op til:

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

•  Modtagelse i topkvalitet
•  Ekstremt vejrbestandigt
•  Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
•  360o signalmodtagelse
•  Kan modtage: 
•  Almindeligt tv signal
•  DAB & DAB+
•  WIFI - fordobler min. signalet

Den ultimative Combi Antenne
- med MIMO teknologi

3 i 1
antenne

Kun 2.599,-

Gasgrill
SAF001

Kr. 1.999,-

Kul/briketgrill
SAF002

Kr. 1.315,-

Lågholder
SAF003

Kr. 199,-

Rotisserie
SAF006

Kr. 799,-

Hot cover
SAF014

Kr. 419,-

Forhøjer
SAF005

Kr. 335,-

Kan bruges som 
gas- og kulgrill

Begge grill er 
Inkl vendbar 

grillplade

Kun 839,-

Med MIMO 
teknologi 18cm

Ø9 cm

High-Tech 
WIFI 

antenne
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Søren Thomsen, indehaver af 
ALSI.dk har gennem mange 
år leveret rengøringsmidler til 
de danske campingforhand-

lere. Han kan tilbyde et stort og al-
sidigt udvalg, men de mest populæ-

re produkter i han sortiment er hans 
Camper Shampoo med pleje som ik-
ke kræver meget vand og som både 
rengør og beskytter campingvognen 
på en gang.

Hvis det drejer sig om ridser i vin-
duer eller sorte striber så er det Bio-
boy som er et biologisk produkt der 
skal bruges. Bioboy rengør og pole-
rer på en gang.

Se de 3 film hvor Søren demon-
strerer hvordan du kan fjerne ridser, 
alger og sorte striber med Camper 
Shampoo og Bioboy. 
 
Find nærmeste forhandler på 
www.alsi.dk 

Ridsede vinduer, 
alger og sorte striber

Se de 3 film her:
Søren Thomsen, indehaver af ALSI.dk



Ridsede vinduer, 
alger og sorte striber



pincamp.de

ADAC Klassifi kation 2020

Cool Top Trail klimaanlæg monteres på taget og er velegnet til brug i 
parkerede autocampere og campingvogn. Med Cool Top Trail kan du 
både holde varmen på de kølige aftener og nyde en afkølet 
kabine på de varme sommerdage.

Få den bedste komfort i dit fritidskøretøj 
med Webasto

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34



Cool Top Trail klimaanlæg monteres på taget og er velegnet til brug i 
parkerede autocampere og campingvogn. Med Cool Top Trail kan du 
både holde varmen på de kølige aftener og nyde en afkølet 
kabine på de varme sommerdage.

Få den bedste komfort i dit fritidskøretøj 
med Webasto

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34

REN FRITID
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www. telt import.dk

DANSK TELTIMPORT
v / Ina & John Damgaard • Tlf. 20 94 40 27 • kontakt@teltimport.dk • WWW.TELTIMPORT.DK

15 år med Ren Fritid – miljøvenlige
produkter til campingvognen, auto
camperen båden, fritidshuset m.m.

Ren Fritid Klosetvæske 
Universal er ændret iflg. 
de nye EU regler – og det 
er den kun blevet bedre 
af. Den har en meget
diskret duft og kan
bruges i afløb og
skyllevandet. Den er 
også fremragende til
at rense afløbsvandets 
tank og den dræber
bakterier, som er
årsag til dårlig lugt.

Nu i
helliters

flasker

Forbedret nyhed
og altid miljøvenlige produkter

Ren Fritid Vask og Voks 
kommer i samme kon-
centration, men er nu 
endnu mere effektiv, og 
helt uden faremærker.
Ren Fritid Vask og Voks 
lever op til EU's strenge-
ste krav til miljøet.



Det er nu her i foråret at campingvognen hives frem og 
man opdager at der er kommet sorte streger og alger 
på campingvognen og så kommer det evige spørgsmål 
om hvordan man nemmest fjerner disse.

til rengøring af campingvogn 
og autocamper

Ny Ren Fritid



PEER NESLEIN FORTÆLLER:

For 15-16 år siden var jeg med 
til at teste Ren Fritid som lige 
var kommet frem. Siden er den 
blevet en stor succes. Men nu 

er der kommet en ny udgave hvor 
man har fjernet de “farlige” stoffer i 
produktet, idet lovgivningen på om-

rådet er blevet strammet.
Så hvad er mere logisk end at sæt-

te John Damgaard, manden bag Ren 
Fritid, stævne ved en campingvogn 
med sorte striber og grønne alger.

Læs mere om den nye Ren Fri-
tid her: www.renfritid.dk eller her: 
www.teltimport.dk

Foruden ændring af indholdet i 

den nye Ren Fritid er flasken skiftet 
fra en halv liter flaske til en liter fla-
ske.  Prisen for den ekstra halve li-
ter er kun kr. 15. Så en liter nu ko-
ster kr. 149.95 mod tidligere hvor en 
halv liter kostede kr. 134.95.

Men lad os komme i gang med testen som du kan se i filmen herunder.:

til rengøring af campingvogn 
og autocamper

Ny Ren Fritid



Manden bag 
Klarup Caravan er 
Henning Bertelsen 
som ved hvordan 
man driver en 
forretning. Dem 
har han nemlig 
flere af. Alle med 
stor succes. 

har bygget om og præsenterer 
ny superflot forretning

Klarup Caravan Center
Her står Henning og byder velkommen ind til en af de store 
haller der er fyldt med udstyr, fortelte og campingvogne.

Røde løbere byder en velkommen 
når man går en tur gennem de 
topmoderne lokaler i den totalt 
nyrenoverede forretning som vel 
egentlig er Nordjyllands største 
og flotteste Camping Center. 



Et kig ned af de lange gange 
fyldt med udstyr til en 
vellykket campingferie.

De sidste nye fortelte og solsejl fra Isabella, 
i dette tilfælde luft solsejlet Air Y er 
selvfølgelig allerede på plads i forretningen 
sammen med alle de andre nyheder.

Klarup Caravan kan præsentere de største 
Adria campingvogne og de mindste for ikke 

at tale om alle dem midt imellem. Adria er 
Danmarks mest solgte campingvogn.

har bygget om og præsenterer 
ny superflot forretning

Klarup Caravan Center



Se den nye informationsfilm for Klarup Caravan Center her: 

har bygget om og præsenterer 
ny superflot forretning

Klarup Caravan Center

Forretningen er fyldt med spændende 
varer og masser af gode tilbud til dem der 
er ude efter varer med gule skilte på.

Alle de små ting 
du mangler til din 
campingvogn eller 
fortelt kan du også 
finde her. Og den 
åbne dør midt i 
billedet fører til op 
til den store Isabella 
udstilling på 1. sal.



                               alpina | adora | action | altea | altea 4four | aviva | astella

DANMARKS MEST SOLGTE CAMPINGVOGN

Kig ud
vi er

friske at

handle med

INSPIRATIONINSPIRATION
til Jeres egne eventyr…

UDSTYRSBUTIKKENUDSTYRSBUTIKKEN
med alt til camping og fritid.

Kæmpe møbeludstilling
samt Isabella udstilling på 1. sal

Kom og se udvalget af 
nye og brugte campingvogne

SE HER!
Attraktiv finansiering tilbydes

– kom og hør om dine muligheder

SE ALLE VORES CAMPINGVOGNE PÅ: SE ALLE VORES CAMPINGVOGNE PÅ: www.klarupcaravan.dkwww.klarupcaravan.dk Afkørsel 26         Jørgensmindevej 22
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8 km øst for Aalborg



100 vogne på lager – Adria, Kabe, Knaus og LMC

Kronjyllands
Camping &
Marine Center

Nyt fra



Kabe Queen Selection (begrænset antal)

Knaus jubilæumsmodel   

Nyt fra
Kronjyllands Camping

& Marine Center



Se de populære stole  

Kom og se det store Villa fastligger helårstelt

Nyt fra
Kronjyllands Camping
& Marine Center



Fortelt med solsejl og front du kan flytte 

Campingvognen til el-biler og mindre biler

Nyt fra
Kronjyllands Camping

& Marine Center





LE CAMPING · INDUSTRIVEJ 15 · FREDERIKSHAVN · TLF. 9847 9111 · LE-CAMPING.DK
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag: 9.30-17.00 · Lørdag: Lukket · Søndag: 12.00-16.00

AUT. FORHANDLER AF

  

  

VORES STORE UDSTYRSBUTIK
rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!

STORT UDVALG I 

FLOTTE 
BRUGTE 
VOGNE

i alle størrelser 
og prisklasser 

KOM OG KIG 
– VI ER FRISKE 
PÅ AT HANDLE!

FRA VORES TRE TYSKE KVALITETSMÆRKER

    

KOM OG SE DE MANGE FLOTTE
2021-MODELLER 

LE CAMPING · INDUSTRIVEJ 15 

VORES STORE 
rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!



SØREN MORTENSEN FORTÆLLER:

V ores værksted er meget mo-
derne med alle tekniske 
hjælpemidler. Vores mon-
tører er specialuddannede 
indenfor reparation af cam-

pingvogne. Vi er aut. F-gasinstalla-
tører og er tilknyttet KLS som kon-
trolleres af Tekniq Kvalitet og som 
indrapporterer til Sikringsstyrelsen.  

Værkstedet er DCU-testcenter og 
alt værktøj & udstyr kontrolleres af 
CELF Kvalitetskontrol 1 gang årligt.

Vores store skadecenter på Indu-
strivej 3 er specielt indrettet til ud-
bedring af skader på campingvog-
nen såsom tagskader, skader på si-
deplader oma.

Forretningen har forhandlingen 
af 3 tyske kvalitetsmærker: Deth-
leffs - som vi har haft forhandlingen 

af siden 1985, Hobby - som vi har 
haft forhandlingen af siden 1987 og 
Fendt  - som vi har haft forhandlin-
gen af siden 2001.

Vi har også forhandlingen af den 
danskproducerede teltvogn Camp-
let og den nye lille dansk designede 
Hero Camper. 
 
Se mere her: 
www.le-camping.dk 

LE Camping er et af Nordjyllands største og ældste campingcentre 
grundlagt i 1963. I dag ejes forretningen af Søren Mortensen, som 
overtog forretningen i januar 1997. Centret er løbende blevet renoveret 
indvendigt og udvendigt, således at forretningen i dag fremstår som en 
yderst moderne campingforretning med masser af flotte campingvogne 
- nye som brugte og masser af kvalitetsudstyr til campisten.

i Frederikshavn
LE Camping

Masser af friske farver 
og spændende ting til 
campingturen.



Ulla Mortensen fortæller om reoler til forteltet

i Frederikshavn
LE Camping

Der er en dejlig 
stemning af strandtur 

når man går en tur 
gennem forretningen.



Søren fortæller om en af de nye Dethleffs campingvogn.

Hvad med en super stol der kan tåle en regnskylle.

i Frederikshavn
LE Camping





Campingferie.dk har besøgt Camping Kim i Viborg som fortæller 
om en række af hans nyheder i forretningen i en række små 
film. Kim fortæller bl.a. om Caravelair campingvogne, Wera 
helårsfortelt samt udstyr.  Se mere her www.campingkim.dk

Nyheder fra
Camping Kim



Nyheder fra
Camping Kim



Nyheder fra
Camping Kim



Wera Vivaldi telte - kvalitet året rundt !
Camping Kim er hovedforhandler af Wera Vivaldi telte i Danmark. 

FRITID PÅ RIGTIGT

På udkig efter en ny vogn?
Kig forbi Camping Kim - han er til at handle med

NY
kun 137.900 krNY

kun 114.900 kr

NY
kun 168.300 krNY

kun 161.900 kr

NY
kun 199.900 krNY

kun 191.900 kr

Caravelair 
Alba 
486

 årgang 2021 

Køjer
Dobbeltseng
Glasfiber tag

Caravelair 
Alba 
350

 årgang 2021 

Lille
Let

Billig

Caravelair 
Antares Titanium

455
 årgang 2021 

Ultra Heat
Fransk seng

Glasfiber sider og tag

Caravelair 
Antares Titanium

430
 årgang 2021 

Stort køkken
Ultra Heat

Glasfiber sider og tag

Caravelair 
Artica 

520
 årgang 2021 

Aircon
Gulvvarme

Stort køkken

Caravelair 
Artica 

490
 årgang 2021 

Aircon
Dobbeltseng

Gulvvarme

Livøvej 7A, 8800 Viborg       Tlf.: 5184 3984       mail@campingkim.dk       www.campingkim.dk

Kim
C   MPING

Din campingspecialist i Viborg

Butik:  Hverdage: 10.00 – 17.00  Weekend: 10.00 – 13.00     
Værksted:  Hverdage:   8.00 – 16.00

Skal 
Camping Kim 

købe eller sælge 
din vogn ?



Se en række
campingforhandlere 
fra luften
Campingferie.dk har lavet dronefilm på en 
række af de danske campingforhandlere. 
Forhandlerne vises i alfabetisk orden



Se en række
campingforhandlere 
fra luften
Campingferie.dk har lavet dronefilm på en 
række af de danske campingforhandlere. 
Forhandlerne vises i alfabetisk orden

Se en række
campingforhandlere 

fra luften



Se en række
campingforhandlere 
fra luften



Se en række
campingforhandlere 

fra luften



 

Stort udvalg i ud-
styr og reserve-
dele til herlige 
ferieoplevelser 

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15   

Vi forhandler  
 Isabella, Wera & 

Dwt fortelte 

 

Se vores flotte udvalg at nye 2021 LMC, Knaus, Kabe & T@b 

T@B 320 Offroad, 2021, K.vægt  695 kg, kr. 152.460.  

T@B 320, 2021, K.vægt  665 kg, kr. 129.360* 

    T@B 400, 2021, K.vægt  995 kg, kr. 193.980 kr.  

Vogne m. dobbeltseng nye 2021:   
Knaus Sport 400 QD, E. 1.020 kg. kr. 157.200 

Knaus Sport 450 FU, E. 1.050 kg. kr. 170.200 

Knaus Sport&Fun 480QL, E.1.130 kg. kr. 191.000 

Knaus Sport 500 UF, E. 1.265 kg. kr. 195.700* 

Knaus Südwind 450 FU, E. 1.180 kg. kr. 195.700 

Knaus Südwind 500 UF, E. 1.290 kg. kr. 238.290 

Knaus Scandinavian 580 UF, E.1540  kr. 282.170   

LMC Style 450 D, E. 1.149 kg. kr. 182.450 

LMC Style 460 D, E. 1.143 kg. kr. 182.450 

LMC Vip 595 D, E 1582 kg. kr. 376.010* 

LMC Vip 685 D, E. 1.852 kg. kr. 399.000 

Kabe Classic 470 XL, K.1.335 kg. kr. 295.890 

Kabe Smaragd 520 XLKS, K. 1.560 kg. kr. 349.995 

Kabe Smaragd 520 XLKS ”Queen selection”                       
K. 1.660 kg. Spar 56.896  Nu kr. 355.900             

Kabe Imperial 560 XLKS, K. 1.780 kg. kr. 479.900 

* ikke på lager endnu - kommer snart  

 Tilbud Demovogne                           
m. dobbeltseng:   

Knaus Südwind 500 FU 2020, E. 1.290 kg.                      
Spar 13.955 Nu 194.995 

Knaus Südwind 500 PF, 2020, E. 1.290 kg.                      
Spar 16.965 Nu 199.995 

Knaus Südwind 500 PF, 2020, E. 1.290 kg.                      
Spar 15.655 Nu 243.995 

 

Stort udvalg i ud-
styr og reserve-
dele til herlige 
ferieoplevelser 

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15  

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

Se vores flotte udvalg at nye og brugte vogne www.OECC.dk  

Vogne m. enkeltsenge nye 2021:           
Knaus Sport 460 EU, E. 1.170  kg. Kr. 179.900 

Knaus Sport 540 UE, E. 1.290 kg. Kr. 197.300 

Knaus Südwind 500 EU, E. 1.290 kg. Kr. 204.800 

Knaus Südwind 540 EU, E. 1.460 kg. Kr. 248.890  

Knaus Scandinavian 590 EU, E.1605  kg. 296.370  

LMC Sassino 460 E, E. 880 kg. kr. 152.840* 

LMC Style 530 E, E. 1.175 kg.  kr. 192.450.  

LMC Musica 490 E, E.1.270 kg. kr. 235.000 *+ udstyr  

LMC Musica 560 E. E.1.382 kg. Kr. 235.000 kr.*+udstyr 

LMC Musica 542 E, E. 1.422 kg. Kr. 245.000* + udstyr 

Kabe Classic 600 TDLKS, K. 1.625 kg. kr. 393.990 

Kabe Smaragd 540 GLEKS ”Queen selection”               
K. 1.695 kg. Spar 63.396  Nu kr. 367.900*      

Kabe Ametist 560 GLEXL, K. 1.630 kg. Kr. 379.870 

* ikke på lager endnu  - kommer snart. 

Vogne m. køjer nye 2021:                       
Knaus Sport 500 KD, E. 1.220 kg. kr. 185.900 

Knaus Südwind 550 FSK, E. 1.290 kg. Kr. 217.500 

LMC Sassino 470 K,  E. 956 kg. kr. 166.370 

LMC Style 493 K, E.1.178 kg, kr.179.000 Jubilæum 

Tilbud demo køjevogne:                                    
Knaus Südwind 500 QDK, 2020,  E. 1.220 kg,     
Spar 15.245 Nu 199.995  

LMC Vivo 522 K, 2019, E. 1.430 kg.                                 
Spar 25.005. Nu 214.995   

Tilbud demovogne                   
Velegnet til motorcykel, gokart 

eller kørestol:                                    
Knaus Deseo 400 TR, 2020, E. 1.130 kg. 

Spar 15.025 Nu 189.995 

Knaus Deseo 400 TR, 2020, E. 1.130 kg. 
Spar 15.165 Nu 194.995 



 

Stort udvalg i ud-
styr og reserve-
dele til herlige 
ferieoplevelser 

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15  

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

Se vores flotte udvalg at nye og brugte vogne www.OECC.dk  

Vogne m. enkeltsenge nye 2021:           
Knaus Sport 460 EU, E. 1.170  kg. Kr. 179.900 

Knaus Sport 540 UE, E. 1.290 kg. Kr. 197.300 

Knaus Südwind 500 EU, E. 1.290 kg. Kr. 204.800 

Knaus Südwind 540 EU, E. 1.460 kg. Kr. 248.890  

Knaus Scandinavian 590 EU, E.1605  kg. 296.370  

LMC Sassino 460 E, E. 880 kg. kr. 152.840* 

LMC Style 530 E, E. 1.175 kg.  kr. 192.450.  

LMC Musica 490 E, E.1.270 kg. kr. 235.000 *+ udstyr  

LMC Musica 560 E. E.1.382 kg. Kr. 235.000 kr.*+udstyr 

LMC Musica 542 E, E. 1.422 kg. Kr. 245.000* + udstyr 

Kabe Classic 600 TDLKS, K. 1.625 kg. kr. 393.990 

Kabe Smaragd 540 GLEKS ”Queen selection”               
K. 1.695 kg. Spar 63.396  Nu kr. 367.900*      

Kabe Ametist 560 GLEXL, K. 1.630 kg. Kr. 379.870 

* ikke på lager endnu  - kommer snart. 

Vogne m. køjer nye 2021:                       
Knaus Sport 500 KD, E. 1.220 kg. kr. 185.900 

Knaus Südwind 550 FSK, E. 1.290 kg. Kr. 217.500 

LMC Sassino 470 K,  E. 956 kg. kr. 166.370 

LMC Style 493 K, E.1.178 kg, kr.179.000 Jubilæum 

Tilbud demo køjevogne:                                    
Knaus Südwind 500 QDK, 2020,  E. 1.220 kg,     
Spar 15.245 Nu 199.995  

LMC Vivo 522 K, 2019, E. 1.430 kg.                                 
Spar 25.005. Nu 214.995   

Tilbud demovogne                   
Velegnet til motorcykel, gokart 

eller kørestol:                                    
Knaus Deseo 400 TR, 2020, E. 1.130 kg. 

Spar 15.025 Nu 189.995 

Knaus Deseo 400 TR, 2020, E. 1.130 kg. 
Spar 15.165 Nu 194.995 



Island
Vi ses snart,

Jeg føler tit, jeg kører på 
en anden planet, når jeg 
kører på iIland. På dette 
billede er jeg nord på.



Den 29. maj triller jeg ombord 
på færgen for at sejle til Is-
land. Det er noget, jeg har 
glædet mig til siden, jeg rejste 

hjem sidste gang i marts 2019.

Forhistorien
Jeg har været rigtig meget på Is-
land. Jeg brugte faktisk sammenlagt 
et halvt år ud af to år på to lange rej-
ser på henholdsvis to og tre måne-
der. Den sidste tre måneders tur var 
med min Land Rover, Thorleif. Ham 
kunne jeg sove i, når jeg var på ople-
velser i weekenderne.

På rejserne boede jeg hos værtsfa-
milier i hverdagene. Jeg arbejdede 
mandag til torsdag for min gamle 
arbejdsgiver, og holdte forlængede 
weekender til at tage ud og opleve. 

Det har også været en fantastisk 
måde at rejse på. At have værtsfa-
milier giver noget helt særligt. For 
der kom jeg helt ind og mærkede is-
lændingene på en anden måde, end 
hvis jeg var kommet som turist. Jeg 
glæder mig til at gense mine værter, 
da de nu alle er blevet mine venner 
efter de to længere besøg. 

Der er flere, der har sagt ”Hvorfor 
flytter du ikke bare derop?” Hvor 
jeg kun kan svare ”Island er ma-
gisk for mig, det må ikke blive hver-
dag”. Det land har virkelig slået mig 
omkuld – på den fede måde. Så det 
er virkelig en fornøjelse nu at kun-
ne tage Hugo med, og vise ham mit 
elskede Island. Og nu have den fri-
hed, hvor jeg har mit hjem med mig. 

Fotografiet drager mig
Som I måske kan fornemme på mi-
ne billeder, så nyder jeg fotografi-
et rigtig meget. Jeg synes simpelt-
hen, Island har så utroligt smukt et 
landskab. Det var faktisk på Island, 
at min interesse for fotografiet vir-
kelig tog fat. Jeg kunne finde moti-
ver alle vegne. Så jeg glæder mig til 

at komme tilbage og mærke inspira-
tionen og kreativiteten, som landet 
giver mig.

Gensyn 
Der er ingen tvivl om, at jeg glæ-
der mig til at se de mennesker, som 
jeg kender deroppe, men naturen 
er den jeg brænder mest for. Det er 

så råt. Og nogle gange så uvirkeligt. 
Jeg følte tit, at jeg kørte på en anden 
planet. At få 3,5 måned i mit elskede 
Island med mit nye kameraudstyr, 
det er lykke! Altså for mig!

Jeg skal hele øen rundt, og der-
med rammer jeg også de klassiske 
seværdigheder. Jeg har nogle vand-
fald, laguner, kilder, gejser og områ-

Pulsen var høj, og det var med kæmpe smil, 
at jeg bestilte rejsen til mit elskede Island.

Jeg brugte en hel weekend 
sammen med fuglene på 
Grímsey – en ø ca. 40 km 
nord for Island.



der, som jeg vil gense. 
Jeg har også en drøm om at kom-

me tilbage til Grímsey – en lille ø 
ca. 40 km nord for Island. Her foto-
graferede jeg søpapegøjer og alke. 
Jeg var derude en hel weekend, som 
den eneste turist. Det i sig selv var 
en stor oplevelse, da der var rigtig 
mange turister deroppe det år. Den-
ne gang vil jeg se, om jeg kan få Hu-
go med ud på øen. Sidst gang havde 
jeg Thorleif med i over tre meter hø-
je bølger. Så skal jeg vist fastspænde 
tingene endnu mere, end de er nu. 
Og jeg skal huske ikke at spise in-
den sejlturen derud, hvis man for-
står sådan en lille en! De var meget 
søde ombord til at komme med po-

ser, vand og papir, mens jeg lå i en 
køje og var ligbleg i hovedet. 
 
Vulkanen - min største drøm
Jeg glæder mig til en hulens mas-
se deroppe. MEN jeg må indrømme 
at vulkanen, der er i udbrud nu, til-
trækker min opmærksomhed. Det er 
ikke hver dag, at jeg kan få den mu-
lighed og oplevelse at stå ved og op-
leve en vulkan. Så jeg sætter Hugos 
snude direkte derned. Jeg har aldrig 
oplevet en vulkan i udbrud, og jeg 
kommer måske aldrig til at opleve 
det igen. Så den er øverst på min li-
ste. I skrivende stund har flere der-
oppefra sagt til mig, at den nok skal 
være i gang, når jeg kommer. Derfor 

har jeg valgt, at hvis jeg kan få 1000 
personer til at følge min YouTube 
kanal, så går jeg LIVE, når jeg er ved 
vulkanen, og viser jer det. Så hvis 
du synes, det kunne være spænden-
de at opleve vulkanen sammen med 
mig eller se andre videoer, som jeg 
kommer til at lave, så følg endelig 
med.

Nye tiltag
Mange tror jeg har oplevet alt der-
oppe, fordi jeg har været der så me-
get, men det har jeg ikke. En af mi-
ne store drømme er at komme ind i 
en ishule. Det fik jeg aldrig gjort på 
de andre rejser derop. Jeg synes, det 
ser så flot ud på andre billeder med 

Island
Vi ses snart,

Glaciervandring. En 
stor drøm for mig at 

opleve dette i år.



de turkise farver, og hvordan lyset 
kommer ind og giver det liv. 

Jeg vil også meget gerne ud på en 
glacier vandring. Jeg har fotografe-
ret glacierne udefra, men fik aldrig 
selv hoppet på en tur. Så dette er 
prioriteret denne gang.

Derudover har jeg min drone med 
denne gang. Så jeg drømmer om at 
kunne drone en hval inde i fjorden 
ved Hjalteyri nordpå. Der elsker jeg 
at komme og har også være ude og 
se hvaler flere gange. Derudover er 

jeg nu klar til at komme med under 
vandet og se hvalerne - måske filme 
dem, hvis jeg er heldig.

Jeg vil gerne tage flere billeder 
af deres dyr. Jeg har taget lidt på 
de andre rejser. Men jeg kan godt 
mærke interessen for dyrefotogra-
fi (wildlife) er steget markant. Men 
faktisk tænker jeg, at det bliver et 
stort mix af landskab, dyr, drone og 
måske også noget undervandsfoto-
grafi.

Island har så meget at byde på 

inden for så mange genrer. Der er 
plads til mange forskellige typer fe-
rier. Om det skal være aktivt eller 
afslapning. 

Praktisk info
Jeg sejler derop sammen med Hugo, 
som er 5,99 meter lang og over 2,5 
meter høj. Vi forlader Danmark den 
29. maj kl. 16.00 og går i land den 1. 
juni. kl. 9.00. Jeg får en kahyt uden 
vindue, og jeg har ikke valgt målti-
der. Jeg fik måltider sidste gang og 

Island
Vi ses snart,

Jeg drømmer denne 
gang om at komme under 

vandet med hvalerne.



fandt det ret træls kun at kunne spi-
se fra buffeten. Jeg kunne på nog-
le måltider have valgt noget andet, 
som var billigere. Så denne gang ta-
ger jeg det mere som det kommer. 
Så kan jeg spise, når jeg er sulten, og 
ikke når jeg skal. I alt for denne rej-
ser skal jeg give 18.050 kr. tur/retur. 

Desuden skal jeg i karantæne i 6 
dage på hotel, for man må ikke ha-
ve karantæne i sin autocamper. På 
Smyril Line’s hjemmeside var der 
et link til hvilket hoteller, der er ud-
valgt og jeg skal kunne fremvi-
se kvittering på bookningen, når 
jeg skal ombord på færgen. Jeg har 
valgt Hótel Framtíð, da det var en 
fornuftig pris. Jeg skal give ca. 500 

kr. pr overnatning. Ham jeg snakke-
de med sagde, det var et lille som-
merhus med bad og køkken. Så det 
er jeg spændt på. Man skal selv sør-
ge for mad, men de hjælper gerne 
med at handle ind. For vi må jo ik-
ke have andet end dåsemad med fra 
Danmark.

En vigtig note er, at man ikke må 
overnatte i det fri på Island. Man skal 
overnatte på campingpladser eller 
have fået lov af lodsejeren. Så det bli-
ver ret anderledes for mig, som over-
natter så meget i det fri. Men jeg har 
gode kontakter hist og pist og finder 
helt sikkert nogle flere. 

Jeg synes, det er så fedt, at man 
kan vaske bil på næsten alle tank-

stationer. Helt kvit og frit. Så det ser 
jeg virkelig frem til. Tænk at sådan 
en lille ting kan glæde så meget. Jeg 
holder fast i glæderne og ser frem til 
en masse af dem deroppe. 

Skal du med?
Hvis du vil med på rejsen, så find 
mig på Instagram eller Facebook. 
Og så er jeg som nævnt i gang med 
at samle 1.000 personer på YouTube, 
for så kan jeg gå live, når jeg skal be-
søge vulkanen og andre fede steder.

Rullende hilsner
Anja

  

Instagram 
Bemærk nyt Instagram navn: 
anja.robanke.dk
www.instagram.com/anja.robanke.dk

Facebook
www.facebook.com/AnjaRobanke

YouTube
www.youtube.com/c/AnjaRobanke

FØLG MIN REJSE

Island
Vi ses snart,

Her er jeg ude ved midnatstid 
og fotografere. Man skal lige 
vænne sig til at det er lyst 24 
timer i døgnet.
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Besøg og følg
Campingferie.dk
på Facebook

www.facebook.com/campingferie.dk

7772 personer
følger os allerede!



Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Nye Camp-let hos

- men vi har også masser af 
brugte Camp-let og demoer 
til gode priser på lager

Camp-let PassionCamp-let Dream

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om

Abonner på Campingferies YouTube kanal og år besked hver gang der
kommer en ny film. På Campingferies YouTube kanal kan du se mere end 1.000 film.



Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Stort udvalg i campingmøbler  
- Nu nogle restpartier til gode 
priser pga. ombygning

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om



Friheds- 
museet
i København

Frihedsmuseet ligger i Churchillparken i København 
tæt på Amalienborg, Kastellet og Langelinie. Museets 
officielle navn er "Museet for Danmarks Frihedskamp 
1940-1945" og på engelsk "The Museum of Danish 
Resistance during World War II".

Selve museet ligger under den runde bygning og under gruset i forgrunden. I stuen 
er der reception og på 1. sal en hyggelig Cafe med udsigt over Churchillparken

F rihedsmuseet er en del af Na-
tionalmuseet og fortæller om 
besættelsen og modstands-
kampen i Danmark i årene 
1940-1945.

Museets oprindelse findes i mod-
standsbevægelsens udstilling "Det 
kæmpende Danmark", som i en pe-
riode blev vist for offentligheden i 
Frimurerlogen i København efter 
befrielsen i 1945. Udstillingen fik se-

nere en permanent plads i Friheds-
museets nuværende bygning på Es-
planaden, der blev opført efter en 
indsamling i 1957.

Den 28. april 2013 hærgedes mu-
seet af en voldsom påsat brand. Til 
genopbygningen donerede Augusti-
nus- og A.P. Møllerfonden tilsam-
men 30 mio. kr. i 2014. Den nye mu-
seum åbnede 3. juli 2020. 

Henrettelsespladsen 
i Ryvangen 
Henrettelsespladsen i Ryvangen var 
stedet, hvor den tyske besættelses-
magt henrettede 94 danske mod-
standsfolk fra

1943-1945. De dødsdømte blev 
tidligt om morgenen afhentet fra 
Vestre Fængsel og kørt til Ryvan-
gen. På henrettelsespladsen var 
der opstillet tre fyrretræspæle, som 

Friheds- 
museet
i København

Museet fører de besøgende gen-
nem de 5 krigsår fra start til slut 
på en spændende og informativ 
måde. Udleverede headset giver 
en mulighed for at høre de histo-
rier og hændelser man har lyst til. 
Her er det de tyske fly der flyver 
hen over Amalienborg og nedka-
ster oprop (der burde have stået 
opråb) til den danske befolkning.
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de dødsdømte blev bundet fast til og skudt. De 
tre pæle, flyttedes i 1950'erne til Frihedsmuse-
et, og der blev fremstillet tre nøjagtige bronzeaf-
støbninger af pælene, som blev sat op på henret-
telsespladsen. Det gør, at gæster i Mindelunden 
kan opleve stedet som det stod under besættel-
sen indklusiv pælene. Flere kendte modstands-
folk, bl.a. de otte fra Hvidstengruppen og flere 
fra modstandsgrupperne Holger Danske og BO-
PA blev henrettet på henrettelsespladsen.

Den tyske kapitulation
Klokken ca. 20.30 den 4. maj 1945 bekendtgjordes 
den tyske kapitulation i Danmark over BBC. Det 
var dog først med ikrafttræden fra lørdag den 5. 
maj 1945 kl. 8 om morgenen. Kapitulationen fore-
gik over for den britiske general Montgomery på 
Lüneburger Heide, altså fjernt fra Danmark og 
endnu inden britiske tropper havde sat fod på 
dansk jord. Disse stod på daværende tidspunkt 
ca. 150 km fra den danske grænse.

Friheds- 
museet
i København

OPROP! var et tysk flyveblad, som 
blev nedkastet over Danmark un-
der den tyske invasion den 9. april 
1940. Flyvebladet var undertegnet 
af chefen for Operation Weserü-
bung Süd, den tyske flyvergeneral 
Leonard Kaupisch. Som overskrif-
ten antyder, var det affattet på et 
særdeles gebrokkent, men dog 
forståeligt dansk og norsk. Kau-
pisch har til en dansk journalist 
fortalt, at den tyske tekst til dette 
Oprop blev forfattet af Hitler, der 
havde kasseret Kaupisch' udkast.

Besættelsen af Danmark under 2. verdenskrig 
indledtes, da Nazi-Tyskland med Operation We-

serübung-Süd den 9. april 1940 besatte et neutralt 
Danmark, der efter en kortvarig konflikt overgav sig 

til den tyske besættelsesmagt.



Friheds- 
museet
i København

Tyske soldater prægede 
hurtigt gadebilledet



Friheds- 
museet
i København

Et typisk boligkvarter med baggårde i krigsårene.



Friheds- 
museet
i København

På grund af 2. verdenskrig blev det vanskeligt at hente varer til 
Danmark fra udlandet. Efter besættelsen den 9. april 1940 stod det 
klart, at man kun kunne skaffe varer fra områder, som blev kontrol-
leret af Tyskland eller fra neutrale lande som Sverige. I september 
1939 vedtog Folketinget og Landstinget Vareforsyningsloven. Lo-
ven gav den danske handelsminister lov til at rationere mængden 
af varer og bestemme hvem der måtte købe dem.



Friheds- 
museet
i København

På rundturen i museet kan du høre 
mange spændende historier og se de 

våben og det tøj som indgik i uhyggelige 
oplevelser, som pistolen hvor en patron 
satte sig fast og skudhullerne i frakken. 



Friheds- 
museet
i København

Koncentrationslejre og henret-
telsespælene fra Ryvangen 

indgår også i udstilligen.



0% risiko
for kø ved
buffeten 

Find din campingferie på campingdeterferie.dk
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