
FERIEINSPIRATION   CAMPINGVOGNE   AUTOCAMPERE   TELTE   CAMPINGUDSTYR   TURGUIDES

CAMPINGBLADET.DK  CAMPING   OUTDOOR    FERIE   FRITID   FAMILIECAMPINGBLADET
.dk

Island rundt
med campingvogn 

EFTERÅR

NR.21 # OKTOBER 2022



Åbent hus 29.-30.okt. 
Kl. 10-16 

Kig forbi og oplev vores store udvalg 
af flotte vintervogne fra  

Kabe, Knaus og LMC.  

Se hele vores udvalg og tilbud på 
www.OECC.dk 

Jersie Strandvej 88,  2680 Solrød Str.  
www.oecc.dk    56143355 

Åbent hus tilbud 
Udvalgte brugte vogne incl. Gavekort    

på 5 eller 10.000 kr. 

Udvalgte nye 2022 vogne incl. Gavekort         
på 10,15 eller 20.000 kr. 

Udstyrsbutikken  - 15 % 

A-mål telte, lufttelte, møbler - 10 %  
(Tilbud gælder fra 21-31.10.2022 og gælder kun lagervarer og kan ikke 

kombineres med andre rabatter) 



Danmarks måske største 
artikel +film
I denne udgave præsenterer vi nok 
Danmarks største artikel, nemlig 
”Island rundt med campingvogn” 
som fylder omkring 40 sider med 
næsten 100 billeder, herunder kort 
fra vores rute på Island. Det er Lis-
beth og Peer Neslein der har væ-
ret øen rundt med deres nye Ka-
be Estate. Men ikke nok med det, vi 
har også produceret en film fra Is-
land, hvor del 1 er i Campingbla-
det. Del 2 udkommer i løbet af ok-
tober.

2023 modeller i 
campingvogne +film
I Campingbladet har vi også et om-
fattende afsnit om en række af de 
nye 2023 modeller i campingvogne 
suppleret med film.

2023 modeller i autocampere og 
spændende samarbejde mellem 
VW og Knaus/Weinsberg +film
De nye autocampere fylder også 
ganske godt i bladet, hvor vi bl.a 
fortæller om et spændende sam-
arbejde mellem VW og koncernen 
bag Knaus og Weinsberg. Men der 
er også spændende tiltag fra andre 
mærker såsom Randger der præ-
senterer en familie camper, mens 
Mobilvetta præsenterer en Cam-
per Van (kassevogn), en delintegre-
ret autocamper og en helintegreret 

luksuscamper. Der er film på alle 
de nævnte autocampere

Anja i Bjergene
Glæd dig til Anja’s dejlige og flotte 
reportage fra det nordlige Spanien 
hvor hun har krydset rundt i bjer-
gene i autocamperen Hugo, som 
hun i øvrigt skal til at sige farvel til. 
Men det kan du læse om i artiklen.

Nyheder og gode tilbud
I Campingbladet.dk kan du og-
så finde mange spændende og re-
levante tilbud fra vores annoncører 

med f.eks tilbud på overnatninger 
på campingpladser eller udstyr til 
din campingferie.  
 
Læs også artikel om Internet i cam-
pingvogn eller autocamper, rengø-
ring af din campingvogn/autocam-
per og meget andet. 

Husk der er Åbent Hus hos din 
lokale campingforhandler 
den 29. og 30. oktober 2022

Peer Neslein
Helårscampist

FORORD

Peer Neslein på Island 
ved byen Vik i Myrdal.

Velkommen til
oktober udgaven
af Campingbladet.dk
som er fyldt med nyheder og film
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Den 15. April udkommer mine 
børnebøger. MEN du kan allerede 
forudbestille dem nu.
Bøgerne har jeg skrevet ud fra virkelige oplevelser, 
jeg har haft med min gamle Land Rover Thorleif 
på Island. Jeg fortæller om, hvordan jeg solgte 
alt og flyttede ind i min autocamper, Bumle og 
om hvordan jeg rejste rundt i Europa. Undervejs 
mødte jeg dyr, spændende mennesker og en 
storslåede og smuk natur.

Afhængig af læseniveau er de skrevet til børn på 
ca. 7-8 år med Lixtal 10. Bøgerne kan også bruges 
til højtlæsning.

Du vil også kunne finde bøgerne som e-bøger og 
lydbøger på forskellige platforme. Bøger er udgivet 
hos forlaget Tellerup og illustratoren Thomas Friis 
Pedersen har tegnet mig, mine biler og naturen 
omkring mig så fantastisk.

Bøgerne sælges kun via mig som en samlet pakke 
med alle 3 bøger.

249,95 DKK

Anja på eventyr – alle 3 bøger

Bestil bøgerne her:
anja.robanke.dk/vare/anja-paa-eventyr
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KOM OG SE DE

FLOTTE NYE
2023-VOGNE

FRA

Vi har gode 

ÅBENT HUS
TILBUD 

og byder naturligvis 
på en forfriskning 

- vi glæder os til at se jer!

ÅBENT HUS 
LØRDAG 29. OG SØNDAG 30. OKTOBER KL. 11-16

SE OGSÅ 
NYHEDERNE

FRA

OPLEV OGSÅ
LETVÆGTSVOGNEN

- velegnet 
til f.eks. el-bil

MINI 
SILVER

NYHEDERNE

- velegnet 
til f.eks. el-bil

MINI 
SILVER



VW har jo haft stor succes med deres for-
skellige modeller som California Ocean og det 
har trukket mange nye naturelskere til, som ikke 
nødvendigvis ser sig selv som campister. Campi-
ster synes måske også at VW California er dejli-
ge biler, men der mangler lige lidt plads samt et to-
iletrum og måske et brusebad.  Så konklusionen 
på ovenstående er at VW via et samarbejde med 

Knaus og Weinsberg ender med at få adgang til 
autocampere som opfylder kravene fra de fleste 
som er interesseret i det rullende outdoor liv, hvor 
toiletrum, bad og bedre plads indgår. For Knaus og 
Weinsberg betyder det at koncernen rammer alle 
de outdoor elskere som prioriterer en kendt kom-
fortabel bildel og en campingdel der indeholder det 
de forventer. 

AUTOCAMPERE 2023 

En af de store nyheder inden 
for autocampere er at VW har 
indledt samarbejde med Knaus 
og Weinsberg hvoraf de 2 sidste 
kommer fra samme koncern.

Weinsberg 
X-Cursion 2023 
bygget på en VW 
Multivan

Se de mange Weinsberg 
autocampere her:  
weinsberg.com/da-dk

Her ser en Weinsberg 
X-Cursion bygget på en VW 

Multivan, hvor du ser den 
større bredde og højde i 

forhold til VW-bildelen.

VW i samarbejde med 
Knaus og Weinsberg



AUTOCAMPERE 2023 

Knaus Van TI Plus Platinum Selection 2023 bygget på en VW Crafter

Knaus Tourer 
Van -Vansation 
– Verdensnyhed 
bygget på VW 
Multivan 

Se de mange Knaus 
modeller i autocampere: 
www.knaus.com/da-dk

Knaus autocampere bygget 
på VW Crafter og Multivan



Alle os med Knaus Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820
 
Find forhandler på www.knaus.dk

Forhandler:
Antons Campingcenter
6920 Videb:k, Tlf. 9694 9220

Forhandler:
Camping:Specialisten.dk Århus
Ormslevvej 448, 8260 Viby Tlf. 8628 3566

FRI H ED  DER  B E VÆGER .

KNAUS TOURER VAN – DEN KULTAGTIGE
Den nye TOURER VAN kombinerer kompakte dimensioner med maksimal 
køreglæde og giver dermed en følelse af frihed, som du kan mærke. Unikke 
grundrids, fremragende komfort og fordelene ved VW T6.1 gør den til den ideelle 
rejseledsager for op til 4 personer. 
Fås også som specialmodel VANSATION

Grundrids: 
500 MQ & 500 LT

NYHED

Flower-Power-feeling, 
nu meget mere behagelig

Den nye KNAUS TOURER VAN

SE MERE HER



Køligt om 
sommeren,
varmt på 
kolde dage

Udelukkende
el-udstyr

Komplet 
køkken

CaraCito

Madlavning på
glaskeramisk  

kogeplade lige 
som derhjemme.

Klimaanlæg med 
varme-kølefunktion 

sørger for et behagelig 
indeklima. 

*

EN NY SÆSON
EN NY OPLEVELSE ...

...OG SÅ KØRER DU FORD.
 
CaraBus og CaraTour nu på FORD TRANSIT

CaraBus & CaraTour

NYHED

MASSER AF OPBEVARINGSPLADS I 
LUKKEDE SKABE OG I GARAGEN

UNIK PLADSFORNEMMELSE TAKET 
VÆRE ÅBNE SYNAKSER

FANTASTISK PRAKTISK PLACERING 
AF KØLESKABET TILGÆNGELIGT 
BÅDE IND- OG UDEFRA

GENNEMGÅENDE INDVENDIG
STÅHØJDE PÅ  HELE 205 CM
 
STOR TVÆRVENDT SENG MED 
MED MERE END 2M LIGGEFLADE

KOMFORTABELT CHASSIS OG 
INTELLIGENTE ASSISTENTSYSTEMER

De nye WEINSBERG CaraBus og CaraTour viser, 
at det er muligt at kombinere et stor opholdsrum 
perfekt med køredynamik.

 CAMPER VAN

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

Forhandler:  
Camping-Specialisten.dk 
Funder Dalgårdsvej 1, Funder
8600 Silkeborg 
Tlf. 9712 5366      

Forhandler: 
Vonsild Camping
Vonsildvej 21
6000 Kolding
Tlf. 7552 2284

Alle os med Weinsberg Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820 www.weinsberg.dk



AUTOCAMPERE 2023 

Randger er franske campere i mange tilfælde opbygget på Ford familiebiler, som denne 
Randger 531 fra www.campingagenten.dk  

Denne Ranger model tilby-
der 4 sovepladser, ståhøjde i bi-
len, tagtelt, Toilet med mulighed 
for brusebad, Stor vandtank og 
spildevandstank, Truma Com-
bi 4D som anvender bilens diesel 
samt kompressorkøleskab. 

Se filmen om den spændende bil, 
som samtidigt kan anvendes som 
familien bil i dagligdagen.

Se mere på 
www.campingagenten.dk

Randger camper
bygget på Ford

AUTOCAMPERE 2023 



Vendelbo Vans forhandler mange mærker i autocampere bl.a. 
Mobilvette som i 2023 udgaven må ende i kategorien luksus campere. 
Se de 3 film på en Camper Van, en delintegreret og en helintegreret.

Camper Van

Delintegreret camper Helintegreret camper

Luksus autocampere fra Mobilvetta 
hos Vendelbo Vans

AUTOCAMPERE 2023 

Se mere på 
www.vendelbo-vans.dk



Vendelbo Vans Autocamperspecialisten  www.vendelbo-vans.dk 

Montering af alt udstyr 

30 T lift til de største 

Vi servicerer HELE vognen 

Specialister i følgende mærker 

Hvis du besøger Vendelbo Vans i en elbil kan du lade den op 
mens familien kigger på vores autocampere 

Vi kan montere gastanke og du kan fylde dem på vores LPG ANLÆG i Tårs 

Vendelbo Vans 
Damhusvej 23 
9830 Tårs  
Tlf. 98962188  
 
Åbningstider i Tårs: 
Mandag - Fredag kl. 8:00 - 17:00 
Søndag kl. 12 - 16. 
(Lørdag efter aftale) 

Vendelbo Vans 
Fabriksvænget 18 
4130 Viby Sjælland  
Tlf. 60602837 
 
Åbningstider i Viby Sj.: 
Mandag - Fredag kl. 8:00 - 16:30  
Lørdag/Søndag samt Helligdage kl. 10:00 - 16:00 
(indtil 1/3 kun åbent efter aftale) 

 

Kørevejledning til Viby Afd:  
Kør forbi Ofelia og drej til venstre, her finder du 
masser af P. plads lige udenfor døren – Kør lige frem, 
forbi Ofelia og drej herefter til højre (se skilt midt på 
bygningen), Her finder du masser af p-plads lige uden 
for døren. 

Danmarks bedste udvalg 

Kom og oplev vores store udvalg af autocampere 



Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Innovation - Teknologi - Passion

- Den mest komplette van kollektion- En autocamper for enhver smag

Frihed uden begrænsningerFrihed uden begrænsninger

ALTID EN LEDESTJERNE
For dig der forventer mere

Luksus udover 

det sædvanlige

Kr. 2.699,-

Kr. 2.779,-

Kr. 2.899,-

Kr. 3.199,-

Android Smart TV
12V / 230V

Tv’ene er klar med de bedste apps:                          
Stofa, TV2 Play og mange flere

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

2,4 kg18,5”

3,5 kg23,6”

4,2 kg32”

Se mere

Bliv klar til efteråret
Med et opbevaringstelt fra FMT er du klar til 

alt efteråret har at byde på

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

3,2 kg21,5”

Kr. 2.799,-

• Materiale: Loft/vægge: PVC
• Farver: Lysegrå og mørkegrå
• Mål: Længde: 220 cm / Bredde: 150 cm
• Inklusiv: Stormbånd & pløkker

Quattro
Diamond        Kr. 13.799,-

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. 11.999,-

Quattros 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. 11.699,-

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. 8.499,-

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

Markedets stærkeste mover



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



Flere og flere har 
fået eller øn-
sker at få inter-
net i deres cam-
pingvogn el-

ler autocamper. Man-
ge føler at nogle cam-
pingpladser har dår-
lig dækning. Og mon 
ikke de fleste har en 
smartphone som de li-
ge skal tjekke Face-
book på, læse nyhe-
der, eller måske ba-
re holde kontakt med 
venner og bekendte.

"Vidste du?" er titlen på en nye serie film hvor Peer Neslein kigger nærmere 
på nyheder, udstyr og tilbehør til campingvogne og autocampere. Det første 
program handler om Internet i campingvogn og autocamper.

Peer Neslein fortæller om sit internet i hans nye Kabe Estate 560 GLE, ligesom han kigger 
nærmere på et par routere og antenner til brug i campingvogn og autocamper. Se filmen her:

Peer har tidligere 
lavet en film om en 
ny antennemast 
som modtager TV, 
DAB radio samt 
Internet.
Se filmen her til 
venstre.

Internet i camping-
vogn og autocamper

VIDSTE DU?



WIFI op til:

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
•  Combi antennen er inkl. kabler, mast og        
    tagbeslag alt samlet i én kasse

Den ultimative Combi Antenne
- med MIMO teknologi

3 i 1
antenne

Kun 2.599,-

18cm

Ø9 cm

High-Tech
WIFI

Antenne

Mobil 
Router kan 
tilkøbes for 

kun

Kr. 1.679,-

Med
MIMO

teknologi

Kun 839,-
Pris er inkl. kabler, tagbeslag og 
adapter til montering på mast alt 
samlet i én kasse.

• Ingen fugtgennemtrængning 
igennem gulvet.

• Isolerer mod kulden, der trænger 
op fra jorden

• Forbedrer komforten.
•  Forlænger sæsonen ude i 

forteltet
• Isoleringsmåtterne kan bruges 

til mange andre formål; f.eks. i 
campingvogn, udhus og på båd

Fåes i to længder:
• 1,22 x 20 m
• 1,22 x 40 m

Find din forhandler på www.campingagenten.dk

Vær klar til sæsonens kulde med den 
bedste isolering til fortelte
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DÆMP LYSET FRA DIN SMARTPHONE 
VÆLG MELLEM VARM HVID  

ELLER 16.8 MILLIONER FARVER   

SE PRODUKTVIDEO HER 

CMF 2022 



Hav desuden Påske, Kristi 
Himmelfart og Pinse og al-
le andre skønne dage booket 
på din favoritplads. Du vil 

kunne nyde alle solrige for- og sen-
sommerdage og får maksimal ferie-
følelse i hele sæsonen. Og det bed-
ste af det hele er, at du helt selv be-
stemmer, hvor længe du vil have at 
sæsonen skal vare. 
 
Se de mange gode tilbud her: 
firstcamp.dk/gode-tilbud

Bliv sæsongæst og kom og gå som du vil. På nogle destinationer har 
vi åbent hele året, så du kan nye alle årstiderne i din campingvogn. 

Bliv sæsongæst på en
af First Camp’s 8
destinationer i Danmark



Bøsøre Strand Frigård

Klim Strand

Råbjerg Mile

Bogense City

Hasmark Strand

Skovlund

Lakolk Strand

Nyd alle forårets helligdage 
hos First Camp
Ferien er kort, sæsonen er lang. Nyd alle forårets fridage i dit helt eget 
camping paradis. Hos First Camp tilbyder vi, i perioden 24. marts - 25. 
juni 2023, forårssæsonpladser på alle vores 8 destinationer i Danmark. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen som sæsongæst.  

Besøg firstcamp.dk for mere information!

Forårssæson
24. marts - 25. juni 

Fra kr. 3.695,-

Danmarks skønneste 
campingpladser samlet et sted!

Fri adgang til pool og badeland - Gratis aktiviteter for børn og voksne - Gratis brusebad  
Timevis af hyggelige stunder - Gratis varmt vand - Fri afbenyttelse af servicebygninger



Et solsejl giver utrolig god ekstra plads i en 
Camp-Let North.

Se filmen hvor Claus Ikjær fra Isabella fortæller om det 
nye front solsejl, sider, stormsikring og tagrender.

2023 nyheder
fra Isabella

En af nyhederne 
fra Isabella er deres 
front solsejl til Penta 
forteltet. Solsejlet er 
en praktisk udvidelse 
af opholdsarealet. 
Samtidigt er der 
ganske godt fald 
på solsejlet så der 
er blevet plads til et 
praktisk ovenlysvindue.

Det er også 
muligt at 
tilkøbe sider til 
Front solsejlet.

Blandt 
nyhederne 
er også denne 
tagrende til 
det nye solsejl, 
som sikrer at 
regnvandet ender 
der hvor du 
ønsker det.



Du for masser af ekstra plads hvis du monterer et solsejl, et annex og et Køkken solsejl på din Camp-Let Passion.

Med en cykelholder på din Camp-Let kan hele familien få deres cykler med på ferie.

2023 nyheder 
fra IsabellaSe mere på 

www.isabella.net 



Se sæsonens   
2023 nyheder

Se mere på www.isabella.net

PENTA SOLSEJL NYHED Kommer til foråret 2023.

Specialdesignet  solsejl til Penta  med tagrende.

BUDDY NYHED Kommer til oktober 2022.

Ny rejsemakker  til  campingvognens  eller  autocamperens  markise.

SOLCELLELAMPE NYHED  

Kommer til foråret 2023.
Kan både stå på bordet 
og sidde på et læsejl .



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

Se vores store Camp-let udstilling
med de NYE 2022 modeller

Vi har næsten altid brugte og demo vogne til salg 
- Se udstyr og reservedele på vores hjemmeside www.scamping.dk

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

Kvalitets lufttelt fra Dometic

Dometic Club Air Pro 260 S 2022

Se det opstillet  
i vores udstilling

Ferien starter hos Søren



Det kan også være, at der er 
en stormskade, et vindue 
eller en lynlås der træn-
ger til at blive skiftet – vi 
kan kort sagt det hele og så 

hæfter vi os ved, at vi har lynhurtig 
ekspedition af opgaverne. Og vi har 
allerede mange ordre inde til den 
kommende sæson.

Ved symaskinerne har vi to dyg-
tige kollegaer, der er kreative og 
hurtig ser mulighederne, for at fik-
se brugt i stedet for at anskaffe sig 
dyrt nyt. De har tilsammen over 50 
års erfaring bag saks og symaskine, 
hvilket sikre en god kvalitet og ik-
ke mindst de bedste materialer på 
markedet. 

Send os en beskrivelse af hvad I 
ønsker at der skal laves – eventuelt 
sammen med et par billeder – til ls@
bluebay.dk, så vender vi lynhurtig 
tilbage med et tilbud og en dato for 
produktion.

Det er ideelt at få fejlene på telte-
ne rettet, i den kommende periode 
hvor campingvognen alligevel er i 
vinteropbevaring - så der er ikke et 

øjeblik at spilde. Det er billigere end 
du tror… 

 
 Bluebay
Bluebay Marine A/S i Silkeborg er 
en af landets absolut største og mest 
velrenommerede marine forhandler, 
der hvert år leverer mere end 250 
nye og brugte både i alle størrelser. 

Det er et supermoderne hus, der har 
alt under ét tag, værende 2700 m3 
udstilling, state of the art værksted, 
klargøring, testkar, kalecheværk-
sted og ikke mindst et super smilen-
de personale, der står klar til at hjæl-
pe vores kunder året rundt. 
 
Skriv til os på kaleche@bluebay.dk  
– så er vi snart igang.

Som noget helt nyt kan vi hos Bluebay tilbyde store og små reparationer af 
forteltet, anneks, solsejl, markiser samt ud -eller ind syning af A-mål. 

Trænger forteltet 
til en kærlig hånd?



Trænger forteltet 
til en kærlig hånd? Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kr. 5.199,- Kr. 4.399,-

Pop Stop 350 
- Med tunnel
Varenr.: POP-001

Poppes hurtigt op og er klar til brug med det 
samme
● Kan køres i markisen på campingvogn eller autocamper
● Med bund
● Opsættes på få sekunder
● Myggenetspaneler
● Vandtæt
● Stort opholdsrum

Poppes hurtigt op og er klar til brug med 
det samme
● Opsættes på få sekunder
● Myggenetspaneler
● 3 Vinduespaneler
● Vandtæt
● Stort opholdsrum

Varenr.: POP-002

Pop Stop 350 
- Uden tunnel

Gas & El Heater m/ blæser
Mini HeaterSmall Heater
• Piezo elektrisk tændning
• ODS Sikkerhed
• Varmebelastning: 1.4 W(Min), 
2.75 W (Mid), 4.2 W(Max)         
• Størrelse: 420 x 280 x 560 mm

• Effekt: 4.2KW - 305g/t
• Varmeeffekt: 1.4KW / 2.8KW 
/ 4.2KW
• Størrelse: 440 x 275 x 390 mm
• Vægt: 4,5 kg

• Varmeblæser: 1350w, 220v-240v/50hz 
• Blæser: 25W
• Separate knapper for varm eller 
  kold blæser
• Hjul for nem transport
• Størrelse: 420 x 350 x 730 mm

Kr. 799,-Kr. 759,-
Kr. 1.359,-

NYHEDRESIDENCE AIR 
ALL-SEASON

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 13

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 15

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 17

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 14

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 16

Dometic Residence AIR All-Season 
Size 18

Bredde: 5700 mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 9500 - 9750 mm

Dometic Residence AIR All-Season kombinerer 
traditionel fuld fortelts indre rum med innovativ Air 
Frame-teknologi, og er det ultimative oppustelige 
campingvognfortelt.

Bredde: 6200  mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 10000 - 10250 mm

Bredde: 6700  mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 10500 - 10750 mm

Bredde: 5700 mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 9750 - 10000 mm

Bredde: 6200 mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 10250 - 10500 mm

Bredde: 6700 mm
Dybde: 2750 mm
Passer: 10750 - 11000 mm



JEG DYRKER 
BJERGENE

Skal jeg vælge mellem kyst og hav eller vilde, barske 
bjerge, så vælger jeg altid bjergene! Og på min tur videre 
i det nordlige Spanien fik jeg nogle af de smukkeste 
bjergoplevelser - og også de vildeste, da jeg for alvor 
mærkede naturens kræfter i et rungende tordenvejr. 



Der sker noget med mig, når 
jeg for alvor mærke ur-kræf-
terne i naturen. Jeg bliver le-
vende, og jeg opfyldes af så-

dan en følelse som at være barn 
igen. Begejstringen over det vilde - 
jeg skal bare ud og opleve det! Må-
ske er det dér, min fascination af Is-
land kommer fra? Vandfald, vulka-
ner, jorden der pulserer. Det er li-
ge mig. Og så også bjerge! På den-
ne, den sidste del af min lange rejse 
gennem Europa, er jeg i det nordlige 
Spanien, og jeg opsøger naturligvis 
de bjergrige steder. Jeg er virkelig 
"wow" over naturen her, og en af-
ten får jeg "fuld valuta for pengene": 
Jeg oplever et tordenvejr, som jeg al-
drig har oplevet før. Det buldrer og 
brager og lyner løs mellem bjergene. 
Det er voldsomt. Det er fantastisk! 
Jeg hører det længste tordenbrag 
nogensinde på halvandet minut. Jeg 
fotograferer og er helt ekstatisk. Jeg 
mangler nok det, jeg kalder "bange-
genet", men jeg har selvfølgelig re-
spekt for vejret, og gør aldrig noget 

JEG DYRKER 
BJERGENE



dumt. Jeg bliver i min autocamper, 
mens det står på. 

På Europas tinder
Min tur i Nordspanien gik til Picos 
de Europa, der betyder "Europas 
Tinder" (i daglig tale bare "Picos"). 
Det er en bjergkæde, der er en del af 
det 300 km lange cantabriske bjerg-
system, som strækker sig over det 
nordlige Spanien fra Pyrenæerne i 
vest til Galicien i øst. Picos er Spani-
ens ældste nationalpark og blev op-
rettet i 1918, og mine dage her i om-
rådet er blandt min absolutte top 3 
over smukke oplevelser på hele min 
rejse. Det kan varmt anbefales. Jeg 
har lavet et kort, hvor du kan følge 
mine ruter og se, hvor jeg har over-
nattet. (På min blog findes kortet in-

teraktivt, hvor du kan klikke på ste-
derne og komme til Google Maps). 
Vejene er generelt ok, men det kræ-
ver en lidt erfaren autocamper-kø-
rer visse steder, hvor de er meget 
smalle. Jeg måtte bakke et par gan-
ge undervejs, særligt var der en del 
store turistbusser, der gjorde livet 
lidt svært for os andre, men det var 
så smuk en tur; det var det værd. 
Det er også en anbefaling værd, 
hvis man er dårligt gående, for man 
kan virkelig nyde de flotteste udsig-
ter fra bilen og behøver ikke vandre 
langt. Men der er også gode mulig-
heder for netop vandring og klat-
ring, hvis man har lyst.

Er man usikker på at køre i bjer-
ge, så tag vejen til området Fuen-
te De, den er rar at køre, og i Fuen-

te De er der en kabelbane, som kø-
rer op i bjergene. Den tog jeg, og det 
var en flot oplevelse. Jeg var i om-
rådet i mange dage og kørte rundt, 
og jeg endte med at sove fire næt-
ter i alt på samme freespot plads. 
Det var et helt fantastisk sted. Jeg 
har mærket den af på kortet. Det 
var foran en kirke ved en sø, og da 
jeg var der, var der heste. Det var et 
helt vidunderligt sted, hvor jeg vir-
kelig fandt en god ro. 

En ny drøm bliver født
Efter turen rundt i Picos kørte jeg 
til Santiago de Compostela, som si-
den Middelalderen har været kendt 
for sin store katedral, hvor man si-
ger, at apostlen Jacob er begravet. 
Derfor har pilgrimme alle dage val-

JEG DYRKER 
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fartet til byen, og det er stadig me-
get populært at gå caminoen, som 
ender her. Jeg var inde og se kate-
dralen, og den tog pusten fra mig, 
må jeg sige. Det var storslået! Jeg 
sad bagefter i mange timer på plad-
sen udenfor og bare iagttog alle de 
vandrende, der ankom. De var så 
udmattede og glade på samme tid. 
Nogle åbnede champagne, andre 
lagde sig til at sove direkte på jor-
den med det samme. Jeg er over-
hovedet ikke selv til de lange hi-
kes over flere dage med stor oppak-

ning, det har aldrig været mig, og 
jeg har derfor aldrig et øjeblik tænkt 
på at gå Caminoens flere hundrede 
kilometer. Men at sidde der og op-
leve dem komme ind, det var meget 
intenst, det rørte mig, og pludselig 
kunne jeg mærke det: Jeg må gå Ca-
minoen en dag! Det var en ny drøm, 
et nyt frø, der blev sået i mig.

Fødselsdag i eget selskab
Efter en tid i storbyen trængte jeg 
til ro og tog videre til den lille kyst-
by Muxia, der ligger helt utroligt 

smukt. Jeg overnattede ved fyrtår-
net tæt på byen og vågnede til ly-
den og duften af havet. Det må man 
gerne, og det vil jeg varmt anbefale. 
Dejligt sted. 

Min livsstil giver mig store ga-
ver, men jeg mister også noget ved 
at være udenlands så længe af gan-
gen. Mærkedage må jeg ofte deltage 
i på afstand i tankerne og med tele-
fonopringninger. I Muxia holdt jeg 
min fødselsdag alene, men det ge-
nerer mig egentlig ikke. Jeg ved, det 
er sådan det er, og jeg lavede en rig-



tig "Anja-dag", hvor jeg virkelig for-
kælede mig selv: Koblede fra og 
slappede af, badede og nød solen 
og spiste sushi, som jeg købte med 
- selvom Muxia er en by med man-
ge spisesteder, der ser virkeligt hyg-
gelige ud.

    
Mit møde med "fabeldyret"
Det var efterhånden ved at blive tid 
til så småt at søge hjemad. Normalt 
kører jeg "den nemme vej" langs ky-
sten fra Spanien til Frankrig, men 
denne gang valgte jeg igen bjerge-
ne og tog turen gennem Pyrenæer-
ne. Jeg kørte op og ned ad flere ve-
je hen over en uges tid. Det var en 
fed oplevelse. Man skal igen være 
en sikker autocamperkører, og nog-
le steder, ville jeg nok ikke køre i 
en bil større end Hugo (5,99 meter). 
Jeg nød udsigten, og der var glenter 
og gribbe hver dag! Og så mødte jeg 
et helt særligt dyr. Jeg sad og foto-
graferede sommerfugle, som der er 
så mange af i området, da der plud-
selig kom et "fabeldyr" forbi. Det 
lignede en krydsning mellem en 
natsværmer og en kolibri. Jeg hav-
de aldrig set noget lignende, og jeg 
troede i et kort adrenalinpumpende 

øjeblik, at jeg havde opdaget en ny 
art! Det var virkelig en vild oplevel-
se. Men det havde jeg selvfølgelig 
ikke. Med stor hjælp fra de socia-
le medier fandt jeg ud af, at det var 
en duehale, og at man også kan væ-
re heldig at se dem på træk i Dan-
mark. Jeg elsker, når naturen over-
rasker på den måde og minder mig 
om, at jeg har så meget at lære og 
opleve endnu. 

Pludselig talte de dansk til mig
Jeg kom godt til Frankrig og hav-
de egentlig planlagt at tage mig god 
tid med hjemturen, men det var 
som om, jeg blev helt ensporet, da 
jeg først havde vendt snuden hjem-
ad. Jeg besøgte gode fotografkol-
leger i Holland på vejen, men tog 
ellers den lige vej til den danske 
grænse. Fem en halv måned - mit 
længste udlandseventyr - var slut. 
Jeg har en fjollet tradition med, at 
når jeg kommer til Danmark igen 
efter en tur, skal jeg have varm le-
verpostej, så jeg kørte i Løvbjerg, 
som noget af det første, og det var 
virkelig en spøjs oplevelse, at kvin-
den i kassen pludselig talte dansk 
til mig. Det var helt uvant, efter så 

mange måneder på engelsk. 

Farvel til Hugo
Turen her var også særlig, idet det 
var sidste lange rejse i min auto-
camper Hugo, som jeg har haft 
et hav af fede oplevelser og rejser 
igennem næsten to år. Her i efter-
året siger jeg farvel til Hugo. "Han" 
er en model Illusion XMK i 590 FT, 
som jeg haft i samarbejde med TJ 
Camper. Han er lille, men utro-
lig smart indrettet, jeg har virkelig 
nydt pladsen og sengen, som er op-
pe under loftet med vindue, så jeg 
altid vågner til udsigten udenfor. 
Jeg indgår samarbejde med et nyt 
firma, og inden længe løfter jeg slø-
ret for min helt nye bil. Så følg en-
delig med. 

Fotoworkshop og guidet tur til 
Island
Og jeg har flere nye “skibe” i søen 
den kommende periode. Jeg har væ-
ret mange gange på Island. Faktisk 
er det sammenlagt blevet til et år. 
Det giver mig en viden, som jeg ger-
ne vil dele ud af. Derfor har jeg bå-
de lavet en fotoworkshop og en gui-
det tur på øen. 

JEG DYRKER 
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Den guidede tur er for folk i autocamper eller van. Jeg 
vil guide den første uge, hvorefter deltagerne sendes vi-
dere på resten af øen på egen hånd. Selvfølgelig med 
en masse tips og tricks fra mig i bagagen. I kan se pro-
grammet på min hjemmeside. Det er en eksklusiv tur 
for kun 7 biler –  kun 2 pladser tilbage.

Fotoworkshoppen er en fugleworkshop, jeg laver 
sammen med Jeroen Van Nieuwenhove, som bor på Is-
land. Vi har begge en stor passion for fuglene, så derfor 
tager vi folk med op til Grímsey, som har over en milli-
on havfugle. Her vil være tid til fordybelse og mulighed 
for at komme hjem med en masse fantastiske billeder. 
Denne workshop er kun for 6 deltagere – kun 2 pladser 
tilbage. 
 
Du kan læse mere på min hjemmeside: 
anja.robanke.dk/workshops-ture
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Mød mig til Autocampershow
Efter jeg er kommet hjem til Danmark, 
har jeg haft en travl tid. Jeg passer som al-
tid mit arbejde som selvstændig grafiker, 
men jeg har også været ude og holde en 
del foredrag, og det nyder jeg virkelig. Jeg 
er godt "mæt" af oplevelser efter knapt et 
halvt år på farten, og det er dejligt at de-
le ud nu. Den 4. - 6. november er der Auto-
camper Show i Fredericia, og der kan du 
komme og høre mig fortælle om tips og 
tricks til at rejse selv med autocamper til 
mit elskede Island og med nogle personli-
ge fortællinger samt masser af billeder. Du 
kan også købe mine børnebøger "Anja på 
Eventyr" direkte af mig og få en personlig, 
eventyrlig hilsen skrevet i.  
 
Jeg vil glæde mig til at se dig! 

Rullende hilsner 
Anja



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

Over 100 brugte fortelte/telte på lager
eller se mere på vores hjemmeside www.scamping.dk - under Telteeller se mere på vores hjemmeside www.scamping.dk - under Telte

Ferien starter hos Søren

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 vogneStort udvalg i brugte vogne
Se hele udvalget på vores hjemmeside

Ferien starter hos Søren



Jeg har fået par gode råd af Sø-
ren fra ALSI rengøring som 
fortæller følgende: 

Det vil altid være en god ide at 
gøre sin vogn helt ren inden den 
sættes hen for vinteren. På en helt 
ren vogn vil skidtet have sværere 
ved at sætte sig. Derfor bruger du 

Bioboy fra ALSI. Og den afslut-
tende vask med Shampoo er en 
rigtig god ide, da den vil efterlade 
overfladen plejet og beskyttet. 
 
Se film med rengøring af cam-
pingvogn/autocamper her: 
youtu.be/cWkB6Tdu16M 

Nogle gange bliver jeg inspireret af regnvejr til at vaske min campingvogn 
og det er også rart at man kan se hvor langt man er kommet. 

Rengøring
af vognen
før vinteren

Trænger forteltet 
til en kærlig hånd?

 Alt inden for reparation, ind -og ud 
syning af fortelte og annekstelte. 

Vi giver 15% rabat på alle bestillinger 
der kommer ind inden 31/10-2022
 
Vi er effektive og 
lynhurtige… 

Skriv til os på 
kaleche@bluebay.dk 
– så er vi snart igang.
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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

Se vores store Camp-let udstilling
med de NYE 2022 modeller

Vi har næsten altid brugte og demo vogne til salg 
- Se udstyr og reservedele på vores hjemmeside www.scamping.dk

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

Kom og se det STORE udvalg af kvalitets telte fra Walker

Endnu et kvalitetstelt fra Walker

Se alle de nye Walker fortelte udstillet i butikken 
- eller på vores hjemmeside www.scamping.dk

Ferien starter hos Søren



Læsejl 3-sidet Mini
1.499,- Gasgrill  

”Royal Camping”

1.929,-

Royal Camping gasgrill, som er på 
et foldbart stativ og har hjul på, så 

du nemt kan køre med den. 

- 2 justerbare brændere
- 2 støbejerns grillplader
- Udtrækbare sideborde

- Tryk: 30 mbar
 -Effekt: 3 kW

Omnia  
Bageovn

349,-

Omnia Bageovn til gasblus. Omnia 
bagovn består af 3 dele og er en lille 
ovn man kan bruge over gasblus og 

spritblus. Der kan tilkøbes rist,  
silikoneform og kogebog.

Hængestol  
”wecamp Swing”

Rigtig lækker stol fra Wecamp, 
hvor du rigtig kan slappe af. 
Dem som har prøvet den er 

vilde med den. 

819,-

Kompressor  
Køleboks 26L

Super flot i design er denne nye kompressor køle-
boks fra MC Camping. Kompressor af høj kvalitet 

så du sikrer dig den perfekte køling.

2.585,-

Bliv medlem  
af Campstuffs  

kundeklub
Bliv medlem af vores populære kundeklub 

og få adgang til eksklusive fordele, der 

gør det endnu bedre at handle hos os.

Det er gratis

Fri fragt
Fri fragt og returfragt  
uanset ordrens størrelse
 
 
Medlemsrabatter
Eksklusive rabatter  
kun for medlemmer
 

Udvidet returret og garanti 
30 dages returret og  
12 mdr. ekstra garanti

www.cfhorsens.dk/kundeklub

Web-shop til camping & outdoor
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Den nye sæson er lige 
startet. Og allerede nu er 
der flere interessante nyheder 
som tyder på en spændende 
sæson. Der er kommet flere 
”bæredygtige” tiltag, udvalget 
af elektrificerede campingvog-
ne er stigende, der er kommet 
flere ”lette” modeller. Der er 
nye modeller hvor designerne 
har arbejdet ekstra meget på 
design af indretning og interi-
ør. Og så skal du vænne dig 
navne som Apro, Tandero og 
Pantiga som er nye serier hos 
Fendt, LMC og Tabbert. Der er 
også en vis portion nye model-
ler, relanceringer og genbrug 
af tidligere navne. F.eks. er 
det 13 år siden du sidst kunne 
købe en fabriksny Knaus Azur. 

NYHEDER 2023 - CAMPINGVOGNE

Campingvogne 
2023
En spændende sæson. Her 
er en række af nyhederne



NYHEDER 2023 - CAMPINGVOGNE

Adria 
Altea 552 PK

Adria 
Altea 502 UL 

Adria 
Altea 542 PH ADRIA

Adria har givet Altea seri-
en en komplet fornyelse 
med de samme model-
ler, men i en lettere ud-
gave. Altea kommer i de 
samme ni indretninger 
som sidste år, men med 
nyt karosseri, nyt interiør, 
nye tekstiler og mange 
nye detaljer. Udvendigt 
er der nyt design (inspire-
ret efter Adora og Alpina), 
ny for- og bagende, nye 
sider som er optimeret 
indvendigt og ny glasfi-
ber udvendigt. Indvendigt 
er der ny beklædning på 
væggene, loft- og væg-
paneler i lettere materia-
ler, flytbare opbevarings-
lommer, opbevaringsvæg 
til småting og knager 
som kan hænges på dø-
re, sædehynder med fast 
bund og køkkenblok med 
skuffer i stedet for hylder.  



Super flot med nyt 
look og design i den-
ne Adria Altea 502 UL 
fra 2023. Vognen er ind-
rettet med enkeltsenge 
med mulighed for at lave 
en dobbeltseng via la-
meludtrækket. Flot rund-
siddegruppe i fronten. 
Køkken med 3 gasblus 
og et køleskab på 142 
ltr. Toilet tømmes i ven-
stre side væk fra fortelts-
siden. Der er elektrisk 
gulvvarme som standard 
i vognen. 

Dethleffs camping-
vogn med nyt indven-
digt design, 2 enkeltsen-
ge med mulighed for at 
rede op til dobbeltseng 
via sengeudtræk. Fin 
siddegruppe i fronten 
med mulighed for ekstra 
opredning. Vognen har 
en totalvægt på 1360 kg 
og hele 406 kg i lastev-
ne. Vognen er desuden 
udstyret med Dynamic-
pakke (stabilisator, ser-
viceklap mv.) og Tou-
ringpakke (stor tagluge 
og myggenetsdør mv.). 

2023 nyheder hos
Klarup Caravan Center 
Adria Altea 502 UL

Dethleffs C'Joy
Yderligere information www.klarupcaravan.dk

Yderligere information www.klarupcaravan.dk 

– se film med nyhederne her
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CARAVELAIR 
I årgang 2023 fortsætter 
Caravelair med serierne 
Alba, Artica, Allegra og Ti-
tanium. Der er 21 forskel-
lige modeller i program-
met. Igen i år kan du væl-
ge mellem tre veludstyret 
Titanium modeller som er 
designet til parret som rej-
ser alene. Caravelair Alba 
fås både som standard og 
med den populære Sty-
le pakke. Har du en elbil, 
er de fleste Alba modeller 
en god mulighed. Carave-
lair Artica, der er standard-
udstyret til ”skandinavisk 
camping,” er en god mu-
lighed når du har en lang 
campingsæson. Er du til 
fransk luksus bør du over-
veje en rummelig og vel-
udstyret Allegra Optima.   
 
Se mere her: 
www.campingagenten.dk 

Caravelair
Titanium 450

Caravelair 
Alba 400

Caravelair 
Artica 492



Caravelair 
campingvogne 
2023

STOR RUNDSIDDEGRUPPE i forenden af vognen og stor dobbeltseng i bagenden.

Se de mange modeller på
www.campingagenten.dk 

ENKELTSENGE ELLER 
DOBBELTSENG. Det bestemmer du selv 
og det tager få minutter at ændre sengen.

DETTE ER TOPMODELLEN 
fra Caravelair som du bør se 
filmen på.



Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

- Du vil blive overrasket

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn 
- med masser af udstyr & lav vægt

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

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Design - Kvalitet - Pris - Vægt
Let
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DETHLEFFS 
Dethleffs Aero Up kom-
mer i tre nye modeller, 
460 KR, 530 ER og 530 
KR, hvor alle har sænke-
seng over siddegruppen 
bagerst i vognen. Deth-
leffs C’Joy serien er bl.a. 
opdateret med ny lyst 
trædekor (Tindara Bora), 
to nye tekstiler (Timor og 
Kapan), lyse køkkenbor-
de og nye køleskabe på 
131,5 liter inkl. 15 liter ud-
tagelig frostboks. I c´joy 
460 LE, hvor køleskabet 
står under køkkenbordet, 
rummer det 82 liter. Interi-
øret i toiletrummet er nu i 
mørke farver.  

Se mere her: 
www.dethleffs.dk

Dethleffs 
Aero Up 530 E

Dethleffs 
C’joy 480 QLK

Dethleffs 
c’joy 480 QLK 



       Spar op til 22.000,-
  

Ek
sk

lusiv for Danmark

 

Vi ses til Åbent hus  

Stort udvalg af vogne netop nu

Vær med på vognen

Camper® er den mest populære af Dethleffs‘ modelserier, sikkert pga. det omfattende standardudstyr, 
sikkerheden, opbevaringspladsen og det lyse, moderne interiør. Heraf har vi nøje udvalgt fire populære 
grundrids og givet dem endnu mere udstyr til en favorabel pris. Modelserien, således esklusivt sammen-
sat til danske campister, hedder Camper® D-Line og hitter både blandt nye og mere erfarne campister.  

Nå langt for pengene og bliv ferieklar uden videre snik snak med Camper® D-Line - spar op til 22.000,-.
Oplev de flotte vogne til Åbent hus hos din Dethleffs-forhandler i weekenden den 29. - 30. oktober. 

www.dethleffs.dk/campingvogne/d-line 
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FENDT
Alle 2023 modeller har få-
et et nyt udvendigt de-
sign. Den indvendige høj-
de er øget til 198 cm, der 
er kommet nyt køkken-
bord, alle køleskabe kan 
åbnes til begge sider og 
der er nu kompressorkøle-
skabe i Tendenza og Dia-
mant.  Den største nyhed 
er Fendt Apero, en ny se-
rie i det der kaldes ind-
stigningssegmentet. Nye 
campister kan starte her. 
Fendt Apero fås i syv for-
skellige modeller. Seks 
Fendt 2023 modeller er 
redesignet. Det er Ape-
ro 495 SG, Bianco Activ 
515 SKF, Tendenza 550 
SG, Tendenza 560 SFDW, 
Tendenza 560 SG og Dia-
mant 560 SD.

Fendt 
Tendenza 
550 SG

Fendt
Apero 495 SG 

Fendt 
Apero 495 SG 
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HOBBY 
Hobby Maxia 580 UL, 
med rundsiddegruppe 
og enkeltsenge, er tredje 
model i den nye luksusse-
rie. Hobby Excellent har 
fået nyt antracitfarvede 
trædekor "Platino" i kom-
bination med lette "Mag-
nolia ”-elementer. Hobby 
Excellent Edition udvides 
med fire modeller: 540 
UFf, 540 WLU, 540 UL og 
650 UMFe. Hobby Pre-
stige får en ny polsterva-
riant, Viva, som er ”eks-
tremt bæredygtigt.” Vi-
va er lavet af fuldt genan-
vendelige upcyclede fibre 
og er let at rengøre med 
en fugtig klud og en blød 
børste. Derudover kom-
mer der nydesignet gas-
komfur, ny køkkenvask 
og nye 130 liters Dometic 
køleskabe. 

Hobby 
Excellent 560 WFU

Hobby 
Maxima 585 UL

Hobby 
Maxima 585 UL



Er du begrænset af, hvad din bil må 
trække, så er de "små" lette vogne må-
ske det der er perfekt for dig og din familie. - 
Men hvad skal du vælge?  Søren har lavet en 
sammenligning af 2 små lette vogne i vores 
udstilling. Beachy 420, som også kan fås i en 
360 og en 450 model, og Vega 365 NTL. Så 
om du er til utrolig god plads, gasfri og dansk 
design eller om du er til fokus på funktionali-
tet, gas og fast toilet så er der en lille let vogn 
til dig og din familie. I videoen ser du: 

Beachy 420 Årgang: 2022, kæmpe 
dobbeltsenge/Bænksiddegruppe 
Start pris: 127.950 ,- 
Se mere her: bit.ly/beachy-420

Vega 365 NTL Årgang: 2022, kæmpe 
Enkeltsenge /Bænksiddegruppe 
Start pris: 127.665 ,- 
Se mere her: bit.ly/vega-365-ntl

Hvad er den perfekte cam-
pingvogn til at rejse med? 
- ja det er svært at sige, men til 2 
personer er Hobby De Luxe 460 
SFf et rigtig godt bud. Her får I 
en lækker fristende dobbeltseng, 
masser af opbevaringsplads, rig-
tig god plads på toilet og selv-
følgelig Hobby komplet udstyrs-
pakke med bland andet Hobby 
CONNECT, soft-close på skuffer 
og skabe, og meget meget mere.
I videoen ser du: Hobby De Luxe 
460 SFf, Årgang: 2023, Fritståen-
de dobbeltseng 
Start pris: 232.929,- 

Se mere her: 
bit.ly/hobby-de-luxe-460-sff 

Nyheder fra
Jysk Caravan Center

Sammenligning af Beachy 
420 og Vega 365 NTL

Hobby De Luxe 460 Sff 2023 model

VOGNE TIL ALLE BEHOV
.... se alle modellerne på jysk-caravan.dk

VI SES TIL ÅBENT HUS D. 29. & 30. OKTOBER

Juelstrupparken 26 - 9530 Støvring - 9831 9831 - www.jysk-caravan.dk

Danmarks ”måske” hyggeligste caravan center

Fra sæsonen 2023 kan du finde din nye Hobby 
autocamper hos os.

Kig forbi  Jysk Caravan Center - 
Ferien starter her.



VOGNE TIL ALLE BEHOV
.... se alle modellerne på jysk-caravan.dk

VI SES TIL ÅBENT HUS D. 29. & 30. OKTOBER

Juelstrupparken 26 - 9530 Støvring - 9831 9831 - www.jysk-caravan.dk

Danmarks ”måske” hyggeligste caravan center

Fra sæsonen 2023 kan du finde din nye Hobby 
autocamper hos os.

Kig forbi  Jysk Caravan Center - 
Ferien starter her.



Bomose Alle 19 · 3200 Helsinge 
Tel. (+45) 48 79 31 10  
www.bije.dk

Alle hverdage 10-17 
Lør-, søn- & helligdage 10-16 

1/9-29/2: Lørdag lukket
Besøg vores webshop på www.bije-campingshop.dk

Masser af gode tilbud i butikken  
... følg løbende med på www.bije.dk

Så skal du sikre dig den nu!
Vi løfter sløret i de kommende måneder  

for de nye modeller fra Hobby, Adria og Kabe.  
Kom og besøg vores udstilling.

Skal du handle ny Skal du handle ny 
campingvogn eller campingvogn eller 

autocamper?autocamper?

... og have den inden sommeren 2022?... og have den inden sommeren 2022?
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KABE
Kabe får seks nye model-
ler i 2023, Estate 470 GLE 
og 780 B GXL, Onyx 630 
GLE og 630 TDL. Derud-
over Royal 600 CXL og 
Imperial 600 CXL som 
blev præsenteret i foråret. 
Af øvrige nyheder er der 
rigtig mange, f.eks. nye 
KABE-logoer, Ædelstens-, 
Royal og Imperial emble-
mer i Kromex. I Royal er 
der nye sideplader og de-
signelementer, ny nakke-
støtte, komfur med 3 gas-
blus og el-kogeplade samt 
varmluftsovn som stan-
dard. De to sidste gæl-
der også Imperial. Esta-
te og Ædelstens modeller-
ne får bl.a. nyt el system 
med berøringspanel og 
grå bordben. 

Se mere på 
www.kabe.dk

Kabe 
Estate 470 GLE

Kabe 
Onyx 630 TDL  

Kabe 
Onyx 630 TDL



Grundplanstegninger er ikke målfaste og kan variere i.f.t. virkeligheden.
Camping hele året med KABE Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820Find din forhandler på www.kabe.dk

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

KABE IMPERIAL
Imperial-serien er definitionen på campingvognenes absolutte premium- 
segment. Det eksklusive i eksteriør er glat og i højglans og med tredimensional 
dekor. Indvendig er standarden på luksusniveau. Nedsænket induktionskoge-
plade, moderne skabslåger, luksuriøst læderbetræk, mikrobølgeovn, skylletoilet 
med keramisk kumme, klimaanlæg, specialdesignet lydsystem, KABE SMART D 
elsystem og ALDE zonevarme er bare et par eksempler på, hvad der er med. 
KABE Imperial er til dig, der ikke vil nøjes med andet og mindre end det absolut 
bedste. Med vores unikke hynde- og gardinstofkollektion har du mulighed for 
selv at sætte dit personlige præg på din nye KABE.

Velkommen hos din lokale KABE forhandler!

Se mere her

Stort udvalg i           
komfortable og energi-
venlige vintervogne … 

Se www.oecc.dk 

Jersie Strandvej 88,  2680 Solrød Str.  
www.oecc.dk    56143355 

LMC Scandica 706,  2011,      179.995  
Db. Seng, 2 sidde-
grupper, bagbade-
værelse. Komfur m. 
ovn, Alde, vand-  
båren gulvvarme, 
skikasse m.m. 

”King Selection”. 
Db. Seng, rundsid-
degruppe. Klima, 
ATC, Alde, vand-  
båren gulvvarme, 
skikasse, læder ... 

Kabe Classic 560GLE/KS,2016, 239.995 
4-6. pers. Køjer v. 
siden af db. seng, 
rundsiddegruppe, 
Alde, vandbåren 
gulvvarme, skikas-
se, cykelstativ m.m. 

LMC Exquisit Vip 595, 2018, 299.995  

Midterstillet dob-
beltseng, rundsid-
degruppe, Komfur 
m. ovn, Alde, vand-  
båren gulvvarme,  
mover m.m. 

Kabe Imperial 560XLKS,2014, 284.995 

Db. Seng, rundsid-
degruppe, Alde, 
vandbåren gulvvar-
me, skikasse, tag-
markise, mover, 
læder, støvsuger ... 

Kabe Ametist 560 xlks, 2020, 329.995 

Adria Unica 743 PU, 2003,      84.995 
2 flytbare enkelt-
senge, stor rund-
siddegruppe, klap-
køje over midter-
siddegruppe, Alde 
centralvarme m.m. 

Kabe Smaragd 540GLE, 2019, 279.995 
2,3 bred vogn m. 
enkeltsenge, rund-
siddegruppe, Alde, 
vandbåren gulvvar-
me, skikasse, Tru-
ma XT, Lufttelt ... 

Åbent hus tilbud 
Udvalgte brugte vogne incl. Gavekort    

på 5 eller 10.000 kr. 

Udvalgte nye 2022 vogne incl. Gavekort         
på 10,15 eller 20.000 kr. 

Udstyrsbutikken  - 15 % 

A-mål telte, lufttelte, møbler - 10 %  
(Tilbud gælder fra 21-31.10.2022 og gælder kun lagervarer og kan ikke 

kombineres med andre rabatter) 
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KNAUS
Knaus Azur er vendt til-
bage i 2023 programmet. 
Azur er udstyrsmæssigt et 
trin over Südwind model-
lerne. Men der er ikke det 
eneste, for Azur er byg-
get på Knaus topmoderne 
selvhelende FibreFrame 
teknologi. Indvendigt er 
Azur også topmoderne, 
med fuld skrue på ind-
retning og design, f.eks. 
mørkt, tværgående træ, 
grå og lyse overflader, sto-
re vinduespartier, stofbe-
klædning af hele tagfladen 
og alle vægge. Scandina-
vian Selection har i 2023 
fået revideret sit ydre med 
ny sidegrafik, sort ProTec-
ramme og mørke låg ved 
elstik, kanter på service-
klapper og køleskabets 
ventilationsriste.

Se mere på 
www.knaus.dk 

Knaus 
Azur 500 FU

Knaus Asur 500 FU

Alle os med Knaus Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820
 
Find forhandler på www.knaus.dk

FRI H ED  DER  B E VÆGER .

Flower-Power-feeling, 
nu meget mere behagelig

Den nye KNAUS TOURER VAN

SE MERE HER

.

Den nye KNAUS AZUR
5-stjernet drømmebolig på hjul

Den ekstraordinære møbelkonstruktion og den stilfulde indretning i cocooning-
designet i lyse skandinaviske farver gør AZUR til et rigtigt drømmehjem. Inde og 
ude imponerer den med en unik, dynamisk lyssignatur. Et særligt højdepunkt er 
den selvbærende fibre-ramme som bærer hele opbygningen og giver vognen en 
meget høj holdbarhed og stabil kørsel. 

Knaus AZUR  er tilbage i et revolutionerende 
design med fiber konstruktion.

NYHED
4 grundrids 
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LMC
LMC Style har fået et 
omfattende ansigtsløft i 
2023. Det nye interiør er 
i lyst egetræ kombineret 
med fin salviegrøn og ac-
center i gråt og hvidt og 
et gulv i beton-look. LMC 
Style 440 D er en ny kom-
pakt variant af bestsel-
leren Style 460 D. LMC 
Tandero er en ny serie på 
fem modeller. LMC Tan-
dero er indvendigt desig-
net i et særligt ”Japandi”-
design som skaber en 
særlig stemning. Bære-
dygtighed har stor betyd-
ning for LMC. Der bruges 
flere bæredygtige materi-
aler og lokalt producerede 
dele. F.eks. er møbelstof-
fet er lavet af 100 procent 
genbrugte PET-flasker. I 
Tandero er der brugt lokalt 
produceret hørgardiner.

LMC
Style 440 D

LMC 
Tandero 500 E

LMC 
Tandero 500 E
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POLAR 
I 2022 fornyede Polar al-
le vogne ude og inde. I 
år har Polar valgt at sæt-
te nye 16 tommer fælge 
på alle modeller. I Custo-
mized modellerne er fæl-
gene også matsorte. Al-
le modeller har også fået 
efterset og optimeret de-
res lys. Overskabslåger 
og placering af mikroovn 
er blevet ergonomisk opti-
meret. Og der er kommet 
nye tekstiler og betræk. 
Der er en enkelt ny mo-
del, Polar 620 BSA som 
er indrettet med rundsid-
degruppe forrest, så kom-
mer der vinkelkøkken og 
klædeskabe og bagerst 
et stort badeværelse med 
bruseniche i hele vognens 
bredde. 

Yderligere information 
www.hinshoj.dk 

Polar 
620 BSA

Polar
680 BQD

Polar 
620 BSA



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.

Din Polar forhandler
Som alle nok ved er Cabby blevet solgt til Polar, og i denne forbindelse har vi fået forhandlingen af Polar. 

I samme ombæring har vi også sikret os, at vi i fremtiden kan levere reservedele til de Cabby,  
Solifer, Polar der allerede kører på de danske veje. Så hvis I står og mangler reservedele til 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 vogn.

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

Din Polar forhandler i Danmark 
præsenterer den helt nye Polar
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SILVER
Alle Silver modeller har 
foldetag og en totalhøjde, 
med taget nede på 198 
cm. Er taget hævet er den 
indvendig højde 195 cm. 
Silver Mini Freestyle er 
på de samme tre model-
ler som sidste år. Størst 
interesse har der været 
om Mini Freestyle Racing, 
der er en udstyrsvariant 
indrettet med plads til en 
motorcykel. Når motor-
cyklen skal skubbes ind, 
sænkes en del af gulvet 
som rampe. Mini Freesty-
le 300 fås også uden MC 
udstyr. Silver Trend serien 
er på fire modeller: Trend 
350 (langsgående sofa-
er), Trend 380 og Trend 
420 (tværvendt dobbelt-
seng) og Trend 442 (en-
keltsenge).

Yderligere information: 
www.campingagenten.dk

Silver 
Mini Freestyle 
Racing

Silver 
Trend 442

Silver 
Mine Freestyle 

Racing
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SPRITE 
Sprite har under Corona 
holdt igen med store ny-
heder. Til gengæld har 
det været muligt at fin-
pudse detaljerne i de 14 
forskellige modeller der 
udgør 2023 programmet. 
Basecamp serien er på 
de samme tre modeller, 
som nu hedder 2, 3 og 4. 
Sprite Alpine Sport er i år 
på én model, den origi-
nale og klassiske 370 EK 
med siddegruppen for-
rest. Sprite Mondial er på 
tre modeller. 420 SE med 
et stort toiletrum bagerst, 
470 SE med fransk sove-
værelse og 490 SE med 
enkeltsenge foran et stort 
toiletrum. Luksus-serien 
Cruzer er på syv modeller 
hvoraf tre har en Queens 
Bed bagerst.

Se mere her: 
spritecaravans.dk

Sprite 
Mondial 490

Sprite
Cruzer 550

Sprite
Basecamp



NYHEDER 2023 - CAMPINGVOGNE

TABBERT  
Den største nyhed fra Tab-
bert er Pep Pantiga med 
elektrisk udstyr. Pep Panti-
ga 390 W har en dobbelt-
seng som klappes ned, 
Pep Pantiga 550 E har en-
keltsenge og Pep Panti-
ga 550 K er en familiemo-
del med en ny interessant 
indretning med køjer over-
for en rundsiddegruppe. 
Overkøjen kan klappes 
ned som en ekstra sofa 
ved bordet. Bemærk og-
så toiletrummet med bru-
ser bagerst. En One Night 
Stand pakke fås som eks-
traudstyr. Tabbert Da Vin-
ci 550 DM vender tilbage i 
serien.  

Se mere her: 
www.tabbert.com/dk-dk

Tabbert 
Pep Pantiga

Tabbert 
Pep Pantiga 

550 K
Tabbert 
Da Vinci 550 DM



TABBERT 2023

Alle os med TABBERT Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Find forhandler på www.tabbert.dk

CONNECTED TO LIFE!
DEN NYE TABBERT PEP PANTIGA -
PERFEKT TIL EN AKTIV LIVSSTIL
Her er den - den nye PEP PANTIGA. En mobil feriedrøm i nyt design med 
bevægelsesfrihed, utraditionelt interiør og med innovativt teknisk udstyr. 
Vognen er ikke bare fleksibel og manøvredygtig med sine kompakte mål, 
interiøret kan også hurtigt ændres: Hvad der i nat var en stor bekvem 
dobbeltseng med udsigt, ændres nu til siddegruppe til morgenmaden. 
Glæd dig til en uforlignelig ferie, uanset hvor vejen fører dig hen.

PEP PANTIGA fås i tre grundrids 390 WD, 550 E og 550 K.

NYHED 

TABBERT
PEP PANTIGA

Se meget mere 
PEP PANTIGA - HER
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WEINSBERG 
Weinsberg har 16 model-
ler i programmet. Cara-
Cito serien er på 5 mo-
deller, der alle er har et 
grundudstyr som funge-
rer kun på strøm. Det be-
tyder at i køkkenet er der 
kompressor køleskab og 
elkomfur med to indukti-
onskogeplader, opvarm-
ninger leveres af et kli-
maanlæg med blæsevar-
me, som også kan levere 
kølig luft på varme dage. 
Hvis du camperer et sted 
uden strøm, kan du få en 
såkaldt One Night Stand 
pakke der levere strøm til 
det elektriske udstyr. Igen 
i år leveres 6 af de 11 Ca-
raOne modeller med fa-
briksmonteret kampagne-
udstyr DK Edition. F-eks. 
Myggenetdør, alufælge, 
varmt vand, stor vand-
tank, blæsevarme, gulv-
varme m.m.   
 
Yderligere information:    
weinsberg.com/da-dk

Weinsberg
CaraCito 470 UE

Weinsberg 
CaraOne 550 QDK

Weinsberg 
CaraOne 540 EUH



KONSEKVENT
ELEKTRISK.

CaraCito

Klimaanlæget betjenes 
let ved hjælp af 

en fjernbetjening. 

Alle os med Weinsberg Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820 Find forhandler på www.weinsberg.dk

CaraOne kampagnemodeller: 
390 QD, 390 PUH,  450 FU, 480 EU, 540 EUH, 550 QDK

Alufælge, Ambientebelysning LED, AKS stabilisator, Blæ-
servarme 12V, Vandfiltersystem „BluuWater“, El-gulvvarme, 
Friskvandstank 45 l, Kombi Rollo rullegardin, Lameludtræk 
ved enkeltsenge, MediKit: rejseapotek, Myggenetsdør, Opluk-
kelig vindue i front, Serviceklap, Stabilform støtteben, HEKI 
tagluge 70 x 50 cm, silwy-READY, Truma Therme varmt vand, 
Trækstangsafdækning, Vægtforhøjelse til 1.500 kg  (1.350 kg 
390 QD)   

MODERNE 
DESIGN  

PRAKTISKE 
LØSNINGER. 

  

HELT UDEN GAS.

KONSEKVENT
ELEKTRISK.

CaraCito

CaraCito åbner døren til en helt ny campingverden. Med sit helelek-
triske udstyr giver den dig intuitiv brugervenlighed og den komfort, 
du har brug for. CaraCito er bare anderledes med en minimalistisk 
stil. Lad dig inspirere af den nye måde at campere på.

WEINSBERG CaraCito. Den første ELEKTRISKE campingvogn.

CaraOne

KR. 155.100,-
6 grundrids fra

Skræddersy din egen CaraCone på: configurator.weinsberg.com

KR. 124.900,-
5 grundrids fra



Island Rundt
med campingvogn     
Lisbeth & Peer Neslein fra
Campingferie.dk fortæller om
deres campingtur Island rundt i 
august 2022 med deres Kabe Estate 
560 på krogen. De har været på
Island for 10 år siden hvor de kørte
turen i deres Bürstner autocamper. 
Men denne gang skal de prøve turen 
med deres campingvogn

Hirtshals
PEER NESLEIN FORTÆLLER: VI HOL-
DER I HIRTSHALS hvorfra færgen fra Smy-
ril Line sejler fra. Den sejler til både Færøerne og 
Island. Vi holder i rækken for høje eller lange kø-
retøjer og vores Ford Kuga og Kabe Estate 560 
er 12,18 meter, men den ser ikke ud af meget 
ved siden af disse køretøjer, som helt sikkert skal 
køre tværs over Island. Vi har valgt at følge Ring-
vej 1 som løber hele vejen rundt på den 103.000 
km2 store ø hvor der bor 364.260 indbyggere. 
Ringvejen er ca. 1.350 km hele vejen rundt.

VI BESTILTE BILLET-
TER I FEBRUAR MÅNED 
til turen i august og allerede 
på det tidspunkt var de bil-
ligste kahytter med vindue 
udsolgt. Så vi valgte en lidt 
dyrere kahyt, da vi ville ha-
ve vinduer i vores kahyt. Vi 
skal trods alt være ombord i 
2 døgn hver vej.

Dejlig kahyt med store vin-
duer, lænestole, skrivebord, 
TV, dobbeltseng og bade-
værelse.



Færøerne
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EFTER ET DØGNS 
TID LÆGGER VI TIL I 
TORSHAVN PÅ FÆRØ-
ERNE, hvor en del af pas-
sagerer og biler skal af og 
nye biler og passagerer 
skal ombord og med til Is-
land. Vi besøgte også Fær-
øerne på vores tur i 2011 
og det var en stor oplevel-
se, men på denne tur har 
vi valgt at bruge al tiden på 
Island. Efter en times tid 
forlader vi igen Færøerne 
og fortsætter mod Island.

PÅ VEJ UD AF HAV-
NEN FÅR VI LIGE ET 
GLIMT AF DET KLAS-
SISKE FÆRØERNE. På 
sejlturen læser vi bl.a. føl-
gende om Island: Island 
er vulkansk og geotermisk 
aktivt. Det indre af landet 
består hovedsageligt af en 
højslette af sand og lava, 
bjerge og gletsjere, hvor-
fra en række gletsjerfloder 
løber mod havet gennem 
lavlandsområderne. Island 
opvarmes af Golfstrøm-
men og har et tempereret 
klima på trods af placerin-
gen relativt højt mod nord 
lige op til den nordlige po-
larcirkel.



Island
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EFTER 2 DØGN 
OMBORD er vi på 
vej ind gennem fjor-
den til Seydisfjordur 
hvor Smyril Lines fær-
ge Norröna lægger til 
og vores rundtur på Is-
land begynder. 

HER ER VORES 
RUTE. Vi skal køre 
fra færgen i Seydisfjor-
dur og til Myvatn cam-
ping som ligger ned 
til søen med samme 
navn. Det er en køre-
tur på 192 km.

HER KØRER VI 
gennem tolden uden 
at blive stoppet. 
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SÅ ER VI PÅ FARTEN, 
DOG IKKE SÆRLIGT 
STÆRKT da et elektro-
nisk vejskilt oplyste at der 
var kraftig vind på 18 me-
ter og det mærker vi helt 
klart da vi er på vej op mod 
toppen af stigningen ned 
fra havnebyen og op mod 
højsletten hvor der ikke er 
træer og altså ikke meget 
læ. Så jeg kører omkring 
60-65 km/t eller lidt hurti-
gere der hvor jeg tør. Vo-
res mål er søen Myvatn, 
hvor vi skal overnatte på 
Myvatn Camping

VI SLUTTER DAGEN 
PÅ MYVATN CAMPING 
hvor vi vil blive et par da-
ge, da vi skal på en rundtur 
i området i morgen. Man 
må ikke køre ind på græs-
set på pladsen, så vi hol-
der i en parkeringsbås. 
Men vi holder da med ud-
sigt. Prisen er 302 danske 
kroner per dag inkl. strøm

NÆSTE DAG TA-
GER VI PÅ TUR 
UDEN VORES 
KABE. Fra Myvatn 
camping kører vi ad 
vej 87 til hvalfanger-
byen Husavik. Der-
fra videre ad vej 85 
til vej 862 til Detti-
foss og tilbage på 
Ringvej 1 til svovl-
kilderne Hverir og 
til Krafla kraftværk 
for at slutte dagen 
på Myvatn camping. 
Turen er på 218 km.

Myvatn
Camping
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Husavik 
Hvalfangernes by   

HVALSAFARI ER POPULÆRT I 
BYEN HÚSAVÍK der er en lille by i 
Norðurþing Kommune på det nordlige 
Island ved Skjálfandi bugt.Byens ind-
komstgrundlag består af turisme og fi-
skeri, foruden detailhandel og mindre 
industrier. På grund af forekomsten af 
fremmede hvalarter, er stedet blevet et 
populært mål for turister, der rejser ef-
ter at se disse hvaler. Byen har et hval-
museum, Húsavík Hvalmuseum, der og-
så er hjemsted for Icelandic Phallologi-
cal Museum. Museet indeholder dele fra 
samtlige pattedyr, der lever på Island. 

GAMMEL HVAL-
FANGERBÅD med 
harpun i stævnen

MINDER fra en 
hvalfangertid

HVALSAFARI i 
store gummibåde       

HVALSAFARI 
KLAR TIL AFGANG 
i større kutter
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Husavik 
Hvalfangernes by   

SKELET FRA 
22 METER 
LANG BLÅ-
HVAL kan man 
se på Hvalmuseet.

HVALERNES 
STØRSTE 
TRUSSEL
er menneskernes 
plastaffald når det 
ender i havet og 
siden i hvalernes 
maver.
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DETTIFOSS ER ET 
VANDFALD I JÖKUL-
SÁ Á FJÖLLUM I DET 
NORDLIGE ISLAND. 
Fossen er 44 meter høj og 
100 meter bred og har en 
vandføring på gennemsnit-
ligt 269 kubikmeter pr. se-
kund (målt i halvåret med 
størst vandgennemstrøm-
ning). Man kan besøge 
vandfaldet fra både øst- og 
vestsiden. Vi er på vestsi-
den (vej 862). Obs. Kan du 
få øje på personerne på øst-
siden?

NÅR MAN KOMMER 
TÆT PÅ står man i en 
sky af vand, mens man 
rammes af et bulder der ly-
der frygtindgydende.

PÅ VEJ TILBAGE TIL 
MYVATN KØRER VI 
FORBI ET KRAFT-
VÆRK ved vulkanen Kraf-
la. Geotermisk energi er 
energi udvundet fra jor-
dens indre. Det sker i områ-
der hvor der er let adgang 
til varme jordlag, ofte om-
råder med megen geoter-
misk aktivitet, såsom geyse-
re eller varme kilder. I dag 
er Island et helt unikt tilfæl-
de og verdensførende, når 
det kommer til bæredygtig 
energi. 99,9 % af den ener-
gi, der produceres på Island, 
er fra vedvarende energi-
kilder – primært vandkraft, 
geotermisk kraft og en smu-
le vindkraft. Når det kom-
mer til forbrug, er Island 
det land i verden, som bru-
ger den mindste andel fossi-
le brændstoffer. Kun 12 % af 
landets energiforbrug kom-
mer fra olie, kul osv.

Dettifossen
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VI GØR OGSÅ HOLDT 
VED NOGLE SVOVL-
KILDER som lugter lige så 
grimt som det ser ud. 

VI TJEKKER LIGE VO-
RES TV, HVOR VI HEN-
TER SIGNALET på den 
internetantenne og router 
jeg har fast monteret i vog-
nen. Der er tale om et fa-
briksmonteret system mon-
teret af Kabe. Mit datakort i 
routeren er fra Telia hvor jeg 
har 50GB så vi kan streame 
TV og gå på nettet med vo-
res telefoner, tablets og PC. 
Det fungerer. Mit TV er et 
FMT som kan hente de ap-
ps jeg har brug for som f.eks 
TV2 Play, DRTV osv. Så jeg 
kan streame TV uden brug 
af telefon.

TILBAGE PÅ 
MYVATN CAMPING 
ÅNDER ALT FRED 
OG RO. Enkelte bi-
ler får lov at køre ind på 
græsset. Vi må heller ik-
ke tømme spildevand el-
ler tømme kemisk toi-
let på pladsen. Så spil-
devandstanken ender i 
gaskassen, hvor jeg og-
så har en ekstra toilet-
kassette. Så vi klarer os.
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SOLNEDGANG 
ved Myvatn.

VI FORTSÆTTER 
VORES REJSE MOD 
VEST. Fra Myvatn føl-
ger vi Ringvej 1 mod by-
en Blondus i vest, hvor 
der ligger en Tjalsvædi, 
som betyder camping-
plads. Det er vores mål 
for i dag. Men undervejs 
skal vi nyde landskaber 
og se på seværdigheder.



Island Rundt
med campingvogn     

EFTER CA. 60 KM AD RING-
VEJ 1 STOPPER VI VED 
GOÐAFOSS (Gudernes vand-
fald), der er et af elven Skjálfand-
afljóts mange vandfald, det fal-
der 12 meter over en bredde på 
omkring 30 meter. Det ligger i det 
nordlige Island, under 20 km øst 
for Akureyri. Vandfaldet ligger ved 
nationalvej 1 (ringvejen) i Þingey-
jarsveit. Det er en af Islands sto-
re turistattraktioner. Goðafoss fik 
sit navn efter at lovsigemanden 
Thorgeir (Þorgeir Ljósvetninga-
goði) kastede de hedenske gude-
billeder (goð) i vandfaldet efter at 
kristendommen blev vedtaget på 
Altinget i 1000.

CAMPINGPLADSEN 
I BLONDUS. Vi booker 
pladsen over nettet da 
der er selvbetjening og vi 
betaler omkring 248,09 
kr. (danske) inkl. strøm. 
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OG SÅ ER DET TID 
TIL ASPARGES-
SUPPE, ristet brød og 
et glas køligt Rose vin. 

DAGEN GÅR 
PÅ HÆLD og vi 
glæder os til en 
ny dag på Island.
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LIGE VED 
CAMPING-
PLADSEN
LIGGER EN 
TANK så vi fyl-
der op da vi i dag 
skal køre til Reyk-
javik. Vi skal nem-
lig samle vores 
søn Rasmus op 
i lufthavnen, da 
han har en uges 
ferie, som han vil 
tilbringe med os 
på Island. 

PÅ MANGE TANK-
STATIONER KAN DU 
IKKE LIGE TANKE 
OP OG BETALE MED 
DIT VISA, Master eller 
lignende. Du skal i stedet 
for gå ind på tanken og 
sige hvor mange liter du 
vil tanke på vognen og så 
købe et kort på det beløb. 
10.000 islandske kroner 
er 543,22 danske. Det 
varer lige et par dage før 
du ved hvor mange liter 
du har plads til.  Jeg be-
talte omkring 18 danske 
kroner pr. liter diesel.

VORES REJSE-
RUTE fra Blondus 
til Reykjavik er på 
241 km. 
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VEJRET ER GANSKE 
GODT BORTSET FRA 
VIND som du kan se på 
Lisbeths hår. Så vi nyder 
landskaberne langs Ring-
vej 1 på vores rejse mod 
Reykjavik.

I BYEN AKURERYI LIGGER 
DER 3 KRYDSTOGTSKIBE da 
vi kører gennem byen. Akureyri i re-
gionen Norðurland eystra er en is-
landsk universitetsby og er med si-
ne 17 481 indbyggere (2009) Islands 
fjerdestørste by efter Reykjavík, Haf-
narfjörður og Kópavogur, men den er 
den største by uden for regionen Hö-
fuðborgarsvæðið ("Hovedstadsregi-
onen"). Byen ligger inde i fjorden Ey-
jafjörður ved ringvej 1 Hringvegur og 
er en del af kommunen Akureyrar-
bær. Byens hovederhverv er handel 
og service, og siden 1990'erne har fi-
skeindustrien fået betydning, efter at 
to af Islands største fiskerivirksomhe-
der, Samherji og ÚA, har lagt deres 
hovedkontorer i byen. Hightech-indu-
strien og turismen er efterhånden og-
så blevet en vigtig del af byens er-
hvervsliv. Byen har endvidere udvik-
let sig til et vigtigt undervisningscen-
trum med universitet, gymnasium og 
teknisk skole med mere. Universitetet 
Háskólinn á Akureyri, der blev grund-
lagt i 1987, har fire fakulteter, ca. 
1400 studenter og 180 ansatte.
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Reykjavik
VI HAR BOOKET 
PLADS PÅ CAMPING-
PLADSEN I REYKJA-
VIK og jeg har valgt en 
af de største pladser så vi 
nemt kan komme ind og 
ud med campingvognen. 
Mange pladser er så små 
at man lige kan holde 
der med en kassevogn/
camper. Den store plads 
jeg har reserveret er stor 
men dyr, men vi er jo og-
så 3 personer fra i aften, 
så jeg betaler kr. 650 pr. 
dag inklusiv strøm. Så er 
pladsen også betalt. Men 
vi kan ikke tømme spilde-
vand og toilet på denne 
plads. Det skal ske 1,7 
km væk på kommunens 
rensningsanlæg. Det må 
vi klare senere.
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VI HENTER RASMUS I KEFLAVIK 
LUFTHAVNEN omkring kl. 19.00 som lig-
ger ca. 50 km fra Reykjavik og så er vi kørt 
direkte ind til Hallgrimskirken som ligger 
midt i Reykjavik. 
Kirken er med sit 74 m høje særprægede 
tårn Reykjavíks vartegn. Fra tårnet er der 
udsigt over byen og i klart vejr helt til Snæ-
fellsjökull. Kirken er opkaldt efter digteren 
Hallgrímur Pétursson og tegnet af arkitek-
ten Guðjón Samúelsson, der også har teg-
net kirken i Akureyri. Det varede over 40 år, 
fra 1945 til 1986, inden kirken blev indviet. 
Kirkens stil forbinder den islandske naturs 
fjelde, gletsjere, gejsere og de store vidder 
med arkitekturen. Kirkens lyse indre er i go-
tisk stil. De dominerende farver er grøn, hå-
bets farve, og violet, der symboliserer faste-
tiden. Døbefonten er af islandsk basalt og 
tjekkisk glas, designet af Leifur Breiðfjörð. 
Gennem vinduerne bag alteret kan man på 
usædvanlig vis se himmelen og skyerne.

Hallgrims-
kirken
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FORAN KIRKEN STÅR EN 
STATUE AF LEIF DEN LYK-
KELIGE (970 – 1020).  Leif 
den Lykkelige eller Leif Eriksen 
var en norsk opdagelsesrejsen-
de fra Island. Han var den første 
europæer man kender, der sat-
te fod i Nordamerikas kontinent 
(eksklusive Grønland) før Chri-
stopher Columbus. Ifølge de is-
landske sagaer etablerede han 
en bosættelse i Vinland, der fore-
løbig er blevet identificeret som 
den nordiske L'Anse aux Mea-
dows på nordspidsen af New-
foundland i det moderne Cana-
da. Leif var søn af Erik den Rø-
de, der grundlagde den første 
bosættelse i Grønland, og Thjod-
hild, som begge var af norsk op-
rindelse.

Hans fødested er ikke fastslå-
et, men det antages at han blev 
født på Island, der få år forinden 
var blevet koloniseret af nordboe-
re fra Norge. Han voksede op på 
familiens går Brattahlíð i Øster-
bygden i Grønland. Da Leif var 
ung rejste han tilbage til Norge.

VI ER TAGET PÅ ET HVALMU-
SEUM I REYKJAVIK hvor vi kan 
se 23 hvalarter som lever omkring Is-
land. Og hvalerne i museet er men-
neskeskabte i fuld størrelse. Så det 
er en oplevelse at se de store kæm-
per. Det føles som at gå på havbun-
den blandt de store havdyr. Her står 
jeg ved en blåhval som kan blive 33 
meter lange og veje op til 160 ton.

Blåhvalen (latin: Balaenoptera 
musculus) er det største nuleven-
de dyr og det tungeste dyr, der no-
gensinde har levet. Blåhvalen har en 
strømlinet krop og er mørk gråblå i 
farven (genskinnet fra havet gør den 
mere blå, end den egentlig er), men 
den kan have områder med enten 
mørkere eller lysere pigmentering. Af 
og til kan blåhvalen også få et gulligt 
skær i farven, hvilket gav den navnet 
sulfurbug blandt hvalfangere. Det-
te skyldes kiselalger, som vokser på 
kroppen.

På undersiden af hovedet og ned-
over mod brystregionen har den mel-
lem 55 og 88 strubefurer. I munden 
har den 540-790 sorte barder, som 
bliver op til 1 meter lange og hæn-
ger ned fra overkæben. Barderne er 
bagoverbøjede og stopper omkring 
50 cm længere tilbage i munden end 
udgangspunktet.

Hunnerne bliver gennemsnitligt 
noget større end hannerne. Sæd-
vanligvis bliver blåhvalen ca. 25-
26.5 meter lang og vejer i gennem-
snit omkring 95-110 ton. Heraf udgør 
spæklaget omkring 27 procent.

Blåhvalen har en tophastighed på 
omkring 55 km/t. Blåhvalens lunge-
kapacitet er på 5.000 liter og når den 
ånder ud efter et dyk, bliver blåsten 
op til 9 meter høj. Reykjavik
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REYKJAVÍK (RØGVIGEN 
ELLER DEN RYGENDE 
BUGT PÅ ISLANDSK) ER 
HOVEDSTADEN og den 
største by i Island. Byen dæk-
ker et areal på 274 km² på 
halvøen Reykjanesskagi på 
Islands sydvestlige side. Ind-
byggertallet var 118.000 ved 
folketællingen i 2007; inklusi-
ve forstæder er indbyggertal-
let over 200.000 (2017), eller 
omkring 2/3 af hele øens be-
folkning. I Reykjavík befinder 
sig Altinget (det islandske par-
lament), regeringsbygningen, 
Háskóli Íslands (Islands uni-
versitet, der blev grundlagt i 
1911), andre højere lærean-
stalter, museer, opera, teatre 
og en international dybvands-
havn.

SE EN FILM fra vores besøg på det spændende hvalmuseum

Reykjavik

Reykjavik
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DEN GAMLE BYDEL HAR 
EN DEJLIG ATMOSFÆRE, 
men man bliver lige så over-
rasket over al det moderne og 
nye byggeri som præger byen 
og de mange boligområder om-
kring byen.

NÆSTE DAG, HVOR SKAL VI 
VIDERE PÅ VORES TUR, kører 
vi lige forbi rensningsanlægget tæt 
på campingpladsen og det er gan-
ske nemt. Vi kører lige ind på en stor 
plads og der er der både afløbsriste i 
jorden til autocampere og busser og 
en kumme til transportable toiletter 
og spildevand.

Så det tager mig under 1 minut at 
tømme vores spildevand og toilet-
ter. Jeg kører jo med 2 toiletkasset-
ter foruden spildevandtanken. Jeg 
har 32 liter spildevandstank indbyg-
get i min Kabe og jeg har også en 
spildevandtank med hjul på som kan 
stå i gaskassen, hvor den ekstra toi-
letkassette også opbevares. Så ind-
imellem har jeg et godt stort kugle-
tryk. Det er rart hvis det blæser. 
Når toiletkassetter og spildevands-
tankene er tømt kan vi klare os en 
del dage

Reykjavik



VI FORLADER
REYKJAVIK OG SÆT-
TER KURSEN MOD 
TINGVELLIR NATIONAL 
PARK. Þingvellir (islandsk: 
[ˈθiŋgˌvɛdlɪr]), på dansk også 
Thingvellir eller Thingvalla, er 
et område og en nationalpark 
i det sydvestlige Island ca. 
40 km øst for Reykjavík. Ste-
det er Altingets historiske mø-
dested. Det ligger også ved 
brudlinjen mellem den nord-
amerikanske og den europæ-
iske tektoniske plade. Navnet 
betyder "tingslette". 
Rasmus har fundet en lille vej 
som viser sig at være fanta-
stisk spændende og smuk. 
Du kan se Tingvellir søen i 
baggrunden.

HER ER VORES RUTE I DAG fra 
Reykjavik til Tingvellir, Geysir, Gullfoss 
og til en campingplads i Hella.

Reykjavik

Reykjavik

Island Rundt
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Rasmus tager billeder. Men kig lige på 
vejen og landskabet i baggrunden. Det 
minder om en filmkulisse.

OMRÅDET OMKRING 
TINGVELLIR danner des-
værre rammen om et cykelløb, 
så det er ikke så smart at køre 
rundt på de mindre veje med en 
campingvogn på krogen, så vi 
skifter kurs så vores næste mål 
er Geysir området.

MIN KABE ESTATE 
560 GLE HAR INDTIL 
VIDERE KØRT RIG-
TIG GODT og jeg synes 
det er en god størrelse – 
en 560cm karrosse og en 
totallængde på 774cm, 
som er 230cm i bredden. 
Den er rummelig og sam-
tidigt nem at komme rundt 
med. Og så er jeg glad for 
vores Internet i camping-
vognen som også dækker 
bilen når vi kører.
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STROKKUR ER EN GEJSER 
I ISLAND. Den ligger i det geo-
termiske område, lige ved siden af 
gejseren Geysir, der har givet navn 
til hele begrebet gejser. Området 
ligger i den sydvestlige del af lan-
det, øst for hovedstaden Reykja-
vik. Strokkur er en af Islands mest 
berømte gejsere, der springer ca. 
hvert 8. minut døgnet rundt. 

Vand i en dybde af 23 meter og 
en temperatur på omkring 120 °C 
kan ikke komme af med sin damp 
på grund af vægten af det ovenpå 
liggende vand. Når vandet er pres-
set op i ca. 16 meters højde er det 
på kogepunktet og starter den re-
aktion, som vi kan se på overfla-
den. Den opstigende boble tillader 
mere vand nedefra at løbe til. Det 
tilstrømmende vand når dermed 
også kogepunktet og udvikler såle-
des mere damp. Hermed presses 
koldere vand med op mod overfla-
den og trykket stiger. Når alt dette 
når overfladen er det både vand og 
damp, der presses ud og derved 
danner det store udbrud. Efter den-
ne udladning starter hele proces-
sen forfra. 

Omkring 20 km fra området 
med gejserer kommer vi til et af de 
mange populære og imponerende 
vandfald.

GULLFOSS ER ET 
VANDFALD I ISLAND. 
Floden Hvítá løber gennem 
vandfaldet. Der løber ca. 
100 kubikmeter vand igen-
nem vandfaldet hvert se-
kund. Der har tidligere væ-
ret planer om at udnytte 
vandfaldet i et elektricitets-
værk, men de planer er nu 
opgivet, og vandfaldet er 
blevet fredet.

Strokkur 
gejser

Gullfoss
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Gullfoss
GULLFOSS ER KÆMPE 
STORT og det er spænden-
de at gå en tur lange de lange 
stier langs vandfaldet.
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GullfossMAN FØLER SIG MEGET 
LILLE når man står ved det 
store vandfald hvor vandet 
bulder forbi non stop.
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I LØBET AF FOR-
ÅRET VAR DER 
FLERE GANGE AT 
HJEMMESIDEN 
MED CAMPING-
PLADSERNE IKKE 
FUNGEREDE på al-
le sider. Det kunne og-
så være svært at finde 
ud af hvor campingplad-
serne lå, så på selve tu-
ren rundt på Island var 
der mange gange at der 
ikke var pladser i de om-
råder vi ville overnatte i. 
Så af skade bliver man 
klog. En anden gang kø-
ber jeg ikke kortet.
Men nu er vi på vej til en 
af de pladser vi har be-
talt for på forhånd. Vi 
skal dog betale for strøm 
og Rasmus. Pladsen lig-
ger i udkanten af byen 
Hella på Ringvej 1. 

PLADSEN ER STOR 
OG ÅBEN MED MAS-
SER AF PLADS. Så 
det er en dejlig plads. 
Der er dog ikke bad el-
ler mulighed for at tøm-
me toiletter. Der er ingen 
personale før kl 19.00 
hvor der kommer en og 
tjekker hvem der mang-
ler at betale. Vi betaler 
2.500 islandske kroner 
(137,57 danske kroner) 
for strøm og Rasmus. 
Resten er dækket af vo-
res Camping Card.
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VI FORLADER CAMPING-
PLADSEN I HELLA og kører 
mod øst ad Ringvej 1 og efter ca. 
30 km drejer vi af mod Seljalands-
fossen som vi får øje på ude fra 
Ringvejen. Det er formiddag og 
der er mange besøgende og nog-
le gange kan det være lidt udfor-
drerne at ankomme med en cam-
pingvogn, men vi finder en plads.

Vi starter med at pakke os 
ind i varmt og vandtæt tøj, da det 
både blæser og regner. Men vi 
er friske og har regntøj og vand-
tætte kameraer med, så vi kryd-
ser fingre for at det går.
Seljalandsfossen har et fald på 
65 meter, men det er stien bag 
om vandfaldet der trækker de 
mange turister til.

KOMPRESSOR KØLESKAB
Jeg ville egentlig have prøvet at undgå 230 volt 
strøm på turen Island rundt, men jeg fandt hur-
tigt ud af at vi havde for mange ting med som 
skal lades op undervejs, for ikke at tale om vo-
res kompressor køleskab, som kører på 12 
volt, som har fungeret rigtig godt på vores tur til 
Nordkapp, hvor vi havde masser af sol og me-
get varme dage og nætter. Indtil videre har det 
også fungeret rigtig godt på Island. Men jeg vil 
mene at jeg godt kan klare en enkelt overnat-
ning uden 230 volt, da jeg har lavet nogle test 
undervejs på vores ture. Men Køleskab, Inter-
net og Router, kameraer, mikrifoner, ipad, PC, 
telefoner, TV og lys i vognen om aftenen kan 
min solcelle på 100 watt ikke klare ligesom bat-
teriet på 95 amp skal være større. Selv om vi 
kører om dagen er det ikke nok. Hvis jeg var af-
sted alene tror jeg at jeg kunne klare mig på 12 
volt. Så det må jeg prøve i løbet af efteråret. 
Jeg skal nok vende tilbage til test af køleskabet 
når jeg er tilbage i Danmark.

Seljalands- 
fossen
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DET SPECIELLE VED 
SELJALANDSFOSSEN 
ER at man kan gå rundt om, 
eller rettere bag om vandfal-
det, da der er en slags klip-
pehule, som gør det muligt 
at komme bag om. Men pga 
den kraftige vind og regn 
i dag tegner det til en våd 
tur. Man kan sige at gåtu-
ren rundt er ensrettet, så når 
først man er startet på turen 
er det svært at vende om 
undervejs. Enkelte personer 
i let sommertøj kæmper sig 
dog tilbage samme vej de 
kom, men de er allerede 

TUREN RUNDT OM 
VANDFALDET KRÆVER 
at man lige bevæger sig for-
sigtigt på de våde klipper og 
ikke mindst den glatte jord. 
Men det er en stor oplevelse.

SE FILMEN som viser Peers tur rundt om vandfaldet.

Seljalands- 
fossen
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DET ER ÅBENBART EN 
DAG I VANDETS TEGN, 
for vores næste mål i dag er 
Skogafossen som ligger ca. 
10 km fra Seljalandsfossen.

SKÓGAFOSS ER ET 25 
M BREDT OG 60 M HØJT 
VANDFALD vest for Skó-
gar og syd for Eyjafjallajökull 
på det sydlige Island. Fossen, 
som er en af Islands smuk-
keste, blev fredet i 1987. På 
grund af mængden af vand-
damp, som vandfaldet vedva-
rende producerer, er en enkelt 
eller dobbelt regnbue normalt 
synlig på solrige dage.
Da vi besøger vandfaldet er 
der ingen sol, men regn og 
masser af vanddampe i luften.

HER SER DU ET BILLEDE FRA 
VORES FORRIGE TUR, hvor der 
var regnbue på vandfaldet.
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VI TAGER DOG EN 
LILLE AFSTIKKER 
og tager campingvognen 
med op til kirken, før vi 
kører til campingpladsen. 
Kirken er både smuk og 
smukt beliggende med en 
skøn udsigt, som du kan 
se på næste billede.

UDSIGT TIL EN 
DEL AF DEN SORTE 
STRAND, som vi også 
skal besøge.

EFTER EN DAG MED MASSER 
AF VAND sætter vi kursen mod 
næste campingplads som ligger i 
Vik i Myrdal.

Vik i 
Myrdal
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DA VI ANKOM TIL CAMPING-
PLADSEN I VIK I MYRDAl, var vi 
den eneste vogn der holdt her og vi 
stillede vores bil ud for døren til vores 
campingvogn. Men så kørte vi lige ned 
i byen for at handle og da vi kom tilba-
ge var der kommet en camper ved vo-
res dørside. Pænt tæt på. Så vi par-
kerede vores bil på den anden side 
af campingvognen. En halv time efter 
kom der en mini-camper og parkerede 
ved siden af vores bil. I Danmark har 
vi en regel om 3 meter mellem køretø-
jerne og i Norge hvor jeg også lige har 
været er reglen 4 meter. I Island er der 
åbenbart ingen regel – så vidt jeg ved. 

SE FILMEN, hvor jeg går en tur på campingpladsen, hvor vi holder
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VI ER KØRT NOGLE 
KILOMETER TILBA-
GE LANGS KYSTEN 
for at se efter søpapegø-
jer eller Lunder som de 
faktisk hedder. Men vi skal 
også lige se denne flotte 
sorte strand. Men her på 
den grønne klippe til ven-
stre i billeder bor der sø-
papegøjer. Så dem ser 
vi først. Hvis der er no-
gen. Og det er der heldig-
vis. Det er Lisbeths ynd-
lingsfugl.

SØPAPEGØJER og 
Island hører sammen.

LUNDEN (FRATERCULA ARCTICA), I FOLKEMUN-
DE KALDET SØPAPEGØJE, er en alkeart. Længden er 
cirka 30 cm og fuglen er let kendelig i sommerdragten på det 
store trekantede og farvestrålende næb. Den har desuden et 
stort hoved og orangefarvede ben. Den flyver med korte og 
hurtigt svirrende vinger.

Lunden opholder sig, bortset fra yngletiden fra maj til 
august, ca. 7-8 måneder på det åbne hav i Nordsøen og yng-
ler i store kolonier, bl.a på små øer og holme i Nordatlanten 
(hvor en stor del af verdensbestanden lever) ved Island, Fær-
øerne, Shetlandsøerne, Skotland og Norge. Den findes også 
i mindre grad langs kysten i Europa, nordlige Asien og Nord-
amerika. Der observeres kun ca. 50 Lunder i Danmark om 
året, primært langs den jyske vest- og østkyst, samt nordky-
sten af Sjælland. De fleste fugle ses kun i træktiden i septem-
ber-november og marts-maj, hvor de trækker forbi Danmark.
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MEN DER ER OGSÅ EN BAGSIDE 
AF MEDALJEN og det fremgår af et 
skilt som mange desværre overser. Sto-
re bølger som pludselig overrasker og en 
havbund der falder brat, så man ikke kan 
bunde er en farlig cocktail.

VI ER KØRT TIL REYNISFJARA 
BEACH, SOM ER EN SORT SAND-
STRAND på Island der er verdens-
kendt. Det skyldes især strandens kul-
sorte sand, som er meget sjældent. Men 
også udsigten fra stranden til Atlanterha-
vets store bølger er en af grundene til, at 
den sorte sandstrand i 1991 kunne fin-
des i National Geographics top-10 over 
ikke-tropiske strande, der er et besøg 
værd. Sandets sorte farve skyldes mine-
raler fra nærliggende vulkaner og ero-
derede lavafragmenter. Den sorte sand-
strand findes på Islands sydkyst nær 
den lille by Vík í Mýrdal.  Den er en af Is-
lands største seværdigheder og derfor 
også et besøg værd på din Islandstur.

Reynisfjara 
Beach
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Reynisfjara 
Beach FLOTTE KLIPPE-

FORMATIONER på 
Reynisfjara stranden.

NÅR BØLGERNE 
ER STORE kommer 
de helt ind i hulen på 
Reynisfjara stranden.
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VI HAR HÆGTET 
CAMPINGVOGN PÅ 
OG FORTSÆTTER vo-
res rejse mod Islands stør-
ste gletscher Vatnajökull 
som er Europas næststør-
ste. Vores mål er Skaf-
tafjell Nationalpark hvor 
der ligger en camping-
plads. Vi skal blot overnat-
te og fortsætte vores rejse 
ad Ringvej 1 i morgen.

FROKOST i 
campingvognen.
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NÆSTE DAG ER DET 
OVERSKYET MED 
REGN ind imellem. Det 
er sejt at cykle på Island, 
men jeg synes at det sam-
tidigt er farligt på de smal-
le veje, for ikke at tale om 
vinden som er en alvorlig 
modstander på en cykel-
tur. Hertil kommer stignin-
ger som er ganske alvorli-
ge nogen steder.
Men cykelhjelmen af for 
dem der vælger at tage tu-
ren på cykel.

UNDER VAT-
NAJÖKULL LIGGER 
NOGLE AF ISLANDS 
MEST AKTIVE VUL-
KANER. Grímsvötn er en 
vulkansk sø under isen, 
den rummer én af de mest 
kendte og én af de farlig-
ste, da smeltevandet fra 
udbruddene oversvøm-
mer sandsletten nedenfor 
- samt Ringvej 1. Vulka-
nen Gjálp (ca 10 km nord 
for Grímsvötn) holdt et 
stort udbrud i 1996, smel-
tevandet tog en bro med 
sig. På billedet ses rester-
ne af broen som blev krøl-
let sammen af vand og is 
fra vulkanudbruddet.
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FRA SKAFTAFJELL 
ER VORES FØRSTE 
STOP ved Fjallsarlon og 
derefter Jökulsarlon.

VI ER FORSAT AD 
RINGVEJ 1 TIL 
VATNAJÖKULL og 
er stoppet ved Fjallsar-
lon som er en af glet-
scherne fra Vatnajökull. 
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HER ER VI KOM-
MET TÆTTERE PÅ. 
Det er et fantastisk pa-
norama at se på.

PÅ GLETSCHERSØEN 
FJALLARLON kan man 
komme på ture i gummibå-
de som sejler helt over til sel-
ve gletscheren og rundt om 
isbjergene, som smelter gan-
ske langsomt og driver over 
søen til et afløb mod havet.
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HER SER VI EN NATUR-
FOTOGRAF I SIT RETTE 
ELEMENT. Rasmus midt 
i den natur med fantastiske 
smukke motiver, som han 
holder så meget af. Rasmus 
har taget en række af de bil-
leder der er med i denne arti-
kel. Andre er taget af Lisbeth 
og undertegnede.

VI ER KOMMET TIL 
JÖKULSARLON SOM ER EN 
KENDT GLETSCHERSØ hvor 
isbjerge brækker af gletscheren 
og driver over den store sø. Her 
smelter de ned så de kan passe-
re under broen og drive ud i Atlan-
terhavet, hvorefter de bliver skyllet 
op på de sorte strand og ligger og 
glimter som diamanter, som bliver 
mindre og mindre. 
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HER KAN MAN TAGE PÅ EN SEJLTUR i et gammelt amerikansk bil/båd fartøj som faktisk kommer fra 
vietnamkrigen. Lisbeth og jeg var på tur i det sidste gang da vi var på Island. Det var en dag med store bølger og 
vind. Det var ikke så spændende. Så vi bliver på land i dag. Men se filmen med sejlturen fra vores tidligere tur her.

I DAG ER DER INGEN 
BØLGER. Bilen kører 
ud i vandet og fortsætter 
som en båd.
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BÅDEN SEJLER 
RUNDT mellem isbjerge-
ne på gletschersøen.

LISBETH HYGGER 
SIG i friske omgivelser. 
Det samme gør en sæl et 
stykke ude i vandet hvor 
den dukker op i ny og næ.
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DIAMOND 
BEACH KAL-
DES STRANDEN 
der hvor Jökulsar-
lon gletscheren sen-
der sine isbjerge ud 
i Atlanterhavet.  Men 
Atlanterhavet sen-
der dem op på stran-
den hvor de smelter 
langsomt ned og bli-
ver mindre og min-
dre, som diamanter 
der slibes til. Når so-
len skinner blinker de 
i solen indtil de plud-
selig er borte for al-
tid. Så her slutter hi-
storien med isbjerge 
som kan være op til 
2.500 år gamle. DETTE BLIVER OG-

SÅ VORES FARVEL 
OG TAK FOR DEN-
NE GANG. Vores tur 
slutter her på Diamond 
Beach ved Jökulsarlon. 
Herfra går turen til Se-
ydisfjordur hvor vi kø-
rer ombord på Smy-
ril Line og slapper af i 2 
dage, før vi kører i land 
i Hirtshals. Så er vi næ-
sten hjem – altså når vi 
har kørt de sidste 450 
km til vores kontor i 
Brøndby.
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