
Så man spærrer virkelig øjnene op, når der lige pludselig i

den fjerneste krog af pladsen stiger røg op fra toppen af det,

der mest af alt ligner et indianertipi eller en samekåte. Når

der så oven i købet holder en rå Land-Rover ved siden af,

er det svært at styre nysgerrigheden. Hvad er det for nogen

eventyrere, der ligger der nede ved søbredden, tæt på natter-

galenes krat - med den flotteste solnedgang til at fuldende

idyllen? Er det franskmænd, italienere - eller måske portugi-

sere, som er på vildmarkssafari rundt i Skandinavien, og som

har forvildet sig ind på en dansk campingplads?

Eventyr og ekspeditioner

Næh, det er såmænd et par søde unge mennesker sidst i

tyverne - og fra Greve. Lilian Larsen og Jakob Madsen hedder

Kigger man en sommerdag ud over en dansk

campingplads, er det campingvognene, der

præger billedet. Godt nok fordelt over en

5-10 forskellige mærker, men alligevel er det

aluminium, der har været det dominerende

”byggemateriale” til de rullende hjem. Når

det går rigtig højt, kan man måske finde en

enkelt teltvogn eller to - samt måske nogle få

tunneltelte.

de, og de har valgt at holde deres pinseferie på den natur-

skønne Skarresø Camping i Jyderup på Vestsjælland. Og jo,

- de vil meget gerne fortælle campingferie.dk's læsere lidt om

deres måde at nyde friluftslivet på. Det er i øvrigt en rolle,

de er vant til - det med at være målet for andre campisters

store interesse. ”Ind imellem kan vi godt føle os lidt som

turistattraktioner”, siger Jakob. Vi bliver hurtigt enige om,

at den opmærksomhed, som de er genstand for, nok skyldes,

at deres ferieform repræsenterer det oprindelige ved begrebet

camping - samt rummer manges drømme om eventyr og

ekspeditioner til fjerne mål langt fra alfarvej...

Lilian Larsen ogJakob Madsen.
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Jeg kan se bag på jeres bil, at I er medlemmer af Dansk Land-

Rover Klub. Hvad er I, - campister eller Land-Rover entusiaster?

Det er så absolut vore ture, der betyder mest for os. Men det

er da skægt at være til arrangementer i klubben. Bl.a. har vi

været i Polen, hvor vi deltog i et 48 timers i terrænoriente-

ringsløb. Vi har selv været med til at arrangere ture til Sverige

for øvrige klubmedlemmer. Vi købte bilen som ny for to et

halvt år siden; før den havde vi forskellige gamle biler at køre

i. Den her skal vi have mange gode år med - helt klart!

Hvor ta'r I hen, når I camperer - og er det altid på

campingpladser?

Nej, det er absolut ikke altid på campingpladser, vi overnat-

ter. Kan det lade sig gøre, og er det sikkerhedsmæssigt for-

svarligt, kan vi godt lide at bo i det fri. Af samme grund er

det i Danmark og det øvrige Norden, vi ferierer. Skal vi ende-

lig ind på en campingplads, er det blevet lidt af en sport for

os at finde pladser med færrest mulige stjerner. Blot der er

rene toiletter og vand i hanerne, er vi tilfredse.

Vi har vores brændeovn til opvarmning og trangiakøkkenet til

madlavning, så vi gør ikke krav på mere. Hvad der betyder

meget mere for os, er naturen, de landskabelige værdier. Og

de er jo bare perfekte her i Jyderup. Strøm behøver vi ikke;

det klarer vi med Land Roveren. Med en inverter kan vi op-

lade batterierne til mobiltelefonen, digitalkameraet og video-

kameraet, mens vi kører. Så vi mangler ikke noget.

Ku' I forestille jer, at I en dag kører rundt med campingvogn,

som alle vi andre?

Man skal aldrig sige aldrig, svarer Jakob. Vi har nu slidt to

telte op og er i gang med det tredje - men det kan da godt

være, at vi en dag… man ved aldrig!
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