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I takt med vores stigende interesse for autentiske naturoplevelser er den Lluksuøse udgave 
af camping, glamping, blevet populært, og tro ikke, at det kun foregår i beige lærredstelte. 
Her er en håndfuld opsigtsvækkende overnatningsmuligheder i Danmark.
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5 bud på utraditionelle overnatninger
METTE DAMGAARD PETERSEN, 
TEKST OG FOTO

varme retter. Den linefangede hellefisk
er fanget ud fra bæredygtige principper,
serveret i hummeremulsion, garneret
med havens spiselige blomster og sala-
ter. Spyfluerne vil også gerne mæske sig
i den liflige gourmetmenu, og kvinden

Randers. De ligger dekorativt midt i en
lille æbleplantage opført i rå brædder
med en træterrasse foran. De skæve,
spidse tage leder tankerne hen på Harry
Potter-universet. Mon man får klaustro-
fobi i sådan en? Trods de trange forhold
bevirker den runde form, at her føles
rummeligt. To enkeltsenge, i hver sin
retning og højde, udnytter pladsen op-
timalt.

Når Cold Hand Winery siden i som-
mer har tilbudt gæsterne at overnatte i
et af de originale egefade, som engang
rummede 11.000 liter grappa, er det ik-
ke kun for at bringe folk tæt på naturen,
men snarere for at bringe gæsterne tæt
på vintønden. Den fyldte af slagsen, for-
stås. Ikke blot får man en ganske særlig
oplevelse, man slipper samtidig for at
slå om, hvem der skal køre hjem. 

Jens Skovgaard, indehaver af vineriet,
fortæller med stolthed i stemmen, at de
to charmerende tønder er opkaldt efter
de gamle danske æblesorter ingridma-
rie og filippa. Æbler er Jens Skovgaards
store passion, og i dag leverer vineriet
prisbelønnet frugtvin til landets restau-
ranter. 

»Gennem årene er dansk gastronomi
udviklet og forfinet, men vi drikker sta-
dig vine fra Sydeuropa«, siger Jens Skov-
gaard og slår ud med armene:

»Hvorfor ikke også fremstille dansk
vin af gode, danske råvarer?«.

Lokale ildsjæle mødes på tværs, når
stjernekokke fra to af Aarhus’ toneangi-
vende michelinrestauranter Domestic
og Hærværk for en stund bytter bylivet
ud med en pop-up sommerrestaurant i
vingårdens landlige idyl. Gæsterne bæn-
kes ved massive egetræsborde under et
stort sejl. I udekøkkenet bagerst knokler
kokkene ihærdigt for at opnå den totale
velsmag i retterne.

Vi får anvist en plads ved langbordet,
værterne byder velkommen. De nyder
at komme væk fra det sydende køkken,
ud i det danske sommerland, møde le-
verandørerne og indsnuse friske, lokale
råvarer. 

Menuen består af fem fortræffelige
smagseksplosioner og nøje udvalgte vi-
ne. Perlende frisk rabarbervin til de lette
retter og en kraftfuld solbærvin til de

ved siden af vifter vildt omkring sig. Flu-
erne fordufter heldigvis i takt med so-
len. Under middagen underholdes vi af
medrivende historier om dedikerede le-
verandører, bæredygtighed og lokale rå-
varer. Bristefærdige af berusende vine

og store måltidsoplevelser er det kær-
komment at kunne spadsere de få me-
ter hjem til tønden og falde omkuld.
Cold Hand Winery, Haversmosevej 21,
8920 Randers NV
WWW coldhandwinery.dk

1. Sov i en vintønde

Gilleleje. Den sprøde duft af træ slår os
straks i møde. Der er nu ikke meget det
vilde vesten over prærievognen her ud
over det fint buede tag. Den er lys, mo-
derne og minimalistisk. Her er en seng,
et lille bord og et par kurvestole.

»Prærievognen er en opgraderet ver-
sion af et telt«, forklarer Helle Lund, iført
en T-shirt med påskriften »Fru Lund,
lejrchef«. På husbondens står »Fru
Lunds slave«. 

Vi får en hjertelig modtagelse og in-
troduktion til campinglivet af de to ild-
sjæle , som har opgraderet pladsen med
en omfattende renovering. Jeg drager et
lettelsens suk, da toilet- og badefacilite-
terne viser sig spritnye og renskurede.
Da det går op for os, at vi har glemt sen-
getøjet derhjemme, suser Helle Lund
fluks af sted i sin lille golfvogn og klarer
ærterne.

Her er forbavsende stille. De unge
spiller lidt bold og strandtennis, derud-
over nyder campisterne tilsyneladende
freden på egne, klejne matrikler. Nu er
det tid til at udforske området.

Vi vandrer ad Fyrstien fra det knejsen-
de Nakkehoved Fyr, som skuer ud over
havet. Landskabet veksler mellem smal-
le, tilgroede passager, åbent land med
vindblæste træer og prætentiøse pragt-
villaer med duftende lavendler. Bænke-
ne er gavmildt strøet langs stien, vi sid-

der omgivet af hybenroser og vildtvok-
sende brombærkrat. Lyden af havets
brusen akkompagnerer den maleriske
udsigt til kridhvide, duvende sejlskibe
på uendeligt blåt hav. Konturerne af Gil-
leleje Havn anes i det fjerne. 

På havnen summer det af latter, bar-
neskrål, mågeskrig og maritim stem-
ning. En skøn blanding af sømænd, turi-
ster og andet godtfolk flokkes om borde
og bænke. Her fortæres friske fiskeretter
i alle afskygninger, og vi bestiller stjer-
neskud. Vi nyder måltidet til udsigten
til høje master, forvitrede skonnerter og
blanke sejlskibe. 

Tilbage i prærievognen spiller vi bræt-
spil i led-lysets batteridrevne blafrende
skær. Jeg får en smule æstetiske tics af
de imiterede lammeskind og den kun-
stige plante, for glamping skal få os til at
føle os i pagt med naturen. Lige uden
for vinduerne er vi dog opløftende om-
givet af store træer, som vinden rusker i
om natten, mens regnen trommer på
taget. Da jeg søvnigt trasker mod toilet-
tet i morgensolen, kommer Helle Lund
mig smilende i møde, indhyllet i en duft
af nybagte kanelsnegle. De nydes i fulde
drag, inden vi takker af og drager ud for
at vandre langs Gilbjergstiens dramati-
ske skrænter.
Gilleleje Camping og Feriecenter
WWW gillelejecamping.dk

2. Sov i en prærievogn

Bornholm. »Pas på her!« Den kilometer-
lange smalle grussti, flankeret af solgyl-
den havre og kig til Østerlars Rundkirke
er så ujævn, at bilen triller varsomt
frem. For enden står et idyllisk bonde-
hus med stokroser. Herude, helt afson-
dret fra omverdenen, forstår vi bedre
det hemmelighedsfulde navn Stavehøl
Secret Camping. 

Stedet er familiedrevet, vores vært,
Phil Burston, tager imod og viser rundt.
Et anneks er indrettet med fælleskøk-
ken og nyrenoveret bad og toilet. Andre
gæster bor i dekorative klokketelte, og
da vi stikker hovedet ind, og et ungt par
smilende ser op fra madlavningen, er
det lidt som at være tilbage på kollegiet.
Den kirgisiske jurte ligger afsides i en
vildtvoksende lund, kun omgivet af træ-
er. Bortset fra græshoppernes insiste-
rende sang, høres kun stilheden. Her er
man virkelig i pagt med naturen. Der er
hedebølge, luften er helt stillestående,
solens stråler ubarmhjertige. 

»Jurten ligger på den mest solrige del
af grunden, så den er nok ret lun«, siger
Phil Burston. Det er som at træde ind i
en sauna. Her står et par grønne futon-
stole om et lille bord og en dobbeltseng
med kig til himlen. Ved bålpladsen står
havemøblerne. Vi flygter fra varmen og
cykler de fem kilometer ind til idylliske

Gudhjem med de stejle veje og skæve
bindingsværkshuse. På havnen er der
luft, liv og feriestemning. Lokale og turi-
ster hænger ud ved cafeerne og på sejl-
bådene eller slentrer omkring med kø-
lende is. Tilbage på pladsen har mørket
sænket sig, og jurten er afsvalet. Luften
indenfor er behagelig nu. Jurten er op-
ført i organiske materialer og er derfor
åndbar. Lyset tændes og tiltrækker fluks
alskens kryb og kravl. Vi skynder os at
lukke den lille trædør. Den åbne top, til-
tænkt stjernekig, er nu dækket af trans-
parent plast og helt levende af insekter.
Vi gyser og slukker alt, undtaget et par
fyrfadslys. Efter at have tjekket en ekstra
gang for kryb, lægger vi hovedet på pu-
den i forventning om en fredfyldt nat.
Men det er høsttid, bondemanden har
altid travlt, og mejetærskerne fortsætter
ufortrødent til sent på aftenen.

Trods nattens strabadser er vi velud-
hvilede, da vi næste morgen sætter kurs
mod Kobbeådalen og Stavehøl Vand-
fald, som bogstavelig talt ligger i bagha-
ven. Blot 100 meter fra jurten findes fro-
dig, uspoleret bornholmsk natur med
klipper og rindende vand. Vandfaldet er
dog udtørret, hvilket ikke kommer som
en overraskelse. 
WWW stavehol.dk/da
WWW dat.dk

3. Sov i en kirgisisk jurteREJSEDEKLARATION
Politikens ophold var betalt af Cold Hand
Winery, Gilleleje Camping & Feriecenter,
DAT og Stavehøl Secret Camping, 
Krusmølle Glamping og Ree Park Safari.
Ingen af stederne har haft indflydelse på
artiklens indhold.



Aabenraa. Iført deres bedste skrud står
kvinderne og småsnakker ved indgan-
gen. Vi studser en smule. Sig mig, er det
her ikke en campingplads? Vi bydes vel-
kommen, får et armbånd om håndled-
det og anvises pladser, som i bedste co-
ronastil er en bås til to. 

»Det bliver en fremragende aften, Mo-
onjam giver koncert«, stod der i mailen,
da vi bookede opholdet – men det her! 

I dalen mellem gården og søen er der
dækket op med markblomster på ru-
stikke langborde, træerne er pyntet
med lyskæder, og folk flokkes omkring
baren eller flyder i sækkestole. Måbende
går det op for os, at vi er havnet midt i
årets høstfest! Opvarmningsbandet
spiller ’Sweet Home Alabama’, og snart
kaldes vi op til et festmåltid, hvor kyndi-
ge kokke serverer alskens grillet kød. 

Krusmølle Glamping er et familiedre-
vet foretagende, og efter middagen vi-
ser ejer Henrik Loff os rundt. Familien
råder over syv individuelt indrettede
glampingvogne, netop lanceret i som-
mer. Vi skal bo i cirkusvognen, da vogne-
ne har hver deres særlige beliggenhed,
spredt over hele området. En har kig til
fjorden, en anden står ved en rislende
bæk, en tredje ved søbredden. Cirkus-
vognen er indrettet i rustik charme, tvi-

stet med en moderne designerstol. Hele
den ene langside er erstattet med gulv
til loft-vinduer til terrassen, som græn-
ser op til en lille sø. Her er en stor seng
og et lille toilet. 

Nogle af vognene har gammeldags
das, men der er moderne toiletter og
bad i fælleshuset. Badet er indbydende
indrettet med blomstrede tapeter, blø-
de håndklæder og stilfuldt interiør.
»Her skal man glæde sig til at komme i
bad«, siger Henrik Loff.

Moonjams velkendte saxofon giver
genlyd over pladsen. Folk danser tæt, og
det er lidt som at være til halbal i Søn-
derjylland på den fede måde. Efter kon-
certen lister vi ad bælgmørke stier, kun
oplyst af vores mobiltelefoner, op til cir-
kusvognen. 

Efter en god nats søvn lister jeg ud ved
solopgang og snupper et par brombær
fra krattet. Bakken ligger badet i gylden
morgensol. Mosekonen brygger over sø-
en. Havren nejer på markerne, dugdrå-
berne hænger stadig i kornet. Duften af
kaffe når mine næsebor, og vi sætter os
på terrassen. På Krusmølle Glamping
går de ind for uspoleret natur, så vi nø-
jes med at skimte vandet mellem de me-
terhøje siv, der omkranser søen. 
WWW krusmoelle-glamping.dk

4. Sov i en cirkusvogn
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Ebeltoft. »Sawannah! Ja, så kom da!« Vi
står i girafstalden med godbidderne
klar. Hun nærmer sig. Med tilbageholdt
åndedræt, rækker vi gulerødderne
frem. Sawannah lægger hovedet lidt på
skrå og glipper med sine lange vipper,
inden den spidse mule forsigtigt snup-
per guleroden.

Ree Park Safari opgraderede i foråret
sin mest luksuriøse overnatning fra tel-
te til fire ’night explorer cabins’ svæven-
de på stolper over dyreparkens afrikan-
ske savanne. Det er småt med pladsen i
de buttede hytter med alkove, afrikansk
udsmykning, et lille klapbord og et par
flagermusstole foran panoramavinduet
til savannen. Vi har vejret med os, og op-
holder os mest ved spisepladsen eller i
hængekøjen på terrassen. De eksotisk
indrettede grotter, der udgør bad og toi-
letter, deles med de andre overnattende
gæster. 

Om aftenen er der rundvisning bag
kulisserne, og da den er slut: »Det her er
den optimale oplevelse«, siger vores gui-

de, Phillip. »Det er mere intimt i en lille
gruppe, I kommer bag kulissen og helt
tæt på dyrene. Om aftenen stiger dyre-
nes aktivitetsniveau, og det er helt ene-
stående at være ladt alene tilbage«. Phi-
lips medrivende passion for dyreliv
åbenbares under rundvisningen. Med
strålende øjne og store fagter flyder for-
tællingerne om dyreparkens mange be-
boere i en lind strøm. 

»Jeg vil jo helst fortælle jer det, I ikke
kan google«, smiler han. Den bengalske
tiger slikker solskin og strækker sig do-
vent med poterne i vejret. »Tigeren er
den mest dannede af de store katte i
Panthera-familien. Hannerne kæmper
ikke, de vurderer blot modstanderens
styrke, hvorefter den svageste lægger
sig, og de kan gå uskadt hver til sit«.

Tilbage i Katanga Hill lejren er vores
grillpakker ankommet. Nu lyder klirren
fra bestik og småsnakken, mens grill-
duften spreder sig i det gyldne aftenlys.
Under måltidet gungrer næsehornet Ta-
bo selvsikkert forbi, og en struds span-

kulerer nysgerrigt tæt på terrassen med
plirrende øjne og sine forpjuskede un-
ger ilende efter sig. Efter middagen er
det tid til Landrover-safari. Vi holder
godt fast, idet jeepen forcerer savan-
nens bakkede landskab. Gnuerne dun-
drer over sletten, de spæde kalve spjæt-
ter legesygt. Vi er helt tæt på de betagen-
de zebraer og hviner højt, da elandanti-
lopernes store førerhan nærmest stik-
ker hovedet ind i vognen. »Hej Ramon!«,
Philip er på fornavn med alle dyrene. Ti-
den flyver, indtil solens sidste stråler
glimter over savannen. 

Mørket har sænket sig, og vi er nu de
eneste tilbage. De de små hår rejser sig,
da Aslans øredøvende løvebrøl kalder
flokken sammen. Ulvene hyler længsels-
fuldt mod månen, og gibbonabernes af-
tensang fornemmes i det fjerne. I mor-
gen skal vi nyde morgenkaffen med ud-
sigt over savannen, inden vi skal med
Phillip ud og fodre bjørne og ulveunger. 
WWW reepark.dk
rejser@pol.dk

5. Sov på savannen


