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Marie Gregoire, 11, og hendes tiårige kusine Ida Ullits indtager sammen med deres bedsteforældre sommerlandet
ganske gratis. Til gengæld gør de et museum levende - og den ferieform hitter hos pigerne. Foto: René Schütze

Guide: Hold gratis ferie i
Danmark
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Mens sommerhuse og campingpladser herhjemme er bookede som aldrig før, kan du stadig
sikre dig familieferien under danske himmelstrøg - endda uden at betale en krone

Af: Elise Rasmussen

Hønsene går frit og hakker i jorden, mens der inde i stuen dufter af røg og hjemmebag
fra køkkenets brændefyrede komfur. Husmandsstedets beboere er iført træsko og
tørklæde over håret.

Trine Madsen, 67, og Thomas Andersen, 64, er sammen med tre af deres 14 børnebørn
taget på ferie i år 1915. De har dog ikke brugt en tidsmaskine, men er i en uge en del af
Vendsyssel Historiske Museums afdeling om landbrug i Mosbjerg.

Familien betaler ikke for opholdet. Til gengæld viser de museets gæster, hvordan man
levede for 100 år siden.

- Vi startede med det for tre år siden for at hjælpe børnebørnenes forældre lidt her i
sommerferien, hvor der er så mange uger, hvor ungerne har fri, fortæller Trine til Ekstra
Bladet.
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Forlystelsespark, nej tak
Thomas og Trine rejser gerne til Europas storbyer, mens børnebørnene har været på
ferie i både USA og Frankrig. Alligevel er rejsen til fortiden altid et hit.

- Jeg vil da meget hellere herud end i Fårup Sommerland, lyder det fra 11-årige Marie
Gregoire.

- Ja, det er altså ret sjovt at prøve at tage tilbage i tiden, stemmer Ida Ullits på ti år i.

Thomas Andersen, 64, Marie Gregoire, 11, Ida Ullits, ti, Trine Madsen, 67, og Anna Gregoire, 21, holder ferie i
fortiden for tredje år i træk. Foto: René Schütze
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Pludselig blinker en babyalarm og vidner om, at familiens nyeste medlem, oldebarnet
Valdemar på ti måneder, også er med.

- Ja, og jeg har altså også en supermoderne barnevogn med, men jeg har gemt den godt
omme bagved, griner hans mor, Anna Gregoire, 21.

For de eventyrlystne
Det er blot en af mange måder at holde gratis ferie på, men selvom et stort rundt nul
lyder attraktivt i de flestes ører, er det ikke alle og enhver, der kaster sig ud i det.

- Det er de mere eventyrlystne, der benytter sig af denne form for ferie. Dem der tør
afvige fra det klassiske hotel og som tør både engagere sig og benytte naturen i dens rå
form, forklarer Louise Byg Kongsholm, der er trendekspert og direktør i Pej Gruppen.

Fakta: Syv steder du kan overnatte kvit
og frit
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Et billigt sommerhus eller campingplads kan være svært at finde 
herhjemme i år.

Allerede da de danske grænser åbnede for tyskere, nordmænd og
islændinge, meldte mange sommerhusudlejere og campingpladser om
nærmest fuldt hus i industriferien.

Heldigvis er der flere overnatningsmuligheder i ferien, som ikke koster
en krone.

Book en shelter: På udinaturen.dk finder du kommunernes og
Naturstyrelsens shelterpladser, mens hejcamp.dk samler både gratis
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Luk


Ifølge Louise har digitaliseringen gjort det nemmere og samtidig understøtter det trends
som minimalisme, downsizing og miljøbevidsthed.

offentlige shelters og private tilbud og har en brugervenlig
søgefunktion.

Bliv en del af museet: Flere frilandsmuseer tilbyder ferieophold i
fortiden - nogle ganske gratis, mens andre dog koster penge.

Slå telt op i det fri: I år er det blevet tilladt at slå telt op endnu flere
steder, så der nu er fri teltning i 278 skovområder landet over. Du
finder en samlet liste på Naturstyrelsens hjemmeside.

Brug fremmedes baghave: Over 1500 danske haveejere har
tilmeldt sig brugminbaghave.dk, hvor du gratis kan låne et stykke
græs til at slå teltpløkkerne i for en nat.

Byt bolig: Der findes et utal af grupper på de sociale medier, hvor du
kan finde en familie at bytte hus eller lejlighed med i ferien, mens der
også er bureauer som Dansk Boligbytte.

Arbejd for kost og logi: Er du parat til at smøge ærmerne op nogle
timer i din ferie, kan du få kost og logi retur - fx gennem
økobevægelsen WWOOF.

Sov på safaen: På couchsurfing.com kan du få kontakt til folk, der
ganske gratis tilbyder dig sofaen at sove på i deres private hjem.
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Coronakrisen kan muligvis få danskerne til at benytte sig mere af alternative ferieformer i
fremtiden.

- Denne sommer er lidt speciel, da mange udenlandsferier er aflyst. Men måske får vi
øjnene op for det fantastiske land, vi bor i og de mange muligheder, der er i alternativer
til den klassiske all-inclusive-ferie eller fastliggerpladsen, siger trendeksperten.

Vinbonde for en uge
Museet i Vendsyssel er langt fra det eneste sted, du kan få en anderledes ferie uden at
hive dankortet op af lommen.

I et bakket landskab syd for Aalborg ligger Guldbæk Vingård, hvor ægteparret Lone og
Jan Thrysøe tilbyder turister kost og logi i en uge eller to, mod at de giver en hånd med i
vinmarkerne.
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- De har alle sammen været super søde og rare. Vi gør det mest for det sociale - for at få
nogle inputs udenfor vores egen lille andedam, smiler Lone.

- Der er ikke ret meget arbejdskraft i det, for man skal næsten være med en hel sæson,
før man rigtigt forstår sig på vinplanterne, forklarer Jan.

Jan og Lone Thrysøes vinproduktion startede som et hobbyprojekt, men siden sidste år har de begge arbejdet
fuldtid på vingården. Foto: René Schütze

Seneste nyt Krimi Sport Kendte Side 9 +Play Magasiner E-avis FAQ Vilkår

https://ekstrabladet.dk/plus/
https://ekstrabladet.dk/plus/
https://ekstrabladet.dk/plus/krimi/
https://ekstrabladet.dk/plus/sportogspil/
https://ekstrabladet.dk/plus/kendte/
https://ekstrabladet.dk/plus/side9/
https://ekstrabladet.dk/plus/tv/play/
https://ekstrabladet.dk/plus/magasiner/
https://ekstrabladet.dk/plus/e-avis/
https://ekstrabladet.dk/plus/faq-og-support/6945489
https://ekstrabladet.dk/betingelser/handels-og-abonnementsvilkaar-20200228.html


30.7.2020 Guide: Hold gratis ferie i Danmark – Ekstra Bladet

https://ekstrabladet.dk/plus/tips-og-guides/guide-hold-gratis-ferie-i-danmark/8187039 9/24

Tre danske familier: Sådan holder vi sommerferie
for nul kroner
Charterrejsen og kør-selv-ferien sydpå er for mange aflyst i år, og den specielle sommer
har fået flere danskere til at spare på feriebudgettet i år.

Ifølge en undersøgelse lavet af analyseinstituttet Kantar for PriceRunner regner knap
halvdelen af danskerne med, at de kommer til at bruge færre penge på ferien i år end
sidste år på grund af den økonomiske usikkerhed.

For tre familier, som Ekstra Bladet har talt med, bliver ferien ikke bare billig - men gratis.
Og du kan nemt gøre dem kunsten efter.

 

Bytter sig til ferien for første gang
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- Vi skulle egentlig have været afsted til sydens sommer og sol med børnene. Nu bytter
vi i stedet hus med en familie på Fyn, som endda passer vores kat, mens vi passer deres
hund. Vi har aldrig prøvet det før, selvom vi har overvejet det flere gange, for det med
ikke at poste penge i alt muligt er egentlig meget tiltalende. Det her er gratis – det koster
kun, at man tør lægge en nøgle, fortæller Ann Lilith Kongsbak Rasmussen.

Sover i baghaven hos fremmede

Ann Lilith Kongsbak Rasmussen, 42, og Christian Pors, 45, Vodskov. Privatfoto
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- Jeg kører rundt på elcykel i Sønderjylland i min ferie og finder tit et sted at sove
gennem brugminbaghave.dk. Det er dejligt enkelt og koster ingenting. På en
campingplads løber det hurtigt op, hvis man er afsted et par uger. Jeg synes også, det er
fedt at snakke med folk og møde nye mennesker, for dem der stiller deres have til
rådighed er gjort af et bestemt stof, mener Ines Asthammar.

Glemmer hektisk dagligdag i telt og shelter

Ines Asthammar, 52, Kolding. Privatfoto
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- Det er umuligt at være stresset eller sur, når man sidder der og kigger på bålet. Det
nytter ikke noget at have travlt, og du glemmer hurtigt den hektiske dagligdag. Min
kæreste er slet ikke så meget til friluftslivet som mig, men han synes jo det er fedt, når
først vi er afsted. I hvert fald hvis jeg pakker, griner Astrid Skov Andersen.

Astrid Skov Andersen, 31, og sønnen Sigurd på ti måneder, Dragør. Privatfoto
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Friluftsvejlederens pakkeliste
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Friluftsvejleder og ergoterapeut Maria Rømer står bag bloggen
curlycamper.dk, hvor hun deler ud af sine små eventyr i den danske
natur. Hun anbefaler at starte med at prøve en nat i en shelter, da du
så skal have minimalt udstyr med.

- Om sommeren kan du nøjes med at pakke din egen dyne, den
oppustelige luftmadras fra kælderen og en nem sandwich til
aftensmad, men vil du gerne være lidt bedre udstyret, kan det gøres for
samme pris som en brobillet tur/retur mellem Jylland og Sjælland, men
i stedet kan du tage på eventyr i dit nærmiljø.

Marias pakkeliste:

Liggeunderlag

Sovepose

En gryde til bålet

Lommelygte

Kniv

Toiletpapir

Solcreme
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Jægersoldaten: - Der er ingen grund til at købe
dig fattig i en spejderbutik

Håndsprit

Plaster

En affaldspose, så du husker at tage dit skrald med dig igen
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Letvægtstelt. Schweizerkniv. Og en prima primus.

Udstyrslisten kan være lang - og dyr, hvis du vil holde ferie i det fri, men sådan behøver
det ikke at være. Det garanterer Tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen, der er kendt fra
TV2-programmet 'Korpset'.

- Du kan komme rigtigt billigt i gang. Der er ingen grund til at købe dig fattig i en
spejderbutik, før du ved, om det er noget for dig. Og de fleste har jo onkel eller nabo, der

Lad være med at tro, at du skal ændre hele din verden. Jeg har altså også en iPad med, lyder det fra Erik
B. Jørgensen, 44, der på grund af corona har skiftet en cykeltur i USA ud med et tohjulet eventyr over to
måneder rundt i Danmark sammen med sin kæreste, Tine Henriksen, 49. Foto: René Schütze
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har et telt, man kan låne, siger han.

 

1) Start i en shelter. De er gratis at overnatte i, og bliver du bidt af
udelivet, kan du altid købe et godt telt senere hen. Alternativt kan du
også starte med et lille festivaltelt til 300 kroner fra byggemarkedet.

Jægersoldatens fem bedste råd til den
allerførste gang
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- Dem, der går allermest op i deres grej, er også dem, der kommer mindst på tur, fordi de
bruger al tiden på at sidde foran computeren og nørde udstyr.

Samtidig understreger han, at du ikke behøver ligne en spejder fra top til tå eller følge en
manual i friluftsliv.

- Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Ikke så længe, du tager hensyn til andre i naturen,
lader Soundboxen blive hjemme og husker at rydde op efter dig selv. Og det gælder
altså også toiletpapiret.

2) Tag én ny ting ad gangen. I kan ikke lære at vandre, sove i det fri
og spise frysetørret mad med det samme. Ellers ender det, der skulle
have været et familieeventyr hurtigt som det store familietraume i
stedet.

3) Smør en madpakke eller bestil takeaway. Lad være med at tro, I
skal ud og lege ’Nak og æd’ på den allerførste tur. Gør det let for jer
selv.

4) Lån det, du kan - brug det du har. Pak det gamle sengetøj og din
dyne og pude. Soveposen kan du altid anskaffe dig senere, hvis du
ikke har en i forvejen.

5) Pak i god tid. Gerne weekenden før, så der er god tid til at sikre sig,
man får det rigtige med. Det går altid galt, når man pakker på en halv
formiddag, og hvis I har børn, giver det dem også noget at glæde sig til.
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Mandag d. 6. jul. 2020 - kl. 20:08

Tips og guides
 Kæmpe boom i salget: Sådan opfylder du din sommerhus-

drøm

Af: Elise Rasmussen

 1 kommentar Aktivér min nationen! adgang

Vis kommentarer


Seneste nyt Krimi Sport Kendte Side 9 +Play Magasiner E-avis FAQ Vilkår

https://ekstrabladet.dk/plus/tips-og-guides/kaempe-boom-i-salget-saadan-opfylder-du-din-sommerhus-droem/8146633
mailto:epr@eb.dk?subject=Ang.%20Guide:%20Hold%20gratis%20ferie%20i%20Danmark%20(8187039)
https://ekstrabladet.dk/plus/tips-og-guides/koebte-aktier-som-12-aarig-saadan-fik-han-afkast-paa-80-procent/8213622
https://ekstrabladet.dk/plus/
https://ekstrabladet.dk/plus/
https://ekstrabladet.dk/plus/krimi/
https://ekstrabladet.dk/plus/sportogspil/
https://ekstrabladet.dk/plus/kendte/
https://ekstrabladet.dk/plus/side9/
https://ekstrabladet.dk/plus/tv/play/
https://ekstrabladet.dk/plus/magasiner/
https://ekstrabladet.dk/plus/e-avis/
https://ekstrabladet.dk/plus/faq-og-support/6945489
https://ekstrabladet.dk/betingelser/handels-og-abonnementsvilkaar-20200228.html


30.7.2020 Guide: Hold gratis ferie i Danmark – Ekstra Bladet

https://ekstrabladet.dk/plus/tips-og-guides/guide-hold-gratis-ferie-i-danmark/8187039 22/24

Tips og guides

Købte aktier som 12-årig: Sådan fik han afkast på 80
procent
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Tips og guides

Afhængig af sukker: Sådan ændrede
han sit liv

Krop og træning

Træn dine sanser - sådan gør Lisbeth

Tips og guides

Guide: Hold gratis ferie i Danmark

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet  -  E-mail 1224@eb.dk | SMS til 1224 | Tlf: 33111313

Rådhuspladsen 37
1785 København V
Telefon: 33111313
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