Birgit West Moller ses her ved autocamperpladsen på Jens Hjernøes Vej. Til højre læskuret med de forskellige faciliteter, som
autocampisterne har brug for. (Foto: Jan Høst-Aaris)

Horsens først med
auto perplads
Pladsen for de mobile hjem er blevet en succes
Danmarks første oficielle autocamperplads ligger i
Horsens, nrmere betegnet ved lystbådehavnen på
Jens Hjernøes Vej. Den
blev indviet store bededag i
og i sommerens lob har
den været flittigt besøgt.
Pladsen er beregnet til otte
til ti autocampere, hvoraf de
syv kan få strømtilslutning.
På pladsen er der et lille
læskur, der rummer de elektriske målere, håndvask, separat
drikkevandshane, udslagskumme for spildevand og
transportable toilettaenke
samt spuleslange til
toilettankene. Der kan også tømes
fast installerede spildevandsog toilettanke, idet der er en
cementeret plads med
aristflgevødbn-æskuret.
I lystbådehavnens toiletbygning 50 meter fra pladsen
er der om sommeren mulighed for at få et gratis brusebad.
Opholdets varighed er
begrænset til tre døgn og gebyret for benyttelse af pladsen er

50 kr for overnatning eller
dagophold. Påfyldnings- og
tømningsfaciliteterne kan benyttes gratis.

En ny type
turister
Autocampister er en ny type turister, som har andre
ønsker og behov end den
”nor-male". campist. Denne form
for ferie har været praktiseret
i mange år, og det er naturligvis ikke mindst Amerika, der
har været foregangsland på
området. I Danmark er der for
alvor kommet autocampere
på gaden, da afgiften for et par
siden blev snket fra 180 til
' 60 pct. Der findes omkring
40.000 indregistrerede autocampere i Norden, hvoraf de
6000 er organiseret i klubber.
I Danmark hedder klubben
Dansk AutoCamper Forening, som Birgit West Moller i
Horsens er bestyrelsesmedlem Klubben er medlem af
Campingrådet og Nordisk Motorcaravan.
- Historien bag den første
autocamperplads i Danmark

er, at vi fra klubben rettede
henvendelse til Horsens Turistkontor om etablering af en
autocamperplads, siger Birgit
West Moller. Henvendelsen
blev meget positivt modtaget
af turistchef Anne Kathrine
Koed Jorgensen, og sammen
rettede vi henvendelse til Horsens kommune for at få etableret en plads for denne nye
kategori af turister.
- Der blev fort en del forhandlinger, men efterhånden
blev der skabt gehør for ideen,
og pengene blev bevilget. Det
kneb lidt mere med at få havenen til at afgive det areal, som
vi fandt særdeles egnet, bl.a.
fordi det ligger ved marinaen,
hvor sejlerne i forvejen har
toiletforhold med mere.
- Det lykkedes imidlertid, og
pladsen stod åben til påske
men forst officielt indviet i
forbindelse med Dansk AutoCamper Forenings store bededags-trf, hvor 30 autocampere var mødt frem. Klubben
havde af Horsens kommune
Met stillet et stykke af cirkuspladsen ved Langelinje til
dighed til trffet.

Andre steder i landet arbejder autocampister på at få
lig ende pladser indrettet. Pladsen i Horsens er efterhånden
blevet kendt viden om bl.a.
gennem artikler i tyske og
nordiske campingblade. Det
har resulteret i, at Dansk AutoCamper Forening jvnligt
far henvendelser fra bade
danske og udenlandske interesserede. Bl.a. har der været besøg af en norsk turistkomite, som gerne ville here af
erfaringerne med etablering
af pladsen i Horsens.
- Det er vi meget stolte af,
ikke mindst fordi Norge har
ry for at vre et land, hvor
den »frie camping. har gode
siger Birgit West Moller.
Men nordmndene ville gerne have den " frie camping.
lagt i ordnede forhold, uden at
man derved vil tvinge folk ind
på campingpladserne.
- Vi synes, at vi har Met en
meget fin plads, beliggende i
et charmerende miljø, så vi
kan kun anbefale alle autocampister at lægge vejen ind
om Horsens.

