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Bornholm er et af de steder, der har gjort særligt indtryk på forfatter Else Marie Lehman. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Bliv klogere på Danmark
”Danmarksmissionen” er navnet på en ny bog, der skal inspirere 
børnefamilier til at opleve Danmarks særkender, natur og historie. 
Man behøver nemlig ikke altid rejse langt væk for at få de store 
oplevelser, lyder budskabet fra forfatter Else Marie Lehman.

Maja Julskjær
majul@fynskemedier.dk

Da forfatter Else Marie Lehman var barn,
syntes hendes forældre, at det var vigtigere,
at hun oplevede Opalsøen på Bornholm end
Gardasøen i Italien. Hun skulle kende sit
land og alt det, det har at byde på.

Den ilosoi har Else Marie Lehman taget
med videre til sine egne børn på 11 og 13 år,
og 1. februar udgav hun bogen ”Danmarks-
missionen - inspiration til nysgerrige børne-
familier”.

- Jeg synes, det er vigtigt, at mine børn
kender Danmark. De er vokset op på Frede-
riksberg, men er heldige at have familie
rundtomkring i landet. De skal vide, hvor-
dan der er i Vestjylland, Nordjylland og på

CC
Mine egne børn synes stadig,
det er interessant at komme 
rundt i Danmark. De kan
også godt lide at komme
til udlandet, det har noget 
eksotisk over sig, men når
det gælder selve oplevelsen
i en udflugt, er det lige meget, 
om det er tæt på eller langt væk.
ELSE MARIE LEHMAN

Listen over steder var oprindeligt meget
længere, men Else Marie Lehman var nødt
til at barbere den ned, så bogen ikke blev alt
for tyk. Under en del af stederne er der for-
slag til lignende alternativer.

- Hvis man sidder på Sjælland og gerne vil
opleve noget bunkerrelateret, behøver man

Fyn. for selv om vi er et lille land, er vi jo for-
skellige, og det er vigtigt at kende sit land og
sin egen historie. Vi kan også godt lide at rej-
se til udlandet, men det virker lidt jollet at
rejse til Barcelona og se en masse kirker og
museer der, mens man måske har glemt at
se det, der ligger i ens egen baghave. Man
behøver ikke altid at rejse langt væk for at få
de store oplevelser, siger Else Marie Lehman
og tilføjer, at det ene ikke behøver udelukke
det andet.

I bogen har hun udvalgt 70 steder, hun sy-
nes, man skal begynde med, hvis man gerne
vil vise sine børn Danmarks egne og særken-
der. Det er lige fra Råbjerg Mile, Moesgaard
Museum Frøslevlejren og Storebæltsforbin-
delsen til Rundetårn, Stevns Klint og Erthol-
mene ved Bornholm.

- Det er historisk vigtige steder og steder,
hvor naturen er noget særligt, siger hun.

”Danmarksmissionen” udkom fra 
forlaget Frydenlund 1. februar.
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Et af de steder, Else Marie Lehman bliver ved med at vende
tilbage til, er Vesterhavet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

teressant at komme rundt i Danmark. De
kan også godt lide at komme til udlandet,
det har noget eksotisk over sig, men når det
gælder selve oplevelsen i en udflugt, er det li-
ge meget, om det er tæt på eller langt væk.
Nogle gange synes de, det er mere spænden-
de, hvis de på en eller andenmåde selv kan
relatere til det. Hvis det for eksempel har no-
get med deres bedsteforældre at gøre, siger
Else Marie Lehman.

”Danmarksmissionen” udkom fra forlaget
Frydenlund 1. februar.

Else Marie Lehman er selv mor til to
børn på 11 og 13 år. Foto: Inger Ulrich

Stevns Klint er et besøg værd for de
geologi-interesserede. Foto: Maja Julskjær

Forfatterens favoritter
”Et af de steder, jeg altid vender tilbage til, er
Vesterhavet. Det er altid forskelligt, når man
kommer der,og der er noget fascinerendeog
storslået ved de naturkræfter,der er ved Ve-
sterhavet. Selvfølgelig er der også hav andre
steder,men lige præcis denmåde, den jyske
vestkyster på, er noget særligt dansk.”

”Møns Klint og Stevns Klint er natur,og så er
der også noget at kigge på, hvisman interes-
serer sig for geologi. Det er spændende at lede
efter sten sammenmed børn. Man kan også
tage til FaxeKalkbrud, som også er nævnt i bo-
gen.”

”Bornholm og Ertholmene er også noget helt
specielt. Påmangemådermeget dansk, men
samtidig også et helt særligt stykke Danmark,
der er anderledes fra alt andet.”

”Der ogsåmange godemuseer.Et af dem, der
er med i bogen, er Moesgaard Museum, som
jeg synes, er et helt fantastisk sted. Både loka-
lerne, området og udstillingerne. Det samme
gælder Tirpitz. Man kan enten komme og gå
rundt i en time og se de vigtigste ting eller dyk-
ke helt ned i det og blive en halv dag.”

ter oplevelser med for eksempel natur eller
historie, hvis det er det, man interesserer sig
for.
Bogen henvender sig til familier med børn

i 5-14-årsalderen, men det vigtigste er, at de
steder, der er omtalt, er interessante på
tværs af generationer.
- Det skal være ægte interessant for alle.

Måske er det forskellige ting, man synes, er
interessante, menman skal kunnemødes i
det ogmærke hinandens begejstring. Man
skal have det sjovt, mensman går rundt og
føler, at man har lært noget, når man går
derfra.
- Mine egne børn synes stadig, det er in-

ikke nødvendigvis over til den jyske vestkyst,
siger forfatteren.

På tværs af generationer
Else Marie Lehman og hendes børn kan
krydset de fleste af stederne på listen af, men
der er endnu et par stykker, de har til gode.
Det gælder blandt andet det nye koldkrigs-
museum Regan Vest, der først åbner senere
på året.
- Jeg håber, at andre kan bruge bogen som

inspiration. Jeg har inddelt den geografisk,
så man kan bruge den efter, hvor man er på
ferie eller gerne vil hen. Jeg har også lavet en
emneliste bagest i bogen, så man kan gå ef-

Begge grill er
Inkl vendbar
grillplade

Gasgrill
SAF001

Kr. 1.999,-

Kul/briketgrill
SAF002

Kr. 1.319,-

gaKan bruges som
gas- og kulgrill

Solcellepakke 100W - SLIM - MPPT 10A
Varenr.: SKAN-SLIM100
Denne Skanbatt pakke indeholder:

• 1 stk. SkanBatt Solcellepanel Mono 100w Sort
(1180 x 550 x 30 mm - 6,9 kg)

• 1 stk. Victron SmartSolar MPPT 75/10 sol-
celleregulator med bluetooth (tåler maks 145w
panel på 12v)

• 1 stk. Monterings-kit til solcelle tagmontering
55cm.

• Og meget mere

Kr. 3.249,-

NYHE
D NYHE

D
NYHE

D

Solcellepakke Autocamper 190W Mono - MPPT 15A
Varenr.: SKAN-VIC190SLIM
Denne Skanbatt pakke indeholder:
• 1 stk. Solcellepanel Mono 190w

(165 x 58 x 3,5 cm - ca. 11,83 kg)
• 1 stk. Victron SmartSolar MPPT 75/15 solcelleregulator med

bluetooth
• 1 stk. ca. 2m 6mm2 kabel mellem solcellepanel og batteri -

med kabelsko
• 1 stk sikringsholder med sikring og

tilbehør

• Og meget mere

Kr. 3.999,-

Solcellepakke Autocamper Aero 200W Black Mono
- MPPT 15A
Varenr.: SKAN-VIC200AERO

Skanbatt lithium HEAT PRO
ULTRA 12V 98Ah - Autocamper
Varenr.: HPU-98100BSDenne Skanbatt pakke indeholder:

• 1 stk. Solcellepanel Mono Aero 200w Black (1580x685x
55mm - ca. 12,5kg)

• 1 stk. Victron SmartSolar MPPT 75/15 solcelleregulator
med bluetooth (tåler maks 220w på 12v, maks 75 volt på
PV, lader med maks 15A)

• 1 stk. Hvid, enkel kabelgennemføring.
• 1 stk. 2x6mm 2 kabel mellem solcelleregulator og

batteri ca. 1,8m.

• Og meget mere

Kr. 4.499,-

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Lågholder
SAF003

Kr. 199,-

Wok
SAF007

Kr. 409,-

Rotisserie
SAF006

Kr. 799,-

Bådbeslag
SAF012

Kr. 619,-

Masser af udstyr, blandt andet:

8 års garanti
på ultra batterier

Komplet solcellepakke Komplet solcellepakkeKomplet solcellepakke

• Bluetooth giver dig fuld
oversigt på batteristatus via
telefon eller tablet

• Mål: 355 x 176 x 190 mm /
Vægt: 11,50 kg

• Nominel spænding: 12,8V
(13,2V hvilespænding)

• Nominel kapacitet: 98AH
• Antal afladninger 100% DOD:

ca 2000 @1C
• Antal afladninger 80% DOD: ca

5000 @0,5C
• Maks ladestrøm: 80A

Kr. 7.999,-

- Grill


