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Overblik
1968   Møllegårdens Camping grundlægges.

1981 - 2014  Virksomheden udvikler sig eksplosivt i takt med 
  samfundets større velstand og befolkningens øgede 
	 	 interesse	for	ferie	og	fritidsliv.

	 	 Der	bliver	i	flere	etaper	bygget	udstillingshal,	vaskehal,		
  værksted og lager.

	 	 Antallet	af	medarbejdere	stiger	også	markant	i	perioden.

  Møllegårdens Camping har været autoriseret forhandler  
	 	 af	Hobby,	Fendt,	Adria	og	Dethleffs	campingvogne	samt		
	 	 Isabella	fortelte	og	Brenderup	trailere.	Samt	udstyr	til		
	 	 campisten.

Møllegårdens Camping
gennem tre generationer
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1968 1969
Anna og Verner Nielsen 
besluttede	sig	for	at	starte	
salg	af	campingvogne	fra	
Møllegården.

Omsætningen blev det 
første år 288.000 kr. 
Vognen og forteltet der 
blev	solg	på	det	tidspunkt	
så nogenlunde således ud.

1. maj 1969 vogn solgt 
til	en	familie	i	Solbjerg.	
Dengang var 9.955 kr.  
rigtig	mange	penge.

I 1968 fik Anna og Verner Nielsen, 

der dengang drev Møllegården som 

landbrug, besked fra Amtet om at 

den nye Hovedvej 26 skulle gå 

gennem gårdens jorder, og at 

landbruget derfor måtte nedlægges.

På	samme	tid	havde	Verner	Nielsen	

netop	med	interesse	set	camping-

vogne	og	telte	på	én	af	de	udstillin-

ger,	som	dengang	regelmæssigt	blev	

afholdt	i	Vildsund	Hallen,	og	tænkt	at	

”sådan noget må da kunne sælges her 

i området”. 

Tanke blev til handling: Landbruget 

blev	nedlagt,	gården	ombygget	til	det	

nye	formål,	og	de	første	telte	og	

campingvogne	blev	bestilt	hjem.	

Møllegårdens Camping var en realitet 

og	campingvogne	hentes	til	Vildsund	

fra	importfirmaet	Campi	i	Vejle.



Dengang var der så lidt i plads i en 
campingvogn, at der næsten ikke 
var plads til at skifte mening. 
Men det gjorde enthusiasterne 
jo heller ikke alligevel.

“
Citat: Niels Kr. Nøhr Nielsen



1970
Virksomheden udvikler sig 
eksplosivt i takt med samfundets 
større velstand og befolkningens 
øgede interesse for ferie og 
fritidsliv.

Der	bliver	i	flere	etaper	bygget	
udstillingshal,	vaskehal,	værksted	
og lager.

Antallet af medarbejdere 
stiger	også	markant	i	perioden.

1973
Omsætningen	steg	støt	fra	år	til	år,	
og allerede i 1973 blev der solgt 
80-90	campingvogne	plus	telte	og	
tilbehør.	

1980
I juni måned kommer 
Birthe hjem og 
arbejder i Møllegården 
efter	at	have	været	på	
barsel	med	Michael.

1979
Far	og	søn	i	en	god	 
hverdagssituation.

1984
Anna	og	Verner	flytter	i	
nybygget		hus	ned	mod	
fjorden	300	meter	fra	
gården. 

Men	i	perioden	herefter	
hjælper de begge stadig 
i	butikken.

1975:	Hele	gården	på	nær	stuehuset	er	nu	indrettet	til	butik	og	udstilling,	
der	er	også	blevet	tilbygget	en	ny	udstillingshal	i	forlængelse	af	den	ene	lade.

Haven	er	også	blevet	delvist	inddraget	til	udstilling	af	vogne.

1985
Birthe,	Niels	Kristian,	
Karina	og	Michael	flytter	
ind	på	gården	efter	endt	
ombygning	og	sammen-
bygning	af	stuehus	og	
butikken	med	plads	til	
bogholderi	og	kantine.

1980
Og årene frem. Hver den 1. weekend 
i	december	startes	julen	med	gratis	
æbleskiver og gløgg. 
På en weekend blev der bagt 4500 
æbleskiver og mange liter gløgg.

Frede	Overgaard,	Per	Sørensen	og	
Ole	Brix	i	en	hverdagssituation	fra	
værkstedet.

Bente	Pedersen	og	Anna	igang	på	systuen,	hvor	de	reparerede	telte.



1987 1989
Medarbejderstaben udvides fortsat 
og	allerede	der	viser	Michael	stor	
interesse for familieforetagnet.

Birthe og Niels Kr. deltager 
i	inspirationstur	til	USA	
sammen med 15 andre 
campingforhandlere	fra	hele	
Danmark.

1986:	Hvid	lagerhal	bygges	til.



- års jubilæum
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1968 - 1993

19961993
Ombygning	af	nye	kontorer,	
renovering	af	værksted	og	tilbygget	
vaskehal. Værksted og vaskehal udgør 
nu 260 m2 (før 80 m2)

Karina	og	Michael	hjælper	til	med	udskænkningen.

25	års	reception.	Der	var	inviteret	 
til	‘århundredes	chance’	med	åbent-
husweekend. 

Til jubilæet blev der omdelt en avis 
med	masser	af	tilbud	og	i	selvsamme	
weekend	serveredes	der	kaffe	og	
rundstykker	til	de	fremmødte.	

Allerede kl. 7 kom de første kunder 
og	stod	i	kø	ved	indgangspartiet	for	
at	sikre	sig	de	gode	tilbud.

Medarbejderstaben i 1996

1997
Ny	disk	og	ombygning	af	butik	
og	nyt	inventar	og	nyt	klinkegulv	
indvies.	På	billedet	ses	Birthe,	
Niels Kr. og Anna.



- års jubilæum

30
‘ Mange familier benyttede 30-års 
fødselsdagen til at lave en 
familieudflugt. Og med Møllegårdens 
Campings kolosale udvalg var 
fristelserne umulige at modstå.’

Citat:	Jørgen	Saustrup,	Thisted	Dagblad	1998

1998
De første 30 år blev markeret med 
tre	hæsblæsende	dage,	og	ikke	
mindst var der mange mennesker 
fredag,	hvor	Møllegården	holdt	
‘by	night	åbent’	til	kl.	23.

En overgang var der trængsel som 
til	et	Vildsund-marked.	Handlen	gik	
livligt.	Campingfolket	kikkede	nyt	og	
brugt	udstyr	efter	i	sømmene.

Frem	for	alt	hyggede	folk	sig,	og	
bekræftede	til	fulde	Birthe	Nielsens	
udsagn	om,	at	campingfolk	generelt	
er	glade	og	tilfredse	mennesker.

I det store fødselsdagstelt sørgede 
duoen Robert og Polle for at 
campingminderne	fik	en	ekstra	
dimension.
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1998
Mogensen	Udlejning	på	Jesperhus	
Camping	fik	leveret	de	
16	campingvogne	på	1.	gang	til	
de mange vogne han havde i 
forvejen havde på pladsen

Niels Kr. og Per Mogensen på 
Vildsund	Strand,	hvor	de	betrager	
alle	vognene,	som	de	netop	har	
lignet op på række.   
Et	skønt	syn	for	dem	begge.

5	vogne	af	mærket	Hobby	og	11	vogne	af	mærket	Dethleffs.

Top-moderne campingvogne
leveret til én kunde



Når der skal anskaffes en campingvogn, 
er det typisk en familiebeslutning. 
Og der er ikke noget så dejligt som at se 
en familie med julelys i øjnene.

“

Citat: Niels Kr. Nøhr Nielsen 1998

At	sælge	campingvogne	og	oplevelser	er	blevet	en	livsstil	for	Birthe	og	Niels	Kr.	



2005

2003
Michael	siger	sit	job	op	i	2001	 
og kommer hjem for at arbejde  
i Møllegården. I 2003 køber  
Michael	første	halvdel	af	firmaet.

2004
Indretning	af	nye	salgskontorer	og	
etablering	af	caféområde.

2008
40	års	jubilæum.	Anna,	Niels	Kr.	
og Mikkel deltog alle tre i festen.

Pia og Michael blir gift. Turen fra 
kirken skete i en af de første vogne, 
en Thomson Glen fra 1968, som 
Verner Nielsen solgte.

2006



2006
Rejsegilde,	Ferskenvej	5

Sådan	så	Vildsund-hal	ud	før	byggeriet	gik	igang

erskenvej 5,	350	meter	fra	Møllegårdens	hovedbydning.

Værkstedskapaciteten	er	endegyldigt	blevet	for	trang.	Byggeri	

af	et	nyt,	topmoderne	serviceværksted	og	lager	på	Ferskenvej		

påbegyndes.	Byggeriet	er	færdigt	i	2006	og	huser	i	dag	også	

pladssyn	samt	DCU	testcenter.	

(2.500 m2 værksted/ lager - 25.000 m2 grund)

Som	et	kuriosum	er	en	del	af	det	nye	og	moderne	værksted	netop	den gamle 

Vildsund-hal, hvor Verner Nielsen i sin tid fik idéen til sin virksomhed.

F
2005

20102010
Et	flot	træk	af	vogne!	 
Jesperhus	Camping	havde	bestilt	
disse	tre	topmoderne	vogne	til	deres	
udlejning. 

Det	er	ikke	altid	lige	nemt



iden	1981	har	Michaels	Mor	og	Far	drevet	firmaet,	de	seneste	

8	år	med	Michael	som	partner.	Men	i	2012	overtog	Michael	

den	sidste	del	af	firmaet	og	ejer	idag	100%.

Birthe	og	Niels	Kr.	Nøhr	Nielsen	fortsætter	som	medarbejdere	i	

Møllegårdens	Camping	nogle	år	endnu,	men	glæder	sig	over,	

at	tøjlerne	nu	er	givet	videre	til	sønnen.

”Jeg	ser	det	som	en	stor	udfordring	at	føre	vort	familiefirma	videre”,	 

siger	Michael	Nøhr	Nielsen,	og	fortsætter:	”Vi kan takke vore kunder og 

dygtige medarbejdere for den store udvikling i firmaet gennem årene - og 

det forpligter os alle til en stor indsats fremover”.

S
2012

Michael	Nøhr	Nielsen	er	33	år,	gift	med	Pia	og	har	2	børn	på	henholdsvis	5	og	2	år.	

Familien	er	selv	ivrige	campister,	og	Mikkel	på	5	år	begynder	allerede	i	januar	at	

spørge	om,	hvornår	den	nye	campingsæson	mon	starter?



2012
Det	er	traditionen	tro	i	det	hvide	telt	
der	serveres	pølser	og	fadøl	i	til	det	
årlige arrangement.

I efteråret præsenteres de nye vogne 
og det er altid et højdepunkt.
Her samles kunder fra nær og fjern til 
en festlig weekend.

“

Citat:	Michael	Nøhr	Nielsen



2014
I	marts	2014	blev	bygge-
riet	klar	til	åbning	og	den	
nye	tilbygning	på	600	m2	
blev indviet og her gik en 
stor	drøm	i	opfyldelse.	

Der var mange kunder og 
samarbejdspartnere der 
lagde vejen forbi Mølle-
gården Camping netop 
den	weekend.	Udvidel-
sen	på	Skyumvej	gir	nu	
mulighed	for,	at	man	kan	
fremvise et større udsnit 
af	de	flotte	nye	vogne	
indenfor i varmen.

Indvielse af ny udstillingshal

U



En ting som jeg ofte glædes over er,
at møde børn af nogle af vores første 
kunder, som nu står her med deres familier 
og gerne vil starte på campinglivet.

“

Citat: Niels Kr. Nøhr Nielsen


