Jylland i april. Med Franz på træningstur

Foråret er så småt i anmarch. Endelig. Vi må vække Franz fra vintersøvnen og motionere ham (og os) lidt, inden
vores planlagte forsommer-ekspedition til Syditalien løber af stablen. En træningstur til Jylland eventuelt? Vi er jo
langt fra udlærte endnu i autocamperens univers! En sådan tur vil også kunne kombineres med besøg hos familie
og venner plus samtidigt få lavet fugtighedstest. Ok, det er en aftale.
Fredag, 22. april 2016, Storbededag
Efter 2 timers intensiv pakning samt diesel på tanken går det
afsted mod Jylland. På Fyn drejer vi fra ved afkørslen 55, tøffer
adstadigt over land og holder frokostpause ved Erholm Slot←.
Her er dejligt med tydeligt forår i luften. Bagefter går det
videre til stellpladsen ved Fredericia lystbådehavn, hvor vi
ankommer omkring kl. 16. Vi trækker et kort i automaten, der
giver adgang til el (men det har vi noget bøvl med) og til sejlklubbens i øvrigt fremragende sanitære faciliteter, om end de
ligger lidt langt væk. Her er ingen andre end os.

På cyklen tramper vi ind til Fredericia centrum. Vi
passerer en nærmest ruinagtig samling af store
rustne gasbeholdere, resterne af storbranden i
februar måned; det ligner næsten installationskunst→. Men vi kommer jo for at se voldanlægget↓, et af de største og mest velbevarede fæstningsanlæg i Europa. Det er smukt solskinsvejr, blæser dog så kraftigt, at vores lyst til en længere spadseretur på volden er behersket. Efter en kort runde
gennem centrum er det hjem igen, og vi beslutter at
spise i havnerestauranten, få skridt fra stellpladsen.
Her er mange mennesker, på stellpladsen forbliver vi imidlertid alene. Udsigten gennem forruden rækker helt over
mod Strib og Lillebæltsbroen. Om aften hænger fuldmånen som en ensom prik på en stjerneklar nattehimmel.

Fredericia, inden for voldanlægget med krudttårnet, og et par gadestrøg. På stellpladsen forbliver vi mutters
alene. Fuldmånen hænger som en lysende, ensom prik over horisonten.
Lørdag, 23. april 2016
Aaah, solen skinner varmt og smukt
ind til os, mens vi drikker vores morgenkaffe. I går aftes drillede el-stikket
igen, men strømmen var der heldigvis
endnu her til morgen.
Meget sent kommer vi afsted. Vi kører
mod vest, først på motorvej, siden på
margueritruten. Efter en hyggelig
Hymer-frokost ved et dejligt sted
undervejs→ i udkanten af en fyrreplantage går det videre mod Blåvands
Huk. Forgæves forsøger vi at finde
Tirpitz stillingen men må konkludere,
at den åbenbart er under renovering
og derfor lukket. Ved Blåvands Huk
betaler vi 2 x 35 kroner for at komme
op i fyrets 39 m med bjergtagende
udsigter hele vejen rundt. Vores Franz
ser helt lille ud her oppefra. Den
videre tur fører os til det fredede område Tipperne, lige inden vi drejer op mod den lange og smalle Holmsland Klit
og derefter stiler mod Ringkøbing stellplads, også denne ved lystbådehavnen. Her er godt at være, selv om
faciliteterne (på nær pottetømning) er noget af et antiklimaks i forhold til de luksuøse forhold i Fredericia.

Landskab ved Tipperne, et fredet fuglereservat.

Blåvands Huk fyr dominerer det flade land med sine 39 meters højde. Vesterhavet ligger lige bag ved, hvor der
også er en stor parkeringsplads - sikkert overfyldt om sommeren, men ingen problemer nu.

Storslået udsigt oppefra, her mod syd og Esbjerg. Længere ude på stranden er der nogle mærkværdige "Trojanske
heste" - hvad mon de er til for? Sommerhusene i den dyre første række forsøger at gemme sig i klitterne, og
havvindmøllerne drejer energisk rundt i den stride blæst. Hold på hat og briller!

Stellpladsen på Ringkøbing lystbådehavn har lige gemt et sidste parkeringshul til os. På nær en østriger er vi alle
sammen danskere. Og så opdager vi, at vi har glemt vores gummimåtte i Fredericia! Shit, men en sådan kan jo
heldigvis nemt genanskaffes, så i stedet for at ærgre os
bliver det nu en kort cykeltur ind til det nærtliggende
hyggelige centrum med de små, maleriske huse og et besøg
i Netto inden aftensmaden "hjemme"←. Vi nyder vores
udsigt mod havnen til den ene side og Ringkøbing Fjord til
den anden side, og et glas vin til Gert og en øl til mig gør det
hele jo ikke ringere.
El-tilslutningen driller igen, men Gert finder heldigvis
årsagen: en løs forbindelse i stikket! Fingernemt reparer
han fejlen, og det er godt, thi udenfor er det hundekoldt, og
vi vil gerne spare på camperens batteri. Også dagen idag
bød vejrmæssigt på strid og isnende kold nordenvind.
Måske bliver det endda nattefrost.

Natten er faldet på. Gennem forruden kigger vi ud
på havnen, rumpen vender mod Ringkøbing fjord.
I morgen går det videre mod Ikast, hvor vi er ventet til frokost hos bror og svigerinde.
Søndag, 24. april 2016
Mystik ved tømning af gråvandet: pumpen arbejder tydeligvis, men der kommer ikke noget ud! Vi vælger den mest
sandsynlige og mindst alarmerende forklaring: pumpeknappen har stået åbent hele tiden, og gråvandet er løbet fra i
takt med brugen af vandhanerne. Ups. Ak ja, der er hele tiden nyt at være opmærksom på og lære. Nå, vi tager lige
en halv times blæsende solskinsrunde langs fjorden↓ og op gennem den nysselige, meget ordentlige og her, søndag
formiddag, mennesketomme by↓↓, inden vi starter mod Ikast, hvor vi er præcist 12.30 som aftalt.

Om eftermiddagen er det over land↓ og lidt af Margueritruten med regnvejrsskyer som penselstrøg i horisonten.

Vejret har desværre skiftet nu, og tunge regnvejrskyer følger os fra nu af og på næsten hele resten af turen.
Målet er Mariager Camping. Den ligger
supersmukt ud til fjorden, vi har den mest
pragtfulde panoramaudsigt direkte fra
vognen←↓. Her står man på veltrimmet
græs, men vi mangler atter engang den
glemte gummimåtte!
Det blæser fortsat og er stadigvæk hundekoldt. Selv om en spadseretur langs fjorden
kunne være fristende holder vi os inden
døre. Temperaturen nærmer sig nulpunktet,
varmen kører på højtryk. Til at begynde med
vil den ikke starte, ej heller er der gas på
komfuret. Aha - nu er den ene flaske altså
blevet tom, så der skal lige skiftes. Hvilket
fører til en ny lektie: man skal trykke på en
knap ved brudsikringen, inden den har
kaperet, at der er tilkoblet en ny flaske.

Men så står den ellers på massiv, velopvarmet hygge,
mens solen for en kort stund bryder gennem tæppet
af regnskyer og går postkortmotivisk ned over fjorden
og bag skoven↓, og fotoapparatet kommer på overarbejde.
Det bliver 3 frostgrader om natten, men Franz har heldigvis et varmt hjerte.

Hygge i camperen. Det er herligt at slænge sig i
forsæderne, som jo kan dreje rundt, så man kan
variere, hvilken position man ønsker at gøre det sig
mageligt i. Her er det mig, der har indtaget dem. Jeg
plejer ellers mest at sidde i "sofaen".

Mandag, 25. april 2016
Opvågning og morgenkaffe til herlig solskin! og den samme flotte udsigt som igår. Vi tager den HELT med ro.
Omkring kl. 11 er vi blevet klar til at udforske byen, alt imens himlen desværre begynder at trække sammen med
mørke skyer. Den korte tur går langs vandet og forbi saltsyderiet↓, hvor der informeres om saltindvinding og hvor
der er en café, hvis besøg dog vist mest er et sommeranliggende. Vi ser heller ikke en eneste menneskesjæl.

Mariager ↓ har jeg godt nok forestillet mig mere pittoresk og historisk end den viser sig at være – måske skyldes
det, at solen er forsvundet og temperaturen ikke er særligt hyggefremmende.

Men nu skal vi op til Hohøj, Danmarks højeste gravhøj på 110 m, som ligger ca. 3 km uden for byen. Det er en smuk
lille vandretur, og oppe er der forrygende udsigt ud over landskabet helt over til den anden side af Mariager fjord.

På opstigningen til Hohøj. Her er lettere kuperet. Hohøjs flanker er dækket af anemoner, der næsten ligner sne.

Oppe på Hohøj med udsigt helt over på den anden side af Mariager fjord.
Nede igen finder vi Postgaarden – en stilig hotelrestaurant i pænere dansk krostil – og spiser en fyldig
frokost-platte→, der ikke er helt så traditionel-kedelig,
som man kunne frygte. Det smager godt med et par af
de lokale øller til. Det bliver sørme to til hver.
Derefter handler vi lige i Super Brugsen og når tilbage
til camperen, inden regnen for alvor sætter ind. Og
bliver ved resten af dagen. Men vi hygger os nu alligevel i vores varme hule. På et tidspunkt med opholdsvejr går vi en lille rekognosceringsrunde på campingpladsen helt ned til det sted, hvor den ender. Her er
der et mindre strandområde, der sikkert er et trækplaster om sommeren.
Kroplatte på Postgaarden i Mariager. Ikke helt ringe.

Campingpladsen er som nævnt flot beliggende og meget velorganiseret med orden i tingene. Man kan godt trives
her. Der er mange fastliggere; til tur-campisterne er der reserveret et området tættest på vandet og med den
flotteste udsigt. Det nyder vi jo godt af. I øvrigt har vi kun set 2-3 fastliggere samt et norsk par i en af de fine hytter
tæt på os. Vi er de eneste på tur.

Kig ned over campingpladsen, der fortsætter
et godt stykke bagud.
Der er fastliggerområde til venstre, træplatformene i forgrunden
er beregnet til autocampere. Vi foretrækker imidlertid at stå på
græs. Her troner vi
nærmest i ensom majestæt, idet vi er de
eneste turcampister så
tidligt på sæsonen.
Vi kan godt lide campingpladsen og vender
gerne tilbage til den engang det er blevet
varmere i vejret.

Spadseretur til bunden af
campingpladsen, der munder
ud i et mindre strandområde.
Nu er her stadig mennesketomt.
Vejret driller. Regnen og blæsten fortsætter ser vi, da vi følger TV-avisen på smartphonen. Lidt komisk på sådan
en lille skærm - men det går
da, i hvert fald som en slags
eksperiment.
I morgen fortsætter vi til
Allingåbro til vores campingforhandler og får foretaget en
fugtighedstest. Derefter går
det så i retning mod Aarhus,
hvor vi i Egå skal møde barnebarnet Morris, der er på ungdomshøjskole dér.
Tirsdag, 26. april 2016
Afsted går det mod Allingåbro. Vi vælger en rute, der fører os via små landeveje til kabelfærgen over Randers Fjord
ved Udbyhøj. Sejladsen er superkort, inden jeg når at kigge op fra mit kamera er vi allerede over. Allingåbro når vi
omkring frokosttid og får fugtighedstesten med det samme. Derefter vælger vi at køre direkte til Egå Marina og

stellpladsen, hvor det bliver til en sen Hymer-frokost. Vejret er i mellemtiden blevet tiltagende dårligere med kraftige
både regn- og stormbyger. Klokken 17.30 har vi en aftale med Morris i havnens restaurant. Han skal være tilbage på
højskolen kl. 20. Jeg er lige ved at få et chock, da jeg ser ham komme styrtende gennem regnen: han er næsten
kronraget! Ok, ok. Det er så sandelig ikke altid, vi gamle kan følge med i de unges tanker og handlinger...

Med færgen over Randers Fjord og ud over den jyske steppe (undskyld, jyder) i retning mod Allingåbro.

På stellpladsen i Egå Marina. Fine faciliteter og en god restaurant lige ved siden af. Udmærket til én overnatning,
især i dårligt vejr. Men i solskin er det mere hyggeligt (og selvfølgelig dyrere) på en campingplads, synes vi.
Om natten stormer det voldsomt og regner i stride strømme, så vi gynger kraftigt, og det drøner ubehageligt på
camperens tag. Jeg bliver helt skræmt og har næsten lyst til at tage hjem omgående.
Onsdag, 27. april 2016
Kl. 12.30 har vi imidlertid en frokostaftale hos venner i Aarhus. Inden da når vi lige en tur ud til Ormslet
campingforhandler og køber en ny gasflaske. Prisen forekommer noget pebret. Pludselig opdager Gert et signallys på
instrumentbrættet, noget med Adblue. Hvad er nu det, for Søren? Frem med instruktionsbogen, der dog ikke
hjælper os videre. Det gør den originale tyske derimod, som vi også har med. Det lader til, at der skal hældes noget
på, som hedder Adblue, og som sikrer, at dieselbilens forureningsgrad reduceres og dermed lever op til den nye E6norm. På en tankstation i Aarhus køber Gert en dunk af bemeldte Adblue og hælder det på i den dertil beregnede
tank i motorrummet. Og rigtigt, et kort stykke tid efter slukker lyset. Så lærte vi igen noget nyt.
Efter frokosten hos vennerne gælder det nu DCU Camping Blommehaven. På vej derud passerer vi Marselisborg
lystbådehavn, der også har stellpladser. Dem skal vi da lige se på; men desværre er de først parate til at modtage
autocampere fra 1. maj, så der står stadig en hel masse både opstaldet på stativer. Dog er det lykkedes 2 store

autocampere og en campingvogn at presse sig ind i imellem nogle af bådene, og måske kunne vi også det. Men det
er da ikke hyggeligt, som at befinde sig på en byggeplads, så det vil vi ikke. Derfor videre til Blommehaven, der siden
vores kedelige oplevelse sidst har fået nye værter, og det er vi glade for.
Nu står vi her på den terrasseformede afdeling
mod vandet og har god udsigt. Her er faktisk godt
belagt, men tilsyneladende er flertallet af campingvognene fastliggere, der ikke er hjemme.

Kaffehygge. Gennem forruden har vi udsigt over
Aarhus-bugten.

Vi når også lige at gå en god tur langs stranden
og det oprørte hav og tilbage gennem skoven.
Lige nu er det igen begyndt at regne. Øv.

En tur langs stranden ved Blommehaven med
Aarhus by og havn i baggrunden. Campingpladsens beliggenhed er ideelt, med cykel tager
det måske ca. 20 minutter at nå ind til Aarhus
centrum.

Torsdag, 28. april 2016
Vågner til solskin!! Hyggelig morgenkaffe med sol gennem ruderne, derefter
cykeltur ind til byen og besøg af AROS og
lækker frokost dér. Derefter smut forbi
niecen Kathrine og nye lille Walter, og
efterfølgende ligeledes smut forbi hos
næsten-niecen Anna Luise og lille
Wilfred. Mellem de to besøg bliver vi
overrasket af en temmelig kraftig byge,

men ellers holder det tørt, også på vores cykeltur tilbage til Blommehaven.

Olafur Eliassons "Your Rainbow Panorama" på Aros, et absolut MUST - ren magi med skiftende farve-stemninger i
takt med, at man vandrer regnbue-cirklen rundt.

Men Aros rummer også andet og mere: Danske highlights fra
guldalder til nutid plus den skræmte dreng i over-legemsstørrelse:
Hjemme igen fortsætter bygevejret og sørger for en stump ægte
regnbue ude over vandet.

Mission completed, træningsturen er slut, og i morgen går det således hjemad. Nu bliver det spændende at se, om vi
kører fast i græsset, når vi skal forlade pladsen. Alt det regnvejr har gjort undergrunden noget svampet.

Fredag, 29. april 2016
Heldigvis er der ingen alvorlige problemer med at komme fri af parcellen – hjulene spinner en enkelt gang, men det
er så også alt. Det stormer igen voldsomt, forhåbentlig kan vi komme over Storebælt, før broen måske lukker. Dog
heller ingen problemer her, ud over at det føles faretruende, som stormen skubber til bilen. På grund af dens højde
er den meget sidevindsfølsom.
Og så er vi hjemme igen til frokost. En dejlig tur er slut – nu glæder vi os til den næste om en god måneds tid.

Et sted i Jylland. Foråret lader vente på sig, men er ikke desto mindre på vej. Vi befinder os sidst i april måned.

Vores Jyllandsrute:

