Sommertur med Franz til Fyn og Jylland - juni/juli 2019
Det starter med et sofastykke
Sidst i juni er vi rejseklar. Destinationen er Svendborg, hvor vi har en aftale på
Svendborg Rådhus kl. 14. Grunden er lidt speciel. Byrådssalens ene væg prydes
nemlig af et meget stort vægmaleri fra fynsmaleren Niels Hansen. Så stort et
værk kræver forarbejde og findes derfor også i form af en mindre skitse på 1x2 m.
Præcis denne skitse hænger over vores sofa, købt i sin tid hos auktionshuset
Bruun Rasmussen i København. Motivet er den meget smukke udsigt fra
Bregninge kirke på Tåsinge ind mod Svendborg.
Det er helt tilfældigt, Gert opdagede maleriets historie. Så nu vil vi gerne se det
egentlige værk, for derefter at fortsætte videre gennem det danske sommerland.
Omtrentlig rute gennem Fyn og Jylland

Svendborg
På Svendborg havn er der en autocamper-stellplads, som vi kender fra tidligere
og synes, den er ok. Efter Hymer-frokosten dér marcherer vi afsted, finder rådhuset og smutter indenfor op til
byrådssalen. En venlig dame låser op for os - og der på væggen pranger værket i al sin vælde – gigantisk og
farvestrålende. Mens vi står og betragter kommer også rådhusbetjenten, og vi fortæller, hvorfor vi er så interesseret i
maleriet.
Det meget store vægmaleri på byrådssalen i Svendborg

Efter en lille halv times tid er vi færdige med at kigge og tage billeder og
finder et hyggeligt sted, hvor vi kan få os en øl. Svendborg er sørme en
dejlig by. Aftensmaden bliver en omgang take away fiskefileter fra
fiskebutikken på havnen; det er tilsyneladende et populært sted, at
dømme efter den lange kø. En aftenspadseretur fører os over mod
Frederiksøs spændende tidligere fabriksmiljø med gamle nedlagte skibsværfts-bygninger, lidt københavnsk Papirø-stemning, lidt kreativt kaos, lidt
af hvert.

Et hyggeligt sted til en øl og stemning på Frederiksø

Faaborg
GPSen sættes til Faaborg. Her finder vi stellpladsen ved marinaen, parkerer Franz og begiver os til fods ind mod
centrum og Faaborg museum, stadigvæk på sporet af fynsmaleren Niels Hansen, som vi jo har et specielt forhold til.
Samlingen af hans malerier er dog midlertidigt skiftet ud, så vi må nøjes med en runde gennem museet som sådan.
Det gør ikke noget, for her er spændende med de kraftige farver på væggene, der kan inspirere til (behersket)
efterligning. Og ikke at forglemme alle de smukke Faaborg-stole, som vi har en af derhjemme!
Efter museumsbesøget spiser vi frokost på torvet. Vejen tilbage til autocamperen går ad små, utroligt hyggelige gyder
med mange stokroser. Rendyrket romantik. Kønt er her i Faaborg.

Frokost i det skønne vejr på torvet i Svendborg

Lutter bindingsværksidyl alle vegne i Faaborg

Middelfart
Så går det videre. Middelfart, har vi besluttet. Klokken er
også allerede godt 15. Jeg har klikket motorveje ud,
hvilket betyder idylliske, smalle småveje, der i hvert fald
er en omvej værd.
Stellpladsen ved lystbådehavnen i Middelfart skuffer
imidlertid. De fine, grønne parceller er nedlagt, idet
havnen skal udvides, og denne del af området
domineres derfor af byggevirksomhed. Havnekontoret
med det hele er ret langt væk, standarden er til gengæld
pæn og ordentlig og moderne.

Solen skinner – det har den gjort hele dagen, vi sidder udenfor med en øl. Her er også andre autocampere, det fører
til lidt småsludren med vores tyske nabo. Efter aftensmaden går vi en tur ud på lystbådehavnen og tilbage igen – alt
imens der flanerer højrøstede unge mennesker i festhumør forbi for at samles et partysted et stykke væk herfra.
Musikkens rytmiske bum-bum-drøn kan høres i det fjerne.
Nu er den 22.30, der er stadig meget lyst, og søvnig er man af den grund jo ikke endnu.
Sønderborg via Christiansfeld
Natten forløber heldigvis roligt, og hen ad formiddagen går det afsted mod Sønderborg camping, har vi besluttet.
Temperaturen vil bevæge sig op mod de 30 grader i morgen. Under disse tropiske omstændigheder er det bedst med
en overliggerdag og lidt privat græs foran hoveddøren.
Efter noget GPS-forvirring vælger vi landevejen med en Hymer-frokost i Christiansfeld. Byen, der er grundlagt efter
strenge geometriske regler af den tyske brødremeninghed Herrnhuterne, fremstår stadig som dengang fra først i
1800-tallet og er nu UNESCO verdenskulturarv. Det skal vi da lige se.

Christiansfelds snorlige gader flankeres af lige så snorlige rækker af lindetræer og lidt gademiljø. På caféens facade
hænger Herrnhuter-stjernen. Den er især smuk med lys i og bruges gerne som dekorativ julepynt inden døre.

Videre derfra og til Sønderborg camping,
hvor vi er ventet og får en fin plads i et
hjørne med dejligt græs under de bare
sommertæer. Solen skinner for fuldt blus,
det er 29 grader, vi har det varmt og
trækker i skyggen. Aftensmaden serveres hos brasseriet Hymer, også i
skyggen, og den efterfølgende gåtur ind
til Sønderborg går smukt langs vandet
og tager ikke mere end 15 minutter.
Overalt møder vi afslappet sommerstemning, folk promenerer, nogle plasker i vandet, børn og hunde bliver luftet.
Skønt.
Dejlig plads til både sol og skygge på
Sønderborg Camping

Næste dags lovede 30 grader kræver svalende fartvinde i håret. Så vi tager cyklen ind til byen, spiser frokost på torvet
(tapas), cykler ud til Dybbøl Mølle, tilbage til centrum gennem sommergrønt landskab, sidder på en bænk ved vandet
nede ved kajen og lader livet passere forbi, cykler hjem til Franz og flader ud udenfor.
Ægerligt nok bliver himlen mere og mere overskyet, og temperaturen daler. Men Sønderborg - bliver vi afslutningsvis
enige om - er en spændende by med en lige så spændende beliggenhed.

På gåben ind til centrum, frokost på torvet og på cykel ud til historiedrægtige Dybbøl Mølle.

Dybbøl Mølle og rekonstruerede skyttegrave.
Vil man vide mere, så er der rige muligheder
for at blive klogere ved besøg af det tilknyttede (frilufts)museum.

Pause ved kajen↓. Sønderborg Slot rejser sig
som en mørk fæstning derude i horisonten.
På området foran slottet holder der autocampere. Det er åbenbart tilladt at overnatte
her. I hvert fald står der nogle stykker. Man kan lige skimte en på billedet. Der er også offentlige (betalings)toiletter.

Til Thyborøn via Varde, Holstebro og Lemvig
Videre går det i blandet vejr, mens vinden tiltager
voldsomt. Stop-over i Varde og lidt sightseeing,
derefter til DCU-camping Mejdal ved Holstebro og en
kort visit hos den yngre del af familien.
Om natten hører vi regnen tromme på taget, en gang
endda ret heftigt. Vi vågner op til blandet gråvejr,
temperaturen er dykket kraftigt, men værst er den
meget stærke blæst, der kommer til at være vores
følgesvend hele dagen.
Stop-over i Varde

Fra Holstebro kører vi via Struer og et stykke ad Margueritruten med en pause i Lemvig. Der er en parkeringsplads til
Franz med snuden lige ved kajkanten - at kigge ud gennem forruden og ud over det oprørte vand er næsten til at blive
søsyg af. Det ender dog med en fredelig gå-runde gennem byen og et kort kig ind i den helt nyrenoverede og
strålende hvide kirke med det dekorativt-ikoniske barokspir. Lige ved siden af spiser vi stjerneskud, derefter tilbage til
bilen og mod nord. Thyborøn er målet. Her vælger vi igen campingpladsen, som udmærker sig ved - det MÅ lige
nævnes - den mest velplejede, grønne og tætte græsplæne, jeg nogensinde har oplevet nogen steder. Ellers er her
relativ tomt, der er en del fastliggervogne, som kan kendes på deres orkansikre fortelte. Næsten ingen mennesker.

Høj himmel på vejen til Lemvig ↑ og hovedstrøget i Lemvig med det ikoniske kirkespir↓. Nej, vi købte ikke noget på udsalg.

Gert hiver cyklerne frem fra garagen, og vi begiver os ud på en tur i strid modvind ind mod det, vi gætter på er
centrum. På vejen kommer vi forbi "Sneglehuset". Havet larmer øredøvende bag klitterne, det må vi se. Vi vader
gennem finkornet Vesterhavssand, forbi resterne af tyske bunkers og kigger fascineret på det virkelig frådende hav,
hvis meterhøje bølger slår med fuld kraft ind over molen. Hold da op, hvor er det STORT!
Thyborøn synes at gemme sig bag klitterne, i ly for det frådende Vesterhav. Havneanlægget er vidtstrakt med store
fiskekuttere langs kajen, mange af dem fra udlandet. Er de mon gået i ly for stormen? Eller skal de f'ørst ud i nat?
Efter en indkøbstur hos Spar cykler vi hjem igen. Nu skinner solen dejligt ind gennem ruderne.

Sneglehuset i Thyborøn og det voldsomt brølende hav

Nedlagte bunkers på stranden. Nogle er dekoreret med maling og forestiller fx et dyrehoved, andre er tilsyneladende
beboet - en trappe fører op til "første sal".
Thyborøn skutter sig bag klitterne. Kun kirken rager højere op over kanten.

Kuttere i lange rækker ligger for anker langs kajen.

Via Hanklit til Ejerslev havn
Næste dag tager vi færgen over Thyborøn Kanal til Agger tange, derefter stik øst mod Hurup og igen med færge
over Næs Sund til Mors. Herfra følger vi Margueritruten langs sydsiden af øen. Hymerfrokosten indtager vi på den
lille vej ud mod Agerø ved en mark med en flok unge køer. De kommer nysgerrigt galopperende hen til hegnet og
brøler insisterende. Men trækker væk igen og passer sig selv, da der ikke er kommunikationstiltag fra vores side.

Venter på færgen, frokostpause med nysgerrige
naboer og smukke landskaber undervejs.

Vi fortsætter forbi Nykøbing Mors og ud mod Hanklit. Her parkerer vi og følger stranden, lægger hovedet i nakken og
beundrer imponeret de spektakulære, meget høje skrænter. En smal trappe fører op til klippetoppen. Da de nederste
meter mangler, bliver det lidt af en bjergbestigning off-road , inden vi kan gribe fat i rebgelænderet. Fra toppen er der
storslået udsigt ud over landskabet og Thisted Bredning med lille bitte Franz nede på parkeringspladsen .

Hanklit nedenfor og udsigten fra toppen. Franz synes lille bitte her oppefra.

Trappen, hvor det nederste styk mangler. Til højre noget om størrelsesforholdene, sammenlignet med Gert.

Overnatningsstedet bliver Ejerslev havn – et idyllisk, lille sted neden for pittoreske molerklitter, nyere pæne sanitære
forhold og en god stellplads med udsigt.
Vejret har hele dagen været overvejende solskin, dog stadig med stærk blæst.

Ejerslev havn er er spændende sted at overnatte.

Ejerslev havn: nyere faciliteter i de små huse. Længere henne er der et udmærket spisested, som vi selvfølgelig
frekventerer.

Hjarbæk havn (Viborg sejlklub)
Inden vi forlader Mors aflægger vi
Molermuseet et besøg; det er jo
næsten obligatorisk, når man nu er her.
Derefter tager
vi færgen over
Feggesund, kører langs kanten af
Limfjorden og standser op inden broen
over Aggersund for lige at kaste et
hurtigt blik på de sporadiske rester af
vikingeborgen Aggersborg fra det 10.
århundrede. Pyha, vi skutter os i den
heftige blæst, der trænger gennem
marv og ben. I Glyngøre handler vi i en
Aldi og ender dagen på Hjarbæk havn,
hvor Viborg Sejlklub holder til med gode
faciliteter (dog ingen tømning). Her står
vi idyllisk med udsigt til den regnslørede
Limfjord. I øvrigt har det regnet næsten
hele dagen.

Vikingeborgen Aggersborg fra det 10. århundrede. Meget er der nu ikke at se længere. Og desuden er det hundekoldt.

Fra Hjarbæk til Aarhus
Ha - strålende solskin her til morgen efter en aften med forfærdeligt regnvejr. Ud over den nævnte regnslørede udsigt
fristede Hjarbæk i går ikke med andet end at gå ud og spise, og det var da også helt fint efter en grå dag med regn og
rusk.
Nu er Aarhus målet, men først går det smukt over land til Mønsted Kalkgruber, som vi aflægger et besøg. Det er
spændende at gå rundt i de lange gange og også lige få et glimt af "grubeosten" bag gitterporten. I cafeteriet spiser vi
en let frokostanretning, selvfølgelig bestående af bl.a. bemeldte grubeost. Den skal da prøves.

Morgen på Hjarbæk havn

Danmark fra en af sine smukke sider på vej mod Mønsted kalkgruber.
Mønsted kalkgruber: de gamle fabriksbygninger med caféen til højre, hvor der bl.a. serveres grubeost.

Inde i grubegangene. Her er højt til loftet.
Tv. et glimt af grubeosten, der modner støt og roligt i den
konstante, kølige temperatur. Beholdningen er altid på
ca. 250 t, men det kan man ikke fornemme, når man står
her og kigger gennem gitteret. Dog man kan lugte det!

Derefter er det den slagne vej mod Aarhus. Vi
overvejer at stå på Marselisborg havn men må konstatere, at her er temmelig fyldt op. De bedste pladser
er selvfølgelig optaget, og resten af stellpladserne er i
vores øjne ikke de mest charmerende, trods levende
havnemiljø længere henne. Det bliver derfor DCUcamping Blommehaven i stedet for, og her står vi
rigtig godt på en slags ”hylde” - lidt forblæst, men med
uforstyrret blik ned over plænen under os. Vejret er
markisevejr, og vi sidder ude indtil solen går ned bag
træerne. Aftensmaden udenfor!

Aarhus
Hele formiddagen arter vejret sig halvkøligt og ustabilt med mange regnbyger. Først efter frokosten lader det til, at
regnen vil holde en længere pause til fordel for drivende skyer og blå himmel. Vi skynder os op på cyklen og tramper
ind til centrum. Det tager ca. 20 minutter. Der er cykelsti hele vejen, dejligt gennem skov og langs vandet.
Målet er DOKKen, Aaarhus' nye, meget spektakulære kulturbibliotek, en kombination mellem bogudlån og kulturelle
aktiviteter til børn og voksne. En seværdighed i sig selv, synes vi. Fordi det er lørdag og dermed fridag myldrer det
med mange børnefamilier, der leges alderssvarende rundt omkring inde og ude.
Senere cykler vi ind til centrum, tøjrer cyklerne til en bro og slentrer omkring. Det blæser kraftigt, så det frister desværre ikke til at slå sig ned nogen steder. I Magasin køber vi en værtindegave; vi har en frokostaftale hos Gerts gamle
studiekammerat næste dag. Efter lidt indkøb i en Netto-butik (i et noget blandet boligområde) går det tilbage igen. En
grillvogn har taget opstilling foran campingpladsen og sælger BBQ-kyllinger. Jeg afgiver bestilling, som er klar kl. 19.
Nem aftensmad med hjemmelavet kartoffelsalat.
Resten af aftenen er indendørs hygge.

Aarhus set fra DOKKen - ind mod byen og ud mod industrihavnen.

Fra Aarhus til Horsens og hjem
Klokken lidt i 12 forlader vi ifølge reglerne campingpladsen Blommehaven. Vores frokostinvitation er først kl. 13, så
pausen indtil da tilbringer vi ude ved Moesgård strand. Smukt er her! Vi når at gå en lille tur i dejligt solskin inden
vores besøg hos vennerne.

Søndag på Moesgård strand

Sidst på eftermiddagen kører vi de 44 km videre til Horsens lystbådehavn og drejer ind på stellpladsen der. For at få
afløb for vores bevægelsestrang marcherer vi op til centrum, hvor vi får os en øl og en Burger på ”Corfitzen”, inden det
går det tilbage igen til camperen.

En øl (og en burger) på café Corfitzen.

Planen er et kort stop hos Dancamper for at se på en Carthago autocamper, før vi sætter GPSen på hjem.
Jo, sådan en Carthago i vores foretrukne størrelse er meget fristende. Vi ved også præcist, hvilken af modellerne det
skulle være. Men: koldt vand i blodet. Så småt har vi besluttet at tage til Düsseldorf-messen i august.
Hjemturen går bare derudad, og sidst på eftermiddagen er vi hjemme igen.
En spændende, kortere tur ud i det danske land er slut.

