Jylland på Kryds og Tværs
Søndag, den 25. april.
Vi er nu ved at rengøre camperen og få pakket de
ting, vi skal bruge undervejs, og vejret tegner jo
rimeligt. Bøgen er begyndt at springe ud, så mon
ikke det kan blive medvirkende til at hæmme coronaen, så vi atter kan få en normal hverdag.
Vi glæder os rigtig meget til at være sammen med
jer igen, og lad os så håbe at vi alle får mange
gode dage sammen.
Vi forventer at være på første plads sidst på eftermiddag tirsdag d. 27. april.

Onsdag, den 28. april
Starter med et fantastisk vejr, og folk er begyndt at ankomme, og straks samles man i små og
store grupper for at tale sammen efter så lang en coronaperiode, hvor det ikke har været lovligt at være så mange samlet. Da vi nåede frokost, blev det overskyet, og man gik i bilerne
for at få lidt at spise. Om eftermiddagen gik nogle i Skulpturparken, og andre gik både i parken og op i byen. Senere var der nogle, som samledes for at få en øl. Til aften var vejret atter
godt, og der var hygge rundt om på pladsen og i bilerne indtil aftensmaden skulle indtages.
Her ved Skulpturparken, som først åbner 1. maj, har vi fået lov til at besøge parken og se
kunstnerne arbejde med deres store sandbunke, som er opbygget i sektioner af trækasser,
som bliver fyldt med en bestemt type sand og vipreret fast, så en mindre kasse på og samme
måde til de når den ønskede størrelse. Hver kunstner har 12 dage til at udføre deres kunstværk, som jeg sidste år hørte koster ca 80.000 til 90.000 kr. pr. stk. Efter atter en kold morgen og noget varm kaffe begiver vi os så mod Mors, hvor vi skal mødes sidst på dagen.

Torsdag, den 29. april.
Vi er nu på vej mod Mors. Vi vil undervejs besøge Ryå Mejeri og smage på deres særlige
oste og hjemmelavet is. Her fik vi også fortalt, at der tæt ved lå det værksted og butik, som
laver Årsnisserne (Klarborg), og at dette var et besøg værd. Det mente damerne absolut det
var, jeg syntes det var dyrt. Herfra videre gennem et dejligt stykke natur på vores vej til
Mors. Her mødtes vi atter sidst på dagen. Der blev holdt et lille informationsmøde kl: 17, så
noget at spise og et slav kort.

Fredag, den 30. april.
I dag er vejret knapt så fint som de to foregående dage. Dagen er til at køre rundt på Mors på
egen hånd. Vejret blev i løbet af dagen bedre, og der var mange, der havde været hjemme på
havnen for et hygge, spille partner og lære nye mennesker at kende.
Trods vejret en rimelig dag.

Lørdag / søndag d. 1. - 2. maj
Lørdag d. 1. maj. Det er fra morgenstunden flot men koldt vejr, og efter morgenmaden køre
vi mod Skovdal Autocamperplads; men først vil vi besøge en gammel købmandsgård, og det
vil jeg sige var en meget sjov oplevelse. Her kunne vi finde alt fra de sidste 60 / 70 år lige fra
træsko, støvler, arbejdstøj, diverse beslag og gammelt håndværktøj, dvd film og kassettebånd
samt diverse maskiner til at afspille disse på, batterier i alle størrelser, der forlængst er over
sidste salgsdato. Alt dette blandet med almindelige forbrugsvarer, legetøj, konditorkager og
meget andet. Da vi havde set, det vi ønskede, kørte vi videre gennem en fantastisk natur til
autocamperpladsen, hvor vi drak kaffe i det fri, inden vi kl. 18 skulle spise. Vi fik grillmad

bestående at gode højrebsbøffer, pølser og kylling med salatbar, kartofler og brød med diverse tilbehør. Kl. lidt i 9 gik vi en tur ud bag gården for at se solnedgangen ud over dette
kønne landskab, og her nyde et glas vin sammen.

Søndag d. 2. maj. Vi er stadig på samme adresse, og i dag har folk brugt dagen som de selv
lyster. Nogen har været ude at gå tur, andre har kørt rundt i området, nogle spillede kort og
andre spillede partner. Kl. 18 spiste vi i lokalerne vores egen medbragte mad.

Mandag, d. 3. maj
Vi kører til Vedersø, hvor vi samles kl.16:30 og Inga fortæller om hvordan de er kommet til
at arve en klitgård, og hvad det har betydet for familien, af personlige følelser, og en masse
arbejde for alle familiens medlemmer i rigtig mange år, og vi ser, hvordan det så er blevet renoveret fra noget gammelt forfaldent til et nyt hus, som er så tro mod stilen, som det var før.

Kl. ca. 17 kom vi i små grupper på 10 personer ind og så en gammel tv udsendelse, som var
om den gamle dame, som de havde arvet gården fra. Det var noget gammelt lort, hvor dele af
bygningerne var faldet sammen, og hvordan hun havde levet, med sine 88 katte og uden de
store midler.

Tirsdag, d. 4. maj
I dag skal vi i kirke for at høre om Kaj Munk. Kaj Munk blev født af forældre, som havde et
garveri i Maribo. Han blev født Pedersen, og allerede som halvandet årig døde hans far; men
moderen kæmpede videre og fik solge garveriet til en ansat, og hun flyttede til et lille hus på
torvet i Maribo. Hun gik desværre hen og fik tuberkulose og døde i 1903. Hun blev begravet
ved siden af sin mand på Maribo kirkegård. Nu stod denne kun 5- årige dreng uden forældre; men en kusine til hans moder Marie og hendes mand Peter Munk fra Vejlby på Lolland
var med til begravelsen, og da der ikke var nogle, der ville tage sig af denne dreng, tog de
ham til sig som deres egen. Det var også dem, der fik ham i skole, først i almindelig skole og
så på gymnasium i Nykøbing og videre til København for at blive præst. Da Kaj Munk
manglede 4 måneder at sin uddannelse, så han, at der var opslået en præstestilling i Vedersø,
og trods det, at han manglede 4 måneder af sin uddannelse, søgte han denne stilling. Menighedsrådet i Vedersø havde ikke haft nogen præst i 5 år. Det var kun en menighed på ca. 800,
så det var jo nok ikke den mest attraktive stilling. De var derfor hurtige til at sige ja til Kaj
Munks ansøning, og han flyttede ind på præstegården 1. januar 1924. Samtidig med at han
passede præsteembedet, skrev han mange teaterstykker. Bedst kendt er nok Ordet. På sin 30års fødselsdag blev Kaj Munk gift med datteren fra egnens største gård, det skete d.13. januar
1928.
Den 4. januar 1944 efter at have været på jagt og frosset godt kom han hjem for at spise, og
da de spiste, ringede en som udgav sig for at være studerende for at få et godt råd, dette afviste Kaj. Lidt senere kom gestapo så for at afhente ham. De kørte ca. 30 km. uden for Vedersø
og likviderede ham med 3 pistolskud. Han blev begravet 8. januar, og rygtet siger, at der var
flere tusinde personer i byen. Kun de nærmeste kunne være i kirken.

Denne dag overnattede vi på Søndervig Camping, og det regnede hele dagen, så eftermiddagen blev brugt til en god frokost, og aftenen
med at spille kort.

Onsdag d. 5. maj.
I dag skal vi besøge Abildå brunkulslejer for at se, hvordan de arbejdede her i de år, hvor kul
var et naturligt fyringsmiddel.
Da alle var ankommet, lavede John en gåtur rundt i området, og da der var 2 sæt af deltagerne, der tidligere havde boet i området, kom der mange gode fortællinger. Kl.13.30 var der
ankommet ca. 10 mand, som begyndte at arbejde med skovle og hakker og de gamle maskiner, som det havde foregået i slutningen af fyrrende, og en pensioneret skolelærer og en person, som havde boet nær stedet som barn, fortalte under og efter vi havde set alle maskiner
og mandskab. Da der virkelig blev gravet brunkul, var der ca. 20 mand i hver gruppe, og der
var i alt ca. 2000 mand i arbejde i området. Her var betingelsen ikke fin uddannelse og gode
papirer. Kunne du arbejde og følge akkorden, var alle velkommen.
Vi overnattede i området, og i morgen skal vi mødes i Hampen kl: 17.

Torsdag, d. 6. maj.
I dag er der mulighed for på egen hånd at se på seværdigheder under hele turen til Hampen.
Det er op til de enkelte, hvad de helst vil se. Jeg - Ethel - Mie og Herbert tager en afstikker til
Grenå for at besøge en god ven, som desværre er blevet alvorlig syg.
Da vi kom tilbage til vores plads, fik vi et stykke mad, og en på øjet. Kl: 17 samledes vi alle
til et glas vin eller en øl inden vi gik til spisning. Der var dækket bord i to sale, så vi var under det lovlige begge steder. Vi fik kalvesteg stegt som vildt med diverse tilbehør og derefter
en rigtig god gammeldags citronfromage.
Maden var perfekt, og hele aftenen forløb fint.

Fredag d. 7. maj.
I dag skal vi gennem en skøn natur. Vi skal til Filsø og se dette skønne omgåde og forhåbentlig en masse kronvildt, videre gennem Vejers, Oksbøl og ud på Skallingen, hvor vi får besøg af en naturvejleder, som står for vildtpleje og afgræsningen af dette store område. Han er
opvokset i området, så jeg håber, han kan fortælle en masse. Når vi har hørt om hans liv i naturen, kører vi til Blåvand Zoo, hvor vi har fået lov til at overnatte på deres parkering og låne
en bygning, hvor vi kan spise vores medbragte mad mod at betale noget til rengøring.

Turen på Skallingen med naturvejleder Bjerne Slajkjær var dagens store oplevelse. Han er
opvokset i området og har de sidste 26 år været ansat til at passe dette store naturområde.
Området opstod under stormfloden 18. oktober 1634, og det blev i årene efter opdyrket af de
lokale bønder. Sådan var det frem til 1978, hvor staten overtog det hele, og i mange år var
området mest brugt som afgræsning til 2500 til 3000 får. I dag er der kreaturer til opfedning
på området, op til 500 stk, og mærkelig nok så er der nogle, som betaler 150 kr. pr. stk. de
har gående, medens andre kan få op til 750 kr., for at deres dyr er der. Dyrene ankommer i
april og frem til september.
Under 2. verdenskrig blev der udlagt 72.000 landminer i området, og først mellem 2005 og
frem til 2012 blev de ryddet. Dette kostede 400 millioner kr.

Trods det at staten i dag modtager 300 millioner årligt i hektarstøtte fra EU, har man besluttet, at naturen skal til at tage over, og man vil fremover ikke reparere noget, når vandet fra
Nordsøen går igennem digerne.
I området er der mange lærker, men også viber - skestorke og alle de kendte rovfugle er her,
og overalt er der store myretuer, hvor den gule engmyre bor, og trods oversvømmelser kan
disse overleve op til 8 dage ved at blokere deres gange, så vandet ikke kan komme derned,
og så holde sig i live til vandet er trukket væk.
I området i og omkring Oksbøl og Skallingen er der ca. 3500 stk. kronvildt, og når de omkring 15. oktober går i brunst, er der mange, der er trætte af denne brølen. Der er med sikkerhed også en ulv, og i værste fald flere. Skallingen besøges årligt af 200.000 besøgende.

Lørdag d. 8. maj.
I dag går turen mod syd til Toftlund, hvor vi skal overnatte på en Autocamperplads. Undervejs har deltagerne været mange forskellige steder. Nogle besøgte Zoo, andre kørte til Tirpitz, og andre kørte til Kammerslusen for at spise frokost. Som folk begyndte at komme til
Toftlund, blev stolene taget frem, og vi mødtes i en større gruppe for at nyde solen. K.l 17
skulle Flemming fra FB Camping komme og fortælle lidt om gas; men på grund af travlhed
havde han ikke mulighed for at deltage. I stedet kom Kristian Olsen fra GSM Teknik og fortalte om Gps-sporing af vores biler og tyverialarmer til vores autocampere.

Søndag/Mandag 9. / 10. maj
Søndag 9. maj. Vi er stået op til en skøn morgen, og når vi forlader pladsen køre vi til Gram
Slot hvor ejeren og en ansat vil vise os rundt på slottet og fortælle om driften af et større
landbrug. Ejeren Svend Brodersen har, siden han var 29, drevet sine forældres gård, som var
et alm. familielandbrug; men i år 2007 købte han et større landbrug, det var Gram Slot med
tilhørende 440 Ha.Slottet havde stået tomt i 25 år og var meget forsømt; men de begyndte et
større genopretningsarbejde og fik moderniseret landbruget, som i dag er på 3000 Ha og med
1100 malkekøer. Gram Slot beskæftiger i dag 80 personer og har en omsætning på 120 millioner.
Ud over at drive godset med kvægbrug, hvor de også har eget mejeri, er der en stor produktion af spiseløg, - kål, og kartofler. Alt drives økologisk og afsættes gennem Rema 1000 som
ejer 47 % af selskabet. Det er en kæmpe fordel at have en sådan investor frem for en bank,
for banken kan jo ikke aftage nogle vare og på den måde heller ikke give samme stabilitet
som en så stærk invesstor som den Norske ejer af Rema 1000 kan.
Gram Gods gør også meget for lokalområdet. De har netop udlagt at areal, hvor de lokale
kan være en del af et fællesskab, som her kan dyrke deres egne grønsager. Der skal også næste år plantes og podes frugttræer. Det er meningen, at man på små frugttræsstammer vil
pode alle de gamle æble- og pæresorter og på den måde være med til at redde og bevare vores gamle frugtsorter. Det samme skal senere gøres med alle gamle træsorter, som tidligere
var en del af den danske natur.

Mandag d. 10. maj er vi stadig i Tønder, og dagen kan bruges som man selv ønsker. Gå en
tur i området, køre til Møgeltønder eller til Tyskland for at købe ind.
I de dage vi har været i Tønder, har der ikke været sparet på det kolinariske. Vi har fået en tre
retters menu, kæmpe morgenbord, flæskesteg med alt tilbehør og sluttende af med 4 rundtykker pr. vogn. Dette er væsentligt mere, end der var lovet i programmet.

Tirsdag d. 11 maj.
Startes dagen med at synge fødselsdagssang for Jørgen, som bliver 74. Så får folk hentet
rundstykkerne og spist morgenmad inden turen går mod Tyskland for de flestes vedkommende. Der skal jo hentes gas og andre fornødenheder, inden vi i aften skal mødes på Kristianshåb Camping for at afslutte turen med en Tyrolerfest. Dette har jeg tidligere haft arrangeret, og det var folk virkelig glade for. Dog var det ikke alle, der kunne forlade pladsen næste
dag på lovlig vis, hvis de ikke havde sovet rigtig længe, gået lange ture og drukket godt med
kaffe; men lad os nu se hvordan aftenen forløber, det er jo et mere modent puplikum, der er
med i år. Men det er desværre sådan, at vi i år ikke må hverken synge, danse eller stå på bordene, så det er mere tamt end det plejer.
Nu er vi nået til vejs ende på denne tur, og jeg vil gerne takke alle deltagere for et perfekt
sammenhold, ingen klikedannelser og en omgangstone som alle kan være bekendt. Jeg håber
at se jer på flere af vores ture. Kom godt hjem.

