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En 10 dages biltur i Jylland Bertill Nordahl Hent PDF Vi – min kone Lene og jeg, har siden 2008 foretaget
nogle lange og omfattende rejser – først til Sydamerika, siden til Australien og Californien og så er det også

blevet til flere ture til Ascea i Syditalien – alle beskrevet indgående i diverse rejsebøger.

Nu har vi så, til vores egen overraskelse, været på en 10 dages biltur i Jylland, som bragte os til Esbjerg,
Herning, Viborg, Nørre Vorupør, Thisted, Klitmøller, Svinkløv, Aalborg og Århus.

Her - ni år efter, at jeg holdt mit sidste foredrag og havde min sidste rejse til Jylland, som ikke indebar, at jeg
bare besøgte mine forældre i Aalborg, har jeg besøgt Jylland igen for at gense og tage afsked med de byer,
som har været specielt vigtige for mig. Jeg vil nemlig ikke i fremtiden have nogen anledning til at besøge

disse byer i Jylland, og i stedet for bare at lade Jylland – så at sige, flyde ud i sandet, besluttede jeg at tage en
bevidst afsked med de steder, som har haft betydning for mig på den ene eller den anden måde. Derfor vil der
her og der i rejseberetningen være selvbiografiske nedslag, hvor jeg fortæller om et steds betydning i mit liv.

Denne rejsebog indgår i serien Nielsens rejsebøger, hvor du også kan læse Rejsen til Australien, Rejsen til
Sydamerika, Rejsen til San Francisco og Rejsen til Italien.
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i Jylland, som bragte os til Esbjerg, Herning, Viborg, Nørre Vorupør,

Thisted, Klitmøller, Svinkløv, Aalborg og Århus.

Her - ni år efter, at jeg holdt mit sidste foredrag og havde min sidste
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