
 

   

Jorden rundt 2016 
Det er nu 5 år siden jeg var jorden rundt. Nu er jeg så startet på min 3. tur, 

og 5. gang jeg skal besøge Australien. Det startede for 20 år siden, lige før 

jeg gik på efterløn. 

Jeg var på det tidspunkt medlem af den Amerikanske Ford T Klub. På bag-

siden af Bladet stod adresserne på de klubber, som var tilknyttet. Der var 

den i Australien nærmere New South Wales. Der skrev jeg så til, og der 

kom hurtigt svar, om jeg rejste alene, alder og interesser. Svar med det 

samme, med oplysninger om 3 forskellige adresser. Jeg tog den første som 

så blev min faste støtte i de 6 gange jeg har været i Australien. De har be-

søgt os 3 gange, sidste gang April – maj 2015. De kører også Ford T 1914, 

Ford A 1929, Morris 1000 og andre, så vi harmonerer godt sammen. 

En af gangene jeg var dernede, var til bryllup, få dage efter startede vi på 

en tur langs østkysten, senere ind og tog vejen fra Darwin og syd på til 

Adelaide, hvor vi kørte midt ned i Australien over Alice Tock og Mont Olga. 

Turens længde blev 8.500 km på 3 uger. En stor oplevelse 

Turen denne gang følger de 2 andre. Jeg startede i Melbourne hos foræl-

dre til en udvekslingsstudent som var på Ringe efterskole for ca. 30 år si-

den. I ferierne besøgte han os. Så hvad var nærmere end besøge dem. 

Han er så senere blevet politibetjent, har sit distrikt 4 timers kørsel øst for 

Melbourne. Vi havde et familiemedlem som rejste til Australien sammen 

med 7 andre fra Rudkøbing, han havde købt en gammel købmandsgård 

sammen med 2 andre, som de var gået konkurs med. De var så havnet 

200 km nord for Melbourne som guldgravere. Han døde senere af stenlun-

ger, og tuberkulose i byen Bendigo som var Centrum for guldgravning i 

dette område. Hans grav har vi så senere fundet i buen hvor han blev be-

gravet på byens regning, kun svøbt ligklæder, uden mindesten, da har jeg 

betalt for en bronceplade med hans data på, som der er flere af på kirke-

gården. I byen er de gamle sporvognsskinner, og stadig er der museums-

vogne som kører der fra forskellige byer rundt i verden, men ingen fra 

Danmark. 

Turen er gået fra København – Singapore – Melbourne – Sidney – Port 

Macquerie – Sidney – Sanfransisco – Portland – Seattle – Toronto - Kø-

benhavn – og Henrik har været i luften i alt 38 timer og 10 min. 



 

   

Juli måned var tiden til hjemkomsten kommet og der er 6.274 km. fra To-

ronto til København, flyet er en Boing 787 med plads til 310 passagerer, vi 

fløj 1080 km./t. og nåede Kbhvn til tiden, men det tog en time, inden de 

begyndte bagageudleveringen – en sen død. Lidt panik med togskiltningen 

som ikke virkede, men fik den fornødne hjælp af en togfører, der vidste 

hvad der foregik. 

Jeg har været nødt til at afkorte denne artikel som efter Henriks dagbog 

fyldte 100 sider. Men af hele dagbogen fremgår, at Henrik har haft en 

pragtfuld tur, med rigtig mange oplevelser og indtryk. Henrik har selvfølge-

lig også været på udstillinger hvor han har set både traktorer og biler, og 

han slutter sin dagbog med at han bliver modtaget af Lars og Jacob (de 2 

sønner) med flag, da han efter 3 måneder og 1 uges ferie jorden rundt 3. 

gang lander på Ringsted Station.  

 

Henrik besøgte bl.a. America´s Car Museum, hvor der er mange mange 

biler udstillet, og selvfølgelig også Ford T modeller. 
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