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INTRO 

For jer der har læst 1 del af min rejse ved, at det var med en hvis 
usikkerhed, at jeg stillede til start i Vordingborg den 19 juli. Jeg 
glædede mig også til at komme i gang og var super glad for at 
mine to børn Anders og Anne var der for at sige farvel til mig. 
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Foto Janne Jensen  

FØDSELSDAGEN 

Den første etape(prolog) på 42 km til Maribo kunne jeg nok klare. 
1 etape fra Maribo til Flensborg over Sydfyn skulle jeg nok også 
klare 193 km.  Den blev kørt den 20 juli som var den dag jeg blev 
53 år og ikke nok med det, så skulle vi også igennem min fødeby 
og alle som kender mig, ved at jeg kan bo hvor som helst på 
denne klode, men Svendborg og Sydfyn vil altid være derfra min 
verden går. Dette ville jeg have med. Mine forældre valgte at tage 
mod mig i Spodsbjerg på Langeland, da vi kom med færgen og vi 
fik også 5 min sammen her.  
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Det betyd rigtig 
meget for mig, at 
de dukkede op, selv 
om jeg er blevet 53, 
så var det vigtig for 
mig, at de så mig i 
dette for mig store 
projekt. Senere på 
dagen rullede vi 
også over 
Svendborg 

sundbroen og her kunne jeg stille og rolig se Svendborg sygehus 
hvor jeg var blevet født 53 år tidligere samt Sct. Jørgens kirke 
hvor jeg er døbt og konfirmeret og jeg kunne også se broen ved 
Kogtved Søfartsskole, hvor jeg har haft en stor de af min 
opvækst. Jeg fik endnu engang bekræftet, at når man kører over 
Svendborgs sunds broen, så findes der ikke nogen flotter udsigt 
end denne på hele jorden. Vi nåede til Flensborg og 1 etape og 
min fødselsdag var overstået og jeg var glad og tilfreds.  

SYDOVER 

Næste dag skulle vi kører 210 km ned gennem Tyskland og jeg 
skulle rigtigt afsted væk fra Danmark. Da jeg vågner tidligt lørdag 
morgen have jeg det igen rigtigt dårligt, kvalme og klumpe i 
halsen og jeg kunne slet ikke overskue, hvordan jeg skulle komme 
videre. Jeg ringe til min far og fik en snak med ham. Han har altid 
den indgangsvinkel at der er en løsning på alt og bevare roen. Jeg 
skulle bare forsætte, for jeg kunne. 
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Det gjorde, at jeg faldt 
lidt til ro, men jeg have 
svært ved at spise 
noget og de andre 
skulle jo ikke se, at man 
ikke var på toppen. 
Dagen blev bedre og 
bedre jo længere vi 
kom ned igennem 
Tyskland, Jeg var godt 
træt efter de 210 km 
men nu have vi kørt 
den længst af alle 

etaperne. De næste par dage var lidt på samme måde. Vågnede 
med uro men det blev bedre i løbet af dagen og var væk om 
aften. Så nu viste jeg, at jeg bare skulle på cyklen om morgen 
også gik det. Jeg måtte jo også konstatere at min fysisk tilstand 
var god nok til at kører til Paris. Det var det mentale det handlede 
om. Efter et par dage i det flade Tyskland begynde det at går op 
af. Den første udfordring var Caurbag stigningen i Valkenburg. 
Der var lidt diskussion omkring hvordan holdet skulle kører på 
denne stigning. Her sejer fælleskabet, da holdet kørte samlet over 
i flot still. For mig var det en lille sejr, da stigning er kendt fra 
Amstral Gold race. Her kom min kærlighed til cykling igen For 
andre var det nok bare en bakke. Dagen efter kom det, som alle 
have talt om, Mur De Huy. Afslutning på La Fleche Walonne forgår 
her. Jeg måtte desværre stå af ca. 400 m før toppen, da 
plusmåleren for førstegang viste 100 % af min max plus. Så 
muren står der stadig og venter på mig.  
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Dagen før 
ankomst til Paris 
blev en af de 
hårdeste 
cykeldage jeg 
har oplevet. 166 
km, 1500 højde 
meter og 
temperatur op til 
43 grader i et 
utrolig flot 
Champagne 
distrikt. Jeg tror 
at jeg drak op til 
10 l væske på 
turen den dag. 

Jeg huske tydelig det sidste stop vi have ca. 20 km før mål. Jeg 
sætter mig bare ned på græssen helt færdig. Her fik vores 
mekaniker Jørn sagt, at jeg skulle stikket hovedet ind under en 
vandhane for at køle lidt ned. 5 min her og jeg var total 
flyverende de sidste 20 km.  

ENDEN ER NÆR 

Den sidste aften var der en vis ro i kroppen. 111 km og jeg var i 
Paris. Den sidste dag var en lang og meget varm dag. Over 40 
grader til sidste. Vi kørte først til vores samlingspunkt som var ca. 
35 km før Paris, herefter gik det mod Paris langs floden. Da vi 
manglede 15 km skulle holdet ud i Parises gade. Det var 
stressende, med frem gik det. Da vi manglede 1,5 km og lige var 
ud for Eiffeltårnet blev der meldt om store huller i højre side og 
lige pludselig også i midten og da have jeg så to muligheder, at 
lave en Peter Sagan (hoppe over dem) eller dreje uden om dem. 
Jeg valgte desværre det sidst og jeg var på vej ned i asfalten. Jeg 
råbte, det sket bare ikke for dig Klaus. 4600 km have jeg kørt i 
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2018 uden uheld og så var det slut. Mange tanker gik rundt i 
hovedet på en. Så gjorde du det ikke. Jeg kunne nu vælge at lave 
en Neymar og blive båret ud eller gøre som Rolf Sørensen gjorde 
da har styrtede 5 km før mål, iført den gule trøje, i 1991 udgave 
af Tour de France, han kørte videre trods brækket kraveben og 
kom i mål. Jeg valgt det sidst og kom i mål med nogle ømme 
ribben. Det var en meget mærkelig følelse, at står der og at det 
hele nu var slut og jeg var ikke rigtig glad, for jeg var jo styrtet.  

Det tog et par dagen før jeg 
kunne sige til mig selv, du har 
faktisk kørt på cykel hele vejen 
fra Vordingborg til Paris eller 
fra Gåsetårnet og til 
Eiffeltårnet. Da jeg står der ved 
Eiffeltårnet og var styrtet 
kunne jeg næste ikke 
overskue, at cykle de sidste 5 
km tilbage til hotellet. Det 
lykkes dog med lidt morelsk 
støtte fra vores mekaniker 
Jørn. Endnu en gang tak til 
Jørn. 

Da vi ankom til hotellet gik det hurtig med at får pakket vores 
cykler ned i bilerne, så de kunne komme hjem. Herefter op på 
værelseret for at får et bad og se hvor store skade jeg have fået. 
Lidt blå mærker og øm ryg. Jeg valgte at tage et par piller og så 
ud at spise med de andre, der ikke have deres familier med. Vi 
have en rigtig hyggelig aften og jeg have det fint.  Kunne ikke 
grine så meget. Jeg vågnede kl 3.00 om natten til lørdag med 
voldsomme smerter i ryggen og tænk at det var lidt træls når jeg 
først skulle hjem søndag aften med bus. Jeg kontaktede min 
rejseforsikring og de sagde at jeg bare skulle kontakte 
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skadesturen og så måtte vi se hvad de sagde. Jeg tog så afsted 
mod nærmeste skadestue og brugte så de næste 4 timer her. En 
blandet oplevelse, En del af personalet kunne kun fransk og det 
var ikke deres problem, at jeg ikke kunne dette. Jeg kom dog ind 
til lægen og fik også en røgten fotografering af min ryg. Intet 
brækket med nogle bøjede ribben. Jeg fik en recept med mig. En 
anden ting jeg oplevere var, at der jeg ankom til skadestueren så 
var der min. 25 mennesker og jeg tænkt at det kommer til at går 
Lang tid for at får alle de mennesker igennem. Det skulle de heller 
ikke, for det var åbenbart bare mennesker der ikke have andre 
steder at går hen. De blev på et tidspunkt smidt ud af en meget 
vred sikkerhedsmand. Tidligere på dagen have jeg en anden 
oplevelse som påvirkede mig. Vi kørte langs floden og på et 
tidspunkt holdt vi en pause under en bro og da man kiggede op 
under, var der bare fyldt med soveposer. Det var her de 
hjemmeløse sov, et trist syn, men også på skadesturen den måde 
de blev behandlet på. På et tidspunkt var der en mand som bare 
lå og jammede og tog sig til maven. Ingen tog sig at dette. Jeg 
tror ikke helt det ville ske på et dansk sygehus, men jeg kan 
selvfølgelig tage fejl. 

Da jeg lidt senere på dagen kom en på apoteket var jeg allerede i 
forsvarsposition men hensyn til at kommunikere. Her mødt jeg en 
venlig apoteker, der kunne engelsk og var god til at forklare 
hvordan og hvor meget jeg skulle tage at de forskelige ting. Jeg 
fik også sendt min journal til forsikringen og de valgte hurtig at 
vurdere, at jeg ikke skulle med bus hjem, man at de kunne skaffe 
et fly hjem søndag morgen.  
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Dog på businessclass, men det 
måtte jeg så leve med. Så 
søndag den 29 juli omkring 
middagstid var jeg hjemme i 
Bakkely i Kalundborg efter 10 
dages rejse/ferie/cykeltur, som 
jeg aldrig kommer til at 
glemme og som jeg er dybt 
taknemlighed for at have 
gennemført. Her 6 uge efter er 
rygge prolemmer næste væk 
og jeg har cyklet igen og det er 
mange år siden jeg mental har 
haft det så godt. Jeg ved godt, 

at det ikke vare ved, så jeg tænke allerede over hvad mit næste 
cykelprojekt skal være. Det er for tidligt at sige noget om det nu 
men kan røbe så meget, at der forhandles på højeste niveau. Det 
bliver helt sikker noget med at støtte Børn og deres familie, der 
har diverse udfordringer i det daglige. 

Epilog: I de høje bjerg 

Det store spørgsmål er så, hvad fik jeg ud af dette projekt. 

At man kan meget mere fysisk end man tro, men det hele handler 
om det mentale. 

Det er vigtigt at sige højt, hvordan man har det, elleres kan andre 
jo ikke hjælp.  

Det er ikke en svaghed at bede om hjælp 

Det er godt med familie og venner omkring til at støttes sig 

Vi lever i et faktisk land, men verden omkring er også stor 
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Håber, at jeg har lært hvordan man skal takle modstand og at 
motion og mål er et godt middel mod depression og angst. 

At det er dejligt at være med til yde noget for en sag. I dette 
tilfælde julemærkefonden. 

Lige nu føler jeg, at jeg er helt oppe i de høje bjerg, der var kun 
de største kommer. Navne som Fausto Coppi, Luis Ocana og Eddy 
Merckx, som Jørgen Leth ville have beskrevet det.  

Skulle der være nogen der har lyst til at hører mere om min tur, 
er de velkommen til at kontakte mig, det gælder også hvis der er 
nogen der synes det kunne være en god ide, at jeg kom ud og 
fortalte om den proces jeg har været igennem. 

Klaus Larsen 

Kalundborg 11 september 2018  

 


