
NÅR GAMLE MÆND GÅR CYKEL-AMOK 

PER ALLAN JENSEN 

Jeg har altid drømt om at gennemføre en lang cykeltur, og i august-september 2017 lykkedes det så 

endelig. Kom og hør om, hvordan jeg sammen med min cykelmakker i løbet af 34 dage cyklede 

3.357 km. fra Kbh. gennem Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Slovenien og Kroatien til det sydligste 

Italien. Jeg vil – ud over at fortælle om de steder, som vi passerede – også komme ind på de 

praktiske forhold omkring sådan en tur, herunder ting som fysisk forberedelse, pakning, rutefinding 

og overnatning. Samt om fornøjelsen ved at spise sig gennem en masse dejlig mad og så alligevel 

tabe fem kilo og komme i super form. 

 

 
 

Per skriver om sig selv: 

 

Jeg er født i 1951 og tog matematisk studentereksamen i 1970. Efter et par år i den gryende EDB-

branche tog jeg en uddannelse som civilingeniør med speciale i EDB, statistik og 

operationsanalyse, og siden dennes afslutning i 1978 arbejde jeg i EDB-branchen, afvekslende med 

lidt undervisning på højere læreanstalter.  

 

Jeg har siden rejst i mange lande (i alt 133 pr. marts 2019) og besøgt samtlige kontinenter, men det 

er stadig Asien (og ikke mindst Nepal), der står øverst på min liste over foretrukne rejsemål, stærkt 

efterfulgt af Mellemamerika (specielt Guatemala). Af andre længerevarende rejser kan nævnes et 



par måneder i USA, 2-3 mdr. i det nordlige Sydamerika, 2-3 mdr. i Australien og New Zealand, 2 

måneder i Kina-Tibet-Nepal-Bangladesh-Indien og 2 måneder i det sydlige Sydamerika (samt 

Antarktis). Sammenlagt har jeg de sidste 48 år tilbragt over 8 år på rejser i udlandet.  

  

Af mere eksotiske oplevelser kan nævnes besøg på Galapagosøerne, skiløb i Bolivia i 5.600 meters 

højde, trekking i Nepal (8 gange), til fods tværs over Mt. Kenya samt dykning i mexicanske huler og 

på Great Barrier Reef (hvor jeg tog dykkercertifikat). Mine rejser har ofte fokus på natur og fysiske 

aktiviteter (bjergvandring, dykning, kano, mountainbike, ski, motorcykel etc.). Jeg rejser nogle 

gange alene, men også gerne sammen med venner - eller med min kæreste eller min datter. 

 


