
Sønderborg – Bruxelles. 

800 km for at møde ”de to mure” 

 

Med afgang søndag d.30 juni og ankomst i Bruxelles onsdag d.3. juli eftermiddag, ville det 

blive ca 800km på fire dage. 

På første dagen indgik en tur fra Glückstadt  med færge over Elben. Da jeg nærmede mig 

færgen kunne jeg se forenden af dækket nærmest lyse gult. 

 

Det var et hold " rynker" fra Århus, på deres årlige tur til Paris. De var interesserede efter at 

vide hvor jeg var på vej hen. Da de fik det oplyst, var der et par stykker der syntes " det var 

sejt" De bød på mad, så det gav frikadeller og kartoffelsalat. Ikke værst. 

 

 

 

På anden dagen gik turen fra Hemmoor til 

Lingen Am Ems. I Tour de France sprog " en 

transport etape" 

                

 

Så blev det tirsdag og jeg krydsede grænsen til Holland. Der var skiltet, at nu var jeg i 

Holland, ellers ikke nogen kontrol. Her kan Dansk Folkeparti lære noget. 



 

Tirsdag blev også dagen med udfordringer af teknisk art. Min Gps gik død efter ca 65 af 

dagens 200km, så resten af dagen, klarede jeg med min telefon og venlige hollænderes hjælp. 

Målet for dagen var Eindhoven, men det måtte jeg opgive, idet der havde været for meget 

"fjumrekørsel". Der var heldigvis en ung mand der var bekendt med et hotel i byen Uden. 

Byen lå sydpå, den retning jeg skulle, så jeg ankom til Uden ca 2130 Her var både værelse og 

aftenmad. På hotellet fik jeg genoplivet min Gps. 

Jeg startede onsdagen med at bede Gps om at beregne en rute til Eindhoven som var dagens 

oprindelige startsted. Beregningen lykkedes, jeg kom til Eindhoven og tilbage på min ønskede 

rute. 

Indkørslen i Bruxelles var et antiklimaks på de sidste dages lange etaper på forholdsvis rolige 

veje. Det tog ca 1time, hvor det meste af kørslen foregik på fortovene, at komme fra 

bygrænsen til hotellet, hvor min kone og bekendte tog imod mig. 

Torsdag aften var der hold præsentation, og vi fik viftet med dannebrog.   

Om fredagen var jeg ude at cykle lidt af Tourens 1. etape. Det blev bla. til Bosberg og Mur de 

Geradsbergen. 

Alting har en ende, og søndag blev bilen pakket så vi kunne vende hjem efter nogle dage med 

mangeartede positive oplevelser. 

 

Helge Krogh                                 

 



 


