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villy Søgaard, 80 år, kom uventet 
med på en overraskende odyssé på 
et usædvanligt køretøj – en rickshaw 
Øresund rundt

Af Terkel Spangsbo Foto: Kurt 
Pedersen

Villy Søborg siger om sig selv, at han 
er lettere dement, men trods alt ikke 
mere end at han husker de fire dage 
Øresund rundt med vind i håret. De 
står som en fantastisk oplevelse med 
superforkælelse.

Han blev af sin kommunale kon-
taktperson ”parret” med Kim og sat i 
en af de rickshaw der i kortege ville 
bevise, at det var muligt for ældre at 
komme på langfart. Som beskrevet i 
artiklen ”I rickshaw på langfart” havde 
organisationen Vind i håret i detaljer 
planlagt rute, overnatning, oplevelser 
undervejs og fundet chauffører, pilo-
ter kaldet, samt skaffet økonomi, så 

deltagernes betaling kunne indskræn-
kes til lidt mere end kostpenge.

Kim og Villy fik Mikkel Hass som 
pilot og han viste sig ikke kun som 
en god pedalatlet, men også som en 
fremragende historiefortæller, husker 
Villy Søgaard.

- Til gengæld talte vi stort set ikke 
om sygdomme og skavanker!

Skønne Danmark (og Sverige)
ruten var lagt naturskønt i både Dan-
mark og Sverige. Cykler er bandlyst på 
motorveje, men det drejede sig hel-
ler ikke om at komme hurtigt rundt, 
men smukt rundt. Og det blev smukke 
dagsmarcher, fortæller Villy Søgaard, 
der selv har været meget aktiv cyklist. 
I de senere år er Villys private ture 
holdt sig på Amager. 

Det trak i Villy for selv at blive 
rickshaw-pilot, men det blev ikke på 

denne tur. Piloterne har fået undervis-
ning i at køre cyklerne, så sikkerheden 
var i orden.

- Men vi skulle da selv hjælpe til 
undervejs. Det var os i kabinen, der 
skulle vise af, når vi skulle dreje, siger 
han med det bredeste grin i verden.

Mere forkælelse
Pauser og længere spisestop var nøje 
udset af arrangørerne.

- Der var både frokost og eftermid-
dagskaffe i det fri. Vi have en følgebus 
med, som fragtede bagagen og kom 
med mad, kaffe og kage, fortæller Villy 
Søgaard.

Andre stop var blandt andet på 
svensk ældrecenter og i en børnehave, 
hvor børnene først var noget generte, 
men da ungerne havde fået prøveture 
i de ”nye” køretøjer, overgav de sig.

Nu ser Villy frem til en gensyns- og 

kigge-billeder aften i september.
- Jeg er da helt klar over, at der har 

været meget planlægning før sådan 
en tur kunne gennemføres, og det kan 
godt være, at jeg ikke er helt skarp på 
nogle af detaljerne, men fornemmel-
sen af, at jeg har været med på en fan-
tastisk tur, den har jeg i al fald.

- I Sverige blev folk meget 
overraskede over vores kortege. Det 
var som om, man allerede er mere 
vant til rickshaw i Danmark, siger 
Villy Søgaard, der fik sin debut som 
rickshaw-passager på denne tur.

Villy Søgaard har haft en klassisk 
opvækst for en kastrupdreng. 
Begyndte som arbejdsdreng på 
Glasværket, blev indbærer og 
anfanger og har siden kørt stor 
lastbil, været murer og til slut job i 
lufthavnen i 36 år.

En livsoplevelse på afbud

PLANER FOR TUREN
Dag 1 Start fra Lyngby-Taarbæk. 

Med stor festivitas bliver karavanen 
af rickshaws, passagerer, piloter og 
personale sendt af sted på ruten.  
Første frokoststop bliver på Vedbæk 
skole, hvor nogle legekammerater 
til cykling uden alder, Fars Køkken-
skole, har fået en 7. klasse til at lave 
mad og servere for den rullende 
karavane. Vi får generationerne til 
at mødes og får fantastiske ople-
velser sammen. I Helsingør venter 
der karavanen en lokalt guidet tur 
med Henrik, der er pilot på de kan-
ter. En rundtur på bl.a. kafferisteriet 
og forbi Kronborg. Så går turen med 
færgen over til Helsingborg, hvor 
der venter gæsterne aftensmad og 
overnatning på hotel. 

Dag 2 Nogle skønne cykelentu-

siaster i Helsingborg arbejder på at 
starte en lokal afdeling af Cykling 
utan ålder i byen. De guider rundt. 
Måske til rhododendronhaven, hvis 
de blomstrer eller andre skønne ste-
der i byen. De gør også karavanen 
følgeskab på vej mod Landskrona, 
hvor vi skal fordi Barsebäck og hvor 
der er spisning og overnatning for 
deltagerne i Landskrona. 

Dag 3 I Bjärred venter der fuld-
stændig fantastisk tur med cyklerne 
ud på en 100 m lang bro, hvor Sjö-
badet ligger med en skøn restaurant, 
perfekt med den lækreste mad og 
skønne fotomuligheder. I Lomma 
skal vi forbi på visit hos Isfabrikken, 
hvor vi bliver mødt af vores venner 
fra Cykling utan ålder fra Malmö, 
som gør os følgeskab til den store 
afslutning på Clarion Hotel og Con-
gress i Malmø 


