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FORORD 

Jeg vil ønske, jeg kunne påstå, at det altid havde været en barndoms-
drøm at cykle fra Danmark til Sydafrika, men så romantisk forholder 
det sig desværre ikke. Alligevel er jeg ret overbevist om, at de første 
frø til denne rejse blev sået i den tidlige forårsmuld. Jeg tilbragte to et 
halvt år af mine første fire i Namibia, i det sydvestlige hjørne af Afrika. 
”Zebra” var et af mine første ord, og min første ven hed Andrew – han 
var sort. Da vi flyttede fra Namibia til Danmark, gik der ikke længe, 
inden jeg spurgte mine forældre, hvornår vi skulle hjem til Afrika. 
Som sagt, blev frøene sået tidligt.

Jeg har siden været ”hjemme” flere gange. Jeg har været tilbage i 
Namibia, og ydermere, før denne cykelodyssé, rejst i otte andre afri-
kanske lande. Min tidlige relation til Afrika har helt sikkert sat sine 
spor og bidraget til den interesse og passion, jeg har for kontinentet 
i dag. Mit særlige forhold til Afrika anser jeg som grobunden for, at 
denne på mange måder skøre og vilde cykelrejse bare måtte realiseres. 

Da jeg tirsdag eftermiddag d. 18. august 2015 rullede ud af Kon-
gens Have med følgeskab af mine tre gode kammerater Kristian, An-
ders og Jakob, var det dog ikke hensigten, at jeg skulle cykle hele vejen 
til Kap det Gode Håb, Sydafrika, men sådan gik det altså. Nye drøm-
me udvikler sig ofte undervejs, og beslutningen om at forlænge cykel-
rejsen står tilbage som et af de bedste valg i livet, jeg hidtil har truffet.

Cykelrejsen startede som et fundraisingprojekt, jeg sammen med 
Kristian, Anders og Jakob tog initiativ til. Vi kaldte projektet Ride 
to Education, da alle de indsamlede økonomiske midler gik til et ud-
dannelsescenter i den gambiske by Sifoe. Ved afrejse havde jeg altså 
tre ualmindeligt gode venner med mig, og slutdestinationen var Si-
foe i Gambia, men da vi efter 8.226 kilometer på de europæiske og 
nordvestafrikanske landeveje ankom, var jeg simpelthen ikke klar til 
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at sætte mig ind i Thomas Cook-flyveren og vende hjem. For mit ved-
kommende var det som at være påbegyndt en medrivende og rørende 
bog uden at læse den færdig. Jeg besluttede derfor at fortsætte yderlige-
re 11.915 kilometer til Kap det Gode Håb, Sydafrika. Med andre ord: 
Afrika syd for Sahara. 

Det er vigtigt at pointere, at Ingen mad til doven mand ikke kun 
er beretningen om min cykelrejse fra Danmark til Sydafrika. I lige så 
høj grad er det historien om de fantastiske og interessante personer, 
jeg mødte på den lange sydgående rute. Mangfoldigheden, gæstfrihe-
den og kærligheden var slående, og farverigdommen på det afrikanske 
kontinent, fra top til tå, berigede mig. Når det er sagt, må jeg dog også 
erkende, at Afrika er alt andet end et glansbillede, og derfor har jeg 
også forsøgt, med udgangspunkt i mine oplevelser og de personer, jeg 
på rejsen har mødt, at give et nuanceret indtryk af det afrocentriske 
verdensbillede på både godt og ondt. Med det afrocentriske verdens-
billede mener jeg vigtige sociale, kulturelle, politiske og økonomiske 
spilleregler, der gør sig gældende, herunder nogle af de udviklingsmæs-
sige udfordringer, som kontinentets befolkning står over for. 

For mit vedkommende blev rejsen en læringsproces, som jeg reflek-
sivt behandlede på landevejen ved at tænke over mine observationer og 
nedskrive i udførlige dagbogsnotater. Jeg håber, min skildring af det 
afrocentriske verdensbillede, som jeg oplevede det, kan være grobund 
for konstruktive tanker og samtaler. Samtidig håber jeg naturligvis, at 
beretningerne fra livet som nomadisk cykelrejsende i Afrika (og Euro-
pa) både kan underholde, inspirere og varme. Bogen er skrevet i dag-
bogsform med min cykelrejse som fundament for mødet med Afrika. 
Alle personer, livshistorier, steder og rejseberetninger, der fremgår i 
bogen, er virkelige. Forbehold tages for eventuelle forkerte oplysninger 
forårsaget af samtalens misforståelser eller ved tolkningsprocessen i 
oversættelsen fra virkelighed til tekst. Jeg har på intet tidspunkt be-



vidst manipuleret med virkeligheden. Generaliseringer i bogen bygger 
på mine oplevelser og fornemmen og skal tages med et forbehold, da 
Afrika er utrolig forskelligartet og komplekst. De udviklingsproble-
matikker og afrocentriske spilleregler, der belyses, er ikke nødven-
digvis et fuldstændigt billede, men kildens eller min opfattelse. Alle, 
inklusive mig, har en forforståelse af udvikling som koncept, og hvad 
det indebærer. Det er vigtigt at have i mente, når jeg skildrer udvik-
lingsproblematikker i bogen. 

Tilbage er der kun at sige: Spænd cykelhjelmen, og forbered dig på 
både medvind og modvind.  Afrika – kontrasternes kontinent – venter 
forude.   

Kærlig hilsen Sune 




