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Tioårig cyklist fast på Åland
Denizart Simoes har ägnat de senaste tio åren åt att cykla runt jorden.
Totalt har det blivit 200.000 kilometer. 100.000 återstår, sedan är han med i Guiness Rekordbok.
Om han kommer från Åland vill säga. Mycket talar för motsatsen.
CYKLING Till att börja med är cykeln trasig. Ramen gick tvärt av någonstans i Finland. På något sätt,
möjligen inte alls hjälpt av en myckenhet brist på engelskakunskaper, fick han tag på ett sämre begagnat
exemplar nästan gratis. Den drar i sin tur en släpkärra full med tält, kläder, diverse pärmar, mappar och
prylar. Och den trasiga cykeln.
Sträckan Tammerfors-Åbo avverkade han skjutande ekipaget framför sig. Det var för tungt att dra bakom
cykeln.
- Det går inte! Och med den trasiga cykeln, det är omöjligt om det bara lutar lite uppför. I Holland hade det
kanske fungerat. Men inte här i Finland, säger Simoes uppgivet.
Han visar upp tidningsklipp från hela världen. Ofta med komplett med bild. Simoes utanför bar i England,
Simoes utanför hus i Belgien, Simoes på väg från Nokia. Den är han särskilt stolt över, och visar upp.
Ålandstidningens utsända förstår inte ett ord. Artikeln är på finska. Situationen reds ut. Här pratas mest
svenska. Möjligen engelska. Mer sällan finska.
Simoes slår ut med armarna och skrattar högt.
- Är det sant? Jag trodde bara ni var tvåspråkiga här. Då förstår jag.
Alla hjälper gratis
Han fortsätter rota bland papprena. Gratisbiljetter från DFDS, Stena och Silja. Alla ställer upp. Gratis
boende, pengar till mat. En soffa här, mat där.
- Schweiz är bäst. De älskar cyklister. De slänger pengar åt en bara man visar sig på gatorna.
Det är nämligen så han lever. Sedan han startade från Ushuaia i södra Argentina för tio år sedan har han
livnärt sig på att ta tillfälliga jobb och på att få hjälp av vänliga människor. Allt för att klara av att slå
världsrekordet. I bland lyckas han ro iland något lokalt sponsoravtal, och när han passerar någon intressant
händelse har han fotograferat och sålt bilderna till närmaste tidningsredaktion.
Så kom han till Finland.
- Nu är jag pank. Jag har ingenting. Finland är inte, tja, inte så bra. Skandinavien är svårt. I andra länder går
det mycket bättre.
Nu gäller det att ta sig vidare. 100.000 kilometer återstår. Frågan är bara hur.
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