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Jeg har været på en rejse. En stor en af slagsen. Den fysiske del foregik i Alperne og den mentale 
del foregik i mit hoved……og det hele begyndte i februar 2007. 
 
 
Februar – mørkt, koldt, længsel efter sol og varme, længsel efter at cykle på Operaen udendørs, 
længsel efter at cykle opad, finde rytmen, gå ind i sig selv, bare være i nuet …… Og så høre ”det 
synes jeg da er en god idé” – a hva´? Sagde hun det? Sagde hun, at hun syntes, det var en god idé, at 
jeg kunne tænke mig at køre i alperne i august – uden familien, men sammen med andre med 
samme lyst til bjergkørsel? Ja, s´gi gjorde hun – kone jeg elsker dig, ikke kun p.g.a. dette, men også 
p.g.a. dette.  
 
Nu er det ikke sådan, at jeg ikke har kørt på Operaen siden oktober 2006 – jeg har faktisk ikke gjort 
andet. Sat op i kælderen på traineren er perioden gået med periodiseret træningsplan, god musik og 
træningsfremgang. Og så en tur i skoven på MTB´en om lørdagen. Det er fedt at cykle! 
 
Og målet med det hele er at være i god form. Også når der skal køres med motionscykelklubben. 
Men i februar fik jeg et mere specifikt mål – Alpetur i uge 34 med Dan Frost Cykelrejser. Det var 
nemlig hans hjemmeside jeg sad og kiggede på da hun sagde den forløsende sætning om den gode 
idé. Og det var såmænd en artikel i Cykel-Motion Danmark om Alpeturen, der havde fået lysten til 
at boble påny og ført mig til Dan Frosts hjemmeside. En hurtig konferering med arbejdet og 
feriefridagene blev bevilget i uge 34. Vupti – jeg skal til Alperne! At der så lige blev skiftet arbejde 
med deraf følgende nye aftaler gjorde bare det hele mere spændende (læs: stresset!) 
 
Og endelig er tiden så kommet – foråret og sommeren er gået med træning, motionsløb af de 
bakkede slags, masser af gentagen bakketræning, stående, siddende, høj kadence, lav kadence 
o.s.v.. Formen er forhåbentligt timet rigtigt – ellers bliver det ikke rigtig sjovt. Og da jeg rejser 
alene bliver det da også spændende at møde de mennesker man skal dele de næste mange 
strabadserende dage med. I Kolding hvor jeg skal stige på bussen møder jeg de første og der bliver 
straks hilst og snakket – det skal vist nok gå! 
 
Busturen er som busture er – på den ene side for lang og ubekvem (for folk i vores alder!), på den 
anden side spændende fordi vi forventningsfulde er på vej mod det vi så gerne vil – cykle i et nyt 
landskab. Søvnen er sporadisk, ikke særlig dyb og man kan da godt blive lidt nervøs for om 
kroppen og hovedet er klar til den første tur. 
 
Lørdag formiddag rammer vi det første af 3 overnatningssteder kl. 9.30 i byen Moutiers. Halvanden 
time senere er alle 36 mand indkvarteret, cyklerne er taget ud af traileren og klargjorte og så er der 
afgang. Sådan! 
 
Dag 1: Moûtiers – Meribel – Courchevel – Moûtiers: 
75 km og 1940 højdemeter. 



I bussen gruppeinddelte vi os selv og de 3 grupper bevæger sig af sted mod det første bjerg – 
Meribel. Kroppen fungerer dælme – på trods af den manglende søvn og smilet breder sig over hele 
hovedet. Det er jeg så absolut ikke ene om kan jeg se. Snakken går her i gruppe 1 – Dan lægger et 
jævnt opvarmningstempo – og efterhånden finder man ud af hvem de andre er. Ikke fordi man lige 
altid kan huske navnene, men cyklerne – de ryger lige ind på lystavlen. Ham på Kuota Kredoen ved 
alle hvem er – at han så hedder Michael og er fra Solrød finder vi ud af senere. Opad, opad, snakken 
forstummer lidt, GPS-gutterne fortæller om stigningsprocenter og kroppen lærer hurtigt at kende 
forskel. Solen skinner på os, alt er godt……. Michael er gået i udbrud, Stig og jeg kører op til ham 
og vi følges ad til toppen i godt 1600 m. højde. 
Vel oppe venter følgebilen med Isa og Jan. Dem skal vi de følgende dage blive rigtig glade for at se 
– de har det tørre tøj, mad og drikke, godt humør og så fotograferer de os!   
 
Nå, efter lidt at drikke går det nedad samme vej – der skal lige tilvænnes til at køre stærkt nedad – 
især når der er hastighedssænkende foranstaltninger (brostensbump) undervejs gennem byen! Efter 
frokost i en lille by skal vi til det igen – opad. Opad mod Courchevel. Ikke Courchevel 1550, heller 
ikke Courchevel 1650 og ej heller Courchevel 1850, men Courchevel Altiport i knap 2000 m. højde, 
altså helt op til flyvepladsen eller rettere flyverampen. Fra en lille horisontal plads kører flyene 
nedad en asfalteret rampe og vupti er de i luften. Hvor må det være fedt at flyve mellem de bjerge! 
Men alt det så vi jo først da vi var kommet op. Michael ligner et forårskådt føl og kan selvfølgelig 
ikke lade være med at gå i udbrud. Skal – skal ikke tankerne kører et øjeblik rundt i hovedet og skal 
vinder. Afsted efter ham – man er vel kåd og sammen kører vi længe indtil han må melde træthed. 
Så sidder man der alene, hvilket jo både er en velsignelse – man kan køre helt sit eget tempo – og en 
forbandelse, fordi man skal holde sit eget tempo. Ingen til at hjælpe og man vil i hvert tilfælde ikke 
hentes, så det er bare derudaf eller rettere opad. Alene er man så alligevel ikke for gruppe 2 og 3 var 
startet før os i gruppe 1, så der er da nogen at sige hej til når vi mødes. Bortset fra det er der rytme i 
kroppen, udsigten er ikke ringe (jysk underdrivelse) og glæden ved overhovedet at være lige her på 
min cykel overstråler alt. Nogen kører godt på vrede – jeg kører bedst på glæde. Opad, opad lige 
under syregrænsen, benene arbejder, hjertet pumper under kontrol, sveden springer, hovedet er 
næsten tanketomt, det kører bare…….. Foran kæmper Lars fra hold 2 – han vil bare ikke hentes og 
det bliver han heller ikke. Det griner vi lidt af mens vi ser et fly lette fra den føromtalte Altiport. 
 
Vi skal nedad igen – solen skinner, vejene er tørre og der går lidt Yihaa i den (sådan på den 
ansvarsfulde forsørger manér). Efter opsamling bliver der hamret mod Moûtiers ad en større vej – 
der er jo en skiltespurt forude! Godt brugte er det eneste at gøre at sætte sig på hotellets café og 
nyde en velfortjent sandwich med øl, cola, grande café eller hvad man nu lyster. Og så fortælle 
røverhistorier – eller bare snakke. Nogen tager en morfar, jeg laver strækøvelser, tager et bad, 
vasker tøj og kigger på pulstal, højdemeter og tænker lidt på hvad der egentligt er sket i dag. 
 
Dagen ender med en god middag, opsamlingssnak om dagens tur, orientering om næste dags tur, 
små fif, hyggesnak, mere kaffe og cykelsnak. Det er faktisk ret fedt at være blandt mennesker for 
hvem det er helt almindeligt at have en cykel, der koster en mindre bondegård og som godt vil 
betale for at komme til at køre på cykel – opad! Ingen forklaringer, intet forsvar, sådan er det bare. 
 
 
 
 
 
 



Dag 2: Moûtiers – la Plagne - Notre-Dame-du-Pré – Moûtiers:  
79 km og 2260 højdemeter. 
Det er morgen. Vågner tidligt. For tidligt. Forsøger at falde i søvn igen. Kan ikke. Min 
værelseskammerat Jan har det vist på samme måde. Hovedet er allerede fyldt af oplevelser, indtryk 
og forventninger. Jeg tror jeg har kørt på cykel hele natten. Det skal senere vise sig, at sådan foregik 
hver eneste nat. Og jeg er ikke den eneste. Mange i gruppen oplever det samme. Når lige at tænke 
”åh nej kan jeg nu cykle ordentligt i dag” før den tanke heldigvis overtages af en anden ”arhh hva´ - 
jeg skal jo ikke på arbejde, handle, hente børn, til møder – jeg skal cykle! Og det kan vi åbenbart 
godt på 5-6 timers søvn. 
 
Verden vågner – og heldigvis er værten også vågen. Jan og jeg er nogen af de tidlige 
morgenmadsspisere og m.h.t. morgenmaden har jeg været lidt nervøs, for fransk morgenmad med 
lyst brød, marmelade og en enkelt croissant kører man altså ikke langt på! Det er der dog tænkt på – 
med i bussen var der simpelthen en ordentlig ladning havregyn – fornemt.  
Solen skinner på os mens vi efterhånden samles foran hotellet. Klædt på i det nyindkøbte ”Dan 
Frost klubtøj” cykler vi hen til en bro i byen. Holdet skal foreviges og med latter i luften begiver vi 
os af sted til dagens glæder: la Plagne og Notre-Dame-du-Pré. 
 

 
En hel flok cykelglade (-gale?) mennesker 
 
I opvarmningstempo med Dan forest  cykler vi fra Moûtiers til Aime, hvor opkørslen til la Plagne 
begynder. Og vi skal helt op. Helt op til noget af den grimmeste arkitektur, der kan opdrives på et 
ellers så landskabsmæssigt smukt sted. Utroligt. Men sandt. Michael kan ikke nære sig, så han 
kører. Vi andre kigger lidt – på ham og på hinanden – og vi kan vist heller ikke nære os. Af sted 
efter ham. Vi når ham og kører længe sammen. Vejret er skiftet, skyerne dækker for solen og 



temperaturen er faldet – også p.g.a. højden. Vi mærker det ikke så meget – vi producerer rigelig 
varme! 
 
Er kørt fra de andre. Prøver at holde pulsen omkring de 175 slag/min. Synker ind i mig selv, bare 
træde ….. Kigger op, kigger ned, nyder sceneriet mens musklerne sender beskeder tilbage om den 
øjeblikkelige tilstand. Hva´ er nu det? Eller rettere hvem er nu det i den røde trøje? Er det Kim? 
Nej, det er Einar. Og han har fart på. Prøver at sætte farten op, hvilket næsten omgående har en 
opadgående effekt på pulsen. Sætter farten ned igen. Snakker lidt med Einar, da han kører fordi. 
Han rejser sig, sætter farten op – det ser dælme godt ud! Han ligner faktisk en bjergrytter sådan som 
han danser på cyklen. En fornøjelse og inspirerende at se på. 
Rytmen indfinder sig igen og da toppen nåes er glæden faktisk stor – så stor, at kulden ikke rigtig 
registreres. Den begynder til gengæld at indfinde sig, mens vi spiser frokostsandwich lidt længere 
nede. Og jeg skal lige love for at den indfinder sig på vejen ned. Min cykel ryster og jeg bliver 
nervøs for at der er noget galt med den. Det vil ligesom indvirke på resten af turen! Og som om det 
ikke er nok, bliver nedkørslen ikke den sjoveste, jeg har prøvet. Det er en balancegang mellem ikke 
at køre for stærkt og så alligevel skynde sig ned i varmen. Årsagen til rystelserne er nemlig ikke 
cyklen – det er mig. Jeg ryster som et espeløv af kulde. Og flere af de andre oplever det samme. 
Hvad kan vi så lære af det? Lyt til dem der har erfaringen – Dan havde faktisk sagt det: ” Husk 
skiftetøj, arm- og benvarmere, regnfrakke o.s.v. til nedkørslerne”. Havde vi lyttet? Ja. Havde vi 
taget det med? Nej! Men så kan vi lære det, kan vi! Det gentog sig ikke. 
 
Afsted igen – så vi kan få varmen. Gruppen kører næsten samlet op til Notre-Dame-du-Pré. Der 
snakkes og kigges ud over dalen, mens vi kører på et plateau, der nok er det fladeste vi har kørt i 
dag. Fra Notre-Dame-du-Pré er der en fabelagtig og teknisk nedkørsel til dalen. Masser af tætte 
hårnålesving giver god træning i selve teknikken med at bremse ned før svinget, slippe bremsen og 
læne cykel og rytter godt ned i selve svinget for derefter at træde til ”med kæden ude på 
møtrikken”. Et udtryk min værelseskammerat Jan brugte – når han kørte på flad vej! Ikke sært han 
havde tilnavnet ”Bomstærk”. Det er utroligt hvad en varm krop, varme fingre og en stabil cykel 
betyder for evnen, glæden og modet til at køre nedad – det var morsomt (igen jysk underdrivelse). 
 
Vel nede bliver der igen gjort klar til skiltespurt i Moûtiers – ud over stepperne går det. Jens snyder 
hele koblet, da han rykker i rette øjeblik. Godt set. 
 
Eftermiddagshygge på cafeen, strækøvelser, bad, aftensmad – en rytme, der er vældig nem at vænne 
sig til. Uendeligt mentalt afslappende, ingen travlhed, intet stress. I de bedste stunder glemmer jeg 
faktisk, hvad der venter på arbejdet, når jeg kommer hjem.  
Fødselsdag! Ikke min, men nordjyske Pouls. Kagen bliver desserten og der synges for den over 60-
årige. Ikke at man kan se det – alderen altså – og da slet ikke når der cykles. Hjemme i klubben har 
vi også nogle over 60 år og det er virkeligt inspirerende at se hvad de kan cykelmæssigt. Jeg vil 
være meget glad, hvis jeg kan cykle som dem, når jeg når dertil. 
 
 



 
Der slappes af efter dagens tur 
 
 
Dag 3: Moûtiers – Valmorel – Col de la Madeleine - St-Jean-de-Mauriennne:  
91 km og 2625 højdemeter. 
Ligger i sengen. Er lige vågnet. Flyttedag. Vi skal pakke sammen og cykle til St-Jean-de-
Mauriennne via Col de la Madeleine. Men først skal vi lige op til og ned fra Valmorel. Kroppen 
melder tibage, at der er en vis træthed i benene og noget lændeømhed. Det er prøvet før, så ….. 
 
Det skal vise sig, at blive en af de dage, hvor man går fra træthed, ømhed, tvivl og selvmedlidenhed 
til ren eufori. 
 
Vejret er overskyet, tørt og lidt køligt. Belært af gårsdagens rystende oplevelser er der pakket ekstra 
tøj i følgebilen. Og der er lagt en strategi for dagen – roligt op til Valmorel og så må vi se, hvad der 
er at skyde med på Madeleine. 
 
Opvarmning til Aigueblanche og så i gang med Valmorel. En lille gruppe kører – lader dem køre. 
Kører op sammen med Kim og efterhånden som vi kommer længere og længere op bliver det mere 
fugtigt. De sidste kilometer kører vi praktisk taget i skyerne – godt fugtigt er det. Tænker lidt på 
nedkørslen på fugtige veje. Den første gruppe venter på toppen og snart er vi alle oppe. På med 
regnjakken og ned igen. Vejen er faktisk fin – bred og gode oversigtsforhold – så den lille ængstelse 
forsvinder hurtigt. Men kolde er vi nu alligevel da vi mødes ved et Supermarché. Der provianteres i 



varmen og drikkes kaffe, selvom den bedste måde at få varmen på er at cykle. Så af sted går det 
mod Madeleine. Og det lykkes. At få varmen og komme i gang med opkørslen. Einar kører med det 
samme. Vi prøver ikke engang at gå med – han har vist hvad han kan. Kim og jeg tager også af sted 
fra gruppen. Sådan sidder vi længe i en god rytme og vi er kommet ind i skyerne og fugtigheden, da 
der pludseligt kommer en blæsebælgagtig lyd bagved os. Det er Jan! Ikke Bomstærk, men roeren 
Jan. Han har godt nok haft gang i den! På et tidspunkt går det faktisk nedad og der rykker han – vi 
andre kører med. Mine ben vil ikke helt som hovedet, så jeg slipper, sætter mig i mit eget tempo og 
ser dem forsvinde. Spiser en gel, drikker noget vand, bare træde. Der er langt endnu og der skulle 
komme et stejlt stykke på 10-11%. 

 
 
Vågner op af min døs for forude ser jeg 2 jeg kender – Jan og Kim. Da jeg ikke kører stærkere end 
før, må de jo køre langsommere end mig! Da jeg når dem ser de lidt brugte ud og vi joker lidt om at 
være punkteret – på den ene lunge! Det stejle stykke kommer og vi mærker det før vi ser det – vi 
kan faktisk ikke se det for bare tåge. Men opad skal vi – trykket i pedalerne øges og det triller, Jan 
og Kim falder af. Da det stejle stykke omsider er ovre (her er selvmedlidenheden begyndt) og et 
”fladt” stykke med 4-5 % stigning indfinder sig begynder tankerne allerede at kredse om, hvor 
dejligt det vil være, hvis det er sådan her hele vejen til toppen. Men nej. For ud af tågen kommer det 
næste stejle stykke. Åh for den da – der går lige lidt tid inden psyken indstiller sig på den kamp. 
Lænden er øm, benene er trætte og pulsen er lidt for ofte oppe i det røde felt. Løsningen bliver at 
stoppe et halvt minuts tid, få strakt lænden og ikke mindst få pulsen ned. Da jeg kommer i gang 
igen er det med en helt ny energi, for nu ruller det igen. Og da restauranten på toppen kommer til 
syne er det en mental sejr lige såvel som en fysisk. Kakaoen, colaen og det varme, tørre tøj og ikke 
mindst snakken med de andre gør godt. 
 



 
Kakao og cola på Col de la Madeleine 
 
Godt påklædt gør vi os klar til nedkørslen fra Madeleine. Og så sker forandringen. Et par hundrede 
meter nede skinner solen varmt på os og den forventede kolde tur ned er afblæst! Vejen er tør, 
hovedet er klar så der trædes. Nu skal vi ned. Svingteknikken fungerer, det er igen ren Yihaa, men 
på en noget mere grænsesøgende måde. Min bedste nedkørsel nogensinde. Både fartmæssigt, men 
også oplevelsesmæssigt. Det er bare så skægt. Og enormt koncentreret. Overhaler nogle af de andre 
og ligger lige i halen af Solrød Poul, hvilket også er tegn på, at det er gået godt. Vel nede i la 
Chambre er vejret så godt, at der rulles i bare ben og arme ind til hotellet i St-Jean-de-Mauriennne. 
Sikken en dag – fysisk op og ned, mentalt ned og op. 
 
Solen, varmen og glæden ved at cykle i sådanne omgivelser resulterer i en snakkende flok 
motionsryttere på vej mod hotellet. En snak der kun forstummer da der bliver lagt an til endnu en 
skiltespurt – for som Dan udtaler med et glimt i øjet: på hold 1 konkurrerer vi om alt: hvem der har 
den flotteste cykel, den dyreste cykel, hvem der ser bedst ud, hvem der kører den bedste spurt, 
hvem der kører bedst opad, nedad, ligeud, alt! De fleste af konkurrencerne får vi aldrig afgjort (gæt 
selv hvorfor!). Til gengæld får vi altid spist den sandwich, der venter efter turen – den ryger lige 
ned. Sammen med vand, cola, kaffe. Jeg tror ikke man kan spise for meget på sådan en tur vi er på. 
 
Værten på hotellet er selv cyklist, så maden er både rigelig og velsmagende – og rødvinen er heller 
ikke at foragte. Så ned ryger den også og afslappetheden forplanter sig, mens vi evaluerer på dagens 
tur og taler om morgendagens. Egentlig er det Col du Glandon, Col de la Croix de Fer og Col du 



Mollard, der er på programmet. Vejrudsigten melder dog om regn om eftermiddagen, så vi beslutter 
at bytte om på dag 4 og dag 5 (”hviledagen”). 
 
 
 
Dag 4: St-Jean-de-Mauriennne – Col du Chaussy - St-Jean-de-Mauriennne:  
40 km og 1155 højdemeter. 
Hviledag! Det vil sige vi kun skal op til én top og så ned igen! Det bekommer faktisk mit hoved 
rigtig godt – og jeg beslutter mig for ikke at ville konkurrere/presse mig selv i dag. Bare nyde 
vejret, cykelturen, selskabet og udsigten. Ud af de 3 turmuligheder, der er at vælge imellem i dag, 
har jeg valgt en tur med små, snævre veje og en efter sigende fabelagtig udsigt over dalen vi bor i. 
Andre har valgt turen til la Toussuiere (Michael Rasmussen sejr i TDF 2006) og atter andre skal op 
til Albiez-le-vieux, som ligger på vejen op til Col du Mollard. 
 
Efter en rigelig morgenmad – havregryn og mælk med abrikoser, svesker, kaffe og brød med 
marmelade (jeg har brug for det!) – gør vi klar. Der tjekkes dæktryk, pumpes luft i, smøres kæder, 
diskuteres cykler og udstyr, snakkes påklædning, når nu solen skinner fra en skyfri himmel og der 
alligevel er en lidt kølig morgenvind. Og vi skal jo opad …. Jo, der er meget at tage stilling til! 
I det mindste er det sådan, at det tøj vi har på, kan vi tage af, men det tøj vi ikke har med, kan vi jo 
ikke tage på. Så hellere lidt for meget end lidt for lidt. 
 
Afsted kommer vi og stivheden i kroppen forsvinder lige så stille og da Dan peger på en stejl 
klippeside, hvor vi lige kan ane en vej, kan vi godt fornemme, at det her, det bliver godt! 
 
Solrødbanden er strøget af sted. De har vist nok et indbyrdes klassement der skal sættes på plads! Vi 
andre sætter os i et jævnt tempo, nyder udsigten, kigger på bjergsiden, både den der rejser sig over 
os til den ene side og den der danner afgrunden på den anden side. Er på et tidspunkt kommet foran 
de andre og kører gennem Montvernier op til Jens og  Peter, der ligger på mellemhånd. Sammen 
kører vi stille og roligt og meget snakkende til Montpascal og videre op til Col de Chaussy i over 
1500 meters højde. Her sidder Solrødfolkene og venter (fryser de?) i det lidt overskyede vejr, der er 
på vej. Kort efter de sidste er kommet op er der kun nedkørslen tilbage – og den bliver så kølig, at 
der lige må en ekstra jakke på – utroligt så hurtigt vejret kan skifte. 
 
Efter endnu en skiltespurt, bad o.s.v. står vi pludselig i den situation at have god tid. Vi skal ikke 
cykle mere i dag! Øh, hva´ så? Det bliver til et kig på byen, et par cykelforretninger, cafébesøg, 
snak med de andre – vældig hyggeligt. Og da det begynder at vælte ned er glæden over ikke at sidde 
på et eller andet bjerg stor. Godt vi tog den beslutning i går! 
 
 



 
Peter og Jens på Col du Chaussy 
 
 
Ligger på sengen og slapper af; kigger på regnen mens jeg tænker på de næste dages udfordringer 
med bl.a. Col du Glandon, Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe/Col du Galibier og Alpe 
d´Huez. Det bliver da fedt! Og vejrudsigten melder om bedre og bedre vejr. Men det bliver også 
hårdt kan vi forstå på Dan, da han under middagen fortæller om næste dags tur og især de sidste 2-3 
km på Col du Glandon – noget med 10-11 % stigning – og hvor man inden da lige har kørt 19 km 
opad. Jo, vi skal nok få vores lyst styret! 
 
 
Dag 5: St-Jean-de-Mauriennne - Col du Glandon, Col de la Croix de Fer, Col du Mollard, St-
Jean-de-Mauriennne:  
72 km og 2045 højdemeter. 
Vi skal på rundtur – ikke op og ned ad det samme bjerg, men rundt, hvilket er en dejlig afveksling. 
Solen skinner uden skyer, morgenmaden er god, humøret i top, cyklen lyder rigtig, det kan kun 
blive en god dag. Om ikke andet er den da begyndt godt…!  
Vi bevæger os i opvarmningstempo de 12-13 km mod Ste-Marie-de-Cuines, hvor opkørslen til Col 
du Glandon begynder. Ikke noget med et opvarmningsbjerg i dag – direkte på. 
Einar kører – vi ses deroppe. Efter et stykke tid er resten opdelt i flere mindre grupper. Selv sidder 
jeg sammen med en 4-5 andre i gruppen efter Einar og det går støt deropad. Trådet er godt og det 
føles som om man kan sidde sådan længe.  



 

 
Opstigningen til Col du Glandon er begyndt 
 
Da vi når det flade stykke gennem byen St-Colomban-des-Villards er der kun Jeppe og mig tilbage, 
men inden vi er ude af byen er der nogle, der når op igen.  
Vi træder videre og finder rytmen. Jeppe og jeg er igen alene sammen. Jeppe er koncentreret, jeg er 
koncentreret. Vi vil noget i dag så der trykkes og trækkes lige lidt ekstra i pedalerne, pulsen stiger, 
men ikke for højt. Registrerer at Jeppe falder lidt tilbage – han kæmper sig op igen. Bare træde, bare 
træde……Lægger trods alt mærke til den fabelagtige udsigt som en del af det stigende terræn, men 
da Jeppe slipper på stykket med 9 % stigning går der sport i den. Nu skal der trædes! Jamen hvad 
med de sidste 2-3 km med 10-11 % siger ”kloge Åge” (fornuften) i mit hoved. Åh til h…….. med 
det, af sted siger lysten et andet sted i mit hoved. Og det er lige ved at et tredje sted be´r om ro! 
Afsted går det og nok lidt for stærkt – der skal kompenseres undervejs og i stedet for at stå stille 
som på Col de la Madeleine prøver jeg en anden udgave: lidt ned i fart, op at stå, holde cyklen i 
gang og så nogle dybe indåndinger. Det virker hund´me. Pulsen falder 10 slag, lænden får det bedre 
og vi er kørende igen! Og det er fedt – lige indtil jeg når 11 % stykket. Ups det går altså opad og 
pulsen er igen betænkeligt nær det røde felt. Prøver igen tricket fra før og igen virker det. Selvom 
belastningen i lårene efterhånden er mærkbar (vist også en underdrivelse) finder jeg fysisk ind i en 
rytme og mentalt ind i en form for ”arbejdsraseri” som modsætning til selvmedlidenheden på 
Madeleine forleden dag. Ofte kan man mere end man tror. Man skal bare også være klar til at betale 
regningen. For den kommer på et eller andet tidspunkt. Da jeg passerer Jan fotograf lige før toppen 
er der ikke tid til at smile, jeg skal bare op. 



 
 
 
 

 
En koncentreret skribent på vej mod Col du Glandon 



Og videre til Col de la Croix de Fer, hvor frokosten venter. Når lige at observere passagen af toppen 
og hamrer over mod jernkorset. Her bagefter er det helt vildt, at man kan være så fokuseret på at 
præstere, at man ikke mener at have tid til at stoppe op for at nyde udsigten. Men sådan var det. Den 
dag. Til gengæld er der udsigt for alle pengene ved frokoststedet lige neden for Col de la Croix de 
Fer, hvor Isa holder med følgebilen. Solskin, læ, bjergsø, mad, tørt tøj og en masse snak får mig ud 
af min præstationstilstand og det er velsignet bare at være her. Sender en taknemmelig tanke hjem – 
der skal alt jo fungere, selvom jeg er her. Hvilken luksus. 
 

 
Frokost neden for Col de la Croix de Fer 
 
Da vi endelig får os rejst er det med lidt stive ben at nedkørslen påbegyndes. Undervejs er der 
vejarbejde og lidt tvivl om hvilken vej vi skal. Begge dele holder farten nede – men ikke ret længe. 
På et stykke af ruten der hernede vel vil blive kaldt fladt bliver der trukket til. Så meget at vi er ved 
at køre forkert. Vi får dog hold på cyklerne uden at det går galt. Så gælder det Col du Mollard som 
efter sigende ikke skulle være så slem. Det indstiller hovedet sig så på (ønsketænkning?) og hvad 
sker? Højt tempo fra start! Dan lægger stilen og vi andre følger efter. Flokken er samlet, der 
kæmpes, der prustes, der kigges. Hvor langt er der egentlig? Aner det ikke. Einar er kørt. Vi prøver 
at sætte efter ham. Det lykkes ikke, men Jeppe og jeg er kommet fri. Trykker til og sætter Jeppe. 
Tror jeg. Han kæmper tilbage og jeg mærker regningen. Han kører forbi. Hvor langt er der? Ser 
toppen og giver det sidste. Når ham – næsten. Men ikke helt. Godt kæmpet - af os begge. 
 



Og nu skal vi bare ned. Og sikke nogle sving. Skarpe som bare pokker. Er nødt til at bruge hele 
vejen et par gange. Ikke så godt for sikke nogle lastbiler, der kommer imod os. Holder farten nede 
og falder bagud, mens gruppen foran hamrer ned. Forsøger at køre dem ind på det lange flade 
stykke inden St-Jean-de-Mauriennne, men der er ved at være udsolgt. Selv den lille bakke lige 
inden byen føles belastende, så hvordan skal det ikke gå i morgen? På kongeetapen? Et er sikkert – 
der skal drikkes, spises og om muligt soves. 
 
Og spist bliver der. Alt hvad de kan finde på at sætte på bordet ryger ned. Jeg har ikke ry for at være 
kræsen! Og ind imellem retterne fortælles der om morgendagens program. Der hersker en vis 
nervøs spændthed i hele forsamlingen. Vi er ”lidt” trætte i kadaveret de fleste af os og i morgen er 
det altså 3 toppe vi skal over. Og Alpe d´Huez er den sidste. Og der skal vi bo. Det bliver da en 
spændende dag! 
Under middagen skal vi også som en lille konkurrence forsøge at gætte den samlede udsalgspris for 
alle 33 cykler. En lille million. Ca. kr. 29.000,- i gennemsnit. Med priser mellem ca. kr. 6.000,- og 
kr. 80.000,-. Vær så god og spis. Og det fortsatte vi så med! Og så i seng. En hård dag venter. 
 
 
 
Dag 6: St-Jean-de-Mauriennne - Col du Télégraphe - Col du Galibier og Alpe d´Huez:  
110 km og 3400 højdemeter. 
Så oprandt dagen. Der er lidt kriller i maven, men morgenrutinerne skal jo klares. Der spises, 
pumpes, pakkes ekstratøj til følgebilen, blandes energidrik, pakkes barer og gel, tages cykeltøj på og 
til sidst skal resten jo pakkes sammen – vi skal flytte. 
Da først gruppe 3 og siden gruppe 2 er kørt bliver det vores tur. Vi ruller stille og roligt mod St-
Michel-de-Maurienne hvor opkørslen til Col du Télégraphe begynder. Efter den sædvanlige tissen 
af og afmontering af hjelmen begiver vi os af sted. En gruppe kører og jeg vælger at blive i den 
store gruppe. Det er en lang dag, så der skal økonomiseres. Og jeg vil nok i virkeligheden godt have 
noget tilbage til Alpe d´Huez….. 
 
På Col du Télégraphe samles vi igen og kører sammen ned til byen Valloire, hvor der tankes op 
med vand og solskin inden vi skal videre op på den store – Col du Galibier. Vi har kørt på både 
stejlere og længere stigninger, men ikke været så højt oppe før, så ilttrykket er lavere. Og luften er 
også køligere helt oppe og da der blæser en kølig modvind begiver vi os af sted med en vis 
tilbageholdenhed. Bortset fra Einar – han er kørt. Resten af gruppen holder sammen i modvinden de 
første 5-6 km, der er de fladeste. Herefter sker der en opdeling, hvor vi sidder en 4-5 stykker 
sammen i en gruppe efter Einar. Gruppen strækkes ud mens vi skiftevis har med- og modvind i 
hårnålesvingene. Sidder hele tiden med tanken om at have energi til Alpe d´Huez samtidig med at 
det ville være lidt fedt at komme før de andre til toppen af Col du Galibier. Altså lige bortset fra 
Einar. Han er i en klasse for sig, men jo også en ung knøs på 30! Lysten vinder igen og der trækkes 
igennem. Og nu skal det jo holdes – også da jeg når tunnelen. Den er kun for biler, så vi skal 
opover. Og det stykke er altså ikke 8 % - det er mindst 10 %! I det mindste kan vi se toppen det 
sidste stykke, så efter en sidste anstrengelse er jeg oppe. Og de andre kommer kort tid efter. Hvilken 
udsigt! Imponerende – virkelig imponerende.  
 



 
Der skiftes tøj med den flotteste udsigt 
 
Det her er bare godt. Og godt er det også at Isa og Jan er der med følgebilen, for varmt er det ikke i 
2645 metes højde. Af med de fugtige trøjer og på med de tørre samt hele overtrækssortimentet og af 
sted ned mod Col du Lautaret (2057 m). Hold fast hvor det blæser en kold modvind. Med vindstød. 
Der skal holdes godt fast i styret og heldigvis fryser jeg ikke, så det føles rimeligt sikkert. Ved Col 
du Lautaret når jeg lige en kop varm kaffe inden vi fortsætter mod frokosten i byen la Grave 10 km 
længere ned ad bjerget. Årh det gør godt at sidde i læ og solskin og spise sandwich og drikke cola. 
Og læne sig en lille smule tilbage med lukkede øjne. Det her skal jeg nok klare – det tror jeg på.  
 



 
Frokost i la Grave 
 
Nu gælder det Alpen – nu kan vi indstille os på den. Først skal vi dog lige derhen og godt lettet for 
overtrækstøj går der ræs i den på vej gennem tunnelerne (virkelig underligt lys) og hen mod bunden 
af opstigningen. På campingpladsen tæt ved tankes der vand i flaskerne og hældes af i kummerne. 
Hjelmene har vi efterladt i følgebilen – endelig ikke slæbe for meget! 
 
Ved bunden af opstigningen er der overraskende varmt og når lige at tænke tanken om dehydrering 
inden Jeppe og jeg som de sidste kommer af sted. De første 2 km stiger mellem 10 og 11 %, så der 
skal trædes til. Det gør vi og når næste gruppe. Tror egentlig vi skal ligge der lidt, men Jeppe 
forcerer – nå nå da da! Af sted det går – vi må se hvor langt det bærer. Vi finder ind i en god fælles 
rytme – siger intet. Rundt i svingene – her letter trykket lidt og der kan komme gang i kadencen 
igen – og videre opad til næste sving. Passerer kendte som ukendte ansigter – der er virkelig mange 
cyklister her! Og en enkelt på rulleskøjter – amerikaner, selvfølgelig. Det meste af vejen er 
stigningen mellem 7 og 9 %, hvilket faktisk gør det nemmere. At finde en nogenlunde fast rytme 
altså! Svingene tæller ned og på mellemstykkerne er der gået autopilot i den. Side om side bevæger 
vi os op – rytme, rytme. Trykker lidt ekstra på et stejlere stykke, hænger han på? Nej, jo han 
kommer igen. Stærkt! Opad, opad, rundt, videre opad. Er kørt igennem Huez for længe siden og kan 
nu skimte de første huse i Alpe d´Huez. Vejen bliver stejlere – så er det nu! Presser igennem, øger 
kadencen, kommer fri. ”Fortsæt, fortsæt” kommanderer viljen. ”Hva´ har du gang i” skriger benene 
tilbage. De opgiver modstanden og pisker videre. Stigningen letter op mod byen og der kommer 
mere fart på. Hjerte og lunger er på overarbejde, men det er Alpe d´huez for pokker! Afsted! Kører 
ind gennem byen og nærmer mig gangbroen. Genkender nogen fra holdet. ”2 km til målstregen – 



ind under broen og op” råber en. Er for overgearet til at sanse noget som helst, så der hamres (sådan 
føles det) til venstre under broen og opad. Nu skal det sidste simpelthen trækkes ud af kroppen. Det 
er Alpe d´Huez for pokker, gentager kommandocentralen. Undervejs undrer det mig godt nok at jeg 
ikke kan se nogen af de andre og lidt i tvivl om vejen er jeg også. Beslutter mig hurtigt til at køre 
lige op og når et torv. Fuldstændigt tomt! Hvor er målstregen? For f…… da! Her har jeg kørt 
lungerne ud af kroppen og så er der ingen? Ja lige undtagen Jeppe, som er på samme mission som 
mig. Sammen brokker vi os højlydt. Øv! Overrasker mig selv med hvor arrig jeg bliver. Betyder det 
virkelig så meget for mig? Det ville jeg have forsvoret hjemmefra. Falder heldigvis ned igen mens 
vi triller ned til de andre. Der må være en forklaring og havde vi hørt ordentligt efter ville vi have 
vidst at ”målstregen” for os var lige før gangbroen. Lige ved præmieskamlen. Som jeg jo ligesom 
ikke havde ænset, fordi jeg havde skyklapperne vendt ind mod mig selv.  Godt vi ikke fik skældt 
nogen ud. Ja lige bortset fra ”råberen”. Det være hermed gjort. Herefter er der kun at overgive sig til 
følelsen af at have præsteret noget jeg aldrig har gjort før. Her tænker jeg ikke kun på Alpe d´huez, 
men hele ugen. Og tillade mig selv at være lidt stolt over det. Lige som alle de andre ser stolte og 
glade ud. Vi gjorde det s´gu! Og hold fast hvor er jeg træt. Senere på aftenen vil jeg lige gå op til 
værelset på anden sal og da jeg står foran døren kan jeg næsten ikke få vejret. Godt nok bor vi i 
næsten 1800 m. højde, men alligevel? Jo, jo sådan er vi flere, der har det. Træthed og tynd luft. 
 
Hotellet, vi bor på, er dansk ejet og da kokken laver mad til CSC i etapeløbene er der den lækreste 
gang cykelmad om aftenen. Under middagen kåres bjergkongerne på de 3 hold – Poul fra hold 3, 
Lars fra hold 2 og Einar fra hold 1 – og de får hver en prikket kasket til at bære næste dag. Stig får 
den grønne sprintertrøje p.g.a. skiltespurterne og Michael er den mest udbrudsivrige og får det røde 
nummer. 
Herefter bliver det til kaffe, lidt øl og en masse snak. Sengen lokker, for der er jo også en dag i 
morgen. 



 
En meget glad skribent! 
 
 



 
Bjergkongerne Einar, Lars og Poul 
 
 
 
 
Dag 7: Alpe d´Huez – Col de Sarenne – les Deux Alpes - Alpe d´Huez:  
83 km og 2180 højdemeter. 
Vågner lidt tung og træt. Skal vi virkelig cykle i dag? Nej, skal ikke. Vil du? Ja selvfølgelig vil jeg 
det. Kigger ud af altandørene og ser igen den flotteste foldning i bjergsiden på den anden side af 
dalen. Oplyst af solen fra en næsten skyfri himmel. Og oppe på tinden til venstre er der spor efter 
tidligere gletsjerdannelse. Wauw! 
 
Morgenmaden er overdådig – en rigtig nordisk morgenmad med gryn, müsli, A-38, brød, ost, 
pålæg, marmelade, æg …. Svært at stoppe indtaget. Det sker dog og i strålende solskin begiver vi os 
længere op til Col de Sarenne ad en vej med en hel del vandafledninger i vejen, så forsigtig kørsel 
påkræves. Efter toppen i 1999 m. højde kører vi igen forsigtig nedad, men denne gang p.g.a. vejens 
manglende bredde, manglende autoværn og masser af grus og sand på vejen. Til gengæld kan vi så 
kigge ud over den stejle dal vi er på vej ind i og senere skal køre ud af. Endnu en gang bjergtaget.  
 



 
Roer Jan på vej ned fra Col de Sarenne 
 



 
Lac du Chambon 
 
Skønheden fortsætter ned gennem dalen og da vi oppefra kan se ud over det grønne, kalkholdige 
opdæmmede vand i Lac du Chambon er vi bogstavelig talt nødt til at stå stille. Vi kan også se 
opkørslen til les Deux Alpes, så vi triller derned, afmonterer hjelmene og begynder. Hovedet bilder 
sig ind, at det ikke rigtig gider præstere i dag, bare rulle. Men benene vil noget andet, de har uvist af 
hvilken grund lyst til at piske rundt. Det kæmper jeg lidt med at få styr på. Benene vinder og må det 
gå godt! Einar er i syne og der trykkes igennem. Så kan de lære det, benene! Grænsen findes, rolig 
nu, hold den her. Einar er væk, han er for god. Hov, der er han jo, han er vendt om, taler i mobil. 
Kører forbi ham og arbejdsraseriet indfinder sig igen. Hold på, hold på… det røde felt nærmer sig. 
Og der prustes bagved. Einar er kommet i gang igen. Han kører forbi, prøver at gå med. Er kommet 
op i det røde. Lidt ned, lad ham køre. Kan høre ham endnu, han er oppe at stå. Han brager igennem. 
Så er han væk. Husene nærmer sig og det er dælme også på tide. Når op i byen – helt færdig. De 
andre kommer op og gruppen er samlet. 
 
Nedkørslen er skæg. God, bred vej med gode sving får farten op og vi overhaler biler hele vejen 
ned. Fra Lac du Chambon fortsætter vi til le Bourg d´Oisans. Her indtages – siddende på en stol på 
en restaurant (tak for det) – en dejlig gang pasta med cola til. Pausen var tiltrængt for vi skal jo 
hjem. Og hjem er oppe på Alpe d´Huez. Men vi skal bagvejen op. Og den begynder i nærheden af 
byen Allemond og fortsætter op gennem den lille by Villard-Reculas. Det bliver en stille og rolig, 
samlet gruppetur med en forrygende udsigt over dalen og over de mange sving vi kørte op gennem i 
går. Da vi når Huez kommer vi på vejen med de sidste 5-6 sving fra i går og der rykkes. Roer Jan er 



kørt og han lægger afstand. Kan ikke lade være (hvorfor ikke?) og kører efter ham. Kommer 
nærmere, han ser mig og rykker fra. Jeg er færdig, helt færdig. Der er ikke mere at hente. Og 
tegnene har været der de sidste par dage: maksimalpulsen er faldet og appetitten er ikke hvad den 
har været. Tegn på at have overgjort det rent træningsmæssigt. Det har dog ikke fået mig til at spise 
mindre! Der skal jo energi til. Og med den mad, der bliver serveret om aftenen er det svært at lade 
være! 
 
 
Cyklingen er forbi. Med den træthed min krop mærker er det nok godt. Selv om det isoleret set er 
svært at skulle opgive den tilstand af ubekymret og simpelt liv, vi har svælget i. Det har været 
overordentligt fedt at deltage i. Dels fordi min træning forud for turen er lykkedes og har været et 
godt udgangspunkt. Og dels fordi det hele har været velorganiseret på den afslappede og hyggelige 
måde. Ikke materiel luksus, men heller ikke det modsatte. Mulighed for at prøve sig selv af den ene 
dag og mulighed for at lade være den anden. Ingen brokkehoveder (jeg nåede heldigvis ikke at blive 
en selv!) til at ødelægge andres dag, men derimod en masse åbne og imødekommende mennesker.  
Ingen uheld udover det materielle og masser af gå på mod på alle niveauer. Der er virkelig blevet 
præsteret og det er så inspirerende at opleve. Løssluppetheden om aftenen vidner om en 
veloverstået tur hele vejen rundt og til sidst kan jeg simpelthen ikke mere: Jeg må i seng. Godt der 
er pakket til i morgen… 
 

 
Cyklerne  er hængt op i traileren – vi skal hjem… 
 
Hjemturen er mere end planmæssig, den er foran planen. Kl. 4.30 søndag morgen er vi i Kolding og 
2 timer senere er jeg hjemme i Silkeborg en stor oplevelse rigere. At jeg så er træt i kroppen 2-3 
uger bagefter er en anden sag eller nærmere regningen. Med en uddannelse som idrætsfysiolog har 



jeg betragtet hele processen med den fysiske og den mentale træning som et eksperiment med mig 
selv som forsøgsperson. Det gør ikke forsøget videnskabeligt signifikant, men spændende har det 
været at se, om brikkerne passede, om træningen og planlægningen af den virkede. Ikke mindst 
spændende har det været at opleve på egen krop eller i eget hoved, hvor meget det mentale kan 
betyde. Det er ekstremt vigtigt at man kan lide at køre opad. Og at man også er klar til det 
fysiologisk. Her bagefter er der noget jeg ikke er klar til fysiologisk finder jeg ud af på de første 
cykelture nogle dage senere. Min maximale hurtigkraftudvikling og dermed det anaerobe 
energisystem er ikke som før træningen til turen begyndte. Logisk nok, da det er noget af det man 
taber først, hvis det ikke trænes. Og det blev ikke trænet, derimod blev der trænet lige under den 
anaerobe tærskel på alle bakkeintervallerne. Hvilket var det der også var brug for i Alperne. Til 
gengæld er det anaerobe forholdsvis hurtigt at træne op igen, hvis man orker de hårde intervaller. 
Men hvad skal jeg nå? Det er snart efterår, så den står vist bare på nogle ture med ikke alt for meget 
tryk på. Især lårmusklerne har været ømme her bagefter. De har såmænd også taget deres del af 
slæbet. De er så også blevet stærkere kan jeg mærke på bakkerne i skoven. En ny forberedelse er 
nemlig begyndt med MTB i skoven, styrketræning, Operaen sat i traineren i kælderen, god musik 
og en masse tanker om turene i Alperne mens jeg sidder og cykler og ingen vegne kommer. Det er 
fedt at cykle – og jeg kører bedst på glæde! 
 
 

 
Min seje værelseskammerat Jan ”Bomstærk” på Col du Galibier. 
 
 


