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En skilsmisse var lige overstået  En drøm som længe havde hængt i mig var at komme til 
Frankrig og opleve en etape i turen. Denne drøm skulle føres ud i livet.. Samtidig havde jeg i ultimo 
april købt en ny cykel og trænet ca. 1500 km i de østjyske bakker.. ja så mente jeg at jeg var i ok 
form til at prøve kræfter med nogle rigtige bakker. Alperne og ikke mindst Alpe du Huez. 

Jeg havde aldrig før prøvet at køre på stigninger der var længere end 1 km, men stejle nok. Havde 
nok 7-8 kg for meget, om bæltestedet til at være i passende god form Men af sted skulle jeg, så en 
uge blev planlagt.. cyklen blev tunet inden turen og pakket i bilen sammen med tøj og sko, en 
anseelig mængde havregryn, kartoffelmos, bøffer på dåse, rugbrød osv.. telt, dyne og computer.. så 
var de vigtigste vel med Med en gearing foran shimano compakt 50-34 og kransen bagpå var 12 -
27, rakte det mund? 

1600 km lå nu foran mig, før foden af alpe du heuz ved Le Bourg D`Oisans var nået. Hold da op en 
natur i alperne det er vildt fascinerende og smukt. Jeg brugte et par dage på at få cyklet lidt og køre 
lidt opad forskellige korte stigninger inden jeg ville prøve kræfter med alpe du heuz.  

Jeg havde som sagt aldrig prøvet at køre så meget op ad før, men bestemt heller ikke ned af.. så det 
var med lidt rystende ben at jeg tog fat på stigningen med de 21 sving og 14,5 km lige op i himlen. 
Ca 6 km blev kørt som opvarmning før det gik løs. Føj.. det går altså op ad de første 3 km er 
næsten umenneskeligt hårdt godt 10 % stiger det, og kunne slet ikke holde en anstændig puls.. et 
par korte pauser blev hold ellers gik der opad indtil jeg havde kørt 6,5 km.. hvor jeg for alvor fik 
krise.. benene syrede og ville ikke som jeg ville. Men en pause på 10 minutter i selskab med en 
nordmand i samme stand som mig.. og en mars-bar gav mig energien og lysten til at forsætte, men 
skulle godt nok hive mig selv i nakke hårene.  

 



Det er et ubarmhjertelig bjerg at cykle op ad 8 % stigning i snit, max 10,6 % og 1090 højdemeter. 
Når man runder et sving er det lige som at kikke ind i en mur af asfalt.. så stejlt føltes det og det 
bliver altså bare ved og ved ingen ende ville det tage. Men toppen blev nået Det ultimative 
hårdeste jeg nogen sinde har prøvet og tog mig selv i at råbe SEJR da jeg stod ved skiltet på toppen, 
og kunne så høre en masse mennesker klappe og huje.. fra en cafe lige ved siden af måtte lige 
tørre øjnene en gang inden jeg købte mig en vel fortjent cola og is. Da det jo lige i dette øjeblik var 
en flerårig drøm som var gået i opfyldelse.  

9,1 km/t i snit ikke meget i forhold til Marco Pantani´s rekordtid på 36 min og 50 sek, med 22,48 
km/t i 1997. 

Mens jeg sad og nød de indkøbte lækkerier.. kom jeg til at tænke på. HVORDAN jeg nu skulle 
komme ned igen i hel tilstand.  

På cyklen igen og trillede forsigtigt de første par km gennem byen på toppen før jeg slap bremsen 
for alvor.. og en, to vupti 76 km/t stod der på computeren daaamm det gik stærkt forsigtigt 
igennem de første par sving og næsten ingen tråd i pedalerne.. men måtte sande at, det gik jo godt 
nok.. og inden længe fik cyklen fuld gas der ned ad op og stå i pedalerne efter hvert sving super 
oplevelse. Ja det var lige før jeg fik lyst til at køre op igen.. bare for at kunne kører ned en gang 
til

 

En kammerat til mig ville komme på besøg hos mig i tre dage ellers var jeg ganske alene af sted.  

Min kammerat og jeg tog turen op til Col de Ornon, 11 km`s stigning med 6 % stigning i snit og 
max 8,6 %. Et langt mere behageligt bjerg at cykle op ad. Turens længde var 30 km i alt op og ned 
og blev klaret på 1 time og 31 minutter. Ikke så mange sving jo i starten, men det meste af bjerget 
gik det mest lige ud selv om det gik op ad, dog med små kurver på. Ned turen gik fint trods et møde 
med en modkørende Peugeot 205 som mente den ejede den side af vejen som jeg kørte i.. dette 
medførte en tur ud i gruset i vejsiden med 70 km/t  uha der var jo langt ned og ingen 
afskærmning Denne oplevelse krævede lige 5 minutters pause før pulsen og kroppen igen opførte 
sig nogen lunde normalt. 

 



Vi blev enige om at se touren på col du telegrapf. Det blev planlagt sådan at vi i fællesskab kunne 
tage på col de telegraf og se tour-feltet incl. Michael Rasmussen.  

Ca. tre km oppe af bjerget stod vi så og oplevede dette show, en laaaaang tur i bil over flere bjerge 
før vi var fremme.. det var forbavsende let at finde parkering, og så fulgte en lang gåtur op ad 
bjerget før et passende sted blev fundet. Mange danskere var lige som os på bjerget en dansker 
kørte sin første etape i gult denne dag. En fantastisk oplevelse trods den stærke varme, lange 
køretur. En oplevelse som jeg syntes var ud over det sædvanlige, 

Min tur til alperne, var så absolut en super oplevelse i sin helhed og nye udfordringer venter i 
samme område, hvor  Col de la Croix de Fer, Col du Galibier og telegraf venter. Turen fra Allamont 
til Alpe du Huez kunne være sjov at prøve, den er lidt længere men knap så stejl. 

Alperne har i den grad fascineret mig og naturen der nede er betagende smuk. 

Af 

Carsten Holm Clausen   

 


