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Årets sommerferie skulle som så mange gange tidligere tilbringes i den del af Europa, hvor man er 
nogenlunde sikker på solskin og tørvejr. Valget faldt på campingpladsen Norcenni Girasole Club beliggende 
i byen Figline Valdarno ca. 20  30 km. syd for Firenze i det smukke Toscana.  

Vi har været på pladsen et par gange før og for de interesserede kan nævnes, at der er tale om en helt 
fantastisk campingplads beliggende på toppen af en bakke (fladlandsdanskere vil nok kategorisere den som 
et bjerg) lidt uden for selve byen. En flot plads med mange pools, vandrutchebaner, tennis- og fodboldbaner 
og meget, meget mere. Vi havde lejet et mobilhome beliggende lige op til det store badeområde på toppen af 
pladsen. Mobilhomet var ganske praktisk udstyret med satelit-tv, såfremt enkelte familiemedlemmer var 
interesserede i at følge med i Tour de France, som løb af stabelen i samme periode.  

Ligesom vores formand har jeg også valgt at skulle køre Ötztaler Radmarathon sidst i august, så derfor skulle 
cyklen selvfølgelig med på ferie, så formen kunne holdes ved lige.  Desuden faldt det så heldigt ud, at min 
gode ex-kollega fra min tidligere arbejdsplads - VUC Århus, Jønne, også havde valgt at tilbringe sin og 
familiens sommerferie samme sted på samme tid. Og da Jønne også motionscykler, var der lagt op til fælles 
ture i det Toscanske.  

Vores første tur på cyklerne fandt sted om onsdagen efter jeg havde brugt mandag og tirsdag til at komme 
mig over de 1.800 km. i bil ned gennem europa. Vi havde aftalt at køre tidligt fra morgenstunden for at 
undgå den værste hede. Da vi begge er familiefædre med tre børn, var vi også enige om, at turene skulle have 
en forholdsvis begrænset længde, så der også var tid til familiehygge ved poolen. Så onsdag omkring kl. 7.30 
stod jeg klar på Token-lynet oppe ved Jønnes mobilhome. Han var også ved at sætte sig på sin Scott-
fartmaskine og vi satte os i bevægelse ud fra campingpladsen. Vi havde aldrig cyklet sammen før, så vi var 
vel begge lidt spændte på, hvad den anden havde i benene.   

Jønne cykler til daglig i Børkop Motions Cyklister. Hvis hans køremåde denne smukke onsdag morgen var 
synonym med den fra hans klubs, må jeg konstatere, at opvarmning er et ukendt begreb i klubben i Børkop. 
Jønne lagde fra land i et noget opskruet tempo og jeg begyndte at få en mistanke om, at han måske havde 
underspillet sin form lidt. Heldigvis var det et forholdsvis kortvarigt fænomen og da vi passerede det store 
skilt med den sorte hane  tegnet på, at vi kørte ind i vindistriktet Chianti  aftog tempoet i takt med at 
bakkerne blev stejlere. Vi havde bestemt os for, at turen skulle gå til byen Greve in Chianti, som er vinbyen i 
området. Fra campingpladsen og til byen er der absolut ikke fem meter i træk, der går ligeud. Det er enten op 
eller ned. Undervejs passeres et par meget små typiske italienske byer, Ponte agli Stolli og Dudda, som vel 
ikke består af meget andet end lidt huse, et pensionat, en lille café og en postkasse.  

Kort efter Dudda drejede vi cyklerne mod venstre og opstigningen til Passo del Sugame begyndte. Det er 
ikke en voldsom stigning, fra bund til top er der vel ca. 4 km. med stigningsprocenter mellem 4,5 og 6 
procent og man ender op i 532 meters højde via masser af sving og en skøn udsigt udover vinmarkerne. Fra 
toppen og ned til Greve in Chianti er der en nedkørsel på ca. 6 km. Opad var jeg lidt hurtigere end Jønne, 
men nedad skal jeg love for, at mine ynkelige nedkørselsevner blev udstillet til fulde og jeg kunne slet ikke 
følge ham.   

Vel ankommet i Greve in Chianti drejede vi til højre og nød den kilometer eller to gennem byen, hvor det gik 
fladt ligeud. Derefter gik turen via byerne le Bolle og Chiócchio gennem et postkortsmukt landskab med 
vinmarker og gårde på begge sider. Hele tiden på veje der enten steg eller faldt  lidt ligesom i det 
østjydske, bakkerne er bare stejlere. Efter Chiócchio drejede vi til højre mod Dudda og kom ind på en 
forholdsvis lang stigning med nogenlunde samme stigningsprocenter som på Passo del Sugame. Igen var der 



tale om en vej man skulle tro var placeret der kun af hensyn til cyklister: næsten ingen biltrafik og de 
trafikanter, vi mødte, udviste stort hensyn overfor os.   

Stigningen blev besejret i takt med, at temperaturen steg og fra Dudda gik det i fuld fart hjemad ad den lidt 
faldende vej. Da vi nåede campingpladsen, bestemte vi os for at fortsætte nedkørslen til Figline Valdarno og 
så vende om og tage stigningen på ca. 2 km. op til pladsen. Jeg vil tro, at stigningsprocenten ligger omkring 
de 6. Jeg gav den fuld gas op gennem hårnålesvingene og var sgu egentligt meget godt tilfreds på toppen. Vi 
sluttede dagens tur af med en cola hos Jønne, hvor hans kone så var tvangsindlagt til at lægge ører til vores 
gensidige ros af hinandens formåen. Det blev til 50 km. og 866 højdemeter.  

  

Næste morgen kørte jeg afsted alene. Jønne havde ikke samme træningsbehov som mig, da han ikke skulle 
ned og fjolle rundt i Østrig sidst i august. Igen drejede jeg til venstre efter at have forladt campingpladsen og 
begav mig mod Chianti-distriktet, men på vejen mod Dudda drejede jeg til venstre mod byen Lucolena. Via 
Lucolena skulle jeg ende op på toppen af Monte San Michele i 893 meters højde. Jeg har cyklet på denne 
stigning før og har haft det tætteste, jeg har været på en nærdøds-oplevelse her ved middagstid en varm juni-
dag for tre år siden i noget nær 40 graders varme. Der er ca. 8 km. til toppen, men undervejs kommer der 
små nedkørsler, så det er nogle pænt giftige stigningsprocenter, man oplever undervejs. Samtidig er der store 
åbne stykker, hvor solen kan få lov at udøve sin magt.  

Stigningen var nøjagtig så hård, som jeg huskede den, men jeg nåede toppen, hvor jeg nød en overmoden 
banan, inden jeg vendte cyklen og begav mig ned ad bjerget. Vel nede (og ja  jeg synes selv det gik hurtigt 
ned, men havde også kun en ældre herre med stok at sammenligne med), kastede jeg cyklen til venstre mod 
Dudda for at tage stigningen til Passo del Sugame og køre til Greve in Chianti. Vel ankommet til vinbyen 
spiste jeg endnu en banan uden den store nydelse. Imens jeg der stod stille og studerede, hvor lang tid det 
kan tage en kommunal ansat italiener at tømme tre skraldespande, kom to andre italienere cyklende forbi. De 
skulle tydeligvis op over Passo del Sugame ad den vej jeg lige var kommet ned. De så ud til at have pæn fart 
i cyklerne, selv om snakken gik højlydt med ivrig gestikuleren med den ene arm samtidig.  

Nå jeg fik stoppet det sidste banan ned i sækken og satte mig på cyklen igen for at begive mig de 6 km. op til 
toppen af Passo del Sugame. Gennemsnitsstigningen er ikke mere end godt 4% med et max. på godt 8%, 
men temperaturen var efterhånden steget mærkbart og jeg kunne så småt mærke de to første stigninger i 
benene. Halvvejs oppe af bjerget fik jeg øje på de to italienere igen. Jeg opretholdte mit tempo, nåede dem, 

Jønne på stigningen op 
mod campingpladsen. 



hilste høfligt og fortsatte mit tråd. Jeg har det sådan, at når jeg har indhentet en, vil jeg meget gerne blive 
foran, så jeg gav den lige lidt ekstra gas for at skabe hullet. Et par sving oppe tillod jeg mig at kigge bagud 
og kunne se, at den ene italiener ikke lå langt tilbage. Jeg vidste nu, at der kun var omkring en km. til toppen, 
så jeg øgede tempoet og holdt ham bag mig. På den efterfølgende nedkørsel var jeg ganske tilfreds med mig 
selv uagtet, at jeg jo ikke anede en disse om, hvor meget  eller lidt  cykelerfaring han besad.  

Herefter gik det hjemad til pladsen og vel hjemme var det tid til en hurtig tur under bruseren og så ned til 
familien ved poolen. Det blev til 53 km. og 1200 højdemeter.  

Fredag havde jeg egentligt regnet med at lade cyklen ligge i bagarummet af Mazda en, men torsdag var 
Jønne lige forbi til en kop rødvin og vi aftalte, at mødes fredag morgen kl. 7.15 til en tur på cyklerne. Jønne 
lagde fra land i et mere humant tempo end om onsdagen. Igen drejede vi til venstre ud af campingpladsen (jo 
man kan også dreje til højre  mere herom senere). Jeg havde i et anfald af eufori fortalt om stigningen til 
Monte San Michele fra dagen før og da Jønne havde været i bil til Siena dagen før og også havde kørt opover 
bjerget, var det delmål for dagens tur. Inde på stigningen lagde jeg afstand til Jønne og det gik op mod 
toppen i 893 meters højde. Det var hårdt den dag. Jeg kunne mærke de to foregående dages cykling plus den 
ikke alt for sunde levevis på ferien, hvad angår spise og drikke. Godt oppe ad bjerget kiggede jeg mig tilbage 
og fik øje på en rytter godt 100 meter bagud. Det var satans , tænkte jeg, overbevist om, at Jønne havde 
fundet sin anden luft og sine bjergben og nu var på vej op. Urimeligt kort tid efter kunne jeg bagfra høre 
lyden af en cykel i fart og ikke længe efter blev jeg overhalet af en rytter. Det var ikke Jønne, der susede 
forbi, men en meget ung knægt med mere fart på cyklen opad, end jeg nogensinde tør drømme om at få. 
Sådan, så har man ligesom fundet sit eget niveau.  

På toppen ventede jeg kort på min makker. Fra gårdsdagens biltur mente Jønne at kunne huske, at have set et 
vejskilt i bunden, der viste til Greve in Chianti. Vi begav os nedad og tak skal du have for en nedkørsel. Her 
var drabelige hældningsgrader og masser af sving og selvfølgelig gentog historien sig fra om onsdagen. Hvor 
Jønne kørte nedad med en naturlig elegance og høj fart, leverede jeg vel en præstation to eller tre klasser 
under ringe. Nå men en del bremsegummi senere nåede jeg bunden, hvor min cykelbuddy pænt stod og 
ventede og vi tog os tid til at stå at drikke lidt vand, spise (endnu en banan) og se lidt semiproffe ud inden vi 
ville begive os mod Greve in Chianti. Men det skilt Jønne havde set dagen før, der skulle vise vejen til byen, 
det kunne vi sgu ikke få øje på. Vi vendte situationen lidt og blev så enige om, at så måtte vi jo bare tilbage 
op til Monte San Michele igen.  

 



 
Som sagt, så gjort. På det første stykke var det ikke så stejlt, men så kommer en del meget skarpe sving 
efterfulgt af meget stejle stykker asfalt. På et tidspunkt var det så stejlt, at jeg lige måtte tjekke om cyklen 
hældte så meget, at vandet var ved at rende ud af vanddunkene. Solen skinnede ubarmhjertigt og det var 
stegende hedt. På et tidspunkt er der et stigningstykke af pæn længde med en konstant stigningsprocent på 
18. I den urimeligt lange tid det tog mig at passere dette stykke, gik mange tanker gennem hovedet, såsom 
hvad er salgsprisen på en lettere brugt Token-racer sammenholdt med købsprisen på f.eks. et sæt golfkøller. 
Jeg er overbevist om, at denne opkørsel er det hårdeste, jeg har prøvet på cykel, men det skal nok ses i 
sammenhæng med de øvrige dages cykling og levevis, samt mangel på bjerggearing på cyklen.  

Fra toppen gik det nedad gennem Lucolena, ned til hovedvejen og hjem på pladsen. Igen kørte Jønne som en 
Aston Martin nedad, mens jeg vel optimistisk set mest kunne sammenlignes med en Lada 1100 med to 
defekte cylindre.  

Vel hjemme på pladsen var jeg vært med lidt kold cola. Min kone var smuttet ned til poolen med ungerne, så 
hun slap for at høre vores drabelige beretning om dagens gøren og laden. Turen blev på godt 46 km. med lidt 
over 1100 højdemeter.  

Vores næste tur fandt sted om søndagen. Igen mødtes vi fra morgenstunden. Jønne stod udenfor min 
mobilhome omkring 7.30 småtrippende som en tyr i arenaen, klar til at komme i gang. Denne gang drejede vi 
til højre ud fra pladsen og startede med de ca. 2 km. nedkørsel til selve Figline Valdarno. Vi skulle over på 
den anden side af hovedvejen. Det skulle jo ikke være så svært, men da jeg lider af negativ stedsans og Jønne 
åbenbart ikke kunne finde vej den morgen, så brugte vi lige lidt tid på at køre rundt i den morgendøsige by.  

Men det lykkedes os at finde vej og vi kunne krydse hovedvejen og begive os mod dagens mål 

 

Vallombrosa i godt 1000 meters højde. De første kilometer på den anden side af hovedvejen er ikke noget 
specielt  der er en del industri og småkedelige veje uden det store at kigge på, men omkring byen Vaggio 
begynder der stigningsmæssigt at ske noget og herfra går det stor set opad hele tiden med enkelte flade 
stykker undervejs. Fra Reggello er der 11 km. til toppen med en gennemsnitlig stigningsprocent på 5 og et 
max. på 11. I disse 11 km. er medregnet enkelte nedkørsler.  

Da vi nåede Reggello kunne vi se, at der var noget i gærde denne søndag. Byen var fyldt med løbere og da vi 
kørte ud af byen og op mod Vallombrosa kunne vi se kilometerangivelser i vejkanten  der skulle åbenbart 
være motionsløb opad bjerget. Nå men vi fortsatte vores opstigning og jeg var kørende denne dag. Der var et 
hårdt stykke på omkring 5 km. på bjerget, hvor stigningsprocenten konstant ligger mellem 7 og 8 %. Her 
lykkedes det mig at finde en dejlig rytme og anstrengelserne fra sidste tur blev hurtigt glemt sammen med 
ideen om at skifte cyklen ud med et golfsæt.  

Kort før Vallombrosa er der et udsigtspunkt med bænke og et fantastisk kig ned på Chianti-området. Her 
gjorde jeg holdt og ventede på min kammerat. Efter at have stået og savlet lidt over udsigten og forsigtigt 
vurderet, hvad slottet der lå bag os og som havde en endnu bedre udsigt, mon kostede, begav vi os samlet op 
til Vallombrosa. Hele byen var i feststemning med pynt og boder over alt. Vi vendte hurtigt om og begav os 
nedad bjerget igen. Vi nåede dog ikke mere end to-tre kilometer, før vi mødte politi med udrykning og 
samtlige blå blink på bilen tændt. En betjent hang ud af bilen og bad os dæmpe farten. Få sving længere nede 
begyndte løberne at komme mod os og vi sænkede farten og kørte zig-zag mellem dem. Dette ophørte dog 
ret hurtigt efterhånden som mængden af løbere tiltog og til sidst måtte vi holde ind til siden og lade dem 
passere. Vi syntes, det var hårdt at cykle op ad bjerget, men at løbe op ad det ? Da vi endelig var 
sluppet gennem mængden af løbere kunne vi nyde resten af nedkørslen  dvs. jeg kunne bruge bremsegummi 
og Jønne kunne lege Aston Martin. Vel nede gik det hjem mod pladsen i et pænt højt tempo sat af Børkop-
rytteren. Nu manglede kun de 2 km. op til pladsen. Disse blev klaret med bravour og dagens tur endte med 
cola hos Jønne og gensidig ros. Det blev til godt 58 km. og lige knap 1100 højdemeter.  



  

Turen til Vallombrosa havde givet os mod på mere. På et kort over området kunne vi se, at vi kunne komme 
højere op  faktisk op i omkring 1400 meters højde ad samme vej, som vi have kørt om søndagen. Så tirsdag 
morgen stod vi klar. I dagens anledning havde vi iklædt os det fine tøj, dvs. Jønne havde taget sit café-sæt 
på, hvilket vil sige hans gule Sauvnier Duval-outfit. Denne gang havde vi ikke problemer med at finde vejen 
på den anden sige af hovedvejen og det gik i et pænt tempo mod Reggello og derfra op mod Vallombrosa. 
Stigningen føltes hårdere end sidst, men det lykkedes da at komme op til udsigtspunktet og få taget nogle 
billeder, mens jeg ventede på Jønne. Derefter fortsatte vi op til og gennem Vallombrosa. Byen var nu 
anderledes død end sidst vi var der og overalt så vi udelukkende ældre mennesker og enkelte nonner. Nå men 
vi havde et mål med turen  vi ville op på Monte Secchieta i ca. 1400 meters højde, så vi fortsatte ad en 
skovvej til højre, som startede med at stige voldsomt for derefter at blive mere menneskelig. Det var en 
elendig vej med huller og buler  lidt a lá Brocken i Harzen, som jeg har svoret på, jeg aldrig cykler nedad 
igen. På et tidspunkt delte vejen sig og jeg gjorde holdt og ventede på Jønne, hvorefter vi drejede til højre 
mod toppen. Hurtigt så vi, at hvor vejen før havde været af middelmådig karakter, var den nu decideret dårlig 
og få hundrede meter længere fremme måtte vi konstatere, at vi enten skulle ned i byen og bytte 
racercyklerne ud med to mountainbikes eller få et lift i en Land Rover, hvis vi skulle nå toppen.   

Vi vendte derfor lidt skuffede om og begav os ned til Vallombrosa, hvor vi fandt en café. Cyklerne blev 
parkeret på den ene side af et lille stakit og vi fandt et bord på den anden side og bestilt to espresso og to 
cola. Disse blev serveret af det eneste andet menneske i den by udover os selv under 60 år. Vi blev enige om, 
at Vallombrosa må være en by, hvor de rige italienere bosætter sig, når de er blevet pensionsmodne. Mens vi 
sad og nød vore drikke, kom en anden rytter forbi. På vej ud af café en brugte han en del tid på at studere 
vore cykler og vi spøgte lidt med om vi måske var i stand til at fange ham, såfremt han valgte at bytte sin 
aldrende stålracer ud med en af vores nyere modeller. Det blev dog ved det teoretiske i snakken og vi kunne 
begive os hjemad. Først var der dog lige den nedkørsel, vi var blevet snydt for søndagen før. Denne gang var 
der fri passage og jeg havde bestemt mig for, at nu skulle jeg prøve at give den lidt gas nedad. Det gik 
nogenlunde de første 4-5 sving, men så kiksede jeg fuldstændig et højresving og kun efter en kraftig 
nedbremsning og en meget hurtig stille indvendig bøn, lykkedes det mig med en margin på ca. 15-20 cm. at 
undgå at ridse en bjergside med min skulder og hofte.  



  

Det satte en naturlig dæmper for farten og jeg var ikke i nærheden af at hente Aston Martin en på vej ned. 
Herefter gik det hjem mod pladsen med god fart kun afbrudt af de 2 km. opad sidste bjerg. Da vi traditionen 
tro nød vore cola er hjemme, var der fuld enighed om, at vi var godt brugte. Dagens tur blev på 64 km. med 
1.250 højdemeter.   

Dette blev den sidste tur med Jønne  han og familien skulle hjem to dage senere. Selv havde vi stadig fem 
dage tilbage. Her kom jeg på cyklen to gange. Disse ture er der ikke så meget at berette om  det var ture, 
hvor Passo del Sugame og Monte San Michele blandt andet stod på menuen. Mine ben var ved at være godt 
brugte og jeg kunne som tidligere nævnt også mærke, at der blev spist og drukket lidt anderledes end 
herhjemme. De to ture var på 60 og 51 kilometer med henholdsvis 1.100 og 1.150 højdemeter.   

Det var en dejlig ferie og Toscana er et fantastisk cykelområde. Området vi boede i har ikke ligeså høje 
bjerge, som længere nordpå i regionen, men sammenlignet med hvad vi har herhjemme, er de nu ganske 
udfordrende. Og så er landskabet noget af det smukkeste, man kan bevæge sig rundt i og har man som jeg en 
naturlig interesse for vin, gør det bare muligheden for oplevelser endnu større. Vingårdene ligger som perler 
på en snor og byder indenfor til smagning og køb.  

Campingpladsen vi boede på er ligeledes i særklasse og livet bliver ikke meget større, når man om aftenen 
sidder udenfor sit mobilhome med et glas Chianti i hånden, mens gløderne på grillen er ved at dø ud og man 
tænker tilbage på dagens tur på raceren.  

Når man som jeg har mindre børn, er der ikke altid ubegrænset tid til cykling  heller ikke i ferierne. Ved at 
cykle ud tidligt om morgenen, hvor resten af familien stadig lå og osede i sengene, kombineret med 
forholdsvis korte ture, følte jeg i år ikke, at jeg gik glip af noget . Der var både tid til cykling og til 
familiært samvær, uden at det ene var på bekostning af det andet.  

Nu gælder det så Ötztaler. Det er første gang jeg skal prøve at køre flere rigtigt høje bjerge på samme dag, så 
dette kombineret med min ynkelige formåen på nedkørslerne gør, at jeg udelukkende kører efter at 
gennemføre løbet i hel tilstand  jeg forventer ikke at sætte nogen tidsrekord for danske familiefædre med 
vininteresse den dag. 

Billede: Jan Jelle. 
Det var ikke kun på 
landevejene i Toscana 
at klubbens teamtøj 
blev luftet  her er et 
eksempel fra en af de 
mange beværtninger! 


