
Svensk pinsesol 2012.  
 
Pinsevejret i såvel Danmark som Sverige viste sig fra den smukke side. Solskin fra en blå 
himmel og med varmegradetal på midt i 20’ erne. Ideelt cykelvejr. 
 
Jeg havde planlagt en tur til Sverige til et løb, som afvikledes for gang nr. 41. Det er et helt 
anderledes løbsform, end det vi kender til. Det gjorde det absolut til en kæmpeoplevelse. 
Når du er tilmeldt, bliver du placeret på et hold efter den fart, som mener at kunne holde. 
Jeg havde optimistisk valgt 26 – 28 km som gennemsnitsfart. 
 
Holdet ledes af en kaptajn, som ser til – i lighed med træningsaftnerne herhjemme – at alle 
har det godt og kan følge med. Hans anvisninger skal naturligvis følges. Intet nyt her. 
På holdet, som jeg blev placeret på, var en håndbolddommerkollega fra København, en 
tandlæge og en taxachauffør fra Hornbæk, en advokat fra Hørsholm og så 9 svenskere – 
her i blandt kaptajnen Jan. Alle pragtfulde kammerater som ville det sociale og kammerat-
lige på en cykel 110 % +++. 
 
Jan styrede hele vejen sikkert og med stort overblik (det var hans tur nr. 21 på Vänern 
Runt ). Når der kom en bakke – og det gjorde meget ofte – lød parolen: Tag det lungt, 
som på dansk betyder: Tag det roligt. (Roligt på svensk betyder more sig). Vel oppe på 
toppene kørtes der igen fremad med god fart. Hele tiden – hele vejen – alle tre dage var 
Jan den, som havde overblik til det hele. Suveræn indsats. 
Jeg nød således megen gavn af hans evner til at styre gruppen, idet bakkerne og jeg ab-
solut ikke var, er eller bliver rigtig gode venner, når de vender opad, men jeg fik mig da 
slæbt igennem uden at måtte gå op ad nogen af bakkerne eller have en hånd i en af ven-
nernes ryglomme. Men det gik ikke altid med nogen særlig stor fart, men vilje og stædig-
hed bar dog frugt, så jeg kom med op – også uden at være til den helt store belastning. 
 
Jeg kan ikke lade være med at nævne de to svenske piger, som var med. Begge havde de 
passeret den alder, hvor fremtiden ikke ligger forude. Men de kunne cykle. Kristina – hår-
farve kan lyve, men den var galvaniseret grå – deltager her til sommer på et svensk Ryn-
keby – Paris hold fra Täby (Stockholmområdet). Det ser hun meget frem til, og jeg kunne 
med stor glæde i stemmen berette for hende, at der ligger en enorm oplevelse forude og 
venter på hende (God tur). 
 
Gudrun er en meget sej og stærk kvinde, som har gennemført Den Svenske Classic. In-
den for 12 måneder skal du gennemføre Vasaløbet på ski 90 km lang strækning. Du skal 
cykle mindst 300 km (Vättern Rundt). Du skal svømme 3 km i elven, hvor den ene kilome-
ter skal være modstrøms. Endelig skal du løbe 30 kilometer på græs, jord, skovbund, 
åbent land, bakker, fladt terræn og undertiden på grusvej. Det har Gudrun efter forlyden-
der klaret flere gange!!. 23 gange i alt, og hun går efter silver – 25 gange i træk. Impone-
rende. Ikke for at forklejne tandlægen fra Hornbæk – det er nemlig også en kvinde – hun 
kunne også træde en cykel. Hun og ”hendes to mænd” ydede mig en meget flot moralsk 
støtte, som gav mig mod på at være med på holdet hele vejen rundt. 
 
Lad mig straks få den del overstået: Første dag gik meget fint – indtil ca. 30 km før målet. 
Det venstre lår lå meget meget tæt på krampe, men efter 5 – 10 kilometer og uden at del-
tage i holdarbejdet blev kramperne overvundet. For øvrigt var der en svensk gut, som 



pludselig lidt senere skreg op og opførte sig mærkeligt på cyklen. Han FIK krampe, skal 
jeg hilse og sige. Igen havde kaptajnen overblik, og alle kom med hjem til målet for første 
dag. Jeg var helt klar til at komme på et hold med lavere fart til dag 2, men alle på holdet 
syntes nu ikke, jeg skulle ”opgive” så let. De var af den opfattelse, at de nok skulle hjælpe 
mig med rundt – også uden at ødelægge hverken holdspirit eller hastighed. Animeret hertil 
af vennerne fra området nord for København mødte jeg op næste morgen kl. 07:55 til 
start. Det gik langt over forventning – også selv om Killekulle bragte pulsen op i det røde 
felt. 
 
De svenske mænd var en flok herlige cyklister, som var i strålende humør hele vejen og 
de var meget hjælpsomme og ind i mellem ganske vittige, selv om sproget undertiden 
kunne give anledning til visse sprogblomster. Således siger man ikke på svensk, når der 
kommer ryttere eller biler og vil forbi: Bagfra  Det hedder Omköring. 
Svante var livsglad og meget snakkesalig. Når Susanne – tandlægen fra Hornbæk – ikke 
havde snakket færdig eller spist færdig eller hvad hun end måtte have gang i, og således 
var den sidste til at være klar på holdet efter depotophold– lød det ofte fra Svante: Så kom 
for helvete. Det satte gang i Susanne. 
 
Der kunne naturligvis skrives en masse omkring de enkelte personer, men det har nok kun 
værdi for de, som har været med på turen. 
Kort vil jeg dog præsentere to danskere, som Jan optog på holdet til dag 2 og dag 3. Ingolf 
kom fra et andet hold, hvor hastigheden ikke passede til ham. Ingolf kommer fra Herning, 
og vi havde meget tilfælles at kunne snakke om, idet han har været i skoleverdenen, hav-
de kendskab til pengeverden, hvor min kone jo arbejder, og så har han en datter og en 
svigersøn, som arbejder i Grindsted. 
Den anden – Karl Johan fra Karup – vil jeg tillade mig at kalde Den tavse Jyde. Også han 
kom med på holdet de to sidste dage, men han lå hele tiden som sidste mand og deltog 
således ikke aktivt i holdets arbejde. Han var der bare, og jeg oplevede sådan set ikke no-
gen snakke med ham. Vist nok en flink mand. 
 
Lidt om køreteknikken: Der blev kørt Belgisk rulleskift, sagde kaptajnen fra start. Det skulle 
vi have forklaret, så det fik vi. Det er det, som vi kender som ”langsomt” rulleskift. Det blev 
kørt alle tre dage. Det fungerede helt perfekt for vores gruppe. Hele tiden kørte du lang-
som frem i feltets venstre side til front, for derefter at komme over i højre side og langsomt 
falde tilbage som sidste mand for derefter igen at skulle op foran via venstre side. Hele 
tiden samme fart i front. Virkelig flot sammenhold og gruppedisciplin. Det gjorde, at vi me-
get ofte kørte med en hastighed, som jeg i hvert fald ikke kører med til daglig. Både 33 km 
og 35 km i timen ligger et godt stykke over mine ”marchhastigheder”, men det kørte bare 
NB: Gælder ikke for bakkerne. 
 
Vänern Runt blev efter mit Garminur en strækning på 1. dag fra Örebro til Åmål 228 km, 
som blev gennemført på 9 timer og 4 minutter inkl. depotpauser. 2. dag fra Åmål til Ma-
riestad på 229 km blev kørt på 9 timer og 53 minutter (ret så kuperet og med en del mod-
vind  – bølger med hvide toppe på Vänern). Sidste dag var en luksustur, idet den kun var 
129 km fra Mariestad tilbage til udgangspunktet i Örebro. Det blev gennemført på 5 timer 
og 3 minutter. Totalen siger således 24 timer. Hurtigste hold gennemførte på 17 timer og 
59 minutter og langsomste hold brugte 31 timer og 4 minutter. Alle inkl. pauser. 
 



Ruten Vätern Runt 

 
Link til GPSies: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ytaxhoudajhjblfb  
 
Svenskerne tænker ikke i gennemsnitshastigheder – de tænker på, om du gennemfører 
turen. Jeg kan dog ikke helt holde mig fra gennemsnitshastighed, for jeg føler det gik gan-
ske raskt fremad. Vores gennemsnit ligger på 24:42 inkl. pauser. På min cykelcomputer 
står der 26:94 for de 586 km beregnet efter at, når cyklen stilles ved depot, så stopper uret 
også efter nogen tid, som jeg dog ikke kender nøjagtigt. Antallet af højdemeter de tre dage 
er opmålt til at være 3934, så lidt bakker er der hist og pist. 
 
Vi overnattede i idrætshaller i Örebro – aftenen inden start – i Åmål og Mariestad på med-
bragte luftmadrasser. Skiftetøj blev transporteret med rundt på lastbil og stod fremme 
holdvis, når vi kom frem til aften. Også det fungerede bare til 12 på en 12-skala. 
Maden om morgenen og om aftenen var absolut i top. 
 
Depoterne var generelt gode, men middagsdepotet med en korv (pølse) og brød, var nok 
ikke lige helt det, som indeholdt den største energi til eftermiddagens arbejde. Jeg var i 
hvert fald glad ved jeg havde energibarer og druesukker med i ryglommen. Svenskerne 
holder meget af kanelkager – jeg var nu ikke vildt begejstret for kanelsmagen fra kagerne 
sidst på dagen, men noget skulle jo ned i ”sækken” for at give energi til trædemusklerne. 
Så ned kom de (jeg savnede nu lidt rugbrød (svenskerne spiser meget hvidt brød) og 
DanCake). 
 
Sammenfattet har det været en kæmpeoplevelse at være blandt de 370 deltagere, som 
var med i Örebrocyklisternas løb Vänern Runt nr. 41 på 586 km. I fantastisk vejr, i et fan-

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ytaxhoudajhjblfb


tastisk område og blandt fantastiske venner. Tak fordi I slæbte en ”gammel mand” med 
hele vejen rundt. 
 
Hvor var det dejligt søndag den 27. maj 2012 igen at se Adolfsbergskolan i Örebro, igen at 
se bilen, som skulle bringe mig de ca. 600 kilometer hjem til Grindsted efter et dejligt bad 
og et godt middagsmåltid og med en medalje tom tegn på fuldført Vänern Runt . 
 
Jeg kan således varmt anbefale en sådan tur – en rigtig social tur, men hvor der cykles 
fremadrettet – men hvor vejr og holdsammensætningen naturligvis er vigtige faktorer.  
 
Tak til jer alle.  
 
NB: Også til min gode håndbolddommerkollega fra København, som valgte at gå til et 
hold, som kørte med lidt større tidsforbrug. Vi ses i Göteborg til Verdens største håndbold-
stævne i juli. 


