PÅ VÄG

FAKTA
BORNFONDO
Ett varvslopp som går i slutet av maj med
start och mål i Gudhjem. Totalt 12 mil och 1700
höjdmeter om man kör alla fyra varven. Loppet
går på en blandning av helt avstängda vägar och
vägar där arrangörerna dirigerar trafiken.
RESA HIT
Ta färjan från Ystad till Rönne som tar en och en
halv timme. Boka biljett i förväg.
ENKELSTARTEN
Ett tempolopp som är på 8 km och 182 höjdmeter.
Starten går från hamnen i Vagn och målgång är
vid Hammerfyren . Loppet går på helt avstängda
vägar.
CYKLING PÅ BORNHOLM
Man kan utan överdrift säga att Bornholm är
cykelvänligt. Här erbjuds anpassade vägar och
cykelbanor på 270 km för att ta sig runt ön på ett
säkert sätt. Det är delvis kuperat och landskapet
är varierat med sandstränder, klippor och
guldgula rapsfält. Cykeluthyrning finns i Rönne.

78

| SVENSKA CYCLING PLUS

Dannebrogen
vajar i vinden.

Foto: Magnus Wiström

Foto: Kenneth Jensen

Starten går från Gudhjem.

Artikelförfattaren
bland rapsfält och
gröna ängar.

PV
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Bornfondo
Branta backar i Danmark
Danmark brukar inte förknippas med kuperad terräng och branta backar,
men på Bornholm arrangeras landets kanske tuffaste motionslopp med en
stigning på hela 1700 höjdmeter.
TEXT: MAGNUS WISTRÖM

Rapsfälten lyser gula och valaffischerna till det stundande EU-valet och
till Folketinget pryder vägarna på Bornholm. Vi är många cyklister som
samlats på den danska ön denna sena helg i maj för att delta i vad som
kallats Danmarks tuffaste motionslopp. På lördagen går Enkelstarten, ett
tempolopp på drygt åtta kilometer och på söndag väntar Bornfondo, som är
ett varvslopp med start och mål i Gudhjem. Fyra varv på en bana som är dryga tre mil.

TEMPOLOPP TILL FYREN

Tempoloppet utgår från hamnen i Vagn och börjar direkt med Vangbakken, som korats
till Danmarks hårdaste stigning med upp till 20 procents lutning. Inga problem att få
mjölksyra i första backen alltså. Loppet går på helt avstängda vägar. Notera att det på
grund av detta är svårt att ta sig nära starten med bil. Var ute i god tid. Gör inte som jag,
som med andan i halsen kom till starten med mindre än en minuts marginal, trots lift med
en arrangörsbil sista biten. Efter den branta inledningen böljar vägen lite upp och ner.
Vi kommer sedan in på en cykelväg med några tvära svängar i utförsbackar för att sedan
avslutas med en längre backe upp mot målet vid Hammerfyren. Pulsen stiger snabbt i detta
korta men backiga lopp. På 8,3 kilometer har man lyckats få till hela 182 höjdmeter. Om
man är seriös att få en bra tid krävs förstås att man rekar banan. Det är en salig blandning
av cyklister som har antagit utmaningen. Från de mest extrema med tempocyklar, diskhjul, heldräkt och aerohjälm, till glada amatörer med lite enklare cyklar och inte fullt lika
aerodynamiska kläder. Men som ändå med ett leende på läpparna kämpar sig upp till fyren
på Ørnebjergets topp, där man kan skönja Sverige norrut.

PANERAD FISK I SVANEKE

Men cykling på Bornholm kan vara så mycket mer än att vända lungorna ut och in i branta
backar. I eftermiddagens solsken cyklar jag längs kusten från Gudhjem ner mot Svaneke.
Vinden är svag och vägen fin med gott om plats för cyklister. Vid restaurangerna i Svaneke
sitter man på uteserveringarna och njuter av den värmande vårsolen i Danmarks ostligaste
utpost. De många soltimmarna har skapat förutsättningar för vegetation normalt förknippad med sydligare breddgrader. Här kan man finna både vinrankor, fikon och valnötsträd.
Efter att jag fått i mig panerad nyfångad fisk vänder jag hemåt på vägar längre in på ön, där
jag passerar guldgula rapsfält och både moderna vindkraftverk och gamla väderkvarnar.
Kvällen är ljum och cyklingen blir en ren njutning. Myndigheterna på Bornholm har lagt
ner mycket jobb på att göra ön cykelvänlig och erbjuder anpassade vägar och cykelbanor på
270 km för att ta sig runt ön på ett säkert sätt. Men jag nöjer mig med att ta mig tillbaka till
Gudhjem. Vi får allt spara lite på krafterna till morgondagen.

Foto: Magnus Wiström

STYV KULING

Molnen har dragit in över ön under natten och Dannebrogen vajar i den kraftiga vinden vid
starten i Gudhjem som lockat nästan 700 startande denna tidiga söndagmorgon. Vinden
blir en extra utmaning för alla deltagare. Startfältet leds av motorcyklister västerut i maklig
takt och viker sedan ner mot Nørresand Hamn där den kraftiga vinden piskar upp vågor i det
mörka vattnet. Startfältet är väl samlat i kurvorna ner mot hamnen men när motorcyklarna
drar iväg ökas farten och den tidigare breda klungan smalnar av när vi kommer in bland
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Foto: Magnus Wiström

Artikelförfattaren kryper ihop
och biter i, medan motlut och
vind gör sitt bästa för att
hålla nere farten.

husen. Vägen svänger höger där vi på
Brøddegade tar oss upp till toppen av Gudhjem igen. Ett passande namn då ”Brødde”
betyder backe på bornholmska. Publiken
har redan samlats bland husen och hejar på
cyklisterna uppför den branta backen. En
backe som vi ska ta oss uppför ytterligare
fyra gånger. Det blir hårdkörning direkt
och pulsen sticker iväg i backen innan vi tar
oss österut mot den lilla fiskebyn Melsted.
Det var här jag cyklade dagen innan, fast då
i solsken, svag vind och i betydligt lugnare
tempo. Vi lämnar kuststräckan och svänger
in på Gamlevaeldevej. Nu bär det uppför
igen. Det går i etapper på den smala vägen
bland gula rapsfält och gröna ängar där vi
också har vinden emot oss. Jag försöker ta
skydd i klungan.

KLUNGAN SPLITTRAS

Hela varvet går på en blandning av
avstängda vägar och enkelriktade vägar
utan mötande trafik. I korsningar dirigerar
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Don’t worry be happy!
En kall öl smakar
bra efter loppet.

arrangörerna så att alla cyklister har fri
framfart. Det känns verkligen bra att
slippa bry sig om trafiken, speciellt i
utförslöporna där farten kan bli hög och
man kan gena i kurvor utan risk för möte.
Varvet har två stigningar på hundra meter
och flera mindre backar. Någonstans i
andra stigningen splitras klungan. Jag
orkar inte hänga med och vi blir en grupp
cyklister som kämpar tillsammans i
backarna och de kraftiga vindarna. Vid
Lehnsgaard, kända för sina rapsodlingar
och kallpressad rapsolja, kommer vi in på
en smal väg genom skogen. Osäker om det
är en bred cykelväg eller smal bilväg. Det
bär utför och skyltar varnar för en skarp
kurva, kallad Lehnsgaardsvinget. Här har
man redan förberett med en ambulans
parkerad, där sjukvårdare tagit fram en
brits, väntandes i kurvan på att någon
cyklist ska flyga av vägen. Kanske med
erfarenhet från tidigare år. Jag är glad att
asfalten fortfarande är torr, men enligt

prognos ska regnet komma in under
eftermiddagen.

LYGNENS VENNER

Vi kommer snart ut på landsvägen igen
som tar oss mot Gudhjem där vi svänger
ner mot Nørresands hamn igen. Det skriker när fälgbromsarna griper tag om kolfiberhjulen inför kurvorna i nerförsbacken
ner mot hamnen. Nu är vi färre cyklister
och farten har blivit högre jämfört med
första gången innan motorcykeln släppte
iväg cyklisterna. Uppför Brøddegade är
publiken i full gång. Det hejas, applåderas
och bjällror ljuder medan vi kämpar oss
uppför backen ytterligare en vända. Bara
tre varv kvar nu. Endast 24 cyklister av alla
startande är från Sverige. Resten är från
Danmark. Ett gäng från Lygnens Venner
har liksom jag bilat ner från Göteborg.
Jag finner det egendomligt att inte fler
cyklister från södra Sverige deltar i ett så
välarrangerat lopp i vårt grannland.

Foto: Erik Schejdal

Foto: Erik Schejdal

Artikelförfattaren tackar Jørgen
Munch för draghjälpen i
utbrytningen.

Foto: Kenneth Jensen
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Full fart nerför
Lehnsgaardsvinget.

Foto: Kenneth Jensen

Foto: Magnus Wiström
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Man behöver inte oroa sig för
bilar under Bornfondo.

PÅPÄLSADE TRAFIKVAKTER

I slutet av andra varvet är vi tre cyklister
som bryter oss ut från klungan vi kört
med. Vi turas om att dra i motvinden. Att
det är kyligt märker vi på de påpälsade
trafikvakterna som gör ett utmärkt jobb
att stoppa trafiken i korsningar. Det känns
tryggt att inte behöva bry sig om trafiken
under ett cykellopp. Jag tittar bakåt några
gånger, men klungan verkar inte ta in på
oss, och vi fortsätter att hjälpas åt och
peppar varandra efter genomförd förning.

REGNET DRAR IN

När vi är inne på sista varvet kommer
regnet. Allt enligt prognos. Men det är
ett relativt lätt regn, jag hinner inte bli
kall och vägbanan blir inte genomblöt. Vi
börjar nu varva några cyklister som liksom
vi kämpar i vinden. Snart är vi bara två
kvar, men målet hägrar och vi har bara en
sista vända uppför Brøddegade kvar. Ligg
i nu! Det blir full fart i backarna ner mot

Segraren i damklassen
Victoria Walther går i mål.

 ørresand och genom den smala gränden
N
vid hamnen där husen står tätt. Jag försöker komma loss från min danska följeslagare från arrangörsklubben, men han är
stark och jag får ge mig i backen upp mot
målet där vi pustar ut och tackar varandra
för att vi hjälps åt med att dra och lyckats
hålla undan från klungan.

” EGENDOMLIGT ATT INTE FLER
CYKLISTER FRÅN SÖDRA SVERIGE
DELTAR I ETT SÅ VÄLARRANGERAT
LOPP I VÅRT GRANNLAND”
KORV OCH LOKALBRYGGD ÖL

Vid målet i Gudhjem serveras korv och
lokalbryggd öl från Svaneke som är en av

sponsorerna. På Bornholm finns flera
bryggerier och prisbelönta matproducenter
av kött, korv, rökt fisk och glass. Rapsolja
har jag redan nämnt. Svaneke bidrar även
med ett pris för tyngsta cyklist som
genomför alla fyra varven. Vi säger grattis
till vinnaren på 137 kg som kammade hem
inte mindre än 120 flaskor ekologisk öl.
Starkt! Regnet har som tur är avtagit och
cyklisterna kramar om sina nära och kära
som hejat på under loppet medan andra ser
mer eller mindre slutkörda ut, sittandes på
marken med en öl i handen. Visst är detta
en tävling med prisutdelning för bästa
herrar och damer, men det stora flertalet
tar detta som en trivsam, men tack vare alla
backar, kämpig runda i glad gemenskap.
Och man behöver heller inte köra alla fyra
varv. Det går att nöja sig med två eller tre.
Jag vänder hemåt med färjan till Ystad som
kränger i vågorna. Min ben är stumma,
men jag har också ett stort leende på
läpparna.
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