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Cyklen har tidligere i verdenshistorien haft enorm 
betydning for samfundets og menneskets udvikling! 
Nu tror vi at den får det igen

Henrik Søndergaard

Søndergaard & Sønner A/S er en 107 år gammel familieejet dansk producent og importør af cykel-
dele og -udstyr. Søndergaard & Sønners kunder er de danske cykelhandlere. Søndergaard & Sønner 
samarbejder med verdens ledende producenter af cykeldele og -udstyr.

Cykel Journalen, Vi der cykler, er den globale cykelbranches bidrag til fremme af 
håbet om at cyklen igen bliver alles primære transportmiddel. Siden dens opfindelse 
for 201 år siden har cyklen flere gang i historien ændret vores liv radikalt. Sidst i 
1800 gav den hidtil uhørt mobilitet til alle. Den gjorde det muligt at bosætte sig 
længere væk fra arbejdspladsen og forstæderne opstod. Det betød bedre levebetin-
gelser for rigtig mange mennesker. Kærligheden blev ”grænseløs” fordi cyklen gav 
mulighed for at opsøge den steder, der tidligere have været uden for rækkevidde. 
Den rejste et folkelig krav om bedre veje og banede derved desværre også vejen for 
bilen. Cyklen var en katalysator og et uvurderligt instrument i kvindernes frigørelse 
i begyndelse af det 20 århundrede. Og en af vor tids største opfindelser - flyvema-
skinen - tilskrives Wright brødrenes begejstring for cyklen og inspirationen de fik 
fra den.
Nu er det igen blevet cyklens tid. Flere og flere betragter den som den bedste løsning 
på stort set samtlige af de globale og livstruende udfordringer vores race står overfor 
i det 21 århundrede. 

Vi der cykler er magasinet til dig der cykler og dig der overvejer at begynde. Her 
finder du artikler om hvordan cyklen støt og roligt vinder mere og mere terræn ikke 
blot i Danmark, men i hele verden. Her er Information der bekræfter og styrker din 
holdning til og tro på cyklen. Der vil være inspiration og vejledning i hvordan vi alle 
kan biddrage til, at vi bliver endnu flere cyklister og personlige råd til hvordan vi 
selv kan blive en endnu bedre en af slagsen. Du vil finde artikler om hvordan cyklen 
bruges bedst, udstyres og hvor i verden når du rejser. Magasinet er dit vindue ind i 
cykelbranchen og er dens og alle danske cykelhandleres udstillingsvindue overfor 
dig. 

Jeg ønsker dig god fornøjelse med magasinet og takker for din interesse.
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I biografen med cyklen 
Forslag til film for børn og voksne, der har cyklen & cykling som 
tema, eller hvor cyklen spiller en rolle. Se filmene derhjemme, 
f.eks. via Filmstriben.dk eller Filmcentralen.dk. Du kan også leje 
dem på en af de mange film- og dokumentartjenester. Hvis ikke du 
allerede er bekendt med Influence Film Club, så anbeflaer vi deres 
tjeneste. Her finder du uddybende materiale om dokumentarfilm, 
oplæg til diskussionsemner m.m. Film skal ikke nødvendigvis ses i 
biografen, men bør ses i selskab med andre!

Klaptræet – hvad er det, og hvordan bruges det?

Den grønne cykel

Wadjda ønsker sig brændende en grøn cykel, og for at få råd 
deltager hun i en konkurrence på sin skole om at kunne citere 
Koranen. Vil det lykkes Wadjda at slå de andre piger, og må hun 
i det hele taget cykle? Lån filmen på filmstriben.dk

Spilletid: 01:38:00
Anbefalet alder: 8
Instruktør: Haifaa Al-Mansour
Land: Saudi-Arabien

Elefanten bor blandt menneskene i byen, hvor han arbejder som 
gadefejer. En dag ser han en kæmpe annonce for en fin cykel. 
Cyklen er lige præcis hans størrelse, og elefantens liv ændres 
fuldstændig: Nu handler det om at få cyklen – koste hvad det vil! 
Lån filmen på filmstriben.dk

Spilletid:: 9 min. 
Anbefalet alder: Tilladt for alle
Instruktør: Olesya Shchukina
Land: Frankrig

Elefantens cykel

Et klaptræ består af to stykker træ og en tavle. Når 
man slår de to pinde sammen, fremkommer der en 
lyd, ”et klap”. Man skal på billedsporet finde det 
øjeblik, hvor de to pinde mødes, og på lydsporet 
finde ”klappet”, og få de to tidspunkter til at mødes 
for at synkronisere lyd og billede. På klaptræets 
tavle anfører man nogle praktiske oplysninger, så 
man kan hitte rede i, hvilke lyde og hvilke billeder 
der passer sammen. Derfor læses oplysningerne 
op, inden klappet foretages, så man på lydsporet 

kan høre, hvad der står på tavlen. Typisk anføres 
PROD(production)/TITLE (filmtitlen), DIRECTOR 
(instruktørens navn), CAM/CAMERA (kamera-
mandens navn), ROLL (nummeret på den aktuelle 
filmrulle), SCENE (scenens nummer), TAKE (det 
antal gange, den aktuelle scene er taget  – skrives 
i øvrigt altid med romertal). Endvidere markerer 
man om optagelsen er med lyd (SYNC), eller om 
den er uden lyd (MOS), om den er optaget om 
dagen (DAY) eller om natten (NITE), om optagel-

sen er foretaget indenfor (INT), eller om den er 
optaget udenfor (EXT), og til sidst angives datoen 
for optagelsen (DATE).

PRODUCED BY WG FILM IN CO-PRODUCTION WITH SVT, FILM I SKÅNE AND ORF FEATURING ALINE CAVALCANTE, DAN KOEPPEL, RAQUEL ROLNIK, JOEL EWANICK, DON WARD AND GIL PEÑALOSA 
PRODUCERS MARGARETE JANGÅRD AND ELIN KAMLERT EXECUTIVE PRODUCERS ALEXANDRA GALVIS, CHRIS PAINE, FREDRIK GERTTEN AND MARIA FARINHA FILMS: LUANA LOBO, MARCOS NISTI, ESTELA RENNER 

EDITOR BENJAMIN BINDERUP NARRATIVE CONSULTANT NIELS PAGH ANDERSEN CINEMATOGRAPHERS JANICE D’AVILA AND KIKI ALLEGIER COMPOSER FLORENCIA DI CONCILIO WITH SUPPORT FROM THE SWEDISH FILM INSTITUTE, 
NORDISK FILM & TV FOND, THE MEDIA PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION, INFLUENCE FILM FOUNDATION AND MALMÖ STAD IN ASSOCIATION WITH YLE, NRK, VPRO AND YESDOCU

WWW.BIKES-VS-CARS.COM

over titles / �lm

print communications

white logotype •••••••• >

A FILM BY FREDRIK GERTTEN

Filmen Bikes vs Cars skildrer en global krise, som vi alle inderst inde ved, vi har 
brug for at tale om: klima, jordens ressourcer, byer, hvor langt størstedelen af area-
lerne optages af biler og et stadigt stigende, forurenende og støjende trafikkaos.  
Cyklen er redskabet til forandring, men de stærke interesser, der har fordel af bilis-
men, investerer hvert år milliarder på lobbyvirksomhed og reklame for at beskytte 
deres forretning. I filmen møder vi aktivister og tænkere, der kæmper for bedre byer.

Set på influencefilmclub.com
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Det er nederen med en 
”forkert” cykel! Her er 
nogle overraskende tips 
til, hvad du specielt skal 
være opmærksom på, 
når barnet skal have sin 
første eller en ny cykel.

Det er ikke raketvidenskab at finde en 
god cykel til dit barn. Din cykelhandler kan 
guide dig frem til den rette størrelse, kva-
litet, det helt rigtige sikkerhedsudstyr osv. 
Cykelhandleren kan indstille cyklen kor-
rekt til barnet – alt det er der fuldstændig 
styr på! Men der er et par faldgruber, som 
mange forældre desværre overser, og det 
kan betyde, at dit barns glæde ved den 
første cykel måske ikke når det niveau især 
dit barn, men også du havde håbet på.

Tekst: Ida Sejersdal Dreiager & Paul Fisker 
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Da de fleste børnecykler er udstyret med 
relativt flade styr, vil håndtagene påvirke, 
den måde barnet håndterer og kontrollerer 
cyklen på. Som et kritisk berøringspunkt 
skal du sørge for, at grebene ikke er for 
tykke til små hænder, og at barnet let kan 
holde fast. Ved mindre cykler skal du kigge 
efter greb, der har store buler på ydersiden. 
Det forhindrer barnets hånd i at glide af 
styret,  giver ekstra beskyttelse i tilfælde 
af fald og minimerer skaderne, når barnet 
skraber styret mod f.eks. mure. 

9. PEDALERNE
For at øge barnets sikkerhed og give det 
oplevelsen af at føle sig sikker på cyklen 
skal pedalerne have en gribende overflade, 
så fødderne ikke glider af. Det skal natur-
ligvis være tilfældet på begge sider af pe-
dalerne.

10. HANDSKER 
Tippet om at cykle med cykelhandsker 
(helst med hele fingre) er ikke blot bereg-

net til børn, men det er også en rigtig god 
idé til voksne. 
Cykelhandsker beskytter ikke kun fingre 
og hænder ved styrt, men kan ligefrem 
mindske risikoen for styrt. Fedtede eller 
svedige fingre, f.eks. ved cykling i varmt 
vejr, kan være årsag til, at man mister gre-
bet om styret. Cykler man i regnvejr er ri-
sikoen for at miste grebet væsentligt øget. 
Disse risici er cykelhandsker med til at mi-
nimere. De er også velegnede til at tørre 
sved af panden og en næse, der løber. 
Når barnet vælter på cyklen – og det sker 
– vil barnets refleksreaktion være at holde 
hænderne frem for sig for at afbøde faldet 
og beskytte vigtigere kropsdele, f.eks. an-
sigt og hoved. Denne refleksreaktion lig-
ger dybt i vores DNA, og det er de fær-
reste, der kan ændre den. Cykelhandsker 
beskytter de små hænder og fingre mod 
smertefulde hudafskrabninger.

Barnets første cykel er en stor ting – for 
dig, men især for barnet. Vi ”etablerede” 
cyklister tænker ikke over det længere, 
men vores hjerner arbejder på højtryk, 
når vi cykler. Kombinationen af betjening 
af cyklen (simpel styring og udstyr som 
gear og bremser), balancering på den og 
orientering i trafikken kræver meget af 
vores hjerne. Forsøg med cykler, der har 
omvendt styring (drejer du styret til højre, 
drejer cyklen til venstre og vice versa), har 
vist at det tager forsøgspersoner op til 9 
månder at aflære sig en konventionel cy-
kels styrefunktion og tillære sig evnen at 
kontrollere en med modsat styrefunktion 
– 9 måneder!
Det siger noget om cyklens potentiale i ud-
viklingen af dit barns hjerne og din!

Hvis du vil være helt sikker på, at dit barn 
får en god og sikker cykel, er det altid en 
god idé at få professionel hjælp. Din lokale 
cykelhandler kan helt sikkert hjælpe dig 
med at finde den perfekte cykel og det helt 
rigtige udstyr. 

Vedligeholdelse
Når du har fundet en god cykel til dit barn, 
er det vigtigt, at du vedligeholder den. 
Nogle cykler kræver mere vedligeholdelse 
end andre. Udvendige gear er f.eks. mere 
krævende end indvendige gear. Ud over at 
kæden skal smøres, og hjulene skal have 
luft, så bør du regelmæssigt teste, at brem-
serne stadig virker. Husk også at spørge dit 
barn, om cyklen kører fint. For at være på 
den helt sikre side, er det selvfølgelig også 
en god idé at få cyklen tjekket ved cykel-
mekanikeren en gang imellem.  

1. VALG AF  
STØRRELSE
Børn vokser hurtigt, og det kan være fri-
stende at købe en cykel lidt for stor eller 
beholde en for lille cykel lidt for længe. 
Men det er vigtigt, at cyklen har den rigtige 
størrelse til dit barn, ellers er den ikke tryg 
og rar at køre på. Stellet varierer meget fra 
mærke til mærke, så to cykler, der begge er 
20 tommer, kan være meget forskellige i 
størrelsen. Prøv derfor cyklen, inden I kø-
ber den, så I er sikre på, at den passer.

2. TJEK  
BREMSERNE
Det siger sig selv, at gode bremser er vig-
tige for sikkerheden. Der skal være brem-
ser på begge hjul. Til de små anbefales en 
fodbremse og en håndbremse. Men hvis dit 
barn har lært at cykle og har en god moto-
rik, så er to håndbremser også helt fint.

3. VÆLG  
ORDENTLIGE  
LYGTER
Det er vigtigt at have gode lygter med fri-
ske batterier, så dit barn kan ses tydeligt 
i trafikken. Vi anbefaler, at du køber lyg-
ter, der skal fastmonteres, så dit barn ikke 
glemmer dem, og i ordentlig kvalitet, så de 
kan holde til vind og vejr. Placer lygterne 
midt på og højt på cyklen. Da lysstyrken 
hurtigt snyder, hvis der bruges knapcel-
lebatterier, anbefaler vi batterilygter med 
minimum AAA-batterier eller AA. Vælg 
altid alkaline batterier. Vær desuden op-
mærksom på, at lygterne lyser kraftigst, 
når de lige er blevet tændt. Tjek derfor lys-
styrken, når batterierne har lyst fem minut-
ter, inden du sender dit barn afsted i mor-
gentrafikken.

4. REFLEKSER
Vi slår endnu et slag for synlighed ved at 
huske på, at reflekser på cyklen er lovplig-
tige. Cyklen skal have en hvid refleks for-
an, en rød refleks bagpå og to gule reflek-
ser på hver pedal. I hvert hjul skal der være 
en gul refleks i egerne eller hvide reflekte-
rende dæk eller fælgsider. Reflekserne skal 
holdes rene, så de reflekterer bedst muligt. 

5. KORREKT 
BRUG AF HJELM
Cykelhjelmen er selvfølgelig vigtig, og 
det er også vigtigt, at den sidder rigtigt på 
dit barns hoved. Børnene vil ofte skubbe 

hjelmen tilbage i nakken, men hjelmen 
skal sidde stramt midt på hovedet, så pan-
den er dækket. Remmene i hver side skal 
samles lige under ørerne og sidde stramt, 
men ikke ubehageligt. Tag barnet med, når 
cykelhjelmen skal vælges, så I finder en, 
der sidder godt, er behagelig og falder i 
barnets smag.

6. VÆLG EN LET  
CYKEL
De fleste børnecykler på markedet er lat-
terligt tunge. Det er desværre ikke ualmin-
deligt, at børnecykler vejer 50 % af barnets 
kropsvægt og kan veje mere end en vok-
sencykel. 
For at sætte tingene i perspektiv så tænk 
på, at en voksens mountainbike typisk 
maks. vejer mellem 15-20 % af en 75 kg 
tung cyklist. Hvis du vil vælge en cykel 
baseret på en enkelt faktor til dit barn, skal 
du vælge den baseret på vægt.
En cykel, der er for tung, bliver svær for et 
barn at manøvrere, og derfor er den farlig 
og udmattende at cykle på. 

7. FODBREMSEN 
ER IKKE  
NØDVENDIGVIS 
DEN SIKRESTE  
LØSNING
I modsætning til den almindelige overbe-
visning er fodbremser ikke nødvendigvis 
den sikreste løsning for børn. På billigt 

fremstillede cykler kan dårlige håndbrem-
ser være vanskelige for børn at trække, 
hvilket kræver en fodbremse. På en bør-
necykel af høj kvalitet er håndbremserne 
imidlertid designet til små, svage hænder. 
Hvis du kan aktivere og bremse cyklen 
blot ved brug af din lillefinger, så er brem-
sen typisk velegnet til at blive betjent af 
et barn.
Der er to årsager til, at fodbremser ikke er 
så velegnet som hidtil antaget. For det før-
ste kan du ikke rotere pedalerne baglæns på 
en cykel med fodbremse, hvilket er utroligt 
vanskeligt for et barn at forstå, når det skal 
lære at cykle, Et barn, der går direkte fra en 
balancecykel til en pedalcykel, vil uvilkår-
ligt på et tidspunkt rotere pedalerne bag-
læns med det resultat, at cyklen pludseligt 
stopper, og barnet derefter falder. 
Det andet problem med fodbremser er, at 
de er svære at dosere. De er så at sige enten 
”tændt” eller ”slukket”. 
Et af argumenterne for fodbremser er, at 
små børn ikke er koordinerede nok til at 
bruge håndbremser. Det passer ikke.
For især børn, der begyndte deres cykel-
karriere på en balancecykel med en hånd-
bremse, kan overgangen til en pedalcykel 
med håndbremser i stedet for fodbrem-
ser faktisk være lettere. En gennemsnit-
lig 4-årig vil være i stand til at mestre en 
håndbremse.

Hvis du føler dig mere sikker ved fod-
bremsen, skal du vælge en cykel, der har 
både en fod- og en håndbremse. Næsten 
alle cykler med hjul større end 20” har 
håndbremser, så det er vigtigt for børn at 
lære at dosere og køre med en håndbremse, 
mens de stadig er små.

8. HÅNDTAG
Justerbar håndbremse fra Tektro der kan tilpasses små hænder og korte fingre

Skridsikre håndtag til små hænder og korte fingre

Lette platforms pedaler (alu) m. pins der forhindre foden i at skride



Duften af smøreolie 
Den søde duft af smøreolie fylder det store lokale og blander 
sig med en metallisk smag, der nærmest sitrer på tungen. I loftet 
hænger et utal af cykelhjul og stirrer ned på omkring ti elever, 
der står over for hinanden ved et langt værkstedsbord. De er i 
gang med at sætte eger i hver sit cykelhjul. De ser skiftevis på 
fælgen, ned på papiret på bordet og tilbage på fælgen igen, mens 
de prøver at få hjulet lige. Fuldstændig lige. Det skal det blive, 
for eksamen er i morgen.

”Cykelmekaniker, det kan du altid blive”
Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier er et af tre 
steder i landet, hvor man kan tage uddannelsen som cykel-
mekaniker, hvis man ikke tager i mesterlære. Uddannelsen 
tager tre år og tre måneder – mesterlære eller ej – og kræver 
mere end bare at kunne lappe et dæk og stramme en kæde. 
”I gamle dage sagde man, at cykelmekaniker kunne man 
altid blive. Men sådan er det ikke længere,” siger Carsten 
Moeskjær Madsen, der er uddannelsesleder for motorcykel-, 
knallert- og cykelmekanikeruddannelsen på Herningsholm. 
Gennem de sidste 20 år har han fulgt mange elever både i 
klasselokalet og på værkstedet, og han ved, hvad der skal til 
for at gennemføre uddannelsen. 

Du skal have styr på beregningerne, hvis cykelhjulet skal blive lige. 

Uddannelsen som cykelmekaniker kræver 
både matematisk og mekanisk snilde. Vi har 
besøgt Herningsholm Erhvervsskole,  som er 
en af kun tre skoler i Danmark, der uddanner  
cykelmekanikere, og vi har talt med nogle 
af de elever, der uddanner sig til at kunne 
servicere din cykel i fremtiden.

Du musst ein NASA Diplomin-
genieur bleiben, um Fahrradme-
chaniker zu werden!

E=MC² 

Tekst: Jonatan Dybro Foto: Jonatan Dybro

At forfølge en interesse
En af eleverne, der står ved det lange værkstedsbord, er Morten 
Brøndum. For ham er arbejdet på værkstedet det sjoveste og en 
af grundene til, at han valgte at starte på cykelmekanikeruddan-
nelsen i august sidste år. ”Jeg har altid interesseret mig for cyk-
ling. Jeg er et friluftsmenneske og kan godt lide at bruge cyklen 
til at komme ud i naturen. Og så synes jeg, det er fedt, at der hø-
rer så meget grej og udstyr til en cykel. Så er der masser at rode 
med,” siger han. Morten Brøndum er 43 år og ældre end mange 
af de andre elever, men han valgte at forfølge interessen for cyk-
ler, da han fik mulighed for at overveje, hvad han egentligt gerne 
ville. Og han har ikke fortrudt det.
”Jeg er rigtig glad for at være her. Nu har jeg jo noget mere erfa-
ring end de andre, der går her, og jeg har prøvet lidt af hvert, men 
jeg kan mærke, at her har jeg valgt rigtigt,” siger han. 

Hovedforløbene varer hver især fem uger, og Anne-Sofie Thule 
Panduro Danielsen er i gang med tredje hovedforløb. Cykelaf-
fjedring er en del af forløbet, og det tager både timer i klasse-
lokalet, men også lang tid på værkstedet at lære, da det kræver 
håndelag at kunne reparere og servicere affjedringen korrekt.
”Forgaflen er nok det sværeste indtil videre. Jeg har skilt den her 
ad mere end ti gange nu. Det tog lang tid i starten, men nu tager 
det omkring en halv time,” siger hun, mens hun løsner en juste-
ringsmøtrik inde i forgaflen

En afvekslende uddannelse 
Som på mange andre erhvervsuddannelser er praktikken et 
vigtig led i at blive cykelmekaniker. I løbet af de tre år og 
tre måneder, som uddannelsen varer, har man fem praktikpe-
rioder, der ligger imellem hovedforløbene på skolen. Det er 
en blanding, som cykelmekanikereleven Anne-Sofie Thule 
Panduro Danielsen på 20 år sætter pris på. 
”Jeg synes, der er meget sjov og ballade. Der er en masse 
afveksling på skolen og i praktikken. Man får hele tiden nye 
opgaver og nye ting at lære,” siger hun.

Et tætknyttet erhverv
Efter at have været i branchen i mange år kender Carsten Moeskjær 
Madsen og mange af kollegaerne på Herningsholm den danske cy-
kelbranche ud og ind. Og det er ikke en viden, de er blege for at 
bruge, hvis det kan hjælpe en af deres elever. ”Hvis eleverne vil 
det, så vil vi gøre stort set alt for dem,” siger han. Det kan eksem-
pelvis være at hjælpe med at finde et praktiksted, hvor eleven vil 
passe godt ind. På den måde får eleven en god indføring i cykel-
branchen, og samtidig får praktikstedet en elev, de bliver glade for. 
Branchekendskabet udvider sig også med årene, når elever fra sko-
len selv bliver en del af cykelbranchen. Flere gange er tidligere 
elever vendt tilbage til skolen for at få mekaniske råd eller bare en 
kop kaffe, selv om det er flere år siden, de gik ud. 
”Det er fedt, når eleverne lige kigger ind, selv flere år efter de er 
færdiguddannede. Og de er mere end velkomne,” siger Carsten 
Moeskjær Madsen. 

Anne-Sofie Thule Panduro Danielsen startede på teknisk design, men fandt hur-
tigt ud af, at hun hellere ville bruge mere tid i værkstedet end bag computeren.

De første par gange Anne-Sofie Thule Panduro Danielsen adskilte en affjedret-
forgaffel, tog det over en time. 

Morten Brøndum bliver altid lidt nervøs inden en eksamen, men han tror på, det 
nok skal gå til eksamen i hjulbyg i morgen
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Forskere på instituttet for sundhed på Uni-
versitetet i Agder i Kristiansand (Norge) 
studerede, undersøgte og testede mænd og 
kvinder i alderen 23-54 år, der på cykel og 
ebike tilbagelagde to strækninger – en flad 
rute (8,2 km) og en kuperet (7,1 km). Del-
tagerne på ebikes var i forsøget hurtigere 
end deltagerne på konventionelle cykler, 
og de reducerede transporttiden med næ-
sten 30 % på den kuperede rute. 

Den observerede hastighedn i forsøget 
var i gennemsnit 6 km/t højere på ebike 
end på en konventionel cykel. Forskerne 
undersøgte også deltagernes opfattelse af 
anstrengelsesniveauet ved hjælp af Borgs 
anstrengelsesskala  (Borg 1982). Opfat-
telsen af anstrengelsesniveauet varierede 
ikke efter køn, men det oplevede anstren-

gelsesniveau efter turene på ebikes var i 
gennemsnit 30 % lavere for alle deltagerne 
end samme tur på en konventionel cykel. 
Da forskerne undersøgte deltagernes op-
levede behov for et bad efter turene, viste 
det sig, at 50 % færre oplevede behov for 
et bad end efter samme tur på en konven-

tionel cykel. 

Turene på ebikes var altså tydeligvis 
mindre krævende end samme ture på en 
konventionel cykel – både relativt (17 % 
lavere VO2max) og absolut (36 % lavere 
tidsforbrug i VPA – vigorous physical acti-
vity). Men når det er sagt, så viste undersø-
gelsen også, at 95 % af den tid, deltagerne 
brugte på cykling, hvad enten det var på 
ebike eller konventionel cykel, kunne be-
tragtes som MVPA (moderate to vigorous 
physical activities). 

Mange undersøgelser har dokumenteret 
aktive transportformers effekt på helbre-
det. Brug af aktive transportformer er be-
viseligt forbundet med sundhedsmæssige 
fordele, såsom reduceret sandsynlighed 
for fedme, hjerte-kar-sygdom og diabetes 
(Gordon-Larsen et al., 2009; Pucher et al., 
2010). 

40 % højere dødelighed blandt dem, 
der ikke cyklede

En undersøgelse blandt 15.3677 personer 
i alderen 20 til 93 år (8.489 kvinder og 
7.188 mænd) i København viste, at selv 
efter justering for andre faktorer, herunder 
fysisk aktivitet i fritiden, oplevede de per-
soner, der ikke cyklede til arbejde, en 39 
% højere dødelighed end de personer, der 
cyklede (Andersen et al., 2000).

Videnskaben har undersøgt det, og konklusionen er: Du får masser af motion 
på en ebike, din lyst til at cykle stiger markant, og oplevelsen af behov for et 
bad falder drastisk.

Elcyklen er god motion

Tekst: Paul Fisker

Det oplevede anstrengelsesniveau  
efter turene på ebikes var i gennem-
snit 30 % lavere for alle deltagerne 
end samme tur på en konventionel 
cykel og 30 % hurtigere

Kun 20 % forskel i VO2max mellem 
ebiking og cykling på almindelig 
cykel Fashionabel & funktionelt regntøj  

fra Basil. Revolutionerende og bæ-
redygtige materialer. Konstrueret til 
cykling og andre aktive transport-
former, Designet så du også vil gå 
med det, når det ikke regner.

Tjek f.eks. deres Mosse Rain Parka
på basil.com
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PICNIC
Let og holdbar kurv i klassisk design. 
Sort plast med integreret AVS-system, 
click-on & click-off, for let brug af kur-
ven. Plastadaptere er inkluderet. Maks. 
10 kg. Vægt: 1,5 kg. Størrelse: B40 x 

H31 x D25. Volumen: 24 L

EPIC RETRO
Robust kurv med rem. Kan monteres 

både for og bag.  
Alu-rør med bambusbund. Stærk og 
holdbar. Maks. 10 kg. B45 x H13 X 
D35. Vægt: 2,10 kg Volumen: 25L

Klick, schick, praktisch & gut!
Smarte og funktionelle nyheder til din cykel. 
Atran Velos AVS-system gør, at cykelkurven/-
tasken monteres eller fjernes med et enkelt 
klik. Køb dem hos din lokale cykelhandler.

PICNIC
Let og holdbar kurv i klassisk 

design. Brun plast med integreret 
AVS-system, click-on & click-off, 

for let brug af kurven. Plastadaptere 
inkluderet. Maks. 10 kg. Vægt: 1,5 
kg. Størrelse: B40 x H31 x D25. 

Volumen: 24 L

ZAP
Moderne vandafvisende sidetasker 

med formonteret AVS. Zap er meget let 
at klikke på og af stativet og har en stor 
lastkapacitet. Indvendig lomme. Sort. 
Dim: B33 x H40 x D19. Volumen: 25L/
taske. Vægt: 1,5 kg inkl. AVS-adapter

EPIC QB
Nyt trendy design. Firkantet Alu-kurv 
med integreret AVS-system, click-on 

& click-off, med et enkelt klik for 
let brug af kurven. Komfortgreb til 

bæring af kurven. Maks. 10 kg. Vægt: 
1,25 kg. Størrelse: B30 x H18 x D30. 

Volumen: 16 l
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ebike
news

Motoparilla – Trilix
Er Moto Parillas bud på en foldecykel. Rammen er byg-
get efter samme principper som Ducatis legendariske 
Monster. Cyklen er med affjedret forgaffel og saddel-
pind. Den kommer i en 250 W udgave, der giver en 
maks. hastighed på 25 km/t og en rækkvidde på 120 
km (takket være det specialudviklede batteri).
500 W udgaven garanterer dig en tophastighed på godt 
35 km/t. 
Trilix Tecno-udgaverne (250 & 500 W) har bagudrettet 
kamera, 3 invendige NuVinci®-gear og leveres med 
enten 16” eller 20” hjul – 20” koster ikke ekstra. Se 
mere på: motoparilla.it

Pris: 14.925,00 DKK

Moto Parilla Carbon – Anniversary
Da Alfa Romeo i 1989 præsenterede deres SZ (designet 
af Zagato) på bilmessen i Genève, døbte bilpressen den 
straks ”il mostro”. Den var et teknisk vidunder og lignede  
et monster. Det samme kan man vel med en vis refærdig-
hed  sige  om italienske Moto Parillas elcykel; Carbon.  
Som navnet antyder er ramme og forgaffel i fuld car-
bon. Dækkene er Maxxis Minion FBF 26 x 4,8 off-road, 
og de hydrauliske Formula Cura-E Custom-bremser er 
med 380 mm rotor forrest og 210 mm bagerst. Gear-
skiftet er Enviolos NuVinci® Stepless Automatic – et 
nyudviklet automatgear til cykler. Forgaflen har en helt 
speciel geometri, der udnytter CANE CREEK-luftdæm-
perne optimalt. Pedalerne er i magnesium for at spare 
vægt, men alligevel vejer ”il mostro” ca. 38,5 kg. Anni-
versaryudgaven er udstyret med 1.000 W motor og kan 
køre op til 80 km/t, uden at du træder i pedalerne. Car-
bon Mistero-udgaven er som standard udstyret med 
en 250 W motor, så den kan du lovligt benytte til og fra 
arbejde, og du sparer godt og vel  30.000 kr. i forhold 
til Anniversary-modellen. Se mere på: motoparilla.it 

Pris: 88.695,00 DKK
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Convercycle
I modsætnming til italienerne, så går hollandske Con-
vercycle en helt anden vej og har udviklet en elcykel der 
er praktisk – virkelig praktisk. Baghjulet på Converycle 
eBike kan foldes ud med en enkel bevægelse og uden 
brug af værktøj. Det skaber plads bag sadlen til f.eks. 
bagage (tilladt totalvægt 150 kg).
Convercycle  eBike kombinerer fordelene ved en kort, 
let og manøvrerbar bycykel med transportmuligheder-
ne ved en ladcykel – genialt! I modsætning til ladcyklen 
kan du nemt tage Convercycle eBike med i bussen, to-
get eller bag på bilen, hvor den kan sidde på en hvilket 
som helst cykelholder. Den er let at få i cykelkælderen 
eller ind i lejligheden, da den er designet til at kunne 
stå lodret på bagenden og på den måde kun optage 1 
kvm plads.
Den passer enhver kvinde/mand med en højde mel-
lem 160-200 cm (med standardsadelpind), den vejer 
28 kg, har en rækkevide på 60-65 km, er udslået 270 
cm lang og slået sammen 195 cm. Se mere på: con-
vercycle.com

Pris: 23.992,50 DKK



Midt i succesen 
havnede Chief 1 
i en depression  

Lars Pedersen, bedre kendt 
som Chief 1, er vokset op med 
musikken. Som 7-årig fik han 
lov at komme med, når hans 
far spillede med sine jam bands 
rundt omkring på værtshuse. 
Han husker, hvordan han sad 
med en Jolly Cola i hånden og 
ørerne slået ud, mens bandet 
spillede tre-fire timers rock og 
rul. Det var langt fra naboernes 
9-17 arbejde.

”Jeg synes, det var noget af det 
fedeste i hele verden at opleve 
dem spille, fordi jeg bare kun-
ne mærke, at de dyrkede noget, 
der var passioneret,” siger Lars 
Pedersen. 

Omkring samme alder begynd-
te han at spille trommer på bør-
neværelset i familiens trevæ-

relses lejlighed i Tårnby. Ikke 
overraskende affødte det en del 
klager i andelsboligforeningen. 
Men når det bankede på, mens 
Lars øvede, lukkede faren op 
og sagde, at så måtte de sgu 
flytte på plejehjem. Hans søn 
skulle have lov at spille på 
trommer.  

Bidt af hiphop 
Lars Pedersen har altid vidst, 
at han ville leve af musikken, 
men i ungdommen ledte han 
efter sit eget musikalske stå-
sted. Han fandt det, da store-
broren, Per, tog til USA i 1982 
og sendte et kassettebånd med 
rapmusik hjem: ”It’s like that” 
med Run DMC.

”Da jeg hørte den på mit lille 
værelse i Tårnby, vidste jeg, 

at mit liv for evigt var ændret. 
Jeg vidste, at der var min mu-
sikalske identitet,” siger Lars 
Pedersen.

Storebroren kom hjem fra 
USA, og de to begyndte at 
hænge ud i det spirende danske 
hiphopmiljø. Lars begyndte at 
kalde sig Chief 1, og Per kaldte 
sig Dee Pee. Brødrene dansede 
breakdance og samlede den 
drengegruppe, der senere skul-
le blive Rockers by Choice og 
det første gennembrud for Lars 
Pedersen.  

Anmelderoste teenageidoler
Spørger man Lars Pedersen, 
blev Rockers by Choice så po-
pulære, fordi de ramte et hul i 
markedet. Der var ikke andre 
danske hiphopbands, og på det 

tidspunkt i 80’erne væltede det 
heller ikke ligefrem med teen-
ageidoler. Rockers by Choice 
blev begge dele. 

”Det var ret unikt. Anmelder-
ros samtidig med, at der var 
teenagere, der kravlede op i 
træer og gemte sig i buske for 
at holde øje med, hvor vi var,” 
siger Lars Pedersen. 

Med succesfulde koncerter 
og hits som Engel, bragede 
bandet derudad. Men der var 
ikke mange penge i musikken, 
i forhold til hvor meget tid og 
energi det kostede. Drengene 
ville nogle forskellige ting, og 
bandet splittede op i starten af 
90’erne. 

Chief 1’s liv har altid været fyldt med musik. Musikken 
fyldte i barndommen, dominerede ungdommen og har 
været hans levebrød hele voksenlivet. Men da succesen 
var størst, stoppede glæden ved musikken pludselig, og 
han måtte trække stikket helt for at finde den igen.

Tekst: Ida Sejersdal Dreiager
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Farvel til artisten
Enden på Rockers by Choice 
blev starten på Chief 1’s kar-
riere som producer. Livet som 
teenageidol havde været fedt, 
men også ustabilt og psykisk 
meget krævende.”Selv om jeg 
elskede at stå på scenen, og 
jeg følte et kæmpestort savn, 
så sagde jeg farvel til artisten,” 
siger han.
 
Lars Pedersen fandt ud af, 
at det var sjovere for ham at 
sidde bagved som producer, 
sangskriver og manager og 
være med til at opfylde andres 
drømme. Som han selv udtryk-

ker det, blev han landstræner i 
stedet for angriber. Og det viste 
sig, at han var god til det.
Karrieren tog fart, og Chief 1 
efterlod sig et spor af hits og 
kendte samarbejdspartnere. 
Blandt mange andre arbejdede 
han med Kim Larsen, Lars 
H.U.G., Outlandish, Gnags og 
Sanne Salomonsen. 

Lars mødte Remee gennem 
arbejdet, og de fandt ud af, at 
de var gode til at lave musik 

sammen. De startede pladesel-
skabet RE:A:CH, der blev en 
kæmpe succes. Det var blandt 
andet her, de fandt og arbej-
dede med L.I.G.A. 

Trak stikket
Men midt i succesen stoppede 
Lars Pedersens glæde ved mu-
sikken og ved livet i det hele 
taget. Han stod pludselig midt i 
en depression. Det eneste, han 
kunne gøre, var at trække stik-
ket. Han stoppede samarbejdet 
med Remee, blev skilt fra sin 
kone og flyttede ud i sit studie 
i Vanløse. 
”Den der følelse af at måtte 
give slip, den var hård. Den var 
virkelig, virkelig hård.  Men 
der var ikke noget at gøre. Jeg 
måtte ind og genfinde, hvad der 

egentlig var min passion og mit 
drive,” siger Lars Pedersen.

Der gik mange måneder, hvor 
han ikke lavede ret meget. Han 
gik ture for sig selv om aftenen 
og sov meget. Det føltes som 
om, han var i en tunnel, og det 
var svært at se vejen ud. 

Gør noget godt for dig selv
En dag læste han, at man skulle 
prøve at gøre noget godt for sig 
selv. Det var et utrolig banalt 
råd, men det gik op for ham, at 
han ikke havde gjort noget godt 
for sig selv i mange år. Mens 
han havde haft travlt med at 
opfylde andres drømme, havde 
han glemt sine egne. Så det var 
svært overhovedet at huske, 
hvad der gjorde ham glad.
Han kom i tanke om dengang 

på barndomsværelset i Tårnby, 
hvor han kom hjem fra skole 
og lavede musik for sjov. Ikke 
for at det skulle blive til et hit, 
men udelukkende for sin egen 
skyld. Den aften skrev han sin 
første solosang: ”Man skal dø 
lidt, før man finder vej.”

”Da jeg vågnede op næste mor-
gen og lyttede til den, kom der 
en lille lyskile gennem den her 
store, mørke mur. Det gjorde, 
at jeg blev lidt glad og lidt 
stolt,” siger han. Det blev star-

ten på Lars Pedersens vej ud af 
depressionen. Han skrev flere 
sange og brugte musikken til at 
træde frem og tale om det. Det 
var en kæmpe befrielse.

Bedre balance
I dag er det fire år siden, Lars 
Pedersen trak stikket på grund 
af depressionen. Artisten er 
vækket til live, og d. 28. fe-
bruar indleder han sin Alt Er 
Godt Tour 2020. Han er også 
begyndt at producere for andre 
igen, men denne gang vil han 
have en bedre balance.

”Det nytter ikke at bruge al 
min energi på andre. Jeg skal 
også have en følelse af, at jeg 
selv opfylder min egen drøm. 
Nu skal jeg på turne i mit eget 
navn, og jeg glæder mig van-
vittigt meget. Der får jeg for-
løst de ting, der gør, at jeg også 
kan være der for andre,” siger 
han.

Derfor er Lars Pedersen blevet 

”DEN DER FØLELSE AF 
AT MÅTTE GIVE SLIP, DEN 
VAR HÅRD. DEN VAR VIR-
KELIG, VIRKELIG HÅRD. 
MEN DER VAR IKKE NO-
GET AT GØRE. JEG MÅTTE 
IND OG GENFINDE, HVAD 
DER EGENTLIG VAR MIN 
PASSION OG MIT DRIVE.”

DEN AFTEN SKREV HAN 
SIN FØRSTE SOLOSANG: 
”MAN SKAL DØ LIDT, FØR 
MAN FINDER VEJ.”

”DET NYTTER IKKE AT 
BRUGE AL MIN ENERGI PÅ 
ANDRE. JEG SKAL OGSÅ 
HAVE EN FØLELSE AF, AT 
JEG SELV OPFYLDER MIN 
EGEN DRØM. NU SKAL 
JEG PÅ TURNE I MIT EGET 
NAVN, OG JEG GLÆDER 
MIG VANVITTIGT MEGET. 
DER FÅR JEG FORLØST 
DE TING, DER GØR, AT 
JEG OGSÅ KAN VÆRE 
DER FOR ANDRE.” 

meget mere selektiv, når han 
vælger samarbejdspartnere. De 
skal være originale, talentfulde 

og ikke mindst drevne.”De 
skal ville det dobbelt så me-
get som mig. De skal ville det 
lige så meget, som jeg ville 
det, dengang jeg var 17 år,” si-
ger han.

Alt er godt
Han forsøger også at finde en 
bedre balance i forhold til fa-
milielivet. Når han ikke laver 
musik, er han sammen med sin 
kæreste og sin søn. 
”Jeg har accepteret, at musik 
ikke behøver at være 100 pro-
cent, fordi det gør den ikke 
nødvendigvis bedre. Det kan 
faktisk blive bedre af, at man 
tager nogle pauser.”

Han kan for eksempel cykle en 
tur med sønnen Vitus. Lars Pe-
dersen har nemlig aldrig taget 
kørekort, så han drøner rundt 
på sin store ladcykel i stedet 
for. ”Da min søn var yngre, 

kunne han og hans venner sid-
de i den, og så kørte vi en tur 
i skoven eller ned for at købe 

is. Jeg elskede den følelse af at 
sidde og holde øje med dem,” 
siger han. Lars havde også 
indtryk af, at ungerne syntes, 
det var meget federe, end når 
de andre forældre kørte dem i 
deres biler. 
”De syntes, det var meget, me-

get sjovere at drøne rundt med 
Vitus’ far på den der ladcykel 
og lave fis og ballade,” griner 
han.

Chief 1’s Alt Er Godt Tour kø-
rer fra 07. maj til 31. oktober. 
Du kan finde en oversigt over 
datoer og spillesteder på:
www.chief1.dk 

”DE SYNTES, DET VAR 
MEGET, MEGET SJOVERE 
AT DRØNE RUNDT MED 
VITUS’ FAR PÅ DEN DER 
LADCYKEL OG LAVE FIS 
OG BALLADE.” 

... CYKLER EN TUR MED 
SØNNEN VITUS. LARS 
PEDERSEN HAR NEMLIG 
ALDRIG TAGET KØRE-
KORT, SÅ HAN DRØNER 
RUNDT PÅ SIN STORE 
LADCYKEL I STEDET FOR.
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KØRELYS  
PÅ CYKLEN?
NEJ
25 dræbte
500 alvorligt tilskadekomne

JA*
17 dræbte
325 alvorligt tilskadekomne

*Forsøg med kørelys på cykler  
dokumenterer, at det kan nedbringe  
antallet af ulykker med 35 % De oven-
for anførte tal stammer fra SikkerTafik 
og dækker perioden 2008-20018. 
Tallene dækker over dræbte og til-
skadekomne pr. år i perioden

road

Sig nej til verdens 
mest irriterende lyd:
Det er p(i)sssss irriterende, når du punkterer eller 
har en siver. Vi kender alle lyden: “Pssssssss...”! 
Den nye dækserie fra NO-Psss har ekstrem  
modstandsdygtighed mod punktering.  
Dækkene får dig gennem flint sikker som en 
kampvogn, men triller let som en Ferrari. 
Fås til alle cykeltyper også elcykler.

mountain
tour
electric

5-7 mm beskyttelse

3fi
sk
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Søvn er af enorm betydning, og 
især søvnkvalitet er vigtig for 
vores velbefindende. Desværre er 
dårlig søvnkvalitet og søvnman-
gel ved at blive en folkesygdom. 
Vi giver dig her 7 tip til, hvordan 
du kan vende din søvn fra mare-
ridt til drømmeland. Men først 
skal vi have nogle begreber på 
plads og forstå, hvorfor vi falder 
i søvn, og hvorfor det for mange 
er blevet så svært.

Melatonin er nøglen
Omdrejningspunktet for, at du 
falder i søvn og sover godt, er 
et hormon, du producerer i hjer-
nen. Stoffet hedder melatonin. 
Det produceres af en lille kirtel, 
som ligger under hjernen, kaldet 
pinealkirtlen eller koglekirtlen 
pga. formen. Kirtlen er forbundet 
med din synsnerve og påvirkes 
og styres af det lys, som kommer 
ind gennem dine øjne. Det er 
en urgammel mekanisme, der 
fortæller vores krop, om det er 
nat eller dag, og dermed styrer 
den vores døgnrytme.  
Efterhånden som lyset forsvin-
der hen under aften, mindskes 
lysindfaldet gennem dine øje. 
Det registreres af koglekirtlen, 

der begynder at producere mel-
atonin, og dermed starter første 
led i din natfase, nemlig at gøre 
dig søvnig. Optimalt set skal du 
producere melatonin i et par tim-
er, før du går i seng, og på det 
tidspunkt har du helt naturligt 
lyst til at sove, da du vil have 
svært ved at holde dig vågen. 
Problemer opstår ud af konflikt 
med vores moderne livsstil, for 
det bliver ikke længere natu-
ligt mørkt om aftenen, hvor vi 
tænder elpærer og storforbruger 
elektroniske apparater, der også 
afgiver lys.

Lys er din fjende – om aftenen
Alt elektrisk lys om aftenen er 
i bund og grund en dårlig idé, 
når vi taler om søvn. Så længe 
der er lys, starter melatoninpro-
duktionen ikke. Noget lys er dog 
værre end andet, da det handler 
om farven på lyset, der måles 
i bølgelængder. Jo varmere og 
mere orange/rødt lyset er, jo 
mindre hæmmer det din evne 
til at producere melatonin. Det 
blå lys er den bølgelængde, der 
har størst negativ indvirkning 
på din melatoninproduktion. 
Især tablets, smartphones og 

fladskærms-tv udsender store 
mængder koldt, blåt lys, og vi 
elsker at bruge apparaterne om 
aftenen, når vi har fri. Men selv 
om det lys, de udsender, er slemt 
nok, så har disse trådløse appa-
rater yderligere en bivirkning, 
de færreste kender til, og som 
bliver stærkt bagatelliseret fra 
producenternes side.
 
Wi-Fi dræber din søvn
Når du “er på” med din smart-
phone, din tablet eller pc, så er 
du på “trådløst”. Danmark er 
sammen med Holland og de 
øvrige nordiske lande de lande 
i Europa, hvor adgang til og brug 
af internet er mest udbredt, og de 
fleste af os har en trådløs router 
i hjemmet til formålet. Ligesom 
lys måles i bølgelængder, så gør 
trådløse netværk det også. Der er 
blot tale om et andet frekvensom-
råde. Bølgelængderne i trådløse 
netværk kaldes for mikrobølger, 
og en trådløs router kører typisk 
med en frekvens på mellem 2,5 
GHz og 5 GHz. Til sammenlign-
ing afgiver en mikrobølgeovn en 
frekvens på 2,45 GHz. Du kan 
ikke se dit trådløse netværk, du 
kan heller ikke høre eller smage 

det eller på anden vis bevidst 
registrere, at det er der. Men din 
hjerne kan!
 Det er ved at gå op for viden-
skaben, at koglekirtlen reagerer 
på mikrobølger på samme måde 
som på lys ... ved at være ude af 
stand til at producere melatonin. 
Din hjerne kan ikke skelne mel-
lem bølgelængdernes kilder, den 
opfatter alle bølgelængderne som 
værende en form for lys. 

Det bliver aldrig mørkt
Hvis du har en trådløs router i 
dit hjem, bliver det altså i prin-
cippet aldrig mørkt – heller ikke 
når det er nat udenfor, og du har 
slukket alt lyset i dit hjem. Din 
hjerne tror stadig, det er dag pga. 
mikrobølgerne fra routeren. Der-
for starter din melatoninproduk-
tion ikke, som den skal. Det er in-
validerende for din søvnkvalitet, 
og det kan gøre dig syg på sigt.

Melatonin mod kræft
Der har været meget debat om 
farligheden af mobiltelefoni 
og trådløse netværk. De fleste 
undersøgelser er blevet lavet af 
indutrien selv eller finansieret af 
den, og derfor er der måske ald-

Sover du godt?  
Mange gør desværre ikke! 
Cykelturen til og fra arbejde 
kan på mange måder hjælpe  
til en bedre søvn, og her får  
du yderligere 7 tip til at få vendt 
mareridt til drøm eller blot 
forbedre din søvnkvalitet 

Tekst: Carsten Fisker, StoneBros

rig kommet et endegyldigt svar. 
Nogle mener, at mikrobølgerne 
fra mobile sendemaster, telefoner 
og routere er farlige og kan give 
kræft. Det endelige bevis forelig-
ger dog ikke endnu, men måske 
er det også uden betydning, for vi 
behøver blot bruge vores sunde 
fornuft.
 Melatonin styrer vores 
søvn, og søvn er pinedød nød-
vendig for vores sundhed.  Men 
melatonin har også en anden 
funktion. Det er den kraftig-
ste antioxidant, som kroppen 
selv kan danne, og dermed en 
nøglespiller i vores immunfors-
vars evne til at bekæmpe syg-
dom, heriblandt kræft. Det kan 
godt være, at det ikke er doku-
menteret, at mikrobølger giver 
kræft, men meget tyder altså på, 
at mikrobølger hindrer os i at 
kurere os selv for sygdommen. 
Det er tankevækkende!

7 TIP TIL BEDRE SØVN

1. Sov mørkt. Sovemaske eller 
mørklægningsgardin anbefales. 
Det mindste lys, også gennem 
lukkede øjne, vil forstyrre pro-
duktionen af melatonin og for-

ringe din søvn.
2. Dit trådløse netværk skal ud  af 
og så langt væk fra soveværelset 
som muligt. Mange har for vane 
at stille routeren her, men den 
bør slukkes om natten og helst 
nogle timer, før du går til ro. Du 
kan også gå tilbage til en gam-
meldags computer “med hale”, 
altså et kablet netværk, hvis du 
skal på nettet. Det vil være en af 
de største investeringer, du kan 
foretage, i din sundhed!  

3.  Læg IKKE din tændte telefon 
i soveværelset. Den søger kon-
stant netværk og trækker dermed 
mikrobølger ind i rummet. Bruger 
du den som vækkeur, så sæt den 
i flytilstand…

4. Minimer brugen af elek-
trisk lys om aftenen, så du får 
mindst 2 timer i relativt mørke, 
før du går i seng. Køb evt. gam-
meldags Edison glødetrådspærer 
(se billedet nedenfor), da de 
giver mindre og varmere lys.  

5. Undgå smartphones, tablets, 
pc og lignende om aftenen de sid-
ste 2-3 timer før sengetid. Læs en 
bog og se mindre tv.

6. Appen f.lux kan installeres på 
din pc/bærbare og på flere tablets 
og smartphones (virker ikke på 
iPhone/iPad, da Apple blokerer 
for brugerens egen kontrol over 
sit apparat).
Det lille program styrer autom-
atisk lyssammensætningen på 
din skærm i forhold til solned-
gangstider i dit lokalområde. Når 
solen går ned, ændres skærmbe-
lysningen til et varmere lys. Det er 
simpelthen genialt, og det virker.
Download: www.justgetflux.com

7. Drop solbrillerne! Ja det ly-
der måske lidt skørt, men det er 
faktisk ret logisk. For nej... vi bar 
ikke solbriller ude på savannen 
for tusinder af år siden.  Du skal 
have sollys ind gennem øjnene, 
og dette skal indeholde alle de 
bølgelængder, solen består af, for 
at din hjerne registrerer og opfa-
tter lyset korrekt. Med solbriller 
filtrerer du flere bølgelængder 
fra, og det påvirker dit indre ur 
negativt. 

Få masser af lys om dagen 
Din melatoninproduktion om af-
tenen, når lyset er væk, hænger 

direkte sammen med den mængde 
lys, du har fået i løbet af dagen. 
Jo mere dagslys og sol, du har 
været udsat for, jo mere mela-
tonin vil du producere, når det 
bliver mørkt. Endnu en grund til 
at droppe solbrillerne!
 Lys, og lige så meget man-
glen på samme, er afgørende 
for vores døgnrytme, og vi har 
fået vendt den på hovedet. Især i 
vinterhalvåret står vi op, før det 
er lyst, kører direkte på arbejde, 
når der ikke er meget dagslys. Vi 
sidder inde hele dagen, og skæret 
fra elektrisk belysning er ikke nær 
nok til at stimulere vores indre ur, 
der kræver sol og dagslys. Når 
vi kommer hjem efter mørkets 
frembrud og burde geare naturligt 
ned sammen med solens forsvin-
den, ja så tænder vi til gengæld 
masser af lys og sætter os med 
vores trådløse enhed og tager bad 
i apparatets kolde, blå lys. Med 
den rytme er det ikke så underligt, 
at vi har svært ved at sove.

Godnat & sov godt!



Po Cha (udtales ”bod ja”) er tibetansk, 
betyder smørte og er inspirationskilden til 
Bulletproof  coffee. Princippet i Bulletprof 
coffee er  at opgradere f.eks.  din morgen-
kaffe til et flydende måltid – et højtydende 
energirigt måltid. Bulletproof coffee er 
vældigt populær blandt direktører, profes-
sionelle atleter og travle forældre fordi den 
gør dem i stand til at yde mere både fy-
sisk og mentalt. Drikken er især populær 
blandt tilhængere af Intermitting fasting, 
LCHF & paleo samt ernæringsmæssig 
ketose, fordi den hjælper dem med at føle 
sig mætte, opmærksomme og fokuserede, 
uden at fasten, LCHF & paleodiæten eller 
den ernæringsmæssige ketose brydes. 

5.000 år gammel drik
Po Cha stammer fra Tibet, men nydes også 
i andre egne af Himalaya-området.  Dens 
oprindelse menes at gå mere end 5.000 år 
tilbage i tiden, og teen drikkes stadig den 
dag i dag i stor udstrækning. Har du været 
i Tibet som turist eller for at bestige Mount 
Everest, er du med garanti blevet præsen-
teret for Po Cha. Tibetanerne er et meget 
gavmildt folkefærd, og de byder alle gæ-

ster på Po Cha som det første. Du vil så 
også vide, at smagen mildest talt er speciel.

Kraftig sort te, store mængder  
salt og harsk smør
Tibetanerne brygger en kraftig sort te, som 
tilsættes store mængder salt og smør fra 
yakokser. Af ukendte årsager benytter de 
fortrinsvis harsk smør.  Tibetanerne drikker 
et sted mellem 30-50 kopper Po Cha om 
dagen – om dagen!  Det sikrer dem energi 
gennem hele dagen til det fysisk hårde ar-
bejde i marken (som udgangspunkt i 3.000 
meters højde) og, for sherpaernes vedkom-
mende, det ekstremt anstrengende arbejde 
endnu højere oppe i bjergene. De mange 
kopper sikrer også deres væskebalance, og 
saltet i drikken erstatter de næringssalte 
(elektrolytter), de mister gennem sved.
Drikken ”blendes” i høje slanke trætøn-
der med en stav. Man har undret sig over, 
hvorfor Tibetanerne bruger relativt meget 
tid på manuelt at ”blende” deres Po Cha, 
og om det alene er et spørgsmål om smag 
og konsistens. Men forskere har fundet ud 
af, at processen nedbryder fedtmolekyler-
ne i drikken til mindre enheder – micelles 

– inden indtagelsen. Teoretisk skulle det 
øge optagelseshastigheden af fedtet i drik-
ken og dermed et mindre behov for galde 
til nedbrydelse af drikken i fordøjelsessy-
stemet. Det er med andre ord en letfordøje-
lig drik, der giver hurtig, men vedvarende 
energi til kroppen og hjernen.

Biohackeren, der opfandt  
Bulletproof coffee
Dave Asprey (1973) var en succesrig Si-
licon Valley-iværksætter med et helbred i 
kraftigt forfald. Han vejede næsten 150 kg, 
var kronisk træt og havde hjerteproblemer.
I bestræbelserne på at forbedre sit helbred 
begrænsede han i årevis sit kalorieindtag 
og trænede hver dag. Intet af det hjalp. I 
en alder af kun 30, fortalte lægerne ham, 
at hans risiko for at få et slagtilfælde eller 
hjerteanfald var høj – ikke på et ubestemt 
tidspunkt i fremtiden, men snart. Dave 
ændrede nu radikalt strategi. Han blev 
biohacker og fjernede alle kulhydraterne i 
sin kost og begyndte i stedet at spise store 
mængder fedt. Han trænede mindre, og 
selv om hans kalorieindtag blev øget be-
tragteligt, og han trænede mindre, reduce-

Po Cha  
Tibetansk energidrik 
& inspirationskilden  
til Bulletproof coffee

Hvorfor er Po Cha et fantastisk måltid, og hvordan 
blev den til Bullet Proof Coffee? Få opskriften, og læs 
her historien om drikken, der giver dig hurtig energi 
til cykelturen til jobbet og forbedrer dine kognitive 
evner til løsning af dagens arbejdsopgaver.
Tekst: Paul Fisker 

redes hans vægt drastisk – og hurtigt.

Idéen til Bulletproof kaffe fik Dave Asprey 
under et besøg  i Tibet i 2004. I  18.000 
m højde og ved -10 grader faldt hans ener-
giniveau  drastisk. På et pensionat fik han 
en cremet kop smørte, og han fik det straks 
bedre.

Hans indre biohacker spekulerede på, hvor-
for smørte fik ham til at føle sig så godt 
tilpas, og hjemvendt til USA gik han straks 
i gang med mange års forskning i kraften 
bag ingredienserne. Dave erstattede teen 
med skimmeltestet kaffe og yakoksesmør-
ret med almindeligt smør (dog fra kvæg, 
der KUN havde fået græs som foder) el-
ler ghee. Bulletproof coffee-konceptet var 
født.

Mere energi til både  
dit hjerte og din hjerne
Hvis du f.eks. ikke har særlig stor appe-
tit om morgenen og derfor ”nøjes” med 
en kop kaffe, men til gengæld oplever, at 
du op ad formiddagen mister energien og 
koncentrationsevnen, så er Po Cha måske 

noget for dig. En enkelt kop vil give dig 
energi til cykelturen til arbejde og selve ar-
bejdet frem til frokost. Du vil opleve mæt-
hed og som bonus være mere fokuseret og 
mentalt skarpere i dit arbejde. 
Erstatter du smørret i din Po Cha/Bullet-
proff coffee med kokosolie, vil du i teorien 
forbedre din hjertefunktion med 30 % og 
øge ilttilførslen til hjernen med 40 %. Årsa-
gen er, at kokosolie er meget rig på MCT-
fedtsyrer, der i din lever straks konverteres 
til ketoner (kroppens eget fedtbrændstof). 
Dit hjerte og din hjerne foretrækker ke-
toner fremfor et hvilket som helst andet 
”brændstof”,  og begge organer fungerer 
som sagt bedre på den energikilde.

Dansk udgave af Po Cha  
– det eneste instant-produkt i verden
Hvis du ikke selv ønsker besværet med at 
blande din Po Char/Bulletproff coffee, fin-
des der et enkelt  instant-produkt på ver-
densmarkedet – og det er dansk. Stonebros 
har udviklet og producerer tre udgaver af 
drikken; to er baseret på kaffe (en med kof-
fein og en uden). Begge kaffeudgaver er 
sødet med lakrids og indeholder 1 gr kul-

hydrat pr.. 100 gr. Derudover har Stonebros 
en Po Cha med kakao, som er sødet med 
kokosblomstnektar, yacon-sirup og melas-
se. Kulhydratindholdet i kakaoudgaven er 
mindre end 10 gr pr. 100 gr. Du kan købe 
Stonebros Po Cha online: stonebros.dk

Du kan naturligvis også mikse drikken 
selv og tilpasse den fuldstændig efter dine 
smagspræferencer. Her er basisopskriften:

Bryg 2 dl. kaffe (den styrke, du  
foretrækker) i en stor kop/et stort bæger

Tilsæt 1-2 spsk. smør, ghee eller  
kokosolie (du kan også mikse)

Pisk drikken med håndmikser eller stav-
blender, til fedtstoffet er opløst  (ca. 3-5 
sekunder, eller til den er ensartet i struktur 
og ligner en cafe latte i farven)

Nyd dit måltid.
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Cykelansigt, numb nuts 
og cyklens effekt på din 
sexlyst?
I 1885 advarede the Literary Digest (et populært 
amerikansk ugemagasin) specielt kvinder mod 
at cykle af frygt for ”cykelansigtet”. Som de skrev: 
Overanstrengelse, den lodrette position på hjulet 
og den ubevidste indsats for at opretholde sin ba-
lance har en tendens til at producere et slidt og 
udmattet ”cykelansigt”..125 år senere er den myte 
forlængst  aflivet, men en ny er opstået, og nu 
handler det om vores ædlere dele. Er der noget 
om snakken?  Påvirker cykling og specielt sadlen 
dit sexliv? Svaret er, at det gør den, men til din for-
del!

Mens de positive effekter af cykling, som 
inkluderer forbedret hjerte-kar-sundhed, 
styrke, stressreduktion og et forbedret 
mental velvære, er velkendte, har der læn-
ge været diskussioner om sammenhængen 
mellem cykling og forskellige seksuelle 
problemer og urinvejsproblemer, såsom 
erektil dysfunktion, nedsat perineal sensi-
tivitet og urinvejsinfektion.
American Urological Association, en 
medicinsk forskningsorganisation med 
fokus på genitourinær sundhed, har for-
sket i emnet og præsenterede resultaterne 
af to separate undersøgelser af cyklings 
påvirkningen af mænds seksuelle og uri-
nære funktioner og cyklings påvirkning af 
kvinders seksuelle og urinære funktioner i 
2017.

Undersøgelserne havde til formål at kigge 
detaljeret og sammenlignende på cyklings 
påvirkninger af mandlige og kvindelige 
cyklisters genitourinær sundhed sammen-
lignet med ikke- eller uregelmæssige cyk-
lister.

4.000 mænd deltog i undersøgelsen, hvor-
af 63 % var cyklister, og 37 % var svøm-
mere eller løbere, der ikke cyklede. 2.691 
kvinder deltog, hvoraf 39 % var cyklister, 
og 61 % var løbere eller svømmere, der 

ikke cyklede regelmæssigt.
Deltagerne blev spurgt om deres cykelva-
ner, seksuelle funktion, urinsymptomer og 
historik med urinvejsinfektioner og nedsat 
perineal sensitivitet. Til undersøgelsens 
formål blev ”højintensitetscykling” define-
ret som ”cykling i mere end to år, mere end 
tre gange om ugen og et daglig gennemsnit 
på mere end 40 km”.

Cykling er godt for dit sexliv
Træk vejret af lettelse – regelmæssig cyk-
ling synes kun at være forbundet med po-
sitive effekter på dit sexliv!
For mænd var der ingen indikation af, at 
cykling medførte dårligere erektil funktion 
end hos ikke-cyklister, og forskerne fandt 
heller ikke, at cykling havde indflydelse på 

Tekst: Paul Fisker 

FORSØGSPERSONERNE BLEV 
SPURGT OM DERES CYKELVANER, 
SEKSUELLE FUNKTION, URIN-
SYMPTOMER OG HISTORIK MED 
URINVEJSINFEKTIONER OG NED-
SAT PERINEAL SENSITIVITET.

forekomsten af infektioner i urinvejene. 
Dog havde mandlige cyklister en større 
chance for at opleve midlertidig (forbigå-
ende) nedsat perineal sensitivitet efter læn-
gere cykelture.

For kvindernes vedkommende fandt for-
skerne ikke, at cykling havde effekt på 

deres seksuelle eller urinære funktioner, 
og der var ingen ”signifikante” urinsymp-

tomforskelle mellem cyklister og ikke-
cyklister. De fandt dog, at der kan være en 
øget risiko for urinvejsinfektioner, og de 
cyklister, der ofte cyklede langt, var ofte 
mere tilbøjelige til at opleve midlertidig 
(forbigående) nedsat perineal sensitivitet 
efter deres cykelture. Det er næppe en re-
volutionerende  nyhed.

Men det er ikke sadlens skyld  
– eller er det?
Revolutionerende er måske til gengæld ny-
heden om, at sadeltypen ikke havde en sig-
nifikant effekt på resultaterne. Og desuden 
havde både mænd og kvinder, der cyklede, 
en højere score på deres respektive seksu-
elle funktionstests – målt primært på op-
hidselsesgrad og oplevet tilfredshed m.m. 

Det resultat lader vi lige stå et øjeblik.
Resultaterne skal naturligvis ikke tolkes 
som, at der er en ”magisk” virkning ved 
at sidde på en cykelsadel. Det er vel sna-
rere udtryk for, at øget fysisk sundhed og 
mental velvære har en indflydelse på den 
seksuelle funktion.  Da cyklister sammen-
lignet med ikke-cyklister generelt er i bed-
re form og føler sig gladere, har de ifølge 
undersøgelserne et lykkeligere sexliv.  
Men hvorfor overgår cyklisterne kontrol-
gruppen (svømmere og løbere) i sexlyst/
ophidselsesgrad og oplevet tilfredshed – 
undrer det også dig? Er der alligevel noget 
med den sadel og vibrationerne fra cyklen?

FORSØGSPERSONERNE, DER 
OFTE CYKLEDE LANGT, VAR MERE 
TILBØJELIGE TIL AT OPLEVE MID-
LERTIDIG (FORBIGÅENDE) NEDSAT 
PERINEAL SENSITIVITET EFTER 
DERES CYKELTURE
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Danske beregninger viser, at hvis kom-
muner, regioner og stat investerer blot 150 
millioner kroner om året de næste 12 år på 
flere cykelstier og kampagner, vil det be-
tyde en besparelse på 20 milliarder kroner 
i sundhedsvæsenet. Andre undersøgelser 
viser, at cyklen forbedrer vores sexliv og 
søvn, den forurener minimalt, fylder ikke 
meget, og hvis den er udstyret med elmo-
tor, kan du gå mindre i bad.

1. Delecykelrevo-
lutionen 
Der findes i dag næsten 1.000 cykelde-
lingsprogrammer over hele verden, og 
da ”Boris-cyklen” (cykeldeleordningen 
i London) blev lanceret i 2010, registre-
rede man én million cykelture i løbet af 
de første få måneder. Delecyklen er ikke 

et nyt koncept. Den første ordning opstod 
i 1965 i Holland; Den hollandske White 
Bicycle-plan. Konceptet blev udtænkt af 
Luud Schimmelpenninck, som var en del 
af den anarkistiske Provo-bevægelse, der 
opmuntrede til radikalt nye måder at leve 
på. 50 hvide cykler blev distribueret – ulåst 
– omkring i Amsterdam til fri afbenyttelse.

Det eneste problem var, at når man efterlod 
en cykel ulåst, blev det af myndighederne 
betragtet som en kriminel handling, og 
politiet slog hurtigt (og hårdt) ned på ini-
tiativet. Provo gjorde modstand, satte låse 
på cyklerne og malede koden på rammen, 
men initiativet slog ikke igennem. I dag 
betragtes initiativet som inspirationskilden 
for alle andre delecykelprogrammer, in-
klusive det første delecykelinitiativ i Dan-
mark, der var baseret på et møntindskuds-
system, som blev lanceret i 1991. I dag har 
mere end 1.000 byer over hele verden et 
form for delecykelprogram.

2. feminismens 
hjulspinner
Det sidste årti af det 19. århundrede var 
med cyklens stigende popularitet blandt 
både mænd og kvinder en gylden tidsalder 
for cyklen. Introduktionen af ”sikkerheds-
cyklen” – kædedrevet med lige store hjul 
– faldt sammen med en stigning i feminis-
men og bidrog til at nedbryde kønsbarri-
erer, selv om beklædning udgjorde noget 
af et problem. Viktorianske kjoler var no-
torisk restriktive, og i 1881 blev Rational 
Dress Society dannet i London. Organi-
sationen modsatte sig stramme korsetter, 
høje hæle og upraktiske nederdele.

Langt fra alle brød sig om de nye kjoler 
og kvinder på cykel. I 1893 skrev Tessie 
Reynolds historie ved at cykle fra Brighton 

Det vil ske igen! Den 201 
år gamle opfindelse vil 
som tidligere ikke blot 
blive vores redning, 
men transportmidlet der 
udvikler os som race 
I lyset af Covid-19-pandemien, hvor cyklen igen er blevet det foretrukne transport-
middel, klimaforandringer, der truer alle levende væsner på kloden, en global sund-
hedstrussel på grund af forkert kost og for lidt motion og en infrastruktur i byerne, der 
er tæt på kollaps, kigger vi her tilbage på 8 områder, hvor cyklen tidligere har ændret 
vores samfund. Vi tror, det vil ske igen og igen. Den 201 år gamle opfindelse vil atter 
blive ikke blot vores redning, men transportmidlet der udvikler os som race. 

til London på 8,5 timer iført pantaloner, en 
skjorte og frakke. Flere kvinder fulgte ef-
ter, De nye opdelte nederdele, der mulig-
gjorde lettere på- og afstigning på cyklen, 
gjorde, at cyklen voksede gevaldigt i popu-
laritet blandt kvinderne.

Den amerikanske kvinderettighedsaktivist 
Susan B. Anthony sagde i et interview med 
New York Sunday World i 1896: ”Jeg tror, 
[cykling] har gjort mere for at frigøre kvin-
der end noget andet i verden ... i det øje-
blik, hun stiger på cyklen, ved hun, at hun 
ikke kan komme i uføre, medmindre hun 
igen stiger af sin cykel ... ”

3. Kampen mod 
fattigdom
World Bicycle Relief blev oprettet i køl-
vandet på tsunamien i 2004 og hjælper i 
dag fattige i Afrika, Sydamerika og Syd-
østasien med at få adgang til overkomme-
lig transport i form af en Buffalo-cykel til 
£ 95. Buffalo-cyklen, der finansieres af en 
donor, er specialdesignet til de områder, 
den skal benyttes i, og den samles lokalt. 
Initiativet udstyrer specielt børn med et 
hurtigt, sikkert transportmiddel til og fra 
skolen. Siden starten har World Bicycle 
Relief hjulpet mere end 126.104 skolebørn 
og studerende med at blive i uddannelses-
systemet, og det estimeres, at hver done-
rede cykel har indflydelse på fem menne-
skers liv.

Initiativtagerne mener at have set indika-
tioner, der peger i retning af, at når skole-
piger får en cykel, påvirker det graviditets-
raterne positivt (de får færre børn). World 
Bicycle Relief arbejder nu på en nærmere 
undersøgelse for at vurdere, om beviserne 
holder.

”Buffalo Bicycle er cyklernes Ford,” siger 
Alec Seaman, udviklingsdirektør for World 
Bicycle Relief i England. ”Den har dybest 
set det mest enkle design, som hjælper med 
at sikre, at så lidt som overhovedet muligt 
kan gå galt, og reservedele er både lettil-
gængelige og overkommelige, hvilket gør 
vores forsyningskæde mere omkostnings-
effektiv og hjælper os med at sikre tilgæn-
geligheden af  dele.”

4. Cykler i krig
Den britiske hær brugte frivillige cykelen-
heder allerede i 1880’erne, typisk til re-
kognoscering og kommunikation, fordi en 
cykel var lettere, mere støjsvag og krævede 
mindre vedligeholdelse end en hest. Ved 
starten af første verdenskrig var omkring 
14 cyklistbataljoner blevet oprettet, og man 
anså dem for at være så vigtige for hjem-
mefronten, at ingen tjente i udlandet. I 1915 

blev bataljonerne Army Cyclist Corps op-
rettet, og unge cykelfans med en lidenskab 
for alle mekaniske ting blev opfordret til at 
melde sig via en massiv reklamekampag-
ne. Briterne var ikke de eneste, der brugte 
cykler i krigstid. I 1937 udsendte Japan 
omkring 50.000 cykeltropper i forbindelse 
med invasionen af Kina, og de fleste polske 
infanteridivisioner i anden verdenskrig rå-
dede over rekognosceringsenheder på cy-
kel. Under Vietnam-krigen benyttede man 
cykler, der kunne bære belastninger på op 
til 200 kg, til at flytte nordvietnamesiske 
forsyninger langs hemmelige junglestier.

5. En moderne  
legende
Ingen anden film i verdenshistorien har gi-
vet flere børn lyst til at komme ud på deres 
cykler end E.T. BMX-cykling boomede 
voldsomt i begyndelsen af 1980’erne, og 
instruktør Steven Spielberg benyttede otte 
stuntryttere til at filme den berømte scene, 
hvor Elliot, E.T. og vennerne jages af poli-
tiet. Alle stunts blev udført på BMX-cykler  
fra Kuwahara – fremstillet i Osaka, Japan.

Da en af Spielbergs assistenter ringede 
til firmaet for at bestille 40 cykler, troede 
personen i den anden ende, det var en vit-
tighed, og lagde røret på. Heldigvis var as-
sistenten vedholdende, og E.T.-cyklen blev 
efterfølgende et kæmpe salgshit. Universal 
Studios underskrev en eksklusiv licensaf-
tale med Kuwahara og den amerikanske 
distributør Everything Bicycles, der ejedes 
af Howie Cohen.

Efter at filmen blev frigivet, producerede 
Kuwahara tre typer E.T.-cykler, og Cohen 
sluttede med at få ordrer på Elliotts Model 
3003 fra mere end 1.000 detailhandlere. 
Blandt dem, der blev inspireret af det, de så 
på storskærmen, var den senere olympiske 
guldmedaljevinder Sir Chris Hoy (sølvme-
dalje i banecykling ved OL i 2000 og guld-
medalje i 2004).

6. Veje, som  
vi kender dem 
Du vil blive tilgivet for at tro, at glatte veje 
skyldes bilens fremkomst, men de skyldes 
faktisk cyklens stigende popularitet gen-
nem det 19. århundrede. Toget var over-
alt i verden i voldsom vækst – specielt til 
transport af gods – hvilket betød, at vejnet-
tene blev nedprioriteret. Den øgede brug af 
cykler skyldtes især arbejderklassens brug 
af den, da den gjorde det muligt for dem 
at flytte fra byerne ud i forstæderne, fordi 
det nu blev muligt at tilbagelægge større 
afstande. Det skabte et krav om bedre veje.

I 1950’erne blev bilen ”kongen” på vejene 
og i byerne, men den fornyede popularitet 
inden for cykling i det sidste årti, kombi-
neret med bekymring om luftforurening og 
overbelastning af infrastrukturen har fået 
stadigt flere byer til at skabe cykelvenlige 
miljøer.

7. Cykelflyvning
De fleste ved, at Wright-brødrene, Orville 
og Wilbur, var pionerer inden for luftfart, 
men de var faktisk først cykelmænd. De 
oprettede en succesfuld reparations-, 
leje- og salgsvirksomhed i 1892. Mens 
Wilbur var kendt for sin kærlighed til 
lange cykelture rundt i landet, var Orville 
begejstret for cykelløb. Deres lidenskab 
for to hjul ligger i hjertet af deres flyve-
eksperimenter, og Wright Cycle Company 
finansierede dem.

Cykeldele var også med i nogle af de tidlige 
eksperimenter, f.eks. i 1901, da brødrene 
skiller en St. Claire-cykel ad for at studere 
dens aerodynamiske design. De byggede 
også en seks fods vindtunnel i et af deres 
seks værksteder og trak på flere vigtige cy-
kelprincipper, når de udformede deres fly, 
såsom vigtigheden af balance, behovet for 
stærke, men alligevel lette strukturer samt 
kæde- og tandhjulstransmissionssystemer, 
der muliggjorde fremdrift. Wright-brødre-
ne var ikke de eneste luftfartspionerer med 
en lidenskab for pedalerne – tyskeren Otto 
Lilienthal var cykelfan, mens amerikanske 
Glenn Curtiss også ejede en cykelbutik og 
var en ivrig racer.

8. Udbringning på 
to hjul
Idéen om at bruge cykler til at levere ting er 
ikke ny. Så snart den pedaldrevne velocipe-
de blev introduceret i 1860’erne, begyndte 
folk at fragte pakker omkring på den. I an-
den verdenskrig var det ikke ualmindeligt 
at se teenagere, der var for unge til aktiv 
tjeneste, som cykelbudbringere, der kørte 
vigtige beskeder mellem luftangreb og ci-
vilforsvarshold. I 1980’erne var cykelkure-
rer et allestedsnærværende syn på gaderne 
i verdens storbyer. I dag er det almindeligt 
at se cykelkurerer, der leverer alt fra især 
takeaway til juridiske dokumenter og blod-
prøver. Cykeltaxier, cyklende politi og am-
bulancer er i hastig vækst.



Provence og ”Det 
skaldede bjerg”

Rejs med cyklen

Tekst: Jonatan Dybro Foto: Topas Travel



Storslåede landskaber, magi-
ske middelalderbyer og for-
tryllende smagsoplevelser. 
Provence er indbegrebet af 
Frankrig med rustik elegance 
i de mange bjerglandsbyer og 
moderne chikke kvinder ved 
den franske riviera. På de fred-
fyldte landeveje kan du sno 
dig gennem den unikke natur, 
og har du mod på det, kan du 
prøve kræfter med regionens 
højeste punkt – det mytiske 
Mont Ventoux.

Det er ikke uden grund, at 
Provence er en af de mest po-
pulære feriedestinationer i det 

sydlige Frankrig. Området er 
kendt for at byde på alt, hvad 
en livsnyder kan begære 
af mad og drikke, og samtidig 
emmer Provence af tradition 

og historie. De stille landeveje 
indbyder til at nyde regionen 
på cykel, hvor du selv sætter 
tempoet og får lov at nyde den 
farverige natur og det solrige 
vejr i fulde drag.  

En romersk region
Historiens vingesus er svær at 
undgå, når man rejser i Pro-
vence. I hver eneste by står 
middelalderlige, sandfarvede 

bygninger med metertykke 
mure og minder om områdets 
lange historie. Det er et af de 
første steder i Europa, hvor 
mennesket har levet, og nogle 
af verdens ældste hulemale-
rier findes lige syd for storbyen 
Marseilles.
Provence var også den første 
provins i det romerske rige, og 
der er stadig mange historiske 
spor fra den tid. Dels kommer 
selve navnet Provence fra det 
romerske ord for provins, og 
derudover er der stadig romer-
ske bygninger og ruiner i hele 
regionen. De mest berømte er 
triumfbuen i Orange, der blev 
bygget for at fejre romernes 
sejr over gallerne, samt den ro-
merske arena i Arles.
I arenaen er der endda stadig 
mulighed for at opleve ægte 
romersk underholdning med 
teater og gladiatorkampe i hele 
sommerperioden. Mange af 
stederne er på Unescos ver-
densarvsliste, og det er værd at 
sætte ekstra tid af til at opleve 

de imponerede bygningsvær-
ker. 

Mangfoldig natur
Naturen i Provence opfylder 
enhver fransk fantasi. Den by-
der på alt fra maleriske, bløde 
bakker til dramatiske bjerge og 

kløfter, og det er oplagt at gå på 
opdagelse på landevejene og 
nyde landskabet i fulde drag. 
Her er alt fra middelhavets hvi-
de sandstrande og åben him-
mel til dybe kløfter og endda 
sneklædte bjerge. Langs lan-
devejene ligger gamle oliven-
lunde og store lavendelmarker, 
der indbyder til at sætte farten 

Bjerglandsbyen Brantes er blot en af de mange middelalderlige landsbyer i Provence.

BJERGET KALDES ”DET 
SKALDEDE BJERG” PÅ 
GRUND AF KALKSTEN-
SØRKENEN, SOM DÆK-
KER DE SIDSTE 6 KM 
TIL TOPPEN. DESUDEN 
BÆRER DET TILNAVNET 
”PROVENCES KÆMPE”.

Der er aldrig langt til en lavendel-, hvede- eller vinmark i Provence

Der er romerske ruiner næsten overalt i Provence. Her ved byen Vaison-la-Romain

PROVENCE ER ET AF DE 
FØRSTE STEDER I EURO-
PA, HVOR MENNESKET 
HAR LEVET, OG NOGLE 
AF VERDENS ÆLDSTE 
HULEMALERIER FINDES 
LIGE SYD FOR STORBYEN 
MARSEILLES.

BRANTES ER EN 
LILLE, MEGET MALE-
RISK LANDSBY MED 
HUSE AF GAMLE 
STEN, DER PRAK-
TISK TALT BLIVER EN 
DEL AF KLIPPEN, DE 
KLAMRER SIG TIL.

ned og nyde turen. 
I bjergene venter et utal af ro-
mantiske bjerglandsbyer, der 
næsten alle har en café, men 
hvis det er for roligt, kan du 
også prøve kræfter med re-
gionens højeste bjerg Mont 
Ventoux. Bjerget er kendt som 
”Det skaldede bjerg” på grund 
af kalkstensørkenen, der ud-
gør de sidste seks kilometer til 
toppen, og det har flere gange 
været del af en etape i Tour de 
France.

Enestående gastronomi

Lavendlen er en del af den pro-
vencalske identitet, og siden 
antikken har romerne brugt 
den, når de vaskede tøj, og når 

de badede. I dag bruges laven-
del til parfumer, kosmetik og 
forskellige former for terapi. 
Markerne står i flor det meste 
af sommeren fra slutningen af 
juni til slutningen af august, så 
her er der bedst mulighed for at 
nyde udsigten og duften. 
Udover lavendel er Provence 
mest kendt for sine rosévine. 
Faktisk bliver over halvdelen 
af al fransk rosévin produce-
ret i Provence, og området er 
kendt for at producere tørre 

og frugtige rosévine med et let 
orange skær. 
Oliven, hvidløg og citroner er 
nogle af de vigtigste ingredien-
ser i det provencalske køkken. 
Det provencalske køkken er en 
blanding af fransk madkunst 
og middelhavsområdets ingre-
dienser. De lokale råvarer er 
blandt andet olivenolie, hvid-
løg og de lokale frugter, såsom 
citron, vindruer, ferskner og 

den lokale udgave af canta-
loupemelonen med den grønne 
hud og det orange kød. I byen 
Cavaillon fejres melonen sågar 
hvert år med en festival. Andre 
kendte egnsretter er fiskesup-
pen bouillabaisse, ratatouille 
og det traditionelle, runde og 
flade brød fougasse. 

Det dragende Provence
Med så omfattende en histo-
rie, forbløffende landskaber 
og fabelagtig mad er Provence 
naturligvis også et yndet op-
holdssted for kunstnere. Nogle 
af historiens største kunstmale-
ren har tilbragt tid i Provence, 
heriblandt Picasso, Cézanne 
samt Van Gogh, der malede 
nogle af sine mest berømte ma-
lerier, da han boede i Arles.
Kunsten kan opleves på de 
mange museer og kunstsamlin-
ger, men også filmkunsten op-
leves tit i Provence, blandt an-
det på filmfestivalen i Cannes.

Alt i alt er Provence en unik re-
gion, der indkapsler alt det, der 

er fransk og har en stor mang-
foldighed i både natur, kultur 
og oplevelser.

På eventyr med Topas Rejser: 
Siden 1973 har Topas Rejser 
taget eventyrlystne gæster med 
rundt på autentiske naturople-
velser. I dag tilbyder de en lang 
række forskellige aktive rejser 
over hele verden, hvor natur og 
kultur er i højsædet. De har en 
evig stræben efter eventyr og 
steder, hvor andre ikke normalt 
kommer, for at give dig en unik 
rejseoplevelse. 
Når rejserne er aktive, kræver 
det også noget af gæsterne. 
Derfor har Topas Rejser ind-
delt rejserne i sværhedsgrader, 
så du kan vælge en rejse, der 
passer til dig. 
Topas Rejser tilbyder både cy-
kel-, vandre- og skiture samt 
mange andre rejsetyper, der 
garanterer dig enestående op-
levelser. Se det store udvalg på 
hjemmesiden www.topas.dk
 

I BYEN CAVAILLON FEJRES  
CATALOUPEMELONEN 
HVERT ÅR DEN 14 JULI 
MED EN FESTIVAL, FÉRIA 
DU MELON

Den imponerende udsigt over Baronniemassivet

Romersk bro i Vaison la Romaine



Hvis du altid køber 
økologisk bliver du 
udsat for langt færre 
sprøjterester.
Her er 2019-listen 
over det frugt og 
grønt, der indehol-
der flest pesticider 
med de værste listet 
øverst.Hvis du cykler, har du nok lagt mærke til 

det. Måske bliver du oftere overhalet på 
vej op ad bakke af en cykel med batteri på 
bagsmækken, der ræser forbi, som om det 
går lige ud. Eller måske er du selv en af 
dem, der overhaler. 
De seneste år er salget af elcykler i Dan-
mark steget støt, og en undersøgelse fra 
Vejdirektoratet viste i december 2019, at 
otte procent af danskerne nu har en elcy-
kel. 
 
”Tendensen er, at elcykler vinder stadig 
flere markedsandele,” siger Thomas John-
sen, der er direktør for Danske Cykelhand-
lere. Og der er meget, der tyder på, at den 
tendens kommer til at fortsætte i 2020.
”Vi forventer en fortsat stigning,” siger 
Thomas Johnsen og uddyber, at man hol-

der godt øje med udviklingen i Holland, 
hvor elcyklerne er endnu mere populære 
end herhjemme. Holland er nemlig ”klas-
sens cykelduks,” og de hollandske cykel-
tendenser spreder sig også ofte til resten af 
Europa. 

Test en elcykel
Der er da også mange gode grunde til at 
investere i en elcykel. Det viser projek-
tet ”Test en elcykel,” der for nogle år si-
den blev gennemført af otte kommuner 
og hospitaler i Region Hovedstaden samt 
Odense Kommune. Her fik 1.700 bilister 
mulighed for at teste en elcykel gratis i tre 
måneder.

Deltagerne meldte tilbage, at elcyklen 
havde mange fordele. Bilisterne slap for 
eksempel for den værste trængsel i mor-
gentrafikken, og bare i testperioden ned-
bragte deltagerne CO2-udledningen med 
154 ton. Den vigtigste motivationsfaktor 
for deltagerne var dog, at de gerne ville 
have en sundere og mere aktiv hverdag. 
Og på trods af elcyklens hjælpemotor vi-
ste projektet, at deltagerne følte sig sun-

dere og i bedre form efter at have skiftet 
bilen ud med elcyklen nogle gange om 
ugen.

Sundhed motiverer
Den motivationsfaktor kan Jonna Petersen 
fra Skanderborg nikke genkendende til. 
Hun vægter nemlig sundhed højt og tager 
derfor gerne elcyklen frem for bussen i 
hverdagen. Hun kan også sagtens mærke, 
at hun får motion, selv om hun i maj 2019 
skiftede sin konventionelle cykel ud med 
en elcykel.

”Du bestemmer jo selv. Hvis du kører i de 
høje gear, skal du selv bruge kræfterne. 
Hvis du bruger de lave gear, flyver du af 
sted. Jeg bruger faktisk de høje mest,” si-
ger Jonna Petersen, der til daglig arbejder 
som Social- og Sundhedshjælper.

Jonna Petersen har altid cyklet, men en 
nervebetændelse i benet betyder, at hun 
har fået svært ved at cykle på en alminde-
lig cykel. Men det har elcyklen vist sig at 

være en løsning på.
”Det gør livet lidt nemmere, når jeg bor i 
Skanderborg. Der skal bruges rigtig mange 
kræfter på at komme op ad bakkerne. Nu 
glider jeg jo bare af sted,” siger hun.

Fra bilist til cyklist
Jonna Petersen har altid cyklet og har altså 
ikke skiftet bilen ud med elcyklen. Men 
det er der andre, der har. I en undersøgelse 
fra Vejdirektoratet svarer 47 procent, at de-
res elcykel har erstattet ture med bilen. 

Det er i tråd med resultaterne fra ”Test 
en elcykel”, hvor man også analyserede, 
hvem der faktisk fortsatte med at cykle 
efter testperioden. Mens tidligere under-
søgelser har vist, at vi er tilbøjelige til at 
lade cyklen stå, når vi har mere end fem ki-
lometer til arbejde, konkluderede ”Test en 
elcykel”, at deltagere med under 15 kilo-
meter til arbejde havde størst tilbøjelighed 

til at skifte bilen ud med en elcykel. 

Grønnere transport
Der er selvfølgelig potentiale for den 
grønne omstilling i transportsektoren, hvis 
man kan få flere bilister til at tage elcyklen. 
Det fremhævede transportminister Benny 
Engelbrecht, da Vejdirektoratets undersø-
gelse blev offentliggjort i december 2019.
”Det er rigtig godt, at elcyklen formår at 

trække så mange trafikanter ud af bilen og 
over på cykelstierne. Ikke alene får man 
mere motion på en elcykel, men det er 
også en langt mere klimavenlig løsning. På 
den måde viser undersøgelsen, at elcykler 
er en del af nøglen til at mindske CO2-
udledningen fra biltrafikken, og at de kan 
spille en vigtig rolle i forhold til at fremme 
en grøn omstilling af transportsektoren,” 
sagde Benny Engelbrecht i Vejdirektora-
tets pressemeddelelse.

Det er dog ikke noget, Jonna Petersen 
tænker så meget over til hverdag. Til gen-
gæld svarer hun uden tøven, da hun bliver 
spurgt, om vejret spiller en rolle for hendes 
cykelvaner.

”Vi bor i Danmark. Det regner rigtig me-
get. Selvfølgelig kan vi cykle, uanset hvor-
dan vejret er,” siger hun med et grin. 

Vidste du?
 
Deltagerne i ”Test en elcykel” reducerede 
i gennemsnit deres CO2-udledning med 
91,5 kg i testperioden.
 
36 procent af deltagerne svarede, at det, 
der motiverede dem mest, var at komme i 
bedre form.
 
8 procent af danskerne har en elcykel.
 
44 procent af dem, der har elcykler, er 
over 60 år.

Tekst: Ida Sejersdal Dreiager

Sundhed motiverer:  
Flere danskere tager  
elcyklen frem for bilen

De seneste år er elcyklen blevet stadigt mere po-
pulær i Danmark, og flere undersøgelser viser, at 
elcyklen endda har potentiale til at erstatte bi-
len. Ønsket om at komme i bedre form er en af de 
største motivationsfaktorer.

”DET GØR LIVET LIDT NEMMERE, 
NÅR JEG BOR I SKANDERBORG. 
DER SKAL BRUGES RIGTIG MANGE 
KRÆFTER PÅ AT KOMME OP AD 
BAKKERNE. NU GLIDER JEG JO 
BARE AFSTED”.

EN ELCYKEL ER OGSÅ EN LANGT 
MERE KLIMAVENLIG LØSNING. 
PÅ DEN MÅDE VISER UNDERSØ-
GELSEN, AT ELCYKLER ER EN 
DEL AF NØGLEN TIL AT MINDSKE 
CO2-UDLEDNINGEN FRA BILTRA-
FIKKEN.

I HOLLAND ER ELCYKLERNE 
ENDNU MERE POPULÆRE END 
HERHJEMME. HOLLAND ER NEM-
LIG ”KLASSENS CYKELDUKS,” OG 
DE HOLLANDSKE CYKELTENDEN-
SER SPREDER SIG OGSÅ OFTE TIL 
RESTEN AF EUROPA



Er du “Tubeless Ready”? 
Hvis ikke, findes der i dag et hav af kom-
plette kitløsninger på markedet, som inde-
holder alt det, du skal bruge for at cykle 
uden slanger ... og dermed være tæt på 100 
% punkterfri! Vi har bedt Velo Brothers te-
ste et af disse kits – Schwalbes Tubeless 
Easy-kit. Sættet indeholder Tubeless Rea-
dy-dæk, specielle ventiler og fælgbånd, 
forsegler og sågar en lille sæbedispenser, 
som skulle gøre det endnu lettere at få de 
særlige dæk monteret. 
Tubeless går ud på at fjerne slangen og i 
stedet hælde flydende latex ind i dækket 
som forsegler, så dækket bliver lufttæt. 
Væsken forbliver flydende, og ved punk-
tering, lappes hullet automatisk indefra. 
Genialt! *
Carsten Fisker (Velo Brothers): Tubeless 
er egentligt ikke nyt. Vi har brugt det inden 
for mountainbiking de sidste 10-15 år, og 
på landevejssiden (ikke at forveksle med 
lukkede ringe) er det brugt i nogle år uden 
dog at have slået rigtigt igennem endnu. 
Jeg kører selv slangeløst på mountainbi-
ken og racercyklen, da det stort set udeluk-
ker punkteringer, giver mindre rullemod-
stand, mere komfort og meget større greb 
(mountainbiking, cyclecross og gravel). 

Er Tubeless ikke besværligt?
Det har tidligere været en udfordring at 
konvertere et hjulsæt til slangeløst, og vi 
havde bange anelser før start. De er dog 

gjort til skamme.
Det tog Velo Brothers under 10 min. at lave 
ét hjul, uden fejl eller besævr undervejs. 
Den lille dispenser med sæbevand, som får 
dækket til at glide lettere på, virker og gør 
det meget lettere at få specialdækket på 
Normalt er der lidt utætheder, første gang 
man pumper et Tubeless-system op, og 
ofte kræves trykluft eller Air Booster (tank 
med komprimeret luft) for at få dækkene 
til at sidde rigtigt og danne en tæt forseg-
ling mod fælgen, men ikke her. Vi pum-
pede blot dækkene op med en fodpumpe, 
sågar UDEN den flydende forsegler, og 
systemet var tæt første gang. 

Langtidserfaring med Tubeless
Velo Brothers testede Tubeless i de store 
motionscykelklassikere i Danmark, f.eks. 
Grejsdalsløbet og Hærvejsløbet. m.fl. Ved 
flere af løbene regnede det, hvilket betød et 
hav af punkteringer for mange af deltager-
ne, og de passerede flere, der var løbet tør 
for både lappegrej og slanger. Personligt 
oplevede vi ikke en eneste punktering på 
turen, men derimod masser af komfort på 
cyklen på grund af det markant lavere dæk-
tryk, man kører med, når man er tubeless.  
Ingen følelsesløse hænder, sovende fingre, 
ingen spændinger i skuldre og nakke, og 
ingen ømhed i en vis legemsdel. Vi har på 
intet tidspunkt oplevet, at rullemodstanden 
med Tubeless skulle være øget (på grund 
af det lave dæktryk) i forhold til dem, vi 

trænede med, tværtimod. Til gengæld var 
det en ubeskrivelig befrielse af komme 
væk fra de nådesløse hårdtpumpede kon-
ventionelle dæk med slange,  der forplan-
tede vejenes ujævnheder op gennem hele 
kadaveret. Vi skal aldrig tilbage til dæk og 
slange.
Velo Brothers har virkelig udfordret Tube-
less og ikke blot tilbagelagt mange kilome-
ter, men bevidst opsøgt grusveje og glas-
skår på cykelstier og veje, men efter ca. 
7.000 km (tilsammen) har de endnu ikke 
haft en punktering

Ulemper ved Tubeless
Tubeless er ikke 100 % tæt, og der skal 
pumpes oftere end ved dæk og slange (som 
heller ikke er 100 % lufttæt). Til gengæld 
skal dækkene som sagt ikke pumpes særlig 
hårdt (ca. det halve tryk af konventionelle 
dæk/slange), hvilket gør det til en leg, at ef-
terfylde luft med mikropumpen efter f.eks. 
en punktering  hvor dækket har tabt lidt 
luft (inden latexen lukkede hullet). Om-
kring én gang hver 14. dag skal dæktrykket 
tjekkes, og hvis du har haft en punktering, 
som har lappet sig selv, skal der efterfyldes 
latex. Schwalbe anbefaler at der under alle 
omstændigheder efterfyldes latex ca. hver 
3. måned. Vægten er stort set den samme. 
Du sparer slangens vægt, men latexen ve-
jer stort set det samme som en slange. 

Tubeless – ud med slangen
Tubeless handler ikke kun 
om at undgå punkteringer 
men i høj grad også om 
øget smidighed, bedre 
vejgreb og mindre  
rullemodstand.  
Læs om alle fordelene og 
ulemperne ved at cykle 
Tubeless, og lær, hvordan  
du kommer i gang

Schwalbe Tubeless Kit

1. Væk med slange og gamle dæk 2. Lufttæt fælgtape

3. Monter særlige ventiler 4. smør kanter på dæk

5. Hæld forsegler (latex) i dæk 6. Pump op (lad stå natten over)

Betyder det lave dæktryk noget for sikker-
heden – kan dækket lettere vrides af? 
Den øgede smidighed og fleksibilitet i dækket 
ved at cykle uden slange gør, at dækket kan 
arbejde langt mere frit (det mærkes især på 
mountainbiken, hvor vejgrebet er uovertruffet 
specielt i kurver og på meget ujævnt underlag. 
På landevej har vi aldrig oplevet, at Tubeless 
har føltes mere ustabil i kurver end dæk og 
slange. 

Hvor store huller kan latexen lappe?
I følge Schwalbe og andre producenter er Tu-
beless-teknologien i dag så god, at huller op 
til 8-10 mm lappes automatisk med latexen – 
8-10 mm! Er du virkelig uheldig og får en al-
vorlig punktering, findes der speciallapper til 
dækket (er dog ikke en del af kittet). Og skulle 
der være behov for komprimeret luft for at få 
dækket til at sidde rigtigt igen og slutte tæt ef-
ter en alvorlig punktering, kan en CO2-patron 
sagtens klare opgaven.

Lav rullemodstand
Jarno Bierman, ekspert i rullemodstand, me-
ner ikke, at rullemodstanden er mindre med 
Tubeless – latexen eliminerer ifølge ham for-
delene ved Tubeless. I en rapport, der blev of-
fentliggjort i 2014, fandt han, at 30 ml latex i 
et 25 mm vejdæk øgede rullemodstanden med 
én watt ved 36 km/t. BikeRadar har efterføl-
gende lavet deres egne tests med hjælp fra 
Wheel Energy i 2017, og resultaterne viste, 
at Schwalbe Pro One originale Tubeless-dæk 
inkl. 25 ml latex havde langt mindre rulle-
modstand end alle topdæk med slange.

Hvis det er så godt, hvorfor cykler de pro-
fesionelle så ikke med det?
Pro-rytternes foretrukne løsning er stadig luk-
kede ringe. Årsagen er den måde, lukkede rin-
ge håndterer punktering på. Da slangen er syet 
ind i dækket, slipper luften langsomt ud. Selv 
når al luften er sluppet, er det stadig muligt at 
køre på den flade ring, som Froome gjorde det 
på 15. etape i Tour’en i 2017. Men det er ved 
at slå igennem. I 2019 så vi flere pro-ryttere, 
der konkurrerede på Tubeless-dæk: Fabio Ja-
kobsen tog 4. etape af Tour of California, og 
hans hold, Deceuninck-Quick Step, har ved 
en række løb cyklet med Specialized Tubeless 
Turbo RapidAir, et Tubeless-dæk, der først 
blev spottet ved Tour Down Under på ingen 
ringere end Peter Sagans cykel.
Alle de professionelle teams har naturligvis 
testet Tubeless-dæk og sammenlignet med 
det, de allerede bruger, og de finder teknolo-
gien meget lovende. Pro-teams er dog meget 
konservative, og derfor tager det tid, inden det  
for alvor slår igennem. Det er ikke kun den 
lave rullemodstand, pro-holdene er interesse-
ret i – de vil have hele pakken: Responsivitet, 
lav vægt og andre rene racerkriterier.
For motionisten [ikke racing] betyder andre 
aspekter som pålidelighed, overkommelige 
priser, nem vedligeholdelse, nem installation 
og komfort ... mere. Men Tubeless skal med 
tiden nok slå igennem hos pro-teams. Hvilket 
andet rullende køretøj på denne planet er ikke 
Tubeless nu – selv under racerforhold?



Copenhagenize-indekset – den mest omfattende og holisti-
ske indeksering af cykelvenlige byer på Jorden
Copenhagenize er bydesignkonsulenter med base i København, Bruxelles og Montréal. Vi rådgiver byer og regeringer om, hvordan 
man arbejder hen imod et mere cykelvenligt bylandskab. Vores løsninger anvender et bredt spektrum af planlægning, bydesign, 
kommunikation og observationsforskning i modsætning til udelukkende at fokusere på konstruktion af vores byer. Vi udvikler men-
neskecentrede løsninger til transport i den moderne by. Se Copenhagenize index på copenhagenize.eu, og læs om metoden, der 
ligger til grund for resultaterne.

01

COPENHAGEN
90,2 %

05

STRASBOURG
70,5 %

09

VIENNA
60,7 %

13

BARCELONA
57,4 %

17
NEWCOMER

TAIPEI
54,5 %

02

AMSTERDAM
89,3 %

06

BORDEAUX
68,8 %

10

HELSINKI
59,8 %

14

LJUBLJANA
57,1 %

18
NEWCOMER

VANCOUVER
53,6 %

03

UTRECHT
88.4 %

07
RISING STAR

OSLO
62,5 %

11
NEWCOMER

BREMEN
58,9 %

15

BERLIN
56,3 %

19

MONTRÉAL
53,6 %

04

ANTWERPEN
73.2 %

08

PARIS
61,5 %

12
NEWCOMER

BOGOTÁ
58,1 %

16

TOKYO
55,4 %

20

HAMBURG
52,7%

Vi har ikke kunnet finde nogen 
dansk eller europæisk opgørelse, 
så listen her er oversigten fra 2019 
fra EWG, Enviromental Working 
Group, udarbejdet for det amer-
ikanske marked og nogle få im-
porterede frugter og grøntsager. 
Danske landmænd bruger langt 
færre sprøjtemidler end ameri-
kanske, men listen giver dig et 
fingerpeg om, hvor du skal passe 
på, hvis du da ikke vælger at være 
på den sikre side og helt generelt 
køber økologisk.

Se mere på: 
http://www.ewg.org

1 Jordbær

2 Spinat

3 Grønkål

4 Nektariner

5 Æbler

6 Druer

7 Ferskner

8 Kirsebær

9 Pærer

10 Tomater

11 Selleri

12 Kartofler

13 Ærter i bælg (importerede)

14 Blåbær (USA)

15 Kartofler

16 Chili

17 Salathoved

19 Blåbær (importerede)

20 Grønne bønner

21 Blommer

22 Hindbær

23 Gulerødder

24 Vintergræskar

25 Clementiner

26 Squash

27 Ærter i bælg (USA)

28 Forårsløg

29 Bananer

30 Appelsiner

31 Vandmelon

32 Søde kartofler

33 Honningmelon

34 Cantaloupemelon

35 Champignon

36 Broccoli

37 Melon

38 Blomkål

39 Kiwi

40 Asparges

41 Auberginer

42 Papaya

43 Løg

44 Frosne sukkerærter

45 Ananas

46 Majs

47 Avocado

Hvis du altid køber 
økologisk, bliver du 
udsat for langt færre 
sprøjterester.
Her er 2019-listen 
over det frugt og 
grønt, der indehol-
der flest pesticider 
med de værste 
angivet øverst.

Det er vigtigt at købe økologisk – ikke så meget pga. 
forskel i næringsindhold i forhold til konventionelt dyrket 
frugt og grønt. Faren for sprøjterester/pesticider (bl.a. 
glyphosat i Roundup), som er ekstremt skadelige for 
vores helbred, er langt mere afgørende. 
Stanford Universitet publicerede i 2012 en undersøgelse, 
der dokumenterede, at personer, der spiser økologisk, 
har en mindre ophobning af pesticider i kroppen – især 
børn. Hvis vi som forbrugere skal præge udviklingen i 
den rigtige retning, er vi nødt til at begynde at købe de 
produkter, som vi tror mest på, også selv om de koster 
lidt mere.

Sådan læser du listen
Listen til højre er EWG’s oversigt over sprøjterester i 
konventionelt dyrket frugt og grønt. Den udarbejdes 
årligt, og dette er den seneste udgave fra 2019. De mest 
“giftige” er angivet øverst med jordbær som den værste. 
“Det beskidte dusin”, der er markeret med rødt, bør du 
kun købe økologisk, mens du fra den modsatte ende af 
listen godt kan spise lidt grønt, især avocado, uden at 
blive udsat for nævneværdige sprøjterester.

Om EWG
EWG’s mission er at styrke mennesker i at leve et sun-
dere liv i et sundere miljø. Med banebrydende forskning 
og uddannelse driver vi forbrugervalg og borgerlige 
handlinger. Vi er en nonprofit og uafhængig organisa-
tion, der er dedikeret til at beskytte menneskers sundhed 
og miljøet.
Vi arbejder for dig. Ved du, hvad der er i dit led-
ningsvand? Hvad med din shampoo? Hvad lurer i 
rengøringsmidlerne under din vask? Hvilke pesticider 
er der i din mad? Hvad med gårdene, fracking-brøndene 
og fabrikkerne i dit lokale område? Ved du, hvilke 
sikkerhedsforanstaltninger de anvender for at beskytte 
vandet, jorden, luften og dine børn? Hvilke store land-
brugsbedrifter får dine skattekroner, og hvorfor? Hvad 
er GMO’er? Hvad gør de med vores land og vand?

https://www.ewg.org/

Højoktan og ren 
brændstof på din  
”cykelmotor”

Mindst 600 g grøntsager og 
frugt om dagen er det bedste 
brændstof, men hvor rent er 
det? Se her, hvilke frugter og 
grøntsager du altid bør købe 
økologisk, og hvilke konven-
tionelle produkter der indeholder 
færrest sprøjterester



MANCHETKNAPPER
Manchetknapper lavet af gamle 
cykelkæder, der er blevet grun-
digt affedtet med et miljøvenligt 
rengøringsmiddel, derefter håndpol-
eret og smedet til manchetknapper. 
De fås i sølv-, guld- eller bronzetone 
og leveres i en skumforet papæske af 
genbugspapir. Flere informationer:  
recycleandbicycle.co.uk

HJELMALARM
ANGi (Angular og G-Force indikator)
er en cykelstyrtssensor, som autom-
atisk ringer efter hjælp, hvis du ikke 
selv kan. Ved cykelstyrt starter sen-
soren en nedtælling, så du kan nå 
at slå den fra, hvis du er OK – sker 
det ikke, sender den en meddelse til 
de kontaktpersoner, du har udvalgt, 
med GPS-koordinater og en besked 
om, at du har brug for hjælp. Flere 
informationer: specialized.com/dk/
da/stories/angi

HJELM
Danskudviklet hjelm. Vælg din foret-
rukne YAKKAY Smart Two-hjelm, og 
tilføj et “overtræk”, der matcher din 
personlige stil. Skift farve og stil på 
din hjelm med det store udvalg af 
overtræk. YAKKAY er verdens mest 
prisvindende hjelm og designet, så 
du kan se stilfuld ud, når du cykler. 
Flere informationer: yakkay.com

USB-OPLADER TIL FREMPINDEN
The Plug er en USB-oplader, der giv-
er strøm til f.eks. smarphones, lygter og 
cykelcomputer. Via en friktionsløs dynamo 
produceres strøm helt ned fra 12 km/t. The 
Plug vejer 46 g og  erstatter dit headset-
dæksel på frempinden. Flere informationer: 
tout-terrain.de

Cykellir’

BUTTERFLY
Original britisk butterfly, der er  
håndlavet på Isle of Wight. But-
terflyen er lavet af genanvendte 
cykelslanger, der er blevet vas-
ket flere gange i et miljøvenligt 
rengøringsmiddel og udstyret med 
justerbar rem. Flere informationer:  
recycleandbicycle.co.uk

SUP-HOLDER TIL CYKLEN
Det patenterede design betyder, at et 
simpelt tryk er alt, hvad der er nød-
vendigt for at montere og afmontere 
holderen på din cykel. Holderen 
kan naturligvis også bruges til surf-
boards. Flere informationer: moved-
bybikes.com

MOTIONSCYKEL I TRÆ
NOHrD’s Waterrower er den Frank Un-
derwood benytter i House of Cards, 
men kender du samme producents 
motionscykel i træ? Ingen steder er 
NOHrD gået på kompromis med kval-
itet og funktionalitet. Motionscyklen 
optager lige under 0.5 m2 plads, og det 
avancerede planetgear og den solide 
træ- og stålramme gør motionscyklen 
ekstremt holdbar (rytter på op til 200 
kg). Motionscyklen fås i ask, kirse-
bær og valnød. Flere informationer: 
nohrd.com

SMARTPHONE KONTROL
Aktivér din smartphone overalt på ét sekund 
– især når det er svært at rulle ærmerne op 
for at tjekke et smartur eller tage en telefon 
ud af lommen. Ingen grund til at tage vin-
terhandskerne af. Hold dine hænder sikkert 
og varme på styret. Flere informationer: 
wraapit.com



ULTRAMOTIONISTEN ELIN STARUP VALGTE 
POLARIS 60 & TWO EYES FRA SMART TIL 
AT GUIDE OG BESKYTTE SIG GENNEM ROCKY 
MOUNTAINS I RACE ACROSS AMERICA 2019

Race Across America betegnes med rette som verdens hårdeste cykelløb. 12 dage har soloryt-
terene til at cykle over 5.000 km gennem 12 stater og “klatre” over de mere end 53.000 
højdemeter. Temperaturforskellene kan veksle mellem Death Valleys 50° til Rocky Mountains 
-5° (nat). På grund af tidsgrænserne er rytterne nødt til at cykle om natten, hvilket gennem 
årene desværre har kostet fl ere ryttere livet. Ultimativ synlighed i forhold til øvrige trafi kanter, 
optimal orienteringsevne, driftsikkerhed og vægt var derfor de afgørende kritierier for Elin Starups 
valg af lygter til dette års Race Across America. Efter nogle tests faldt hendes valg på 
Polaris 60 og Two Eyes fra SMART.

TWO EYES 
baglygte LED SuperFlash 1 w. 
Til montering på sadelpind/bagstel.

Funktioner:
• 1 w fast lys 45 t 
• 0,5 w fast lys 90 t
• Superfl ash 75 t
• Vandtæt
• 2 x AAA-batterier 
• 2 x mont. beslag
• Vægt: 50 g (alt inkl.)

POLARIS 60 
forlygte CREE LED 60 Lux. 
Til montering på styr.

Funktioner:
• 60 Lux 10 t 
• 30 Lux 20 t
• Superfl ash 75 t
• 2 x AA-batterier
• 1 x mont. beslag
• Vægt: 125 g (alt inkl.)

SØNDERGAARD & SØNNER
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