
 

 

Swiss Alpine Marathon - set med BAM-øjne 
** fra bakkeged til bjergkonge*** af Claus Halskov og Kim Ilsvard Jensen 
 
>> Hvis man syntes de danske bakker er udfordrende at løbe på, så bør man nok holde sig fra 
Swiss Alpine Marathon, som er et løb som kræver forberedelse, såfremt man ønsker at 
gennemføre kongedistancen på knap 79 km, eller have en positiv oplevelse på een af de øvrige 
distancer som dækker over marathon og helt ned til 10 km. <<  
 
Claus Halskov skulle have sin debut i dette bjergløb - og så oven i købet på kongedistancen - 
78,9 km, og Kim Ilsvard Jensen deltog på distancen 32,9 km for anden gang. Vi havde begge 
forberedt os grundigt med træning i skov og bakker, og for Claus vedkommende en masse 
langeture. 
  
Vi var der begge optimistiske og i god form, og mente at vi havde et solidt udgangspunkt, for 
at deltage i dette krævende bjergløb.  
 
Swiss Alpine Marathon starter allerede kl. 7.00 om morgen i Davos centrum, som ligger 1560 
meter over havet. 3 distancer starter samtidig på deres fine stadion. Det var 78,9, Marathon, 
samt 32,9 km løbere, som stod ved startstregen. Stemningen var spændt - alle glædede 
sig blot til at komme i gang. På dette tidspunkt var vejret perfekt - vindstille, tørt og ca. 7-8 
grader. Jonas Buud som havde vundet de sidste 7 år på 79 km distancen, stod lige ved siden 
af Kim - og man kan ikke lade være med at blive lidt duperet over, at være så tæt på denne 
svenske løber, som er en superstjerne hernede.    
 
Efter startskuddet løbes der en runde på Promenaden i Davos, hvorefter der løbes ud af byen 
på nogle veje som hurtigt bliver til grusveje med små stigninger. Vi havde begge meget focus 
på at overholde hver vores plan i relation til tempo. Efter ca. 7 km starter løbet reelt, og 
gradvist bliver underlaget mere og mere udfordrende, samtidig med at regnen begyndte at sile 
ned. Det skulle senere vise sig at være en farlig cocktail for især 79 km løberene, idet omkring 
30% af tilmeldte 79 km løbere enten ikke startede, eller udgik ude på ruten som følge af 
kulde, udmattelse, uheld på glatte klipper, hvorved en del blev fløjet ned fra bjerget med 
helekopter.  
 
Kim løb på et tidspunkt ved siden af Jonas Buud - som atter vandt 79k i år. Kim fortalte at 
Buud løb totalt afslappet, og man kunne slet ikke høre hans åndedræt - det var som om han 
blot var ude og jogge en søndagstur. Buud var totalt kold over for, at hans konkurrenter lå 
langt forude, og var ude af syne, og løb tydeligvis efter egen plan, uagtet hvad andre gjorde - 
fornuftig mand. Ude ved ca 8 km var det som om at der skulle ske noget, og derefter så Kim 
ikke mere til Jonas Buud i denne omgang.  
 
Mellem 7 og 15 km er der en masse mindre stigninger, hvor man skal passe på ikke at forcere 
for meget, så vi sørgede for at ligge tilpas under mælkesyregrænsen, og Kim var nødt til at 
ignorere, at et par af hans konkurrenter kom forbi, men han turde ikke bide fra sig allerede 
nu, hvor langt det værste af ruten ventede forude.  
 
Regnen havde nu gjort de smalle stier glatte, og overhalinger skulle koordineres med ham 
man ville overhale - det gik fint, idet alle tog pænt hensyn til hinanden. Det var nu et 
vanskeligt underlag at løbe på. Dette skyldes at det fra 15 km nu gik nedad indtil ca 22 km. 
Umiddelbart ville enhver dansker jo juble ved tanken om at surfe ned af en "bakke", og blot 
tanke energi. Forget it - sådan så virkeligheden ikke ud. Der var måske ca. 2 km hvor man 
kunne slappe lidt af, hvor hældningen på ruten ikke krævede nogen opbremsning, men hvor 
man blot lod benene rulle. Resten af nedløbet var så stejlt, at konstant opbremsning var 
nødvendigt, og dette sammenholdt med de mange skarpe sving på den smalle og ujævne sti, 
så var farten ikke imponerende, samtidig med at lårmusklerne blev mere og mere møre, af at 
bremse farten i så lang tid.   
 



 

 

Fra 22-24 km løber man i en slugt langs floden med stejle klipper omkring, og små tunneler 
som man løber igennem - fantastisk flot, men vi havde dog mest fokus på at finde rytmen og 
kræfterne igen efter det dræbende nedløb. Underlaget er her meget fint og fladt, og det skal 
nydes, for efter 24 km skal man over en jernbanebro, hvor udsigten ned i slugten, og over de 
omkringliggende bjerge er mageløs flot. Jernbanebroen er desværre også ensbetydende med, 
at man herefter kommer til et af rutens sværeste og stejleste stigninger, som ligeledes er 
krydderet med tværliggende store rødder, hvor meget jord er eroderet væk, så man nærmest 
var tvunget til at hoppe fra rod til rod. Regnen gjorde det hele glat - hyggeligt. For 78,9 km 
løberne var dette blot een af mange kommende udfordringer i den stil.  
 
Herefter fik vi begge en ubehagelig overraskelse !! Vi havde hjemmefra læst at arrangørerne 
havde redesignet ruten, således at man fra ca 26 km løber direkte ned af bjergskråningen, og 
løber langs floden ind til målet i Filsur. Tidligere år skulle man løbe direkte over bjerget, og 
derefter ned til Filsur - så vi TROEDE at denne ændring ville gøre slutfasen nemmere, idet vi jo 
slap for den en lille bjergtop lige inden Filsur - vi tog meget fejl !!        
         
Det viste sig at der ikke fandtes nogen sti hele vejen ned til floden i bunden af slugten, så 
arrangørende havde været ude med en eller anden maskine og ganske enkelt pløjet en vej ned 
gennem skrænten, således at man kom til at løbe på noget der mindede om skrænten ved 
Møns Klint - men bare ujævnt, længere, og med et regnglat græstæppe og masser af løse 
sten. Nede i bunden af slugten blev det ikke meget bedre. Vi kom til at løbe på små 
klippestykker - jorden var forlængst eroderet væk. Vi var nu trætte og ømme i alle 
benmuskler.  
 
Gradvist blev underlaget bedre i takt med at målet i Filsur nærmede sig, og her skulle den 
sidste stigning lige klares, inden Kim kunne løbe ned i mål i Filsur, som nummer 6, mens Claus 
stadig manglede 47 km….. 
 
DEM FORTÆLLER HAN SÅ OM HER…..    
Godt fortalt af Kim, om den "nemme" del af ruten, hvis man kigger på profilen af turen, Claus 
var dog allerede ude i Filsur ved af kunne mærke turen i benene, lidt tidlig skulle man mene, 
men det fortæller lidt om hvilket terræn man løb i.  
 
Efter Filsur gik turen mod Bergün (42km), hvor man kunne få stillet en taske ud med tørt tøj, 
det var da også nødvendigt, da Claus var ved at være gennemblødt, det fungerede rigtig godt, 
en dreng fandt hurtigt hans taske, der var nogle toiletter hvor alt tøjet blev skiftet, tasken blev 
afleveret igen, hvorefter den blev fragtet til Davos. På selve turen til Bergün var underlaget ok, 
dog gik det noget opad nogle steder.  
 
I Bergün var der gang i byen trods det mindre gode vejr, masser af mennesker, det var også 
her at marathonløbere som startede om morgenen løb i mål, det skal siges at dette 
marathonløb var det "nemme", mange danskere ville nok sige at det var hårdt nok, Claus var 
da også klar på at løbe i mål, da han syntes det havde været vildt nok, og med tanke på at det 
først nu skulle til at gå opad, men et opråb i højtaleren af speakeren, "Claus from Denmark " 
fik alligevel benene til at forsætte.  
 
I Bergün startede et andet marathon løb som løb en sløjfe rundt om byen inden de kom ind på 
den resterende del af ruten, de skulle så have alt det hårde som 78K også skulle igennem, de 
første ca. 7 km ud af byen gik rimelig godt, på rejsen mod Keschhütte lidt af et højdepunkt på 
turen, en stor træhytte i 2632m højde efter 55km. Lidt alm. vej og gode grus stier, fik det til 
at gå fint, hvor noget af træningen i at løbe opad blev brugt godt, men Kim havde jo fortalt om 
ca. 5 km hvor det ikke kunne lade sig gøre at løbe.  
 
Ved ca. 49 km efter et depot, begyndte det, Claus kiggede på uret der manglede altså 900 
højdemeter på 6 km (føj) første stykke gik man opad i en tynd bevokset skov, Claus tænkte nu 
må man da være oppe, men nej, stien drejede bare og det forsatte bare opad i en 
uendelighed, pludselig blev trægrænsen nået og skov blev til sten, men hytten kunne man ikke 
se, ingen sagde noget, det var bare en stor folkevandring mod toppen, med tunge åndedrag, 
Claus tænkte, den hytte måtte da snart være til at se, pludselig tordnede der sig en stor 



 

 

træhytte op et godt stykke oppe af bjerget, og man kunne se halen af mennesker som snoede 
sig op af bjerget, vel oppe ved hytten, hvor der var et velfortjent depot, med flere gode sager, 
lidt bolle en gel, noget bouillon, lidt vand så var Claus på vej videre, nogle stoppede op og det 
første de gjorde var at finde mobilen frem og filme ud over det fantastiske bjerg.  
 
Havde underlaget ikke været vildt nok kom man virkelig på prøve, man skulle løbe et par km. 
ned for så at gå op til toppen af den sidste store bjergtop, eller man skulle prøve at løbe 
nedad. Benene begyndte for alvor at være mærket, og så skulle man forsøge at løbe på store 
og små sten, i silende regn, hvor risikoen for at falde var pæn stor. Claus var da tæt på flere 
gange, men holdt sig oprejst, hvilket flere ikke gjorde.  
 
Det der skulle forstille at være sti, var ikke særlig bred, og man skulle flere gange forcere små 
vandløb. Da det begyndte at gå opad troede man lige at der stod en flok vilde tilskuer med 
koklokker og heppede, men da man kom nærmere, var det en flok køer som gik og græssede, 
med koklokker, det var da lidt sjovt, på vej op mod rutens højeste punkt Sertigpass i 2739m 
højde. 
 
I Sertigpass stod der en læge, som kunne pille en ud af løbet, hvis man så for smadret ud, og 
så var det ned med helikopter, og det er ikke gratis ca. 1000kr. så Claus sørgede for at tage en 
gel lidt inden, så hovedet så nogenlunde frisk ud, men det var ikke noget problem, en mand 
stod og heppede og sagde at man så godt ud, Claus smilte og så var det bare videre, han var 
lidt nervøs, helikopteren holdte jo lige 50 m væk, den sidste kilometer op til toppen, var 
virkelig stejl. 
 
SÅDAN toppen var nået. Nu manglede der kun 18 km med meget nedløb. Det måtte da være 
til at klare - men løbet er specielt, så let er nedløb hellere ikke. 
 
Videre nedad på sten og smalle grusstier, Claus begyndte desværre at døje med knæene, som 
gjorde ondt når han havde løbet et par km nedad, man skulle bremse så meget hele vejen, da 
det var rimelig stejlt. Stille og roligt kom han længere og længere ned, underlaget blev også 
bedre.  
 
Ca. 10 km før mål, løb Claus igennem en bom ind til nogle flere køer, pludselig kan han høre 
en råbe, "kom så Claus" og han kunne se Kim stå og fægte med en paraply. Claus´ familie var 
der også. Det er ellers ikke et løb hvor der er mange muligheder for tilskuerne, men Eva havde 
snakket med en anden dansker, som vidste man kunne komme der ud og se løberne.  
 
Det hjalp lidt på humøret at se nogle man kendte. Kort derefter løb man ind i en skov, hvor 
stien snoede sig ind mellem træerne. Kilometerne sneglede sig af sted og benene var virkelig 
ved at være brugte. Claus tænkte at, nu må Davos da snart komme !! Ind på de sidste 5 km 
og stadig i skoven !! Det var ved at være dræbende - den by måtte da snart dukke op.  
 
Endelig kunne man se byen. Nu begyndte det for alvor at gå op for Claus, at han ville 
gennemføre dette vilde løb.  
 
3 km tilbage. Det var som om at knæene fik det bedre, og han kunne sætte farten op det 
sidste stykke. Sidste kilometer ud af skoven og ned i byen. De sidste meter op til stadion.  
 
Claus´ nummer var rødt, tilskuerne vidste godt hvad det betød, og det var som om at man lige 
fik lidt flere klapsalver, fordi man løb kongedistancen.  
 
Hurra !! Ind på stadion forbi en råbende dansker (Kim) - hen forbi familien og de sidste meter 
om til målstregen. Samlet nr. 76, anden bedste dansker. Så det var godkendt. Vildt og 
fantastisk løb, som Claus i mange år havde drømt om, det kan anbefales, med det er hårdt ! 
 
Alt i alt et fantastisk løb, hvis man kan lide at udfordre sig selv fysisk. Men det er ikke et løb 
man bør kaste sig ud i uden at være forberedt, og have mindst et par marathonløb i bagagen. 
Løbet ligner ikke ret meget noget, som vi kan finde, eller sammenligne med forhold i Danmark, 
så det kan som dansker være svært at forestille sig de strabasser som man bliver udsat for.      


