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”Denne bog er den første 
på dansk der hylder 
og portrætterer 
de største tinder i Touren” 
                                                             Forord ved Dennis ritter, TV 2 Sporten
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Forord

Kan du forestille dig et Tour de France uden bjerge? Uden myterne og mystikken der 
knytter sig til de magiske tinder i Alperne og Pyrenæerne?

nej, vel? det giver ikke mening. Bjergene hører til i Tour de France. de tegner og 
definerer løbet, og det er kørslen i bjergene der afgør om det bliver en god, en fanta-
stisk – eller en halvkedelig årgang.

i de senere år har endnu flere danskere fået øjnene op for at bjerge ikke kun kan 
nydes og ses på tv, men at de faktisk også kan nydes og ses fra egen cykelsaddel. 
Og at de rummer et uudtømmeligt kammer af oplevelser – og ikke mindst succes-
oplevelser. 

denne bog er den første på dansk der hylder og portrætterer de største tinder i 
Touren. den er skrevet på en grundpille af passion og ægte kærlighed til bjergene, og 
den er bygget op omkring en ufattelig, nærmest ubegrænset viden om stoffet. 

Tour de France-bjergene fortjener en bog på dansk. det mener jeg bl.a. fordi jeg 
selv har oplevet alt hvad de rummer – på nærmeste hold. Både som tv-seer, tilskuer, 
journalist, kommentator og svedende cykelmotionist. de rummer den største lykke. 
de største lidelser. de vildeste historier. de smukkeste scenarier. de største sejre. de 
bitreste nederlag. 

Bogen her er en kærlighedserklæring til bjergene, og den yder dem den respekt de 
fortjener. Hver stigning har sit eget kapitel, ligesom hver stigning har sin egen historik, 
sin egen identitet og har skabt sine egne dramaer og krævet sine egne ofre.

Første gang jeg selv cyklede på et bjerg, var L’Alpe d´Huez i 1998. det var på én 
gang en både skræmmende, rystende og fuldstændig ubeskrivelig stor oplevelse. 
Jeg havde ingen fornemmelse af mine egne begrænsninger, og hvad jeg manglede i 
erfaring, havde jeg til gengæld i form af ekstra kilo på sidebenene. Jeg ankom først 
af alle i min gruppe til bunden. så kastede jeg overmodigt cyklen til venstre i svinget 
hvor stigningen begynder, rejste mig op i pedalerne og trådte an … Aggressivt, an-
gribende. For det gik jo meget godt. Lige indtil jeg nåede første hårnålesving med en 
puls på 200 og syre helt op i begge øreflipper. så måtte jeg klikke ud af pedalerne og 
holde pause – lang pause. På cyklen igen og op til næste sving – ny pause. Og sådan 
gik det resten af vejen. Men op kom jeg, og det var et af mit livs lykkeligste øjeblikke! 

det er dét bjergene kan! Og det er oplevelser alle kan nå – selv om det selvfølgelig 
er en fordel at have trænet lidt hjemmefra. 

Tænk bare: det er de færreste der får lov at spille fodbold på camp nou, spille 
tennis på Wimbledons centre court eller løbe 100-meter på det stadion i London hvor 
Usain Bolt blev olympisk mester. Men vi kan alle cykle præcis de bjerge på hvilke coppi, 
Bahamontes, Merckx, Armstrong og contador har skabt magi. det er gratis, det er frit 
tilgængeligt, og så er det oven i købt sundt. 

Og med denne bog bliver det også konkret. god læselyst – og god tur til Tourens tinder!



Bjergenes 
fascinationskraft 

Bjergene er Tourens salt
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Landevejscyklingens generøsitet
der kan – og bør! – siges meget positivt om landevejscykling. en af sportens største 
forcer er dens umiddelbare tilgængelighed. Reglerne for et cykelløb er, basalt set, for-
bløffende simple: en række mænd stiller til start. de kører fra A til B. den der kommer 
først, har vundet. end of story! For tilskuerne er sporten også fantastisk. det er gratis at 
gå til landevejscykling! Hvilken anden sportsgren kan tilbyde sit publikum det? derud-
over rummer cykelsporten en anden og måske lidt overset styrke: cykelpublikum kan 
forholdsvis nemt og ubesværet gå sine helte i bedene, udsætte sig selv for de samme 
lidelser som idolerne og forestille sig at de kører side om side med forbillederne. 

Har man tiden, udstyret, viljen og konditionen, ligger Tourmalet, Ventoux og galibier 
til fri afbenyttelse. en racercykel, lidt cykeltøj … og vupti, så kører man hvor Tour de 
France-stjernerne har kørt. 

i praksis kræves der naturligvis lidt mere planlægning. Hvordan kommer man over-
hovedet i form til at cykle rundt i bjergene? Hvor meget tid skal man ofre på træning? 
Hvad, hvordan og hvor hårdt skal man træne? Hvordan finder man rundt i bjergene? 
Kan bjergene kombineres så man evt. kan cykle flere bjerge på samme dag? skal 
man tage derned på egen hånd eller med et rejsebureau? Med denne bog får du 
forhåbentlig svar på disse og mange flere spørgsmål. 

Hvorfor bjergene?
Hvis man er i tvivl om hvori bjergenes fascinationskraft består når talen falder på lan-
devejscykling, så behøver man bare at sammenligne årets udgaver af Tour de France 
og Vuelta a españa. Turen rundt i Frankrig var kendetegnet ved to meget lange og flade 
enkeltstarter, få bjergafslutninger og en vinder med charme som en cementblander 
og udstråling som en skumslukker. Anderledes slag i bolledejen var der i Vueltaen. 
Masser af afslutninger på skrappe stigninger spredt ud over alle løbets tre uger til-
lod ikke favoritterne at lurepasse og fedtspille i de første små to uger; enkeltstarten 
spillede nærmest ingen rolle; og vinderkandidaternes personligheder og kørestile var 
flamboyante, inciterende og medrivende. 

Vueltaen viste hvad bjergene kan og skal bruges til: Tvinge klassementsfolkene ud i 
åben og direkte konfrontation. når bjergetaper er bedst, er det jo lige her, på de stejleste 
bjergskråninger, at alle strategiske spændetrøjer, halvgustne taktiske overlæg og hjælperyt-
tere bliver ligegyldige og overflødige. så er den direkte og åbenlyse styrkeprøve en realitet. 
så er det mand mod mand og ikke så meget pis. Hvem kører stærkest? det er ukompliceret, 
det er overskueligt, og det er elementært spændende. det er selve sjælen inden for al sport. 
den duel har fascineret os siden arilds tid. det er sandhedens time: nu er det vind eller 
forsvind. som en bogtitel så rammende udtrykker det: Man kan ikke gemme sig på et bjerg.

der kunne givetvis affattes ikke så få lærde afhandlinger, avisartikler og bøger om 
hvorfor vi i så stor grad tiltrækkes af at se rytternes fysiske lidelser blive nådesløst udstil-
let og kolporteret. der kunne sikkert også drages paralleller til den sygelige nyfigenhed 
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visse mennesker udviser omkring en ambulance når andre mennesker er blevet udsat 
for et trafikuheld eller lignende. det vil imidlertid ligge uden for rammerne af denne 
bog. Her vil fokus ligge på de sportslige aspekter, de historiske rammer der omgiver 
rytternes præstationer, og rytternes egne, ofte meget sammensatte personligheder.

De svære valg
Udvalget af Tour de France-bjerge er enormt. For eksempel har der siden den første 
Tour i 1903 været kørt 36 bjerge med betegnelsen hors catégorie, dvs. uden for kategori 
– den beskrivelse der gives til de hårdeste, sværeste og stejleste bjerge i Touren. samlet 
set har Tour-feltet prøvet kræfter med langt over 100 bjerge siden Ballon d’Alsace i 
1905 fik æren af at være det første bjerg nogensinde i Touren.

dette kolossale sortiment af bjerge er en naturens gave til cykelentusiasten med 
smag for at prøve sig selv af i et legendarisk terræn. Mulighederne er legio, det er sådan 
set bare at vælge og vrage efter behag. For forfatteren har det overvældende udbud 
til gengæld udgjort noget af en udfordring, for hvordan i alverden begrænser man sig 
til 20 bjerge når nu der findes i hvert fald fem gange så mange af de store knolde der 
kunne fortjene opmærksomhed? Ud fra hvilke kriterier skal man vælge? skal man vælge 
rent objektive kriterier såsom flest optrædener i Touren, de højeste gennemsnitlige 
stigningsprocenter, de længste eller de højeste stigninger? eller skal man lade sig 
guide af mere subjektive betingelser såsom éns personlige forhold til bjergene? eller 
skal man vælge de bjerge hvortil man selv synes at de bedste Tour-historier knytter sig?

Uanset hvad man beslutter sig for, vil der uundgåeligt være nogen der er uenig i 
valget. således vil nogle formentlig undre sig over tilstedeværelsen af Hourquette d’An-
cizan, Port de Bales, col d’Agnel og cime de la Bonette i forhåndenværende lille, men 

Izoard på en vinterdag.
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udsøgte, samling af bjerge. der er trods alt tale om sjældne gæster i Touren, så hvad 
pokker kan de byde ind med af mindeværdige og sagnomspundne Tour-myter? Andre 
vil måske savne gamle klassikere som col d’Allos, col de Vars eller den udslukte vulkan 
Puy-de-dôme. Andre igen vil rive sig i håret over fraværet af nyere klassikere som Port 
de Pailhères og Plateau de Beille. sådan må det nødvendigvis være. Til- og fravalg i 
denne kollektion er foretaget på baggrund af et sammensurium af ovenstående krite-
rier samt et ønske om at samle et ypperligt batteri af bjerge inden for en nogenlunde 
overskuelig geografisk afstand. eneste undtagelse fra sidstnævnte betingelse er Mont 
Ventoux, men dette bjerg er på alle måder så unikt at ingen forsamling af Tour-bjerge 
ville være komplet uden Giganten i Provence.

Mindre vanskeligt har det ikke været at udvælge 20 ryttere der på den ene eller den 
anden måde har gjort sig bemærket når Touren skulle afgøres i de store højder. Fravalg 
er ofte foretaget med blødende hjerte, og på denne front kan flere til- og fravalg bestemt 
også debatteres. Anden Verdenskrig er som udgangspunkt sat som skæringsdato, for-
stået således at kun ryttere hvis karrierer har udspillet sig efter 1945, er inkluderet i bo-
gen. Årsagerne hertil er mange. dels er det ud fra et rent praktisk synspunkt vanskeligt 
at skaffe sig tilstrækkeligt med fyldestgørende og pålidelige oplysninger om datidens 
kæmper til at kunne tegne et meningsfuldt portræt af disse landevejens giganter som 
mennesker og ryttere. derudover var løbsbetingelserne i perioden 1903-1945 markant 
anderledes end de forhold nutidens ryttere konkurrerer under. Mekaniske sammenbrud, 
dårligt materiel, fraværet af servicebiler, et sadistisk og absurd regelsæt og almindeligt 
sort uheld spillede, ikke mindst i bjergene, langt større roller end i nutiden. en punk-
tering på galibier i f.eks. 1923 kunne koste en halv til en hel time, hvorimod den slags 
i dag maksimalt koster et tidstab på et par minutter. som tommelfingerregel var det 
også dengang naturligvis de bedst kvalificerede ryttere der vandt, i selve Touren såvel 
som i bjergene, men turene op på de høje tinder var langt mere chancebetonede end i 
dag. derfor oplever alle ryttere i denne bog deres karrieremæssige højdepunkter efter 
Anden Verdenskrig. eneste undtagelse er italieneren gino Bartali hvis karriere utroligt 
nok har en rækkevidde der dækker perioderne før og efter ragnarok. desuden er netop 
hans karriere og livsforløb, efter min subjektive vurdering, de mest fantastiske af alle 
de 20 karriere- og levnedsforløb der oprulles her i bogen. 

det er mit håb at læseren vil få lige så stor fornøjelse ud af at læse om disse cykelskæb-
ner som jeg har haft af at skrive om dem. i så fald er det ene af to succeskriterier opfyldt.

Fuldendt bliver succesen dersom læseren får lige så stor fornøjelse som jeg har 
haft af at tage til Frankrig og køre i legendernes hjulspor. Husk blot på Rolf sørensens, 
chris Anker sørensens og Michael Rasmussens gode råd: Lad være med at vælge de 
sværeste bjerge til at starte med, lad være med at spille macho, og lad være med at tro 
at du kan hamle op med de professionelle og matche deres tider. det gennemgående 
råd fra alle tre er påfaldende enslydende: det skal være sjovt at køre på cykel!

Til slut er der ikke andet at sige end: Rigtig god tur!
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Det skal du have med i rygsækken
Hvad du skal have med på en klatretur ud på legen-
dernes legeplads, afhænger naturligvis af flere ting, 
bl.a.: Hvor mange bjerge skal du køre? Hvor langt skal 
du køre? Hvor højt til vejrs kommer du? Hvordan er 
vejret når du kører? Der er dog visse ting du selvføl-
gelig ALTID skal medbringe på din tur, uanset om du 
kører et enkelt bjerg eller tre, om du når op i 1.500 
meters højde eller klatrer op over 2.700 meter, om du 
kører i november måned eller midt i juli:
•	 En mobiltelefon. Du skal kunne ringe efter hjælp 

hvis uheldet er ude. 112 er også nødopkaldsnum-
meret i Frankrig.

•	 Kontanter og kreditkort til f.eks. en taxa hvis det 
skulle blive nødvendigt. Vær opmærksom på at 
mange taxaer ikke tager kreditkort!

•	 Cykelpumpe, ekstra slanger, dækjern, multitool, 
3-i-1.

•	 To fyldte vanddunke. En vanddunk med rent vand 
og en med energidrik.

•	 En regnjakke eller en windbreaker til nedkørslen.

I høj varme:
•	 Væske er helt afgørende. Hvis ikke du medbringer 

tilstrækkelig væske selv, så sørg for at vide på 
forhånd hvor du kan tanke op. Mange franskmænd 
vil gerne lade en tørstende cyklist tanke vand fra 
deres private hjem.

•	 Salttabletter. Du sveder tran hvis du kører i 30-40 
graders varme. En salttablet ca. hver anden time 
burde være nok til at udligne det salttab du lider 
ved at svede meget. 

Hvis du skal højt op:
•	 Der kan være koldt på toppen – sådan helt bogsta-

veligt! Sne på f.eks. Galibier, Cime de la Bonette, 
l’Iseran eller Izoard i juli måned er ikke usæd-
vanligt. Kontroller vejrudsigten inden du begiver 
dig op i højderne (over 2.000 meter), og tag dine 
forholdsregler. Overvej om du skal medbringe løse 
ærmer, løse ben, handsker, en ekstra trøje, hue, 
skoovertræk?

Hvis du kører flere bjerge:
•	 Her begynder proviantering at spille en rolle: Gels, 

myslibarer, energibarer, chokolade eller hvad der 
nu behager dine smagsløg. Sørg for at have noget 
hurtigtvirkende (gels f.eks.) så du er forberedt i 
tilfælde af at du pludselig går sukkerkold. Skal du 
køre mere end 3 timer, så planlæg en frokostpause.

•	 Husk at lytte til din krop og respekter dens signaler!
•	 Gode ben!

Valgfrit:
•	 Kamera. Et spejlreflekskamera vejer selvfølgelig en 

del, men det tager nogle fantastiske billeder. Kører 
du igennem månelandskabet Casse Déserte på Col 
d’Izoard, på ”hylden” mellem Aubisque og Soulor 
eller står og nyder panoramaudsigten fra Galibier, 
så er det nærmest en dødssynd ikke at have et godt 
kamera med i bagagen.

•	 Et Michelin-kort over den region du kører i. Din 
cykelcomputer kunne jo løbe tør for batterier, miste 
satellitforbindelsen etc. (Kun aktuelt hvis du kører 
flere bjerge på en dag).

Tåge og sne på Izoard.
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Forslag til ture i bjergene
Uanset om du befinder dig i Pyrenæerne eller i Alperne, vil du på et tidspunkt for-
mentlig føle dig fristet til at køre mere end et bjerg per dag. Hvor lange, hvor hårde og 
hvor mange stigninger du mener at kunne klare, ved du kun selv. de nedenstående 
forslag kan selvfølgelig kombineres i forskellige grader, og enkelte bjerge kan udskiftes 
hvis der er andre bjerge i umiddelbar nærhed som du hellere vil prøve kræfter med. 
det er dog vigtigt at du holder dig for øje at det er virkelig hårdt at cykle i bjergene. 
stigningerne i Frankrig kan på ingen måde sammenlignes med de bakker vi har i dan-
mark – hvor hårde og irriterende disse end kan forekomme. derfor bør du have trænet 
længe, systematisk og hårdt før du kaster dig ud i at køre mere end et bjerg per dag. 

Under alle omstændigheder kan det betale sig at bruge internetsider som  
www.cyclingcols.com, www.climbbybike.com og naturligvis google-maps i din plan-
lægningsfase. På den måde kan du danne dig et overblik over det antal kilometer og 
højdemeter du skal køre, hvis du beslutter dig for at prøve at klare mere end et bjerg 
om dagen. desuden kan du i faktaboksen for hvert enkelt bjerg få et indtryk af hvilke 
andre berømte Tour de France-bjerge der ligger i nærheden af det pågældende bjerg. 
dette kan også hjælpe dig i din planlægning.

en anden mulighed er at kontakte et rejsebureau med speciale i cykelture i bjergene 
i Frankrig. de vil i langt de fleste tilfælde gerne være behjælpelige, og måske har de 
endda en tur der lige netop dækker dine behov?

En af de stejle ramper på L’Alpe d’Huez.

http://www.cyclingcols.com
http://www.climbbybike.com


17

Pyrenæerne:
1. ekstremt hård: Peyresourde – Aspin – Tourmalet – Aubisque. Fra Bagneres de 

Luchon til Laruns. 159 kilometer, 4.638 højdemeter. dette er vejen som Tour-feltet 
kørte i 1910. der kræves seriøs træning hvis du skal klare sådan en tur.

2. Meget hård: Tourmalet – Luz-Ardiden – Hautacam. Fra sainte-Marie de campan 
til Argelès-gazost. 113 kilometer, 3.741 højdemeter. Tre bjerge uden for kategori 
får du i benene på denne tur. sidste bjerg er stedet hvor Bjarne Riis vandt i den 
gule trøje i Touren 1996.

3. Hård: col de Menté - col de Portet d’Aspet. Rundtur fra Bertren til Bertren. 71 ki-
lometer, 1.423 højdemeter. Antallet af højdemeter lyder måske ikke skræmmende, 
men både col de Menté og Portet d’Aspet har nogle modbydelige ramper. Flere 
steder på sidstnævnte bjerg stiger det med 19 pct. Ved foden af Portet d’Aspet er 
der et mindesmærke for Fabio casartelli der døde her under Touren i 1995.

4. Bør du kunne klare: Peyresourde - Aspin. Fra Bagneres de Luchon til Arreau. 58 kilo-
meter, 1.740 højdemeter. Her takler du to af de mest berømte stigninger i Pyrenæerne.

alperne:
1. ekstremt hård: Madeleine – Télégraphe – galibier – L’Alpe d’Huez. Fra La Léchère til 

L’Alpe d’Huez. 172 kilometer, 4.793 højdemeter. svarer stort set til løbet La Marmotte. 
du bør kun forsøge denne rute hvis du har passet din træning igennem længere tid.

2. Meget hård: glandon – croix de Fer – L’Alpe d’Huez. Fra Bourg-d’Oisans til L’Alpe 
d’Huez via glandon og croix de Fer. 86 kilometer, 2.647 højdemeter. du starter ved 
foden af L’Alpe d’Huez, forlader Bourg-d’Oisans og kører op til croix de Fer via 
glandon. Herefter vender du tilbage til udgangspunktet og slutter af med at køre 
op til L’Alpe d’Huez. 

3. Hård: Les deux Alpes – Alpe d’Huez. Fra Bourg-d’Oisans over Les deus Alpes til 
L’Alpe d’Huez. 52,5 kilometer, 2.058 højdemeter. start med at køre op til Les deux 
Alpes, hvor en udsultet og nedkølet Jan Ullrich måtte slæbes i mål af sine holdkam-
merater under Touren i 1998, kør tilbage til startpunktet, og slut så af med opkørslen 
til legendariske L’Alpe d’Huez.

4. Bør du kunne klare: glandon – croix de Fer. Fra Rochetaille til croix de Fer via col 
du glandon. 33 kilometer, 1.445 højdemeter. croix de Fer og glandon er stort set 
identiske stigninger. når du er 2,5 kilometer fra croix de Fer, kan du følge skiltene, 
dreje til venstre og køre op til toppen af glandon (ca. 800 meter), vende om og 
fortsætte op til det karakteristiske jernkors oppe på toppen af croix de Fer. 

Ud over de ture som du selv ønsker at planlægge, findes der et efterhånden ganske 
betragteligt antal af officielle løb hvor cykelsportsentusiaster kan få følelsen af at gå 
de professionelle i bedene. Mange af disse såkaldte cyclosportives bestiger nogle af 
de legendariske bjerge som du kender fra Tour de France. der kan være op til 10.000 
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deltagere i det enkelte løb. de mest kendte er L’etape du Tour, hvor man kører en etape 
fra årets Tour de France fra etapestart til etapemål på præcis den samme rute som 
det professionelle felt. Arrangementet er blevet så stor en succes at arrangørerne de 
seneste par år har valgt at køre to etaper hvoraf den ene er en rendyrket bjergetape.

dette løb samt løbet La Marmotte er uhyre populære, og det er om at være hurtigt 
– meget hurtigt – ude med at få bestilt og sikret sig adgang til disse løb. som regel an-
nonceres tilmeldelsesfristen i god tid på de respektive hjemmesider for løbene, og tilmel-
dingsfristen ligger som hovedregel i efteråret. For La Marmottes vedkommende kan man 
godt risikere at der bliver udsolgt allerede samme dag som løbet åbnes for tilmeldinger.

Løb:
L’etape du Tour – www.aso.fr
La Marmotte – www.sportscommunication.com
La granfondo Les deux Alpes – www.sportscommunication.com
La Barousse Bales – www.barousse-bales.fr
La Lapebie – www.lalapebie.org

Skal jeg rejse på egen hånd eller med et rejsebureau?
der findes grundlæggende tre forskellige måder at arrangere en cykelferie i bjergene på. 

For det første kan du selv planlægge hele turen og selv sørge for logistik, transport 
etc. denne løsning giver selvfølgelig en del praktiske problemer at løse med hensyn til 
transport mellem de enkelte bjerge, hotelreservationer osv. Til gengæld har du så fuld-
stændig frihed til at vælge at køre præcis de bjerge du har lyst til, og i den rækkefølge 
som du lyster. du kører de bjerge du vil, når du vil, og i det tempo du kan/vil.  du skal 
ikke vente på eller tage hensyn til andre end dig selv og eventuelle rejsekammerater.

For det andet kan du selvfølgelig vælge at rejse med en dansk rejsearrangør. denne 
løsning giver en hel række indlysende fordele: Alle praktiske problemer bliver klaret 
for dig, guiderne sørger for ruteplanlægningen og har stort kendskab til landskabet 
og bjergene. Ulempen er naturligvis at du har meget lille eller slet ingen mulighed for 
at påvirke hvilke bjerge du får mulighed for at køre. Har du tidligere prøvet at køre i 
bjergene på egen hånd, så tag en snak med din rejsearrangør hvis du har lyst til at 
skifte et af bjergene på deres tur ud med et andet. det vil de i langt de fleste tilfælde 
være lydhøre over for, men overordnet set har de naturligvis en rejseplan som du er 
nødt til at indordne dig under. Vælger du denne rejseform, så sørg for at undersøge 
om rejsearrangøren råder over en bus på turen i Frankrig. Hvis ikke, er deltagerne jo 
pinedød nødt til at bevæge sig fra A til B ved egen hjælp. i så fald skal du jo helst være 
sikker på at du er i tilstrækkelig god fysisk form til at klare dagens strabadser.

den tredje og sidste mulighed er at vælge en rejsearrangør med base i Pyrenæerne 
eller i Alperne. i dette tilfælde har du en fast base hos en arrangør med et uovertruffet 
lokalkendskab som du kan trække på i din ruteplanlægning. Hvis du vælger en rejse-

http://www.aso.fr
http://www.sportscommunication.com
http://www.sportscommunication.com
http://www.barousse-bales.fr
http://www.lalapebie.org
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arrangør der er centralt placeret i forhold til Tourens berømte bjerge, har du mulighed 
for at køre dem alle uden at skulle bøvle med at rejse fra sted til sted hver dag. 

det er naturligvis et temperamentsspørgsmål om du foretrækker den ene løsning 
frem for den anden, men hvis det er første gang du skal ned og cykle i bjergene, så 
kan det måske være meget rart at slippe for at skulle tænke på at finde løsninger på 
alt for mange praktiske problemstillinger.

Hvornår på året skal jeg tage af sted?
svaret afhænger meget af hvor du vil hen, og hvilke bjerge du ønsker at køre. i fakta-
boksen for hvert bjerg er der angivet et tidsrum for hvornår bjerget er åbent for pas-
sage. denne angivelses troværdighed er naturligvis afhængig af vejrgudernes luner. 
det siger sig selv at jo højere du skal op, jo mindre tidsrum har du at gøre godt med. 
På de allerhøjeste tinder såsom cime de la Bonette, col de l’iseran, col d’Agnel osv. 
er vejen måske kun åben fra midt i juni til midt i august, og alligevel kan du risikere at 
køre i et vejrlig der vil få dig til at tro at du er på skiferie!

Tænk bare på at både col de l’iseran og col du galibier måtte slettes fra etapen i 
juli måned under Tour de France i 1996. Og i år måtte Tour de l’Avenir opgive at køre 
op over col de la Madeleine i 1.993 meters højde i slutningen af august på grund af 
dårligt vejr. det er derfor altid en god ide at undersøge vejrudsigten inden du begiver 
dig op i de tynde luftlag. 

Langt de fleste bjergpas er dog åbne i tidsrummet fra begyndelsen af maj til slut-
ningen af september, men gør dig selv den tjeneste at undersøge det grundigt.

Eddy holder en velfortjent pause på toppen af Col de l’Iseran.
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Hvor hårdt er det at køre i bjergene?  
Hvilket bjerg er det hårdeste?  
og hvilken gearing skal jeg køre med?
Lad det være sagt så det ikke er til at misforstå: det er hårdt at køre i bjergene! Om-
vendt er det ikke så hårdt at det ikke kan lade sig gøre hvis bare man forbereder sig og 
passer sin træning. Hvis du følger et træningsprogram, enten et af forslagene i denne 
bog eller et andet, så bør du kunne klare de fleste bjerge uden at turen op til toppen 
udvikler sig til en nærdødsoplevelse. du vil endda blive i stand til at kunne køre mere 
end et bjerg per dag og stadig føle at det er sjovt.

det er en umulig opgave at skulle udpege det ”hårdeste” eller ”sværeste” bjerg i 
Touren. der er uendelig mange faktorer der spiller ind: Vejr og vind; dagsform; er det 
første, tredje eller syvende dag i træk du kører i bjergene?; vejbelægningens beskaf-
fenhed osv. svaret afhænger også meget af om du foretrækker en stigning med jævne 
stigningsprocenter eller en opkørsel med flade stykker efterfulgt af meget stejle ramper. 
Af de bjerge der er beskrevet i bogen, vil jeg selv pege på Mont Ventoux fra Bedoin-
siden, Tourmalet fra den østlige side og galibier via Télégraphe som de sværeste og 
mest krævende stigninger – her nævnt i tilfældig rækkefølge! de største pinsler har 
jeg selv oplevet op ad galibier, men det var under løbet La Marmotte, og der var ga-
libier altså dagens tredje bjerg. Andre kan snildt opleve større vanskeligheder på col 
d’Aubisque, col de la Madeleine eller et helt tredje bjerg.

i denne sammenhæng er det værd at bemærke at et bjergs gennemsnitlige stig-
ningsprocent kun skal tages som en vejledende guide til bjergets sværhedsgrad. der 
er ikke tale om en eksakt videnskab, og fra lokalt hold gør man alt hvad der er men-
neskeligt muligt for at ramme så høj en gennemsnitlig stigningsprocent som muligt. 
Meget afhænger f.eks. af hvorfra man begynder at måle stigningen. derfor kan du 
også opleve at det samme bjerg vil være anført med forskellige gennemsnitlige stig-
ningsprocenter på forskellige hjemmesider, i forskellige cykelblade etc. Forskellene vil 
være små, og når du sidder på cyklen, gør det absolut ingen forskel om L’Alpe d’Huez 
er angivet til gennemsnitligt at stige med 7,6 eller 7,9 pct. Jeg har i denne bog fulgt og 
benyttet angivelserne på sitet www.cyclingcols.com.

desuden kan et bjergs gennemsnitsprocent dække over flere kilometer med flad vej 
(typisk i starten af stigningen som det for eksempel er tilfældet med col du glandon 
fra sydsiden), hvilket også er med til at give et forvrænget billede af bjergets svær-
hedsgrad. derfor rummer hvert bjergs faktaboks angivelser af den hårdeste kilometer 
og de hårdeste 5 kilometer samt angivelser af hvor store distancer der rammer mere 
end 5 hhv. 10 pct. i stigning. Alle disse faktorer skal med i overvejelserne om hvilket 
bjerg der er det ”hårdeste”, og det er også værd at tage med i dine overvejelser og i 
din planlægning af dine ture på cyklen!

Ud over kondition er valg af den rette gearing måske den vigtigste parameter for 
en god oplevelse ved at cykle i bjergene. Meget afhænger naturligvis af den enkelte 

http://www.cyclingcols.com
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rytters kørestil, vægt, fysiske formåen osv., og derfor skal det følgende da også kun 
opfattes som en generel vejledning.

Overordnet set gælder at jo mindre klinge og jo større kassette, jo nemmere er det 
at træde cyklen rundt. Ulempen er så at man tilbagelægger en kortere distance per 
pedalomdrejning end hvis man kører med større klinge og mindre kassette. 

Hvis vi for eksempel siger at hjulets omkreds er 210 centimeter, så vil regnestykket 
ved en gearing på 34/30 (34 tænder på den lille klinge foran og 30 tænder bagpå) 
hhv. 39/25 se ud som følger:
34:30x210 = 2,38 meter per pedalomdrejning.
39:25x210 = 3,28 meter per pedalomdrejning.

det er altså et valg mellem en høj kadence med relativt begrænset fremdrift per pe-
dalomdrejning kontra større fremdrift betalt med et tungere tråd. eller med andre ord: 
Vil du have samme kørestil som Lance Armstrong eller som Jan Ullrich når du kører 
opad?

For de fleste vil en gearing på 39/25 nok være for tung, og en sådan gearing kan 
tage en del af fornøjelsen ved at cykle i bjergene. i faktaboksen for hvert bjerg er 
angivet et forslag til gearing, men da det nok er de færreste der vil medbringe for-
skellige klinger og kassetter på en tur til Frankrig, skal anbefalingen herfra lyde på en 
34/28-gearing. Tag en snak med din cykelhandler når du alligevel er et smut forbi for 
at få klargjort cyklen til turen. 
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col du Tourmalet. navnet har magisk klang i cykelører.
ingen med blot antydningen af tilhørsforhold til Tour de France kan undgå at have 

et forhold til Pyrenæernes højeste bjergpas. Om man er arrangør, løbskommissær, 
cykelaficionado på årlig pilgrimsfærd til cykelsportens vigtigste konkurrence eller 
blot tilhører det befolkningssegment der tre ud af årets 52 uger ”interesserer sig for” 
cykelsport og i de resterende 49 uger udviser en ligegyldig holdning over for lande-
vejsridderne iklædt lycradragter, så vil navnet ”col du Tourmalet” klinge velbekendt 
og afføde forventninger om sportslig dramatik på højeste plan. For rytterne vil navnet 
snarere klinge af lidelser i udførelsen af deres valgte profession.

Få bjerge, om noget overhovedet, udstråler samme tiltrækningskraft og mytologisk, 
historisk ballast som Tourmalet. som arnested for storslåede sejre og begravelsesplads 
for drømme og ambitioner symboliserer Tourmalet Tourens – og cykelsportens – inder-
ste væsen: drømmen om uvisnelig hæder og virkelighedens nådesløse blotlæggelse af 
evner og muligheder. Andre bjergpas og tinder rummer i sagens natur samme potentia-
le som affyringsrampe for uforglemmelige bedrifter og som drømmeknuser, men ingen 
af dem har gjort det siden 1910, og netop heri ligger Tourmalets største magnetisme. 

Historien, fortællingerne, overleveringerne, de sagnomspundne myter er en uom-
gængelig del af Tour de France. det kan forekomme trivielt når man sommer efter 
sommer hører Jørgen Leth (gen-)fortælle de samme beretninger om hedengangne 
triumfer og tragedier, men uden disse referencepunkter mister Tour de France sin arv 
og sin identitet og kunne i princippet lige så godt være 20 endagsløb spredt ud over 
22 dage. Vi andre ville miste en vigtig fortælling om vores kulturarv: om menneskets 
stræben efter at besejre naturen, elementernes rasen, konkurrenterne og ikke mindst 
sig selv. Om selvopofrelse, holdsamarbejde, hjælpsomhed, monstrøs sejrsvilje og ev-
nen til, ud over al ”sund fornuft”, at overskride egne grænser i jagten på hæder, ære 
og personlig tilfredsstillelse. Om lyssky studehandler, grådighed, egoistisk kynisme, 
ureglementerede metoder og direkte svindel. Kort sagt: Vi ville miste uundværlige 
fortællinger om det at være både eliteidrætsudøver og såmænd det at være menneske.

Gammel kærlighed ruster ikke
når netop Tourmalet spiller så central en rolle i Tour de France-historien, skyldes det 
ikke mindst at bjergpasset var det første af nutidens hors catégorie-pas som datidens 
landevejshelte blev sendt op over. 

gransker man Tour de France-litteraturen, opdager man visse uoverensstemmelser 
når det gælder historien om hvorledes Pyrenæerne blev indlemmet i Tourens ruteplan. 
Hvad kronikørerne kan enes om, er at løbsarrangørerne frygtede at Touren med sine 
endeløse udholdenhedsprøver på pandekageflade landeveje var ved at udvikle sig til 
en småkedelig forestilling. det blev ikke den stringente desgrange selv, men derimod 
dennes assistent, Alphonse steinès, der udklækkede den idé der for stedse forandrede 
ikke bare Tour de France, men også løbets infrastruktur, dets topografi og vinderryt-



25

ternes fysiognomiske struktur. Af samtlige ændringer i Tour-historien var beslutningen 
om at indrullere Pyrenæerne og senere Alperne i Tourens geografi formentlig den 
mest skelsættende. som om de hidtidige prøvelser på 3-400 kilometer lange etaper på 
tilmudrede ”veje” i omskifteligt vejrlig ikke var tilstrækkeligt, blev rytterne fra og med 
1910 sendt ind i og op ad et terræn om hvilket man vidste stort set ingenting. satel-
litforbindelser, gPs-udstyr og direkte fjernsynstransmissioner var ukendte fænomener 
i 1910, så kendskabet til Pyrenæerne var praktisk talt ikkeeksisterende.  Pyrenæerne 
var et mystisk hjemsted for bjørne og blev på gamle landkort slet og ret betegnet som 
terra incognita. noget trafikalt knudepunkt var Tourmalet ingenlunde, idet trafikken 
mellem dalene gave de Pau og Adour var minimal, og kurstederne, der var dukket 
op i 1900-tallet, var rigeligt tilgængelige uden at man behøvede at krydse Tourmalet. 
Men nu skulle franskmændenes cykelløb altså gøres endnu mere udmarvende for 
deltagerne – og så skadede det vel heller ikke at løbet hermed blev ledt ind i en kulisse 
der åbnede muligheder for malende, melodramatiske og mytologiserende beskrivelser. 
Løbsarrangørerne havde som bekendt også en avis-gesjæft der skulle holdes kørende! 

Tour-historiens vigtigste spadseretur
endskønt desgrange efter alle skildringer at dømme var en småsadistisk og regle-
mentsfikseret løbskommissær, så forbød hans samvittighed ham alligevel at sende 
rytterne ud på så strabadserende prøvelser uden først at have sonderet terrænet. Men 
i stedet for at han selv tog på rekognosceringstogt, blev det assistenten steinès der 
blev sendt af sted: Du fik ideen, så kan du også værsgo selv tage benene på nakken og 
udforske disse ukendte, uasfalterede bjergskråninger! Tidspunktet for steinès’ opdagel-
sesrejse strides de ”Tour-lærde” om. nogle daterer steinès’ færd til januar, andre til 
foråret, nogle kilder hævder at han inspicerede såvel Tourmalet som det nærtliggende 
Aubisque samtidig, andre at han først kontrollerede Aubisque og på en senere tur Tour-
malet. Rationelt set virker det ikke logisk at foretage en sådan inspektionstur i januar 
hvor passet med sikkerhed er ufremkommeligt, når løbet først ville kigge forbi 6 måne-
der senere. Betydelig mere sandsynlig lyder en undersøgelsestur i det tidlige forår, og 
det flugter også ganske nydeligt med at L’Auto den 12. april 1910 kunne offentliggøre 
årets Tour de France-rute. Beretningerne om steinès’ chauffør der nægter at fortsætte 
til toppen i de uvejsomme snedriver, om steinès’ videre færd til fods, hans forcering 
af snemængderne, hans tab af stedsans og efterfølgende timelange vandring, har 
formentlig givet grobund for formodninger om en rekognosceringsrejse i januar, men 
snedriver er fuldt ud mulige, endda sandsynlige, på Tourmalet i begyndelsen af april.

Hvorom alting er, så fuldførte steinès sin vandretur og konkluderede at hvis han 
kunne krydse Tourmalet til fods i januar/april, så havde rytterne værsgo bare at gøre det 
fra sadlen i juli! desgrange indvilligede efter at have modtaget steinès’ forsikringer om 
at det snildt kunne lade sig gøre at passere knoldene. således gennemførte Tour-feltet 
sin jomfrufærd ind i og op over Pyrenæerne i sommeren 1910, og Tourmalet fik sin Tour-
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debut. det skulle blive startskuddet til en mere end 100 år lang kærlighedsaffære, thi 
intet andet bjergpas har været besøgt så ofte af Tour de France som netop Tourmalet.

Brug eller misbrug?
Med 78 optrædener på Tourens rejseplan er Tourmalet suverænt den hyppigste gæst 
af alle de bjerge som arrangørerne har tvunget rytterne op over. deraf bjergets franske 
tilnavn ”L’incontournable” – det uundgåelige. det store antal har været såvel en velsig-
nelse som en forbandelse for Tourmalet. en velsignelse fordi Tourmalet nødvendigvis 
har lagt asfalt til nogle gigantiske bråvallaslag der øjeblikkeligt indskrev sig i løbets 
annaler som uforglemmelige øjeblikke så snart rytterne stod af cyklerne. en forbandelse 
fordi Tourmalet så yderst sjældent har været endestation for en etape. i bedste fald har 
Tourmalet således sørget for det som journalisten Henrik Jul Hansen har betegnet som 
”de taktiske manøvrers og grovsorteringens skueplads”. i værste fald har man som tv-
kiggende tilskuer set et samlet felt på 80 ryttere trille over toppen i (relativt) adstadigt 
tempo mens man har delt Jørgen Leths udtalte frustration over rytternes manglende 
angrebsiver. det lyder næsten blasfemisk at sige det højt, men i slige tilfælde bliver 
passagen af Tourmalet nærmest et tidsspilde og som minimum spild af et terræn der 
i udpræget grad inviterer til hidsige antrit der kan rive feltet i stumper og stykker. i så 
tilfælde bruges Tourmalet ikke – det misbruges!

Tour-arrangørerne har traditionelt henvist til logistiske vanskeligheder som den afgø-
rende forhindring for at toppen af Tourmalet kunne fungere som ”målby”. det skal medgi-
ves arrangørerne at det er småt med pladsen oppe foran den lille, hyggelige café med de 
mange memorabilia fra Tour-historien – ikke mindst hvis der skal gøres plads til den store 
karavane af køretøjer, boder og stande fra de sponsorer der er med til at finansiere gildet. 
i jubilæumsåret 2010 udviste arrangørerne dog mod, mandshjerte og respekt for løbets 
historik da man lod løbets 17. etape slutte på toppen efter en opstigning fra vestsiden med 
start i Luz-saint-sauveur. Rytterne kvitterede, dels fordi klassementet dikterede det, men 
også fordi terrænet indbød dertil, med en spektakulær opstigning der mundede ud i en 
direkte og isoleret konfrontation mellem generationens ubestrideligt bedste klatrere. igen 
og igen, og stadig mere desperat, forsøgte den piberensertynde Andy schleck at knække 
Alberto contador der, fraset et enkelt forsøg på en modoffensiv, lod sig nøje med rollen 
som ”wheelsucker” og dermed sikrede sig den samlede Tour-sejr. dette var blot seneste 
eksempel på Tourmalets bidrag til den mytologiske fortælling om Tour de France. der har 
i sagens natur været mange, og at fremhæve nogle på andres bekostning kan forekomme 
urimeligt, men et lille udpluk må være på sin plads i denne sammenhæng.

Kannibalen fødes
det står ikke helt klart hvornår og under hvilke omstændigheder belgieren eddy Mer-
ckx fik sit øgenavn ”Kannibalen”, men hvis det skete efter 17. etape i 1969-udgaven 
af Tour de France, så forstår man det godt. i det der i de efterfølgende seks år skulle 
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blive et for konkurrenterne alt for velkendt og frygtindgydende syn, beordrer Merckx 
sit Faema-mandskab til at sætte et morderisk opskruet tempo op ad Tourmalet. som 
på bestilling falder Merckx’ ”konkurrenter” gradvist fra – han fører på dette tidspunkt 
Touren overlegent. særligt Merckx’ landsmand Martin van den Bossche bidrager til 
det kraftsugende ridt, og det havde været en naturlig gestus af Merckx at lade sin 
hjælperytter hente den triumf at være første mand over Tourmalet. naturligt, ædelt og 
nobelt. Men er der noget Merckx ikke er på en cykel, så er det netop ædel og nobel! 
200 meter fra toppen træder han eksplosivt an med en enorm kraftanstrengelse og 
passerer sin forbløffede hjælperytter. 

Med dødsforagt og helt unødvendigt i henhold til den samlede stilling kaster Mer-
ckx sig ned ad Tourmalet og fortsætter ufortrødent sit soloridt. i bunden af Tourmalet 
er forspringet øget – Merckx’ nærmeste forfølgere har ikke optaget forfølgelsen i den 
sikre overbevisning at den gule førertrøje, senest efter veloverstået nedkørsel, vil be-
sinde sig: der resterer trods alt fuldgode 100 kilometer og en opstigning til Aubisque 
før målet i Mourenx, og Merckx behøver jo slet ikke at angribe. Behøver ikke at angribe? 
Hvis ikke konkurrenterne havde lært lektien på dette tidspunkt, så modtager de her og 
nu en anskuelsesundervisning ingen af dem nogensinde kommer til at glemme: Mer-
ckx kan ikke lade være med at angribe når lejligheden byder sig – samlet klassement 
eller ej. Ufortrødent fortsætter han sin solokørsel og er i mål små otte minutter foran 
et fuldkomment slagent og demoraliseret forfølgerfelt.

grunden til at Merckx ikke lader van den Bossche køre først over Tourmalet? 
ganske enkelt: På etapen har hjælperytteren meddelt sin kaptajn at han gældende fra 
efterfølgende sæson har modtaget og accepteret et tilbud om at skifte til det italienske 
Molteni-hold. dette holdskifte tolker Merckx som noget nær forræderi, og derfor kan 
den formastelige få lov at slide sig selv ned til sokkeholderne på vej op ad Tourmalet, 
men under ingen omstændigheder krydse toppen som den første. Rå og uforfalsket 
hævngerrighed og smålighed for fuld udblæsning. Men også en ubændig stridslyst 
og sejrsvilje. Hvem ville ikke ønske sig at se den gule trøje sætte alt og alle til (bjerg-)
vægs efter et 100 kilometer soloridt? Legenden om Kannibalen som umættelig sejr-
snarkoman bliver født denne dag.

senere klinkes skårene mellem Merckx og van den Bossche, og da sidstnævnte i 
1971 får ny holdkammerat hos Molteni, er det såmænd ingen ringere end eddy Merckx.

Kongen er død – Kongen leve!
Bjergetapernes primære fascinationskraft ligger kanske deri at de, og vel de alene, 
rummer kimen til de historiske magtskifter som Tour-historien er så righoldig på. når en 
epoke afløser en anden, sker det i bjergene. når en enevældig despot stødes af tronen, 
sker det kort og kontant fordi han ikke længere kan følge med når vejen går opad. da 
coppi mistede evnen til at skabe sine helt egne løb på de stejleste stigninger, forsvandt 
hans mytiske aura og efterfølgerne stod klar som en flok udhungrede gribbe. Merckx 
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mødte sit Waterloo efter en (selvfølgelig unødvendig) angrebssatsning i bjergene, Hinault 
tabte Touren omkranset af bjergtinder, og indurain blev detroniseret da Riis knækkede 
koden til at overvinde den tilsyneladende uangribelige spanier i netop bjergene. 

Amerikaneren greg LeMond drømmer i 1991 om at hjemtage sin tredje Tour-sejr på 
stribe, og yankeen har kørt et fornuftigt og veldisponeret løb, men på Tourmalet går det 
galt. For at dække over begyndende vanskeligheder foretager LeMond et angreb der skal 
psyke modstanderne til passivitet straks på Tourmalets første, vanskelige kilometer. de 
spejlblanke øjne og opsvulmede lægmuskler undgår dog ikke ledsagernes inkvisitoriske 
blikke, og de lader ham trygt fortsætte angrebstogtet. Han kan altid indhentes senere. 
det bliver Tour-feltets nye topdog der i et skrækindjagende, malende tempo først ind-
fanger og siden overhaler den desperat kæmpende LeMond. Hjælpeløst kan LeMond 
se til mens indurain trækker resten af førerfeltet forbi og længere og længere bort. der 
resterer blot 500 meter til toppen af Tourmalet, men den halve kilometer er alt rigeligt til 
at knuse LeMond for bestandigt. På nedkørslerne trækker indurain læsset, mens chiap-
pucci går i front da Aspin og siden Val Louron skal bestiges. i mål kommer LeMond 
sejlende ind mere end 7 minutter efter; hans skæbne blev beseglet på Tourmalet. 

en spansk kanonkugle
det var ikke mindst de uforlignelige evner som nedkører på Tourmalet, ud over en 
nærmest overjordisk overlegenhed på enkeltstarterne, der havde været indurains ad-
gangsbillet til sejrsskamlens øverste trin i Paris i 1991. To år senere er spanieren med 
det uudgrundelige ansigtsudtryk for eneste gang i sin 5 år lange regeringsperiode an-
tydningsvist i vanskeligheder. Med desperationen som drivkraft har den uheldsplagede 
schweizer Rominger langt om længe fået slået et hul til indurain på vej op ad Tourmalet. 
Med al den determination og kraft hans lille men senede krop kan opbyde, kaster han 
sig ned mod sainte-Marie de campan. Rystede tv-billeder afslører at fartmåleren på 
motorcyklens speedometer i pendulfart svinger mellem 90 og 100 kilometer i timen. 
cirka 3 km nede, omtrent på det sted hvor eugene christophes forgaffel knækkede i 
1913, trækker motorcyklisten pludselig ind til siden og ind fra højre i tv-billedet kom-
mer en gulklædt kanonkugle susende. så meget overskud har indurain at han flere 
gange giver sig til at nyde indholdet af sin drikkedunk før han ubesværet glider forbi 
en desorienteret Rominger: Hvad så, bonderøv? Var der mere du ville?

det er den slags Tour-myter der er mejslet ind i hukommelsen, og de kommer 
myldrende frem når man kører igennem Luz-saint-sauveur og forbi skiltet der viser 
at vejen til højre fører mod Luz-Ardiden, og at vejen lige ud leder op til Tourmalet. 
Man forventer næsten at se Merckx komme blæsende forbi i ophøjet, majestætisk 
suverænitet, at overhale en LeMond der sejler tværs over vejen, eller på vej ned ad den 
modsatte side at se christophe komme sjoskende med sin sammenbraste jernhest på 
skulderen i jagt på en smedje hvor han selv kan forestå den nødvendige reparation i 
overensstemmelse med desgranges ubarmhjertige ordensreglement.
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Mindeplade til ære for Eugène Christophe. 
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de første par kilometer ud af Luz-saint-sauveur i ca. 700 meters højde forløber rime-
lig nemt – stigningsprocenten kommer ikke over de 5. den største udfordring udgøres 
af de mange autocampere på vej til og fra de talrige, omkringliggende campingpladser, 
en trafik som samtidig gør udsigten meget begrænset. det slap greg LeMond og lidel-
sesfæller for da amerikaneren i 1991 indledte sin offensiv i jagten på sin fjerde Tour-
triumf, men min guide fra PyrActif og jeg må indimellem helt ud til kanten af vejgrøften 
for at overlade landevejen til de forbipasserende køretøjer. efter en kort gennemkørsel 
af landsbyen esterre begynder opstigningen for alvor: straks landsbyens sidste huse er 
passeret, ryger stigningen op på 7 pct. – lettere bliver det ikke, og der resterer immervæk 
stadig 17 kilometer og omkring 1.400 højdemeter på dagens program. 

Mentalt kan det ofte lønne sig at dele en stigning op i kortere men mere oversku-
elige dele, og kurbyen Barèges, der har været kendt siden Ludvig den 14.’s regeringstid, 
er velegnet som mellemstation og pejlemærke. der er 7 kilometer og 400 højdemeter til 
næste mulighed for at indkøbe tiltrængte forsyninger. indtil da står den på hårdt arbejde 
som dog forsødes betragtelig af at landskabet langsomt åbner sig og tilbyder en stadig 
bedre udsigt. Umiddelbart inden Barèges kører vi igennem to hårnålesving der med 
deres 12 pct. kræver en del af lårmusklerne, som ellers er hårdt medtagne efter gårs-
dagens ridt til Hautacam og en 90 kilometer lang hjemkørsel i stærkt kuperet terræn. 
Tillader væskeforsyningen og konditionen det, kan man fortsætte gennem hyggelige og 
atmosfærefyldte Barèges uden ophold og tage fat på de tilbageværende 10 kilometer 
og små 1.000 højdemeter. Vi gør et kort ophold og et kraftigt indhug i drikkedunkenes 
klistrede energidrik, og jeg tager mig tid til at nyde min første solskinsdag i Pyrenæerne.

Vejen ud af Barèges ligger konstant omkring de 8-9 pct. Undervejs krydser vi en 
lille stenbro, og straks herefter er stigningsprocenten atter oppe på de 10. Har man 
overvurderet egne kræfter eller er vandunkene ved at være tomme, byder Bar La La-
quette 8,5 kilometer fra toppen på sidste mulighed for at tanke op. Vi forsyner os og 
fortsætter ufortrødent.

det er heromkring vi møder en 70-årig lokal cykelentusiast med engelskkundskaber. 
Han bor på 40. år i Luz-saint-sauveur og cykler tre gange ugentligt op til toppen af Tour-
malet for at holde formen ved lige. Tidligere tog han klatreturen fire gange om ugen, men 
vi bliver jo alle ældre. samtalen forløber problemfrit indtil jeg benovet spørger ham om 
han har tal på hvor mange gange han har besejret Tourmalet. Han næsten sprutter sit svar 
ud: Young man! You do not defeat the Tourmalet! If you get to the top, you’re blessed with 
a wonderful achievement, but you never, ever defeat a mountain. The Tourmalet will remain 
here centuries after we have perished! Tonefaldet i gamlingens vredesudbrud signalerer at 
samtalen er forbi, og vi trækker stille og roligt videre og efterlader cykelpensionisten til hans 
egen træningstur. Jeg føler mig irriteret over at være blevet irettesat så umiskendeligt, men 
jeg kunne godt lide betegnelsen young man. det er længe siden nogen har kaldt mig sådan!

efter tre kilometer hvor stigningsprocenten ligger jævnt og uforandret på 8,5, svin-
ger vi til højre gennem et skarpt hårnålesving, og så er vi klar til den afsluttende 
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håndfuld kilometer der er de landskabsmæssigt smukkeste, men også de hårdeste.
Her åbnes der for alvor for udsigten. Vi kører ind i en verden rig på stenede skrånin-

ger og brusende bække, men næsten ingen vegetation. den sparsommelige bevoks-
ning forstærker indtrykket af Pyrenæerne i almindelighed og Tourmalet i særdeleshed 
som et ufremkommeligt og ugæstfrit område. Med fire kilometer tilbage bliver målet 
synligt i det fjerne, og det er et nærmest demoraliserende syn, for der er stadigvæk 
knap 400 højdemeter der skal tilbagelægges. Frem mod skiltet der indikerer at vi tager 
hul på den sidste kilometer, går det nogenlunde; måske er det den formidable udsigt 
der giver tiltrængt motivation, men man skal ikke begynde at glæde sig for tidligt, for 
den sidste kilometer er den ubetinget sværeste på denne side af Tourmalet.

Mine tanker går uafværgeligt tilbage til den lidende LeMond. Tænk at køre her i al 
sin afmægtighed, uden mulighed for eller overskud til at skue til venstre og indtage et 
enestående vue over dalen, at få sin hjælpeløshed skånselsløst udstillet for tusinder af 
tilskuere og millioner af fjernseere i ulidelig sommerhede. nå, måske kunne han køle 
sig i slipstrømmen fra den ubønhørligt forcerende indurain. Alt efter vejrlig og årstid 
kan man ty til at svale sig ved hjælp af den sne og is man næsten er sikker på at møde 
på Tourmalet, hvis ikke lige indurain kommer drønende forbi.

300 meter fra bjergtoppen runder vi det sidste venstresving, og så har Tourmalet 
forberedt en sidste hilsen til de tilsyrede lårbasser: 14 pct. i stigningsgrad på en snorlige 
strækning før vi står på det mest legendariske sted på det måske mest sagnomspundne 
bjerg i hele Tour de France. 

efter venstresvinget farer en djævel i mig: guiden ligger 20 meter foran mig, men 
jeg forestiller mig at han er den udtømte, torturerede LeMond. selv er jeg naturligvis 

Jeg kæmper mig de sidste meter op ad Tourmalet.
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indurain, og jeg træder med alt hvad jeg har, og idet jeg passerer ham, udbryder jeg 
kækt: come on, son! Pulsen ryger fra 145 til 175 i løbet af min forcering, men det lykkes 
mig at holde ham bag mig. gad vide om indurain har sagt noget tilsvarende til LeMond 
dengang? På toppen griner guiden af min forcering og min friske kommentar – han 
tager ”nederlaget” pænt. det har LeMond helt sikkert ikke gjort dengang!

Man skal ikke snyde sig selv for et velfortjent hvil og en forfriskning på den ge-
mytlige café på toppen. interiøret består af alskens cykelsport-memorabilia: gulnede 
avisudklip, fotografier, cykeltrøjer og sågar cykler fra den tid hvor Ruder Konge var 
knægt. Besynderligt nok har denne café ikke sørget for at have cykelstandere uden for 
etablissementet, så man må efter bedste evne finde en hvileplads til cyklen op ad en 
bjergskråning eller hvor der nu er plads. efter en velfortjent spisepause er der masser af 
photo opportunities: Både busten af Jacques goddet og cykelrytteren i stålkonstruktion, 
der i øvrigt bliver kørt til sikker opbevaring i Luz-saint-sauveur om vinteren, skal man 
sørge for at forevige. samt naturligvis de enestående naturomgivelser!

Verdens bedste lillebror foran busten af Jacques Goddet.
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Tur 1: Luz-St.-Sauveur – col du Tourmalet

Højde: 2.115 m
Gennemsnitlig stigning: 7,7 pct.
Hårdeste 5 km.: 8,6 pct.
Første mand over Tourmalet: 
Octave Lapize, 1910
Åben for passage: fra midten af 
maj til midten af oktober

Længde: 18,2 km
Maksimal stigning: 13 pct.
Distance >= 5 pct.: 16,9 km
Antal gange i Tour de France: 42
Vejbelægning: god

Højdemeter: 1.404 m
Hårdeste 1 km: 10,4 pct.
Distance >= 10 pct.: 1,7 km
Bedste rytter på Tourmalet: 
Federico Bahamontes har krydset 
Tourmalet som første mand hele 
fire gange
Gearforslag: 34/25-27

Dette kan gå galt på vej op: Der 
er langt til toppen af Tourmalet, 
så sørg for at fylde vanddunkene 
undervejs, f.eks. i Barèges. 
Dette kan gå galt på vej ned: Pas 
på at din forgaffel ikke knækker, for 
der er langt ned til den nærmeste 
smedje! Tager du nedkørslen til 
Luz-Saint-Sauveur, så pas specielt 
på lige når du starter nedkørslen. 
Vejen er stejl som ind i H…, og 
der er ikke vejafspærring, så mister 
man kontrollen over cyklen her, 
kan det gå rigtig galt!
Det skal du se: Hvis du starter 
eller slutter på østsiden, i Sainte-
Marie de Campan, så kig efter 
mindepladen for det sted hvor 
Eugène Christophe måtte ned og 
selv reparere sin brudte forgaffel. 
På toppen skal du selvfølgelig se 
mindesbusten for Jacques Goddet 
der var direktør for Touren i 50 år, 
fra 1936 til 1986. I Luz-Saint-
Sauveur er der mulighed for at gå i 
selveste Napoleons fodspor ved at 
besøge et af de berømte kurbade.
Her kan du slappe af: På toppen 
af Tourmalet ligger der en café 
med alskens cykel-memorabilia 
helt tilbage fra Tourens vugge. 
Stedet er så absolut et besøg 
værd, og du snyder dig selv for at 
mærke historiens vingesus hvis du 
blot drøner hen over toppen.
Tour de France-bjerge i nærheden: 
Kører du ned ad vestsiden af Tour-
malet, ender du i Luz-Saint-Sauve-
ur og kan påbegynde opstigningen 
til Luz-Ardiden. Hourquette d’Anci-
zan ligger 13 km øst for Tourmalet, 
og Col de Port 11 km sydøst for 
Tourmalet. Hautacam ligger 15 km 
nordvest for Tourmalet.

Distance Sted
0,0 km Luz-St.-Sauveur
1,0 km Esterre
7,4 km Barèges
10,0 km Super Barèges
11,5 km Bar La Laquette
18,8 km Col du Tourmalet

Rutevejledning
Der er ingen vanskeligheder 
forbundet med at køre fra Luz-St.-
Sauveur til Col du Tourmalet. Fra 
Luz-St.-Sauveur følger man D918 i 
sydgående retning og følger deref-
ter kilometerskiltene hele vejen op 
til toppen.

Nyttige links
Turistinformation, Pyrenæerne:
http://www.vacances-pyrenees.info/office,du,tourisme,pyrenees,42,PR.html
Turistinformation, Luz St.-Sauveur: http://www.luz.org/
Rejsebureau, PyrActif: http://www.pyractif.com/
Rejsebureau, Velotours: http://www.velotours.dk/

Col du Tourmalet – (2.115 m)
(18,2 km a 7,7 %)
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Sted Distance Vand Cykelbutik Café/Rest. Hotel Bank 
Luz-St.-Sauveur 0,0 km x x x x x 
Esterre 1,0 km - - - - - 
Barèges 7,4 km x - x - - 
Super Barèges 10,0 km - - - - - 
Bar La Laquette 11,5 km x - x - - 
Col du Tourmalet 18,8 km x - x - - 

GPS-ruter 
Klik her for at downloade 
ruter af forskellig længde 
og sværhedsgrad for bjerget

http://www.vacances-pyrenees.info/office,du,tourisme,pyrenees,42,PR.html
http://www.luz.org/
http://www.pyractif.com/
http://www.velotours.dk/
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Tur 2: Sainte-Marie de campan – col du Tourmalet

Højde: 2.115 m
Gennemsnitlig stigning: 7,4 pct.
Hårdeste 5 km: 9,4 pct.
Første rytter over Tourmalet: 
Octave Lapize, 1910
Åben for passage: fra midten af 
maj til midten af oktober

Længde: 16,8 km
Maksimal stigning: 11 pct.
Distance >= 5 pct.: 13,5 km
Antal gange i Tour de France: 36
Vejbelægning: god

Højdemeter: 1.315 m
Hårdeste 1 km: 10,2 pct.
Distance >= 10 pct.: 2,6 km
Bedste ryttere på Tourmalet (øst): 
Kun Julio Jiminez & Richard 
Virenque har to gange krydset 
Tourmalet først når bjerget har 
været besteget fra øst
Gearforslag: 34/25-27

Dette kan gå galt på vej op: Der er 
langt til toppen af Tourmalet, så sørg 
for at fylde vanddunkene undervejs, 
f.eks. i Sainte-Marie de Campan. 
Dette kan gå galt på vej ned: Pas 
på at din forgaffel ikke knækker, for 
der er langt ned til den nærmeste 
smedje! Tager du nedkørslen til 
Luz-Saint-Sauveur, så pas specielt 
på lige når du starter nedkørslen. 
Vejen er stejl som ind i H…, og 
der er ikke vejafspærring, så mister 
man kontrollen over cyklen her, 
kan det gå rigtig galt!
Det skal du se: Hvis du starter 
eller slutter på østsiden, i Sainte-
Marie de Cmpan, så kig efter 
mindepladen for det sted hvor 
Eugène Christophe måtte ned og 
selv reparere sin brudte forgaffel. 
På toppen skal du selvfølgelig se 
mindesbusten for Jacques Goddet 
der var direktør for Touren i 50 år, 
fra 1936 til 1986. I Luz-Saint-
Sauveur er der mulighed for at gå i 
selveste Napoleons fodspor ved at 
besøge et af de berømte kurbade.
Her kan du slappe af: På toppen 
af Tourmalet ligger der en café 
med alskens cykel-memorabilia 
helt tilbage fra Tourens vugge. 
Stedet er så absolut et besøg 
værd, og du snyder dig selv for at 
mærke historiens vingesus hvis du 
blot drøner hen over toppen.
Tour de France-bjerge i nærheden: 
Kører du ned ad vestsiden af Tour-
malet, ender du i Luz-Saint-Sauve-
ur og kan påbegynde opstigningen 
til Luz-Ardiden. Hourquette d’Anci-
zan ligger 13 km øst for Tourmalet, 
og Col de Port 11 km sydøst for 
Tourmalet. Hautacam ligger 15 km 
nordvest for Tourmalet.

Distance Sted
0,0 km  Sainte-Marie de 

Campan
4,4 km Gripp
12,7 km La Mongie
16,8 km Col du Tourmalet

Rutevejledning
Fra bytorvet i Sainte-Marie de 
Campan følger du blot D618 der 
har skilte hele vejen til Col du Tour-
malet. De første 4 kilometer har en 
mild stigningsgrad (4 pct. i snit), 
men efter Gripp kommer stigningen 
ikke under 8 pct. De 3 kilometer 
før og gennem La Mongie er det 
hårdeste stykke med stigningspro-
center på 9, 10 og 9 pct.

Nyttige links
Turistinformation, Luchon: http://www.grand-tourmalet.com/
Rejsebureau, PyrActif: http://www.pyractif.com/
Rejsebureau, Velotours: http://www.velotours.dk/

Sted Distance Vand Cykelbutik Café/Rest. Hotel Bank 
St. Marie de Campan 0,0 km  x - x x - 
Gripp 4,4 km x - - - - 
La Mongie 12,7 km x - x x - 
Col du Tourmalet 16,8 km x - x - - 
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Federico Bahamontes 

Ørnen fra Toledo

det er ikke megen respekt han aftvinger, den ranglede starut der i 1954 dukker op 
for på det spanske nationalhold at gøre sin entre i Tour de France. Franskmænd giver 
generelt ikke fem flade cykelslanger for ryttere fra den iberiske halvø. Bevares, spa-
nierne har da deres eget etapeløb, men Vueltaens daværende løbstermin kolliderer med 
italienernes giro d’italia, og derfor er det mestendels de lokale matadorer der brillerer 
i spanien Rundt. desuden, når man får sin Tour-debut i den fremskredne alder af 26, 
så kan talentet vel for fanden ikke være noget særligt?

næ, det er der ikke meget der tyder på i Tourens indledende faser. indbyrdes på 
det spanske nationalmandskab er stemningen præget af jalousi og stjernenykker, 
og den nye mand, Federico Bahamontes – for ham er det – virker ikke som nogen 
udpræget forstærkning på det iberiske mandskab. På de flade strækninger taber han 
unødvendige minutter, og hans fremfærd vidner om et uroligt, nærmest nervøst gemyt. 
Bahamontes har en vane med at sidde ualmindeligt uroligt i sadlen, og hans hænder 
skifter uophørligt position på styret.

den uskønne kørestil kan ikke undre, thi Bahamontes har ikke tilbragt sine ung-
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Federico Bahamontes.
Født 9. juli 1928.
Vigtigste bjergtriumfer i Tour de 
France: Vinder af bjergkonkur-
rencen i Tour de France 6 gange 
(1954, 1958, 1959, 1962, 1963 
og 1964).
Første rytter over Tourmalet 4 
gange, Aubisque 4 gange, Galibier 
2 gange, Bonette 2 gange, Col 
de la Republique 2 gange, Portet 
d’Aspet 3 gange, Aspin 2 gange, 
Peyresourde 4 gange, Izoard 2 
gange, Superbagnères 1 gang, 
Télégraphe 1 gang og vinder af 
en enkeltstart op til Puy-de-Dôme 
1 gang. I alt er Bahamontes først 
over et bjergpas i Tour de France 
53 gange, hvilket er rekord.
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domsår i en cykelklub hvor han har kunnet lære lidt om køreteknik. Tiden er derimod 
gået med at skaffe mad til familien i en tid hvor store dele af den spanske befolkning 
lever på grænsen til hungersnød. Allerede som 11-årig hjælper Bahamontes sin far 
som vejreparatør, og da unge Federico nogle år senere får erhvervet sig en gammel 
skærveknuser af en cykel, spæder han til familiens indkomst og måltider ved at køre 
ud til markeder og tigge eller hugge madvarer for så efterfølgende at sælge dem videre 
illegalt. således indleder Bahamontes faktisk sin cykelkarriere som sortbørshandler!

Penge er konstant en mangelvare hos familien Bahamontes, og det sporer man 
umiskendeligt hos den etablerede verdensstjerne senere. et år lægger Bahamontes 
for eksempel ud for et frimærke for Raymond Poulidor under Touren, og to år senere 
husker Bahamontes på den beløbsmæssige bagatel og inddriver sin gæld hos den 
lettere lamslåede franskmand. Meget sigende er det heller ikke hæder og ære der 
interesserer Bahamontes efter hans sejr i Touren i 1959: Hans første spørgsmål til 
sin holdleder går på hvor mange penge han, altså Bahamontes, mon kan tjene i de 
gadeløb og kriterier der altid følger i kølvandet på Touren, nu da han har vundet løbet.

en isvaffel i vejgrøften
Én force har den splejsede gut med de cubanske aner dog: så snart ruten stiger den 
mindste smule, er han angrebsivrig som en haj ud for en fredfyldt badestrand fuld 
af svømmende gæster. således får konkurrenterne igen angrebslysten at smage da 
Alpe-passet col de Romeyere skal passeres på 17. etape af 1954-udgaven af Touren: 
Af sted kører Bahamontes og efterlader feltet som stillestående kilometerskilte op ad 
stigningen. da feltet langt om længe får aset og maset sig vej til toppen, mødes de 
af et syn der for altid vil definere Bahamontes som noget af en festoriginal man ikke 
kan tage helt seriøst. der står en mekaniker og justerer Bahamontes’ cykel, men den 
mørklødede spanier er ingen steder at se. Han sidder såmænd i grøften og nyder en 
isvaffel. ganske vist har Bahamontes på Pyrenæer-etaperne gjort et glansnummer ud 
af at ankomme til toppen som første rytter for derefter nærmest at bremse op, lade sig 
indhente og guide nedad, men dette var alligevel noget af et særsyn! i årevis henviser 
Bahamontes til behovet for mekanisk assistance, senere ændrer han forklaring og 
hævder at han ville lave en practical joke på feltet. sandheden, som spanieren først 
indrømmer mange år senere, er at Bahamontes er skrækslagen for at skulle klare 
nedkørslerne alene, thi talentet som nedkører varierer mellem det middelmådige og 
det elendige. et styrt på en nedkørsel i hjemlandet tidligt i karrieren er endt med en 
tur ud i en kløft fuld af kaktusser, og Bahamontes er så udtalt dårlig en nedkører at 
han hellere solder et forspring bort for at få selskab på nedkørslen frem for at forcere 
denne på egen hånd. Man kan sågar opleve Bahamontes vride sin ene fod ud af 
tåklipsen for i bedste speedway-stil at bevare balancen rundt i et hårnålesving ned 
ad bjerget!
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uden interesse for den gule trøje
Adskillige tusinde ryttere har siden 1903 deltaget i Tour de France, men som den 
absolut eneste har Bahamontes demonstreret en næsten bevidst foragt eller i det 
mindste ligegyldighed over for den gule trøje. At komme først til toppen på bjergene 
og samle point til bjergkonkurrencen, er tilsyneladende det eneste spanieren med det 
særprægede temperament kerer sig om. det passer naturligvis en pragmatiker som 
for eksempel Jacques Anquetil fortrinligt. den køligt beregnende franskmand er ikke 
selv nogen udpræget grimpeur, og så længe Bahamontes fokuserer på bjergpointene 
og på at distancere alle interne rivaler på det spanske hold og ellers giver fanden i 
den samlede sejr, så kan han da af Anquetil og de øvrige tronprætendenter snildt få 
lov til sine opmærksomhedssugende bravurnumre. 

Anekdoterne om spanierens excentriske opførsel står nærmest i kø: efter en samlet 
fjerdeplads i 1956 er der året efter forventninger om en podieplads og samlet sejr i 
bjergkonkurrencen for den spanske letvægter der altid kører med cykelshortsene truk-
ket helt op i skridtet. Forhåbningerne får dog et skud for boven da Bahamontes midtvejs 
i Touren uden yderligere dikkedarer trækker ud til siden, står af cyklen og erklærer 
at Touren anno 1957 er tilendebragt for hans vedkommende. Holdkammeraterne står 
dermed til at miste deres andel af Bahamontes’ indkørte sejrspræmier (som allerede 
dengang bliver fordelt ud til holdet). ganske typisk omtaler Bahamontes sig selv i 3. 
person da han skal forklare sine undrende holdkammerater årsagen til hans uventede 
exit: Fede trækker ikke vejret ordentligt. da holdkammeraterne vedbliver med at tigge 
og plage ham om at fortsætte, bøjer Bahamontes sig forover, tager sine cykelsko af, 
kyler dem i grøften og tager det første tog retur til spanien!

coppi trænger igennem
i 1959 skifter Bahamontes til Tricofilina/coppi-mandskabet, og selv om den gamle 
italienske mester er en skygge af sig selv, så lykkes det den aldrende campionissimo 
at trænge igennem til spanieren og få denne til at ændre sin kørestrategi og få ham til 
at tro på at en sejr i det samlede klassement absolut er inden for rækkevidde. Med fuld 
opbakning fra det spanske mandskab (hvilket ikke altid kunne tages for givet) dropper 
Bahamontes sine spektakulære men frugtesløse (i relation til klassementet) eksplo-
sioner når bjergtoppen ligger langt fra målbyen, nøjes med at køre økonomisk over 
bjergtoppene og holder sig sågar til på de flade etaper. Med en sejr på enkeltstarten 
op ad Puy-de-dôme – og en fælles udflugt med en anden eksplosiv bjergrytter med 
sensibelt temperament, luxembourgeren gaul, dagen efter – kan Bahamontes trække 
i gult. Trods et gigantisk tidstab på den sidste enkeltstart holder føringen helt til slut. 
naturligvis udgør Bahamontes’ mere velovervejede kørsel og hans altid forrygende 
egenskaber på stigningerne grundstenene i den uventede men fortjente triumf, men 
der er, naturligvis fristes man til at skrive, en bagside af medaljen: det er jo Tour de 
France vi har med at gøre! stjernerne Anquetil og Rivière fra det franske nationalhold 
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under ikke landsmanden Anglade fra regionalholdet centre-Midi den samlede sejr i 
Touren og undlader at køre Bahamontes helt i sænk da han på en nedkørsel – hvor 
ellers? – er ved at formøble hele sit forspring og sin samlede Tour-sejr. i stedet forhol-
der de sig afventende, lader Bahamontes få kontakt og formelig trækker ham i mål 
ubetydelige 47 sekunder efter Anglade og gaul der var stukket af sted. derefter kan 
Bahamontes ride stormen af og henvise Anglade til andenpladsen. Året efter dør coppi 
efter at være blevet fejlbehandlet for malaria, og man kan kun spekulere over hvor 
langt den uregerlige Bahamontes kunne have drevet det under den gamle mesters 
fortsatte ledelse.

i hjemlandet bliver Bahamontes fejret som en nationalhelt. Francos spanien fører 
en politisk isoleret tilværelse og store, internationale sportstriumfer er ikke en hver-
dagsforeteelse i 1950’erne – med Real Madrids sejrsgang i Mesterholdenes europa 
cup som bemærkelsesværdig undtagelse. At Bahamontes sågar vinder Tour de France 
på årsdagen for begyndelsen på Franco-styrkernes oprør, udnyttes naturligvis fuldt 
ud af styret. Bahamontes’ sejr bliver symbolet på at spanien langsomt er ved at åbne 
sig for omverden. således er 1959 året hvor den amerikanske præsident eisenhower 
aflægger landet et statsbesøg for at underskrive en aftale om gensidigt samarbejde. en 
aftale der afslutter årtiers politisk og økonomisk isolation for det ildesete spanske styre. 
desuden giver Bahamontes’ sejr i Touren anledning til de første live-transmissioner fra 
en sportsbegivenhed i spansk radio!

Typisk for Bahamontes formår han ikke at bygge videre på sin triumf, og det bliver 
”kun” til den ene samlede sejr – bl.a. fordi Anquetil, i modsætning til Bahamontes, i 
løbet af 1960’erne arbejder med sine svage sider og lærer at forbedre sig, først og 
fremmest i bjergene. Bahamontes ”nøjes” med yderligere 3 sejre i bjergkonkurrencen. 

Afslutningen på eventyret kommer i 1965, meget passende for foden af Tourmalet. 
Bahamontes har i en alder af 37 år mistet en del af sine eksplosive evner og kan ikke 
længere detonere feltet efter forgodtbefindende. Ved foden af det bjerg som han har 
vundet flere gange end nogen anden, vælger Ørnen fra Toledo at stå af. Vingerne er 
blevet stækket, og moralen, der alle dage har været skrøbelig, vil ikke mere. cykelspor-
ten bliver en farverig og excentrisk men også storladen skikkelse fattigere!

efter endt karriere driver Bahamontes en velkendt cykelforretning hjemme i Toledo 
og giver ellers hyppige gæsteoptrædener når Tour-feltet besøger Pyrenæerne.
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Et af de modbydelige serpentinesving tæt på toppen af Tourmalet når man kommer fra 
den vestlige side.



2

col de Peyresourde 

Du skal bare følge D125 
mod Luchon, så er det den 
store knold på højre hånd!




