
Tour de France 2011 som sykkelturist 

 
Inge Bjart på en bakketopp i Central Massif 9. juli 2011 

Kom omsider gjennom Paris og havnet på den gamle motorveien på veien mot 

Provance og det var jo litt lengre øst enn hvor jeg hadde tenkt meg. Fant veien i retning 

Chateauroux ved hjelp av lokale helter på en bensinstasjon hvor jeg kjøpte et kart.  

Ble omsider 203 km til Argent-sur-Sauldre hvor jeg overnattet på Posthotellet og hadde 

en bedre middag med biff og gåselever for å fylle opp proteinlagrene til neste dag. 

I motvinden mellom kornfeltene neste dag gikk ferden så til Chateauroux før jeg fikk 

med meg innspurten på den 7. etappen mellom Le Mans og Chateauroux. Var godt 

plassert et par hundre meter før mål foran storskjermen sammen med andre 

sykkelentusiaster og så verdensmester Thor Hushovd komme inn i gult til en tredjeplass. 

Møtte forøvrig en "Bike messenger" George Christensen fra Chicago som kjørte rundt 

på en gammel TREK sykkel med 25 kg oppakning. Det var jo litt mer enn de 5-6 

kiloene jeg hadde i sekken på ryggen! Det var forøvrig syttende gang han deltok som 

tilskuer i TdF! Han var også med på årets Grand Depart, dvs.begynnelsen på rittet. 

Så gikk turen 66 km videre til Aiguirande hvor neste dags etappe startet, men der var 

det fullt hus og selvsagt ikke noe hotellrom. Dermed ble det 20 km videre til Gueret 

hvor jeg fant et rom for handicappede til 110 €uro natten. Totalt 205 km den dagen. 



 

Neste dag krysset jeg løypa ca. 100 km fra start ved D82 krysset ved St.-Auit og etter et 

par timer kom feltet i solskinn, Thor hengende noe etter, men jaggu tok han seg inn 

igjen og beholdt den gule skjorta til neste dag også til tross for stigningene i Central 

Massif og opp til Super-Besse Sancy! Traff forøvrig en hyggelig hollender og frue som 

bodde like ved der jeg sto, fikk mat og så innspurten på Internett. Etterpå ble han med et 

par mil på sin romaskinsykkel som hadde imponerende fart nedoverbakke. Det hjelper å 

kunne bruke både armer og bein i tillegg til redusert luftmotstand! 

Fant et hyggelig hotell i La Bourboule, en liten fjellandsby like ved der elven Dordogne 

har sin kilde. 120 km den dagen belønnet med en bedre middag på Cyrano de Bergerac. 

Hotellet ble drevet av et hollandsk par som også snakket litt norsk. Faktisk en del 

nordmenn som legger turen om Central Massif og stikker innom. 



 

Neste dag, 10. juli syklet jeg 85 km over fjellene til Murat før siste sløyfa før innspurten 

i Saint Flour. Der ble det lunsj og noen timers venting i godt selskap før gruppene kom 

disiplinert nedover bakken og ingen krasj i krysset. Flott natur i fjellandskap. 

Thor lå noe etter og Thomas Voeckler overtok trøya den dagen etter at et par andre i 

fronten trynet pga. en pressebil som skjente inn i gruppa, noe unødvendig, men det er 

slikt som skjer. Mange ting å være oppmerksom på og så ut som om sjåføren prøvde å 

unngå en gren som stakk over veien. Noen tenker jo automatisk nok mest på bilen... 

Deretter var det bare å trille 48 km nedover til Aurillac hvor neste etappe skulle starte. 

133 km den dagen og fant faktisk en avbestilt plass på et hotell i et fullbooket sentrum. 

 



"Hviledagen" 11. juli gikk til å sykle 95 km av TdF løypa fra Aurillac til Villefrance-de-

Rouergue for å rekke innspurten i Carmaux neste dag.  

 

12. juli ble det relativt komfortable 63 km til Carmaux hvor jeg igjen møtte George 

Christensen som hadde brukt det siste døgnet til å sykle fra Aurillac!  

 

Bike messenger George Christensen fra Chicago er i Carmaux – en virkelig TdF 

veteran! 



Fant en fin plassering et par hundre metre før mål hvor det faktisk også var mulig å se 

rytterne både på storskjerm og i virkeligheten fyke forbi med den sedvanlige Mark 

Cavendish først over streken.  

Deretter ble det et par mil til Albi for å finne et hotellrom hvilket var vanskelig, men en 

resepsjonist fant et rom i en såkalt "hŏte" som er privatpersoner som leier ut rom. I dette 

tilfelle rom over garasjen omtrent ei mil utafor sentrum og sov godt der i tordenværet.  

Neste dag var det en flat og kjedelig etappe fra Blaye les Mines til Lavaur og benyttet 

sjansen til å komme meg i forkant til Pyreneene. Det regnet det meste av den dagen, kun 

et par timers opphold rundt Toulouse halveis og syklet ca. 100 km av TdF løypa fra 

Cugnaux til Lannemezan ved foten av Pyreneene. Gjett om det var hærlig å finne at 

Hotel de Gare Lannemezan fremdeles var i drift og hadde rom etter over 200 km på 

sykkel og våt som en katt! Ble en god halvtimes restitusjon i badekaret og mat etterpå. 

GPS Garmin mottakeren tok en pause den dagen og overlevde sikkert av det. 

 

Neste dag ble det en del styrketråkk på min TREK temposykkel med sekk på ryggen 76 

km opp først et pass på 1.565 m og så det berømte Col de Tourmalet på 2.106 m hvor 

jeg fant min plass blant andre syklister i skyene og så gruppene kjempe seg oppover. 

Så Dag Otto Lauritzen komme kjørende forbi i TV2 bilen sin, men sto for langt unna til 

å hilse på ham den dagen.  



 

Thor og Edvaldo satt i "bussen" til slutt for å hvile til neste dags overraskelse. Trillet 19 

km ned til Esquieze Sere ved krysset mot Luz-Ardien der målet for dagens etappe var. 

Der var det skikkelig sykkelstemning og en fest med latin amerikanske rytmer om 

kvelden. 95 bratte km den dagen... 

 



 

15. juli gikk etappen fra Pau til Lourdes og syklet i likhet med en del andre 47 km i 

motsatt retning opp Col du Soulor på 1.472 m og Col d`Aubisque på 1709 m og møtte et 

par norske gutter der, men med gårsdagens ubehagelige kulde tatt i betraktning syklet 

jeg ned til Laruns ved krysset mot veien til Spania for å sikre meg en hotellplass og 

hvile ut til neste dag. 



 

Dag Otto og Inge Bjart i Laruns (©Fotograf: TV2) 

Kun 65 km den dagen og jaggu kom Dag Otto Lauritzen kjørende i sin spesialbil for å 

handle mat like ved hotellet i Laruns jeg hadde sjekket inn i! En såkalt TdF tilfeldighet 

og hyggelig å hilse på en entusiastisk sørlending som har gjort usedvanlig mye for å 

promotere sykkelsporten i Norge, spesielt sammen med sine venner i TV2. 

Han vant også en etappe opp Col de Tourmalet for noen år siden som første nordmann 

som tok en TdF etappeseier. Så var det den andre sørlendingen, Thor Hushovd som 

hadde gått i brudd med Edvald Boasson Hagen og noen andre og var i full fart opp 

bakkene til Aubisque. Thor passerte som tredjemann over passet et par minutter etter 

lederen som han tok igjen i nedoverbakkene og kjørt forbi i innspurten. 

Hvilken innsats og styrke fra en person som er kjent som sprinter, ikke bakkeklatrer! 

Det var en tur innom 6-7 TdF etapper og 1.200 km på sykkel på 9 dager så kom til 

fornuften og la neste dag turen over Pyreneene til Spania.  

 



 

Turen opp de første 30 km til Col de Pourtalet på 1.792 m, et annet klassisk sykkelpass, 

var ikke så ille, nærmest behagelig i forhold til de andre passene jeg var over i 

Pyreneene. 

 

Turen ned til Huesca i Aragon provinsen var full av fart, men kom selvsagt en 

"bakketopp" på 1.263 m i Sierra de Guara noen mil før byen, ble noe varmt deretter og 

kjørte som en rakett på motorveien de siste 15 km og sjekket inn på et hotell like ved en 

flott park i sentrum av Huesca etter totalt 126.5 km.   



 

Neste dag ble det 240 km ned til Tortosa ved Rio Ebro noen mil fra munningen. Fin 

medvind det meste av de første 100 km ned til Fraga, men så ble det noe kupert og 

variende vind. Fordel med temposykkel i både med og motvind, men blir noe stiv i 

nakken av den sekken. Sommeren 1985 jobbet jeg faktisk et par måneder på et oljefelt 

utafor Ebro deltaet med base i San Carlos de la Rapita, men gadd ikke å sykle innom... 

 



18. juli var målet Valencia og det gikk relativt greit, kun en punktering, 190 km og 

knapt 1.112 høydemetre. Valencia er en av Spania sine største byer og bevilget meg 

min første hele hviledag der. 

 

Oceanographic og Museo de sciencias ved havnen er absolutt verdt et besøk og ble 

noen timer der. Demonstrativt med interaktiv fysikk for å forklare fenomener i museet.  

Spesielt var delfinoppvisningen formidabel, rene olympiske synkronsvømmingen! 

20. juli var det "bare" ca. 150 km flatt ned til Albir/Altea hvor jeg bodde en måneds tid 

for å komme til hektene igjen, småtrene og hilse på gamle kjente før Vuelta a España. 

Det må selvsagt en smule galskap til for å se TdF eller deler av den på denne måten, 

men det er spennende og man møter mange hyggelige mennesker underveis. 

Kanskje litt mer behagelig med en bobil eller bussen sammen med klubben og sykle 

over passene etter som det passer, men når man legger inn noen ekstra kilometre så får 

man virkelig følelsen av hvor suverene proffene er i forhold til en halvgammel "gamp". 

Det ble ca. 1.900 km over to uker, noe mer enn normalt...men det er et stykke igjen til 

3.471 km på tre uker! 

 


