
Vuelta a España 2011 

Vuelta a España startet med lagtempo i Benidorm 21. august. Dessverre så en dansk 

sykkelentusiast og jeg ikke noe til Thor og Edvaldo, men Kurt er jo en god norsk 

representant selv om vi ikke så ham heller i mengden av syklister! En del dansker var jo 

med og vi gledet oss over at Jakob Fuglsang kunne stille i ledertrøyen neste dag. 

 

Søndag syklet jeg 110 km ned til målområdet i Playa d'Orihuela sør for Torrevieja og 

en del nordmenn var tilstede. Australieren Chris Sutton var dagens verdige vinner opp 

monsterbakken til mål etter 160 km fra La Nucia. Syklet så 48 km til Cartagena for å 

komme litt i forkant ved å kutte ut 3 etappen da jeg ikke liker å sykle tilbake. 

 

Mandag 22. august fra Cartagena var litt av en prøvelse. Begynte bra med litt overskyet 

og akseptabel temperatur over noen bakketopper og ned til Aguilas.  

Så ble det bare varmere og varmere, ble tørstere og tørstere, måtte unngå en A-91 

motorvei (med betalingsstasjon) og over en ekstra bakketopp hvor jeg måtte ta en pause 

før nedfarten for å komme til hektene igjen og kjøre kontrollert.  



Kom tilfeldigvis ned på en kafe med en britisk koloni i dalen før Albox opp mot Baza, 

spiste en hamburger og drakk en liter kald Coca Cola som fylte opp tanken. Det gikk jo 

greit noen mil, men i bakkene oppover begynte jeg å svette noe forferdelig slik at det 

omtrent rant en bekk etter sykkelen. Måtte innom et par bensinstasjoner og kjøpe noen 

liter Aquarius som rant ned i munnsluket som en foss. 

Kan ikke huske at jeg noen gang har vært så svett og tørst med en kropp som skriker 

etter vann. Da et Spa Hotel dukket opp ca. 600 moh ved Tijola var valget klart. Sjekket 

inn, fikk meg et boblebad og 20 minutters massasje som gjorde underverker. Merkelig 

hvordan tilfeldighetene slår til! 183 km den dagen. 

 

Tirsdagens Vuelta etappe startet i Baza og kom over passet fra Tijola i god tid før start 

så tok en spansk en nedover motorveien N-342 til Guadix for å komme i forkant av 

feltet som skulle sykle over Baza fjellene. Fin tur i frisk fjelluft i løypa over Puerto de 

Los Blancares (1297 m) ca. 20 km før Granada. 



 

Satte meg på en kafe etter nedkjøringen og før den siste stigningen opp til Sierra 

Nevada, spiste lunsj og drakk. Kikket på feltet som kom oppover etter en god halvtime, 

synes jeg så Kurt, mens Mark Cavendish hang bakerst. Daniel Moreno vant. Trillet ned 

til Granada sentrum med et par “kolleger”. 140 km den dagen. 

Granada er en av de mest besøkte byen i Spania med sitt muriske Alhambra palass, 

men dessverre orket jeg ikke noen sightseeing der den kvelden. Mat sto som normalt 

øverst på programmet. 



 

Onsdagen brukte jeg en god time på å finne nullpunktet på N-432 hvor tidtagningen 

startet på den femte etappen, men rakk en fin tur opp til passet før Valdepeñas de Jaén. 

Holdt på å slippe opp for vann, men en elskeverdig servicemann fra Leopard TREK ga 

meg ei flaske med styrkedrikk siden jeg sykler TREK! Det er slikt man setter pris på og 

er et minne for livet. Det er ikke så mye som skal til for å glede en alminnelig syklist. 

 

Så på TV siden at Kurt hadde et uhell på vei inn i den trange langesonen, men slet seg 

etter det jeg kunne se over passet, og skjønner godt at han ikke stilte opp neste dag. 



Syklet selv ned til Valdepeñas de Jaén før de var i mål på den andre runden og spiste 

lunsj mens jeg fulgte med på TV. Syklet så videre før målgang for å komme i forkant av 

alle servicebilene. Først 5 km langbakke opp og så en hærlig nedkjøring til Jaén. 124 

km. Joaquim "Purito" Rodriguez fra Katusha vant den etappen opp en 24% bakke like 

før og først i mål. Imponerende prestasjon. Marina som drev en liten kafe i Los 

Cristianos og var gift med en kanarisk sjømann kommer tilfeldigvis fra Los Villares ved 

Jaen. 

Jaén ved Santa Catalina fjellene er kjent som olivenoljens hovedstad og man ser 

tusenvis av oliventrær langs veien. De har også et gammelt slott og fort oppe på høyden 

som omtrent enhver by i Spania som har noen ruiner fra middelalderen og før det. 

 

Dagen etter kom jeg inn på løypa ved Porcuna etter å ha syklet A306 fra Jaén, en fin tur 

med stadig slakere nedover og oppoverbakker.  

Ca. 15 km før Cordoba holdt jeg på å tryne i en krapp 90 graders sving før en liten bro 

over ei elv og  kanskje flere som gjorde det på den dagens etappe? Fikk bremset i tide 

før jeg havnet i buskene eller i elva, men dekkene bar preg av bremsespor, og det var 

heller ikke planen å fortsette dagen etter. 

Sto naturlig nok over den siste 30 km runden oppover i fjellet før mål og hadde tre-fire 

timer på å finne en sykkelbutikk og et hotell like ved, sjekke inn og stille opp i "sivilt". 

Sykkelbutikken var stengt for anledningen, men fikk snakket med innehaveren som 

skulle arbeide på turen et par uker. En annen avdeling hadde åpent dagen etter så det 

ordnet seg med min trofaste 8 år gamle TREK temposykkel som fikk nye dekk. 



 

Slovakeren Peter Sagan vant 6 etappe i et yrende folkeliv i målområdet som var preget 

av det sedvanlige sirkuset. Kommentatoren synes til og med å overgå Bjørge Lillelien, 

man kan jo tenke seg hvordan han hadde vært om han hadde snakket spansk. 

I det hele var godt over 700 km på sykkel i Sør Spania litt av en prøvelse med en sekk 

på ryggen og varmen, men kjekt å teste hva man tåler. Sierra Nevada har et vakkert 

landskap med mange koselige eldgamle storbyer og landsbyer som i seg selv er verdt et 

besøk. Naturlig nok en uforglemmelig tur. 



 

Cordoba med Mezquita ligger ved Guadalquivir, en av Spanias største elver. 

Det er alltid en utfordring i ukjent terreng å bestemme hvor mye man skal ha med seg 

og hvor lenge det er til neste vannhull, og den første kvelden i Cordoba tok jeg meg en 

etterlengtet kald halvliter med øl for å premiere meg selv i en gammel og interessant by.  

Man har med Mezquita bl.a. klart å bygge inn en katedral i en moske uten å rive ned og 

samtidig lage et slags museum og naturlig nok rikelig med basarer i nærområdet. 

I det hele kan man si at Vuelta a España ikke er så overdimensjonert som Tour de 

France der politikontrollen er adskillig strengere. Der er det også adskillig flere 

tilskuere og kan også være at varmen gjør at ikke så mange trekker ut i løypa. Mer 

folkeliv i Baskerland! 

Sykkelrytterene er som vanlig imponerende med sin styrke og fart, og evnen til å 

håndtere vanskelige situasjoner. De er blitt vår tids gladiatorer, men har et noe bedre 

støtteapparat enn de klassiske romerne. Det er en imponerende logistikk som skal til for 

å få det hele til å fungere og det krever selvsagt en del penger.  



 

Tok turen sørvestover til Sevilla og fant et enkelt Leonardo da Vinci herberge som lå i 

sentrum like ved den store katedralen ikke langt unna gamlebyen. 147 km den dagen. 

 

Sevilla er også en av de mest populære turistbyene i Spania og iflg. mytologien er den 

greske halvguden Herkules byens grunnlegger. Byen er noe spesiell med sine mange 

vakre bygninger og lurte på hvor de har fått penger til å bygge alt dette her?  

Alle verdier fra “den nye verden” som Christopher Columbus gjenoppdaget i 1492 

måtte klareres gjennom denne byen for videre distribusjon i Spania og det blir det 

selvsagt en del bygninger av.  



Byen vokste i sin storhetstid til 1 million innbyggere 100 år etter Colombus. Her kunne 

man blitt noen dager,  men det var noe hett, bortimot 40 grader hver ettermiddag og 

begynte å lengte etter det mer tempererte Atlanterhavet. 

 

Turen til Cadiz var på 135 km i relativ moderat temperatur og tok godt under 5 timer. 

Cadiz er naturlig nok et gammelt maritimt knutepunkt pga. sin beliggenhet ved 

Atlanterhavskysten og har siden 1800-tallet vært den spanske marinens hovedhavn.      

Kjøpte billett til ferja og fant et hotell for natten før ferja som skulle gå til Lanzarote og 

Gran Canaria kl 17:00 neste dag. Ankom Las Palmas kl. 08:00 1. september og tok 

Fred.Olsen Fast Ferry til Sta Cruz De Tenerife kl. 13:00 slik at jeg rakk leiligheten i Los 

Cristianos før kvelden. Den turen var på 99 km og kom tilfeldigvis frem da vertinna 

hadde vasket ferdig. God timing. 

 


