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Netop gentagelsen er det smukke Jørgen Leth Hent PDF ”Jeg kørte i korte bukser og kortærmet trøje. Sneen
havde lagt sig, så man kunne næsten ikke se, hvor vejen gik. Et godt stykke nede ad nedkørslen stoppede jeg.
En tilskuer forbarmede sig over mig og gav mig sin frakke. Jeg kørte resten af vejen ned til målet iført en

lang, ulden overfrakke, forfrossen og helt færdig.”
Rolf Sørensen om en af de mest dramatiske etaper i nyere cykelsport. Fra passagen over Passo di Gavia på 14.

etape i Rolfs debut i Giro d’Italia i 1988.

”Det handler om selve gentagelsen. At man kommer tilbage til det samme terræn. Det er de samme løb, de
samme historier, der bliver fortalt, og de samme præstationer, rytterne måler sig med og kører mod, men de er

også med til at føje nogle nye til.”
Jørgen Leth om det specielle stof, cykelsporten er gjort af.

NB. Af rettighedsmæssige årsager er antallet af billeder reduceret i forhold til den tilsvarende trykte udgave.

 

”Jeg kørte i korte bukser og kortærmet trøje. Sneen havde lagt sig, så
man kunne næsten ikke se, hvor vejen gik. Et godt stykke nede ad

nedkørslen stoppede jeg. En tilskuer forbarmede sig over mig og gav
mig sin frakke. Jeg kørte resten af vejen ned til målet iført en lang,

ulden overfrakke, forfrossen og helt færdig.”
Rolf Sørensen om en af de mest dramatiske etaper i nyere cykelsport.
Fra passagen over Passo di Gavia på 14. etape i Rolfs debut i Giro

d’Italia i 1988.

”Det handler om selve gentagelsen. At man kommer tilbage til det
samme terræn. Det er de samme løb, de samme historier, der bliver
fortalt, og de samme præstationer, rytterne måler sig med og kører

mod, men de er også med til at føje nogle nye til.”
Jørgen Leth om det specielle stof, cykelsporten er gjort af.

NB. Af rettighedsmæssige årsager er antallet af billeder reduceret i
forhold til den tilsvarende trykte udgave.
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