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Tiden efter Anden Verdenskrig kaldes cykelsportens guldalder, og det er en helt korrekt beskrivelse af en
epoke, hvor sport, publikum, presse og industri nærmest tog hinanden om halsen i et fælles ønske om at

bringe de gode tider tilbage og glemme de mørke år.

Tv eksisterede kun sporadisk, det var stadig radioen, som formidlede store og små begivenheder i verden, så
den der ville erfare noget i egen person, han og familien måtte ud af huset. Og der var en voldsom sult efter
oplevelser og især underholdning. Til at tilfredsstille dette behov fandtes i den franske sommer ikke nogen

større folkelig fornøjelse end at følge årets Tour de France. Intet kunne i juli måned konkurrere med
cykelløbet, og aldrig har der været så mange mennesker langs landevejene, aldrig har der været så mange
ryttere på landevejene, selv om alle ikke kunne deltage i Touren - og aldrig har der været så mange mytiske

stjerner.

Tour de France - Cykelsportens guldalder er andet bind i en trilogi om Tour de France-historien baseret på en
hidtil uset brug af primærkilder.
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det er en helt korrekt beskrivelse af en epoke, hvor sport, publikum,
presse og industri nærmest tog hinanden om halsen i et fælles ønske

om at bringe de gode tider tilbage og glemme de mørke år.

Tv eksisterede kun sporadisk, det var stadig radioen, som formidlede
store og små begivenheder i verden, så den der ville erfare noget i
egen person, han og familien måtte ud af huset. Og der var en
voldsom sult efter oplevelser og især underholdning. Til at

tilfredsstille dette behov fandtes i den franske sommer ikke nogen
større folkelig fornøjelse end at følge årets Tour de France. Intet
kunne i juli måned konkurrere med cykelløbet, og aldrig har der

været så mange mennesker langs landevejene, aldrig har der været så
mange ryttere på landevejene, selv om alle ikke kunne deltage i
Touren - og aldrig har der været så mange mytiske stjerner.

Tour de France - Cykelsportens guldalder er andet bind i en trilogi
om Tour de France-historien baseret på en hidtil uset brug af

primærkilder.
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