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Ritter Ole Ritter Hent PDF Eddy Merckx gik direkte op på podiet, tog imod lykønskninger på vejen, tog
imod blomsterne og gav podiepigerne et scenevant kys, da det pludselig lød over lydanlægget: ”Og vinderen
af etapen er Ole Ritter!” Merckx blev fuldstændig paf og begyndte desorienteret at kigge til højre og venstre
og sige, at det ikke kunne passe. Hans sportsdirektør stod foran podiet og råbte op mod mig: ”Merckx kan
ikke tabe.” ”Det kan han åbenbart, for det gjorde han i dag.” Og så gik jeg op på podiet til Merckx, stillede
mig foran ham, mens jeg med en drillende, løs hånd viftede ad ham: ”Kom, step ned.”Og det måtte han så

gøre.

OLE RITTER er den første danske verdensstjerne inden for professionel cykelsport. Gennem karrieren kørte
han mod nogle af de allerstørste legender i den gyldne æra i slutningen af tresserne og begyndelsen af

halvfjerdserne. Slagteren. Den gale dansker. Mr. Stopur. Ole Ritter havde mange navne. Han var
pølsemagerlærlingen, der blev en feteret stjerne i Danmark. Og senere hyldet og elsket i Italien for sin

dristige, kraftfulde kørsel og som den gale, danske cykelrytter med de enorme landmandshænder. Og for altid
kendt som en af sin tids stærkeste tempospecialister. Ritter er også fortællingen om en bondeknægt, der med
jernvilje og en fast tro på egne evner løftede sig op blandt stjernerne. Om en fattig opvækst på landet som søn
af daglejere. Ole Ritter har altid elsket at fortælle historier. Nu fortæller han endelig hele sin egen – til sin

gode ven Flemming Enevold.

 

Eddy Merckx gik direkte op på podiet, tog imod lykønskninger på
vejen, tog imod blomsterne og gav podiepigerne et scenevant kys, da
det pludselig lød over lydanlægget: ”Og vinderen af etapen er Ole
Ritter!” Merckx blev fuldstændig paf og begyndte desorienteret at
kigge til højre og venstre og sige, at det ikke kunne passe. Hans

sportsdirektør stod foran podiet og råbte op mod mig: ”Merckx kan
ikke tabe.” ”Det kan han åbenbart, for det gjorde han i dag.” Og så
gik jeg op på podiet til Merckx, stillede mig foran ham, mens jeg
med en drillende, løs hånd viftede ad ham: ”Kom, step ned.”Og det

måtte han så gøre.

OLE RITTER er den første danske verdensstjerne inden for
professionel cykelsport. Gennem karrieren kørte han mod nogle af de
allerstørste legender i den gyldne æra i slutningen af tresserne og
begyndelsen af halvfjerdserne. Slagteren. Den gale dansker. Mr.

Stopur. Ole Ritter havde mange navne. Han var
pølsemagerlærlingen, der blev en feteret stjerne i Danmark. Og

senere hyldet og elsket i Italien for sin dristige, kraftfulde kørsel og
som den gale, danske cykelrytter med de enorme landmandshænder.
Og for altid kendt som en af sin tids stærkeste tempospecialister.

Ritter er også fortællingen om en bondeknægt, der med jernvilje og
en fast tro på egne evner løftede sig op blandt stjernerne. Om en
fattig opvækst på landet som søn af daglejere. Ole Ritter har altid
elsket at fortælle historier. Nu fortæller han endelig hele sin egen –

til sin gode ven Flemming Enevold.
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