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Visste du att solens strålar kan genomborra en tjock pansarplåt lika lätt som en
kniv skär genom smör (se sid 5)? Eller att konstnären Salvador Dalí varje morgon
kunde beundra soluppgången över havet när han vaknade i sin säng, trots att det
inte fanns något fönster vid sängen? Eller att en av världens vackraste grottor lig-
ger i Pyrenéerna och har takhöjd som en katedral? Detta och mycket därtill fick del-
tagarna på förra årets Cykeläventyr Europa uppleva under två fullmatade cykel-
veckor i spanska och franska Katalonien.
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Pyrenéerna
– en utmaning

� Cykeläventyret Europa betyder sol, vackert
väder och sevärdheter. Så också 2005 års även-
tyr där Katalonien tog emot med något av det
bästa man hade att erbjuda. När de förväntans-
fulla deltagarna packat upp sina cyklar i den lil-
la staden Vic några mil från Barcelona, var luf-
ten ljum och det luktade äventyr. I det lilla for-
matet bestod äventyret i att det stora uthyr-
ningsföretaget hade tillhandahållit en följebil
som inte hade någon plats för bagage. Proble-

met löste sig dock och i solnedgången dök så-
väl färdledaren som den nya eminenta skåpbi-
len upp.

En och annan tanke yppades om bergspass
och kommande strapatser, men det hindrade in-
te att humöret var på topp när den första cykel-
dagen inleddes. Solen sken och kaffet smakade
precis så gott som det bara kunde på de små ka-
féerna efter vägen. Fin och lättåkt asfalt gjorde
att bergspassen klarades med glans.

Alpetapp till Alp

Resan riktiga eldprov kom redan dag två. Det
gick upp – och ner, upp – och ner på den sma-
la och slingrande vägen mot Alp. De första pas-
sen låg på 1 000-metersnivån innan en milslång
serpentinväg kulminerade på 1 988 meter. Ing-
en skugga bjöds och följebilens vattendunkar
tömdes en efter en. En flock på hundratalet
lammgamar cirklade lystet över kämpande cy-
klister, som när mjölksyran började sätta in
tacksamt tog emot följebilens erbjudande om
lift de sista kilometrarna upp till toppen – an-
nars hade vi kommit fram efter mörkrets in-
brott. Väl samlade däruppe bar det så av nerför
mot det väntande hotellet och en måltid bestå-
ende av bl a getstek. Jättegott tyckte de som
premiäråt denna traktens specialitet.

Efter Alp blev backarna snällare och dags-
etapperna kortare. Långa sträckor gick paral-
lellt med ”le petit train jeaune” – det lilla gula
tåget, som stånkade fram i dalgångar och på
klipphyllor. Tåget är fortfarande gult men fullt
modernt och omtyckt av turister och ortsbor.

Världens största spegel

I Odeillo stannade gruppen vid världens största
solforskningsanläggning. En intressant utställ-
ning visade hur man tämjer solens strålar och
får fram absolut ren energi genom att koncen-
trera solstrålarna med hjälp av en 1 830 m2 stor
parabolisk spegel. Temperaturen i fokus kan
uppgå till 3 000 grader och en flera centimeter
tjock pansarplåt smälter som smör i hettan. Nu
är det emellertid inte detta anläggningen an-
vänds till, utan för vetenskapliga tester av vär-
mebeständigheten hos olika material.

Från Odeillo är det bara några mil till hertig-
dömet Andorra, men eftersom vägen dit är smal
och hårt trafikerad fick cyklarna stå. I stället
blev det en dagsutflykt med buss. Huvudstaden
la Vella ligger i en ravin med höga berg på öm-
se sidor och större delen av gruppen passade på
att fotvandra ca 25 km längs en vandringsled
som följde den ena bergssidan och slutade inne
i stadens centrum.

I Pyrenéerna finns det gott om underjordiska
floder, sjöar och grottor. Ett av Europas största
och vackraste grottsystem heter Canelette och
ligger vid Villefranche-de-Conflent. En mäktig
underjordisk flod har här gröpt ur berget på en
10 km lång sträcka. En kilometer är öppen för
allmänheten och har försetts med smakfull be-
lysning. Här vandrade vi verkligen i Berga-
kungens sal. Jättelika stalaktiter och stalagmi-
ter mötte varandra, ibland snövita och ibland
vackert färgade av olika mineraler. Vid vänd-
punkten hade man gjort ett naturligt auditorium
med plats för flera hundra personer, som kunde
sitta och meditera till vacker musik i det jätteli-
ka bergstemplet.

Från högland till kustland

Från Pyrenéernas höjder rullades det snabbt ner
mot staden Perpignan och vidare till badorten
Saint-Cyprien Plage. Från och med nu fick alla
som gillade Medelhavsbad sitt lystmäte, efter-
som återstoden av turen följde havet. I Port Lli-
gat blev Salvador Dalís hus föremål för besök.
Här hade han skapat ett hem som var lika sur-
realistiskt som många av hans konstverk. Att
det också var en man med teknisk begåvning
förstod vi på de smarta problemlösningar som
fanns i huset. Dukar på flera kvadratmeter för-
flyttades framför konstnären i stället för att han
skulle klättra på en stege – och ett spegelsystem
lät honom se ut över havet från sängen. Dagen
därpå följde vi ännu mer av Dalís rika produk-
tion på det stora Dalímuseet i Figueres.

Medelhavskusten från Saint-Cyprien Plage
ner mot Barcelona är bedövande vacker men
allt annat än platt. Vägen slingrar sig från havs-
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NCT har ringt runt till några av de 20-ta-
let deltagarna och frågat vad de tyckte
om resan. Alla upplever olika inslag på
olika sätt och intryck fanns det ju gott
om under denna 14-dagarstripp.

Karin Stinge, Kista

– Bra, häftig och kul mix med flera länder och
omväxlande med cykel, vandring, bad och
shopping. Fantastisk tur med vädret och det var
man ju tacksam för under dag två. Fin avslut-
ning i L’Escala och Barcelona, men inte slätt
någonstans. Vandringen i Andorra var också in-
tressant, bra stigar och bra uppmärkt. Noterade
särskilt en 35 km lång nedförsbacke ner mot
Medelhavet.

Frukostarna på hotellen var lite magra (utom
två) och våra egna luncher kunde ha varierats
mer i början – men färdledare hade många an-
dra fördelar. Han manglade dock en cykel, som
gick att reparera.

Göran Montelius, Djursholm

– Jag var med för fjärde året utrikes och det var
helt OK, bra hotell och fina upplevelser. Vand-
rade inte leden i Andorra, tog en egen prome-
nad, trevligt att ha varit där. Fantastiskt fint flyt
med cykeltransporterna. Lokala guider följde
oss ända ut till flygplatsen.

Pyrenéerna var storslaget, en hel förmiddag
hade vi nedförsbacke. Bortsett från den långa
etappen (berodde på byte av logiort), så var hela
resan fin. Lite trafik, glad grupp, allt fungerade.
Dalímuseet och grottan var fina upplevelser.

Lars Dahlquist, Alingsås

– Jag tyckte resan till Nordkap år 2000 var
bland de bästa man kunde upplva. Men det här
var ännu bättre och vi hade ju maxtur med väd-
ret, inte en droppe på två veckor. Dagen D var
häftig – alpetappen framför andra – det blev
många kort och det tog tid – så vi blev tagna av
banan i andra omgången (men fem stycken

trampade hela sträckan).
Fina jämna vägar, bilisterna skötte sig perfekt.

Naturen var fantastisk, lite mindre spetsiga berg
än väntat, gamar på toppen, fina blomsterängar.
Färdledare Krister var lite kärv i början, men han
vann i längden – avslöjade både det ena och det
andra, mycket populär och rolig. Och Olle
(gruppledare) var bra på att hitta fik.

Bengt Tengrud, Örebro

– Väldigt bra service från flygplatsen. Vic var
en jättefin antik stad att starta från. Fin, omväx-
lande tur med intressanta sevärdheter. Hade en
stresskada i benet sedan skridskosäsongen,
men den blev bara bättre av cyklandet.

Jag ledde vandringen i Andorra, halva grup-
pen hängde med. Det blev totalt ca 25 km och
som högst 1 600 m. En dag senare tog en mind-
re grupp en omväg upp i bergen och hamnade i
ett rejält åskväder – härligt. Bra guide i Barcelo-
na, danska som talade svenska. Men fri mat på
flyget existerar inte längre, en pasta + öl – 87 kr.

Anneli Kaldma, Stockholm

– Jättefin resa, bra väder och fina hotell – fru-
kostarna varierade och första picknicklunchen
missade vi, Krister stod 3 km för långt bort.
Vackra vägar, inga disciplinproblem i gruppen
(jag var ledare), man fick t o m present. Två
punkteringar hade alla totalt på hela färden.

Grottan var en fin upplevelse med musik och
ljusspel och ner mot Medelhavskusten kunde vi
slappa lite på badstränderna. Lite magsjuk blev
man under ett par dagar, men annars var allt
bra. Vandringen i Andorradalen var fin – smalt
och brant på sina ställen. Och färdledaren får
godkänt. Barcelona på slutet var en jättefin stad
och den danska guiden var rolig.

Epilog 

– Mer utförliga rapporter nedtecknades av del-
tagarna i en dagbok och man har även träffats
efteråt för att jämföra sina intryck.

Vad deltagarna tyckte om färden

nivå upp till ett par hundra meters höjd hela ti-
den. Städer och plager ligger tätt och det är ald-
rig långt till en bistro eller ett café när värmen
känns för tryckande.

Äventyret avslutades så småningom i Barce-
lona som besågs från såväl sightseeingbuss
som från egna apostlahästar. Därmed var ännu
ett i alla avseenden lyckat Europaäventyr till
ända. �

TV – Andorra La Vella. huvudstad i lilli-
puttlandet med samma namn, högt
uppe i Pyrenéerna.
OVAN – Kaffepaus i trampandet med
acceptabel utsikt.
NEDAN – Huvudgata i liten by på frans-
ka sidan. Tur att biltrafiken var så ringa.
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