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Historiska Portugal 
med historiska Gary 
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 På lissabons flygplats möts jag 
av Pedro Carvalho, en av ledarna 
för A2Z Adventures, ett företag 
som anordnar cykel- och vand-

ringsresor runt om i världen. Men Por-
tugal är deras hemmaplan. Jag är här för 
att under en dryg vecka i september delta i 
en mountainbiketur i hjärtat av Portugal: 
Grande Rota das Aldeias Históricas (Den stora le-
den mellan historiska byar). 

Pedro frågar om jag varit i Portugal för-
ut. 

– Tja, jag har varit vid Algarvekusten två 
gånger.

– Det är inte Portugal … det är … Eng-
land!

Jag tror jag förstår vad han menar.
Vandrings- och mountainbikeleden Gran-

de Rota das Aldeias Históricas iordning-
ställdes år 2000 med hjälp av EU-pengar. 
Den sammanbinder tolv historiska byar och 
går i en cirkel kring Serra da Estrela, ett natur-
reservat där Portugals högsta berg ligger. På 
sju dagar ska vi cykla 535 kilometer med en 
sammanlagd stigning på 13 900 meter. 

Med på resan, som ett extra dragplåster, 
är också mountainbikelegenden Gary Fish-
er. Tanken är att försöka locka fler turister 
till en del av Portugal som är okänd för de 
allra flesta, även för portugiserna själva. 
Det är till kusterna all turism samlas och 
det vill man försöka ändra på. Medan gran-
nen Spaniens ekonomi växer så det knakar 
så går det trögt för Portugal, och allra trö-
gast i inlandet. Det är svårt att hitta jobb 
och många tvingas flytta till kusterna och 
storstäderna. Det här är avfolkningsbygd, 
det kommer vi att märka tydligt de när-
maste dagarna.

Vi åker till hotellet där jag hastigt läm-
nar in mitt bagage för att sen följa med 
ut på middag med några av de andra del-
tagarna på resan. Restaurangen ligger vid 
den gamla tjurfäktningsarenan i Lissabon. 
Pedro Pedrosa, en annan av våra guider, be-
rättar att tjurfäktningen i Portugal är nå-

got helt annat än den i Spanien. I Portugal 
dödar man inte tjuren! Servitören kommer 
in med bläckfisk. Jag börjar gilla Portugal.

Gillar gamar cyklister?

Tidigt nästa morgon packar vi in oss i två 
minibussar för färd till Fundao som liger i 
Beira-regionen. Vi checkar in på hotellet, 
tar en snabb matbit och fortsätter sedan till 
den närbelägna byn Castelo Novo, som är 
den första av våra historiska byar och start 
och mål för vår cykelresa. Vi packar upp och 
monterar ihop våra cyklar och ger oss iväg 
på en kortare uppvärmningsrunda. 

Nästa dag startar den riktiga cyklingen. 
När vi kommer till Castelo Novo möts vi 
upp av några fler portugiser som ska följa 
med på turen. Några som ledare och andra 
som deltagare. En kraftigt byggd kille står 
och visar en demolerad titanram. Det är 
Dani och efter en titt på hans vader förstår 
man hur den kan ha gått sönder… 

Pedro delar ut GPS-mottagare med vår 
färdväg inprogrammerad, som vi monte-
rar på våra cyklar. Jag tycker först det ver-
kar lite löjligt, men jag kommer ganska 
snart att ändra uppfattning. Vi fyller på 
våra cykelflaskor och camelbacks med gott 
friskt vatten vid en enorm fontän i barock-
stil. Sen ger vi oss iväg. Klockan har hunnit 
bli tio så det är redan riktigt varmt. Dagens 
etapp står beskriven som platt, med en av-
slutande stigning upp till Monsanto. Gan-
ska snart står det klart att platt kanske inte 
är riktigt rätt ord. Även om vi inte stöter 
på några svårare stigningar så böljar land-
skapet hela tiden upp och ner, ett öppet 
sådant med glest stående träd. En och an-
nan pinje- eller eucalyptusskog ger tillfäl-
lig svalka från den heta solen. Efter någon 
timme får jag syn på två stora fåglar, en 
smutsgam och en örn som jag inte lyckas 
artbestämma. De kretsar en stund ovanför 
våra huvuden innan de försvinner åt var-
sitt håll. Det dröjer inte länge innan jag får 
syn på ytterligare gamar, den här gången 

tre gåsgamar. Det är riktigt stora fåglar, 
imponerande och mäktiga. Det finns nog 
de som uppfattar dem som olycksbådande. 
Vem vet, kanske är det vi som lockat fram 
dem, kanske har de fått smak på cyklister 
som kört vilse här ute i ödemarken? Vi ser 
fler gamar än vi ser människor under da-
gen. Som hängiven fågelskådare känner 
jag mig ändå mest upprymd. 

2 000 års garanti

Efter en kort lunch i Proença-a-Velha, fort-
sätter vi mot Idanha-a-Velha som är en av 
de så kallade historiska byar vi ska besöka. 
Byggd över en gammal romersk bosättning 
från 100-talet f.kr. vimlar det av historis-
ka monument. Stora delar av en romersk 
ringmur står fortfarande på plats. Ett stort 
storkbo pryder toppen av den antika basi-
likan (600-tal) och runtom står stora sten-
block med romerska inskriptioner uppra-
dade. Ruinerna efter ett försvarstorn som 
tillhört tempelriddarna vilar på grunden 
till ett tempel helgat Venus. Historien lig-
ger verkligen lager på lager här. 

Vi besöker också en gammal restaurerad 
olivpress med ett sinnrikt system som ut-
nyttjade två enorma trädstammar för att 
pressa ut oljan. Det sägs att befolkningen 
övergav byn i början av fjortonhundratalet 
på grund av en invasion av pestråttor och 
många flyttade till Monsanto. Det är dit vi 
också ska. ”Den här har 2 000-års-garan-
ti!” skojar Pedro när vi rullar ut ur byn och 
över en romersk bro. ”Klättringen upp till 
Monsanto är kanske den svåraste på hela 
resan”, fortsätter han sedan. ”Det är ro-
mersk kullersten hela vägen upp”.

Åh, romersk pavé, det låter intressant, 
tänker jag. De sista kilometerna innan 
klättringen börjar går på en fantastisk as-
faltsväg, omgiven av perfekta, två meter 
höga murar. Det enda som stör är att jag 
har slut på vatten och börjar få lite panik. 
Men precis innan klättringen står det en 
fontän som på beställning. Jag dricker or-

VÄRLDENS BÄSTA CYKLING: PORTUGAL | Grande Rota das Aldeias Históricas sammanbinder 
tolv historiska byar i Portugal. I sällskap med bland andra Gary Fisher cyklade vi 
mountainbikeleden under sju dagar. Den även för portugiser ganska okända landsbygden 
är tom på människor. Men full av historia, djur och vacker natur. Och mycket branta 
backar.
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dentligt innan jag hoppar upp på cykeln 
igen. Nu ska jag ta den där backen. 

Ett par hundra meter senare tvingas jag 
konstatera att jag nog får gå upp resten av 
vägen. Romarna kunde konsten att bygga 
vägar men de hade inte oss cyklister i tan-
karna precis. Utom kanske Gary Fisher, 
som ler mot mig från sin cykel när han 
passerar. Han är 57 år ung och fyrabarnsfar 
och det ser ut som om han är ute på en sön-
dagsutflykt eller som att det är en vanlig 
dag på jobbet. Jag förmodar att det kanske 
är det för honom. 

Alla som cyklar på ställen dit bilar inte 
når står på något sätt i skuld till Gary Fish-
er. Vid ett tillfälle frågar någon våra guider 
om de inte ser en risk i att bjuda in journa-
lister till detta jungfrueliga område, som 
sedan skriver hem om det. ”Vi har tänkt 
på det”, svarar Pedro Pedrosa, ”men det är 
därför vi använder cykel. Det är tyst och det 
är skonsamt mot naturen. Och på cykel kan 
man inte släpa med sig en massa souveni-
rer. Vi vill ha kvalitetsturism till det här 
området. Inte förstöra det.” Gary tillägger: 

”Cykeln är det bästa sättet att uppleva en 
plats utan att tränga sig på. Jag har kommit 
till Portugal för att uppleva landet och höra 
historierna från folket som bebor det.”

Portugisiskaste byn

Men ibland måste man leda sin cykel. Det 
är värt besväret. Monsanto är en riktig pär-
la. Byn är bland annat känd för att den på 
1940-talet utnämndes till ”Portugals mest 
portugisiska by”. En kuriös utmärkelse 
man än idag gärna omhuldar. Belägna på 
en kulle, och med fantastisk utsikt över 
omgivningarna, ligger husen tätt och lik-
som slingrar sig kring enorma granitblock. 
Allra högst upp på kullen ligger förstås en 
försvarsborg. Här har romare, visigoter 
och morer avlöst varandra. Vi befinner 
oss också nära gränsen till Spanien, vilket 
förklarar varför varje liten by i området hy-
ser en imponerande försvarsanläggning. 
Och jag börjar ana att klättringen upp till 
Monsanto var inledningen till ett tema 
med föga variation: Våra historiska byar 
ligger alla strategiskt placerade på toppen 

av kullar och för att komma till dem måste 
man cykla uppför.

Nästa dag beger vi oss norrut mot Sortel-
ha, igenom gränslandet mellan Alentejo-
slätten och Serra da Estrelas högland. Solen 
steker och termometern står en bra bit över 
30-gradersstrecket. Men en fördel med att 
åka nu i september är att vi sällan behöver 
fylla på med proviant när vår följebil möter 
upp. Det är lättare och godare att smaska i 
sig några söta och goda fikon eller kalasa 
i björnbärsbuskarna som ofta kantar vår 
väg. Tre punkteringar senare inser jag att 
björnbären också har en baksida…

Pumpmaskinen Dani

Vårt sällskap består av närmare tjugo per-
soner men det blir ganska snabbt en rätt 
stor spridning. Våra guider försöker för-
dela sig så gott det går men kan inte vara 
med alla hela tiden, så våra GPS-mottagare 
visar sig vara guld värda. Leden är visser-
ligen skyltad, men märkningen är ganska 
diskret och lätt att missa. Det är omväx-
lande grusvägar och stigar. Här och där är 

En dag på kontoret för Gary Fisher. Dani nedanför borgen i Linhares.
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några asfaltsträckor insprängda. De är alla 
i otroligt fint skick (här har det pumpats in 
mycket EU-pengar) och helt otrafikerade. 
Tanken på en semester med racercykel i 
området känns lockande. Portugiserna i 
gruppen menar att portugisiska bilister är 
aggressiva och att det bland annat är därför 
de själva föredrar att cykla mountainbike. 
Men här finns ju knappt några bilister. 
Och de få vi möter tycker jag inte verkar 
värre än de vi har hemma i Sverige.

Jag hänger på den första gruppen som 
leds av Dani. Där finns också Gary Fisher 
samt Matthew, en glad frilansjournalist 
från Kanada, Shannon från den ameri-
kanska mountainbiketidningen Dirt Rag, 
Alastair från San Fransisco och Carlos. Han 
är en portugisisk spelevink som vunnit re-
san som pris i en mountainbiketävling. Det 
är många som vill prata med Gary. Någon 
frågar hur det känns att se sitt namn på 
alla cyklar, kepsar, vattenflaskor etc. Han 
rycker på axlarna och säger att det är som 
en tredje person numera. Efter att länge ha 
varit ledande i utvecklingen av mountain-

biken är Gary idag en affärsman. Hans am-
bition är numera att propagera för cykeln 
som ett primärt transportmedel, snarare 
än som en leksak i skogen. ”Mountainbi-
ken har blivit ett ironiskt objekt, ett till-
behör till SUV:en. Och vår president älskar 
sin mountainbike. Det är inte riktigt vad vi 
tänkte oss när det hela startade …”, säger 
Gary med en viss irritation i rösten.

I den sista gruppen ligger brasilianarna 
som tar det lite lugnare och kommer fram 
flera timmar efter första gruppen. Men 
kanske är det de som cyklar längst. Renata, 
som hemma i Brasilien har ett eget TV-pro-
gram – Aventuras com Renata Falzoni (Äventyr 
med Renata Falzoni)– har med sig filmka-
mera och tvingar sina landsmän att cykla 
vissa sträckor om och om igen tills hon 
är nöjd. Och mellan första och sista grup-
pen ligger förstås alla andra. Eller? Var är 
egentligen Gary Fisher? Är han före eller är 
han efter? Det verkar inte vara någon som 
vet.

Jag klarar mig undan med bara en punk-
tering under dagen. Ska man få punkte-

ring är det en klar fördel att ligga i första 
gruppen, tillsammans med Dani. När man 
ska pumpa upp däcket knuffar han bara 
vänligt undan en och tar över. ”He’s like a 
machine!” säger Matthew. ”När man själv 
ska pumpa upp ett däck tar man kanske en 
femton–tjugo pumptag innan man vilar 
lite. När Dani ska pumpa säger det bara 
tjoff tjoff tills däcket har ett tryck som jag 
inte ens kan få upp med en fotpump!”

En bra historia

Sortelha, dagens etappmål är omgiven av 
en imponerande stenmur och är ytter-
ligare en orgie i perfekt huggen granit. 
Överhuvudtaget känns byarna vi besöker 
väldigt välbehållna och ”ursprungliga”. 
Många hus står uppenbarligen tomma, 
men de känns inte alls förfallna. Granit är 
ju ett material som inte slits i första taget. 
En del hus är vitkalkade, men de flesta är 
ren och rå sten. Det ger byarna ett ganska 
allvarligt och värdigt utseende.

När vi senare på kvällen samlas för att 
äta middag saknas Gary Fisher fortfarande. 

”Ovanför våra huvuden kretsade gamarna och på marken låg resterna av …”
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Våra guider är ute och letar efter honom. 
Vad kan ha hänt? Spekulationerna är vilda. 
Vem såg honom sist och var? Till slut kom-
mer Pedro in och förkunnar: ”Gary Fisher 
är återfunnen!” Han berättar vidare att 
han några dagar tidigare hade blivit upp-
ringd av en kvinna från portugisisk TV, som 
pratade om att hon ville filma Gary. Och nu 
ikväll ringer samma kvinna igen och berät-
tar att Gary är hos hennes pappa! 

Det visar sig att Gary vid något tillfälle 
kört fel och cyklat 30 kilometer på morgon-
dagens etapp innan han fått punka. Han 
har sedan knackat på hos den här farbrorn 
som han fått reda på är taxichaufför. Far-
brorn förstår inte ett ord engelska. Så han 
ringer sin dotter och berättar att han har 
en amerikansk cyklist hemma hos sig… Vi 
tycker alla att det är en riktigt bra historia, 
värdig en legend som Gary, och skålar för 
ett lyckligt slut.

Åttonde gillt

Färden fortsätter norrut mot Castelo Men-
do och vidare till Almeida. Under dagen 
passerar vi floden Côa två gånger. Floden 
rinner i en djup ravin så det betyder att vi 
får två härliga utförslöpor och lika många 
jobbiga uppförsbackar. Framför allt stig-
ningen upp till Castelo Mendo är riktigt 
svettig. Det är brant och det är lös sand. 
Shannon ställer sig upp på cykeln och pas-
serar mig. När jag försöker ställa mig upp 
börjar bakhjulet att slira direkt. Shannon 
kör på en 29-tummare och jag börjar undra 
om det inte kan ha sina fördelar?  

Sent på eftermiddagen anländer vi till 
Almeida, kronjuvelen inom portugisisk 
försvarsarkitektur. Den lilla staden omges 

av en hexagonalt formad försvarsmur från 
1700-talet som fortfarande är i gott skick. 
Det hela ser ut som något Leonardo da Vin-
ci tänkt ut. Men alla är ganska trötta, så 
vi skjuter upp sightseeingen till morgon-
dagen. 

Nästa morgon märker jag att jag har dub-
belpunka. Det gör att jag får lite bråttom 
att hinna se något av Almeida innan vi fort-
sätter. Som tur är har Shannon och Matt-
hew bestämt sig för att ta det lite lugnare 
idag. Efter en titt på byn hinner jag ganska 
snart ikapp dem. 

Första halvan av dagen, fram till Castelo 
Rodrigo, går genom ett häftigt landskap. 
Det är enorma stenblock, spridda träd och 
ibland ett guldgult manshögt gräs. Det är 
oerhört vackert. Under dagen får jag ihop 
till nästan 30 gåsgamar. Allt känns perfekt! 
Men i backen upp till Castelo Rodrigo får 
jag dagens andra dubbelpunka. Åtta punk-
teringar på fyra dagar börjar kännas riktigt 
stressande. Jag har blivit något av ett skämt 
inom gruppen. Jag är visserligen inte den 
enda som får punktering, men jag leder li-
gan klart. Pedro Pedrosa och Carlos verkar 
tycka synd om mig. Pedro, som idag sitter 
i följebilen, ger mig sitt framhjul med ett 
tubeless-däck. Carlos ger mig en slang med 
självlagande ”slime-fyllning” till bakhju-
let. Själv har jag inga större förhoppning-
ar. Jag börjar tro att jag på något sätt cyklar 
”fel”, att jag inte kan konsten att undvika 
de törnen som beströr vägarna.

Punka-karma

Efter Castelo Rodrigo vänder vi västerut 
mot Marialva. Vi kommer in Douro-regio-
nen, ett av de äldsta vindistrikten i världen. 

Det är härifrån som bland annat portvinet 
kommer. Det går förstås inte att låta bli att 
smaka på en och annan klase som hänger 
ut över stigen. Det smakar helt gudomligt. 
Jämfört med de druvor vi köper i Sverige är 
det som en helt annan frukt. Under dagen 
passerar vi flera dalgångar med många, 
långa och roliga utförsåkningar. Innan vi 
når Marialva korsar vi också floden Côa yt-
terligare en gång. I nerförskörningen dit 
är det Pedros tur att slå till med en dub-
belpunka. När vi fixat punkteringen tar jag 
och Pedro oss ett uppfriskande nakendopp 
i floden, innan vi börjar nästa långa stig-
ning. 

Marialva består av två delar. Omgiven 
av en ringmur ligger en helt övergiven by i 
ruiner, och strax nedanför ligger en nyare 
(från 1500-talet) och bebodd del. Men nå-
got hotell som kan ta emot vår stora grupp 
finns inte. Så vi tar minibussarna ner till 
Meda, en liten stad tio kilometer därifrån. 
När vi kommer tillbaka till nästa morgon 
för att hämta cyklarna så visar det sig att 
typ alla har punktering på sina cyklar – 
utom jag. Ha! Jag har skickat min dåliga 
punka-karma vidare.

Idag vänder vi söderut igen, mot Linha-
res da Beira. Jag kör fel i början och kommer 
efter. Jag passerar brasilianarna men kom-
mer aldrig ikapp de andra, utan kör ensam 
hela förmiddagen. Det är inte så dumt det 
heller. Jag tar det ganska lugnt och njuter 
av cyklingen och landskapet. Det enda som 
stör är de lösa hundar man ibland stöter 
på. Då gäller det att ha en vattenflaska 
redo. En välriktad stråle på nosen får den 
värsta best att rygga tillbaka. Därför kan 
det vara bra att ha en flaska med sig även 

Med armar av stål och vader som skrämmer titan. Carlos tar en morgonrunda i Marialva. ” Across the river and into the trees”.
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om man kör med camelback. Men Carlos 
berättar att det också funkar att ta en rejäl 
klunk och spruta med munnen.  

En miljon ekar

Lagom till lunchen har jag turen att stöta 
på den ”portugisiska” gruppen som anslu-
tit för att cykla med under helgen. Innan 
dess har jag hunnit göra min första vurpa. 
Jag körde ner med framhjulet i en av de dju-
pa vattenrännor som ibland finns på grus-
vägarna, och gjorde en ganska spektakulär 
volt över styret. Men cykeln är hel och jag 
klarar mig med några mindre skrubbsår. 
Efter lunchen är det dags för en av portu-
giserna, Ricardo, att syna marken. För ho-
nom går det sämre. Han stukar vristen och 
den svullnar snabbt upp. Zé, som normalt 
kör följebilen, får tag på en jeep och hämtar 
honom. Vi andra fortsätter. 

Nu har vi kommit in i utkanten av natur-
reservatet Serra da Estrela. Serra betyder 
förstås berg och uppförscykling. Den sista 
stigningen upp till Linhares da Beira är rik-
tigt svettig. Långa avsnitt är återigen på en 
romersk stenlagd väg, tvärbrant, fast den 
här gången är den faktiskt cyklingsbar. 
Men den är lång och den är riktigt jobbig. 

På kvällen äter vi länge och gott. På en TV-
skärm ser vi Portugal spela 2-2 hemma mot 
Polen i EM-kvalet. Alla börjar se lite slitna 
ut. Och oroliga. Nästa dag väntar nämligen 
en av de tuffaste etapperna. Vi ska upp till 
resans högsta punkt på 1 600 höjdmeter. 

Efter en utförslöpa på någon kilometer 
börjar vägen att gå brant uppför. Jag kän-
ner direkt att det här kommer att bli en 
lång och jobbig dag. Vi åker förbi en gam-
mal Wolfram-gruva som användes flitigt 
under andra världskriget. Vägen är täckt 
av ett halvdecimeter tjockt lager stenmjöl. 
Det är som att cykla i sirap. Det är brant och 
helt vansinningt jobbigt. Efter en timma 
ser jag på min GPS att jag cyklat tio kilome-
ter. Jag utser det snabbt till mitt livs jobbi-
gaste mil. Lyckligtvis är det molnigt idag, 
vilket gör att hettan inte är så påtaglig som 
tidigare. 

Så småningom blir underlaget äntli-
gen bättre, men vägen fortsätter att stiga. 
Landskapet förändras och vi kommer in i 
en mer alpin miljö med tallar, björkar och 
en och annan gran. Vi åker förbi en källa 
där vi kan fylla på våra flaskor med otroligt 
gott kallt vatten. Vi kommer till slut fram 
till toppen. Sen följer flera kilometer un-

derbar cykling längs en stig som hela tiden 
håller höjd och följer bergskammen. Vi 
stannar och äter lunch vid Vale do Rossim-
dammen. Där möter vi också represen-
tanter från ”Serra da Estrelas Vänner”, en 
organisation som arbetar för att värna na-
turen i området. De genomför kampanjen 
”En miljon ekar”. Området har de senaste 
åren varit svårt drabbat av skogsbränder 
och man vill försöka återställa de natur-
värden som gått förlorade. I själva verket 
vill man plantera fler än en miljon träd, 
och inte bara ekar. Vi stannar en stund och 
hjälper till att plocka björkhängen som 
förhoppningsvis kommer att bli nya träd i 
framtiden. Det är kanske mest en symbo-
lisk gest, men ändå. 

Tur som en tok

Vi fortsätter och efter ett tag kommer vi till 
nästa damm, Lagoa Comprida. Härifrån 
bär det utför ända ner till Vide, en nätt ut-
förslöpa på två mil. De första kilometerna 
går på asfalt. Det är brant, men asfalten är 
perfekt och kurvorna är krävande men ro-
liga. För en gångs skull lämnar jag de andra 
bakom mig i en utförskörning. Jag önskar 
att det aldrig tog slut. Men det gör det, och 

En syn som fortfarande är ganska vanlig i de små byarna.



kadens # 6:2008 | 25

vi svänger åter in på en grusväg. Jag måste 
erkänna att jag tittar längtande tillbaka på 
asfaltsvägen som fortsätter ner i flera kilo-
meter till. För när det gäller att cykla ner-
för på steniga grusvägar och tekniska stigar 
är jag inte riktigt i mitt rätta element. Jag 
hamnar direkt på efterkälken. Den ena ef-
ter den andra svischar förbi mig. Särskilt 
portugiserna. Uppför är flera av dem rätt 
svaga, men nerför verkar ingen av dem ha 
några som helst hämningar. Eller är det 
bromsar de saknar? Själv blir jag ganska 
snart trött i armarna av allt bromsande och 
börjar längta efter lite uppförsbackar igen. 
Men det bara fortsätter nerför och jag är 
ganska snart ensam. 

Plötsligt stöter jag ihop med en grupp 
som stannat för att laga en punktering. 
Dessutom verkar vi vara lite vilse. Vi är 
mitt i skogen och stigen är otydlig och 
bitvis igenväxt. Den verkar också dela sig 
åt alla möjliga håll och kanter. Medan de 
andra fixar med punkteringen så rekar jag, 
Matthew och Shannon en möjlig stig. Vi 
hamnar vid ett ödehus vid en brant bäck-
ravin och inser att det är fel väg. När vi vän-
der tillbaka gör Shannon en otäck vurpa 
när han ska passera den smala stenbron 
som går över bäckravinen. Han har tur som 
en tokig. Shannon landar på en stentrappa 
alldeles nedanför och klarar sig helt utan 
men.

Trött och lycklig

När vi kommer fram till Vide är det ganska 
sent och alla är trötta. Vi beslutar att det är 
lika gott att ta bilarna den sista biten till 
Piodão som är dagens egentliga etappmål. 
Det är bara några få som ligger före och cyk-
lar hela vägen. Medan vi väntar på bilarna 
knallar jag omkring och tittar ner på floden 
som rinner igenom staden. Med viss förvå-
ning ser jag en strömstare hoppa omkring 
bland stenarna i vattnet. 

I Piodão bor vi på ett lyxigt hotell med 
utsikt över hela byn. Till skillnad från alla 
andra byar vi besökt är Piodão inte byggt i 
granit utan i skiffer, vilket ger byn en helt 
annan karaktär. Efter middagen samlas vi 
för att diskutera morgondagen. De flesta 
är helt slut så våra guider beslutar sig för 
att korta ner morgondagens etapp, resans 
sista och på papperet den jobbigaste. Man 
beslutar att bara cykla de sista 40 kilome-
terna. Dani är inte helt nöjd med beslutet 
och säger att han tänker cykla hela vägen, 
och om någon vill följa med så går starten 
klockan 8.15. Carlos verkar intresserad. 
Matthew säger något till mig om att vi inte 
bara kan låta portugiserna köra hela turen. 
Så på morgonen är både jag och Matthew 

där, och tillsammans med Dani, Carlos och 
Fernando beger vi oss iväg. 

De första stigningarna är tuffa men på 
asfalt. Sen blir det hela ett skämt. Så jävla 
brant uppför, ännu jävligare brant nerför, 
sen sjukt brant uppför och sen ännu sju-
kare brant nerför. Vi är inne i ett område 
fullt med vindkraftverk. På många ställen 
har de bara tagit en väghyvel och skrapat 
en spikrak väg upp på toppen. Det finns 
inte en kurva. Det är som att cykla upp el-
ler nerför Alpe d’Huez, utan en enda ser-
pentin, på en grusväg fylld av vassa och löst 
liggande stenar. Efter ett tag cyklar jag som 
i en dimma, ohjälpligt sist. Jag minns inte 
om vi stannade och åt lunch någonstans, 
eller hur jag till slut kom ikapp de andra. 
De måste ha väntat på mig i slutet av den 
sista utförskörningen, för de sista två mi-
len till Castelo Novo kör vi tillsammans. 

Och nu cyklar vi åter på fina stigar i ett 
landskap som jag blivit förälskad i under 
den dryga vecka som gått. Jag försöker att 
verkligen njuta de sista kilometerna. För 
jag vet att jag mycket snart kommer att 
längta tillbaka, där jag sitter i det svenska 
höstmörkret. 

Just här och nu är jag bara trött och lyck-
lig.

Grande rota das aldeias Históricas

A2Z Adventures kommer att anordna samma 
resa den 30 augusti–7 september 2008.
Pris: 290 euro  (inklusive guider, bagagetransport, 
campingplats, GPS, mm).
Tillägg: Boende på 3-stjärnigt hotell 350 euro,
middagar exklusive dryck - 90 euro.
Läs mer på: www.a2z-adventures.com

Inga hinder var för stora för Shannon på sin 29-tummare.


