
En 10 miljoner  
år gammal  
bike park!
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Vår skribent och fotograf Jesper ”Jeppman” Andersson har besökt  
Kappadokien i Turkiet, en plats som av förståeliga skäl återfinns på  
Unescos världsarvslista. Följ med till spännande bergformationer,  

luftballonger och turkiska bad!
Text & Foto Jesper Andersson



Ä
r du fri för lite episk cykling?”, fick jag skrivet i ett 
mail. Några veckor senare sitter jag tillsammans 
med fem andra cyklister på ett flyg ner mot  Turkiet. 
Efter en mellanlandning och en kort transfer 
rullar minibussen in i ett nattsvart Kappadokien, 
land skapet i vilket vi ska tillbringa de kommande 
dagarna. 

Man ser inte mycket mer än vad skenet från 
väg- och en del fasadbelysningar erbjuder men snart tornar 
en stor stenvägg upp sig med former som ser ut att vara från 
någon science fictionfilm! Vi har kommit till staden Goreme 
och snart är vi vid hotellet med det passande namnet Flints-
tone Hotel. Några minuter senare rullar jag och Calle Friberg 
som jag delar rum med in våra cykelväskor i den grotta vår 
nyckel går till, det här kommer bli ett episkt äventyr! 

Jag vaknar upp av knackningar på dörren och lite smått 
stressade ”Jesper du måste se det här!”. Inte nog med att vi 
sovit i en grotta, en sen ankomst till hotellet gör att man 
dessutom känner sig lite som en grottmänniska. En snabb 
titt ut genom fönstret får dock evolutionen att rusa och 40 
sekunder senare står jag iklädd enbart kalsonger med kamera 
och drönare i högsta hugg på takterrassen! 

Solen håller precis på att gå upp och som fotograf kan jag 
inte annat än bli varm i hela kroppen av det fantastiskt varma 
och fylliga ljuset. En vy som jag sett i researrangörers reklam-
material men som jag inte vågade tro att jag skulle få uppleva 
själv. En, två, tio, tjugo… och någonstans där tröttnar jag på 
att räkna alla  luftballonger. Det hela blir knappast bättre när 
drönaren lättar från marken och visar att vi bara befinner oss 
i en liten del av den enorma flock av luftballonger som 

Allt om MTB  27

R E S T I P S



svävar ljudlöst med vinden över himlavalvet. 
Cyklarna är monterade och placerade på trailern. 

 Mini bussen rullar ut från hotellet och ett landskap med en 
 karaktär likt ingenting mina ögon skådat tidigare öppnar upp 
sig. Farbröderna som sitter och löser världsproblem tittar 
nyfiket när vi kör längs grannbyns små gator. Efter att bara 
ha skådat landskapet och dess spännande formationer på håll 
är vi alla laddade till tänderna över att få gränsla hojarna. En 
kort transport på grusvägar innan vi når resans första stigar. 
Man ser hur en stig ringlar sig över och genom de mjuka 
formerna, hela tiden lite svagt utför och det bara sprätter i 
kroppen! Tänk er någon typ av kombination mellan vallarna 

i en flowig bikepark och en pumptrack… men som är någon 
kilometer lång, det är svårt att hålla mungiporna annat än 
strax under örsnibbarna! 

Här är det dock inga spadar och grävmaskiner som skapat 
underlaget. Guiden berättar att vi cyklar i ungefär 10 miljoner 
år gammal vulkanaska som med tiden gröpts ur till följd av 
väder och vind. Lite otroligt att vi överhuvudtaget får cykla 
i vad som skulle kunna ses som ett geologiskt museum. 
Snart når vi botten av dalen, här flackar det ut och vi trampar 
oss fram på en stig som slingrar sig runt snår och små träd. 
I samband med att jag gör min traditionella ”krocka med 
träd-krasch” stannar vi till för att vänta in de andra och 

”En, två, tio, tjugo… och  
någonstans där tröttnar jag på 

att räkna alla luftballonger.”

Cyklarna lastade, 
nu kör vi! 

Kraftigare däck 
som körs utan 
slang är att 
föredra.

En svensk 
viking in 

action!
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Förutom alla de 
stigar som slingrar 
sig över landskapet 
kan man också hitta 
en del spännande 
prylar vid sidan om 
stigarna! 

Efter en omgång sten, sax och påse 
fick Calle ta slafen i fingrottan.

Fruktstund  
på stigen.



efter att ha kommit på fötter igen inser jag plötsligt att vi 
 befinner oss i vad som skulle kunna liknas vid en matdepå 
på en cykeltävling. Precis där vi stannat växer nämligen 
vilda  vinrankor och druvorna är precis lagom mogna för att 
förtäras, det enda som saknas är lite ost och kex! 

Senare under dagen rullar vi ner i vad som kan översättas 
till ”duvornas dal”. Överallt ser man små fyrkantiga hål som 
är karvade i berget, likt fönster med spröjs. Vi får berättat 
för oss att man gjorde duvbon för att kunna samla upp 
duvornas  avföring och sedan sälja detta som gödningsmedel 
till  bönderna, skitbra! Vart vi än kommer väntar spännande 
historia, gäller det inte 10 miljoner år gammal vulkanaska 

så kan det röra religion eller i värsta fall duvbajs. Vi  passerar 
ännu en ur historisk synvinkel intressant plats, 2007 
 arrangerades EM i cross country här och vi har glädjen att 
testa en del av de stigar som användes då. 

Lagom till dagens sista åk inträffar resans första och sista 
ordentliga krasch, med en saftig blåtira och en röntgad axel 
som resultat. Om man bara kunde skippa sista åket. För oss 
andra blir det en promenad ner till byn och ett besök på 
ett turkiskt badhus. Att ligga på en varm stenhäll och låta 
hjärnan komma ikapp efter dagens alla fantastiska intryck är 
inte helt fel! 

Nästa dag är vi mer förberedda och vi hinner cykla upp 

Som taget ur 
resekatalogen 

”Magiska resor”!

Calle på väg 
att bli en 

grottmänniska.

Osäker på om man hamnat 
bland stora bergformationer, 
svampar eller fortplantnings-
organ…
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en bit på berget innan solens första strålar lägger ett varm-
gult ljus över landskapet. Jag tittar genom kamerans sökare 
och slutaren säger klick, oavsett var man riktar kameran och 
trycker av får man bilder som skulle platsa antingen på ett 
vykort eller i en resebyrås katalog. 

Tack vare de cykelsugna svenska vikingar guiden har som 
klienter dessa dagar ställs hans sovmorgon in, för vi är redo 
för ännu en dag i det  surrealistiska landskapet. Den här 
 dagen kör vi på andra sidan staden och det bjuds på mer 
trampande. Mer öppna dalar ligger likt en vallgrav kring 
en stor platå intill vilken stigarna slingrar sig. På håll syns 

bergets olika skikt väldigt tydligt, olika typer av mineral och 
metaller som ingår i de olika asklagren bildar oxider som 
får berget att skifta i fina färger, otroligt vad miljoner år av 
 erosion kan blotta. Snart kommer vi ner mot vad som ser 
ut som ett litet skjul. Här står en familj och pressar juice 
av apelsin och granatäpple på beställning, ett minst sagt 
 uppfriskande inslag under den heta solen.  

Väl hemma i Goreme är det dags för att avnjuta ännu en 
turkisk måltid. Det bjuds på lahmacun, en typ av  köttfärspizza 
som serveras med färsk persilja, tomat, rödlök och citron, 
ett måste om ni besöker Turkiet som över lag har en väldigt 

”Ta för säkerhets skull med 
ett gäng reservslangar.”
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Kappadokien erbjuder en 
varierad svårighetsgrad, 
bara fantasin sätter 
gränser.

En blandning av rolig 
cykling, obeskrivliga vyer 
och välsmakande mat!

Här finns fortfarande en 
del klassiska vinodlingar.

Surrealistiskt landskap!



Tänk att få köra 
en endurotävling  
i den här miljön! 

smakrik och spännande matkultur.

Utrustning
Stigarna är inte överdrivet branta eller svårcyklade vilket gör 
att man inte behöver släpa med sig en alltför kraftig cykel. 
Vår guide åkte runt med en 29-tums hardtail med en för den 
cykeln imponerande hastighet. Vi skulle dock rekommen-
dera något heldämpat med lite mer slaglängd, personligen 
hade jag en all mountaincykel med 140 respektive 135 mm 
 slaglängd fram och bak plus en dropperpost. Det kändes 
väldigt lagom, det blir en del små klättringar i vilka man inte 

vill ha en alltför stor cykel. Vi vill också tipsa om att lämna de 
allra tunnaste däcken hemma, behovet av fäste är inte så stort 
men på vissa stigar finns det en del taggbuskar som gärna 
ställer till det för turisterna. Det bästa alternativet visade 
sig vara hyfsat kraftiga däck som körs slanglöst, och ta för 
 säkerhets skull med ett gäng reservslangar! 
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Den här resan gjordes tillsammans med Apollo Sports.  
Håll utkik på deras hemsida för mer information,  
www.apollo.se/resor/traningsresor

RESA

Tidens tand har under de 
senaste 10 miljoner åren 

förberett en naturlig  
bike park!

Ett kort besök i en av de kyrkor man 
byggt genom att hugga ur berget!

Även en soffa i sten duger fint 
till en tupplur efter lunchen.

Cykeln parkerad under 
ett valnötsträd, kort 

stopp för lunch!


