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MED CYKEL BLAND KRYDDOR 
OCH TEPLANTAGER

Det är en obeskrivlig känsla 
att cykla bland tebuskar  
och kaffeplantor!
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Om jag säger rolig cykling, fantastiska vyer och en mäktig äventyrskänsla, 
kan du då gissa vart vi varit på denna resa? Om jag istället säger smakrik 
mat, te och kryddor så kanske tankarna rör sig österut i alla fall? Vi har 

varit och cyklat i en miljö som med alla sina växter och kryddor 
skulle kunna liknas vid en curryfabrik. Häng med på  

stigcykling till Kerala i sydvästra Indien. 
Text och foto Jesper Andersson



In i en tunnel av kardemumma.

T
ransfern från flygplatsen rullar genom 
den hektiska trafiken. Snart blir vägarna 
allt mindre, bebyggelsen avtar och istället 
rullar dimman in och grönskan tar över 
allt mer. Vi rör oss uppför på slingriga 
vägar och fortsätter så förvånansvärt 
länge.  Vegetationen imponerar med sin 
täthet och djupa grönska. Dimman lättar 

och ett  böljande landskap breder ut sig. Vi har rest 
till Indien och närmare bestämt området Malabar 
och delstaten Kerala som ligger i sydvästra delen 
av  landet. Under några dagar ska vi tillsammans 
med den  brittiska guiden Mike McLean och hans 
 sidekick Jithu se vad det här området har att 
 erbjuda i form av  stigcykling. 

Det har varit en lång resdag men vi kommer till 
hotellet så pass att vi i alla fall i teorin hinner med 
en liten sväng. Vi kastar in väskorna på rummet och 

monterar ihop hojarna, tröttheten från resan ersätts 
med iver över att få komma ut på stigarna. Cyklarna 
lastas in i minibussen och vi rullar vidare upp för 
berget, genom en liten by men viker snart av på en 
grusväg. Vi hänger på Mike och hans sidekick, den 
lokala tonåringen Jithu tar rollen som kvastcyklist. 

Snart når vi stora ytor täckta av midjehöga 
buskar. Vi cyklar rakt genom ett teplantage! Det 
är första gången vi ser de mörkgröna buskarna 
men  knappast den sista. Det här är ett område där 
brittiska  kolonialismen satt sina spår och här odlas 
det mycket te. Var vi än kommer under vår resa är 
sluttningarna klädda med tebuskar. Te i all ära, men 
personligen slår hjärtat lite starkare för en annan 
dryck, kaffe. Efter en rolig stig som slingrat sig ner 
genom tebuskarna påbörjar vi en klättring uppför, 
man får mer tid att beskåda naturen och där, mitt 
i allt det gröna får jag syn på en form hos ett 
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Västerlänningar är 
inget man ser varje 

dag och således
 spännande i de

 små byarna.



Många nyanser av grönt!

Många av de sluttningar 
vi passerar är täckta av 
tebuskar.

Vackra symmetriska  
symboler välkomnar.
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Om du är nyfiken på att cykla i en 
curryfabrik så finner du mer  
information på www.apollo.se



Under resans gång gränslar jag en Specialized 
Stumpjumper med dropper post samt 150 
respektive 135 mm slag fram och bak. Mer cykel än 
så skulle kännas klumpigt och tungt med tanke på 
att vi trots allt genomför en och annan klättring, 
men en crosscountryraket skulle istället kännas lite 
i minsta laget på en del stigpartier. Underlaget på 
stigarna är för det mesta jämnt, men ibland 
kommer det steniga partier där lite mer slaglängd 
och kraftigare däck känns vettigt. Som sagt var vi 
där precis då monsunen var på väg att börja och 
eftermiddagarna bjöd inte sällan på åska och regn 
varpå även lite mer mönster kan vara bra att ha. 
Mike berättar dock att vädret varierar otroligt 
mycket med säsong och platser där stigarna nästan 
är övervuxna under vårat besök kan vara helt öppna 
för att allt det gröna är torrt andra tider på året. 

blad jag känner väl igen efter allt kaffegooglande. 
De andra måste trott att jag cyklat omkull eller 
blivit jagad av en hund, när de ser min ryggtavla 
lite smått  hysteriskt cykla av stigen och rakt ut i 
grönskan. Där står ett livs levande kaffeträd, det är 
med tårar i  ögonen som undertecknad gör en stor 
mental bock på en av de många punkterna på min 
personliga bucket list, att se kaffe växa på riktigt! Då 
vi  befinner oss i området Malabar och vi sett små 
inledande skeden av monsunen inser jag att jag just 
står och kramar om vad vi hemma kallar Monsun 
Malabar! Efter några minuter får jag lov att släppa 
plantan ur min famn och fortsätter sedan cyklingen 
upp till nya stigar.

Vi vaknar upp till en ny dag. Syrsor, fåglar och 
 andra oidentifierade låtande ting bildar tillsammans 
en högljudd och något ostämd symfoni men som 
ändå imponerar med sin öronbedövande kraft. En 
snabb frukost senare är vi ute på våra cyklar igen. 
Det är en skapligt stor variation på stigarna. Vi är 
här precis i början på monsunen och  stigarna kan då 
och då vara hala av lera. Sedan kan man köra runt ett 
berg och där ser vegetationen  annorlunda ut och där 

är stigarna istället torra och mer  lättrullade.  Efter att 
ha klättrat ett tag på ett av de många  teplantagens 
terasser kommer vi till en  utförskörning som först 
går på skrå längs öppna ytor för att sedan kasta oss in 
i en tunnel av något vassliknande. Vi stannar till och 
Jithu visar en stängel som växer vid foten av vassen, 
det är  kardemumma och visst finns där de små gröna 
kapslarna med de goda fröna. Det känns overkligt att 
cykla intill kaffe, te och  kardemumma lika naturligt 
som man hemma cyklar förbi blåbärsris, en slånbärs
buske eller  kanske en spretig buske med vildhallon. 

Snart kommer vi till en liten by och blir  genast 
dagens största händelse. Vi ställer ifrån oss 
 cyklarna och Mike visar in oss i ett litet enkelt fik 
för ett snabbt stopp. En familj som är påväg till 
bussen stannar till och med hjälp av Jithu som tolk 
försöker vi göra oss förstådda. Västerlänningar 
är inget man ser dagligen i dessa områden och 
vi är minst lika spännande som våra cyklar och 
den  utrustning vi har på oss när vi cyklar. Barnen 
 kommer  nyfiket springandes med sina mysiga 
 leksaker. En stav i trä med ratt i ena ändan, något 
som liknar en  skateboardtruck med hjul i andra 

RÄTT UTRUSTAD

Kryddstarkt eller milt, oavsett så smakar 
maten mycket och den smakar äkta. 

Den lokala tonåringen Jithu 
hjälper Mike med guidningen.
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ändan och man har något som liknar en käpphäst, 
en käppbil kanske? Lokalbefolkningen är trevliga 
och inte påträngande nyfikna. De är väldigt hjälp
samma och vi känner oss välkomna i området. 

Det blir dags för lunch och Mike tar oss än 
en gång till vad som närmast kan beskrivas som 
ett  litet hål i väggen som inte ser mycket ut för 
världen. Där inne finns ett tiotal sittplatser och 
inredningen är väldigt simpel. Vi litar på guidens 
goda smak och beställer in ett par rätter, bröd samt 
en typ av lemonad gjord på citron. Servitören drar 
in i köket och börjar tillsammans med sina bröder 
laga maten. Det fräser om grytorna och bagarens 
till synes aggressiva metod att slå ut degen smäller 
i lokalen. Men allt överröstas mer eller mindre av 
våra kurrande cykelmagar. Vi behöver inte vänta 
länge innan de kommer in med en obeskrivligt 
 väldoftande mat. Det kanske inte är den allra 
vackraste uppläggningen jag skådat, men full av 
förväntan gräver jag ner i tallriken med mitt högst 

personliga och naturliga bestick, handen. Det känns 
lite lustigt att sitta och äta gryta med händerna, 
lika lustigt som det är för lokalbefolkning att se oss 
sitta och försöka kladda i oss maten! Maten är dock 
magiskt god, närheten till färska råvaror och fram
förallt kryddor gör att maten smakar så mycket. Det 
är en dans i munnen och man kan verkligen känna 
smaken av alla de ingående kryddorna. Man kan 
beskriva det som att det känns väldigt äkta! Här 
finns allt ifrån milda maträtter till raketbränsle som 
får hårbotten att bli blöt och läpparna att bränna. 

Innan hemresan stannar vi till och handlar några 
souvenirer från resan. Istället för  porslinsminiatyrer 
av kända byggnader eller fingerborgar med  resmålets 
namn på går vi in i en av de butikerna som säljer 
kryddor. Kryddnejlika, kardemumma, kanel och ing
efära är bara några av alla de kryddor vi packar ned 
i våra resväskor. Med vetskapen om att vi snart äter 
flygplats och flygplansmat njuter vi extra mycket av 
resans sista smakexplosion till lunch.   

Barnen kör glatt fram med sina käppbilar 
(lite som en käpphäst men med hjul och 
ratt) och spanar in cyklarna. 

Storslagna vyer
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Stigarna är väldigt varierade, men 
en sak har de gemensamt: här finns 
inga handbyggda berms, hopp eller 
stenkistor! 


