
Fyra timmar flyg från Arlanda och vidare en timme med bil från Spaniens 
huvudstad, vid foten av Sierra de Guadarrama ligger byn Cercedilla. Ett 

område och framförallt en by som är okänd för många av oss nordbor men 
som bjuder på fantastisk cykling. 

Fartkänslan mellan  
träden är hög!

Lite stenigt till och från,så lite 
kraftigare däck är att föredra.

Ett stenkast från 
huvudstaden  

V
i, jag och min reskamrat Calle Friberg, 
kommer fram till boendet sent och ser 
inte mycket av omgivningen. Vi mon-
terar cyklarna och lägger fram skydd, 
hjälm och skor, allt i sin ordning för 
att utforska området dagen därpå. Det 
är med nyfikenhet som jag tittar ut 
genom fönstret och försöker skymta 

konturerna av landskapet, men det är för mörkt 
och istället går jag, laddad med iver, och lägger 
mig likt ett barn som bara önskar att det snart 
ska bli julaftonsmorgon. När vi vaknar upp är 
fortfarande mörkt utomhus. Under tiden vi äter 
frukost börjar det så sakteliga ljusna, jag blickar 
ut och får se berg klädda i varma höstfärger. 
Strimmor av dimma ligger mellan träden och 
det ser ut att kunna bli en lite lerig men ändå 
väldigt fin dag på endurocykeln. Efter frukosten 
möter vi upp guiden, samma person som också 
hämtade oss på flygplatsen kvällen innan. Han 
har lång tävlingsbakgrund inom downhill och 

enduro men har numera trappat ner på tävlandet 
och är istället ansvarig för endurocyklisterna i 
Madrids cykelförbund samt är en av ägarna till 
Black Town Trails, de som ska guida oss under 
vår visit. 

Vi lastar cyklarna, rullar ut ur byn och rör oss 
nordöst. Till en början är de flesta bergen klädda 
i löv- och barrskog. De har mjuka former och vi 
funderar på om det kommer bli en lerfest med 
tanke på hur stigarna brukar se ut i blandskog. 
Snart byter dock naturen karaktär och bergen blir 
steniga och hårda. Skiftet sker snabbt, vi har inte 
åkt mycket mer än någon halvtimme. Stora va-
riationer, och stort sug efter att få komma ut på 
hojen. Men vi fortsätter en bit och stannar snart 
till i staden  Patones för att plocka upp ännu en 
guide som också han har tävlat på elitnivå i enduro. 
Bilen styr åter upp mot bergen och vi åker längs de 
kurviga  vägarna. Naturen skiftar ännu en gång, det 
hårda och kala från tidigare är utbytt mot mjukare 
former och barrskog. Norrut sträcker sig  bergen 
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Full fart utför.

Många nyanser av grönt

Långt där borta i horisonten 
skymtar man Madrids 
skyskrapor!

Varierande landskap.

Det gamla ”stå på  
monument”-tricket  
funkar alltid! 

med lösa stenar men till skillnad från många platser 
så ligger de stenarna still och erbjuder ändå en hel 
del grepp. Det påminner om skiffer och en del av 
de lösa stenarna är oroväckande lika knivblad till 
formen. Man inser att det finns andra ställen som 
vore skönare att cykla omkull på… När vi kommer 
lite längre ner på berget passerar vi en brandgata 
och stigen fortsätter in i barrskog. Till och från är 
det tätt mellan trädstammarna och fartkänslan är 
enorm! Glädjetjut ekar mellan träden när vi far fram 
på stigen. Ett lätt skrap med styrändan får en att 
inse att man kanske ligger lite väl nära marginalerna, 
men äsch, det är ju så tokigt skoj att jaga lite! 

höga,  söderut flackar de snabbt av och  landskapet är 
istället förhållandevis platt. 

Snart sitter vi på cyklarna och trampar den sista 
biten upp för att komma åt stigarna. Väl på toppen 
efter vad vi skämtsamt kallar en intensiv upp-
värmning pustar vi ut något och njuter av utsikten. 
Här skulle man kunna stå en hel dag och njuta av 
utsikten men ivriga på att få cykla tar vi istället rygg 
på guiden och ger oss ut på stigarna. Vi börjar precis 
ovanför de stora barrträden och stigarna är istället 
kantade av buskage och lågväxta träd. Underlaget 
skiljer sig en hel del från något jag cyklat tidigare. 
Det är hårt och snabbkört, fasta berghällar blandas 
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Även vägarna är vackra.

Alltid rogivande att cykla med 
guider med lång erfarenhet!

Ett stenkast från Madrid…

Andra dagen bjöd på en 
djupare grönska.

Barrskog, mossa och 
ormbunkar blir temat på 
dag två.

Väl nere efter första åket gör vi glatt high five med 
guiden, han är den enda av oss som lyckats köra 
omkull på vägen ner. 

Vi rör oss upp mot samma utgångspunkt igen. 
Den här gången viker vi av åt ett annat håll och 
snart befinner vi oss på bergets topp. Utsikten är 
oslagbar. Långt där borta kan vi skymta Madrid med 
dess skyskrapor. Härifrån ser vi till och med snö-
klädda toppar. Det är stenigt och guiderna visar oss 
en skapligt teknisk väg ner med motiveringen ”vi 
brukar aldrig ta med gäster hit men vi tänkte att det 
kanske kunde bli bra bilder”. Vi leds in på ett stenigt 
parti som bitvis är imponerande brant och svårkört, 
det är en minst sagt fostrande miljö att cykla i. Vi 
tar oss ner helskinnade och laddar för sista åket. 
Det blir ett långt ett, tillbaka till samma utgångs-
punkt men vi tar ytterligare en ny stig ner. Nu blir 
det enklare, men det är fortsatt roligt utmanande 
och det går undan bitvis. Vi kommer ut på mer 
öppna ytor med meterhöga buskar. Efter ungefär en 

kvart av rolig stig utför skymtar vi en liten by. Det 
är övre Patones, en liten stenby gömd i en dal med 
en historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 
1500-talet. Dagen avslutas med att vi rullar ner över 
stenlagda gator och genom smala gränder innan det 
är dags att bege sig tillbaka till boendet. 

Under visitens andra cykeldag håller vi oss i 
närheten av Cercedilla, staden där vi bor. Vi lastar på 
cyklarna på en trailer och rör oss åter uppåt. Det blir 
kallare och kallare, vi blir avsläppta och cyklar sista 
biten uppåt. Vi inser att det finns rimliga skäl till att 
det är kyligt, vi befinner oss på runt 1 600 meters 
höjd. och det är långt in på hösten. Här är naturen 
helt annorlunda jämfört med gårdagens något steni-
ga stigar. Vi cyklar på ett sandigare underlag genom 
barrskog där marken är klädd med mossa och vissna 
ormbunkar. Stigarna är böljande och flowiga. Vi rör 
oss bland en hel del spännande stenformationer. Det 
är blött, men fästet är förvånansvärt bra, trots alla 
barrträd så är det knappt några rötter på stigarna 
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Lunch i backen.

Höst i Spanien.

Stenförsäljarna måste levt 
gott när Patones de Arriba 

byggdes.

För mer info om resor till Sierra de 
Guadarrama hänvisar vi till  
www.Apollosports.se

och det går att stå på ordentligt. Guiderna förklarar 
att det däremot kan vara riktigt halt och dammigt 
med sanden under årets torra månader. Vi följer 
efter guiden som inte bara blivit spansk enduromäs-
tare i klassen herrar femtio fem gånger utan som 
också klättrat på de flesta stenar och bergväggar i 
området. Han känner området väl och han tar oss 
till stigar man som utforskande turist aldrig skulle 
hitta till.

Efter två dagar med rolig cykling blir det tyvärr 
dags för oss att bege oss hemåt. Vi har bara hunnit 
testa en bråkdel av vad Sierra de Guadarrama har att 
erbjuda men är redan nu ordentligt imponerande. 
Här finns något som passar de flesta, från flowiga 
och enklare stigar till steniga branter där du funde-
rar på om det går att ta sig ner ens med klättersele. 

Mer information om resor till Sierra de Guadarrama  
finns på www.apollosports.se
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