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Harmoni och upplevelser
Kjell och Lillemor, erfarna vandrare

– Man upplever en fantastisk frihet. 
Både kropp och själ ställer om sig och 
känner harmoni. Varje kväll när man 
somnar längtar man efter morgonen, 
då det är dags att börja vandra igen!

Så säger Lillemor Martinsson och 
Kjell Eriksson entusiastiskt. De har 
gjort två vandringar i Vandras regi. 
Det som till att börja med bara var en 
dröm resulterade i 145 mil, först från 
St Jean Pied de Port till Santiago de 
Compostela hösten 2013 och därefter 
från San Sebastian till samma mål våren 
2014.

– Vi började med att googla på 
pilgrims vandringar. Vi tyckte att Vandra 
verkade såväl seriöst som spännande, 
mailade dit och fick omedelbart svar på 
våra frågor på ett mycket sympatiskt 
och informativt sätt. Nästa steg var att 
skaffa bra kängor. Vanliga sportskor 
duger inte. Vi hade sportat en hel del 
tidigare men aldrig gått några längre 
sträckor. 

Första vandringen tog sex veckor 
och den andra ungefär lika lång tid. 
Startsträcka över Pyrenéerna, därefter 
smala stigar, leriga vägar, skogar, äng-
ar, berg och dalar, hela tiden med his-

nande utsikter och varierande natur.
– Vi stressade inte. Den första vand-

ringen följde den vanligaste pilgrims-
leden med många människor med olika 
mål. En del ville fram så snabbt som 
möjlighet, andra koncentrerade sig på 
själva vandrandet, åter andra hade ett 
mer religiöst syfte. Vi var intresserade 
av naturen, människorna vi mötte, både 
vandrare från hela världen och bofasta. 

– Den andra leden var betydligt 
svårare, men det var det värt! Käns-
lan av och meningen med vandringen 
blev intensivare. Vi hade havet med 
oss nästan hela tiden och var i prin-
cip de enda vandrarna. Det gjorde att 
människor vi mötte gärna ville tala 
med oss. Självfallet blev vi väl bemötta 
även vid den första vandringen. 

– San Sebastian, där den andra 
vandringen startade, är den vackraste 
plats jag någonsin sett, inflikar Kjell. 
Bergskedjan, bukten, inseglingsrännan, 
sandstranden med ebb och flod. Jag 
ryser fortfarande av hänförelse när jag 
tänker på det.

En vanlig dag inleddes med stor fru-
kost, följdes av en bastant måltid på ef-
termiddagen, ingen alkohol och bara lätt 

mat på kvällen vid framkomsten. Över-
nattningsställena, bokade av Vandra, 
varierade från slott till koja, kloster, små 
hus på landet, lyxiga hotell, ja allt. 

– Det var nästan som att ha en 
advents kalender och öppna en lucka 
för varje natt, lika överraskande och 
roligt. 

Den markerade vandringsleden var 
relativt enkel att följa. Ibland delade 
den sig och då var det viktigt att följa 
anvisningarna. 

– På andra vandringens första dag 
gick vi faktiskt fel. Det stod en istadig 
get på en stig. Vi tog oss runt den och 
fortsatte men plötsligt tog stigen slut! 
Vi skulle ha förstått att geten egentligen 
visade vägen.

Den som har gjort en resa har något 
att berätta. En vandring är en verkligt 
upplevelserik både yttre och inre resa, 
om man har ett öppet sinne och är ny-
fiken. Det kan både Lillemor och Kjell 
intyga.

Frida Jönsson, Simrishamn
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