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Hur gamla måste 
barnen vara? 
Det går att vandra med barn i alla åld-
rar, men det gäller att anpassa vand-
ringen efter barnens ålder. Om barnet 
är så litet att det sitter i bärstol är ett 
bra mått att barnet inte ska väga mer 
än 15 kg. För den som bär kan den ex-
tra tyngden bli påfrestande för knän 
och rygg efter några på varandra föl-
jande vandringsdagar. Det kan därför 
vara bra att lägga in en vilodag här och 
där under en vandringsvecka. 

När barnet har börjat gå är det 
troligt att hon eller han inte vill sitta 
fastspänd i en bärstol en hel dag. Un-
der småbarnsåren kan det därför vara 
bra att ha lägre ambitioner vad gäller 
vandringssträckan. Det bästa alter-
nativet kan vara att bo på ett ställe 
och göra dagsutflykter. På så sätt blir 
vandringen lättare att anpassa efter 
dagsform, humör och väder. Dessut-
om finns då möjlighet att lägga in en 
dag med en annan aktivitet än vand-
ring, t.ex. att hyra cykel eller åka på en 
båtutflykt.

Från det att barnet är ca 8 år går det 
utmärkt att vandra lite längre sträck-
or och att vandra flera på varandra 
följande dagar. Naturligtvis varierar 
detta från barn till barn, så det gäller 
att känna sitt barn. Har barnet aldrig 
vandrat tidigare är det mindre lämp-
ligt att ge sig iväg på en veckas vand-
ringsresa. Börja då först hemmavid 
med dagsturer eller en helgtur. Me-

ningen med att åka iväg på familjese-
mester är ju att alla ska njuta och ha 
roligt tillsammans! 

Detta är precis vad familjen Mul-
laart Ed upplevde under sin semester. 
Familjen, bestående av mamma Anni-
ka, pappa Björn och barnen Anne 13 
år och Max 15 år, åkte till Skottland en 
vecka i juli för en kombinationsresa 
med vandring och tåg. Väl hemkomna 
är de helt överens om att detta var den 
bästa resa de någonsin har gjort till-
sammans, trots en hel del strapatser 
längs vägen. 

Familjen Mullaart Eds resa 
längs West Highland Line:

Varför valde ni att åka  
på en vandringsresa  
tillsammans?
Vi ville, som alltid, ha en semester där 
man är tillsammans och gör något 
som bryter av den ofta något hektiska 
vardagsrytmen och som gör att man är 
piggare och starkare när man kommer 
hem än när man åkte. 

Hur valde ni destination 
och vandring?
Vi sökte på nätet efter vandringsleder 
och hittade då information om Vand-
ra. Då vi inte har vandrat så mycket 
tidigare, och barnen inte alls, tyckte vi 
att det kändes tryggt att inte resa helt 
på egen hand. Att kunna dra nytta av 

andras erfarenheter vad gäller såväl 
utrustning som vandringsleder och 
boende och att också kunna kontakta 
någon om något gick fel under resan 
kändes bra. Vi hade länge planerat att 
åka till Skottland och då att åka tåg 
från London till Edinburgh. Nu hit-
tade vi en resa med tåg, och inte vil-
ket tåg som helst för en familj med en 
Harry Potterfanatiker! Resan gjorde 
det möjligt att se stora delar av Skott-
land samtidigt som vi fick frisk luft 
och motion.  

Vad var bra/dåligt  
med er resa?
Annika/Björn: Att vi fick vara tillsam-
mans hela familjen och umgås och 
samtidigt göra något som alla tyckte 
var roligt. Att ha tid att vara tysta till-
sammans vilket vi ibland kan sakna 
under den stundom hektiska varda-
gen. Den storslagna naturen och alla 
trevliga skottar vi träffade på boende-
na och längs vägen. Även det faktum 
att vi vandrade ensamma och inte i 
grupp, men ändå under trygga och 
ordnade förhållanden, var perfekt. 
Maten på boendena var alltid god och 
ibland fantastisk! Det var roligt att 
varva det med de enkla matpaketen vi 
fick med oss på vandringen. 

Anne: Jag tyckte det var roligt att 
komma till nya ställen varje dag efter-
som jag inte visste vad som väntade. 
Jag hade aldrig bott på bed-and-bre-
akfast förut, så det var både intressant 

Att vandra med barn 
– funkar det?
Javisst funkar det! Nyckeln till en lyckad vandring med hela familjen är 
lagom ambitioner, en väl vald vandring, rätt utrustning och en god dos 
gott humör och tålamod. Dessutom är mutor i form av en extra godsak 
helt legitima i dessa sammanhang. Det hjälper också till om du plockar 
fram ditt eget barnasinne och nyfikenhet på de små sakerna längs vägen. 
Det är resan som är målet, inte målet i sig!
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och kul att bo hemma hos någon och att 
få kontakt med ägaren. Det var spän-
nande inför och i början av resan innan 
jag visste hur det skulle kännas att vand-
ra så långt varje dag och vad jag skulle 
tycka om det. Ganska snart märkte jag 
att vandringen var ansträngande men 
absolut någonting jag klarade och njöt 
väldigt mycket av. Närheten till naturen 
gjorde att jag glömde alla bekymmer jag 
tyckte att jag hade när jag var hemma. 
Jag kände verkligen att jag levde i nuet. 
Det enda som var lite jobbigt var när det 
ösregnade, men det var inte ett stort be-
kymmer då vi hade bra utrustning. 

Max: Först och främst var det skönt 
för kroppen att vandra. Känslan i krop-
pen efter en hel dags vandring var härlig, 
jag somnade fort och sov väldigt djupt 
hela nätterna. Jag fick också mycket tid 
att tänka vilket jag inte alltid har i var-
dagen. Det var även skönt att veta att 
man efter vandringen skulle få komma 
till ett mysigt övernattningsställe där 
allt redan var fixat och klart. Ett plus i 
kanten var att maten alltid var otroligt 
god! Jag håller med Anne om att vädret 
var det enda som ibland var lite negativt 
men eftersom man rörde på sig hela ti-
den blev man aldrig riktigt kall. 

Det roligaste minnet  
från resan?
Annika/Björn: Det roligaste minnet, 
men också det mest krävande, var när vi 
skulle vandra ca 2 mil från Spean Brid-
ge till Fort William. Vi hade fått rådet av 
ägaren till boendet att avstå från mat-
paket och i stället äta lunch på ett fint 
ställe längs vägen. Den dagen regnade 
det konstant vilket egentligen mest var 

härligt eftersom vi hade bra regnkläder. 
När vi kom till avtagsvägen till det re-
kommenderade lunchstället insåg vi att 
vi skulle behöva gå ca 7 km extra om vi 
skulle luncha där och det visste vi inte 
om regnutrustningen skulle hålla för. 
Barnen föreslog då att vi skulle strunta i 
lunchen och gå vidare. Det var vi vuxna 
först var tveksamma till men gick sedan 
med på det. Vi hade vatten, tre Snickers 
och någon frukt i ryggsäcken och det 
fick räcka. Vi var rejält trötta när vi kom 
fram till Fort William men väldigt nöj-
da med att ha klarat av strapatsen utan 
minsta gnäll då beslutet varit gemen-
samt. Maten den kvällen var extra god 
och sällan har vi sovit så gott!

Max: Det roligaste minnet var den 
stand-up-paddleboarding vi helt ovän-
tat fick prova på vid hotellet i Ardlui, 
vid Loch Lomond. De som hyrde ut ut-
rustningen var väldigt snälla och hjälpte 
oss med allt. Det var helt fantastiskt att 
paddla på sjön med de höga bergen runt 
omkring oss!

Anne: The Jakobite Steam train var 
också fantastiskt kul att få uppleva. Jag 
gillar Harry Potter väldigt mycket och 
har läst alla böckerna och sett alla fil-
mer. Det var häftigt att få se alla platser-
na, som t ex Glenfinnanviadukten, längs 
spåret. De hade också Harry Pottergodis 
och honungsöl!

Så här i efterhand, hade ni 
valt annorlunda på något 
sätt? Vad i så fall?
Vi tycker att det valda upplägget var per-
fekt. Ibland hade vi velat stanna längre 
på ett ställe men vi fick å andra sidan 
se mer av Skottland med det upplägg vi 

hade. Vi hade en övernattning per stäl-
le utom i Fort William där vi bodde två 
nätter. Vi valde också att övernatta i 
Edinburgh en natt före och en natt ef-
ter vandringsresan och där hade vi gott 
kunnat stanna fler nätter, för vi hann 
inte alls med allt vi hade velat se och 
göra.

Kan ni tänka er att åka 
på fler vandringsresor? 
Vi har redan planer på en ny vandrings-
resa och försöker lista ut när årstiden är 
bäst att vandra i de olika länder vi vill 
åka till. Det måste också gå att få ihop 
med barnens skollov. Högt på listan står 
vandringsleden till Santiago de Compos-
tela i Spanien. Vi tror att det gör sig bäst 
i början på sommarlovet när det för-
hoppningsvis inte har hunnit bli alltför 
varmt och vi har gott om tid. Vi skulle 
också gärna vilja vandra i Frankrike och 
Italien. Anne och Max verkar helst vilja 
återvända till Skottland. Isle of Skye står 
högst på deras önskelista.

Har ni några tips till andra 
familjer som funderar på att 
vandra tillsammans?
Det är viktigt att anpassa vandringens 
längd och svårighetsgrad till barnens ål-
der. Se till att den första vandringsresan 
blir rolig och inte för jobbig så att de vill 
följa med igen. Vi mötte några familjer 
med små barn som vandrade snabbt i 
början och där barnen blev trötta och 
lite ledsna efter halva vandringen. Vik-
tigt är också att se till att dricka och ras-
ta ofta och ha något gott att erbjuda om 
orken börjar tryta. Det är också bra att 
låta barnen vara med och ta beslut, läsa 
karta och bestämma vandringstakt så 
att de känner sig delaktiga. Tänk också 
på att ha med all utrustning som kan be-
hövas men inte mer än det. Ryggsäcken 
får inte bli för tung. Har man mindre 
barn kan man packa lite mindre i deras 
ryggsäckar. Viktigt att satsa på bra ut-
rustning även för barnen. Det behöver 
inte vara särskilt dyrt. Dessutom, om 
man ser ut som en äventyrare, och är 
väl utrustad för det som kan hända un-
der vandringen, tenderar man att också 
uppföra sig som en äventyrare och ser 
det roliga i utmaningarna under resans 
gång!


