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Det var visserligen första gången vi var 
på vandring, men bra skor och vettiga 
kläder hade vi redan. En välsittande 
ryggsäck lagom stor för dryck, dagens 
matsäck samt ev regnställ och lite an-
dra bra-å-ha-prylar hade vi förberett. 
Eftersom vi hade boende, mat och ba-
gagetransport inkluderat i vandrings-
paketet kunde vi koncentrera oss på 
att gå och ta vara på de upplevelser 
som vandringen bjöd på. Skönt.

Med oss i bagaget hade vi många 
års vänskap att ta igen, en gnutta hjär-
tesorg och ett stort behov av att njuta 
av livet.

Vår debut som vandrare
Vandringen började i Bourg St Pierr-
re i Schweiz. För att komma dit tog vi 
flyg till Geneve, tåg till Martigny och 
sen buss sista biten.

Efter första natten på det enkla ho-
tellet gav vi oss ut i morgondimman 

redo för vår första vandringsdag. Byn 
vi lämnade bakom oss var stilla och 
gräset längs den lilla skogsvägen vi 
följde var fullt av dagg. Det var väl-
digt grönt och vi var omgivna av höga 
skogsbeklädda berg. Det var magiskt. 
Solen bröt fram lite i taget och sking-
rade dimman. Mycket syre och spänd 
förväntan gjorde att vi gick med fasta 
steg och stora leenden på läpparna. Vi 
visste att det skulle bli den tuffaste da-
gen av de tre, med en stigning på ca 
1000 höjdmeter. Tufft blev det, men 
aldrig för tufft. Vi hade bestämt oss 
för att ta det lugnt och gå i vår egen 
takt och vi visste att vi hade god tid på 
oss. Våra pauser kom att bli lika vik-
tiga som själva vandringen. Tack vare 

Vandras ledbeskrivning hittade vi en 
underbar plats att äta vår första lunch 
på, på udden till en turkosfärgad sjö. 
Där satt vi i solen, luftade tårna och 
njöt av att vara på väg.

Vandringen fortsatte uppåt och 
längs vägen lyckades vi se ett antal 
murmeldjur. Skogsvägen hade blivit 
stig och skogen blivit utbytt till stenigt 
landskap. Det blev brantare och bran-
tare, stenigare och stenigare. Vi gjorde 
mikropauser hela tiden, drack lite, fo-
tograferade lite. Några fler var ute på 
samma vandring, men det var ingen 
trängsel. Några kände vi igen från dag 
till dag.

När vi närmade oss Sankt Bern-
hardspasset, på nästan 2500 meters 

Vi var rookies 
på vandring

Aktiv semester, skön luft, vackra landskap

Vi gillar båda att gå långa promenader, vara ute i naturen och upptäcka nya 
platser. Vi är vänner sen länge, men har inte setts så mycket de senaste åren 
och har mycket att ta igen. Vi tycker om att äta god mat och dricka ett glas vin 
eller två. Några dagars vandring i alperna, längs pilgrimsleden Via Franci-
gena, blev en idé som vi snabbt gjorde verklighet av. Vandra arrangerade 
resan, och i början av september började vårt lilla äventyr. 
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höjd, var vi i princip uppe bland mol-
nen. På den höjden fick vi bekanta oss 
med ljudet av de bjällror som korna 
hade på sig, korna som gick på de 
branta sluttningarna. Det var en an-
norlunda upplevelse.

När vi tagit oss ända upp, var vi re-
jält trötta, men lyckliga. Vi hade nått 
målet för dagens etapp. Nu fick vi 
fira. Det första vi gjorde var att gå in 
på klosterhärbärget och få stämplar i 
våra pilgrimspass. Där blev vi också 
bjudna på te, och vi fick en känsla av 
att vara riktiga pilgrimer. I den väl-
sorterade souvenirbutiken mittemot 
köpte vi med oss varsitt minne. Vi 
lyckades också få en skymt av de rik-
tiga Sankt Bernhardshundarna, innan 
vi gick de sista metrarna över gränsen 
till Italien. På hotellet där vår pack-
ning väntade kunde vi sen sträcka ut 
benen, avnjuta en rejäl middag och 
sova gott i sköna sängar.

Stenkramare
Vi fick klä på oss rejält på morgonen 
när vi tog stigen bakom hotellet och 

påbörjade vår vandring nerför. De 
mjuka klipphällarna var sköna i mor-
gonljuset och vi dröjde kvar en stund 
och ”kramade sten”. Ja, vi var lite to-
kiga, men det var så härligt där i mor-
gonljuset att vi bara ville njuta av det 
naturen bjöd på, i det här fallet sten. 
En del är trädkramare, andra är sten-
kramare.

Det dröjde sen inte länge innan det 
dök upp en bar. I Vandras ledbeskriv-
ning stod det att det var en vinbar, men 
att det kanske var för tidigt på dagen 
för ett glas vin. Men det tyckte inte vi. 
Vi köpte varsitt glas rött, satte oss ut-
omhus i solen och bredde ut kartan på 
bordet. Den unga killen som jobbade i 
baren berättade att bergspasset snart 
skulle stängas för säsongen. Det var 
svårt för oss att förstå, men han be-
rättade att det kan vara helt igensnö-
at i oktober. På vintern är vägen över 
Sankt Bernhardspasset helt avstängd 
och trafiken går istället genom en bil- 
och tågtunnel lite längre ner. 

När vi kom ner till första byn blev vi 
imponerade av gatlyktorna som var så 
vackra, med siluett av en pilgrim. Det 
var något vi senare skulle se på många 
ställen längs leden. Att vi gick längs en 
pilgrimsled gick inte att ta miste på. 
Förresten,  den här dagen lärde vi oss 
att det italienska ordet för pilgrim är 
pellegrino.

Det fortsatte gå nerför, nerför, ner-
för. Genom byar, förbi ängar, i skog, 
på vägar och stigar, längs bevattnings-
kanaler... 

När vi kom fram till Etroubles le-
tade vi upp postkontoret i byn för att 
stämpla våra pass. På hotellet fick vi 

sen den bästa maten på resan, fram-
förallt frukostbuffén gjorde oss nöjda.

Sol och bara ben
Nu hade vi gått nerför en hel dag, men 
vi skulle fortsätta ännu mer nerför. 
Det här skulle bli dagen då landska-
pet öppnade upp sig och vi hade utsikt 
över såväl grönskande ängar som snö-
klädda alptoppar. 

Redan på morgonen var tempera-
turen tillåtande för bara ben och vart-
efter timmarna gick blev det varmare 
och varmare.  

Vandringen började genom skuggig 
skog, men slutade genom soliga frukt- 
och vinodlingar. Lite busiga var vi 
också, vi pallade fikon, solvarma och 
goda.

Väl framme i Aosta besökte vi kate-
dralen för att få varsin stämpel.

Storstad och shopping
Trots att vi älskade det variationsri-
ka landskapet och njöt av alla vack-
ra vyer, oftast utstötande ett ”Åh, så 
vackert” eller ”Åh, så fantastiskt” så 
tyckte vi det var lika underbart att av-
sluta vandringen med några timmars 
storstadsliv. En favoritbutik hittade vi 
snabbt och där fick vi tips på passande 
restaurang till kvällen. Den här gång-
en fick vi välja mat helt och hållet själ-
va. Det har också sin tjusning. 

Efter tre vandringsdagar var vi nöj-
da. Med tåg tog vi oss till flygplatsen 
utanför Milano, och sen hemåt.

Vi, Anna-Malin Alm och Ulrika 
Träff, fick en fantastisk resa där allt 
fick plats, skratt och gråt, tystnad lik-
väl som långa djupa samtal, en hel del 
tokigheter och massor av sång. Ingen 
seriös sång, mer som associationer 
till allt vi upplevde: Happy, Jag är 
den glade vandraren, Morgon mellan 
fjällen, Edelweiss, Som en gummiboll, 
Halleluja… Ja, vi blev nästan religiösa 
på kuppen. Att gå en pilgrimsled, eller 
åtminstone en del av som vi gjorde, 
ger vandringen en extra dimension. 
Vi fick med oss mycket hem i bagaget; 
vältränade ben, lite solbränna samt 
många härliga minnen att tänka tillba-
ka på. Det kändes bra i både kropp och 
själ. Och nu är vi inga rookies längre. 



www.vandra.se9


