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Kombinera vandring och tåg mel-
lan snöklädda alptoppar och kris-
tallklara sjöar. 

Den som väljer att åka till Schweiz 
för att vandra kommer inte att bli be-
sviken. Schweiz centrala läge i Eu-
ropa skapar en härlig blandning av 
språk och kulturer inom landet. Här 
pratas lika gärna italienska, tyska 
eller franska som rätoromanska. Den 
italienska charmen blandas med den 
tyska ordningen. Lägg därtill god 
mat, goda viner och ett härligt vand-
ringsklimat. Vandringslederna är en 
nationell angelägenhet vilket tar sig 
uttryck i ett enhetligt ledmarkerings-
system och välskötta leder.  

Att Schweiz är ett alpland undgår inte 
någon som besöker landet. Här 
sträcker sig de snöklädda alptopparna 
högt upp i himlen och bergssidorna 
stupar brant ner i de kristallklara sjö-
arna. Däremellan ligger de gröna alp-
dalarna. Naturen är för det mesta 
alldeles utanför dörren, så här är det 
inte långt mellan tanke på vandring 
och att faktiskt göra en. Det är dessu-
tom något som familjen gärna gör till-
sammans, gammal som ung. 

En aktiv fritid eller semester och mer 
tid med familjen är det allt fler som 
önskar sig. Hur ansträngande aktivi-
teter som önskas varierar så klart från 
person till person. Är man del av ett 
kompisgäng eller vill resa med famil-
jen kan det vara en utmaning att hitta 

en nivå som passar alla. Det är just 
här som en vandring längs Via Al-
bula kommer in i bilden. 

Vandringsleden Via Albula följer i 
stort den av UNESCO skyddade Rä-
tiska järnvägen. Leden och järnvägen 
slingrar sig genom det underbart 
vackra landskapet i kantonen Grau-
bünden i sydöstra delarna av landet. 
Landskapet växlar mellan stilla 
skoga, alpängar och karga bergspass. 
Snötoppar och glaciärer speglar sig i 
de kristallklara sjöarna. Den mer än 
100 år gamla järnvägen, med sina 
broar, viadukter och tunnlar, är ett 
mästerverk inom ingenjörskonsten. 
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Järnvägen byggdes i samklang med 
de utmaningar alplandskapet bjuder 
på och har inte dragits om sedan den 
togs i bruk. Här går järnvägen längs 
bergssidorna, i 360-graderssvängar 
och rakt in i tunnlar högt upp på 
tvärbranta bergssidor. Samhällena 
längs stäckningen är genuina, statio-
nerna är många och tågen punktliga.  

Med start i Thusis går tåget ”Bernina-
expressen” genom Albuladalen, via 
Fourcla Crap Alv-passet och ner i Val 
Bever. Det fortsätter genom regionen 
Engadin och upp över högplatån till 
den välkända vinter sporten St Mo-
ritz. Härifrån börjar tåget sin väg 
uppåt för att nå sin högsta punkt vid 
Berninapasset, 2300 m.ö.h. Härifrån 
blir närheten till Italien alltmer på-
taglig. Tåget slingrar sig från passet 
ner i dalen Val Poschiavo innan det 
når slutstationen Tirano i Italien. 
Tågresan är en stillsam upplevelse. 
Det är även vandringen. Även om 
vandringsleden går nära järnvägen, 
och på flera ställen korsar den, är 
närheten aldrig störande. Det är sna-
rare en fascinerande upplevelse att 
se tåget komma åkande i det fantas-
tiska bergslandskapet. Dessutom gör 
närheten till tåget och alla de små 
stationerna att vandringen är mycket 
anpassningsbar utifrån vars och ens 
önskemål om dagsetappernas längd 
och svårighetsgrad. En pittoresk de-
talj är att man, enligt gammalt 
manér, på vissa stationer måste be-
gära att tåget ska stanna. 

Tågpass finns att köpa för sträckan 
mellan Thusis och Tirano. Med tåg-
passet kan man hoppa av och på 
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tåget på de stationer som man själv 
väljer. Är man flera i ett sällskap kan 
därför några välja att ta tåget vissa 
sträckor medan andra väljer att i stäl-
let vandra. Bitvis bjuds du på ganska 
utmanade vandring, vilket kanske 
inte är så konstigt med tanke på att 
vandringen går i hjärtat av alperna. 
Lederna är dock fint underhållna och 
det är mycket väl skyltat. Ingen risk 
att gå fel således. I de mindre orterna 
längs vandringen är bebyggelsen ty-
pisk för området och husen vackert 
utsmyckade. Landskapet är hänfö-
rande vackert. Du hittar ofta en 
bergshytta längs vägen där du kan 
styrka dig med mat och dryck. Maten 
är alltid god och vällagad. Längs den 
södra delen av leden märks influen-
serna från Italien tydligt på såväl ar-
kitektur som på maten. Influenserna 
har lång historia då vägen över Ber-
nina passet är den kortaste vägen 
mellan Venedig i Italien och Chur i 
Schweiz. Denna sträcka var en viktig 
handelsled på 1500-talet vilket de 

kvarvarande kullerstenspartierna 
från leden vittnar om. Vissa sträckor 
går Via Albula fortfarande längs den 
gamla handelsleden. 

Sista sträckan innan du kommer fram 
till slutmålet Tirano går genom Velt-
lindalen, eller Valtellina som den kal-
las på italienska. Vandringen går här 
genom frukt- och kastanjeodlingar 
och längs vingårdar. Du får en fin vy 
av Tirano från höjderna innan du 
kommer in i staden och når slutet på 
vandringen. Men ännu återstår en 
höjdpunkt, nämligen att ta tåget till-
baka till Thusis! Under tågresan kan 
du se tillbaka på din vandring och fa-
scineras över den skickligt byggda 
100 år gamla järnvägen som gör det 
möjligt för oss att fortfarande njuta av 
den vackra resan!  

Lotta Silfverstolpe 
Vandra of Sweden 

Lago bianco, Berninapasset




