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Vandringslederna
på Gran Canaria
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Här finns mer än bara strand och 
hav. Upptäck vandringslederna i 
inlandet.

Gran Canaria är en välkänd 
charterö med till synes fler 
turister än spanjorer. Men den 
lilla kontinenten bjuder på 

mer än bara sol och bad. Bergsområdena 
i inlandet är väl lämpade för vandring. De 
gamla lederna kallas för ”Caminos rea-
les” vilket betyder kungliga vägar. Dessa 
är från början åsnestigar som användes av 
ursprungsinvånarna och förbinder de små 
byarna i Gran Canarias inre.  

Det är en tidig morgon och solen har just 
börjat värma upp marken. Tillsammans 
med paret Anne och Mikael Göransson 

som har vandrat en del tidigare, ger jag 
mig ut för att se vad det kanariska inlandet 
har att bjuda på. Resan inåt landet startar 
från busshållplatsen San Fernando, cirka 
tio minuter i från Playa Ingles, där vi tar 
oss till byn Fataga. Den pittoreska byn lig-
ger i en liten dal och de 17 grader i skug-
gan känns smått kyligt. Dalen kallas ”El 
Valle de las Mil Palmeras” som betyder 
de tusen palmernas dal och omges av höga 
klippor, palmer och fruktträd. 

Från Fataga sticker en liten stenig stig 
av, med hög brant upp för ett berg. Marken 
är brun och torr och det är inte mycket som 
växer här uppe. Efter cirka 40 minuter är 
vi uppe på toppen och möts av en fantas-
tisk utsikt. På den här sidan berget kan 
man skymta staden Santa Lucia i fjärran, 

med den stora kyrkan som riktmärke. Ut-
över det ligger fler små vita byar utspridda 
mellan grönskorna. Det ser inte ut att kun-
na bo mer än hundra personer i varje liten 
by-klick. En del hus ligger helt ensamma 
och har mark med odlingar runt om.

Efter att ha gått konstant rakt uppför är 
det nu dags att ta sig ner. Stenarna ligger 
löst och rullar lätt i väg på den torra mar-
ken. Det gäller att inte distraheras av utsik-
ten och ha koll på vart man sätter fötterna. 
Väl nere på andra sidan berget hittar vi åter 
igen en gulmarkerade stolpe som är ner-
slagen i marken och signalerar att vi är på 
rätt väg. Den nya stigen leder oss mot ett 
av de ensamma husen vi såg från toppen. 
Vi går alldeles i utkanten av tomtgränsen, 
genom en liten bambudjungel och med en 

brant klippvägg på andra sidan som solen 
steker emot. När bambun lättar tar en stig 
vid och leder oss upp mot huset. Vi möts 
av en liten tik som kommer framrusande 
och skäller på oss med en skara valpar i 
släptåg. Hon föser oss något otrevligt runt 
husknuten där stigen fortsätter. Allt ef-
tersom blir stigen lite bredare och lättare 
att ta sig fram på, men också desto färre 
träd som skuggar vår väg och det blir flera 
småstopp för att fylla strupen med vatten. 
Efter ett tag kommer vi ut till en asfalterad 
väg som börjar leda in oss mot en by. Hu-
sen ser modernare ut än de vi tidigare har 
passerat. De ser nymålat kritvita ut och har 
färgglada blommor som 
slingrar sig upp för väggarna. Uppe på bal-
kongerna till två husen mitt emot varandra 
står två spanjorskor och diskuterar »

Anne och Mikael Göransson har blicken fäst i marken när vi tar oss nedför.

Fataga

Robust staket på väg upp i byn på La Montana
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 på hetsig spanska när vi går förbi under 
dem. 

N 
är klockan närmar sig tolv 
så 
passerar vi skylten ”Santa 
Lucia” och vi har nått vår 
destination. Staden är liten, 

grönskande och domineras av en stor kyr-
ka som ligger på en liten höjd. Samhället 
har fram till turistbomben under 60-talet 
varit glest befolkat. Men i dag har många 
av de turistanställda bosatt sig här.

Vi stannar i staden för att äta lunch på 
en av de få restaurangerna som ligger 
längs bilvägen. På menyn finns ”Kanarisk 
soppa” som vi tar in. Den är smakrik och 
innehåller en mix av olika rotfrukter, grön-
saker och linser. Till soppan serveras en 

liten baguett med aioli vid sidan av.  Då vi 
har gott om tid på oss innan eftermiddags-
bussen ska ta oss tillbaka, bestämmer vi 
oss för att fortsätta till nästa by. Byn heter 
Rosiana och ligger en halvtimmas prome-
nad bort. Busstrafiken i dessa småbyar är 
inte jättetät och bussen härifrån passerar 
bara ett par gånger om dagen. Vi bestäm-
mer oss för att ta halv tre bussen tillbaka, 
nästkommande går inte för än vid sex.

Staden Rosiana passerar man snabbare 
än man hinner blinka. Det ligger en liten 
livsmedelsbutik som endast signaleras av 
två kartonger, en med apelsiner och en 
med lime utställda utanför dörren. Det 
finns en bensinmack med en biltvätt som 
ser ut att ha varit ny när den första bil-
tvätten kom ut på marknaden. 500 meter 

senare har vi passerat staden. Vi går längs 
den tvåfiliga bilvägen och svänger upp till 
området ”La Montana” som ligger precis 
utanför. La Montana är precis vad det låter 
som, en by uppe på ett berg. Vi promenerar 
uppför en brant backe med ett gammalt, 
men robust staket av trä. Vid sidan ligger 
några riktigt charmiga hus med mer regel 
än undantag att ha stora stenar ovanpå tak-
pannorna. Efter en stund stannar vi till och 
kollar ut över Rosiana innan vi går tillbaka 
ner mot busshållplatsen. 

Bussen tar oss till destinationen Doctoral 
och tar strax under en och en halvtimma. 
Utsikten från bussen är svindlande och 
känns minst lika värd som vandringen. 
Det är en smal väg som slingrar sig runt 
bergskanterna. Som tur finns ett litet räcke 

på vägens ytterkant. Men det är också den 
enda trygghet när bussen slickar kanten 
varje gång vi får ett möte. Doctoral är en 
betydligt tätare stad med flera restauranger, 
diverse salonger och butiker. Därifrån tar 
vi en buss med destination ”Maspalomas”. 
Det tar bara en kvart innan vi är åter längs 
havskammen och turistorterna San Agustín 
och Playa Ingles.

Naturen på Gran Canaria är dramatisk, 
med många sevärdheter och är den mest 
varierade av alla Kanarieöarna. I likhet 
med de andra öarna är den uppbyggd av 
vulkaniska bergarter för cirka 14 miljoner 
år sedan. Ön har fyra olika klimatzoner 
och benämns därför som en miniatyrkonti-
nent, trots att ön till storleken bara är halva 
Gotland.

Charmiga gårdar i byn La Montana Välputsade fasader i Santa Lucia Anne Göransson på bergstoppen vid Fataga

v

N



MARS 2018 • VAGABOND    7

GUIDE

Vandring
          - PÅ GRAN CANARIA

FLER KÄNDA DAGSVAND-
RINGAR PÅ GRAN CANARIA

ROQUE NUBLO - LA CULATA
Från klippan Roque Nublo där 
urinvånarna för höll sina cermo-
nier till bergsbyn La Culata där 
bönderna fortfarande plöjer med 
sina åkrar med oxar. 10km.

SAN BARTOLOMÉ - TEJEDA
Vandra förbi stora odlingar av 
mandel, persiko- och körsbärsträd. 
Passera den enorma vulkankraten 
Caldera de Tirajan och avsluta ef-
ter 14km i den lantliga byn Tejeda

CAMINO DE LA PLATA (Silver-
leden)
Vandringen är 13km och utgår 
från San Bartolome och går upp 
mot den lilla bydelen Tunte. Silver-
leden slingrar sig igenom pin-
jeskogar och följer kammen av en 
vulkan och ger en fantastisk utsikt.

SNABBFAKTA
Invånare: 850.000
Yta: 1560km2

Valuta: Euro
Tidsskillnad -1
Klimat: Varmt och milt året 
om. Medeltemp. runt 22 grader i 
februari och 29 grader i juli.

VANDRINGSTIPS!
• Gå inte ensam. 
Mobiltelefonen 
har inte täckning 
över hela ön och 
i bland är lederna 
svåra att hitta.
• Vandra med 
guide. Rocky 
Adventure, Skan-
dinaviska klubben 
och Turistkyrkan 

arrangerar vand-
ringar.
• Ha med en kar-
ta över lederna
• Ladda ner ap-
pen View Tracker

TA DIG FRAM 
MED BUSS
Global bus 
network. 

Bussnätet är väl 
utbyggt och tar 
dig runt hela ön. 
Såhär åkte vi för 
vår vandring.

Till Fataga:
• San Fernando - 
Fataga
30min 2,50 euro

Tillbaka till San 
Augustín:
• Sankta Lucia - 
Doctoral
1h. 2,50 euro
• Doctoral - San 
Augustín.
15min 3,50 euro


