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Vandring längs Hadrianus mur



Under ett par veckor 1967 liftade en 19-åring runt i Storbritannien, och stod då för 
första gången på en bit av Hadrianus mur. Sedan dröjde det 51 år till nästa gång.



I närmare 400 år ingick nästan hela England och Wales i Romerska imperiet. På order 
av kejsare Hadrianus började man år 122 bygga en mur tvärs över norra England.



Idag följer en 135 km lång vandringsled i stora drag där muren låg och delvis fortfarande ligger. 
Årligen vandrar omkring 12 000 personer leden, ännu fler endast på delar av den.



Stormen från Nordamerika drabbade på kvällen den 19 september vår startort 
Bowness-on-Solway, med flera timmars strömavbrott som följd.



Men innan dess hade vi tagit plats på ortens enda matställe, Kings Arms, där vi laddade inför vandrandet 
med fish & chips (vad annars?), och njöt senare av brasan på Wallsend Guest House.



Nu är det dags! I Path Pavillion i Bowness stämplar vi våra vandringspass, och sedan 
är det bara att börja gå. ”Good luck go with you” står det på paviljongens gavel.



Efter en mile blir det kort stopp för fotografering  hos skyltskötaren. 
Irländska sjöns Solway Firth och Skottland utgör bakgrund.



Längs leden påminns man ofta 
om Storbritanniens historia. I 
Burgh-by-Sands dog  år 1307 
kung Edward I av dysenteri 
under fälttåg mot skotske 
Robert the Bruce.



Inom Carlisle Castles murar har mycket hänt. Så satt till exempel 
Skottlands drottning Mary Stuart fängslad här 1568.



Ingen mur i sikte än så länge, men här öster om Carlisle 
går vi i alla fall en bit på vallen som muren stått på.



På vägen passerar vi 1600-talsbyggnaden Old Wall Cottage.



Vid Hare Hill öster om Walton ser vi äntligen en bit av Hadrianus mur, 
delen längst bort dock påbyggd under 1800-talet.



I anslutning till muren uppfördes turrets, vakttorn, och med en romersk mils (1480 m) 
avstånd även mile castles, befästningar. Här rester av muren och turret 52a vid Banks.



Vid Birdoswald finns omfattande lämningar efter ett av de större fort 
som romarna också lät bygga i närheten av muren.



Idag är det en synnerligen fredlig postering vid muren öster om Gilsland.



Vi närmar oss Walltown Crags och andra toppar. På vägen dit 
passerar vi ruinerna efter Thirwell Castle (t.h.).



Resterna av 1300-talsslottet Thirwell Castle.



Walltown Crags klippor.



Utsikt västerut nära turret 45a vid Walltown Crags.



Mot vinden kämpande träd.



Milecastle 42 och Cawfield Crags vid Hole Gap.
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På toppen av Winshield Crags, 345 meter över havet och högsta punkten på vandringsleden.



Nedanför oss ligger målet för dagens etapp, värdshuset Twice Brewed Inn.



Får bryr sig inte om trötta vandrare.



Nu är vi nästan framme. Och i morgon är det vilodag, så då går vi 
bara några kilometer för att se på utgrävningarna av Vindolanda.



Fortet Vindolanda och omgivande civila byggnader uppfördes omkring år 85 och var 
i bruk under resten av romarnas tid i Storbritannien, d.v.s. fram till omkring år 400.
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Efter en dags vila är det dags att gå vidare.



Tillbakablick mot Twice Brewed och med turret 39 nedanför oss.



På väg mot Highshield Crags och sjön Crag Lough.



Vy västerut med toppen av Winshield Crags i fjärran.



Milecastle 39 passeras innan vi når Highshield Crags.



Sycamore Gap förekommer i Kevin Costner-filmen 
Robin Hood: Prince of thieves från 1991.
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Resterna av fortet Vercovicium (Housesteads) kan också beskådas under vandringen.



Med över 800 personer boende i fortet var hygienen viktig. På denna toalett fanns rinnande 
vatten som spolade avföringen vidare ut genom en kulvert under fästningsmuren.



I närheten av fortet Brocolitia finns resterna av ett tempel tillägnat Mithras.



Mithras var en gudom i 
det senare romarriket, 
och har viss likhet med 
persernas Mithra. 



Kraftig vind denna dag, så stenbrottet Limestone Corner 
fungerar bra som lä för eftermiddagsfika.



Blåsigt värre även nästa dag när vi tar oss från Wall vid Chollerford till Heddon-on-the-Wall...



…men det blir sol på eftermiddagen och efterlängtad tepaus på Robin Hood Inn.



Tidig morgon den sista vandringsdagen.



Vid Heddon är det sista gången 
vi ser något av muren. Närmast 

rester efter en ugn för lerbränning.



Framåt lunchtid når vi floden Tyne, som vi i huvudsak följer resten av vägen.



Lång väg att gå i Newcastle. På motsatt sida ligger Gateshead 
med konserthallen The Sage och Millennium Bridge.



Efter 30,5 kilometers vandring denna dag är vi 16:45 framme vid målet i Wallsend.



Yes, we made it!



Vi högg inte i sten.

Samtliga foton © Ingemo & Charley Nilsson, september 2018.

Se även följande sidor med ytterligare uppgifter 
om vandringen, etappernas längd, logi m.m.



Vandringen dag för dag
Den 20–27 september 2018 vandrade vi hela Hadrian’s Wall Path från Bowness-on-Solway i väst 
till Wallsend i öst. Vår vandring omfattade åtta dagar inklusive en vilodag. Vi anlitade företaget 
Contours att boka logi på lämpliga ställen, samt att varje dag transportera det bagage vi inte behövde 
ha med oss under själva vandringen. Det fungerade alldeles utmärkt.

Här följer lite uppgifter och kortfattade dagboksanteckningar.



Dag Etapp Etapplängd km Totallängd km*
1 Bowness–Carlisle 23 27,4
2 Carlisle–Walton 19 19,7
3 Walton–Gilsland 13 17,9
4 Gilsland–Once Brewed 13 19,2
5 Vilodag i Once Brewed, besök Vindolanda 5
6 Once Brewed–Chollerford (Wall) 19 23,5
7 Chollerford (Wall)–Heddon (Iron Sign) 24 20,5**
8 Heddon (Iron Sign)–Wallsend 24 30,5

135 163,7

*/Totallängd inkluderar förekommande ledomläggningar och vandring till och från logi- och matställen, allt enligt RunKeeper.
**/Vi bodde en halvmil väster om Heddon, således blev denna dag kortare och nästa dag desto längre.
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20/9
Start 08:30, framme vid Howard 
Lodge i Carlisle 16:45.
En del asfalt i början, sedan fina 
stigar. Lunch på Greyhound Inn i 
Burgh-by-Sands.
Relativt lätt regn sista timmen.

21/9
Start 08:35, framme i Walton 
14:45. Taxitransport via Contours 
till logi på Lanercost Equestrian & 
Country, mycket fint mor- och 
dotterdrivet ställe.
Spridda småskurar blandat med 
solsken. Mycket fin tur sista 
tredjedelen över ängar och kullar.



22/9
Fin vandring på lite högre höjd 
med böljande kullar och många 
kor och får. Första kontakten med 
muren vid Hare hill, sedan mer 
mur synlig efter hand. 
Bra logi på Hill on the Wall B&B, 
en mile nordväst om Gilsland. 
Middag på The Samson Inn, 
Gilsland.

23/9
Fysiskt jobbigt med rejäla höjd-
skillnader, men fantastisk natur 
och fina muravsnitt! Winshields
Crags var vandringens högsta 
punkt, 345 m över havet.
Roast beef med Yorkshire pudding 
intogs på logistället Twice Brewed
Inn. Utmärkt egen öl dessutom.

24/9
Vilodag med kortare vandring till 
utgrävningsområdet Vindolanda.



25/9
Start 9:40. Väldigt blåsigt, men går 
man österut har man vinden i 
ryggen (ett tips, alltså). Mesta-
dels solsken. Rejäla uppförs-
backar till Sewing Shields, sedan 
planare och därefter svagt 
nedåtsluttande. 
Framme vid Hadrian Hotel i Wall 
17:20, trevligt litet värdshus/hotell 
med utsökt regnbågsforell på 
menyn.

26/9
Väldigt hård medvind. Fina stigar, 
ofta längs långa raka sträckor väg. 
Lä för lunch i stenbrottet Lime-
stone Corner. Logi på Iron Sign 
B&B en bit väster om Heddon. 
Trevlig kväll på The Swan i Heddon
tillsammans med medvandrarna 
Mickey & Mickey.



27/9

Lång dag i fint väder, först in till 
Heddon och sedan vidare. Efter första 
kontakten med Tyne blev det asfalt 
(gångstig), men leden följde i stort 
floden med mycket grönska omkring 
oss. Men det blev segt mot slutet.

Framme vid målet i Wallsend, där 
romerska fortet Segedunum låg, åter-
såg vi belgarna Eric och Phillippe som 
vi stött på längs leden några gånger 
tidigare.

För att verkligen ha tagit oss kust-till-
kust (Irländska sjön till Nordsjön) tog 
vi sedan taxi till Tynemouth, där vi 
bodde jättefint på No 61 Guest House, 
som drevs av två trevliga killar.
Vandringens avslutande firades på 
Longsands Fish Kitchen i Tynemouth.

Dagen därpå lät vi bagaget vara kvar 
på No 61, tog tåget in till Newcastle 
där vi besökte katedralen och 
hämtade hyrbil. Sedan plockade vi 
upp vårt bagage och körde söderut.
Men det är en annan historia.






