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Bästa vägen till hällristningarna
Snabbaste vägen från kusten är först motorvägen till Ventimiglia och därifrån 
vägen norrut mot Tende och Limone. ID-handlingar är viktiga eftersom alla bilar 
stoppas för kontroll när man kommit tillbaka in i Frankrike efter någon kvart.
Efter cirka 40 kilometer når man Saint Dalmas-de-Tende, där man svänger vänster 
mot Casterino. Efter 14 km vindlande väg upp når man friluftsparadiset Casterino. 
Man kan gå upp till Fontanalba därifrån – det är den kortaste men också brantaste 
vägen. Enklare är att köra ett par kilometer vidare på den smala vägen och utgå 
från en högre nivå. Litet längre promenad, men enklare.
Underlaget är lätt att gå på hela vägen, men sträckan är alltså totalt cirka 13 km 
och nivåskillnaden 550 meter (11 km respektive 670 m direkt från Casterino).
Kartor och litteratur finns att köpa i sportbutiker och bokaffärer. Gratisboken Haut 
Pays på departementets turistbyråer beskriver hela rundan (nr 55), liksom boken 
Les 30 plus beaux balades de Alpes-Maritimes (nr 28). Vandrarorganisationen FFRP 
beskriver hela området i sin utgåva Le Parc national du Mercantour …à pied (nr 21 
och 22) och den aktuella blå vandrarkarten (”grönsaksbladet” 1:25 000) har be-
nämningen 3841 OT, Vallée de la Roya.

Med sina 2 872 meter är Mont 
Bégo inte det högsta berget i 
de maritima alperna. Men det 

är mäktigt, så människorna som bodde 
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Sista kilometern i kallt duggregn med snö- 
inslag frestar på krafterna, men alla kämpar 

tappert uppåt. Foto: Henrik Moberger

I la Voie Sacrée 
finns ett stort antal hällristningar 

på de kala rosa hällarna.
Foto: Henrik Moberger

Det är upp till var och ens fantasi att göra 
egna tolkningar medan mer officiella kan 

hittas på museet i Tende. Urtidsdjur i sten? 
Foto: Henrik Moberger

Innan vi tar backen ner, håller det upp 
så att vi åtminstone kan sitta ner och ta 

vår matsäck och fika efter litet sol. Frusna 
deltagare är Göran och Ellen Norberg samt 

Janne Ternebrink. Foto: Henrik Moberger

Gems är den vanligaste av tre arter 
av stenbockar i Mercantour – lätta att stöta 

på och studera på nära håll. 
Foto: Henrik Moberger

Vid ingången till den innersta delen av nationalparken finns informationstavlor 
och på sommaren möts man av guider här. 

Perfekt för en vätskepaus efter den långa stigningen. Foto: Eva Wallstam

Arkeologerna har försökt tyda och beskriva 
på (tyvärr litet dåliga) informationstavlor. 
Månne är det en förälder med ett barn? 

Foto: Eva Wallstam

Även om det mäktiga Mont Bégo ligger 
inbäddat i moln, kan vandrargruppen njuta 
av det storslagna landskapet i Fontanalba. 

Foto: Eva Wallstam

Mont Bégo är ett imponerande berg och människorna som bodde här uppe i bergen för 5 000 år sedan måste ha sett det som gudarnas boning. 
Landskapet är vackert och uppe vid hällristningarna finns ett antal små sjöar. Foto: Henrik Moberger

Mont Bégo är ett storslaget berg. 
Man kan enkelt föreställa sig 
att människorna runt berget för  
5 000 år sedan trodde att gudar-
na bodde här. Därför tillbad man 
gudarna med att rista in sina liv 
på släta berghällar runt berget. 
Här finns 40 000 hällristningar – 
och dem vandrade vi upp för att 
titta på.

Vandra till historien, 
ristad i sten

runt berget under bronsåldern, för om-
kring 5 000 år sedan, kan säkert ha trott 
att det var högst och därmed kanske 
närmast gudarna.

Intill berget finns två dalar – Vallée des 
Merveilles väster om och Fontanalba 
öster om. I båda dalarna finns ovanliga, 
släta bergsformationer och dessa an-
vände människorna för att rista in sina 
budskap till varandra (får man anta) 
och till gudarna. Sammanlagt finns här 
Europas största samling hällristning-
ar – 40 000 figurer. De är enkla, men 
typiska figurer, inknackade i det släta 
berget med hjälp av stenar.

Museum i Tende
I byn Tende, nära italienska gränsen och 
skidbyn Limone, finns ett intressant och 
modernt museum, som berättar hela 
historien om hällristningarna.

I Merveilles-dalen finns det största an-
talet och de mest kända ristningarna. 
Men dit är det långt att gå och för de 
flesta skulle en övernattning i en ”refu-
ge” krävas. Så för vår vandring valde vi 
Fontanalba, som också är en rejäl utma-
ning. Från startpunkten ett par kilome-
ter ovanför Casterino, som under vint-
rarna är ett paradis för längdskidåkare, 
går man upp till ristningarna i La Voie 

Sacrée (den heliga stigen) på ett par 
timmar. Då går man på enkelt underlag 
i drygt sex kilometer med en stigning på 
550 meter, till 2 240 meter över havet.

Vårblommor och höstsnö
På våren kantas vägen upp av ett fan-
tastiskt blomsterhav, men vi gick upp i 
mitten av september. Då hade marken 
gulnat av den extremt torra sommaren 
och vi hade dessutom oturen att det 
duggregnade hela vägen upp. Och uppe 
vid hällristningarna var det snö i regnet. 

Men Rivieraklubbens medlemmar back-
ar inte för några snöflingor, så La Voie 
Sacrée kunde beundras och fotograferas 
innan vi vände nedåt igen och då även 
passerade les Parcours de découverte, 
som också har ett antal intressanta häll-
ristningar.

Dess värre kunde vi inte njuta av det 
mäktiga Mont Bégo – det får vänta till 
en vackrare dag. Men mäktigheten i 
landskapet var tillräcklig för deltagar-
na, som också fick se några gemsar och 
murmeldjur.

Restriktioner
Hällristningarna ligger i hjärtat av 
nationalparken Mercantour, som re-

dan har en lång rad restriktioner, till 
exempel att hundar inte får vara där. 
Området med hällristningar omges 
av ännu striktare regler, som att man 
inte får ha stavar med stålspetsar 
och inte får lämna stigarna. Helst vill 
nog parkmyndigheten att man bokar 
rundtur med en av de guider, som un-
der sommaren möter besökarna när 
man kommer upp till området. Flera 
företag erbjuder också dyr skjuts i fyr-
hjulsdrivna fordon nästan hela vägen. 

Men då blir det förstås inte mycket av 
vandring…

Vår grupp lyckades ta sin medhavda 
matsäck i en stunds uppehåll i det snö-
blandade regnet, innan de dryga sex 
kilometernas promenad tillbaka till bi-
larna. Sedan kändes det väldigt bra att 
ta en kopp kaffe i ett av hotellen nere i 
Casterino.


