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Vals - et bjergsamfund i De Schweiziske Alper
Mange steder i verden hensygner landsbysamfund som følge af store migrationer til byen. Men det 
er lykkedes det lille bjergsamfund Vals at etablere sin niche med økologisk landbrug, verdensbe-
rømt arkitektur og en naturturisme, som tiltrækker besøgende året rundt.

Højt oppe i De schweiziske Alper ligger Valsertal - Vals-dalen. 
Dalbunden ligger 1.250 m over ha vet, og de omkringliggende bjerg-
sider strækker sig stejlt op gennem trægrænsen til den evige sne. 
 Kobjælderne og det allesteds ris lende og brusende smel te vand 
giver dalen en helt særlig lydkuppel, som rundes af duften fra de 
frodige græslier, hvor man på en tidlig junidag finder et utal forskel-
lige blomster. Ikke så sært, at dalens mælk og ost har en ganske 
særlig smag.
 Landbruget i Valsertal drives i dag i det store hele, som det har 
været gjort igennem århundrederne, i nøje samklang med stedet 
og dets vilkår. Her græsses, skoves, plukkes og høstes over alt, men 
ikke mere end at balancen opretholdes år efter år. Alt efter årstiden 

flyttes husdyrene op og ned ad bjergsiderne, og overalt på græs-
lierne ser man de små stalde, med dyr for neden og hø til de lange 
snevintre for oven. Vals er kendt for sine kvalitetsprodukter, og 
for år tilbage overgik dalen samlet til at drive certificeret økologisk 
landbrug. 
Tilværelsen som bjergbonde i Valsertal har gennem århundrederne 
været en stadig udfordring, og i slutningen af 1800-tallet overvejede 
det lille samfund at emigrere samlet til Amerika med dets udstrakte, 
uopdyrkede prærier.
 Valsertal har i dag lige omkring 1.000 indbyggere og på årsbasis 
omkring 400 overnattende gæster pr. døgn. Selvom turismen såle-
des i dag er Vals’ vigtigste indtægtskilde, er bjerglandbruget stadig 

09



kernen i dalsamfundets dagligdag og selvforståelse. Man værner 
om sin tradition, som danner basis for de mange gæster, som året 
rundt kommer for at opleve stedets stilhed og storslåede natur. 
 I 1986 bad man den i dag verdensberømte arkitekt Peter Zumthor 
om at tegne Therme Vals, et termisk bad, som har gjort stedet kendt 
over hele verden. I Vals er der således masser af inspiration til en 
revitalisering af de landdistrikter, som i dag sygner hen mange 
steder i verden som følge af bylivets tiltrækningskraft.


