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 Forord  
 

”El Camino” som den hedder i folkemunde - eller ”caminoen” på dansk - er mere end bare en vandretur i 

det nordlige Spanien.  

Det er frisk luft - og ikke i almindelig fysisk forstand, men frisk luft til sjælen. 

Måske har du endnu ikke besluttet dig for, om du skal tage ned og gå på den famøse Camino de Santiago,  

og netop derfor har jeg skrevet denne bog til dig, så du om ikke andet har et bedre grundlag for din  

beslutning. 

Bogen er den første i en serie om, hvordan det er rent faktisk at være på selve caminoen.  

Den er skrevet ud fra de noter, jeg selv har taget hver dag på mine ture dernede. Og ud over mine  

oplevelser af områderne og menneskene, jeg møder på min vej, vil jeg også komme ind på praktiske ting 

som økonomi m.m. 

Formålet med bøgerne er i hvert fald begge dele. De er ment som praktiske quickguides til dig, der har 

fået lyst til at prøve kræfter med en af de ældste og mest kendte vandreture i verdenshistorien.  

Og du kan endda få dig et godt grin undervejs – det lover jeg. 

Det er nu 5 år siden, jeg begav mig ud på første etape af mín Camino, og det har været en fantastisk rejse 

(igen) ned ad ”memory lane” blot at skrive disse bøger. Jeg er langt fra færdig med at gå på caminoen.  

Jeg har heller ikke travlt med at fuldende den. Og det synes jeg heller ikke man skal have.  

Der er mange måder at gå caminoen på. Nogle løber sågar. Nogle tager den på ski og andre på hest.  

Godt nok blev den oprindeligt fuldendt til fods af munke, der søgte syndsforladelse.  

[Læs mere om baggrundshistorien her].  

Det vigtige er, at man tager den på sin egen måde. Der er også lige så mange forskellige årsager til at gå 

på caminoen, som der er mennesker, der går den. I dag går ca. 400.000 på Camino de Santiago hvert år. 

Nogle af religiøse grunde, andre af sjælelige, andre igen for konditionen, det sociale osv. 

Personligt var det for mig blot lidt tid for mig selv. Tid og luft til at tænke over nogle ting derhjemme og 

bare gøre det helt alene. Godt nok møder man masser af mennesker på caminoen, men man bestemmer 

jo selv, hvor meget man vil have med dem at gøre.  

Jeg så en fordel i nogle dage at gå for mig selv og andre dage gå og snakke med nogle mennesker, jeg ikke 

kendte og måske aldrig så igen. Men det er op til den enkelte. 

Tag det, du kan bruge. Vi har alle brug for inspiration. Jeg selv har været inspireret af blandt andre danske 

Michael Bertelsen samt tyske Hape Kerkeling.  

Uanset hvad, så håber jeg, du får noget ud af denne.  

Jeg håber du tager afsted, og jeg håber du får lyst til mere… 

Buen Camino! :-)   

 

NB!  

Jeg har lagt ruter for hver etape fra Google Maps. Du kan ikke helt tage efter kilometer og tid, da Google ikke følger Caminoen. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Jakobsvejen



