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Første gang jeg hørte om Camino de Santiago var i 2004, hvor 
en bekendt fortalte, at hun havde brugt en måned i løbet af en 
sommer på at gå mere end 700 km gennem Nordspanien. På det 
tidspunkt fandt jeg det mildt besynderligt, at almindelige men-
nesker kunne nde på at bruge så meget tid på en vandretur, og 
at det måtte være folk, der havde en mere religiøs tilgang til livet 
end jeg kunne sætte mig ind i. 

Senere valgte min kæreste at bruge to uger på at gå en del af 
pilgrimsruten – en oplevelse, der gjorde så stort et indtryk på 
hende, at hun gentog turen et par år efter. Selv det var ikke nok – 
hun ville også dele oplevelsen med mig. Stadig kunne jeg ikke 
helt greje konceptet omkring at vandre afsted dag efter dag, når 
det ikke var drevet af behovet for åndelig renselse. På den anden 
side var udsigten til en måneds aktiv ferie i selskab med sin 
kæreste bestemt tiltalende, så jeg indvilligede i at følge trop.    

Jeg oplevede ikke nogen ophøjet spirituel åbenbaring eller kom 
nærmere en løsning på meningen med livet på min tur.  Men som 
for så mange andre viste det sig alligevel at være en rejse, der 
gjorde et uudsletteligt indtryk. Væk fra de vante omgivelser, uden 
særlige forpligtelser, med enkle daglige rutiner og ganske simple 
beslutninger, der skulle tages, gav et tiltrængt pusterum fra hver-
dagen, med nærmest terapeutisk effekt. Mødet med andre men-
nesker som pilgrimme snarere end direktører, skolelærere, 
arbejdsløse, sagsbehandlere, bagerjomfruer eller pensionister 
var også befriende. Man kunne få alle historierene om livsforløb, 
ideologiske overbevisninger osv. ved uddybende samtaler, men 
alle kunne mødes i øjenhøjde. Faktisk er en af de ting jeg fandt 
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mest markant på turen, hvor venligt mennesker kan behandle 
hinanden, når de gør sig blot en smule umage. Ikke en eneste 
gang oplevede jeg nogen hæve stemmen og skælde og smælde 
over et eller andet. Pilgrimmenes generelle hensynsfuldhed over 
for hinanden bunder formentlig i respekten for det oprindelige 
formål med rejsen. Det samme kan formentlig siges om de lokales 
accept af, at hundrede tusinder hvert år vader gennem deres 
lokalsamfund, med en opfattelse af at mødet med mange forskel-
lige mennesker er berigende snarere end en forstyrrelse.

Hvorfor skrive en bog? En uges tid efter vi var kommet hjem 
efter turen faldt jeg helt tilfældigt over Pilgrimsrejsen, en selvbio-
grask roman af Paulo Coelho. Det var en helt anden rejse, han 
havde gennemgået, både fysisk og spirituelt. Selvom det var et 
stykke fra romanens pointer, tog jeg mig selv i at dvæle ved 
beskrivelser af forskellige lokaliteter for at vurdere, hvor meget 
disse steder adskilte sig fra det jeg havde oplevet år senere. Det 
gik op for mig, at der kunne være en idé i at skrive en del af min-
derne fra min egen tur i en sammenhængende tekst. Det ville 
være en god måde at genkalde og fastholde nogle af de mange 
oplevelser undervejs på Caminoen – ikke mindst for min egen 
skyld. Det kan jo være, at jeg atter møder de samme lokaliteter en 
gang i fremtiden. Beskrivelsen er langt fra at levere en fyldest-
gørende gengivelse af de indtryk, som jeg k undervejs ved mødet 
med andre pilgrimme og lokale, og ikke mindst kulissen for de 
800 kilometers rejse, men bogen kan forhåbentlig give andre 
potentielle pilgrimsvandrere et indtryk af, hvordan Caminoen 
kan forme sig.  

Denne bog er opdelt i to hovedafsnit: det første er selve rejsebe-
skrivelsen, mens det andet indeholder svar på en række af de 
spørgsmål, der opstår efter man har taget beslutningen om at 
give sig i kast med pilgrimsvandring.

Jeg håber, at det der følger vil være med til at inspirere læseren 
til at tage på pilgrimsvandring – det er denitivt noget, der bør 
opleves.
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Rygsækken var pakket dagen i forvejen og pakkelisten løbet 
igennem et par gange for at sikre, at der ikke var en eller anden 
essentiel ting, som var glemt. Min rygsæk vejede omkring 11 kg 
med 1 liter vand i oppakningen, mens Vibekes lå på omkring 8 
kg. Vi gik de 2 km til stationen for at tage toget til lufthavnen. 
Det var faktisk første gang, jeg kom ud at gå med denne nyind-
købte rygsæk for ikke at tale om første gang, jeg i det hele taget 
gik med fuld oppakning, og det gjorde mig lidt spændt på, hvor-
dan skuldre og lænd ville have det, når vi nåede ud på 20 km for 
første gang.

Kun få ting på turen var denitivt planlagt, hvilket synes at 
passe til denne type rejse. Af praktiske årsager var afrejse- og 
hjemrejsedatoen fastlagt på forhånd, så præcis 31 dage efter 
afrejse havde vi en ybillet hjem fra lufthavnen i Santiago. 
Vibeke havde derfor bestilt ybilletter til Paris, togbilletter fra 
Paris til Bayonne, og videre til Saint-Jean-Pied-de-Port, hvor 
vores pilgrimsvandring skulle tage sin begyndelse. Vi ville 
ankomme til startdestinationen sent på eftermiddagen, og der-
for havde vi også booket overnatning på et såkaldt refugium 
eller på spansk: Albergue.  

Lad det være sagt med det samme; havde det ikke været for en 
særlig kvindelig taxi-chauffør havde vores Camino-rejse haft en 
anderledes og formentlig lettere frustrerende start.  Vi ankom 
noget forsinket med y til Paris, og derudover tog det tid at nde 
ud af hvilket tog, og ikke mindst hvilken type billet, der skulle til 
for at komme til Gare Montparnasse, hvor vores TGV til 
Bayonne skulle afgå. Vi fornemmede efterhånden, at vi var i 
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bekneb for tid, og besluttede os for at tage en taxi. Forrest på 
holdepladsen holdt en meget stor taxi indeholdende en meget 
lille kvinde, som dirigerede vores bagage og os selv ind i vognen. 
Da det lykkedes os at forklare hende, at vi skulle nå et tog 50 
minutter senere antog hendes ansigt en alvorlig mine, og vi 
fornemmede, at der blev trådt lidt ekstra på speederen. Talende 
for sig selv, og ind imellem i sin iPhone på fransk, så vi ikke for-
stod et kvæk, blev vi også mere og mere urolige i vore sæder. 
Efter noget tid bekendtgjorde vores chauffør på engelsk, at vi 
måske kunne nå det; ”... if we are lucky with the trafck!" Efter 
at have snoet sig behændigt gennem trakken på motorvejen, 
og kommet af på rette afkørsel var meldingen: "Maybe we are 
there two minutes before departure." 

Eiffeltårnet set fra en taxi, hastende mod Gare Montparnasse.
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Stadig så den foranliggende trak ikke lovende ud, men med 
en god blanding af snilde og held k vores lille chauffør guidet 
bilen jævnt fremad. Mine forsøg på at lette stemningen lidt ved 
at udpege Eiffeltårnet og Triumfbuen prellede helt af på Vibeke, 
og hun havde implikationerne af at misse toget tydeligt printet i 
ansigtet. 

Glippede toget, var pengene for billetterne spildt, og vi skulle 
desuden skaffe nye. Værre var det, at næste mulighed for at 
komme med TGV til Bayonne først kunne blive dagen efter (hvis 
der var plads), og vores reservation på det ofte fuldt bookede 
refugium i Saint-Jean-Pied-de-Port ville være gået tabt. Hvad 
jeg ikke var klar over på dette tidspunkt, var at miste en dag i 
tidsplanen ville have umådelig stor betydning for, hvorledes vi 
kunne gennemføre Caminoen. Den utrolige taxi-chauffør 
spurgte nu nærmere ind til vores afgang, og tog derefter kontakt 
til centralen. Et øjeblik senere, stadig navigerende i Paris' trak-
mylder, nævnte hun på hvilken perron vi skulle nde toget. Hun 
bad os derefter trække rygsækkene frem fra bagagerummet 
bagi, så vi kunne sidde klar til spring. 

Fem minutter før toget skulle køre pegede vores chauffør frem 
mod en høj bygning, som efter min mening lå meget langt væk. 
Så selvom hun prøvede at berolige med: "We will make it," var 
det lidt svært at bevare optimismen. To minutter senere ordnede 
vi betalingen, stadig i fart mod stationen. I min taknemmelighed 
over hendes engagement forsøgte jeg at give €20 udover de 7 
hun k i drikkepenge da vi afregnede, men det afslog hun blankt 
med: "I am just doing my job. I will have a tip, but I am not a 
thief." Kort tid efter hakkede vores frelsende engel bremserne i 
lige uden for indgangen, hoppede ud af vognen og råbte, at vi 
skulle følge efter hende. 

Oksende afsted med vores rygsække dirigerede hun os direkte 
til perronen, hvor toget endnu holdt, og med et stort tak og et 
vink hoppede vi om bord på toget – i sidste minut. Efter at have 
travet ti vogne frem fandt vi vores pladser, som var midlertidigt 
optaget af folk som pænt skulle overtales til at overlade sæderne 
til os. Måske forståeligt, for uden gyldig pladsbillet var der 
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udsigt til 6 timer stående eller siddende på gangen. Lettede 
kunne vi tage plads og begynde at føle, at et af vores livs rejser 
var ved at begynde.

Efter et problemfrit skift til en bus i Bayonne (normalt afgår 
der tog herfra) kunne det franske landskab nydes i et noget 
langsommere tempo end fra TGV'en. Efter at have trukket ryg-
sækkene ud af bussen fulgte vi grupper af ligesindede rundt i 
Saint-Jean-Pied-de-Port, ind til vi kom til det refugium, Beilari, 
hvor vi havde bestilt en køje for natten. 

Jeg skulle hurtigt komme til at revidere min opfattelse af 
Caminoens refugier. Først så jeg det blot som et sted at kravle i 
soveposen, men det er langt fra at dække betydningen af disse 
overnatningssteder. Inden det første skridt som pilgrim, hand-
ler det i høj grad også om socialt samvær, og giver mulighed for 
at dele oplevelsen med andre, blandt andet under indtagelse af 
aftensmad, der ofte udgøres af den ind imellem berygtede pil-
grimsmenu. Det kom vi på bedste vis til at opleve allerede første 
aften. 

På Beilari var der samling af alle refugiets vordende pilgrimme 
– en enkelt havde dog været undervejs i mange kilometer.
Refugiets hospitalero opfordrede til en leg, hvor en imaginær
bold blev kastet fra den ene til den næste deltager, og modta-
geren skulle præsentere sig ved navn og ophavsland inden bol-
den blev sendt videre. Da præsentationsrunden var slut, gentog
seancen sig endnu en gang – denne gang skulle hver især kort-
fattet beskrive, hvorfor de ville begive sig ud på Caminoen. En
amerikaner, tydeligvis inspireret af lmen The Way, havde
begivet sig til fods fra USA med sin afdøde kones aske i oppak-
ningen, samt en guitar – som han senere spillede et par numre
på. Et fransk venindepar tog Caminoen bid for bid, og gik en uge
hvert år. De var startet et par år tidligere fra et sted i Frankrig. To
fædre, en russer og en irer, havde hver især gået Caminoen
tidligere og havde nu lejlighed til at gå i alt fald en del af den med
deres respektive døtre. En australier havde i sidste øjeblik byttet
fejringen af et skarpt hjørne med en tour i Europas hovedstæder
på prominente hoteller med en mere ydmyg vandretur gennem
Nordspanien. Hver havde sit lille tvist på historien om, hvorfor
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de sad på et sydfransk refugium netop denne aften. Vibeke 
berettede kort, at hun havde gået to gange tidligere fra León, og 
syntes, at det var en oplevelse hun gerne ville dele med sin 
mand. Da det blev min tur kunne jeg blot tilføje, at jeg var blevet 
trukket med ind i dette, uden nogen særlig forestilling og for-
ventning til de næste uger, men med et åbent sind. Og i virkelig-
heden havde jeg ikke gjort mig de store forestillinger om hvad 
det var jeg gik ind til andet end, at det var en god mulighed for at 
holde en aktiv ferie og være sammen med kvinden i mit liv i en 
hel måned i træk.

Den første oplevelse med at sove i køjesenge i et rum med 7 
andre mennesker var en blandet en af slagsen. Forventningerne 
til hvad der skulle ske næste morgen rumsterede og gjorde det 
svært at falde helt til ro i overkøjen. Det blev så ikke gjort nem-
mere af, at efter kort tid indledtes en snorken, der i løbet af nat-
ten blev til en hel lille symfoni. Jeg havde gjort klar med mp3-
afspiller, men selv ikke tysk heavyrock i høretelefonerne kunne 
hamle op med den ene "supersnorker", som Vibeke efterfølgen-
de brugte som betegnelse for de, gerne ældre mænd, der kunne 
holde en hel sovesal beskæftiget det meste af en nat. 
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Dag 1

Saint-Jean-Pied-de-Port

Roncevalles
24,9 km

Det var mildt sagt ikke veludhvilet jeg kom ud af soveposen og 
gik i gang med at pakke rygsækken, klædte mig på, og ellers 
gjorde mig klar til den første vandring. Selvom jeg syntes, at det 
gik rimeligt glat med at klargøre rygsæk mm. var det én af de 
ting, som kom til at køre mere effektivt og hurtigt efterhånden 
som det blev en rutine. Vibekes tip om at have håndklæde, toi-
letting og skiftetøj liggende klar gjorde, at syvsoverne omkring 
os blev forstyrret mindst muligt. En anden ting, der adskilte sig 
fra min hverdagsrutine var at tage det daglige bad om eftermid-
dagen i stedet for om morgenen. Endnu en ting, der gør, at man 
kommer hurtigere ud på dagens væsentlige gøremål, og det er 
faktisk efter en god dags vandring, at man har mest brug for at 
få skyllet sved og snavs af kroppen. 

Inden dagens vandring tog sin start, spiste vi lidt morgenmad 
(noget vi kun gjorde undtagelsesvist fremover), k en færdig-
smurt madpakke med, og k ønsket god tur til de som ikke var 
smuttet uden at tanke op ved morgenbordet. Ude på gaden 
måtte vi spørge om retningen, og en smilende lokal viste os den 
rette vej. Herfra var vores Camino så for alvor i gang. På vej ud af 
byen var det muligt at vælge mellem to ruter mod Roncevalles 
(eller Roncevaux på fransk). Den 'lette' vej gennem Valcarlos-
dalen anbefales dog kun i tilfælde af rigtigt dårligt vejr, særligt 
om vinteren. Tanken om at skulle passere over Pyrenæerne lød 
også som en mere tillokkende udfordring, så der var ingen tvivl 
om, at vi skulle ad Napoleonsruten. 

Morgenvejret var helt perfekt, med solskin og klar udsigt til det 
frodige landskab, så stemningen var helt i top fra start. Allerede 

Honto - Orisson

13



her i løbet af turens første timer blev det åbenlyst, hvor vigtigt det 
var at være velforsynet med drikkevarer. Med bagage på ryggen, en 
god stigning i ny og næ og solen fremme, blev der svedt godt. Det 
gjaldt mig selv, men også Vibeke og det var også synligt på de este 
andre vi mødte her. I dagens anledning havde jeg en bomuldsun-
dertrøje på, og den var hurtigt gennemblødt af sved, og fremover 
benyttede jeg udelukkende T-shirts med svedtransporterende og 
hurtigtørrende egenskaber. To halve liter vand er med få undtagel-
ser rigeligt til at nå fra et optankningssted til det næste. 
Sædvanligvis er der vandposter med jævne mellemrum undervejs. 

Det virkede måske en smule akavet de første par gange, men 
stort set hver gang stødte på andre pilgrimme blev der hilst med 
et ”buen Camino” – en lille gestus, der gjorde, at man hurtigt 
følte sig som en del af dette vandrende fællesskab. Det er nok 
ikke en overdrivelse, at vi kom til at udveksle over tusind ”buen 
Caminos” undervejs på turen til Santiago.

Solskinsvejr og en malerisk baggrund. Den perfekte start på Caminoen.
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