


Dag Da to Eta pe km Til ba- Rest Si de
gelagt

 1. 24. april Pamplo na - Pu en ta la Rei na......................................21 21 676 4
 2. 25. april Pu en ta la Rei na - Estel la............................................24 45 652 4
 3. 26. april Estel lea - Los Ar gos ...................................................21 66 631 5
 4. 27. april Los Ar gos - Lo gro ño ..................................................27 93 604 5
 5. 28. april Lo gro ño - Na vare te....................................................15 108 589 5
 6. 29. april Na vare te - Azo fra .......................................................23 131 566 6
 7. 30. april Azo fra - San to Do min go ............................................14 145 552 6
 8. 1. maj San to Do min go - Be lora do........................................22 167 530 6
 9. 2. maj Be lora do - San Ju an de Or te ga.................................24 191 506 7
10. 3. maj San Ju an de Or te ga - Bur gos ....................................30 221 476 7
11. 4. maj Bur gos - Hor nil los ......................................................18 239 458 7
12. 5. maj Hor nil los - Ca stro jeriz ................................................21 260 437 8
13. 6. maj Ca stro jeriz - Fró mista.................................................25 285 412 8
14. 7. maj Fró mista - Car rión de los Con des .............................18 303 394 8
15. 8. maj Car rión de los Con des - Cal za dil la de la Cu e za .......17 320 377 9
16. 9. maj Cal za dil la de la Cu e za - Sa ha gún..............................19 339 358 9
17. 10. maj Sa ha gún - El Bur go Ra nero.......................................19 358 339 9
18. 11. maj El Bur go Ra nero - Man sil la de las Mu las ..................19 377 320 10
19. 12. maj Man sil la de las Mu las - Le ón .....................................20 397 300 10
20. 13. maj Le ón - Vil la dan gos del Pára mo .................................19 416 281 10
21. 14. maj Vil la dan gos del Pára mo - Ho spi tal de Ór bi go ..........12 428 269 11
22. 15. maj Ho spi tal de Ór bi go - Astor ga.....................................17 445 252 11
23. 16. maj Astor ga .........................................................................0 445 252 11
24. 17. maj Astor ga .........................................................................0 445 252 12
25. 18. maj Astor ga - Ra ba nal del Ca mi no ..................................21 466 231 12
26. 19. maj Ra ba nal del Ca mi no - Ri e go de Am brós...................20 486 211 12
27. 20. maj Ri e go de Am brós - Ca ca be los ...................................25 511 186 13
28. 21. maj Ca ca be los - Tra ba de lo...............................................17 528 169 13
29. 22. maj Tra ba de lo - O Ce breiro .............................................19 547 150 13
30. 23. maj O Ce breiro - Tri ca ste la ..............................................21 568 129 14
31. 24. maj Tri ca ste la - Sar ria .......................................................18 586 111 14
32. 25. maj Sar ria - Fer reiros ........................................................14 600 97 14
33. 26. maj Fer reiros - Ven tas de Narón ......................................20 620 77 15
34. 27. maj Ven tas de Narón - Pa las de Rei.................................12 632 65 15
35. 28. maj Pa las de Rei - Me li de .................................................14 646 51 15
36. 29. maj Me li de - Ar zuá ............................................................14 660 37 16
37. 30. maj Ar zuá - Ar ca do Pi no .................................................20 680 17 16
38. 31. maj Ar ca do Pi no - Mon te de Go zo..................................14 694 3 16
39. 1. juni Mon te de Go zo - San ti a go de Com po ste la .................3 697 0 17
40. 2. juni San ti a go de Com po ste la ................................................ 17
41. 3. juni San ti a go de Com po ste la ................................................ 17
42. 4. juni Ca bo Fi ni ster re ............................................................... 18
43. 5. juni San ti a go de Com po ste la ................................................ 18
44. 6. juni San ti a go de Com po ste la - År hus ................................... 18

Ind hold

Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21!



Tre gange rejste vi til Ne pal. I 1998 gennemførte vi
Jomsom-trekket med egen oppakning. Året efter gik turen
rundt om Annapurna på tre uger med passagen af det
5.416 m eter høje Thorong La som det absolutte
højdepunkt, og endelig i 2001 kom turen til Langtang og
Helambu. De sidste to gange havde vi allieret os med en
bærer.

Alle tre ture bød på spændende oplevelser, vi nød den vilde 
natur, glædede os over nepalesernes store gæstfrihed og
hjælpsomhed og knyttede mange personlige venskaber.

Siden da har forholdene desværre ændret sig til det værre.
Maoisterne terroriserer befolkningen, kongen har fyret den
korrupte regering og forsøger selv at regere det fattige land.

På denne baggrund søgte vi en ny udfordring, og valget
faldt på Camino de San ti ago, Pilgrimsruten fra Pamplona til 
San ti ago de Compostela, en tur på ca. 700 km til fods.

På de følgende mange sider vil vi forsøge at beskrive nogle
af de mange smukke oplevelser, vi havde un der den lange
tur. 

Historien er fortalt  af

Inger Thrane

og

Børge Helmer

Re li ef i  Al ber gue "Qu atro Can to ne" i Be lora do



4 Ca mi no 2005

Lør dag den 23. april 2005, Dag 0

Hellerup – Pamplona
Ef ter en vel lyk ket kon fir ma tions fest kør te Mi cha el os til
Hel lerup sta tion. Her fra fort sat te vi med S-tog og Mal -
mø–to get til Ka strup luft havn. Tre kvar ter forsinket
afgang.

Klart vejr, smukt Dan mark skort. Ind imel lem og så et kig
på Syd ty skand og Syd frankrig. Sne klæd te bjerg top pe i
Pyre næ er ne.

Det var mørkt ved lan din gen i Ma drid. Vi hav de ind -
hen tet 10 mi nut ter af for sin kel sen. Om stig nin gen til lo kal -
fly ske te uden pro ble mer. Fra luft havnen i Pamplo na var
der gra tis bus til by en. I in for ma tio nen hav de vi få et et
kort med her ber get ind teg net. Det lå i den nor døst li ge del
af by en, så det var lidt af en spadsere tur. Et par ca na di ere
steg af under vejs og indlogerede sig på et luksushotel.

Der var hel dig vis plads på her ber get. Vi fik det før ste
stem pel i vort Cre den ti al og be tal te 5 € for op hol det. Der
var 10 kø jer i so verum met på 3. sal, hvor vi med ho spi ta -
lero ens lom me lyg te fik an vist to over kø jer. For en den af
gan gen var der en lille råkold opholdsstue.

Søn dag den 24. april, Dag 1

Pamplona – Puente la Reina
24 km

Man ge var i gang al lere de ved 6-ti den. Vi lå til ca. 6.30,
der var jo lidt at ind hen te.

Mor gen mad: In ger: en osterug brød, Bør ge: to ap pel si -
ner. 

Af sted ved ot te ti den. Under vejs køb te Bør ge et brød
hos en bag er og spi ste det under vejs. Vi skul le igen nem
he le by en for at kom me ud til Ci zur Me nor, et stort smukt
uni ver si tet som rå de. Alt så me get vel holdt ud.

Vi dere gik turen via Espar za, Per don pas set (750 m),
Uter ga, Muru zá bal, Oba nos til Pu en te la Rei na. Det var
en me get smuk og en me get pløret tur. På høj deryg gen
Si er ra del Per dón pro du cere de en lang stri be af store

vind møl ler strøm, og ud sig ten bå de bag ud og frem ad var
enestå en de. Det blæ ste koldt på top pen, så vi tog ik ke
imod eng læn derens til bud om en kop varm kaf fe.

Her fra gik det brat ned ad, og snart var det igen lunt, så
vi kun ne hol de en kort drik ke pau se. Vi hav de ik ke mad til
at hol de fro kost, så det blev til nog le mysli barer under -
vejs.

Ca mi no en er prin ci pi elt lagt som en sti, langt fra osen de 
bi ler. Men det be ty der, at den man ge, man ge ste der er
pløret som en ler grav. Man ge ste der måt te vi langt ud på
de til stø den de mar ker for ik ke at bli ve su get op af mud -
deret. An dre stræk nin ger var be lagt med store rul le sten
som på en tur langs en af de dan ske ky ster.

Da vi nå e de Oba nos (som vi fak tisk tro e de var Pu en te
la Rei na) var der ved at være ud solgt, men der var end nu
3 km af for cere.

Hel dig vis lå her ber get først i by en, så vi skynd te os at
ka pre en kø je. Vi blev beg ge vist ind i et "mand erum",
men In ger pro te stere de lidt og blev flyt tet ind til syv dan -
ske pi ger. Bør ge blev in de på "snor ke hol det. Lidt ud -
spæn ding og et varmt bad gjor de under vær ker.

Sam men fulg tes vi ned i by en for at fin de en for ret ning.
Alt var luk ket. Bør ge fandt dog en bar, hvor han fik da -
gens før ste rig ti ge mål tid mad og to her li ge glas ro sé vin.

In ger gik tid ligt i seng. Bør ge skrev dag bog og gjor de
regn skab. Han gik til køjs lidt over ot te.

Mand ag den 25. april, Dag 2

Puente la Reina – Estella
24 km
Op ved 6.30-ti den. Bør ge hav de so vet godt trods me gen
snor ken. Mor gen mad: mysli grød med mas ser af sukker.

Af gang 7.50. Over den smuk ke mid de lal der li ge bro. På 
grund af ve jom læg nin ger måt te vi ad man ge ”mid ler ti di -
ge” Ca mi no er. Sand syn lig vis gik vi der for no get læn gere
end de 24 km, som stod på vores Cre den ti al. Og det var
me get op og ned (fra 350 til 500 m), men hel dig vis ik ke så 
mud ret som i går.

Igen i dag man ge flot te ud sig ter, men og så me get mo -
tor vejs byg geri. Under vejs mø der man man ge an dre pil -
grim me, får en lil le slud der og ud vek sler må ske er farin -
ger. En pil grim med et æsel kun ne over ha le os op ad, men 
ik ke ned ad.

Godt træt te, men ik ke ud a se de, nå e de vi Estel la og
fandt hur tigt det kom mu na le her berg med 114 sen ge og
et hyg ge ligt køk ken. Vi fik beg ge en under kø je, men hvil -
ken under kø je! Kø jer ne stod me get tæt, og over kø jer ne
var så la ve, at man umu ligt kun ne sid de på under kø jen.

Vi fik hur tigt et til trængt bad og en kop ”græsk kaf fe”
bryg get på efter lad te bøn ner. Gik på ind køb i su per mar -
ke det. Frug tyog hurt, ro sé vin, to mat, og frank fur ter pøl -
ser. Mid dag: pastaret (efter ladt) + pøl ser + to mat ket chup 
(efter ladt) + to mat + god ro sé vin. Smag te ud mær ket.

I den sol ri ge gård kun ne man tør re tøj. Inter net for bin -
del sen var ”out of work”.

Bør ge kom i snak med et østrigsk ægtepar, Adi og Ger -
hild, da han skrev dag bog.
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Tirs 1dag n 26. april, Dag 3

Estella – Los Argos
21 km
Stort, hyg ge ligt, fæl les mor gen bord. Vi spi ste vores mysli
og yog hurt, de an dre hav de købt toast og mar me la de og
kaf fe. Af sted kl. 7.30. Vi hav de for ven tet en kraf tig stig -
ning, men blev po si tivt over ra sket over en jævn stig ning
og se nere en del ned ad og lige ud på me get bre de og
jævne veje.

Ved Bo de gas Ira che var der en ”kil de”, Fu en te de Ira -
che, med to ha ner, en med vand og en med vin. Beg ge
var, som tra di tio nen by der, til fri af be nyt tel se.

In gen mud der i dag. Kø ligt de før ste ti mer, se nere høj
sol og var me. I Vil la mayor de Mon jar dín blev vi til budt
kaf fe og cho ko la de i et re fu gium. So vepladser ne var blot
ma dras ser på et hæ vet gulv.

Her fra og til Los Ar cos (12 km) så vi ik ke et hus. Flot te
ud sig ter, store korn mar ker og enor me vin går de. Men så
en de lig duk ke de Los Ar cos op. Klok ken var 13.15. Vi kig -
ge de ind på det ”østrigs ke her berg”, men det var for dyrt:
6 €. Vi spurg te om vej og fandt det kom mu na le her berg,
som lå over for Ca sa de Cul tura. Var nog le af de før ste. 
Fik be sked om at sæt te støv ler ne uden for. Ho spi ta lero en
var bel gi er. Han tal te bå de fransk, tysk og en gelsk. På
gårds pladsen kun ne man be nyt te en vri de ma ski ne ef ter
den dag li ge tøj vask.

Igen dej lig varmt bad og tøj vask. En lil le for gæ ves ind -
købs tur til by en. Alt luk ket. Su per mar ke det åb ne de kl. 18
ef ter si esta en.

Hyg ge de os med cho ko la de og ro sé vin fra i går. Gik se -
nere i su per mar ke det og køb te yog hurt og ba na ner. Bør -
ge fik sin af tens mad i restauran ten ved tor vet: spa get ti bo -
log ne se og et glas San Mi gu el til 6 €. Spi ste sam men med
de tre pi ger fra År hus. Bør ne ne le ge de uden for.

I seng lidt før 21.

Ons dag den 27. april, Dag 4

Los Arcos – Logroño
27 km
Op før seks. So lid mor gen mad med yog hurt, mysli og ba -
nan. Af sted kl. 6.40. Til pas kø ligt. Må ne skin og flot so lop -
gang.

Ef ter ca. 7 km i San sol. Fort sat me get store korn mar ker
og kæm pe vin går de, alt sam men me get vel holdt. Og så
på den ne stræk ning man ge flot te ud sig ter. På vej mod Vi -
a na fulg te vi over en læn gere stræk ning ef ter tre bra si li a -
nere, som gik på lan de ve jen og slap der for for lidt af stra -
badser ne på Ca mi no en. Sti en er man ge ste der me get
ujævn med store lø se sten.

I Vi a na holdt vi mid dags hvil på en lil le plæ ne midt i by -
en og spi ste den med brag te fro kost. Et fransk par do nere -
de to do nuts til os hver. Se nere kom de tre År hus-pi ger til.
Al le be nyt te de pau sen til at luf te  tæ er!

Nu var der kun 9 km til Lo gro ño. Vi kun ne se by en på
lang af stand, men den kom kun lang somt nær mere. Ef ter
en lang stig ning gik det en de ligt ned ad til Ebro-flo den.
Her for la der man Na var ra og træ der ind i Rio ja. Her ber -
get lå hel dig vis ik ke langt fra flo den, og vi kun ne skri ve os
ind som nr. 11 og 12. (Kl.14.45).

Ho spi ta lero en var en me get myn dig her re (skran ke pa -
ve), men her ber get fun gere de ud mær ket, go de ba de for -
hold og vel fun geren de køk ken. Fin be lig gen hed nær by -
mid te og Ebro-flo den.

Ef ter bad og tøj tør ring spi ste vi ”af tens mad” kl. 16, spa -
get ti, bru ne ris og pøl ser fra i går.

Se nere en god by tur. Før st til su per mar ke det ”Mo na co” 
og bag ef ter et glas fad øl på en for tovs restaurant. Det var
hel lig dag, så al le var i pænt tøj og nød det go de som mer -
vejr. Her ef ter en tur til Ebro-flo den, hvor folk pro me nere -
de, kør te på cy kel el ler løb kon di. Fra bro en over flo den
kun ne vi fo to gra fere tre stor kere der på nog le hø je pæ le.

Hjem me igen send te vi e-mails, skrev dag bog, la ve de
regn skab og gik i seng, In ger ved 20-ti den, Bør ge ca.
21.30.

Bør ge nå e de li ge at fal de, da han var på vej ned ad
trap pen ef ter at ha ve været op pe at bør ste tæn der. Slap
med en bu le i pan den trods den lange fly ve tur.

Tors dag den 28. april, Dag 5

Logroño – Navarrete
15 km
Vores østrigs ke nabo var ude af kø jen al lere de kl. 5. Vi lå til
6.30. Sæd van lig mor gen mad. På vej kl. 7.35. Tem pera -
tur ca. 12°.

Der var me get at se på gen nem by en, bu tik ker og le -
ven de men ne sker. Gen nem et me get stort og smukt an -
lagt par kom rå de, se nere ad en bred as fal teret tra fik fri sti
med kon di lø bere og en kel te mo tions cy kli ster.

Over et pas langs med mo tor ve jen. Lidt bor te en by på
en bak ke top, med en stor bo de ga, ”Ja co ba”. Vi reg ne de
med at skul le gen nem by en og vi dere, men fandt hur tigt
ud af, at vi var kom met til Na var re te. Her ber get lå midt i
by en med kir ken og råd hu set som na bo er. Man åb ne de
først kl. 14, og vi var der al lere de kl. 11.30-ti den, så vi fik
lov til at sæt te vore ryg sæk ke ind i gan gen.

Gik til bag eren og køb te cho ko la de do nut og til køb -
mand en og supplere de med vin, fær dig ris ret, ba nan og
cho ko la de. Drak lidt vin, mens vi ven te de på, at ho spi ta -
lera en skul le luk ke op. Imens kom an dre pil grim me til.

In gen støv ler på her ber get! Måt te og så her efter la des i
gan gen. Pak ke de ud og gik i bad (ren ru ti ne). Va ske de tøj
og drak efter mid dags kaf fe med cho ko la de og kiks. Slap -
pe de af i op holds stu en.

Af tens mad kl. 18. In ger kog te spa get ti og kryd re de med 
løg og hvid løg. Bør ge var me de ma den i mi kro ovnen og
drak ro sé vin til.

Gik af ten tur i by en, først til den nær lig gen de kir ke. Den
var stor, mørk og kold, men næ sten for gyldt over alt!
Smuk ke blyind fat te de ru der. So len skin ne de, og det var
varmt som på en dansk som mer dag. Vend te se nere til ba -
ge til kir ken for at høre mes sen. Mød te en ha sten de
pastor, men kun ne ik ke se ham i kir ken. Det lød som om
mes sen var bån det og blev sendt over høj ta leran læg get.

Nød so lens sid ste strå ler, mens bør ne ne le ge de på
pladsen for an kir ken. I seng ved 21.30-ti den.

Vand el ler vin i
ha ner ne ved 
kil den i
Bo de ga Ira che

Fast ar bej de:
Dag bogs skriv ning
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Fre dag den 29. april, Dag 6

Navarrete – Azufra
23 km

Op kl. 6.10. Obli ga torisk mor gen mad. Ryg sæk ken var
pak ket. Ud kl. 7.13. Al lere de varmt fra mor gen stun den.

Først op-op til Na var re te Al to (ca. 650 m) med fyr re -
skov og me get spal te de, rø de klip per. Se nere vin mar ker
over alt. Sær de les vel ple je de. Ved 15 km-mær ket vi ste pi -
len til høj re, men her var et hegn og en ud grav ning. Vi
fort sat te frem ad, men fandt in gen pi le. Måt te til ba ge igen
for at fort sæt te paral lelt med hoved ve jen.

Mod Ná jera at ter vin mar ker (Rio ja) med en slags le va -
da er, ik ke som på Ma deira,  men ce men tren der på kor te
søj ler. I Ná jera fandt vi her ber get, som først åb ne de kl. 15, 
og klok ken var kun 12. Så vi tog støv ler ne af ved flo den,
spi ste vores fro kost, og be slut te de at for sæt te til Azu fra,
end nu 6 km. Først en lang stig ning, men som det me ste af
da gen på as falt.

Vi var fri ske ef ter mid dags hvi let, og an kom til her ber get
i Azu fra kl. godt 14. Me get nyt kom mu nalt her berg med
dob belt værel ser. Det var mere van drer hjem end al ber -
gue.

Bad og tøj vask. Sol og varm blæst tør re de hur tigt. Af -
tens mad med ris fra køk ke net+kød tern. Her til Rio ja rød -
vin. Bra si li a ner ne og spa ni er ne tal te me get højt.

Ind køb i ”su per mar ke det” (land hand len), be søg i den
en kle kir ke, dag bogs skriv ning og i seng ca. 21.

Lør dag den 30. april,  Dag 7,

Azufra – Santo Domingo 
de la Calzada
14 km

Let at pak ke ryg sæk i dob belt værel set. In gen lys i spi -
serum met, me get hyg ge ligt.

Af gang kl. 7.05. Fulg tes med østri ger ne Ger hild og Adi
et lil le styk ke vej. Lang stig ning (ca. 250 m) til Rio ja Al to,
et splin ternyt golf cen ter (ca. 9 km). No get æn dret land -
skab, mere korn og grøn sa ger. Van dings an læg over alt.

San to Do min go kun ne ses ”fra luf ten” på lang af stand.
By en så me get mo der ne ud, men da vi kom der ned,
fandt vi ud af, at der var man ge hyg ge li ge ga der og
pladser med me get gam le hu se.

Her ber get lå næ sten na bo til kir ken i et me get gam melt
hus. Vi var de før ste, klok ken var kun 11, så vi fik seng nr.
1 og 2 i det me get spe ci el le so verum op pe un der ta get.
Rum met var op delt med skil le væg ge, så man fik en for -
nem mel se af so fa er el ler en ca fé.

Fro kost på sol be skin net plads. Se nere en tur rundt i den 
smuk ke by med en ave nue kan tet af to ræk ker skyg gen de 
pla tan træ er. Folk nød fri da gen og hav de ta get bør ne ne
med i det var me sol skin. Vi fik ik ke set ”høn se går den” i
ka te dra len. Under et med den uskyl di ge un ge mand, der
blev vakt til li ve, da dom merens hø ne på mid dags bor det
be gynd te at da ske med vin ger ne, skul le og så været
hændt i San to Do min go.

In ger fik en god efter mid dags lur. Bør ge gik en tur, kig -
ge de ind i kir ken, fik en kop ca fé con le che et sted og et
glas claret te et an det sted. In ger la ve de en kryd ret pastaret 
ved 17-ti den. Ved at ten ti den gik vi en tur. Kom ind i kir -
ken trods en stor be gra vel se. Fandt en bar, hvor Bør ge fik
lidt at spi se, to bo ca dil los med pøl se og et stort glas claret -
te.

Se nere nød vi en is, mens vi iagt tog fol ke li vet, blandt
an det de tre lan de vejs rid dere, vi hav de set på alberguet.
Den ene solg te la krids rod, den an den spil le de mund har -
mo ni ka og den tred je tig ge de pen ge i sin store hat.

Hjem me ved 20-ti den. Tal te lidt med Ma le ne, fy sio tera -
peu ten fra Kol ding, og gik til ro ved 21-ti den.

Søn dag den 1. maj (mors dag),  Dag 8

Santo Domino 
de la Calzada – Belorado
22 km

Mor gen træng sel, alle vil le tid ligt af sted. En af lands try ger -
ne hav de stjå let et bæ ger yog hurt fra Ma le ne, og nog le
hav de druk ket det me ste af en li ter af hen des juice. Et tysk
æg te par hav de fået stjå let alt deres morgenmad.

Af gang kl. 6.55. Tem me lig koldt. So len var læn ge om at 
kom me frem. Det gjor de ik ke spor, for da sky er ne en de lig
for svandt, blev det me get varmt.

Kun små stig nin ger, og flere små by er gjor de ve jen af -
vek slen de. Igen korn og grøn sa ger. Mid dags pau se på en
grøf te kant i Vil la mayor del Rio med bare tæ er. Her fra 4-5
km til må let, Be lora do. Re fu gi et ved kir ken var ik ke åb -
net, så vi fort sat te til do na tions her ber get Cu atro Can to -
nes. En sød norsk jen te bød os vel kom men til et me get
gam melt, men restaureret, hyg ge ligt her berg. In ger fik
koldt bad, Bør ge varmt.

Og så her var der støv le frit. Den lil le gård ha ve var hyg -
ge lig, og det var stem nin gen i det he le ta get. I kø jerum met 
på tred je sal var der 24 kø jer, men for bav sen de ro ligt.

En god kop varm Ne sca fé i køk ke net og en lil le
spadsere tur i by en om efter mid da gen.

Bør ge spi ste på Bou le var drestauran ten, en da gens me -
nu til 8 €. I Spa ni en spi ser man me get sent, ger ne ved
21-ti den. I Bou le var drestauran ten åb ne de man dog al -
lere de kl. 20. Bør ge ven te de på tor vet til klok ken var lidt i
20. I baren var der stor ak ti vi tet, fa mi li er mød tes og spil le -
de kort, blandt an det.

I restauran ten på før ste sal var der næ sten fyldt. Man
var åben bart be gyndt før den an non cere de tid. Ma den
og vi nen kom hur tigt. Vær ten og vær tin den su se de af
sted mel lem køk ken og restaurant. En spansk ”Me nu” 
be står ty pisk af tre ret ter, for ret, hoved ret og des sert. Her -
til drik ke varer og brød. Drik ke varer ne kan være en fla ske
vin, øl el ler vand. Pris: fra 6 til 10 €. Bou le var drestauran -
tens for ret var mixed pa el la. Hoved ret kal ve fi let med
pom mes fri tes og lidt ”kogt” to mat, og des ser ten cho ko la -
deis med nød der.

En af de me get store vin mar ker i Rioja
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Mand ag den 2. maj, Dag 9

Belorado –
San Juan de Ortega
24 km

Ef ter en hyg ge lig mor gen mad med kend te an sig ter af sted
kl. 7. Me get kort mel lem de før ste lands by er. Vil la fran ca
(12 km) nå e de vi på 3 ti mer. Køb te brød, skin ke og ba na -
ner til fro ko sten.

Nu be gynd te en kraf tig op stig ning til Pi co Val bu e na
(1.162 m). Her fra var der end nu 8 km gen nem skov (læ -
bæl te vej). Ve jen sy nes ik ke at få en de, men vi nå e de al li -
ge vel San Juan de Ortega kl. 13.

Her lig ger kun kir ken, re fu gi et og et værts hus. Re fu gi et
er me get en kelt ind ret tet, kun to so ve sa le og bad og toi let.
In tet op holds rum, in tet køk ken. In ger fik igen koldt bad,
Bør ge varmt. Hel dig vis skin ne de so len, så man kun ne
op hol de sig ude i det fri. Der var kø ligt in den dørs, og det
blæste udendørs.

In gers fød der var is nen de kol de, men hun fik dem var -
met af en østrigsk da me med me get var me hæn der.

Æg te par ret med den lil le dreng, som vi mød te i Los Ar -
cos, var der og så, men de fort sat te ved 16-ti den. An dre
tog en taxa videre.

Kl. 19 var der pil grims mes se i den kol de kir ke. Vi var vel 
en 30 men ne sker, som over være de mes sen, som blev
holdt af en æl dre, hyg ge lig pa ter. Selve mes sen var en ru -
ti ne, men ef ter ri tu a ler ne for tal te han be gej stret om pil -
grim stra di tio nen. En bra si li ansk pige oversatte til engelsk.

Ef ter mes sen gik vi over i ”sog nerum met”, med brin -
gen de en gry de fuld løg sup pe og emal jere de spi se kar. 12
na tio ner sam let. Præ sten fik nog le af de til ste de væren de
til at syn ge en sang og to pi ger til at dan se fan dan go.

Og så var det sen ge tid: 20.30. In ger måt te ha ve tæp pe
på for at hol de var men.

Tirs dag den 3. maj, Dag 10

San Juan deOrtega –
Burgos
30 km

Op kl. 6 i mør ke. Mor gen mad i nog le gam le læ nesto le i
for lo ka let: In ger mysli og vand, Bør ge tørt brød og en
banan.

Af gang kl. 6.35. Bag eren i Ata pu er ca hav de på en tav le
i San Ju an an non ceret med, at han hav de mor ge nå bent.
Her fik vi kaf fe med et me get mæt ten de but ter dejs brød
(fyld: varm skin ke og ost). Her fik vi var men. Det var kun
11°, så vi nød det, da so len endelig kom frem.

En en kelt stig ning til Ma ta gran de (1.082 m) klare de vi
fint. Og så gik det ned ad næ sten re sten af ve jen. Al lere de
på lang af stand kun ne vi se Bur gos, og in den læn ge var vi 
i Vil la fria, en for stad til Bur gos. Nog le hav de talt om at ta -
ge bus nr. 8 de sid ste 5 km. Vi mod stod fri stel sen og gik
hele vejen gennem Burgos.

Mød te et skilt med hen vis ning til et re fu gium midt i by -
en. In ger in spi cere de det og syn tes, der mang le de et køk -
ken. Hun fik et by kort med hen vis ning til det kom mu na le
her berg i den vest li ge en de af by en. Gik gen nem he le den 
smuk ke by, langs Rio Ar lan zón og an kom til her ber get kl.
13 efter godt 6 timers vandring.

In ger fik et bad(varmt!) og in den si esta luk ke tid kl. 14
gik vi til su per mar ked og bag er (ca. 10 min.) Og køb te ind
til fro kost og af ten. Godt, mørkt brød i ste det for ly se bag -
u et tes uden smag .

Her ber get, der var byg get som træ barak ker, hav de ik ke 
køk ken, men ny de li ge ba derum (1 bru ser og 2 toi let ter pr. 
køn), en op holds stue (varm) med tre bor de og to gra tis
com pu tere. Vi fik skre vet en mas se e-mails, fik plan lagt
næ ste eta pe, spi ste fro kost med god ro sa do vin, slap pe de 
af og spi ste af tens mad og sendte flere mails.

Der var 18 kø jer i vores rum, 96 i alt. In ger sov kl. 20.
Bør ge tog et sent bad og sov kl. 20.30.

Ons dag den 4. maj, Dag 11

Burgos –
Hornillos del Camino
18 km

Da vi kl. 7 ef ter mor gen ma den var på vej ud, kom læ ge -
am bu lan cen. En æl dre mand var ble vet syg. Det var mu -
lig vis et nyre sten san fald, og han blev kørt til ho spi ta let.

Her ber get lå i den vest li ge ud kant af Bur gos, så vi var
hur tigt ude på lan det. Her var man ge træ er, og vi kom og -
så gen nem den den første løv træs plan ta ge på turen.

Ef ter Ar lau zón vi a duk ten med en mo tor vej stun nel gen -
nem bak ken be gynd te et mere øde land skab. Ef ter Ra bé
de los Cal za das var der en lang stig ning over et kal kland -
skab. Al le mar ker var hvi de. 2-3 km før Hor nil los gik det
brat ned ad. Vi lan de de i Hor nil los kl. 13.

Re fu gi et ved kir ken var luk ket. I den nær lig gen de bar
for tal te de hol land ske da mer (som vi mød te før ste gang i
Pamplo ma), at nøg len kun ne hen tes hos borg me steren
hen ne i ga den. Vi fandt ham ef ter lidt spør gen. Han skrev
os ind, stemple de vore cre den ti als og vi ste os rundt i re fu -
gi et. Der var bå de køk ken og bad.

Ef ter be søg hos køb mand en la ve de In ger af tens mad og 
po se sup pe til fro kost næ ste dag.

In ger fik et bad, og Bør ge va ske de tøj. Ef ter over sky et
og 13° på ve jen til Hor nil los skin ne de so len igen, og dag -
bo gen kun ne skri ves uden for. Men hen ad 16-ti den fik vi
den før ste by ge, så al le måt te træk ke in den dørs. Tø jet var
hel dig vis næ sten tørt.

Ved 17- ti den gik vi i kæl der køk ke net og til bered te af -
tens ma den, spa get ti med hvid løg. Bør ge fik en øl til. Ca.
18.30 krøb In ger til køjs for at hol de var men og for at læ se 
den spæn den de bog, hun tog med fra her ber get i Bur gos, 
Um ber to Ecos ”Øen af i går”.

Ma le ne og to an dre dan ske pi ger, An et te og Li se lot te
duk ke de og så op.

Bør ge gik en tur til den nær lig gen de bar og fik et glas ro -
sa do og to muf fins. Man ge fra re fu gi et spi ste me nu til 8 €,
med vin og brød. Hjem og i seng ved 20.30-ti den.

Pa teren ser verer løg sup pe
ef ter pilgrimsmessen Ru te kort på muren
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Tors dag den 5. maj, Dag 12

Hornillos – Castrojeriz
21 km

Hyg ge lig mor gen mad i kæl der køk ke net. Af sted kl. 7 med
godt mod og fri ske kræf ter, men hvor var det dog koldt,
kun 8°

 
oppe på høj slet ten. Fladt så langt øjet rak te og in -

gen byer, kun korn mar ker. Kun få pau ser, for det var for
koldt at sid de stil le. Ef ter 11 km i Hon ta nas. Her fra fulg te
vi lan de ve jen gen nem en dal med et helt an det land skab
med gam le lan de vejt ræ er og afvekslende marker.

Ca stro jeriz kun ne vi se på 3-4 ki lo me ters af stand, en ret
stor by med to kir ker. Det var fort sat me get koldt, og vi fik
og så et par drå ber regn under vejs. I by en kig ge de vi først
ind i det her berg, som vi hav de set om talt på et op slag i
Hor nil los. Det var en gam mel byg ning un der restaure -
ring. Det ene ste go de var nyind køb te spring ma dras ser.

Vi fort sat te og fandt det kom mu na le her berg ved Pla za
Mayor. Her blev vi hjer te lig mod ta get som de før ste (kl.
var ca. 11.15). Den me get flin ke ho spi ta lero var ved at
gøre rent. Han skul le se nere til by en og over lod ind skriv -
nin gen af ny pil grim me til os. 

In ger fik et bad i det flot te ba derum. Vi gik der ef ter på
ind køb i su per mar ke det”og købte brød, skin ke, øl, cho -
ko la de og bananer.

Fro ko sten spi ste vi i for rum met. Her var man ge ”gra -
tisting”: Ne sca fé, te bre ve, kiks, mar me la de og smør.

Efter hån den an kom man ge af vore ”ven ner” fra Hor -
nil los, blandt an det de tre dan ske pi ger, Ma le ne, An et te
og Li se lot te og An et tes span ske følgesvend.

Post kort køb te vi i en nær lig gen de alt mu lig for ret ning
med mas ser af trek kings ud styr - og brød.

Ved 19-ti den gik Bør ge til baren nede i by en. Det gjor de 
man ge af de an dre pil grim me og så, så de fyld te he le lo ka -
let. Fem na tio ner om sam me bord. Bør ge fik hvid løgs sup -
pe, kal ve fi let med frit ter og til des sert bud ding, de koreret
med cho ko la de og flø de skum. Her til mas ser af vi no tin to
(vi no me sa). Pris 10 €. Snak ken gik mun tert un der he le
mål ti det. En rig tig god stem ning. Bør ge nå e de li ge at si ge
god nat til Inger, da han kom hjem ved 21.30-tiden.

Fre dag den 6. maj, Dag 13

Castrojeriz – Frómista
25 km

Mor gen mad i det lil le hyg ge li ge for rum. In ger kun ne koge
vand til kaf fe. Af sted kl. 7 som sæd van ligt.

Det var koldt, kun 6°. En nat uden sky er hav de skabt
nat te frost. Der var rim på græs og plan ter og is på den
bro, vi pas sere de før en ca. 1 km lang op stig ning. Sik ken
ud sigt! Så var vi igen på høj slet ten, men i dag et me get
mere vari eret land skab. Se nere kom vi igen ca. 100 m
ned til ca. 800 m.o.h. Her føl te man sig helt hjem me med
min dre mar ker, træ er, små sko ve og let ku peret ter ræn.
Fro ko sten spi ste vi ved 11.30-ti den i Boa dil la del Ca mi -
no. Her fra var der kun 6 km til Fró mista.

Det sid ste styk ke vej før Fró mista fulg te vi Ca nal Castil -
la, en me get bred van dings ka nal, som kun ne føre vand til
de man ge rør, som var lagt ud på markerne.

Vi nå e de her ber get i Fró mista præ cis kl. 13 og fik beg ge
en under kø je. In ger gik straks i bad, og der ef ter gik turen
til køb mand en (su per mer ca do) ef ter fri ske for sy nin ger til i 
morgen. 

Her var der in tet køk ken. På en lil le re kog no scerings tur
ef ter et spi se sted fandt vi en bar med et stort ud valg af ret -
ter til 5 el ler 6 €. Her spi ste Bør ge ved 18.30-ti den. Gik
hjem og skrev dag bog til kl. 21. 

Lør dag den 7. maj, Dag 14

Frómista – 
Carrión de los Condes
18 km

Mysli en var slup pet op, så Bør ge mat te nø jes med yog hurt 
og ba nan. In ger hav de sit ”land gangs brød”. Igen en kold
mor gen ef ter nat te frost. In ger tog van ter på, Bør ge put te -
de hænderne i lommen.

I dag gik det li ge ud langs lan de ve jen næ sten som i det
dan ske land skab. Vi holdt drik ke pau se for hver 1½ ti me,
og nå e de frem til Car rión kl. 11 ef ter 18 km. Fandt ret hur -
tigt her ber get med 58 pladser. Vi var de før ste og fik to
under kø jer. In den da gen var gå et var 56 af 60 sen ge
besat.

På ve jen gen nem by en hør te vi mu sik og an non cering
over høj ta lere på by ens ta ge og så mas ser af nye land -
brugs ma ski ner langs for to ve ne. Der var mar ked i Car -
rión! I et stort telt var der bo der med salg af for skel li ge na -
tura li er, rø get kød, brød og ka ger, hon ning, aspar ges
m.m., og der var smags prø ver på me get af det. I en ni che
ved et hus solg te en da me ud af sin bed ste fars vin kæl der.
Hun bød på en smags prø ve af en gam mel Rio ja. Den
smag te himmelsk. Flotte vine kunne fås for 10-20 €.

Car rión var en ret stor og liv lig by med en mas se for ret -
nin ger og barer, så ti den gik hur tigt. Mar ke det hav de truk -
ket en mæng de spa ni ere til byen.

Bør ge træng te til et glas vin og fik med mø je og be svær
be stilt et glas ro sa do. Da han kom ud med det, pro te stere -
de en spa ni er og for tal te, at det var no get sprøjt! Han kom 
lidt ef ter ud med et glas ci ga les. Og han hav de ret, det
smag te me get bed re.

In ger prø ve de en ori gi nal pil grim skap pe. Den var bå de
for stor og for tung – og for dyr!

Der er gå et me get kom mer ci a lis me i Ca mi no en. Bør ge
spi ste til af ten i en nær lig gen de bar-restaurant sam men
med Ma le ne og Li se lot te. Næ sten al le gæ ster var pil grim -
me. Bør ges me nu: fyl dig sup pe med brød krum mer, stegt
bæk forel med frit ter og en bud ding top. Her til rødvin og
brød. Pris: 8 €.

På ve jen hjem sad det ty ske æg te par fra Ham burg ved
en bar. De in vi tere de på et glas øl.

Den flin ke og hyg ge li ge ho spi ta lero i Catrojeriz
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Søn dag den 8. maj, Dag 15

Carrión de los Condes –
Calzadilla de la Cueza
17 km

Mor gen tem pera turen me get til pas (in gen nat te frost). De
før ste 3-4 km gik på as falt vej, re sten på ste net, ujævn
grus vej, lige ef ter en li ne al, en rig tig me ze ta vej. Vi stred os
igen nem og an kom til Calzadilla kl. 11.

Her ber get lå først for i by en. Vi var igen de før ste og
kun ne frit væl ge vore under kø jer. Fik et varmt bad og fik
va sket en mas se tøj. Der ef ter fro kost i ”ha ven” ved swim -
ming po o len. Der var nu in gen pil grim me, som hav de ba -
de dragt i ryg sæk ken. Der var des vær re in tet køk ken, så vi 
måtte vente med at lave pastaret.

Her ber get ko ste de 6 €, men så var der og så fri e-mail,
som vi beg ge be nyt te de. By en var bare en kort ke de lig
ga de. Ho tel let (baren) lå ca. 200 m fra her ber get. Me nu
blev først ser veret kl. 20, så det blev tør kost ved swim -
ming po o len. En under lig for nem mel se, som pil grim at
sid de og spi se på kan ten af en svøm me pøl.

Bør ge ske je de ud med et glas ci ga les i baren. ”Kon -
toret” var låst. Der var kun so verum met at op hol de sig i,
så vi gik i seng kl. 20 - og sov godt.

Mand ag den 9. maj, Dag 16 

Calzadilla de la Cueza –
Sahagún
19 km

”Kon toret” var fort sat luk ket, så mor gen ma den blev ind -
ta get på sen ge kan ten. Ly set var hel dig vis ble vet tændt.
Det var el lers så dan næ sten hver mor gen, at ly set me get
sjæl dent blev tændt for ikke at gen ere dem, der vil le sove
læn ge. Og så kun ne man rode rundt og pak ke sin ryg sæk i
mør ke. Nog le brug te ir ri teren de pan de lam per. Vi hav de
hel dig vis en lil le di skret dio de lyg te.

Far vel til swim ming po o len kl. 6.50. Igen en kold mor -
gen, men land ska bet var ven li gere end i går, og en del af
turen gik på plan as falt, og de ste der, hvor sti en gik paral -
lelt med lan de ve jen, valg te vi as fal ten frem for den ste ne -
de sti.

I Le di gos mød te vi østri ger ne Ger hild og Adi og kig ge -
de ind i al ber gu et. Her sad Ma le ne og Li se lot te. De hav de
hyg get sig med fæl les spis ning i ha ven og vil le nu som vi til 
Sa ha gún.

Vi holdt de sæd van li ge drik ke pau ser og nå e de Sa ha -
gún ved 11.30- ti den. Vi hav de kun net se by en på 3-4
kilometers af stand, og blev lidt træt te, da vi lidt før by en
blev ledt en min dre om vej for at se et lil le ka pel. 

Det kom mu na le her berg, ”Tri ni dad”, lå midt i by en i
rui nen af en kir ke. Kir ken var del vis restaureret, og so -
verum met var in stal leret på et ind skudt loft. Vi fandt som
sæd van ligt et par go de under kø jer, fik et bad, og hand le -
de ind til en rig tig god fro kost. Der var et rig tigt køk ken-al -
rum, så vi kun ne til bere de en tal ler ken nu del sup pe plus
ost, to mat og brød. Me get hyg ge ligt, og med ro sa do til!

Om efter mid da gen en lil le spadsere tur gen nem den
pæ ne by. Bør ge fik en ca fè con le che med en god flø de -
skum ska ge på et kon di tori. 

Til af ten kog te In ger en stor gry de pasta. Bør ge fik en
stor ski ve skin ke til og en yog hurt til des sert. Her til den
sid ste rest ro sa do. Inter es sant at se, hvad de an dre pil -
grim me spi ser.

Vores under kø je na bo, en æl dre fransk mand, var gå et
til ro, og han snor ke de vold somt. Vi prik ke de til ham, men 
det vir ke de kun kort varigt, han snor ke de videre. Kl. 5.30
rum stere de han og flak se de med sin lyg te, så vi kom lidt
tid li gere op end sæd van ligt.

Tirs dag den 10. maj, Dag 17

Sahagún – El Burgo
Ranero
19 km

Den æl dre fransk mand fik med møje og be svær pak ket
sin spe ci al kuf fert med hjul. På grund af hans tid li ge ak ti vi -
tet kom vi af sted kl. 6.45. Nød den dej li ge mor gen luft og
de fro di ge grøf te kan ter med utro ligt man ge for skel li ge
blom ster. Vi kun ne gå på as falt hele ve jen, her ligt, og var i
El Burgo Ranero allerede kl. 11.

Her ber get luk ke de først op kl. 13, men vi var hel di ge at
få vore ryg sæk ke ”par keret” i for stu en.

Bør ge fik en øl i baren over for, og vi fik købt ind hos den 
nær lig gen de køb mand. Kl. 12.30 åb ne de ho spi ta lero en,
Ju an An to nio, så vi kun ne ind ta ge vore under kø jer. Der
var kun tre dob belt kø jer i vores rum.

Se nere kom østri ger ne Ger hild og Adi samt Ma le ne og
Li selot te – og man ge an dre. Tid ligt på efter mid da gen var
der ud solgt: Comple to. Der kom nog le vold som me regn -
by ger, og de stak kels vå de pil grim me blev hen vist til det
an det her berg i by en. El lers var der 13 km til næ ste her -
berg!

Bruun Madsen hav de an be fa let her ber get i en ar ti kel
på inter net tet. Han hav de ret, det var nok gam melt og
slidt, men me get hyg ge ligt med et godt køk ken og en god
op holds stue med ka min og com pu ter. Vi spi ste en rig tig
god fro kost. Ju an An to nio do nere de en fla ske rød vin.

In ger til bered te en me get læk ker pasta-to mat ret. Del te
kom fur med to-tre an dre.

Reg nen holdt op, so len kom frem. Al le fik no get godt at
spi se, nog le gik på ho tel let og køb te me nu til 8 €. Ild i pej -
sen, al le hyg ge de sig.

Alt op ta get!Midt ude på Me se ta en: et pil grims her berg med swim ming pool
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Ons dag den 11. maj, Dag 18

El Burgo Ranero – 
Mansilla de las Mulas
19 km

Af gang kl. 7 som sæd van ligt. Me get flot so lop gang. Igen
en Me se ta dag, me get lige ud, men hel dig vis med mu lig -
hed for at gå på lan de ve jens as falt i ste det for Ca mi no ens
grus. De før ste 13,6 km til Re li e gos gik smer te frit. Så var
der kun 6 km til Man sil la, som vi kun ne se på lang af stand.
En ret stor by. Fik et par drå ber regn, da vi nå e de byen.
Under vejs så vi igen man ge ”jord hu ler”.

Vi var i Man sil la al lere de kl. 11 og fandt hur tigt al ber gu -
et. Det åb ne de først kl. 12.30, men vi nå e de li ge at få vore
ryg sæk ke ”parkeret”. 

Under vejs til her ber get vred In ger om på høj re fod.
Prø ve de at fin de et Lu po su per mar ked, men for gæ ves.

Fik dog købt yog hurt, to mat, ba na ner og vin.
Her ber get var åbent, da vi re tur nere de kl. 12.15. Tid til

bad og tøj vask - og fro kost.
Al le vore dan ske ven ner plus østri ger ne Ger hild og Adi 

an kom i lø bet af da gen. Ma le ne og Li se lot te fik de sid ste
to pladser, en dob belt ma dras på gan gen med fransk
altan!

Om efter mid da gen en lil le by tur – bro, kir ke, by mur og
en ca fé con le che med marengs ka ge til Børge.

Om af te nen snit te de In ger løg og hvid løg, og Bør ge la -
ve de om e let med to mat og rø get skin ke. Ca na di er ne og
en hol læn der var og så i gang, men vi del tes fint om de fire
ko gepla der. Det smag te ud mær ket og vi hyg ge de os alle
omkring bordet.

Det blev sent, vi kom først i seng kl. 21.30.

Tors dag den 12. maj, Dag 19 

Mansilla de las Mulas –
León
20 km

Våg ne de først kl. 6.10, og der var kun én hånd vask med
toi let. Der var også træng sel i køk ken-spi serum met, så vi
kom først af sted kl. 7.15.

Vej ret var fint, ik ke for koldt, og da so len kom frem, blev 
det ret varmt. 

Sti en gik langs en me get be fær det lan de vej, og der var
ik ke langt mel lem by er ne. Vi så igen blå iris, men el lers ik -
ke ret me get specielt.

Le ón kun ne ses på lang af stand, og selv om In ger ik ke
var så godt gå en de, fandt vi re fu gi et al lere de kl. 11. Der
var me get lum mert i lo ka let. Et stort hold sad om kring
bor det og fik in struk tion af ho spi ta lero en, som vi ste sig at
være en hyg ge lig og om hyg ge lig mand, som tal te fransk,
en gelsk og tysk! Han ind skær pe de os, at der skul le være
ro om af te nen. Vore krop pe hav de brug for hvi le. Vi kom
med på næ ste hold, og blev in stal leret med pi ger ne i kæl -
deren og mæn de ne på 1. sal. Det var jo et non ne klo ster!
Men det pudsi ge var, at non ner ne uhin dret gik gen nem
mæn de nes so ve sal.

Ef ter et dej lig varmt bad og lidt fro kost var vi klar til at
ind ta ge Le ón. Først gen nem de snæv re, hyg ge li ge ga der
til ka te dra len, et me get flot byg nings værk i go tisk stil med
ren va ske de tår ne og tin der. Vi var li ge in de på turist kon -
toret for at få lidt op lys nin ger og et kort over by en. Her
mød te vi en an den ca na di er, som vi hav de mødt nog le
gan ge un der vejs. Hun vil le tage et par overliggerdage i
Leon.

In de fra ka te dra len lød lif lig mu sik. Der var mid dags -
mes se med me get ”fyl digt” or gelspil og smuk bary ton -
sang. Sam ti dig kun ne vi be un dre de man ge far ve strå len -
de blyind fat te de ru der med en mas se ”for tæl lin ger”, helt
forskelligt fra andre ka tol ske kir ker.

Bag ef ter gik vi langs den me get tyk ke, del vis be vare de
by mur til ba si li ka en. Den var me get en klere og mere mas -
siv end ka te dra len. Se nere gik vi og så til Gau dis hus og
be un dre de den me get flotte og de kora tive arkitektur.

Bør ge vil le ha ve spist ude, men kun ne først få ”me nu -
en” kl. 20, så han køb te en fla ske vin og spi ste re ster med
de an dre. Igen et me get lystigt sammen træf.

Fre dag den 13. maj, Dag 20

León – 
Villadangos del Páramo
19 km

Kl. 6.15: ly set tæn des! Bu e nos Días! Ho spi ta lero en gik
gen nem lo ka ler ne som en ser gent, der væk ker bas ser ne
på en ka ser ne. Spi serum met var fyldt til bri ste punk tet, da
ho spi ta lero en ser vere de mor gen mad: kaf fe i for skel li ge
kom bi na tio ner, brød, smør, mar me la de, smøre ost, kød -
på læg, kiks og små ka ger. Et meget godt albergue.

Trods trængs len kom vi af sted kl. 7.15. Win -
dows-shop ping he le ve jen gen nem by en. Li ge før flo den
Rio Be rnes ga lå det im po neren de Para dor San Mar cos
med klo ster i den ene en de, ho tel i den anden.

Det var koldt og kul den holdt sig he le da gen. Ca. 12°.
Ca mi no en lå en ten på land ve jen el ler på en me get nær -
lig gen de sti. Me get lar men de tra fik. Vi så kun me get lidt
grønt land skab, før vi ved 11.30-ti den nåede Vil la dan -
gos.

In ger led me get af smer ter i høj re vrist, men holdt ud. Vi
nå e de frem, før det be gynd te at reg ne. Døren til al ber gu et 
stod åben, så vi gik ind og fandt to en kelt sen ge i ”luk sus -
af de lin gen”. Der var kun en ty sker før os. Se nere kom den 
dan ske schwei zer og hans kone.

Ef ter bad og ind køb spi ste vi fro kost. Her ligt og så at ha -
ve god tid til af slap ning, tøj vask og dag bogs skriv ning.

Li se lot te duk ke de op med sin ven in de An et te, som var
ble vet syg på ve jen. De var ef ter me get be svær ble vet
sam let op af en last bil, ef ter først at ha ve prø vet at stop pe
nog le bi ler, som bare kør te for bi. Til sidst hav de de hen -
vendt sig til chauf føren af en last bil, og så lyk ke des det en -
de ligt for dem at kom me op at køre.  

In ger kog te pasta, mens Bør ge skrev dag bog. Vi spi ste
en stor por tion med lidt rø get køl le, som var efter ladt af
tid li gere gæ ster. Hertil rød vin og vand.

Først på af te nen drog et kort varigt kraf tigt tor den vejr
hen over by en, men end nu kl. 20.30 skin ne de so len ind
til os i luk sus sui ten.

Me get flot so lop gang ved af rej sen fra El Bur go Ranero Ka te dra len i Leon
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Lør dag den 14. maj, Dag 21

Villadangos – Hospital de
Órbigo
12 km

Op kl. 6, men in gen mor gen vask, for  vand for sy nin gen
var af brudt! Så vi spi ste mor gen mad uden tand børst ning
og toi let be søg. Lug ten på toi let ter ne var meget stram.

Plan mæs sig af gang kl. 7 i slow mo tion. In ger hav de ta -
get Ipren, men hal te de og hav de fort sat smer ter i an klen.

Vi kom trods alt frem ad langs den be fær de de lan de vej
og nå e de Ho spi tal de Ór bi go kl. 10.30. Li ge før bro en Pu -
en te de Ór bi go så og hør te vi fem ra ket-ka nonslag. Det
var tegn på Fi esta!

By en hav de tre al ber gu er. Det før ste fandt vi ik ke. Så
var der et re fu gium, som først åb ne de kl. 13. Vi kom dog
ind i ”for stu en”. In ger in si stere de på at bli ve, mens Bør ge
fore trak et nyt her berg, San Mi gu el, som vi hav de set en
re kla me for. 

Det end te med, at vi ind lo gere de os på San Mi gu el, fik
et bad (lun kent) og lidt fro kost. Der ef ter var det tid til en
efter mid dags lur med be ne ne op pe (spe ci elt In ger). Fik
og så va sket tøj.

Den før ste ho spi ta lera var no get stres set. Hun blev af -
løst af en lidt mere ven ligt sin det, som sidst på efter mid da -
gen tænd te op i bræn de ovnen, så vi i det var me køk ken
kun ne til bere de og spi se vores ris med hvid løg, som Bør -
ge hav de til beredt. Hyg ge ligt mål tid med et hold ty skere,
som til bød os over skud af de res spa get ti og sa lat.

Bør ge fik og så sendt e-mails om efter mid da gen.

Søn dag den 15. maj, Dag 22

Hospital de Órbigo –
Astorga
17 km

Her ber get havde dæk ket op til mor gen mad i køk ke net. Vi
sat te os al li ge vel som sæd van ligt med vores yog hurt og
mysli, men det måt te vi ikke for den sure ho spi ta lera. Det
ig norere de vi dog, spi ste fær digt, bør ste de tæn der og kom 
af sted kl. 6.50.

Igen bi den de koldt. In ger var ved godt mod trods den
dår li ge an kel. Vi tog tid mel lem to ki lo me ter: 14 mi nut ter,
dvs. ca. 4 km/ti me. Ik ke så dår ligt af en han di cap pet!

En del af ve jen gik vi på lan de ve jens as falt for at skå ne
In gers an kel. Ved San Justo de la Ve ga kun ne vi se Astor -
ga, 4 km bor te. Til sy ne la den de en ret stor by. Det sid ste
styk ke vej var me get ujævnt, og nu gjor de det rig tig ondt i
In gers an kel.

I ud kan ten af Astor ga lå en lil le fi li al af det kom mu na le
al ber gue. Ho spi ta lero en vi ste os rundt. Det var me get
ven ligt og varmt, men vi af tal te at se det store først og så
må ske ven de til ba ge.

På ve jen mød te vi ho spi ta lero en fra det store al ber gue.
Han kun ne se, at In ger hum pe de, og tog re so lut hen des
ryg sæk. Han var på cy kel og ry ste de på hoved et over
væg ten af In gers ryg sæk. Hun skul le en de lig sen de no get
af det over flø di ge som po ste restan te til post hu set i San ti -
a go for se nere ud le vering.

Her ber get var stort, og der var koldt i de fle ste rum,
men i so verum met var der elektrisk var me.

Vi fik bad og fro kost, og In ger ple je de sin fod.
Bør ge gik en tur og så ka te dra len og Gau dis hus, køb te

en isvaf fel og fik se nere, da det tru e de med regn, et glas
San Mi gu el fad øl på en bar.

Ved 17-ti den be gynd te vi at til bere de af tens ma den, en
kom bi neret pastaret med hvid løg, to mat og skin ke. Her til
vand og vin. Des sert: cho ko la de.

Og så her var der gra tis inter net, så vi fik læst og sendt
e-mails. En ke de lig mail fra en af vore venner: hans ko ne
var ble vet op e reret for kræft, og de havde af lyst de res pil -
grim stur.

Om af te nen traf vi ef ter at ha ve talt med ho spi ta lero en
be slut ning om at ta ge en over lig ger dag i Astor ga for at
ple je In gers fod. Så kun ne In ger må ske se nere ta ge en ru -
te bil og Bør ge gå.

Mand ag den 16. maj, Dag 23

Overliggerdag 
i Astorga
0 km

Under ligt at se (og høre) de an dre stå op og pak ke ryg sæk, 
mens vi kun ne ven de os om og sove vi dere. De an dre
måt te ud i regnen.

Ef ter mor gen ma den hjalp ho spi ta lero en os med at
bære vore ting en eta ge op. Her kun ne vi få kø jer i et rum
uden an dre pil grim me. Der var des vær re in gen elektrisk
var me, rum tem pera turen var kun 15°.

I lø bet af for mid da gen stil ne de reg nen af, og Bør ge gik
til su per mar ke det og køb te ind til fro kost og af ten.

Efter mid da gen gik med af slap ning, lidt plan læg ning,
dag bogs skriv ning og kaf fe drik ning. 

Li se lot te duk ke de igen op, og vi hyg ge de os med kaf fe
og kiks, og der blev ud vek slet Ca mi no-op le vel ser. Se nere
kom og så An et te og hen des spa ni er. In gers fod er i bed -
ring, men vi har end nu ik ke be slut tet, hvor dan vi kom mer 
vi dere. Ho spi ta lero en for tal te, at der gik en ru te bil til Ra -
ba nal del Ca mi no kl. 13.

Se nere gik Bør ge til by en, køb te et nyt kol le gi e hef te til
fort sæt tel se af dag bo gen og fik sendt post kort til Klaus og
Sid sel. Post hu se ne i Spa ni en åb ner først ved 9-ti den og
luk ker til mid dag, basta! På post hu sets fa ca de sad to lø ve -
ho ve der. De res glub ske mun de var bre vind kast.

 Ved 17.30-ti den var det tid til at til bere de af tens mad.
Bør ge snit te de fem fed hvid løg, kog te en slags mini pasta,
kom seks små hvid løg so ste i og smag te til med salt, alt
sam men fra et ”over skuds la ger”. Bør ge hav de købt en
ro sa do til fro kost. Den tøm te han nu. Han har fore lø big
tabt to-tre ki lo. In ger hol der væg ten.

Vi sov ved 20.30-ti den. Nat tem pera tur: 14°.

Den lange Pu en te de Ór bi go før Ho spi tal de Órbigo
In for ma tions tav le

før Astor ga
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Tirs dag den 17. maj, Dag 24

Overliggerdag 
i Astorga
0 km

Sov til kl. 8! Lidt se nere ryk ke de fem bra si li a nere ind på
rum met, som sæd van ligt me get stø jen de. I lø bet af for -
mid da gen kom også en en lig tysk dame. Alle skul le lige
som vi have en hviledag. 

NB: igen sol fra en sky fri him mel!
Om for mid da gen gik Bør ge til ru te bil sta tio nen for at

for høre sig om for bin del sen til Ra ba nal del Ca mi no. Af -
gang kl. 13.30, ik ke kl. 13, som ho spi ta lero en hav de
fortalt. Af stand til ru te bil sta tio nen: 5-6 minutter.

Bør ge fik sam let sam men til en ma skin vask til 2 €. Ho -
spi ta lero ens ko ne gik med ned i kæl deren og star te de
ma ski nen. 44 mi nut ter se nere kun ne Bør ge hæn ge tø jet
til tør re, og da so len om efter mid da gen kom om på bag si -
den af hu set, var tø jet tørt, og vi kunne nyde varmen
(24°).

For at te ste In gers fod gik vi li ge en lil le tur op til ka te dra -
len og Gau dis hus. Beg ge byg nin ger blev iv rigt fo to gra -
feret af en stor flok japanere.

Som no get helt nyt: pasta par ty med efter lad te ”rør” og
no get kød, nog le bel gi er hav de efter ladt. Her til to nic vand 
(efter ladt) og då se øl (købt). Det mæt te de dej ligt. Nød
end nu en gang var men på gan gen, in den vi pak ke de ryg -
sæk og gik til ro kl. 20.15.

Ons dag den 18. maj, Dag 25

Astorga – 
Rabanal del Camino
21 km

Om mor ge nen hav de vi en for del ved at bo I en lil le “ af de -
ling”. In gen træng sel ved toi let og hånd vask. Bør ge tog
no get af In gers ”ba ga ge” i sin ryg sæk, og kl. 6.57 for lod vi
Astor ga, efter la den de 500 gram pasta og et under lag. Vi
hav de skre vet en pæn hil sen til ho spi ta lero en og hans
søde kone.

Og så gik det mod bjer ge ne, igen ud i na turen, væk fra
mo tor vej og by mæs sig be byg gel se. Igen kun ne vi be un -
dre den vari eren de flora over de vidt strak te he der mod
stor slå e de ud sig ter. Og In ger hum pe de tap pert frem ad
med sin for vred ne an kel. Vi holdt os fra den ujævne Ca -
mi no-sti og gik på den as fal tere de lan de vej, selv om nog -
le bi li ster med horn el ler fak ter opfordrede os til at gå ind
på stien.

Kl. 12.15 holdt vi et sejr rigt ind tog i Ra ba nal, 21 km på
5 ¼ ti me! 

Lang tid før hav de vi set by en, men den gem te sig bag
be voks ning til sid ste øjeblik. Vi hav de der i mod kun ne se
Cruz Fer ro på bjerg top pen i lang tid. Det tro e de vi, men
det var bare en TV-mast!

Ef ter lidt spør gen fandt vi Al ber gue de Peublo (lands by -
ens her berg). En sød da me for tal te, at In ger kun ne få læ -
geh jælp i by en.  Her ber get var et gam melt sten hus med
tyk ke loftsb jæl ker. Et lil le hyg ge ligt sted med køkken og
varmt bad.

So len skin ne de fra en sky fri him mel og vi nød fro ko sten 
uden dørs og slap pe de af i so len he le efter mid da gen. Et
gam mel dags her berg, helt an der le des end na bo en Pi lar
al ber gue, med en stor bar og en mas se men ne sker. Hos
os var der ingen trængsel.

Køk ke net fun gere de ud mær ket, ind til gas sen slap op.
Vi for søg te at skif te gas fla ske, så vores pasta kun ne ko ge
fær dig, men der kom in gen gas, ik ke før Bør ge med sin
vægt tryk ke de re gu la toren ned mod fla sken. Pasta med
hvid løg og re ven ost smag te som sæd van ligt dejligt. Og
rødvin til.

Der var koldt i so ve sa len, så vi tog tæp per ne over so ve -
po sen kl. 20.

Tors dag den 19. maj, Dag 26

Rabanal del Camino –
Riego de Ambrós
20 km

Op til en strå len de so lop gang med sky fri him mel. Mor -
gen mad i køk ke net på 1. sal.

Først ud ad lan de ve jen med en svag stig ning. So len
stod op, og Ra ba nals kir ke stod i fin sil hu et. Se nere be -
gynd te stig nin gen op mod pas set. Ud sig ten var helt fan -
tastisk. Vi hav de hørt om blå bjer ge, men for os var de
rød vio let te med blø de, run de for mer. Hvid og rød vio let
gy vel (el ler må ske en slags lyng el ler ene bær) blom stre de
over alt. Man ge an dre blom ster blan de de sig i koret. Mød -
te kun me get få biler, nød den vidunderlige blomsterduft.

Ef ter ca. 6 km nå e de vi Fon ce ba dón, spø gel ses by en.
Den bar sit navn med ret te. Der var rui ner over alt, og bull -
do zere var i færd med at ryd de op. Al li ge vel var der midt i
”by en” et al ber gue. Det var me get be svær ligt for In ger at
for cere den ujævne vej, flere ste der skul le vi ba lan cere på
kan ten af en ud grav ning el ler for cere en grøft. Men In ger
klare de det fint, trods smer ter i an klen, og vi holdt fort sat
en fart på ca. 4 km/ti me. Kl. 9.15 nå e de vi turens høj de -
punkt, Cruz de Fer ro (Jern kor set) 1.504 m. o.h. Vi hav de
des vær re tabt de sten, vi hav de med bragt hjem me fra,
men fandt nog le er stat nin ger i Ra ba nal (i tak nem lig hed
for at vi nå e de by en trods In gers han di cap). Dis se sten
blev ka stet op i den kæmpebunke af sten med ønsket om
et sejrrigt indtog i Santiago.

Her fra gik det igen ned ad mod Man jarín. Ho spi ta lero -
en i Astor ga hav de for talt, at al ber gu et i Man jarín ”ik ke
du e de”. Vi fandt et me get ori gi nalt og fan tastisk hyg ge ligt
her berg, pri mi tivt, men op find somt og me get gæst frit. De 
bød på gra tis (do na ti vo) kaf fe med kiks og rin ge de med
klok ken, hver gang en pilgrim ankom. Det var en
oplevelse.

Vi dere ned ad, som me ti der stærkt ned ad mod El Ace -
bo, hvor vi hav de plan lagt at stop pe, men In ger var nu så
godt gå en de, at vi be slut te de at fort sæt te til Ri e go de Am -
brós (end nu ca. 3,5 km).

Ho spi la lero en i al ber gu et var ik ke fær dig med ren -
gørin gen, men tog godt imod os. Her var der se para te so -
verum med sky de døre og med egen sen ge lam pe og op -
holds stue med røde plysmøbler. ð

Gau dis hus i Astorga
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Fre dag den 20. maj, Dag 27

Riego de Ambrós –
Cacabelos
25 km

Kun ne pak ke med elektrisk lys fra vores sengelampe.
Mor gen mad ale ne i køk ke net.

Af gang ca. 7. Kom me get hur tigt ud på en me get, me -
get ujævn sti, der gik nedad gen nem en snæ ver, stejl
slugt. Fan tastisk fro dig, men me get hård ved In gers med -
tag ne fod. En me get smuk mor gen med fug le sang og
smuk ke blom ster og træer.

Først ved Mo li na se ca kom vi igen ned på lan de ve jen,
og den blev vi så på. Pon fer ra da kun ne ses på lang af -
stand. En me get stor by. Vi gik og gik og tro e de, vi var i en
for stad, men det vare de læn ge før vi kom til selve by en.
Be så den im po neren de tem pel rid der borg midt i by en.
Skilt nin gen af Ca mi no en var dår lig, så vi gik forkert flere
gan ge og måt te spør ge om vej.

Holdt en lil le drik ke pau se i en park ved flo den og fort -
sat te mod Cam po naraya, hvor vi vil le over nat te, men -
da vi spurg te ef ter al ber gue, fik vi svaret: fem ki lo me ter
længere!

Vi så der for man ge og store vin mar ker, før vi nå e de Ca -
ca be los. Her måt te vi igen nem he le by en for at fin de det
kom mu na le her berg. De 35 rum lå i en halv cir kel i en stor
gård. Vi blev til delt rum 28 med to en kelt sen ge og eget lys
plus god hyldeplads.

Fi ne ba de -, toi let -, og va ske for hold, men in tet køk ken
og in tet fæl les rum. Så der blev ik ke me get kon takt med
an dre pilgrimme.

Den me get ujævne ned tur i kløf ten og de eks tra fem ki -
lo me ter var hård kost for In gers fod. Hun hvi le de og spi -
ste tør kost, mens Bør ge gik til su per mar ke det og til en
pizz arestaurant, hvor han fik en for mi da bel la sag ne med
et stort glas vin til. Der blev ik ke skre vet dagbog den aften.

PS: vej ret var end nu en gang med os, vi hav de 24° i so -
verum met.

Lør dag den 21. maj, Dag 28

Cacabelos – Trabadelo
17 km

Kom godt fra start ef ter at have so vet godt i vores dob bel -
trum. In gers fod var ikke op ti mal ef ter gårds da gens an -
stren gel ser. Det gik dog støt frem ad trods tru en de regn.
Flere gan ge for beredt vi os på en byge, men det blev kun
til små støv stænk. Det var ikke koldt.

Ind til Vil la fran ca del Bi er zo gik vi på lan de ve jen i et
åbent land skab med man ge vin mar ker og bo de ga er. Vil -
la fran ca del Bi er zo var en hyg ge lig gam mel by, dog var
af mærk nin gen ik ke god, så vi måt te flere gan ge spørge
om vej til Ca mi no en.

Ef ter by en fulg te vi flo den Val car ce gen nem flere da le
langs lan de vej og mo tor vej. Ve jen sno e de sig, mens mo -
tor ve jen gik gen nem bak ker ne i tun nel ler og over da le og
bro er. Et im po neren de in ge niør værk. Pere je var kun en
lil le flæk ke, mens Tra ba de lo var en noget større landsby.

In gers fod hav de det me get skidt de sid ste ki lo me ter
gen nem en lang skov langs flo den, men i den vest li ge ud -
kant kom red nin gen: Al ber gue de Pereg ri nos. Kl. var 11.45.

Umid del bart så det godt ud, men køk ke net fun gere de
ik ke. Der var kun en mi kro ovn, som fun gere de. In tet pa -
pir på toi let ter ne, og van det løb ud på gul vet fra bru se ka -
bi ner ne. Der var fri inter net, men for bin del sen var så dår -
lig, at vi ikke kunne komme igennem.

Da vi pas sere de køb mand en ved 11.40-ti den hav de
hun åbent, men da vi ef ter ud pak ning og bad gik på ind -
køb, var der luk ket. Vi hav de og så efter spurgt apo tek,
men ik ke få et or dent lig besked.

Det var her Li nea fra Es bjerg eg nen gav In gers fod he a -
ling og mas sa ge.

Bør ge be slut te de at gå til restauran ten for at spi se me -
nu. Da han gik ved 14.30-ti den var der åbent i ali men ta -
tion. Han spurg te ef ter apo te ket, og fik be ske den: li ge op -
pe ved kir ken. På vej der op spurg te han en mand om vej.
Mand en var apo te keren, så de fulg tes ad, og Bør ge fik
pillerne til Inger.

Me nu en var fin. Først en fi skera gout, så svi ne ko te let ter
med frit ter og til slut is med cho ko la de strim ler. Her til en
fla ske rød vin. Pris: 9 € mi nus 1,5 € i pilgrimsrabat.

Til af ten la ve de Bør ge en pastaret til In ger i mi kro -
ovnen, og spi ste selv yog hurt og ba nan. Klok ken blev
21.30 før vi ef ter dag bogs skriv ning gik til ro i vores
eneværelse.

Søn dag den 22. maj, Dag 29

Trabadelo – O Cebreiro
19 km

Før ste del af turen gik gen nem små byer ad den gam le lan -
de vej. Se nere også ud på ”den gule stri be” langs lan de ve -
jen og un der mo tor ve jen. Alt ån de de fred og idyl, fug le ne
sang, og alt var så grønt langs Valcarce floden.

I Por te la mød te vi An et te, som hav de so vet to næt ter på 
by ens hotel.

 Regnen tru e de man ge gan ge i lø bet af da gen, men det
blev hel dig vis ik ke til no get.

I Las Her reri as be gynd te op stig nin gen fra ca. 700 me -
ter til 1.400 me ter på 9 km. Det var sejt, men de stor slå e -
de ud sig ter op ve je de be sværet. In gers fod kun ne og så
me get bed re lide at gå opad.

Vi nå e de O Ce breiro kl. 12.50. Uden for stod ca. 20 pil -
grim me og ven te de på, at her ber get skul le åb ne kl. 13,
her iblandt Li se lot te og An et te. Stor gen syns glæ de. Vi
blev hur tigt skre vet ind og fik en un der- og over kø je med
ska be. Bør ge fik et hur tigt bad, In ger spi ste fro kost og gik i
bad, før hun lag de sig for at rekreere benet.

Bør ge gik til den nær me ste restaurant, ca. 100 me ter
fra al ber gu et for at spi se me nu. Hvem sad der: Li se lot te
og An et te sam men med de res ki ne si ske ven in de. De hyg -
ge de sig i nog le ti mer med de an dre pil grim me og de søn -
dags klæd te spa ni ere, der mun tre de sig med kort spil og
høj rø stet snak. Li se lot te gav en om gang cara jil lo, cog nac
med lidt kaf fe. Me get fin til den spe ci el le, lo ka le ost med
hon ning. Der kom nog le hef ti ge by ger, så de havde en
god undskyldning for at tømme flaskerne.

Et let af tens mål tid på sen ge kan ten slut te de en god dag.

Og der var varmt vand på bå de toi let ter og i køk ken, så
vi fik bad og va sket tøj som sæd van ligt.

Nød fro ko sten i so len i ha ven (Bør ge hav de købt en øl i
El Ace bo). Der var in gen bu tik i by en, så Bør ge måt te hen
til baren for at kø be yog hurt, brød og vin. Fik og så tap pet
en halv fla ske rød vin på en tom fla ske.

ð

På vej mod
O Ce breiro
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Mand ag den 23. maj, Dag 30

O Cebreiro – Triacastela
21 km

Var i god tid, men vi var ikke sik ker på, at den me get
ujævne sti, vi gik opad, var den rig ti ge, så vi fore trak at gå
til ba ge igen. Ikke godt for In gers an kel. Vi valg te der for det 
sik re: lan de ve jen. Det gjor de de fle ste an dre også, så det
lig ne de en hel fol ke van dring i den årle mor gen stund med
en me get smuk so lop gang. Men koldt var det, kun 3,5°.

By er ne skul le ef ter kor tet lig ge på stri be. Det var dog ik -
ke al le, vi kom igen nem, for di vi gik på lan de ve jen, men
ud sig ten var for mi da bel. Lidt op ad gik det til Al to do Poio, 
1.337 m.o.h. Flot ud sigt til al le si der. In gers an kel hav de
det ik ke godt ef ter mor genens ”fejl gang”, men hun stred
sig tap pert (stæ digt) igen nem. Nu gik det næ sten li ge ud
til Fon fria (1.200m). Vi skul le ned til Tri a ca ste la i 660 m,
så det gik me get ned ad med man ge kur ver. Ca mi no en
skød gen vej, men ad stejle og ujævne stier. Så vi tog
landevejen.

Det var sta dig koldt, ca. 13°, ind til vi nær me de os Tri a -
ca stel. Her var det varmt, 24°, som en god dansk som mer. 
Vi an kom kl. 12.53 til al ber gu et, som lå i den øst li ge ud -
kant af by en. Det så me get mo der ne ud, og for an stod
20-25 pil grim me og ven te de på, at det skul le luk ke op.
Ryg sæk ke ne var li net op i rækkefølge. Kl. 13 skrev vi os
ind og fik to under kø jer. Et ungt fransk par fik over kø jer -
ne. De tal te ikke engelsk og var lidt mopsede.

Døre ne til kø jerum me ne var sving døre, så hver gang
man gik ud el ler ind på værel set el ler på toi let tet, kun ne
al le høre det.

Vi skynd te os at gå i su per mer ca do og kø be ind til næ -
ste dag. På hjem ve jen be søg te vi restauran ten (baren),
hvor Bør ge be stil te me nu, først nu del sup pe, så tre ør re der 
med frit ter og til slut is med cho ko la de strim ler. Her til en
fla ske rød vin, som blev tømt. In ger fik en ca fé con le che.
Bør ge be tal te 8 € for menuen, In gers kaf fe var gra tis.

Om efter mid da gen hyg ge de vi os på den sol be skin ne -
de ter ras se og tal te med en bel gi er og en østrigsk da me.
Bel gi eren var god til vabler, så han be hand le de In gers lil le 
hælva bel med sytråd og jod.

Me get hyg ge ligt al ber gue i grøn ne om gi vel ser. Der var
ik ke no get køk ken, så vi blev og spi ste af tens ma d på den
hyg ge li ge ter ras se.

I seng før vore fran ske ”gæ ster”.

Ons dag den 25. maj, Dag 32

Sarria – Ferreiros
14 km

Op til en sky fri mor gen. Mor gen mad på sen ge kan ten. Af -
gang lidt i syv. Me get flot mor gen. Vi kom hur tigt ud i et na -
tur skønt om rå de og kun ne se mo se ko nen bryg ge. Man ge
me get gam le træ er, en næ sten subtropisk skov.

Stig ning på ca. 200 m, igen med flot te vari eren de ud -
sig ter, så man ge, at man næ sten blev mæt.

Det blev me get hur tigt tem me lig varmt, men en stor del
af turen gik un der skyg gen de træ er. Man ge ste der var der
fug tigt med træ de sten.

Ved 11-ti den (10.54) pas sere de vi 100 km ste nen og
nær me de os da gens mål, Fer reiros.

Fandt ef ter lidt spør gen kl. 11.30 re fu gi et, som åb ne de
kl. 13. Vi sat te ryg sæk kene og gik til baren, ca. 100 m væk 
og fik en kop ca fé con le che. Ved 13- ti den op da ge de vi,
at døren var åben, og at vi bare kun ne gå ind og finde en
køje.

For in den hav de vi nydt fro ko sten uden støv ler på af sat -
sen for an re fu gi et (i solskin).

Så fik vi va sket tøj, stor vask i koldt vand, og hængt til
tør re i sol skin og let vind, her ligt.

Midt i va skeri et duk ke de Li se lot te op. Hun træng te til at 
få vand fla sken fyldt op og kom me på toi let tet. Hun vil le
gå 9 km læn gere.

In ger spi ste af tens mad på rum met, og Bør ge gik i baren
og fik me nu de pereg ri nos til 6 €.

So ve sa len i al ber gu et i Sarria

Tirs dag den 24. maj, Dag 31

Triacastela – Sarria
18 km

Vi hav de val get mel lem to ru ter, en nord lig na tur skøn på
17 km og en syd lig over Sa mos på 22 km. Vi valg te hel dig -
vis den nord li ge rute, som vi ste sig at være ube skri ve lig
skøn, no get i ret ning af Jek sen da len i en sub tro pisk regn -
skov. Vi steg fra 660 m til 896 m og fik igen fan tasti ske ud -
sig ter. In gers fod brød sig ikke om den kraf ti ge ned stig -
ning, Bør ges fod var også me get øm, så da vi nær me de os
Sar ria, var der ved at være ud solgt.

Vi an kom til al ber gu et 13.10 og så en lang kø i gang
med ind skriv ning. Vi fik de to næst sid ste pladser og ka p -
re de hur tigt to under kø jer i nær he den af den store fran -
ske al tan ud mod ga den. In ger tog bad, og Bør ge gik til
baren og fik en me nu til 7 €. Hvis han kun hav de druk ket
en halv fla ske vin, hav de det ko stet 6 €.

Ef ter si esta en kl. 17 fandt vi su per mar ke det og en auto -
mat bank, hvor Bør ge hæ ve de 200 €. Mød te Li se lot te,
som bo e de i et na bo al ber gue.

Der var ik ke no get køk ken, så af tens ma den blev ind ta -
get på sen ge kan ten. Op holds stu en var ik ke sær lig hyg ge -
lig. 

Til ro ca. kl. 20.30 med vidt åb ne døre til det fri.

Spi ste sam men med
en dansk da me, Ger da
Eli sa beth Ni co lai sen, og
den hol land ske da me,
som Bør ge hav de haft
som na bo i Sarria.

Ef ter mid da gen gav
Bør ge en cog nac med
kaf fe (cara jil lo). Der var
ik ke den sam me stem -
ning som på an dre barer 
og kun få lo ka le gæster.

Hjem og skri ve dag -
bog og pak ke ryg sæk til
mor gen da gen. Til køjs
kl. 21.50.

Nu kun 100 ki lo me ter til San ti a go!
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Tors dag den 26. maj, Dag 33

Ferreiros – 
Ventas de Narón
20 km

Mor gen mad i spredt fægt ning. Vi kom af sted kl. 6.45 til
end nu en me get smuk mor gen, og til et fort sat grønt og
fro digt land skab. Fug le ne sang og alt ån de de idyl (bort set
fra In gers ankel).

Det gik ret me get ned ad mod Por to marin gen nem små
til sy ne la den de ud dø de lands by er. Et udp ræ get land -
brugs om rå de (koklat ter al le veg ne).

I Por to marin fik vi købt lidt mad og smer testil len de pil -
ler og så lidt af by en. Li ge før by en hav de Rio Mi ño på
grund af op stem ning ud vi det sig til en stor sø. Me get
smuk, blandt an det for di det var blikstil le og alt spej le de
sig i sø en. Flere bro er for bandt de to bred der.

Vi fort sat te mod Gon zar som et fore lø bigt mål. Nu gik
det kraf tigt op ad, men Gon zar duk ke de ik ke op ved 83,9
km, så vi fort sat te mod Ven tas de Narón. Og så duk ke de
Gon zar op, 2 km for kert ef ter vores liste. Klok ken var
12.13 og al ber gu et åb ne de først kl. 13. Det lå og så langt
fra den nær me ste by, så vi be slut te de at fort sæt te 5 km
læn gere til Ven tas de Narón. End nu en kraf tig stig ning i
bag en de sol.

Vi an kom kl. 13.15. Ind skriv nin gen var be gyndt, så vi
stil le de os tål mo digt op i kø en. Bør ge smut te de op og re -
ser vere de to under kø jer, mens In ger fik stemplet vore cre -
den ci a les. Vi stil le de først sul ten i det rib be de køk ken, før
vi fik et lun kent bad og hængt det vå de tøj til tør re i blæ -
sten.

In ger læ ste i sin go de bog og hvi le de sin an kel, mens
Bør ge gik til den nær lig gen de restaurant og fik en kop ca -
fé con le che med to muf fins.

Plud se lig ved 16-ti den duk ke de Li se lot te op. Hun hav -
de brugt me get af da gen på at be stil le fly bil let til hjem rej -
sen den 6. ju ni. Bør ge spi ste ved 19.30-ti den me nu sam -
men med Li se lot te, Ger da og den hol land ske da me. De
sad ved lange bor de på bæn ke. Bor de ne med du ge og
med sto le var for be holdt de lo ka le gæ ster! Ma den var ud -
mær ket og vi nen lige så. 

I seng ved 22-ti den.

Fre dag den 27. maj, Dag 34

Ventas de Narón – 
Palas de Rey
12 km

Mor gen mad i køk ke net. Far vel til Li se lot te. Af gang kl.
7.05 ad en nyan lagt as falt vej. Igen små lands by er på stri -
be i lands brugs om rå det. Mød te køer, der skul le på græs,
dre vet af fat ter og mut ter med stok ke. En ret be gi ven heds -
løs tur, lidt opad og lidt nedad.

An kom til Pa las de Rey kl. 11, to ti mer før al ber gu et åb -
ne de (gik først lidt for langt, der var in gen gu le pi le el ler
skilt ning). Trods tids punk tet stod der al lere de ryg sæk ke i
kø for an her ber get.

Vi gik i su per mar ke det for at køb e brød, og hvem mød -
te vi: Li se lot te! In ger ven te de i so len (og blæ sten) på trap -
pen for an råd hu set, og Bør ge gik på en for gæ ves jagt ef -
ter en Ca mi no hånd bog.

Vi fik uden pro ble mer to go de under kø jer med ud sigt til 
den be fær de de hoved ga de fra to kar nap per. In ger fik sit
bad, og Bør ge fik sin efter mid dags-me nu sam men med
en ir læn der. Se nere fik han sendt e-mails fra en net ca fé.

Af tens mad på sen ge kan ten plus dag bogs skriv ning,
efter hån den en vis ru ti ne. Hyg ge ligt at lig ge i kø jen med
ud sigt til det pul seren de liv på ga den.

Lør dag den 28. maj, Dag 35

Palas de Rey – Melide
14 km

Igen mor gen mad på sen ge kan ten i ly set fra ga den. Alt
klap pe de, så vi kom af sted al lere de kl. 6.45. Var hur tigt
ude ved mark og skov. Frø er ne kvæk ke de, og gø gen, som
hav de fulgt os hele vejen, kukkede.

Den lil le fugl, som vi man ge gan ge hav de hørt synge så
højt og lystigt, så vi for før ste gang. Den var me get lil le, grå 
og med en sort ka lot. Det var let sky et, lidt kø ligt, og mo -
se ko nen bryg ge de over en gen.

Det gik end nu en gang gen nem små hyg ge li ge lands by -
er. Vi var nu i den fro di ge pro vins, A Coru ña.  I Le boreiro
bød præ sten os vel kom men i kir ken, som hav de et me get
smukt al ter og fi gurer i hver si de.

Det sid ste styk ke før Me li de gik langs lan de ve jen. Me li -
de var en ret stor by med mas ser af for ret nin ger.

Kl. 11. nå e de vi al ber gu et, som lå i den vest li ge ud kant
langt væk fra su per mar ke det, så vi stil le de vore ryg sæk ke
som nr. 1 og 2 og gik til ba ge til cen trum. Bør ge fik en kop
ca fé con le che, mens In ger køb te ind. Da hun kom til ba -
ge, gik Bør ge på we e ken dind køb.

Her ber get åb ne de som sæd van lig kl. 13, og vi fik som
de før ste to go de under kø jer med ud sigt til grøn ne træ er.

Et hur tigt varmt bad før de an dre, og der ef ter lidt tøj -
vask og fro kost i køk ke net, som rå de de over en lil le smu le
køk ken grej. In ger kog te pasta med ost og hvid løg, og
Bør ge spi ste pøl se og ost med en øl til. Et fransk æg te par,
som vi del te bord med bød på et glas rød vin.

En bra si li a ner slut te de sig til. Der var igen den hyg ge li -
ge at mos fære, vi hav de efter lyst på de man ge køk ken lø se
al ber gu er.

Se nere gik Bør ge til su per mar ke det ef ter en fla ske rød -
vin og kog te po se pa steret i den mind ste af de to kas serol -
ler, køk ke net rå de de over. Plastæ sken blev brugt som dyb 
tal ler ken. Bra si li a neren var hel dig at fin de en plastik ske
og en flad tal ler ken til sin nu del sup pe.

Til ro ved 20-ti den. 

PS: end nu en regn fri dag!

Mor gen mad med Li se lot te i Ven tas de Narón
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Søn dag den 29. maj, Dag 36

Melide – Arzua
14 km

Over sky et fra mor gen stun den. Kø ligt, men friskt. Gen -
nem me get tæt skov, nær mest ur skov. Kun få min dre byer
under vejs.

Det blev en del vis tavs tur. In ger be brej de de Bør ge, at han
vil le ha ve svig tet hen de og gå et turen ale ne, hvis In ger på
grund af sin ska de måt te op gi ve at fuld føre – og det til trods
for, at vi hav de lo vet hin an den at fuld føre turen sam men.

Vi an kom (som sæd van ligt) kl. 11 som de før ste til al -
ber gu et og stil le de vore ryg sæk ke un der ”al ta nen” i ly for
den regn, som hav de tru et i læn gere tid. No get af de to ti -
mers ven ten blev til bragt på en nær lig gen de bar. In ger fik
en kop ca fé con le che og Bør ge en øl plus mixed salat og
café con leche.

Først kl. 13.15 duk ke de ho spi ta lera en op. Hun und -
skyld te og fulg te os op til en so ve sal med 10 en kelt sen ge
og to dob belt kø jer. Det vi ste sig se nere, at det gjor de hun
og så for an dre al derss teg ne pil grim me.

Som sæd van ligt et hur tigt varmt bad efter fulgt af fro -
kost. Her var køk ke net og så rib bet, bort set fra en en kelt
kas serol le.

Al lere de på vej ind i by en hør te og så vi de knaldra ket -
ter, som sky des af, når der er fest i by en. Der var mu sik på
pla za en og i kir ken, og bag kir ken hav de man på for to vet
la vet et me get smukt ”bi lle de” med blom sterbla de og
grønt løv.

In ger spi ste tør kost og Bør ge gik til baren og spi ste me -
nu sam men med en hol landsk da me og en ita li e ner.

Se nere blev der stil let an til rock kon cert på pla za en.
Den be gynd te kl. 21 og vare de til kl. 3! In ger var glad for
si ne øre prop per.

Mand ag den 30. maj, Dag 37

Arzua – Arca do Pino
20,4 km

Mo se ko nen bryg ge de igen og skab te et me get smukt mor -
gen bil le de lidt vest for Ar zua. At ter en god start på en be -
ha ge lig dag (bort set fra In gers fod). Lidt op, lidt ned, i
smuk ke eu ka lyp tus sko ve med de ran ke glat te stam mer.
Igen en ræk ke små by sam fund på stri be og en ny sam ling
blom ster i alle regn bu ens far ver. Og som no get nyt: af -
falds span de langs Ca mi no en! Og de blev vir ke lig brugt.
Spa ni er ne er el lers vant til blot at smi de af fald på gul vet.
Det så vi i alle de barer, vi be søg te. Papir og cigaretskod
flød langs bardisken.

Nu fulg te vi med stor op mærk som hed Ca mi no ens ki lo -
me ter sten, fra 37 til 17 km. Da vi krydse de en hoved vej
stod der et lil le skilt med ”Al ber gue”. Det så me get pri vat
(kom mer ci elt) ud, så vi fort sat te ef ter de gu le pi le og kom
ef ter et styk ke vej gen nem en skov til en stor sko le i ud kan -
ten af en by. In tet skilt med hen vis ning til al ber gue. Vi
spurg te om vej, men fik me get af vi gen de svar, på spansk.
På sko len for tal te en mand (på spansk) at vi bare skulle
500 m gennem byen, så var vi der.

Vi gik og gik og spurg te fort sat og fandt om si der frem til
her ber get, men gik be ty de ligt læn gere end de an vi ste 500 
m. Spa ni er ne har et helt spe ci elt for hold til af stan de: et
skilt med ”50 m” be ty der som re gel 3-400 m eller mere!

Kø en for an al ber gu et var ik ke så lang, kun 20- 25 for an
os. Ho spi ta lero en kom al lere de fem mi nut ter i et. Vi bad
om under kø jer og fik det og så uden problemer.

Et hur tigt bad og i su per mar ke det for at kø be ind. Der
var nem lig køk ken med pot ter og pan der. Det var der
man ge an dre, som og så hav de op da get, så vi op le ve de
igen lidt af det sam vær, som uvil kår ligt opstår i et køkken.

In ger fik en lang lur, og Bør ge gik en lil le tur for at se, om
der even tu elt skul le være en net ca fé i nær he den. Der var
fem barer på stri be, men in gen med inter net, så han måt -
te nø jes med en ca fé con leche.

Ved 18.30-ti den kog te vi pasta med hvid løg og spi ste
det med vel be hag sam men med på lægs pøl se, vand og
vin. Des sert: yog hurt og chokolade.

End nu en tør og sol rig dag.

Tirs dag den 31. maj, Dag 38

Arca de Pino – 
Monte de Gozo
14 km

Næst sid ste mor gen. Vore ”over bo ere” var i gang al lere de
kl. 5.30, så vi be hø ve de ikke no get vækkeur.

Mor gen mad i køk ke net sam men med nog le vris ne ty -
ske da mer. En sid ste mor gen-na tur tur be gynd te kl. 6.50.

End nu en gang bryg ge de mo se ko nen. Hen des bryg
var me get koldt. Det hav de været klart vejr om nat ten, og
der var fort sat ik ke en sky på him len. Helt utro ligt, at vi nu
hav de gå et i 38 da ge uden at blive våde.

Trods stor by ens nær hed gik vi det me ste af da gen i
skov. I be gyn del sen nær mest sub tro pisk ur skov, se nere
eu ka lyp tus træ er med en tæt under skov. En sid ste gang
kun ne vi ny de de man ge for skel ligt far ve de blom ster og
høre den smukke fuglesang.

Vi pas sere de den vest li ge ud kant af La ba col la luft havn
kl. 8.45, net op som ”vores fly” star te de mod Madrid.

Kl. 9.30 holdt vi drik ke- og pil le pau se ved en kir ke i La -
ba col la. In ger hav de da så ondt i be net, at hun tviv le de
på, om hun kun ne fort sæt te. Hel dig vis for tog smer ter ne
sig lidt, så hun kun ne fort sæt te de sid ste 4-5 km. De Ca -
mi no ki lo me ter sten, vi hav de kun net ”tæl le ned” på, for -
svandt ef ter 11 km, så vi vid ste ik ke rig tigt, hvor langt der
var til Mon te de Go zo. Men da San Mar cos duk ke de op,
var vi klar over, at der ik ke var langt igen.

På af stand hav de vi set en skulp tur på top pen af en bak -
ke. Den duk ke de nu op og vi ste sig at være var teg net for
det store ”op sam lings cen ter”, Mon te de Go zo. Her var
først en stor cam ping plads, og læn gere nede af bak ken
ind gan gen til et kæm pe al ber gue med 800 sen gepladser.
I cen trum var der en stor plads med bu tik ker, restaurant,
bar og ca fe teria. Til beg ge si der lange ræk ker af grå sten -
hu se med mange 4-sengs kø jerum, ak kurat som på en
stor ka ser ne.

Vi an kom kl. 11.30, og kon toret åb ne de først kl. 13.30,
så vi skul le ven te et par ti mer. No get af ti den til brag te vi i
baren over en kop kaf fe sam men med vores bay er ske ven 
med det nu ra ske skinneben.

In ger fik igen et bad, og Bør ge gik på an be fa ling af ho -
spi ta lero en til San Mar co og fandt restaurant Su sos, som
ser vere de en for trin lig fire ret ters me nu med vin og brød
for 8 €.

2 ti mers ven ten før
vi kunne kom me ind 
på her ber get i Arzua
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Ons dag den 1. juni, Dag 39

Monte de Gozo – Santiago
de Compostela
3 km

Sov læn ge - til kl. 6.15. Mor gen mad på ”kon toret”. ”For -
lod ”ka ser nen” uden ve mod kl. 6.50.

Nu gik det mod San ti a go de Com po ste la, de sid ste 3 af
de ca. 700 km.

På den før ste ki lo me ter ned ad bak ke kun ne vi se San ti -
a gos for stæ der, og in den læn ge duk ke de by skil tet op.
Ca mi no en var ik ke al le ste der godt af mær ket, men ved
hjælp af det by kort, vi hav de få et af ho spi ta lero en i Mon -
te de Go zo, fandt vi al ber gu et Acu ario, ned ad en mas se
trap per og hen af en ga de. Klok ken var godt 8, og man ge
lå end nu og sov. Vi stil le de ryg sæk ke ne med en besked
om, at vi kom tilbage senere.

Da Bør ge kom hjem ved 16-ti den, var In ger først li ge
kom met ind i rum met ef ter at ha ve været låst ude. Vi fik
va sket no get tøj, som tør re de fint i det dej li ge sol skin svejr.

Ef ter dag bogs skriv nin gen gik Bør ge ned for at kø be ind
i ”su per mar ke det”, men de hav de hver ken yog hurt el ler
ba na ner. Ca fe teri et åb ne de først kl. 20.30, så Bør ge gik i
baren og fik en øl med to ostebocadillos.

Til køjs for sid ste gang på selve turen ved 22-ti den.

Fort sat te så let tet for ryg sæk ke mod ka te dra len. Fulg te
an vis nin gen på by kor tet og fandt og så ka te dra len, vort
en de mål på 0 km. Øn ske de hin an den til lyk ke, men hav -
de sam ti dig en lidt tom for nem mel se, må ske for di vi kom
til bagsiden af katedralen.

Vi fandt hur tigt Ca mi no kon toret og stil le de os op i kø en 
for at få ud le veret vores com po ste la. Vi fik sam ti dig en
god in for ma tion af den sø de da me, som tal te ud mær ket
en gelsk. Hun for søg te at fin de et la tinsk navn for vore for -
navne, men det lykkedes ikke.

Der var først pil grims mes se kl. 12, så vi be nyt te de ti den
til at se lidt af den gam le by del, køb te en tysk Ca mi no ma -
nu al og fik en kop ca fé con le che med croissant.

Ca. kl. 11.30 gik vi til ka te dra len for at over være pil -
grims mes sen kl. 12. Kir ken var al lere de godt fyldt, men vi
fik al li ge vel et par go de pladser i mid ter ski bet med ud sigt
til al teret og med mu lig hed for at op ta ge film.

Ud o ver man ge pereg ri nos over være de og så man ge lo -
ka le mes sen, som ind led tes med en me get smuk sang af
en non ne. Alt fore gik på spansk (la tin?) Det for stod vi ik ke 
me get af, men blev me get op mærk som me, da præ sten
rem se de op, hvor man ge pereg ri nos, der var kom met fra
for skel li ge lan de: dos de Dinamarca (to fra Danmark).

Se nere i mes sen op for dre de præ sten me nig he den til at
gi ve hånd til al le om krings tå en de el ler gi ve dem et kram.
Det var et me get be væ gen de øjeblik. Først nu gik det rig -
tigt op for os, at vi var kom met til San ti a go de Com po ste -
la.

Nu til bød præ sten obla ter til al le. Det blev en me get
lang kø, og præ sten måt te ha ve supple ment flere gan ge.
In ger del tog også.

I slut nin gen af mes sen blev et gi gan tisk rø gel ses kar, Bo -
ta fu meiro, båret frem af seks mænd. Rø gel sen blev tændt
og karret bun det til et me get tykt reb, som hang ned fra
lof tet. Det blev nu hejst op og sat i svin gen de be væ gel se
af de seks mænd, som fandt en ryt me, så kar ret svin ge de
helt ud i si de ski be ne.

Ef ter mes sen gik vi lidt rundt i de hyg ge li ge ga der, mød -
te et par dan sker pi ger, og fandt ef ter no gen sø gen ef ter en 
fi skerestaurant en restaurant med da gens me nu til 9,90 €. 
Fi skeret ter ne var for dyre. In ger fik hvid vin til me nu en,
Bør ge rød vin. Ma den var ud mær ket. Hoved ret ten var
lam med frit ter og des ser ten et styk ke San ti a go ka ge.  Bør -
ge fik endnu et glas hvidvin uden beregning.

Vi hav de hørt, at det store her berg, Al ber gue Se mi nario 
Me nor, var gen åb net, så det sat te vi kur sen mod. Det åb -
ne de først kl. 16, så vi be nyt te de ven te ti den til at ny de ud -

sig ten over mod by en. Der var kun ca. 10 mi nut ters gang
til cen trum. Den me get store byg ning hav de en for tid som 
præ ste se mi narium. So ve sa le ne lå på 3. sal. Vi måt te gen -
nem to sa le, før vi kom til en med le di ge sen ge. Her var
kun få eta ge sen ge, re sten var en kelt sen ge med hver sit
op be varings skab og god uden om splads. Ba de- og toi let -
for hold var og så bed re end på Acuario, så vi besluttede at
blive på seminariet.

Alt så måt te vi til Acu ario for at hen te vore ryg sæk ke.
Det tog en halv ti me at gå der o ver. Vi und skyld te me get
og tak ke de den ven li ge hospitalera. 

På ve jen hjem køb te vi di ver se mad varer i de små su -
per mar ke der i De Quiro ga Pa la cios (ve jen øst for se mi -
nari et).

Hyg ge lig af tens mad på sen ge kan ten. Og så blev det tid
til at skå le for en vel gennem ført pil grim stur. Bør ge hav de
købt en pic co lo cham pag ne (ca va). Vi hav de in gen
cham pag neg las, men det gik fint med whi skyg las og
plastkrus. 

Sol skin til kl. 21. Sov ved 22-ti den.
End nu en varm og tør dag.

Al tid men ne sker og liv på pladsen for an den me get
smuk ke ka te dral i San ti a go de Compostela

Så nå e de vi 
by græn sen!
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Lør dag den 4. juni, Dag 42

Santiago de Compostela
og Ca po Fi ni ster re
Sky fri him mel, mor gen koldt. Nå e de ru te bil sta tio nen på
18 mi nut ter, så der var god tid til af gang kl. 8. Vi fik pladser
for rest i ru te bi len og re ser vere de en plads til Liselotte.

En lidt spe ci el for nem mel se nu, at køre gen nem land -
ska ber med mar ker og sko ve. Vi savne de den nære kon -
takt med duf te og fug le sang. Men det var en me get smuk
del af Ga li ci en, vi kørte igennem.

An kom met til Fi ster ra (det hed der by en) skynd te vi os
at fin de en bar, så Li se lot te kun ne få sin mor gen mad og vi
al le en kop ca fé con le che.

Der var 3,5 km ud til fyret på Ca po Fi ni ster re. I al ber gu -
et var der in gen op lys nin ger at få ud over, at vi skul le gå
op ad ga den og så til ven stre. En me get smuk tur med ud -
sigt over bug ten og bag ud til by en Fi ster ra.

Under vejs køb te vi lidt pro vi ant, så vi kun ne spi se vores 
fro kost ne den for fyret. Vi fandt og så et bål sted al lery derst 
ude, så In ger og Li se lot te kun ne føl ge tra di tio nen og
bræn de det tøj, de hav de gå et i på Ca mi no en. Det blev
dog kun til par ud tjen te buk ser og et par slid te trø jer (for
el lers var der ik ke no get at rej se hjem i). Men en smuk
stem nings fyldt tra di tion og en mar kering af af slut nin gen
på den lange van dring. So len skin ne de fort sat fra en sky -

Fre dag den 3. juni, Dag 41

Santiago de Compostela
Nød igen at kun ne sove læn ge. Be tal te for end nu tre næt -
ter. Vi hav de be slut tet at tage ru te bi len til Fi ni ster re lør dag
og hjem igen om efter mid da gen. Så slap vi for at skul le
pak ke ryg sæk ke og slæ be dem med. Og så var vi også sik -
re på at have logi søndag aften.

Ved 10-ti den smut te de vi til by en. I dag var tor ve hand -
len i fuld gang. Me get im po neren de at se alt godt fra ha -
vet. Spa ni er ne spi ser me get fisk, skal dyr og blæks prut ter.
Der var selv føl ge lig og så en mas se friske grønsager.

På ve jen til Li selot tes lil le køb mand for at gi ve be sked
om turen til Fi ni ster re, mød te vi hen de på ga den. Hun var 
på vej for at få ”mor gen mad”, så vi be slut te de at gå ind
på vores stambar og få no get kaf fe. Fik end nu en gang en
rig tig god snak om vore er farin ger fra Ca mi no en og om
de so ci a le for hold i Dan mark. Bag ef ter blev vi in vi teret til
at se hen des lo gi på 1. sal med ud sigt til den trav le ga de.
Hun gav  20 € pr. nat for et dob belt værel se med ad gang
til køk ken, bad, va ske ma ski ne og tør re tum bler. Hun bød
på friske jordbær og et glas rødvin.

I ka te dra len fandt vi ved hoved ind gan gen Pór ti co de la
Gloria, som al le pil grim me sø ger til. Pil grim me læg ger
fin gre ne på træ et (mid ter søj len) og be der om apost le nes
vel sig nel se. Det var end nu et sym bol på af slut nin gen af
vores Ca mi no og kald te på de sentimentale følelser.

Ef ter no gen sø gen fandt vi et sted, hvor Bør ge kun ne få
en me nu til 7 €. Det for tal te et op slag uden for restauran -
ten. Men på me nu kor tet stod 10 €. Bør ge pro te stere de og 
be stem te sig for for ret, hoved ret og vin. Det smag te ud -
mær ket, og der var ri ge ligt, men han blev lidt sur, da han
hav de lagt 7 € på bor det og blev præ sen teret for en reg -
ning på 10 €. Ef ter no gen ar gu men teren forlod vi etablis -
se men tet, uden at be ta le de eks tra 3 €.

Vi hav de og så i lø bet af da gen kig get og smagt på de
spe ci el le San ti a go-ka ger, bagt af mand ler, æg og suk ker.
Nog le ko ste de 7 € og an dre 4 €. De sid ste, fandt vi ud af,
var bagt med mel og smag te ik ke halvt så godt som de
andre.

På hjem ve jen lidt ind køb i su per mar ke det på Pla za do
Toural, et hur tigt bad, lidt af tens mad på sen ge kan ten og
tid ligt til ro. Op i morgen kl. 6

Tors dag den 2. juni, Dag 40

Santiago de Compostela
Sov til næ sten kl. 8. Ef ter mor gen mad på sen ge kan ten va -
ske de Bør ge tøj.

Gik til by en ved 10-ti den. Først til Iberia for at chec ke
vore fly bil let ter og høre om luft havns bus. Der var ca. 20
mi nut ters gang til bu ster mi na len.

Der ef ter til turistin for ma tio nen for at høre om en tur til
Fi ni ster re.

In ger køb te en en gelsk ca mi no ma nu al, og vi drak en
kop kaf fe på vores stam bar over for turistin for ma tio nen.
Vi led te ef ter et su per mar ked og kom lidt væk fra by mid -
ten. In ger fandt bå de håndkrem og mysli.

På ve jen til ba ge mod cen trum gik vi ned over et grønt
om rå de i nær he den af ve jen til se mi nari et og kom for bi
man ge mar keds hal ler, hvor man des vær re var ved at luk -
ke (ca. kl. 13).

Led te ef ter en fol ke lig restaurant med me nu. Da vi dre -
je de om hjør net til Rua No va, mød te vi Li se lot te. Stor
gen syns glæ de! Vi spi ste me nu sam men og fik en rig tig
god snak om vore op le vel ser på Ca mi no en. Hun hav de
set ef ter os ved mes sen, men for gæ ves. Vi af tal te at ta ge
sam men til Fi ni ster re. Hun bo e de pri vat i Rua de Vilar nr.
80 hos en lille købmand.

På Pla za do Toural hav de vi ved et til fæl de fun det et
me get vel as sor teret og bi lligt su per mar ked. Her køb te vi
ind på hjem ve jen. Det tog kun 10 mi nut ter at gå hjem.

Et dej ligt varmt bad i en god bru se ka bi ne, dag bogs -
skriv ning og tør kost som af tens mad (Bør ge med vin) af -
slut te de en dej lig afslappet dag.

Døn nin ger ne slår højt op på klip per ne ved ver dens ende: 
Cap Finisterre

Fra so ve sa len i se mi nari et, hvor vi fik lov til at sove fem nætter



. Ca mi no 2005 19

Mand ag den 6. juni, Dag 44

Hjemrejse
Op kl. 5.30. Li ste de ud og bør ste de tæn der, pak ke de det
al ler sid ste og be gav os en sid ste gang på vej i en smuk, kø -
lig mor gen stund.

In ger var lidt ner vøs for om vi kun ne nå det, og det var
må ske med vir ken de til, at hun plud se lig snuble de og faldt 
pla dask for o ver og slog pan de og næ se i fli ser ne. Bør ge
for søg te for gæ ves at af vær ge fal det og faldt og så med si -
ne San ti a go-ka ger m.m. Det var en for skræk kel se. In ger
kom dog no get for slå et på be ne ne med skrammer i
pande og på næsen.

Bør ge men te at kun ne hu ske ve jen til bu ster mi na len,
men det kneb lidt med den sid ste ga de. Vi spurg te nog le
lo ka le om vej, men fik vild le den de svar. En de lig for tal te
en taxa chauf før os, at det blot var ca. 100 me ter til ba ge,
men på det modsatte fortov.

På vej til luft havnen kun ne vi nik ke gen ken den de til ste -
der, vi hav de pas seret den sid ste dag af Ca mi no en. Ved
se curi ty check ’et fik In ger be sked om at gå til ba ge til
check in og sen de si ne sta ve som rej se gods. De var for
spidse! Nå, vi nå e de boar ding i god tid og kom og så til
Madrid planmæssigt.

Her var der et par ti mers op hold, som vi brug te til at kig -
ge på bu tik ker. Bør ge for søg te for gæ ves at træk ke en fla -
ske co la i en auto mat. Plan mæs sig af gang kl. 12 med me -
get flot ud sigt til et sol be skin net land skab. Så var det tid til
den medbragte frokost.

Plan mæs sig an komst til Ka strup kl. 15.15. Hur tig ud le -
vering af ryg sæk ke og sta ve, køb af tog bil let ter og 2 mi -
nut ter til af gang - men to get var for sin ket 9 mi nut ter, som
blev til 12 mi nut ter, in den vi nåede Århus.

Der for nå e de vi ik ke 10-eren kl. 19.18, men måt te ven -
te i det for år skol de År hus til kl. 20.18.

Vel an kom met til Stor høj hyg ge de vi os med lidt godt at
spi se og drik ke.

En lang rej se var endt, nu skul le al le de go de ind tryk be -
ar bej des - og det er de ble vet i den ne dag bog!

Søn dag den 5. juni, Dag 43

Santiago de Compostela
Vi hav de af talt at mø des med Li se lot te til pil grims mes se i
ka te dra len. Vi var der ved 11-ti den, og da var der al lere de
man ge men ne sker. Vi fik dog nog le gode pladser og holdt
også en til Li se lot te. Mes sen ind led tes lige som i ons dags
med smuk sang af non nen. I dag var der man ge præ ster
ved al teret, og de var i grøn ne mes se hag ler i modsæt ning
til de røde i ons dags. I dag var det Bør ges tur til at gå til
præ sten og få en oblat. Det var i dag igen me get be ta gen -
de, da vi gav hånd til alle om krings tå en de. Og nogle fik
også et kram.

Ef ter mes sen stil le de vi op i kø en for at kom me op bag
al teret og læg ge hæn der ne på Sankt Ja cobs skuldre. Som 
et sid ste pil grims ri tu al lag de vi ve jen for bi ”sand heds søj -
len”,  Pór ti co de la Gloria, for den ne gang at knæ le på
både for- og bag si de. Først nu var det ved at gå op for os,
at Pil grim sturen var slut. 

Det var imid ler tid ble vet tid til en tår kaf fe på vores
stam bar. Her tog vi af sked med Li se lot te og gik i by en for
at kø be lidt ”sou ve nir” til dem der hjem me. Det blev til
pøl ser og San ti a go-ka ger. Dis se ka ger, som i ori gi nal ver -
sio nen be står af hak ke de mand ler, æg og suk ker, sæl ges
over alt i by en - og til sam me pris! Pøl ser fås og så overalt,
specielt chorizopølser.

Bør ge fik og så en sid ste me nu i restaurant Fra nco. Fi -
ske sup pe, stegt kyl ling og San ti a go-ka ge plus na tur lig vis
rød vin og brød.

fri him mel, så vi nød li vet, klatre de rundt på klip per ne og
foto gra fere de blom ster og bræn ding mod klip pe skære ne.

Ve jen til ba ge til Fi sterra var li ge så smuk som ud ve jen.
Det var knapt så dis et, så nu kun ne vi rig tig be un dre de
lange, hvi de sand stran de på den modsat te kyst. Der blev
og så tid til lidt ind køb i su per mar ke det, til at In ger og Li se -
lot te kun ne dyp pe tæ er ne i van det ved havnen og til at
drik ke et krus øl med ud sigt over havnen, in den vi ved
15.40-ti den bevægede os mod rutebilen.

Af gang kl. 16. Hjem turen gik ad en an den ru te end ud -
turen, blandt an det gen nem nog le im po neren de eu ca lyp -
tus sko ve. De er så flot te, de hø je slan ke træ er, næ sten
uden si deg re ne, blot med en lille top.

An komst til San ti a go kl. 18.10. Under vejs mod by mid -
ten drøf te de vi de for skel li ge mu lig he der for ind ta gel se af
af tens mad og blev eni ge om at la ve en sammen skud mid -
dag, hvis vi kun ne lå ne køk ke net i Li se lot tes ”lej lig hed”.
Det kun ne vi, og køb te så ind til en læk ker og bi llig mid -
dag: pasta med hvid løg og to mat, sa lat med to ma ter, sa -
lat løg og olie. Her til en god fla ske rød vin. Som des sert:
San ti a go-ka ge. Døren til den fran ske al tan stod åben, så
vi kun ne føl ge fol ke li vet på ga den en lør dag af ten. En me -
get hyggelig middag i godt selskab, og så til en pris af
under 2 €!

Li se lot te gav en blom sters naps til kaf fen, så vi hav de en
lil le an sats, da vi ved 22.30-ti den be gav os på vej til se mi -
nari et. Her måt te vi bru ge ”dør te le fo nen” for at kom me
ind (og el lers fam le os frem i mør ke for at finde vore
senge).

Slut på end nu en be gi ven heds rig dag.

Til ba ge til se mi nari et og pak ke ryg sæk til hjem rej sen, så 
vi kun skul le pak ke det al ler sid ste i mor gen tid lig i bul der -
mør ke. Vi hyg ge de os en sid ste gang i sol skin net på vore
sen ge med den flot te ud sigt og lag de os til at sove ved
20-tiden.

Ud sigt fra bak ken ved se mi nari et, kun 10 mi nut ters gang fra cen trum

En af de man ge hyg ge li ge
ga der, der fører op til den

flot te ka te dral
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Pakkeliste til Pilgrimsturen

Tøj Vægt Toiletsager Vægt Hjælpemidler Vægt
Badebukser 135 Hefteplaster m.m. 80 El-termometer m.m. 175
Badetøfler 200 Håndklæde 100 Snor og remme 160
Ble 80 Toiletpapir 100 Plastposer 50
Løbebukser 250 Toiletsager 500
Regnjakke 555
Shorts 215
Sokker, 2 par 150
T-shirt 180
Underben 65
Fleecetrøje 430

2260 780 385 3.425

Spisegrej Vægt Personligt Vægt Diverse Vægt
Bestik 60 Dagbog 95 Mundharmonika 140
Brødkniv 45 Manual (kamera) 150 Hovedpude 230
Krus 75 2 ruller tape (video) 80 Rygsæk 1500
Glas 125 Kuglepenne 15 "Regnhætte" 130
Proptrækker 55 Pas 50 Sovepose 1075
Tallerken 105 Kreditkort 5 Underlag 350
Myslibar 230 Affaldssæk 50
Plastboks 140
2 vandflasker 1100

1.935 395 3475 5.805

I rygsækken: 9.230

Udenfor rygsæk
Videokamera 
med taske og lader 1375
Penge (pengekat) 350

1.725 I alt: 10.955

En tom mel fin ger re gel si ger, at man ikke bør bære mere end 10% af
ens le gem svægt. Vi skul le alt så kun have båret 5 og 7 kg.
Det var oven i kø bet så dan, at når vi hav de købt mad varer, f.eks.
mysli, så hav de vi 1-2 kg mere at bære på.
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PAMPLONA
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Melide

Arzuá

Arca 
O Pino

Monte do Gozo

Catrojeriz

Ru te kort med over nat nings by er

End nu en rej se er til en de.
End nu en gang har vi få et lov 

til at be sø ge ny ste der og træf fe 
en mas se rare men ne sker.

End nu en ræk ke be gi ven heds ri ge 
da ge er fø jet til min der nes tyk ke bog.

Og der er hel dig vis end nu man ge
ube skrevne bla de i den bog!

Re gio ner i Spa ni en I kryp ten un der ka te dra len op be vares et sølv skrin 
med de jor di ske lev nin ger af Sankt Ja cob



Den ne dag bog er skre vet og re di geret af Bør ge Hel mer.
In ger Thra ne har over ført det hånd skrevne ma nu skript til
com pu teren, og hun har også le veret alle de gode bi lle der.

Mår slet, i november 2005


