Pilgrimsturer till Santiago de Compostela
vandring i ord, bild och musik
Det går åtta pilgrimsleder genom Spanien vilkas mål är Santiago de Compostela. Den mest populära
är El Camino, den franska leden (1000-årig, nästan 1000 km) som utgår från St Jean Pied de Port i
Frankrike, sträcker sig genom norra Spanien till Santiago och sedan vidare ut till Fisterra, Världens
ände, ute på en klipphalvö i Atlanten. Näst populärast är den portugisiska leden från Porto men som
egentligen startar i Lissabon.
Sommaren 2008 gjorde jag en cykelvandring utefter El Camino. Med cykelvandra menar jag att cykla
utan brådska på en standardcykel. Eftersom min rygg inte klarade av att bära ryggsäck och mina
fötter inte orkade en sådan lång vandring fick min cykel vara min åsna och min stav. I maj 2011 cykelvand- rade jag den portugisiska leden. I maj 2017 var jag ånyo vid startpunkten i St Jean pied de Port.
Eftersom mina, numera opererade fötter, och ryggen var OK så vandrade jag till fots. Med ca 4,5 kg i
ryggsäcken och väl ingågna kängor på fötterna vandrade jag ca 10 timmar varje dag, i sakta lunk.
Jag följde de gula pilar och snäckor som markerar leden. I mitt bagage hade jag pilgrimens
sju nycklar: långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, andlighet och delande.
Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och berättar om förberedelser, utrustning, hur man tar
sig dit och hem igen, var man bor och äter, om bykyrkor/katedraler och andra sevärdheter.
“Pilgrimstur”, den första guideboken på svenska om pilgrimsleden från St Jean Pied de Port till Santiago de Compostela gavs ut i maj 2009 på Vildmarksbibliotekets förlag. Den finns också översatt till
norska. Boken låg etta på Adlibris topplista för reseguider i 7 månader och såldes slut. I maj 2013
utkom en ny uppdaterad och utvidgad upplaga “Pilgrimsturer” som inkluderar den portugisiska leden
från Porto. Båda böckerna finns att låna på ett flertal bibliotek runt om i Sverige.
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