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Hej, Ulla! Du har ju precis kommit ut med boken Pilgrimstur till
Santiago de Compostela. Hur kom du på tanken att skriva en bok?
Hade redan gjort tv å böcker: en fotobok ”Ögonblick - det stora i
det lilla”, där sv artv ita barnbilder v arv ades med kinesiska
v isdomsord. Boken står fortfarande, efter 7 år, i fotobokshy llan på
biblioteket i Kulturhuset i Stockholm. Den andra boken ”efter
katastrofen - om hjälp till själv hjälp i södra Indien”, finns numera
att ladda ned gratis från min hemsida http://www.klocktail.se/
När jag v ar i färd med att söka Författarfondens stipendium för att
kunna åka till Capri och skriv a klart manuset till en slags
reseguide/reseberättelse om Indien erbjöd en släkting mig att låna
hennes hus v id hav et i Galicien. En snabb titt på kartan och jag såg
att huset bara låg 7 0 km från Santiago de Compostela. Efter ca 1 0
agnesilund.blogspot.se/2009/09/nyfiken-pa-ulla-nordfors.html
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år som informationsansv arig i olika församlingar inom Stockholms

Eriksson

stift hade jag god kunskap om denna plats. Jag v isste också att det
inte fanns någon guidebok på sv enska om El Camino. Skickade
brev till några olika förlag, V ildmarksbiblioteket nappade direkt!

L ET A I DEN HÄ R B L O G G EN

Sök
V arför blev det just om en vandring på Caminon?
Det fanns redan många skönlitterära böcker om Caminon bl a av
Paulo Coelho och Shirley McLain. Dessutom fanns det ett stort
antal andra böcker som beskrev historien runt denna 1 000-åriga
led. Jag v isste också att intresset för att göra denna v andring ökar
i Sv erige och att år 2007 v ar det endast 47 0 sv enskar som
hämtade ut sin compostela, pilgrimsbev iset. De flesta hade gått i
grupp. Kanske beroende på osäkerhet om hur man bor och v ar
man äter. Kanske av rädsla för de v ilda hundarna i norra Spaniens
skogar. Jag v ille göra en guidebok för alla osäkra presumtiv a
pilgrimer. En bok som gav sv ar på alla frågor jag fortfarande
ställde mig efter att läst allt som fanns utgiv et på sv enska om
Caminon.
Hur gick du till väga?
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Efter att ha läst all litteratur med penna i handen läste jag också ett
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stort antal guideböcker på engelska och ty ska. Det fanns
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motstridiga fakta och v issa ortsnamn hade v arierande stav ning.
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Därefter gjorde jag en plan för min fotografering så att de platser
och sev ärdheter som de flesta författare nämnt skulle förev igas av
min kamera.
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Jag följde pilgrimens sju ny cklar: långsamhet, frihet, enkelhet,
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själv a leden förutom när det v ar för brant uppför eller nedför och

Turkiet (2 ) Ty skland (4) Ty skl ärarti ps

(2 )

Trädgårdstu ri sm

(1)

antecknade jag dagens händelser och bockade av dagens

Tävling (11) USA (4) Vandring
(8) V an u atu (1) Venedig (3 ) V i etn am (1)
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Pied de Port till Santiago de Compostela och sedan v idare ut till
Fisterra, v ärldens ände.
Åkte därefter ned till Madrid för att börja bearbeta mitt material
agnesilund.blogspot.se/2009/09/nyfiken-pa-ulla-nordfors.html
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samtidigt som jag inv äntade den 25 juli, Jakobsdagen då hela
Santiago de Compostela sjuder av liv , det är högtidsmässa i
katedralen med biskopar och kungligheter och ett fantastiskt
fy rv erkeri.
Därefter gjorde jag ett studs-och-gå hemma i Stockholm innan jag
åkte ned till v änner i Skagen och fortsatte att bearbeta allt
material. V alde ut ett hundratal bland de 4000 fotografier som
fanns på kamerans minneskort. I början av förra hösten skickade
jag ett manusförslag, kartunderlag plus fotografier till
V ildmarksbiblioteket.
Hur ser du på resande överhuvudtaget?
Jag älskar att resa med lätt bagage. Jag reser billigt och i mångas
ögon v äldigt obekv ämt. Ligger hellre 8 timmar på en bänk på
Stansted utanför London än tar in på hotell. Jag reser hellre med
buss och tåg i de stora städerna jag besöker än med tax i. Och tur är
v äl det för jag har sällan pengar att slösa på v ästv ärldens
bekv ämligheter. Att sitta en dag på en järnv ägsstation mitt i
Indien är liv skv alitet i mina ögon. Jag träffar alltid fantastiska
människor och får ny a v änner öv erallt. Och eftersom jag alltid har
min lilla kamera i fickan har jag massor av fantastiska
v ardagsbilder från olika delar av v ärlden, äv en från Stockholm, i
mitt fotoarkiv .
V ad är nästa projekt?
Nästa sommar kommer jag att arrangera kurser v id hav et utanför
Santiago de Compostela. Min v än Jöran Modéer, konstnär samt
lärare på konstskolor i Stockholm håller kurser i akv arellmålning.
En v äninna Karin Frostenson, konstnär och y ogalärare håller
y oga-kurser. För v idare info se http://www.klocktail.se/
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