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- Once upon a time on ‘el Camino’- 
  

  The ‘Caminos’ (~ the Ways) in Spain are a country spread net of connected ways, roads, paths 

and tracks leading to the holy shrine of Saint James the apostle (Sancto Jacobus, San Tiago) in 

the cathedral of Santiago de Compostela. These caminos keep the shadows and footsteps of 

millions of Christian pilgrims from more than thousand years. They came from many parts of 

the communities. Each of them with personal reasons for leaving the well-known circles of the 

home and head out for demanding challenges in the very unknown. In the “good old days” that 

decision meant a chancy odyssey, with few resources and many dangers to face. A strong belief 

and the strength gained by prayers to a caring God were the only foundation for some comfort 

feeling of a ‘travel guarantee’ for a successful mission with a happy return, healthy and well.  
 

  Nowadays the travel hardships are reduced considerably due to the convenient communication 

possibilities of the modern European communities and the improved levels of safety, health 

care and comfort of living along the caminos. Nevertheless, a camino pilgrimage is still a big 

personal physical and mental challenge that needs serious motives and preparations to realize. 

Especially when walking in the basic pilgrim-concept, i.e. all on your own with your back pack 

in the actual weather conditions on that mix of ‘good’ and ‘bad’ camino paths of the day. 
 

  My own approach to my first camino in 2007, Camino Francés from Saint Jean Pied-de-Port 

in France, was an old wish to start my brand new life in freedom just after the retirement with a 

pilgrimage with reflections to face from a very happy lifetime, so far. It was a blessed decision, 

became the most wonderful experience. Ever since, the simple pilgrim way of living, walking in 

the beautiful sceneries of the Spanish Caminos, has been annual life appreciations to me. 

  With its collections of photos and songs from a walking life on the Caminos, this booklet is to 

consider as a personal pay-back from a grateful Old Danish rambler in his seventies for that 

feeling of integration I found there, with most treasured confirmations and new cognitions. 
   

Intro song:   “The ‘Caminos’ in Spain?”  on page II                                                 Joergen Haffgaard 
                                                                                                                                                                            July 20. - 2017 
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The ’Caminos’ in Spain? 
 

Melody: ”Galway Bay” (Arthur Colahan) 
 
 

     

 

1. See the World recovers in a touching daybreak. 

The morning Weather kisses mind and chin. 

And the Way is waiting there with miles to way-make. 

Another testing day for Will and skin. 

 

2. Dreaming back to happy backpack days in Spanish, 

on Santiago pilgrim’s walking ground. 

Then appear some memories to save from vanish,  

for were they all so very nice and sound? 

 

3. Days of heavy fog and killing mountain buzzing 

with little there to see and praise in songs. 

Al alone between the hidden signs and nothing, 

but with a sound from bells that life belongs. 

  

4. Draining days with drizzle, rain and thunder showers, 

the friendly country side as muddy fuss. 

Where the morning starts became a test for lovers 

so knowing well the comfort of a bus. 

 

5. Days without a friendly wind to bless the banners, 

and Sunny Boy with toasting smiles of lust. 

Dripping sweat and thirst with lack of means and manners. 

The life is here in booting up the dust. 

 

6. Painful days with blister feet in plastered laces 

with steps that tell the story of the past. 

And the problem knee gave birth to wrinkled faces 

and fear that “All” was put to risk, at last. 

 

7. More to get from where the pilgrim-days are nesting 

the troubles from a tough Camino’s birth. 

But today these ‘trials’ are just distant testing 

to state a walking life with marks and worth. 

 

8. When I’m calling back my Spanish-days and walking, 

forever that brings lights to mind and brain. 

With its Peace and Freedom, dreaming, thinking, talking, 

the Nature’s life in Sun and Wind and Rain. 

 

 

 
 

                               - Para mi H-C -                                                               Joergen Haffgaard    
                                                                                         Oviedo  June 2017 

                                                                              

II 



Nogle sange fra Caminoerne. 
- en alternativ rejseberetning. 

Forord. 
   Før pensioneringen fra arbejdsmarkedet i 2007 havde jeg planlagt at vandre den mere end 

tusind år gamle pilgrimsrute fra Saint Jean Pied-de-Port i Sydfrankrig til Santiago de Compostela 

i Galicien i det nord-vestlige Spanien, den såkaldte Camino Francés, den Franske Vej, som den 

allerførste handling i den nyvundne frihed. Af flere grunde:   
 

 ● Overgangen fra et meget dedikeret arbejdsliv til den frit i rummet svævende uafhængighed 

deraf, fra den ene dag til den anden, forekom mig at være skræmmende voldsom. Det kunne 

sikkert være godt at få lidt tid til at vænne sig hertil gennem lidt fysisk træning og eftertanke i 

fri luft. Der var så meget fra det gamle, hektiske liv, der var en tanke værd for at kunne finde 

den rigtige, afklarede plads i den mentale reol. Og så var jo der nok også nogle planer for frem-

tiden, der ikke ville lide ved at blive besindigt genbehandlet. 
 

 ● Med en sådan traditionel vandring som pilgrim var der også en god mulighed for at kunne 

give udtryk for en følt taknemmelighed for det glæderige liv i fred og frihed, som var blevet 

mig til del gennem alle disse år i hjem som på forskellige arbejdspladser. 
 

 ● Og så holder jeg jo meget af at gå rigtig lange ture i naturen. De forudgående 13 år havde jeg 

således deltaget i den årlige, internationale 4-dages march i Nijmegen i Holland, ”de-4daagse”, 

og derunder også med glæde genoplevet soldatertidens særegne sociale berigelse ved at måtte 

overnatte på sovesale sammen med ligesindede. 
 

   Og således blev det. Jeg sagde farvel til lektorjobbet på Ingeniørhøjskolen en fredag, og 

lørdag eftermiddag gik det med Eurobussen fra Århus via Hamburg og Eindhoven til Paris. 

Herfra med et fransk højhastighedstog til Bayonne, og i solnedgangen søndag videre med et 

gammelt bumletog til Saint Jean Pied-de-Port. Man kunne naturligvis langt behageligere have 

taget et fly fra Billund til Biarritz og så derfra med bumletoget fra Bayonne. Men ideen var jo, 

at turen skulle forgå på jordnær ”pilgrimsmanér” med et minimum af luksus. Derfor var det 

også, at min udrustning hverken inkluderede en mobiltelefon eller et kamera. Turen skulle leves 

helt i nuet og gennemleves i fuld 3-D, hverken tyranniseres af en telefon eller af rastløs motiv-

søgning til et kulørt 9x12 skuffe-format. 

   Det blev en meget lykkelig pilgrimsrejse. Så jordnær som jeg havde ønsket mig den, med 

flere udfordrende situationer, som f.eks. i tæt tåge den allerførste vandredag at miste oriente-

ringen på toppen af Pyrenæerne; og senere hen på ruten, at måtte vandre 4 dage (100 km) med 

et problematisk, smertende mavetilfælde på en færdighøstet, næsten træ- og buskløs Meseta 

(den midtspanske højslette)… Men var jeg end ved hjemkomsten efter turen blevet 7 kilogram 

(= 1 Stone!) lettere (og med et nylavet hul i livremmen), så rakte mit smil fra øre til øre, og 

øjnenes lys var på mindst 100 watt. Uden fotodokumentation havde jeg derfor i min ruslignende 

glæde og lykke et stort forklaringsproblem over for kone, familie og venner. Om Rejsen. Vejen. 

Naturen. Spanien. De dejlige mennesker fra mange lande, som jeg mødte. Og så måtte jeg jo af 

sted igen næste år ud på den samme Camino, men nu også med telefon og kamera medtaget i 

udrustningen. 

   Siden har jeg været af sted hvert år i Spanien på en af dets mange andre camino-ruter til 

Santiago de Compostela, helt vidunderligt bakket op af min kære kone. Efter 40 års ægteskab 

kendte hun de små rastløse tegn i min attitude, der dukker op efter længere tid med de hjemlige 

rutiner og som signalerer, at nu er det da vist tid for en lille rejse? Og så en aften ved kaffen - 

pludselig som et lynnedslag - kom der en let henkastet opfordring til mig om at tage af sted! 
 

   Den allerførste pilgrimsrejse er noget helt specielt. Alle indtryk er nye. Leveformen er ny. Der 

er ikke anden forhåndsviden end rådene i den indkøbte rejseguide og måske nogle informa-

tioner fra tidligere vandrere. Man har ’kastet sig ud på de tusind favne’. Det trufne persongalleri 

på denne camino huskes derfor også i et helt særligt lys. På de senere vandringer, hvor pilgrims-

livets basale procedurer nu er blevet til kendte ’rutiner’, og hvor sprogfærdighederne måske 

også er blevet en hel del forbedret, har man overskud til at leve og opleve på en langt mere 

afslappet måde.   

                                                                                                                                            III 



   Efterfølgende sider indeholder en række forsøg på at skildre typiske situationer og stemninger 

fra caminolivet ved hjælp af fotografier og vedføjede tekster på verseform. For poesien er jo 

prosaen overlegen med hensyn til komprimering af megen information. Dette betyder imidlertid 

også, at tidligere caminovandrere lettest vil kunne sætte (egne) billeder på det skrevne. Men det 

er mit håb, at denne lille rejsebog vil bringe alle læsere glæde og inspiration – og måske nogle 

en lyst til selv at foretage en (ny/ uprøvet) vandring på en af de mange spanske ’caminoer’ mod 

Santiago de Compostela. For alle rummer de meget livsbekræftende oplevelser for krop og sjæl. 

¡Buen Camino! 
Jørgen Haffgaard  20./07.-2017 
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Morgenstemning nær Calzada de Béjar på ’Via de la Plata’ – caminoen fra Sevilla til Santiago de Compostela. 
 

 

’Caminoerne’ i Spanien? 

  
Melodi: ”Galway Bay” (Arthur Colahan) 

 
 

1. Verden vågner op med smukke morgenrøder, 

mens Vinden varsomt kysser kind og sind. 

Vejen venter med Naturlighed og møder, 

og Viljen vinder over krop og skind.  

 

2. Når jeg drømmer mig tilbage til det spanske, 

Caminolandet med de mange spor, 

dukker minder op, som jeg må se at granske, 

for var de altid lyse, som man tror? 

 

3. Der var tågen på en brydsom bjergdags vandring, 

hvor intet sås af liv og øjenfryd. 

Man var ene og i klam og kold forandring. 

Dog var der liv et sted, en klokkelyd. 

 

4. Der var regnvejrsdage, grå og dømt til plører, 

hvor morgentræthed hjælper mismod vej. 

Ak, jeg tåbe, fjols og nar, når busser kører, 

hvor livet er for vadefugl og kvaj? 

 

5. Der var dage uden form for nogen nåde, 

hvor Vinden hviler, Solen går amok. 

Sveden drypper, tørsten kender ingen måde, 

og livet er i støvet, er det nok. 

 

6. Der var tider, hvor hvert skridt var ve og pine, 

et ’enkebal’ med foden plastret til. 

Knæets værken gav en grund til plaget mine 

og livet føltes rigtigt sat på spil. 

 

7. Meget andet kan man grave frem fra gemmet 

om ’prøver’ fra en lang Caminofærd. 

Men det var jo disse, har jeg nu fornemmet, 

der gennemlevet gav den liv og værd. 

 

8. Når jeg derfor ser tilbage på min verden, 

vil vandrertiden lyse i mit sind. 

Af dens Fred og Frihed, og af Glæden, Smerten, 

Naturens pragt i sol og regn og vind. 
 

                      J.H.  Oviedo, 15. juni 2017 
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      Kulisserne – lidt spansk historie. 
 

         Melodi: ”Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

1. Jeg elsker at vandre på ældgamle veje, 

som mennesker søgte i tusinde år. 

Så mærker jeg livet, vort dyreste eje,  
blandt minder fra ’dengang’, der stadig består.  

 

    
2. Indgangen til landsbyen Foncebadón i Galicien: 
 

   Her leved’ familier af nøjsomme bønder 
   i krævende kamp for det daglige brød. 

   Med stenede marker, som flid kun belønner, 

   og Bibel og bønner som værn imod nød.  

 

    
3.  Romersk teater i Mérida i provinsen Lusitania 

 

   Historien beretter om Spanien tilbage, 

   da Jesus i Israel som Kristus fik død,  

   at legionærer nød kronede dage, 
   mens romerne viste, hvad magten betød.   a*) 

 

    
4.   ‘Patio de los Leones’ i  Alhambra, Granada 

 

   Som alting, der sløves, så fik det en ende, 

   for sæderne skifter, og nyt er parat. 
   Fra syden i hobe kom mauriske svende, 

   og Spanien fik status som nyt Kalifat.        b*) 

    
5.           Korsridderborgen i Ponferrada 
 

   Men modstanden voksed’ fra små monarkier, 

   hvor kirken for Jakob fik pilgrimmes færd. 

   Med styrken fra troen om himmelpartier 
   greb kristne i landet til våben og hær.          c*) 
 

    
6. Dronning Isabella ser Columbus’ plan (Granada) 

 

   Og langsomt dét ændrede situationen, 

   det Spanien blev samlet, vi kender i dag. 

   Og fik Isabella som dronning på tronen  
   - det år, da Columbus fik fejret sit flag.      d*) 

  

    
7. A. Gaudi’s pompøse bispepalads i Astorga  (1893)       e*)  
 

- Jeg elsker at søge de veje og steder, 

   hvor mennesker virked’ i tusinde år. 
   Så sanser jeg livet, dets kampe, dets glæder, 

   i stræben og kunnen, der stadig består. 
                                                                                              J. H. 
 

a*) Den Iberiske halvø er del af  Romerriget  218 f.- 476 e.K.  
  

b*) Mauerne opnår kontrol af næsten hele Spanien 711 - 18. 
 

c*) Den katolske ”Reconquista”, generobringen, 718 – 1492. 
 

d*) Isabella ’den Katolske’ modtager Granadas nøgler 1492. 
 

e*) Biskoppen fik nu ikke lov til at tage det i anvendelse. 
Under den spanske borgerkrig fra 1936 - 39, hvor 600.000 
mistede livet (som følge af kampe, terror og hungersnød), 

tjente paladset som et lokalt hovedkvarter for Falangen, en 
del af General Francos nationalist fascistiske koalition.  
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 På caminoen fra Estella mod Los Arcos i Navarra                                                                (Camino Francés 2008) 

 

Vejen 
 

Melodi: ”Den gamle skærslippers forårssang” (Kai Normann Andersen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

1. Nu kalder atter de gamle veje, 

hvor man har vandret i tusind år. 

Fra hjemmets varme og trygge leje 

til vejens luner for pilgrimskår. 

Jeg ta´r fra Danmark med kurs mod syden 

med habengutet i sækkens skind. 

Forventningsfuld og med stille tyden 

af himlens varsler for vejr og vind. 

   

2. Ved Spaniens grænse min vandring starter 

med sved på panden og tidens tand. 

For der er bjerge med skrå aparter, 

der kræver sit af ’Du danske mand’. 

Et himmelsyn og en åbenbaring, 

når solen skinner med synlig magt. 

En styrkeprøve for livserfaring, 

når tågen dækker den ganske pragt. 

 

3. Fra Roncesvalles Camino drømme 

med alt det nye, Navarra færd. 

Jeg føler frihedens varme strømme 

fra hovedbunden til fodens tær. 

For hvilken glæde at møde dagen 

imellem marker og vild natur. 

At være i det, en del af sagen,  

at være fri af det vante bur. 

 

4. Fra markens stubbe af høstet hvede 

naturen skifter til frodig form. 

Til vinens druer i solens hede 

på rad og række i stilfuld norm. 

Riojas veje med alt det grønne 

Åh, hvilken fryd for det glade sind. 

Det vækker drømme om alt det skønne, 

mens vinden kysser den varme kind. 

 

5. De første venner fra vejens steder 

med hyggesnakken og sympati. 

Fra barens kaffe og middagsglæder 

og sovesalenes symfoni.  

Det blev en kilde til mod og vilje, 

den glade hilsen, et genkendt smil. 

De blev en styrke, en slags familie, 

når kroppen knirked og kræved hvil. 

 

6. Jeg vandrer glad og så let i sinde 

med troen på, at det nok skal gå. 

For vejen viste, at man vil finde 

de mål og steder, som man skal nå. 

Der venter sikkert et sted at sove 

og vand og mad for en sulten karl. 

Jeg vandrer trygt gennem krat og skove 

i verdens smukkeste katedral. 
 

                                                                  J. H.   



 
 

September morgen på Alto do Poyo i Galicien                                                                   (Camino Francés 2008) 

 

 

 

 

 

 

Morgensang  
 

Melodi: ”Nu falmer skoven trindt om land”   (Johan H. Nebelung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. H. 
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1. Jeg starter nu på dagens færd  

i livets store have 

og føler glæden lige her 

i lysets nådegave. 

 

2. For er der dunkelt, hvor jeg står, 

og vejen svær at finde, 

bag jordens rand et lys udgår, 

så nyt som nogensinde.  
 

3. En farvepragt, en himmel sang  

med troens sjælevarme  

og håbets glade virketrang 

med kærlighedens arme.  

 

4. En ny dags kald, et eventyr, 

en chance at belønne. 

Blandt underfulde planter, dyr, 

en andagt i det grønne.  
 



 

 
October morning at Palas de Rei in Galicia.                                                                          (Camino Francés 2008) 

 

Sunrise 
 

Melody: “Musens sang” (The Muse’s song)  (Kai Normann Andersen) 

 
1. I started my Camino, when it still was in the dark, 

guided well by the poles with the Shell as the mark. 

The morning is so coming! Look, the Sun is on its way, 

bringing colours and light to a clouded display. 

O, what a show at the birth of the Day, 

my heart is so happy, and young, I may say! 

I’m walking, I’m singing, What a wonder of a start 

on the roads of the day with the joy in my heart! 

 
2. The landscape is emerging in the magic of the mist 

with some carpets of white where the valleys exist. 

The soft wind is like kisses from a fairy of a kind  

with the moisture and chill from a dream-world behind. 

O, what a gift to be part of this play, 

being able to walk and to sing on my way! 

The nature has recovered from the sleeping of the just 

and the scene is just Here with the Now as a Must. 

 
Joergen Haffgaard  2007 
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Min Camino  
 

Melodi: ”Manden på risten”  (Mich Carr) 

 
Fra Saint Jean Pied-de-Port op over Pyrenæerne. 

 
  Undervejs fra Estella mod Los Arcos i Navarra.  Mod Atlanterhavet og Kap Finisterre i Galicien 

 

 

Starten:  (morgen) 

 

Jeg går med min rygsæk på Vejen. 
Det er morgen, i første gry, 

og dagen er ganske min egen 

og er særlig, uvis og ny. 
 

Var starten lidt fattig på føden 

- jeg kan mærke et savn et sted – 
så fylder nu morgenlufts-grøden 

i mit hjerte som fryd og fred. 

 

Men hvad er så planen for dagen? 
At sanse, at tænke og Se, 

og leve i Nu’et som sagen 

på vandring fra A til B. 
 

Nu daggryet kysser min pande 

med en dugfrisk og kølig vind, 

mens lavningers tågede lande 
har et eventyrs drømme-spind. 

 

Og så forsvinder  den stavren 
             med stivheds krop og ben, 

som nu kan klare 

                 Caminoens stok & sten. 

 

 

Undervejs: (formiddag) 
 

Jeg følger Caminoens ruter 
i dens vekslen på godt og ondt. 

Fra hjulspor blandt agre med urter 

til en vildskab blandt bjerges bundt. 
 

Fra synet af frodigheds glæder 

i et landskab af  gavmildhed; 
Til egne med ugæstfri’ steder  

hvor et ego kan testes ned.  

 

Og man bli’r en del af det hele, 
en gnom i Naturens complé. 

Med pligt til at glæde og dele 

på vandring fra A til B. 
 

For ruten er ikke min egen, 

den er pilgrimvandrernes sted. 

Et broderskab fælles om Vejen 
og dens tanker om mål & med. 

 

Så er en ’fremmed’ en ven, som 
                     man ikke før har set? 

En ven på vejen - 

            det bedste som nok er sket. 

 

 

Mod målet: (eftermiddag) 

 

Naturen er hele min verden, 
med en himmel som værn og skjold. 

Hvor livet med glæden og smerten 

er som sange i dur og mol. 
 

Jeg elsker min klode og ’have’ 

med dens verden af liv og dyr, 
hvor alle får noget at lave 

hver gang morgenen atter gryr. 

 

Og jeg er en del af det hele, 
et liv med det store Måske. 

Med glæder og sorger at dele 

i vandring fra A til B. 
 

Min gangart forandres på ruten, 

alt mens tiden går, som dén gør. 

Der drømmes om Cola og Gluten 
og om halsen som nedløbsrør. 

 

Og dér, der fremme,  et sted for 
                      en plaget pilgrimshæl, 

hvor man kan hvile 

                  og pleje sin krop og sjæl. 
 
                                                      J. H, 2015 

 
 

 
   Med Fred og Frihed! (- og blod, sved og tårer). 

 
  Der er pilgrimme fra hele verden i fællesskabet. 

 
         Katedralen i Santiago de Compostela. 

 

                                                                                  ( Alle fotos er fra Camino Francés i efteråret 2008 ) 
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Alto de Perdón i Navarra                                                                                                  (Camino Francés 2008) 

   
I vind og vejr 

 

- en sang fra Caminoen om og til livet i Naturen, pilgrimsvandringens ’Store Katedral’.  
 

Melodi: ”Jeg er lige her” ~ ”Don’t give up on me” (Gerry Rafferty) 

 

1. Nu er klokken blevet seks, jeg må op og med  

på Vejen ud mod næste sovested. 
Solen tøver helt gemt væk bag horisontens rand. 

Forventningsfuld, mod ny dags færd og land. 
 

Byen drømmer, gaden tom, da jeg si’r farvel. 
Facader gi’r et ekko af mig selv. 

Gadens lys forsvinder nu, naturen er i sort, 

og der står jeg, med pandelys og kort.  

 

Men når brisen kysser mig på hår og kind 

hilser den fra skov og mark og kær, 

og jeg føler glæden favne krop og sind. 
Åh, min skat, og jeg er lige Her! 

 

3. Timers gang i blæst og smat, kroppen klam og bleg, 

”De andre har det mere fedt, end jeg!” 
Regnen siler, stilner af, og stopper helt til slut. 

Det grå bli’r hvidt, og skyens skal bli’r brudt. 
 

Solens stråler hilser nu igennem sprækkens ’fejl’  
med liv til pytters blanke himmelspejl. 

Stratus bli’r til Cumulus rundt i et himmelblå, 

som gør mig glad, med smilerynker på. 
 

Så når blæsten rusker i mit hår og kind 

med dens duft af skov og mark og kær, 

må jeg mærke glæden favne krop og sind. 
Åh, min skat, og jeg går lige her. 

 

2. Og mens dagen skrider frem, har skyer eget spil. 

Med farveskift, mens solen dækkes til. 
Stratuslaget tykner til, gør himlen lav og grå. 

Mit vejr er her med det, jeg venter på. 
 

Regnen kommer endelig, som støvregn allerførst. 
Gør blomsten glad, man sanser klart dens tørst. 

Skyens sluser lukkes op, det regner mer’ og mer’ 

på blomst og mig, og vejen går i ler.  

 

Men når vinden blæser ind mod hår og kind 

med dens bud fra skov og mark og kær, 

kan jeg ane glædens glød i krop og sind. 

For, min skat, jeg er jo stadig her. 

4. Vejrets underfundighed med dagens frontsystem, 

et krydderi, en pilgrims vejproblem. 
Men i vejens tykt & tyndt var lykken stadig nær. 

Jeg gik jo der, så ’Lige nu & her’. 
 

Nu er klokken blevet seks, og jeg er kommet frem 
ad rutens vej til mad og pilgrimshjem. 

Solen søger ned i vest mod horisontens rand. 

Til nattens lys fra stjerners himmelstand. 
 

Og med brisens hvisken ind mod hår og kind 

huskeord fra skov og mark og kær, 

Harmonien, fred og ro i krop og sind. 

Tak, min skat, du er mig evigt nær. 

                                                                                                                                                             J. H. 2015 
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Tågevandring  

 

Melodi: ”Jeg plukker fløjlsgræs og riddersporer” (Knud Vad Thomsen) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Og sådan er der blandt livets dage 
en del, der minder om tåget vejr. 

Hvor man må længsel og vemod smage 

og savne retning for vid’re færd. 
Men Lyset skinner jo klart deroppe 

bag dynelagets vatuldne grå 

og kæmper bravt for, at dét må stoppe, 

og vise vejen, som man må gå.  
 

                             

                                                                                                                               J.H. 
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1. Se tågen hviler tæt over landet 
og slører marker og eng og kær. 

Kun åen snor sig blandt alt det andet, 

der ligger hen som på drømmefærd. 

Men jorden lever, jeg er ej ene 
i efteråret med min forstand. 

I vandreboblen på vejens stene 

jeg hører skræppen af vækket and. 

                          
2. Så bli’r det vinter og koldt derude 

med alle former af størknet regn. 

Og frosten tåger mod dugget rude 

med fantasier af stjernetegn. 
Men håbet lever som glade minder, 

hvor alt kan synes så goldt og dødt. 

For der er latter, og liv man finder 
med barnekinder i hvidt og rødt. 

                           
 

3. Og tågedisen er over landet, 
der virker svanger med skøn magi. 

Med tro og håb og med alt det andet, 

som åen tryller som terapi. 

Hør verden vågner, for fuglen fester 
i luften mild over al forstand. 

En vintergæk, dér i sneens rester, 

Et kys af forår til hjertets land. 

 
4. Og det bli’r sommer med lyset længe, 

med vibers jagt efter luftens myg.  

Og aftenstunder på åens enge 

i mosekonernes drømmebryg. 
Hvor eventyr fra ”de gamle dage” 

med huldre, hekse og ferme feer 

fra barndomslandet er vel tilbage, 
men gyset er der nu ikke mer’.  

                          
 
  

 

                             

 



 
 

April-road side on the Camino 
 

 

 

 

 

The Passion - springtime walking. 
 

Melody: “Jeg plukker fløjlsgræs og riddersporer”  (Knud Vad Thomsen) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

1.  A true Camino is like a mountain, 

It’s waiting there for a pilgrim’s deed. 

A seeking soul with a stubborn ground-plane, 

who needs a test-world of stones and heat! 
 

- My Spanish springtime in fields and meadows 

with walking storks and the eagle’s flight! 

With eucalyptus in light and shadows 

and thousand flowers to ease the fight. 

 
 

2.  A dusty footpath and Spanish blue skies 

above the spring-wine and growing grain. 

The heat is killing, the back-pack likewise, 

Am I a madman, who seeks the pain? 
 

- My Danish springtime in fields and meadows 

are praising larks and the lapwing’s flight! 

The woods with beeches in light and shadows 

And thousand flowers to smell and sight. 

 

3.  O, what a life-style to live in walking 

And sense the Nature, just now and here! 

To share its changes with others, talking, 
and praise the Easter around the year. 
 

- That holy springtime, this very wonder, 

which is a sign from a blessing Mind 

to skip the black-sight and drop the blunder 
for living beings of ev’ry kind! 

 
                       Joergen Haffgaard 
 

                               April 25. 2011 



                                          
 

Admiralen (Vanessa atalanta), lægger sine op til 1.000 æg på brændenælder. Når sommerfuglelarver- 

ne kommer ud efter ca. 4-5 dage, er de svære at få øje på, fordi de falder sammen med bladene. 
Larverne har sorte og hvide prikker, med et gult bånd på hver side.  De lever af brændenældebladene 

og kan gemme sig i et sammenrullet blad.  Efter ca. 3 uger er larven udvokset og den forpupper sig. 

Efter et par uger klækkes puppen og den voksne sommerfugl kommer frem.       (Citeret fra WikipediA) 

 

Metamorfose – forvandling. 
 

Melodi: ”Nu er dagen fuld af sang” (Carl Nielsen) 

 

1. Det er forår, det er maj 

og blomsterne er kommet. 

Livet bobler som i leg 

og intet er forblommet. 

Efter vinterhi og tvang 

føles dagen fuld af sang, 

Livet er tilbage. 

 

2. Alt er rede, har sin plads 

på vores lille scene. 

Tusindfryd som Ananas, 

selv Brændenældens gene: 

Senere en larve glad 

æder nældens blad som mad, 

ret en lille børste. 

3. Larver kommer, larver går, 

formummer sig i pupper. 

Grunder der, til tiden når, 

hvor forårskulret kupper. 

Bryder puppens fængselsform, 

vokser ud til smuk enorm, 

smukkest blandt det skønne. 

 

4. Får et liv som eventyr, 

ret som den Grimme Ælling, 

efter møje og postyr 

en ADMIRALs fortælling. 

Sværmer nu i blomsterrus 

med sin skønne ’Julimus’ 

nær ved nældens gemmer.  

5. Underfuld er vor Natur 

med tusind sære arter. 

Kolde hjerner får mensur 

i omgang med aparter. 

Ynder ej det skæve spil, 

at den gør, hvad just den vil 

med en ”tumpet kode”. 

 

6. I et traurigt hjertes skjul 

man styrkes ved det under. 

Må du få din sommer, fugl, 

og livets glade stunder. 

Jeg vil frydes ved din pragt, 

sanse skaberværkets magt 

i min lille sfære. 
 

                                 J.H.  
                  Granada, september 2014 

 

   Denne sang så dagens lys under et eftertænksomt ophold i Granada 3 måneder efter Else-Maries død. 

En aften svævede en smuk sommerfugl forbi hen over mit restaurantbord, og Admiralen blev min muse. 

Dette smukke, farvestrålende væsens ejendommelige flerfasede liv har altid forbløffet mig, for normalt 

søger naturen jo imod enkelhed. Men denne mystiske synlige metamorfose har altså foregået gennem 

millioner af år. Efter hjemkomsten blev sangen renskrevet og tilføjet nogle billeder fra internettets foto-

arkiver. Korrekturlæsningen fandt sted ved havebordet ude på terrassen med den omkransende lavendel-
hæk. Halvvejs inde i læsningen kom den smukkeste Admiral (!) sejlende og satte sig lige ud for mig på en 

lavendelblomst med vingerne fuldt udfoldede som på fotografiet ovenfor. Der sad den helt ubevægelig en 

tid og svævede så bort igen. Det var den eneste synlige sommerfugl i oktoberhaven, mens jeg var der.  
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På Mesetaen fra Castrojeriz  mod Frómista                                                                        (Camino Francés 2008) 

 

Mesetaen 
 

Melodi: ”Hist hvor vejen slår en bugt”  (J.C.Gebauer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Den midt-spanske højslette                                                                             J.H.         11    

1. Hist hvor Vejen har en bugt 

løb engang en flod så smukt. 

Floden er nu ganske tør, 
vandet væk, hvor det var før. 

Men fra pandens brændte hud 

kilde-vælder vandet ud. 

Sikke solen dog kan stege  
på de hede spanske veje. 

 

2. Under breddens skyggetræ’r 
på en sten, med bare tæ’r, 

sidder der en vej-bekendt, 

Günther, vistnok tysk betjent. 
Er mon sporet blevet koldt, 

siden han har gjort et holdt? 

Eller blot de mange grader 

på hans støvlers varme flader?  
 

3. Buen Camino! Pilgrims sprog 

i en venlig dialog, 
Buen Camino! brave ven 

til vi ses engang igen. 

Efter romer broens fag 

ud på slettelandets drag. 
Skygge bli ŕ der meget lidt a’ 

på en høstet gold Meseta.     *) 

4. Timer på en støvet vej  

med et bistert kontrafej. 

Intet vækker øjets glød, 
alt er stubbe, støv og død. 

Hvorfor denne tåbe færd 

langt fra hjemmets eng og kær? 
Dagen lider - som jeg osse. 

Ak, jeg tåbelige tosse. 

 

5. Som det sker på ørkenvis, 
dér i solens varmedis, 

langt derude, ses et tag, 

er det mon et synsbedrag? 
Bor der folk af kød og blod 

i et hus med hjemligt rod? 

Tanker tumler i min hjerne 
hvad mon sker der, i det fjerne? 

 

6. Efter næsen, mil på mil 

med et stivnet ansigtssmil. 
Solen brænder mer og mer. 

Ikke og en skid der sker. 

’Husk, du valgte vejen selv, 
vidste alt om ve og vel 

i en stol i udestuen 

i en hyggesnak med fruen’.  
 

 

7. Funktionær og funktionist, 

narrehat og pensionist 

med en rygsæks snegl-enorm 
’til at holde mig i form’. 

Sure sokker, undertøj, 

soveposens natterøg. 
Gid, der også var lidt ’sager’,  

der ku’ mildne vejens plager. 

 

8. Halsen tør som sandpapir. 
Vand er livets eliksir. 

Lunkent vand min leve-most, 

flasken klar til flaskepost. 
Ak, hvor Colas tryllesaft 

ville give kroppen kraft. 

Hvis man altså li’ ku’ få den. 
Herfra drømme kun kan nå den. 

 

9. Jeg er Don Quixotes bror, 

ragging Rosinantes spor  
langt fra Danmarks efterår, 

kølighed og hyggekår 

med dens ”synken halvt i knæ, 
hundegøen, lille fæ, 

undertagets svale kvidrer, 

solen synker” - Jeg må vid’re. 
  

                                 



 
 

  Tværs over flyvepladsen ved Cáceres.  Skilt: FARE ’Flyveplads’ Omvej Gælder ikke for pilgrimme.  (Via de la Plata) 
 

Uvejret  
 

Melodi: ”Livet er en morgengave” (Robert Normann) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                          J. H. 
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1. I en bar i morgenstunden 
før en ny dags pilgrimsfærd 

står jeg med en kop ved munden, 

ser på bar-tv’ets vejr. 

Der er ikke megen glæde 
dér at hente til min dag: 

Fyren lover blæst og væde, 

kuglelyn og tordenbrag. 
  

2. Efter morgendis og stratus 
tager cumulusser fat  

med en koldfronts skumle virus, 

dem med nimbus-paddehat. 
Der kan ventes lyn og torden 

og en gavmild strøm af regn. 

Sådan hen ad klokken 14, 

hvor jeg kommer, hen ad vej’n. 
 

3. Ak, jeg gumler min toastado 
i den stille morgen bar 

med en truende tornado 

bag ved barens vindues glar. 
Jeg må ha’ en kaffe mere 

for at trække tiden lidt. 

Nu ved disken står der flere, 

der som jeg er sammenbidt. 
 

4. Tiden går og alt får ende, 
kaffen i min kop er væk. 

Det er tid for bæltets spænde 

på min ryggesløse sæk. 
Ud i verden går vi sammen 

med mit regnslag i standby. 

Buen Camino ønsker ’stammen’, 

der om lidt går samme vej. 

5. Byen er en drømmesfære  
med et vækket tågeliv. 

Nattens regn er i det nære, 

pytterne har spejl motiv.  

Morgengrået lysner stille 
vejledt af vor varme ven, 

der får sejren, som den ville: 

solfyldt ligger landet hen.  
 

6. Hvilken salig fryd at trave 
i en dugfrisk verdens gry. 

Fuglesang og alt i lave, 

livet er som født på ny. 
Men derude, i det fjerne, 

vokser skyer i substans 

fra en hvid og luftig kerne 

til en blålig omgang vands. 
 

7. Solen stiger her på himlen, 
og bestråler glad min jord 

til en fryd for blomstervrimlen 

dér i grøften langs mit spor.  
Men så langt som øjet rækker, 

der hvor markens stubbe står, 

er der intet liv, den vækker 

i det næste kvarte år. 
 

8. Som jeg selv går uret osse, 
hakker tikkende af sted. 

Jeg som gammel lærertosse,  

der har pegepinden med. 
Fronten kommer, stor og skummel. 

Freden varer ikke ved. 

I det fjerne høres rummel. 

Og nu styrter regnen ned. 

 

9. Intet ly at se og nyde 
i min rindende optik. 

Her er blot at gå og yde 

lidt til Vejens dynamik. 

Nu mit regnslag er i vælten, 
fjendtlig regn mod ’god’ kondens. 

Som en panservogn i felten. 

Kurs mod ælde og demens. 
 

10. Går alene i en ørken, 
som et mål for lynnedslag. 

Ude Vandet, inde Tørken 

og en frygt for lyn og brag. 
Jeg er våd, men er og virker, 

støvlen svupper, tungt og klamt. 

Der er intet her, der knirker. 

Blot en smule samspilsramt.  
 

11. Tiden går og alt får ende, 
Djævelskabet drog forbi. 

Verden er igen at kende 

med den fred, jeg bedst kan li’. 
Ak, hvor er en helts facade, 

når naturen går i rød? 

Så er alle små og flade 

i et spil om liv og død. 
 

12. Skyen lysner, regnen sagtner 
for til sidst at stoppe op. 

Solen kommer med en magt, der  

smiler håb i sind og krop. 
Blomsten åbner, fuglen pipper 

i et genfødt sceneri. 
Helten selv sit regnslag skipper 

fra en vejrbidt terapi. 

 



 
                                                                                                                                                                  (Via de la Plata 2011) 

 

Windmills 
 

Melody: “Last night I had the strangest dream”  (Ed McCurdy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joergen Haffgaard. 
Mérida, Spain, April 15.  2011 

 
( It might appear most improper to use a special melody for a deeply serious song from the years of the so-

called Cold War, remembering its latent fear of a hot one to start out of it in the very next moment using the 
all-destroying nuclear weapons. As 70years old, I have been through that too. Therefore, walking here in 

freedom and peace, far away from home with a deep feeling of  joy of living, I do appreciate so very much 

that some dreams come to a happy end. Thanks God for that.  Last night I had the strangest dream - ) 
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1. How good it is to be a Knight 

of Roads with striking beat! 

And so I was and fit for fight 

on eager walking feet. 

In Andalusia, én route, 

one morning fresh and clear. 

And here I got a good salute, 

and that is written here. 
 

2. As said, it was a lovely day 

with worlds of life to see. 

The nature green, the cattle gay, 

A horse in front of me. 

“Good morning, Horse”, I friendly said, 

my nature is polite,  

However, hardly very fait 

this day, this country site. 

 

 

3. ”My simple Man, why can’t you see 

that I have noble air? 

That I am not ‘some horse to be’, 

another silly mare?” 

”Look at my head, its clever size, 

the distant eyes - You fools! 

No windmills ever will give raise 

to fear in hearts of Mules!” 
 

4.”So sorry, honourable Root, 

excuse my ignorance! 

I’m just a simple Dane on foot 

in Spanish walking branch.” 

- And then we parted with a bow. 

The mule to land of dreams. 

And I went back to dreamer’s row 

in fight with killing beams.  



Forkælelse og Afhængighed 
 

Melodi: ”Svantes lykkelige dag”  (Benny Andersen) 
 

1. Himlen har stjernegrund, 

Månen er bleg og rund. 

Gaden har stadig sit lys, 

natten sit kuldegys. 

Åben er ikke en eneste bar, 

der har brød og kaffe klar.   
 

2. Så efter nattens kur: 

Vejen, med skøn natur, 

Solen, i ny-dagens fryd, 

Maven, med knurre lyd. 

Ak, gid jeg sad i en hyggelig bar 

med en toast og kaffen klar. 
 

3. Tiden går, uden stop. 

Næste by dukker op.  

Døren til baren er stängt! 

- hvem ønsker nogen hængt? 

Livet er ikke så let, som man tror, 

når en trang til kaffe gror. 
 

4. Drømmenes kaffekop 

svulmer som solen op. 

Disen af opvarmet luft,  

Ak, hvilken mokka duft. 

Vejen er Her for en søgende sjæl 

i et Nu fra hår til hæl. 
                       

5. Se, hvilken herlig eng, 

køernes mad og seng. 

Solen er gået grassat, 

Vinden et sted passat. 

Elsker naturen, naturlig og vis, 

kaffebønners paradis. 
 

6. Endelig, stille fryd, 

stedet med boble-lyd. 

Barmanden her er i gang, 

jeg føler trang til sang: 

”Livet er ikke det værste man har, 

og om lidt er kaffen klar!” 
 

- med skyldig tak til Benny Andersen -      J.H. 
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   Udendørs morgenmad fra rygsækken + sodavand(!) 

 

 
 

                       Drømmen om alternativet! 

 

 
 

Ud i en vidunderlig morgen til en dag i en levende natur. 

 

 
 

         Endelig!  Kaffepause blandt andre pilgrimme.  



 
 

 

Baren 
 

Melodi: ”Den lille frække Frederik”  (Axel Brüel) 
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1.  Jeg står ved disken i en bar, 

og kaffen er nu blevet klar, 

en bocadillo ligeså 

med queso og tomate på. 
 

2.  Jeg søger mig et lille bord 

i hjørnet, hvor en plante gror. 

Og derfra kan jeg tyd’ligt se 

på barens tændte hus-tv. 
 

3.  Og der er liv på kassens skærm, 

hvor livet hyldes i en sværm 

med tyrefægter og en tyr,  

en ’frederik’, et plaget dyr. 
 

4.  Jeg ser min stakkels ven få mén 

bag frederiksens skræve ben  

og krukket viften med en klud. 

Jeg ønsker ham en blodig tud. 
 

5.  Men ak, det skete som må ske, 

når spyd kan plantes med succes. 

Arenabrøl for dådrigt mod 

- og bøffer til en slagters bod. 

 

 

 

6.  Det kræver mere koffein 

at leve med et stivnet grin 

og brødet i den gale hals, 

når dyrevelfærd er til fals. 
 

7.  En ny kop kaffe, ud med ham, 

og scenen skifter, nyt program, 

hvor nok en ’fred’rik’ toner frem 

med Vejret til de spanske hjem. 
 

8.  Han står der med et svedent grin 

og lover os en stram termin 

og viser os et frontsystem, 

med isobarer i ekstrem. 
 

9.  Et mindre uvejr er på vej’n, 

med lyn og torden, hagl og regn. 

Og jeg skal ud på vejens ler, 

hvad kan man dog så ønske me’r. 
 

10. Det er vist tid at si’ farvel 

og bære sine byrder selv. 

Hvad her jeg så var ikke flot, 

men kaffen smagte rigtig godt. 

 
                                                              J. H.    

 

 



 
 

- Har man gået mange timer alene, er det dejligt at få sig en snak med et venligt væsen med livserfaring - 

 

 

Mødet 
 

Melodi: ”Det er forår. Alting klippes ned.”  (Poul Dissing) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
5. Kære Ko, jeg ønsker dig farvel! 
Det var skønt at få den snak om lyst og vane. 

Når man går og tænker på sig selv,  

bli’r vejen lang, med knoldet tanke bane. 
Nyd nu dagen, som jeg vil det på min egen vej 

i vor underfyldte verden.  Hej med dig! 

 
                                                                                                                                      J. H.  
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1. Hej, du Blomst blandt engens blomsterflor! 

Har du fyld og fred og fryd i alle maver     
af et græs så saftigt, som jeg tror, 

nu jeg kan se, hvad du går rundt og laver? 

Se, hvor solen skinner ned på al din gode mad, 

Så dit liv er let at leve!  Er du glad? 
 

2. ”Her på engen, mange Herrens år, 

har jeg stå’t og set på vejen bag ved gærdet, 
hvor de mærkeligste fjolser går; 

Hvor skal de hen? Hvorhenne har de været? 

Og med solen bli’r jeg ør af dette gennemtræk, 
ja, det stresser mine maver. Jeg går læk. 

 

 

3. Somme tider sker der noget rart, 

når der kommer en af dem, der går og støver, 
ko-munikation på trods af Art, 

opmærksomhed er dét, som man behøver. 

Jeg bli’r træt og døsig af at høre Bæh og Buh, 

så med rumlen fra min mave, si’r jeg Muh!” 
 

4. Godt at mærke Vejens eget liv, 

når man vandrer langt og længe helt alene.  
Det gi’r dagen lys og perspektiv, 

med energi til sjæl og trætte bene.  

Er vi to af vidt forskelligt skind og konstruktion, 
er vi børn af samme verden.  I funktion. 

 

                                             

 



 
 

Kissed by ‘Don Chorizo del Muerte’, mother’s own little eyes delight (a bulldog) 
 

 
 

 

Episode 
 

- when leaving Palacios de Sanabria (Via de la Plata) - 

 

1. The day was nice with clouded sun, 

and I was on my own.  

My heart was ticking, full of fun, 

no better world was known. 

Then what to tell, 

when all is well 

and life is more than moan? 

 

2. There was that little bulldog-gnome, 

as ugly as a pile, 

that left its cosy sausage-home 

to show its manners vile. 

That dev’lish Heck 

attacked my leg 

and changed my trousers’ style. 

 

3. My God is good and taught me how 

to offer other parts… 

However, in my inner cow 

there sleep some pressured farts: 

Some special words  

like none from birds, 

some hot-dog killing darts. 

 

4. But he knows better, does he, God, 

and  froze my killing hook. 

I ought to thank that little butt 

for service by the book: 

Before I was  

some ”Santa Claus”, 

Now with a PILGRIM’s look! 

 

                   J.H.  Puebla de Sanabria, 29./9.-2011 
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Grænselandet 
 

Caminotanker på grænsen mellem provinsen Sevilla  i Andalucía og provinsen Badajoz  i Extramadura. 
 

Melodi: ”Den første gang jeg så dig” (Birger Sjöberg) 
        

 

1. Jeg vandrer min camino en dejlig forårsdag 
i Sierra Norte reservatets park, 

hvor dyr og planter lever som i en fælles sag 

for livet i en frodig Noahs ark. 
Ak, kunne jeg blot slå mig ned og opnå harmonien,  

så ville sjælen følge med og finde melodien. 

Men solen ler ad tanken bag træers skyggetag 

for dette er jo Vejen, som er min. 
     

 

 
 
2. Da syner i en lysning som skønmalt skilderi  
et eventyr i Form og Tid og Sted: 

Med fortids dunkle skygger mod fremtids lysmagi 

en grænseflod, som tiden leger med. 
En borgruin som magtsymbol fra middelalderdage, 

hvor korstogsfolk og kalifat i leding måtte drage. 

Og fredens små symboler fra dagens industri  
med ’Infos’, som turisten skal behage. 
 

3. Som grænsested beskrevet med kortets symbolik 

skitseres blot den rolle, bækken nød. 

Som sceneri fortolket med tankens elastik: 

et vadested imellem liv og død!  
Og der står jeg som pensionist så fjernt fra arbejdslivet 

og fantaserer lidt om tid og sted i perspektivet.- 

Men nu er det vist tiden for gammel mekanik 
at søge hen, hvor Lyset er motivet.   
                                J.                                                               H. J.H. 
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En solskinsdag med vindstille på Puerto del Palo (1146 m)                                     (Camino Primitivo 2015) 
 

 

Bjergtagelse 

Melodi: “I skovens dybe, stille ro” 

1. Besværligt har jeg slidt mig op 

på dagens højdetop 

og fået vejret lidt igen 

og set, hvor jeg skal hen. 

Det er nu tid for refleksion 

om mål og position 

i dette sceneri så smukt, 

at man er tavs og brugt. 

 

2. Et skuespil, kulisselagt, 

en sang om Jordens pragt. 

En scene og et virke-sted 

med ting at virke med. 

Et ’udsat sted’ med regn og storm 

og stenet arbejdsnorm. 

Naturens vilde ærlighed 

om livs besværlighed. 

 

3. Som solen luner på sin vej 

ved lysets lyst til leg 

med skyggespil på hedeslag 

og mark og bakkedrag.  

Mens kvæget gumler på sin li 

på det, som den kan gi’. 

Og Jorden bli’r et gavmildt sted 

at leve på og med. 

 

4. Se, fuglens flugt på egen færd 

hen over dalens træer. 

Den kvidrer til sit Himmelblå 

om liv og tro derpå. 

Og her står jeg, alene, slidt,  

- men ’På’ pr. satellit. 

”Fred hviler over land og by”, 

kan ’twittes’ til min ’Sky’. 
 

                       J.H. September 2015 
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På myrens fodsti  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

              *)  Tænk, hvis man i al stilfærdig fællesskab kunne søge andagt i ”Mezqitaen”  i Córdoba,  hvor katedralen 

                 er indbygget i den tidligere mauriske stormoske,  hvad enten ens skaber-tro er i version 1.1, 1.2 eller 1.3! 
 
 

          **)  Naturen med dens mangfoldighed og gavmildhed er vort eksistensgrundlag og er dermed vor primære 

                  reference i tilværelsen. At gå dér på pilgrimvis, er som at opleve en gudstjeneste i ’den store Katedral’. 
 

        ***)  Den gamle bøn Fadervor omhandler vist alt, hvad en lille pilgrim har brug for på turen. 
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1. Jeg er en gammel ”helle” 

og langt fra, hvor jeg bor. 

Jeg traver her blandt fæller 

på vores fælles jord. 
 

2. Vor hud har mange farver, 

vort sprog har rig plastik, 

men der bag slips og kraver 

er samme mekanik. 
 

3. Så fik man navn af ’Svensker’, 

når sproget peges ud, 

så er dog alle Men’sker 

med rod fra samme Gud. 
 

4. Med vilkår som en myres, 

når ’tryghed’ ta’s i ed, 

hvor verdensrummet styres 

i nær tilfældighed. 
 

5. For sagen er jo denne, 

at ’ting’ kan ske ’om lidt’. 

At dagens lys kan vende 

just efter næste skridt. 
 

6. Så derfor lad os alle 

i broderskabets ånd 

til fællesskabet kalde, 

med tanke, mund og hånd. 
 

7. Men der er mørke viljer 

blandt skriftklogskabers trop,  

med stening og Bastiljer,   

der giver frygten krop.                   *) 
 

8. Hver med sin håndskrifts mening 

fortolket sort og hvidt, 

”For netop vor Forening 

tror ret om godt og skidt!” 
 

9. Dér broderskabet vendes 

i både sind og dåd, 

og fanatismen kendes   

i bål og barnegråd. 
 

10. Går Troen frem for Freden, 

med foregøglet Håb? 

Nej, størst er Kærligheden! 

er fællessprogets råb. 
 

11. Så hvorfor gå og gyse 

på fælleskabets vej, 

hvor markens blomster lyser 

som skatte om vor leg.  
 

12. Jeg går med fred i sindet 

i ’Katedralens’ pragt.                    **) 

I nuet, som i mindet, 

med Fadervor i pagt.                   ***) 
 
  

                                                                  J.H. 

 



 
 

Beetle walk 
- something about Proportions - 

 

Once I very nearly killed this little foot-athlete under my big boot on our shared camino part. 

After a stay in the pilgrim’s hostal at the Home for disabled men in Alcuéscar, I was in the 

philosophic mood and wondered, if also little beetles have tiny personal problems they 

understand to magnify into unbearable dimensions? 
 

 

1.”Buenos dias, Beetle-man! 

How nice a day with sun. 

I am a real Beatles fan 

and like to see your run”.  
 

                    The Beetle: 

2. “Look, It has been a hard day’s night. 

My wife is such a snore. 

My bladder, too, demands its right 

before the clock is four. 

 

3. I have The long and winding road 

to face this very day. 

With heavy weights of burden’s load, 

and rotten cards to play. 

 

4. I have a blue and swollen tongue, 

I feel my throat is sore. 

And Yesterday my wife was young. 

My job is such a bore. 

 

5. And Sergeant Pepper is so sad, 

that Lonely Heart Club Band, 

who knows to blow all majors flat 

and Yellow Subs to land. 

6. A flat-foot life, down on the knees, 

that is my fate, Señor. 

With fungus-toes and piles to ease. 

And  stomach-air. And more.” 
 

                              I: 

7. “Oh, stupid little running friend, 

how hard a life to cope. 

Your trials row, without an end, 

and little left to hope? 

 

8. But notice there, in front of you 

- some beetle-meter’s way - 

the greenest grass with sweetest dew 

and shadows for your stay! 

 

9. Then take a drink and stretch your shoes 

- I guess they are too small - 

and let them sing , who have the Blues, 

and Let it be, it all !” 

 

                                  J.H.   

                        Cáceres, 8./5.-2011 

                       (A Visitor’s Book writing) 
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Camino Blues 
 

Melody: ”Song sung blue”  (Neil Diamond 1972) 

1. Songs sung blue, 
Every pilgrim knows some. 

Some days blue, 

Each Camino grows some. 
 

Wet and cold, grey and sold to muddy solitude,  
A day-rain pouring down, a wind in rage. 

The ‘endless-walking mood’,  

Endless-walking pace. 

 

3. Songs sung blue, 
Every pilgrim knows some. 

Some days blue, 

Each Camino grows some. 
 

HIghs and LOws, comes and goes in walking attitudes,  
Camino mindfulness and stubborn minds. 

Through alternating moods 

Ever-lasting finds. 

                                                                      
2. Songs sung blue, 

Every pilgrim knows some. 
Some days blue, 

Each Camino grows some. 
 

Hot and dry, ‘when and why’ in dusty solitude, 

A sun with killing rays, the sun in rage. 
The ‘endless-walking mood’,  

Endless-walking pace.  

 

4. Songs sung blue, 

Every pilgrim knows some. 
Some days blue, 

Each Camino grows some. 
 

Me and you subjects too to some blue now and then. 

But when we face our blues and give them words, 
We sing them out again, 

Using major chords.                                     

  

- Me and You.                                  
                                                   Joergen Haffgaard  2015 

                                      
 

- With inspiration from “Song sung blue” by Neil Diamond (1972) - 
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Ved bygrænsen i Calzada de Béjar.                                                                                           (Via de la Plata 2011) 

 

 

 
 

 

Bekymringer 
 

 Memento mori - Memento vivere 
 

Noget om følelsen af u-undværlighed og ydmyghed. 

 
Melodi: Egen  

 

Hvis en dag du føler tyngdekraften særlig, 

og din væren synes ganske u-undværlig: 

Tag en pause. Søg til kirkegårdens have. 

Gå en stille tur blandt mindelundens grave. 

Hør, hvor blæsten hvisker hæst i taksens grene 

over samfundsstøtters mindestene: 

Her ender alle! Også dem, der gik og tro’de, 

at de alene kunne styre folk og klode! 

 
                                                                                J.H. 
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”Hvor skal vi hen, du?” 
 

Egne forsømmelser og svigt i det forgangne dukker op som hjemlige spøgelser på en hed, skyggeløs, lang 
og humørsyg vandredag og giver anledning til en gnavende og mere omfattende status ’på gravens rand’: 

 

 

Arv & Gæld  

- Fik vi forvaltet vor arv og gæld i ’Brugsforeningen Danmark’ ”godt nok”, min generation? - 
 

Melodi: ”Det er forår. Alting klippes ned.”  (Poul Dissing) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                    En dehydreret refleksion fra Andalusiens hede olivenlunde efteråret 2014.      J. H.           
 

  *)  Trods erfaringer med de hurtigt forbigående varmer fra tidligere såkaldt lukrative aktiemajoritetssalg  i TeleDanmark og Københavns 

       Lufthavn til kyniske udenlandske investorer, fortsættes udsalget af landets infrastruktur. Nu også af DONG, Dansk Olie og Naturgas! 
       || For at skaffe penge til nutidens overforbrug legaliseres et regulært tyveri fra vores børnebørn af eftertidens pensionsbeskatning! 
 

 

**) Elitære opfattelser af ’politisk korrekthed’ forhindrer helt nødvendige demokratiske debatter. || En undersøgelseskommissions dom- 
       merformand kan konkludere, at der blot var tale om ”en forklarlig og undskyldelig nødløgn”, da Justitsministeriets ansatte havde 

       manipuleret Folketinget! || SKAT opfører sig skandaløst som en stat i staten. || 1/4 af vores drengebørn født i 1965 har fået en dom! 
       || 2/3 af tidens indgåede ægteskaber ender med skilsmisse! || 1/6 af årgangen må forlade folkeskolen uden bestået afgangsprøve! 
         

                                                                                                                                24 

1. Som en borger i de Danskes Land, 

der har været lige siden Blåtands dage, 

er jeg stolt af Jydske Lovs forstand 

og af alt, hvad friheds ånd og hånd ku’ mage. 
Men i dag, når ’Rigets allerbedste’ klædes af 

i et skin af grå skeletter - si’r jeg fra. 
 

2. Kan man tro på deres glade ord 

om ”en rigtig dejlig løsning nu, i morgen”, 
når man ej på underværker tror 

efter spin og digt og svigt på Christiansborgen? 

Jeg bli’r træt og gammel af at se og høre på, 

Er dét landets allerbedste - spør’ jeg grå. 
 

3. Jeg blev født i krigens trange år; 
så en industri for fly og tog og skibe,  

der gav liv, hvor livet foregår. 

Nu til andre virkemidler man må gribe.  
Og når der bli’r færre til at bære landets vej, 

medens byrderne bli’r større - bli’r jeg bleg. 
  

4. Jeg har levet i en solskinsfart 

og har nydt min del af landets velfærdskage. 

Mine børnebørn ta ŕ over snart 
i det Danmark, som jeg lader stå tilbage. 

Så når arvesølvet klirrer og må sælges bort       *) 

får jeg knugen i min mave - og går sort.             

 

5. Jeg har haft et jævnt og muntert liv 

med en kone, børn og hus og kat og have. 
Lært, at indtægt giver perspektiv, 

hvis den overgår den gæld, som man må lave. 

Ellers ender Velfærd som et genfærd i det blå 
med et samfund i ballade - tror jeg på. 
 

6. ’Den globale landsbys’ glade færd, 

’las Bananas’ i de ’lyse Bøgehaller’?                               

Folkeminder med turismeværd, 
hvor man ser et samfunds rammer, der forfalder.          **)  

Vil en dag vi stå tilbage, pantsat for en slik, 

som en lille, grå, forpagtet - døgnbutik? 

  

7. Gør man status over livets gang 

i de rammer, som vi fik i femogfyrre: 
Fred og frihed, fremskridts Velfærds sang,           

landet reddet med det meste på det tørre. 

Men med koldkrigsfrygt og kommunismens røg og damp 
prist af optimistisk ungdom - i dens ”kamp”. 
 

8. Fik vi plejet det, vi fik i Arv, 

når vi nu som gråskæg må forlade skuden, 

med vor Gæld betalt for landets tarv, 

så de unge selv kan sejle, os foruden? 
Eller gi’r Historiens gabestok os ej kredit, 

Selvbedrag og Ansvarssvigten - sort på hvidt?  
 



 
 

 Mellemfolkelig respekt og samvær. Fællesspisning på pilgrimsherberget i Alcuéscar. (Via de la Plata 2011) 

 

 

Skygger og Dæmoner 
- Fortidens spøgelser dukker op og bearbejdes på Caminoen - 

 

Melodi: ”Det er forår. Alting klippes ned.”  (Poul Dissing) 
 

1. Jeg er født i krigens mørke år,  

hvor den halve verden var i ve og våde, 

mens mit eget land fik tåle-kår 

af en slavestat med middelaldermåde. 

Det har været svært for mig at finde fred for nag 

ved at se så megen ondskab, i min dag.  
 

2. Siden kom den lange ’Kolde Krig’ 

med ’de gode’ og ’de onde’ klart fortolket, 

og med ’Bombens’ trussel, drøm og svig          *) 

mod de venner, som befried’ land og folket. 

Frygtens sure liv, og gode viljers selvbedrag. 

Tungt at se så megen dårskab, i vort flag. 
 

3. Nu er vores verden blevet fri  

efter krig og ’Murens’ gru, i Unionen.             **) 

Gamle fjender fik vor sympati 

og har vist de gode viljer i funktionen. 

Jeg er mildnet nu som grånet pilgrim-pensionist, 

går med grund til sang for livet, gør jeg vist. 
 

4. Min Camino bragte sindet fred 

i en ydmyg søgen efter realisme. 

Fordomsmængden, som jeg kæmper med,  

blev til simpel, farisæisk eskapisme.  

Min Camino blev som pilgrim helt mit eget slag 

med en Viden, Tro og Tvivlen, og min Dag. 
                                                                     

                                                                                                           J.H. 
 

*) A-bombernes latente trussel      **) DDR’s ”beskyttelsesmur” om ”Østberlin”.                    25 



 
  International harmony at a pilgrim´s dinner  
      table in Hornillos del Camino 15/9-2008. 
                       (Camino Francés)                  
          

 
     Guernica: ”Guernica” by Pablo Picasso. 
                      (Camino del Norte) 
 

 
       Atarfe: “Monumento a la Concordia” 
    by Miguel Barranco   (Camino Mozárabe) 
 

 
  A waiting pilgrim’s stick for a troubled pilgrim.               

The Good Will - the good intentions. 
 

Melody: “Visen om de atten svaner” 
(B. Andersson & B. Ulvaeus) 

 

1. I am born on a globe, a dot in some Space, 

what I never shall understand. 

Then to manage a life with a Purpose to face 

I need Standards to guide my hand. 

My friend, can you show me some arrows to follow, 

for a child of a culture with traditions and songs 

with ideas of “Right” and “Wrong”? 
 

                        ◄▬ / ▬► 
 

2. But the ‘rights’ and the ‘wrongs’ in different views 

cause the life of a hell to bloom. 

As when God-named tributes bring killing sad news  

about innocent people’s doom. 

My friend, can you show me some arrows to follow, 

if we want to make good and to replace all that hate 

with an eye for each other’s fate? 
 

                        ◄▬ / ▬► 
 

3. In my lifetime the globe has become very tight 

and we all are some neighbours now. 

Where the Internet links and a far satellite 

bring us there “where what happens, how”. 

My friend, can you show me some arrows to follow, 

to a site with the Standards for the peace and for care, 

with the Good Will to give and share? 
 

                        ◄▬ / ▬► 
 

                                                       Joergen Haffgaard  2016   
 
- One of the wonderful aspects of a Camino walking is 

the possibility there to meet other pilgrims from nearly 

all parts of the world. Through small talks and deeper 

dialogues new horizons of understanding may surface 

with friendship to grow across physical and cultural 

borders. Then, of course, a shared spoken language is a 

true gift for the conversation, but not a complete must. 

There are other ways to communicate, if the Good Will 

to try to understand the other part is present! A kind 

helping hand, a friendly gesture, a smile. All universally 

understandable spirit-boosters. 
 

  To Michel G. - with much gratitude.   (A Frenchman of same age and with a professional life very like 

my own (!!), who suddenly came out of the very dense fog at the French-Spanish borderline in the Pyrenees - in a 

red ‘windbreaker’ - the very first day of my very first Camino in 2007. By means of his pilgrim’s stick I made it 

downhill to Roncesvalles with my little trained, overloaded knees. What a generous first camino friend to meet!) 
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Fællessamling efter dagens vandring ved en bar i Torremegia.                                              (Via de la Plata 2011) 

  

Fællesskabet 
 

Melodi: ”Som en rejselysten flåde” (Carl Nielsen) 
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1. Som en vandrelysten skare  

kom vi her fra fjern og nær. 

Fra det sikre og det klare  

til en uvis, dristig færd. 

Hvor man gik i tusind år  

mod et mål som grundfast står 

der, hvor jorden ender. 

Gik med drømme og med bøn,  

søgte klaring ud af skøn,  

der hvor vejen vender. 

3. Alle kom vi vist med drømme  

om en slags personlig dåd. 

Fatted dog ved svedens strømme, 

at vi var i samme båd. 

Fælles kamp i vejr og vind 

med et åbent, ærligt sind 

gav os mod på livet. 

Da blev alle lige her, 

alle fik vi lige værd, 

der hvor alt er givet.                          J. H. 

 

2. Som en rejselysten flåde 

blev vi både på et hav.  

Undervejs ved vejrets nåde 

mod en gammel skippers grav.  

Ene og med ansvar selv  

for at rejsen lykkes vel 

gennem hindringsskoven. 

Ene med vor egen last 

med et mål at holde fast, 

med lidt hjælp fra oven. 



 

  
 

Josef und Regina ved herberget i Bercianos del real Camino. Der ventes på fællesandagten og -spisningen. 

 

 

Herberget 

 

Melodi: ”Kasper og Jesper og Jonatan”  (Thorbjørn Egener) 
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1. Jeg lister rundt så let på tå 

og undgår pakkestøjen, 

for det er ”morgen”, jeg skal gå 

og si’r farvel til køjen. 

Så spises der lidt gammelt brød 

i gadelampens svage glød, 

og ellers så ta´r jeg mig kun en tår vand 

og min sæk og min hat og min talisman. 

 

2. Det lysner nu så svagt i øst 

på vejen ud af byen. 

Og luften røber markens høst 

til hvedebrødsmenuen. 

Hvor er det skønt at vandre her 

i nattens sidste stjerneskær 

og føle, man lever med krop og forstand 

med sin sæk og sin hat og sin talisman. 

 

3. Og solen viser tidens gang 

i skyggerne forneden, 

og morgenstundens glade sang 

bli’r spag i middagsheden  

Det bliver rigtig drøjt i dag, 

og der skal vises form og flag, 

når panden får farve og drypper af vand 

på min sæk og min hat og min talisman. 

4. Hvad venter mon i næste by? 

Et sted for søvn og pleje? 

Er der en bar med en menu 

og værelser til leje? 

Min guide har både råd og vid 

men er fra Ruder-Konges tid 

og passer nok ikke og holder ej vand 

for min sæk og min hat og min talisman. 

 

5. Men som det sker igen, igen, 

det ender i balance! 

Der var et sted at søge hen  

til søvn og restaurance. 

En herbergskøje rigges til, 

mit nye hjem i Vejens spil 

med adgang til køkken og bad og med vand 

til min sæk og min hat og min talisman. 

 

6. Og efter bad og vask af tøj: 

til salighedens gemmer! 

Dér flades ud til hygge støj 

fra sovesalens stemmer. 

Og alt er godt og på sin plads, 

og køjen her et smukt palads, 

hvor rynkerne glattes og fred finder stand 

for min sæk og min hat og min talisman. 

 
                                                                                                   J.H. 



 
 

 

Sovesalen 
 

Melodi: ”Elefantens vuggevise”   (Mogens Jermiin Nissen) 
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1. Se, solen forsvinder bag jordens rand 

og natten kommer forsigtigt. 

Og mennesker samles i by som land 

om bordenes glæder oprigtigt. 

Nu tegnes naturen med skyggekrop 

af månens blege kanalje. 

Caminoen sover og lader op 

til morgendagens batalje. 

 

2. På herberget også får livet stop, 

- der venter en dag i morgen. 

For man kan jo mærke på egen krop 

at ungdommens kraft er forborgen. 

Og en efter en så søger vi hen, 

hvor vi har fået en køje. 

Til natten er den vor bedste ven, 

en helle fra dagsværkets møje. 

 

3. Jeg kravler op til min eget palads 

på overkøjens etage, 

og nu har jeg udsigt fra denne plads 

til herbergets hele menage. 

Og soveposen er hjemligt lun 

og smyger sig rundt omkring kroppen. 

Og er den ej fyldt med edderdun, 

så er den skam bare ’på toppen’. 

4. Så ligger jeg lidt og tænker på, 

hvor heldig jeg var med dagen. 

Men lidt efter lidt bliver øjnene små, 

og det gør en ende på sagen. 

Min nabos knagende venden omkring 

gi’r krængning op i ’fregatten’. 

Jeg sætter mit sejl og bjærger et spring 

og stævner så ud gennem natten. 

 

5. Jeg vågner med ét, for Hvad var dog det? 

Er der et uvejr på færde? 

Der snorkes igennem, kan jeg nu se 

i væglysets enlige pære. 

En sand ronkedor, en ærkesolist, 

en plageånd for alverden. 

En stemning fortæller, og det er trist, 

at alle gad godt kvæle værten.  

 

6. Et velrettet spark op mod sengens bund, 

det gav en løsning på plagen. 

For lyden blev vendt li’som lydens grund, 

med master-reset’en på bagen. 

Så ånder vi atter i blandet kor 

i nattens idyl, a cappella; 

med basser og alt og lys tenor 

- og ham der med sin Diesella.       *) 
 

 

*)  En gammel, danskfremstillet knallert!          J.H.                                                       

 

 



 

 
Snoring 

 

Melody: “The great pretender”. (Buck Ram) 

 

1. I am a member of ‘Pilgrims’, (ooh ooh) 

a band like a sleeping typhoon! (ooh ooh) 

In daylight, well, walking so swell, 

but listen at light from the moon - 

Man, listen at light from the moon. 
 

2. There I am one of ‘the Snorers’, (ooh ooh) 

the man with the ‘ragtime bassoon’. (ooh ooh) 

The snoring one, second to none, 

just listen at light from the moon - 

Man, listen at light from the moon. 

 

3. The sound from these snoring masses (ooh ooh) 

is like an orchestra-cartoon: (ooh ooh)  

Basses, Señor, Alto, Tenor 

and him with that ragtime bassoon - 

Man, ME with my ragtime bassoon. 

 
Joergen Haffgaard 

 

A Visitor’s Book note from Calzada de Béjar, May 15. 2011 
 

- But the Lord answered: “Jorge, you are a big sinner with so much on your conscience. Therefore, you 
shall for ever be a ‘Snorer’ in the pilgrim dormitories on your caminos. And people, who met you during 

the daytime on your camino and who liked your sense of humour and your open and positive mind, shall 

hate you in the morning after a noisy night. However, you shall know that I am using you as a tool to 

identify the true pilgrims from the pure tourists. The true pilgrims will sigh and state that this night trial 
was just another thousand years old pilgrim test that they all have to pass and then go to get some 

earplugs to use. The pure tourists will look at you with horror in the face, as if you have got the plague, 

and then fly to other accommodations.”                (So sorry folks, I do try very hard not to snore, really!) 
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Sierra Nevada med sne på toppen i baggrunden set fra vejen op mod Moclín i Andalusien.    (Camino Mozárabe) 

 

Rejsebrev fra Caminoen 
 

Melodi: ”Det dufter lysegrønt af græs” (Waldemar Åhlén) 
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1. Jeg vågner med en mødig krop 

ved lyde om mit leje 

og mærker, at jeg nu må op  

og ud på pilgrimsveje. 

Til ny dags færd 

i vind og vejr, 

hvor livet er en gave: 

i Herrens store have. 
 

2. Se, morgensolens farvelyst, 

paletten fra Vorherre, 

og glæden fylder helt mit bryst, 

hvor er det skønt at Være! 

Vor lille jord, 

fra syd til nord 

som paradis at regne 

mod golde kloders egne. 
 

3. Her dufter lysegrønt af græs 

og vækst fra bjerg som dale, 

og vinden kysser kind og læs 

med kærlig hvisketale. 

Og solens skin 

i krop og sind 

fortæller, at nu venter 

en sommer og dens renter. 
 

4. Min tanke søger viv og hjem 

og venner i min sfære, 

og glade minder vælder frem 

fra livet i det nære. 

Hvad var min dag, 

en ensom sag, 

en vandring i tunneller, 

om ej der fandtes fæller. 
 

5. Jeg lever i naturens pagt 

med stedet og med tiden, 

hvor Tiden tegner Stedets pragt 

og Stedet Tidens, siden. 

I vejens ro 

slår tanken bro 

og bringer lys til sindet, 

i nuet som i mindet. 
 

6. Og nu den lange vandredag, 

hvor pilgrimsvejen kalder 

med sand og sten og bjerg-bedrag 

og vejret, som det falder. 

Jeg elsker dig, 

den ganske vej 

med al din fryd og plage 

- især om nogle dage. 
 

                      Andalusien,  april 2013     J. H.   

 



 
 

Thomas och Eva på vej fra Guillena mod Castilblanco.                                                              (Via de la Plata 2011) 

 
Vennerne 

 

Melodi: ”Flickorna i Småland”  (Fridolf Lundborg) 
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1. Det var en tidlig morgenstund, jeg started på min færd 

så hjertensglad og fuld af ’go’ i verdens bedste vejr. 

Hvor morgentågens dynelag gav vejen eventyr, 

og luften var en elskovsfryd for mennesker som dyr. 
 

- Det var forår, jeg var atter på den gamle spanske vej, 

og ’var Verden vist af lave’, lå dét milelangt fra mig. 

For jeg vandred her i frihed med min rygsæk og min stav 

med et hjerte fuld af glæde over det, som Vejen gav. 

  

2. Jeg hørte støvler bag mig spæne over stok og sten, 

Det var det svenske lægepar på friske, raske ben. 

( Han har broderet maveskind med blodig nål og tråd, 

hun tog sig af familier med heftig barnegråd. ) 
 

- Det var forår… 

 

3. Og dette gæve vandrerpar af ægte Bahco-stål 

blev mine gode venner på vor vej mod fælles mål. 

Vi nød caminodagens liv i Vejens vejr og vind  

og siden hen på herbergsgrund det lyse, muntre sind. 
 

- Det var forår… 

 

4. Og sådan kom der flere til fra min caminos sti, 

som viste noget særligt, som gav grund for sympati. 

De lyste op i Vejens liv og gav det perspektiv, 

så tiden altid huskes nu med fællesskabets liv.  
 

- Det var forår…  
 
                                                                                                     J.H. 
 

                                                    



”Camino familien” – The Camino family. 
   Når man gennem nogen tid igen og igen på pilgrimsruten har mødt nogle mennesker, som man 

føler en stor glæde ved at være sammen med, opstår hvad man kan kalde ens ”Camino-familie”. 

Gensynet bringer glæden med sig og bekræfter, at man hører til på netop denne camino: Identitet. 

 

 
 

 

The English Way – el Camino Inglés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- To my dear Camino-family on the Camino Inglés 23.-29.September 2010,  

 Juana Mari and Ramón (Spain), Chiara (Italy) - 
 

Joergen Haffgaard (67) 
 

Santiago de Compostela, 28. September 2010 
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Waiting  at  the 

hostal in  Neda  

1. What a happy way to guest 

with its mix of joy and test 

walking forward, young like ‘grey’ 

on the pilgrim’s English Way. 

 

2. Morning’s glow with spirit high, 

ready for another try 

with some words to sing or pray 

on the pilgrim’s English Way. 

 

3. Midday’s fight with heat and sweat 

and the dreams of rest to get 

where a friendly bar may stay 

on the pilgrim’s English Way. 

4. And a bed appears at last 

sending troubles to the past 

with a sleep where angels play 

on the pilgrim’s English Way. 

 

5. Lucky days with air and sun 

gave a very happy run. 

Filled my mind with words to say 

in a pilgrim’s English way: 

 

6. Met the links to all above, 

human Hope, Belief and Love. 

Thank you, friends! You blessed the day 

for a pilgrim’s English Way. 



 
 

A camino message from Chiara to the ‘Camino-family’ on Camino Inglés in 2010 

 

The Reunion - quite an accidental meeting! 
 

Melody: ”Last night I had the strangest dream”  (Ed McCurdy) 
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1. Granada in September days 

with killing burning sun. 

The ev’ning’s blessing dreaming plays 

with thoughts from roads and run. 

A Rio Darro restaurant 

with dinner recommends, 

Salada, Calamares and 

a coffee, when it ends. 

 

2. When sitting there with coffee cup 

and writing in my book 

I heard a voice was coming up 

with “George?” – I had to look. 

And there they stood, my Spanish friends 

Juana and Ramón! 

Another day with happy ends, 

Camino blessing Sun! 

 

 
 

Ramón and Juana at my table in Granada 10/9 - 2014 

 
 

Chiara, Ramón and Juana Mari in Santiago 28/9 - 2010  
 

3. I met them last in twenty-ten 

along “the English Way”,             *)  

and there was also Chiara then 

in our camino-play. 

We walked so well, in harmony, 

with smiles and fun we met. 

Became some kind of family 

in Spanish blood and sweat.  

 

4. Four years had passed since last contact 

- an email now and then - 

but now, the movie’s final act 

with sunset coloured pen:  

The happy two, from joy and blue   

Galician days on feet, 

was Living, Here and Smiling too 

What happy, happy meet! 
                                                              J.H. 

                      *)  = Camino Inglés 



Camino Primitivo 2015. 
 

 

                         Mission  
 

Melodi: ”Sølvstænk i dit gyldne hår…” 

 

1. Lysets engel i det høje 

vil du smile til min færd? 

Jeg har noget drøjt at døje 

på en stenet vandring her. 

Er som myrens i det store spil 

om at nå derhen, den vil. 

Før jeg klared’ ve og møje, 

for du var mig altid nær. 

 
2. I min ungdom blev du livet, 

bragte mig det mod, du bar. 

Alting blev så let, så givet, 

horisonten lys og klar. 

Tænkte mer’ på Vores ve og vel 

end du tænkte på dig selv. 

Du var sjælen, perspektivet, 

varmen i det hjem, der var. 

 
3. Ak, nu er jeg atter ene 

i en verden klam og hård. 

Vandrer her på vejens stene, 

kurs mod alderdommens år. 

Det var drøjt at se dig visne bort 

fra det liv, der jo var vort. 

Bravt du kæmped’ ved at mene, 

kamp kan mildne alle kår. 

 
4. Jeg må søge fred for smerter 

i min verdens grønne sal. 

Prise dagen, mens den er der 

i min ’store katedral’.             *) 

Bruge lyset, som du viste mig, 

til at finde kurs og vej. 

Solens varme, nattens kerter 

i et himmelhvælvs portal. 

 
*)  = naturen                                                                                                                        J. H. 

                                     Santiago de Compostela, Galicien, 29. maj 2015. 
 

Min Else-Marie gennem 47 år døde den 29. maj 2014 efter 30 år med diabetes. 
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5. Du fik fred, blev fri for plage 

i din sidste livsdags hvil. 

Tak for alle vore dage, 

lykke, tryghed, gråd og smil. 

Med min pilgrimsrejse levet ud 

står jeg med en tak til Gud: 

Fred hos dig, min kære mage, 

fandt jeg alle Vejens mil. 

 
6. Blomster visner, Blomster kommer,  

det er livets nyhedstrang. 

Efter forårshåb og sommer 

er et efterår i gang. 

Vinterknugen i den trætte krop. 

Trodsigt spirer Gækken op, 

ender året som en ’Om-er’, 

Hør, nu synges vårens sang. 
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         Abie Martin fra Sydafrika  **) 

Katedralen 
 

Melodi: ”Se, det summer af sol over engen”  
(S. Foster) 

 

1. Santiago, vort mål Katedralen 

med Sankt Jakob, den gamle filur, 

som Vorherre beordred’ ved talen 

at gi’ Spanien en kristen kultur. 

Det er meget længe siden, 

men det hændte og lever her i dag, 

Troen, Håbet og Kærligheden, 

som var kernen i Santiagos sag.          *) 

 

2. Her er sorte og gule og hvide, 

børn af samme velsignende ånd, 

der gi’r liv til den usleste mide 

som til menneskets skabende hånd. 

Jeg har troen i mit hjerte 

fra en gavmild og underfuld natur. 

Og en tvivl fra al ufred og smerte, 

som en ’Skriftklog’ kan skabe som kultur. 
 

3. Refleksioner, hvor tankerne grunder, 

søger skatte fra sindets arkiv. 

Glade minder, de lysende stunder 

fra Caminoens favnende liv. 

Vejens prøver, tunge dage, 

hvor man følte, at noget var på spil. 

Dem, hvor håbet ved tro stod tilbage 

med de kræfter og modet, der sku’ til. 
 

4. Min Camino, den prægtigste glæde, 

jeg ku’ ønske mig her i mit liv. 

For jeg følte, min Gud var til stede 

bag min færd, i min tro og motiv. 

Tak for alle gode venner 

som jeg mødte i pilgrimsvejens grus, 

og som nu, hvor Caminoen ender, 

er med mig her i Jakobs gamle hus. 
 

                                                                                           Georgium. H. 
 

 

   *)    San tiago = Sankt Jakob er Spaniens skytshelgen. 
 

**)    Den allerførste caminodag i 2008 traf jeg Abie på 

toppen af Pyrenæerne og sidenhen på ruten af og til. Vi 

nåede til Santiago på den samme dag. Sommeren 2009 

besøgte han os her i Danmark med sin kone Maureen.  



 
 

Galicía, amiga: ¡Te quiero! 

 

 

Galicien 
 

Melodi: ”Nu er dagen fuld af sang” (Carl Nielsen) 
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1. Hvilken stilhed, hvilken fred, 

naturen helt sin egen. 

Hvilket dejligt Være-sted, 

at vandre i på vejen, 

Eukalyptus ranke stå, 

træer og buske kigger på, 

bregner kranser vejen. 

 

2. Se, hvor lysets trylleri 

imellem buskens grene 

tænder eventyr deri 

og glemmer vejens stene. 

Jeg er ikke ene her, 

jeg er Lyset ganske nær, 

det som viser vejen.  

3. Fri som fuglen går jeg her 

på denne lange rejse. 

Hvad jeg sanser, hvad jeg ser 

så vel som nogen mejse: 

Glæde, liv og sjælefred, 

Tro og håb og kærlighed 

på Galiciens veje. 

 

4. Er nu nær ved rejsens mål, 

få dage kun tilbage. 

Træt er kroppen, slidt min sål 

af lykkelige dage. 

Hjertet er så varmt og ømt.  

Gemmer, hvad der smukt blev dømt 

på de spanske veje. 

                                                 J.H. 2008 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                Cabo Fisterre 12./10.- 2008, 19:40 
 

Afskeden – The Farewell 
 

Melodi: ”Musens sang” (Kai Normann Andersen) 
 

Finisterre, rejens ende, det er tid for et Farvel. 

Tak for samvær og smil, Pas nu godt på jer selv. 

Mange dage har vi travet, mødt hinanden hist og pist. 

Det gav glæde og mod, det er sikkert og vist. 

Fælles værdier på en skrøbelig Jord 

er drivhus for sjæle, hvor venskaber gror. 

Finisterre, jordens ende, enden på vor odyssé. 

Gud bevare jer vel, hvad der end måtte ske. 
 

Finisterre, end of journey, with a Farewell-time to share. 

Thanks for good times in joy and for tough days and care. 

What a happy Way we rambled! Met each other now and then 

in the hostals and bars, in the landscapes again. 

Values we shared from those worlds that we know  

became like a greenhouse for friendships to grow.  

Finis-Terre, thoughts to tackle in the Godspeed setting Sun. 

May God bless you, my friends, where your next ways will run.  
 

Jørgen, Joergen, Jorgen, Jorge, George, Georgium Haffgaard 
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Følelsen ”At rejse er at leve!” får dybde og fylde, når der findes et elsket derhjemme, at vende tilbage til. 
 

                                                        - Med stor tak til H.C. Andersen - 
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      I Danmark blev jeg født. 
 

    Melodi: ”I Danmark er jeg født”  (Sebastian) 

 
1. I Danmark blev jeg født, der har jeg hjemme, 

der fik jeg rod, derfra min verden går; 

Det danske sprog, min moders kære stemme, 

gav tanken form i det, som jeg formår. 

Og Danmarks nære strand,  

min glædes gode gave, 

gav fantasi og håb i slægtens have. 

Det elsker jeg. Danmark, min morgens land. 

 
2. Et gammelt Nordisk land med sagnfyldt minde, 

et lille land, med Himmelbjergets mål; 

Dog er der megen storhed dér at finde 

i fred og frihed uden had og bål. 

Bag kystens lave strand 

om landets grønne egne 

jeg ser et lille paradis at tegne. 

Det elsker jeg. Danmark, min ungdoms land. 

 

 

 

  

 
3. Fra virksomt vikingliv med sværd og skjolde 

til diplomatisk færd for fred og ro; 

Fra gudesagn og frygt for onde trolde 

til næste-værd i kærlighedens tro. 

Den åbne, friske strand 

lod drømme kalde unge 

til livets forskerfærd med hånd og tunge.  

Det elsker jeg. Danmark, mit virkes land. 

 
4. Se, agerlandets blide marker, enge  

og hedens lyng med spor fra fortids færd, 

Se, lysets skiften over blomstersenge,  

mens skyer drifter over skov og kær. 

Og Danmarks friske strand 

om fjorde, bælter, vige 

i vejrets vekslen om vort kongerige.  

Det elsker jeg. Danmark, min aftens land. 

 
                                    J. H.   2013 

 

  



 
  Tekst:  ”Viator Horam Aspice et Abi Viam Tuam”  

 

         ”Rejsende, se på Uret og gå din Vej”   
                  Tíneo, Asturien, (Camino Primitivo) 

 

                      Tidens gang 
  

      Melodi: ”Flicka från Backafall”  (G. Turesson) 
 

1. Uret på væggen har travlt med sin tikken, 

timer, minutter, sekunder, der ’går’. 

Jordkuglen drejer i tidsmekanikken 

dage til uger til måneder, år. 

Tiderne skifter i farver og klange, 

vårtid mod varme, og høsttid mod frost. 

Livet må leves i virke og sange, 

barndom og ungdom mod alderdoms post. 

 
2. Barndommens dage, så fjerne at dømme, 

et skridt og to skridt, og banen er klar. 

Vejen er stenet med afmagt og drømme, 

hensigt, der skuffer, og hensigt, der bar. 

’Skolen for livet’ mod ’Voksen Person’, 

viden og kunnen for ansvar og liv. 

Ungdommens kamp for at finde sin ’Nogen’,   

vejen og viljen og mod og motiv. 

 
3. Tiden som Voksen er ej lutter glæde 

- voksendom bruges dog ikke som ord! 

Ungdommens søgen er stadig til stede 

efter en mening med livet på jord. 

Blomster til Haven med noget at gøre, 

voksende vækster, der blomstrer, sår frø.      

Visner i toppen, bli’r gamle og møre. 

Alderdom venter med grød og apnø. 

 
4. Vel, jeg er gammel og også lidt grånet, 

’årringe’ rynker en solgarvet hud, 

og for skavanker ej ganske forskånet, 

drømme og planer dog stadig slår ud. 

Sindet er ungt, med begejstring i foret, 

’æslet’ fungerer, ’let pisket til blods’.  

Jeg er på vandring, tilbage på sporet: 

glæden ved livet på rejsen til fods. 
 

5. Nu er jeg her på Caminoens veje, 

rygsæk og støvler og hatten på sned. 

Bærer kun det, jeg behøver at eje, 

tøj i reserve, lidt mad at ta’ med. 

Sensommerlivet bli’r ukompliceret, 

tiden er Nutid i vejrlig og vind. 

Og med Naturen naturligt serveret, 

frydefuld glæde i hjerte og sind. 

 
6. Uret gi’r dagen historier at mindes,    

tidssætter noget, der hændte og sker. 

Dagbogen gemmer detaljer, der findes, 

mennesker, steder og det, man nu ser. 

Dagen skal leves med virke og glæde 

styrket af kærlighed, håbet og tro. 

Så er velsignelsen synligt til stede. 

Evighed venter med uret i ro. 
 

                                                J. H.  
                                          September 2015 

 

    
                                          (Foto: Brett Payne  N.Z.) 
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Morgenrøden set igennem røgen fra en større skovbrand ved A Gudiña i Galicien      (Via de la Plata 2011) 

 

Camino tanker 
Melodi: ”Lille Viggo, vil du ride ranke”  (H.S. Paulli) 

1. Jeg er pilgrim på de gamle Veje, 

hvor man vandred’ gennem tusind år. 

Søgte fred for frygt og søgte pleje 

til et liv med svære helbredskår.  
 

2. Men min vej er nu en gang i glæde 

med en takkesang for liv og færd, 

hvor så megen lykke var til stede 

at et kærligt forsyn føltes nær.  
  
3. Tanker trives på de lange dage 

fra og om en tid som var og er. 

Peger ud, hvad der har værd at mage, 

og hvad kun er ’sure rønnebær’. 

 

4. Jeg er en af vejens små solister, 

sikret af en ”men’skerettighed”. 

Ansvarsfri, som andre egoister, 

eller følger der mon pligter med? 
 

5. Hvad formår man selv blandt vejens arme 

- ”fattig pilgrim på et øde sted”? 

Man kan smile lidt med hjertets varme, 

tænde Håbets lys at virke ved. 
 

6. Megen levefryd og glæde findes 

i en færd med åbent, venligt sind. 

Varigt venskabs bånd kan derved bindes 

i en fælles strid mod vejr og vind. 
 

7. Megen nød har rod i men’skehjerner 

med en ”sandhed” som et magt-patent. 

Himmelflugt mod fantasiens stjerner, 

med en Op- og Nedtur, endevendt. 

 

8.  Ydmyghed, taknemlighedens kilde, 

har en realismes form og bid. 

For vor leveret er som en billes, 

på en Jord med uvis levetid. 
 

9. Føler man ’taknemlighed’ for noget, 

må vel takken rettes hen et sted. 

Så en tak for ”skæbnens gunst” bli’r broget, 

hvis der ej er nogen at takke med? 
 

10. Universet skabt af nul & nixen 

ved et eventyrligt kæmpe brag! 

Hjernens sorte huller lukker biksen: 

Stod der mon en tryllekunstner bag? 
 

11. Jorden er min verdens hele scene, 

himmelrummets lille ”blå planet”. 

Her blev jeg jo født, er ej alene 

i en frodig, gavmild, grøn salvet. 
 

12. Dens Natur har det, jeg elsker meget. 

Den kan ses, og den kan føles på. 

Er just dét, den er, når den bli’r vejet. 

Underfuld at prøve at forstå. 
 

13. Den har Troens lyse morgenrøde; 

Håbet gror i skov og mark og stald; 

Kærlighedens glød i vækst og grøde. 

Den gør livet til et dagligt kald. 
 

14. Jeg har ingen frygt for dagens ende; 

håber blot, jeg når det rette sted. 

Er man træt, er søvnen god at kende, 

- og den sidste bringer evig Fred.  
 

                                                J.H.  12./01.-16 
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Once upon a time on Via de la Plata: The only freely standing remains from a Roman city at Cáparra. (Extremadura) 
 

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forward.” (Soeren Kierkegaard) 

 

Re-vision:  If you’re going to Santiago  
 

Melody: “If you’re going to San Francisco”  (John Philips 1967) 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Some conclusions 40 years later - from a life-time reflected by the mental rear-view mirror: 
 

The Life is a gift.  ○  The Love is a blessing.  ○  The Camino is a restoration.   
 

                                                                                                                                               42 

If you’re going to San Francisco  (1967) 
 

1. If you’re going to San Francisco 

be sure to wear some flowers in your hair. 

If you’re going to San Francisco 

you’re gonna meet some gentle people there. 
 

2. For those who come to San Francisco 

summertime will be a love-in there. 

In the streets of San Francisco 

gentle people with flowers in their hair. 
 

All across the nation 

such a strange vibration, 

people in motion. 

There’s a whole generation 

with a new explanation. 

People in motion,  

People in motion. 
 

3. For those who come to San Francisco 

be sure to wear some flowers in their hair. 

If you come to San Francisco 

summertime will be a love-in there. 
 

If you come to San Francisco 

summertime will be a loving day. 
 

                             John Philips 1967. 
 

 

If you’re going to Santiago (2007) 
 

1. If you’re going to Santiago 

be sure to walk with open mind and care. 

If you’re going to Santiago 

you’re gonna meet some gentle people there. 
 

2. For those who come to Santiago 

summertime will be the feeling there. 

In the streets of Santiago 

gentle people with open minds and care. 
 

All across the nation 

such a strange vibration, 

people in motion. 

There’s a whole generation 

with a new explanation. 

People in motion,  

People in motion. 
 

3. For those who come to Santiago 

be sure to come with open mind and care. 

If you come to Santiago 

summertime will be the feeling there. 
 

If you come to Santiago 

summertime is there that blessing day.  
 

                             A revised version 2007 by J.H. (64).  

 

 



                    Efterskrift                               Camino glæder 
 

                          

      Melodi: ”Love me tender” (E. Presley) 

1. Starter ud før morgengry, medens byen sov. 

Månen står og lyser Ny i en stjerneskov. 

Cassiopeias dobbelt-W blinker ned, forlegn. 

Og Arcturus, dér, måske, i sit stjernetegn. 

2. Morgenlyset spirer frem fra min kimings rand. 

Vejen tegnes og bli’r nem i en himmel-brand. 

Farvelagt med skaberfryd, som en akvarel. 

Dagen prist af fuglelyd, og jeg synger selv. 

3. Glade hjerter, glade ben, fri af bånd og bur. 

Vandrer over stok & sten i en skøn natur. 

Sceneskift er dagens kost. Vejret har sin vej - 

Solskin, blæst og regn og frost, venter dér på mig. 

4. Vejen slider sig af sted gennem timers gang. 

Men jeg lever, jeg er med, der er grund til sang. 

Landskabsvekslen, fra natur skabt af vejr og vind 

til en bonde-gjort dressur ved et stædigt sind. 

5. Vejen er en livs-fornyer og et levested. 

Der er planter, der er dyr, man kan tale med. 

Lige værd i pilgrimsfærd, med en fælles sag 

om at klare krav og skær til ’den næste dag’. 

6. Mennesker med pilgrims stil på en fælles sti 

mødes med et åbent smil og med sympati. 

Hid man kom fra fjern & nær med et mål at nå. 

Se og fatte noget her, man kan leve på.  

7. Glæde, venskab, kærlighed, vejens nøgleord 

for en færd med værdighed på vor skøre jord. 

Ene er man ingenting, sammen får man ’krop’; 

en ”familie” står på spring, når det blæser op. 

8. Husker første ene-tur i en tåges greb; 

Husker venner med en kur til et mavekneb. 

Hjertet véd det og forstår, hvad værdier er: 

Mange gode minders år, som jeg fik ved jer. 

9. Hvilken dejlig vandredag mod dens aftens mål. 

Højt humør i venners lag ved en middags skål. 

Aftenlyset fader ud, Månen fatter mod. 

Soveposen sender bud. Åh, hvor er den god! 

                                                                      J.H. 2016 
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Morgenstemning  

 

                     
Mellem vinmarkerne mod Cirauqui        (Navarra) 

 

   
I en kvægidyl i Sierra Norte reservatet  (Andalucía) 

 

Fælles middag på restaurant kl. 20 



 
 

(Min ven Athene, ’Pussy’) 
 
 

 

 

Camino minder 
 

Melodi: ”Dans på Sunnanö ” (Evert Taube) 
 

1. Jeg har en væg på mit kontor  med gamle fotos på 

fra liv og rejser på en jord  med sol og himmelblå. 

Og når jeg står og skuer den, så bli´r jeg lidt eufor, 

:: især ved hjørnet bag min ven, hvor Pilgrimsrejsen bor. :: 

 

2. De gode venner som jeg fandt  i Vejens lange spor 

har nu et liv ved sengens kant, jeg hører deres kor, 

og mærker glæden som var med, når pludseligt de stod 

på vejen på et ukendt sted, og smiled’ mig imod.  

 

3. Vel var vi ikke kåde kid, som nogen konfirmand, 

men fandt i dagens seje slid  et fællesskabets pant. 

For hvad er der at prale af, når kroppen knirker højt, 

og solen kobler nåden fra, og gør det hele drøjt? 
 

(fortsættes)                                                                                                44a 



4. Vi mødte frem til samme Vej  med bus og tog og fly, 

og vandred’ ad ’den Franske Vej’ til Santiagos by. 

Naturen der blev vores slot  med vejrets madrigal. 

For nogle var det Landskab blot,  for andre Katedral. 

 

5. Hvad drev os så til slidsomt liv  på vejens hede sten? 

En pilgrimsfærd med Tros motiv,  på skæve vandrerben? 

En vandretur i smuk natur  med håb om, man forstår, 

hvorfor der søgtes helsekur  på Vejen tusind år? 

 

6. Vi havde alle et motiv  til denne præstation, 

og turen gav et perspektiv, der kræved’ refleksion.  

Og kom vi her som individ  med Ego på menuen, 

et fællesskab vi fandt ved strid  med eget snæversyn.  

 

7. Og der i fællesskabets fred  kan venskab vokse op, 

hvor åbenhed og ærlighed  får dybde og får krop. 

For mig blev bedste pilgrimsfærd, jeg fik på denne tur, 

at jeg kom gode venner nær  bag Grænser, Skel og Mur. 

 

 

 
 

Anne und Gert i Parque de la Grajera ved Logroño i La Rioja 

 

8. And now, my Friends, I say Good Night  and Thank You for your stay 

from happy days in Spanish light  as pilgrims in the Play. 

And should it end with noisy snore  from where my sleep makes good 

 :: I feel no shame but purr just more, like Pussy at my foot! :: 

  
Joergen Haffgaard 

 

 

10./03.-2014 

44b 



 
. 

 

 

Dreaming 
 

Melody: ”Love me tender” (E. Presley) 
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1. I am walking here again 

on the pilgrim’s ways. 

On my own and with some strain, 

burned by sun made rays. 

And I’m facing - as before - 

that Camino blue 

caused by happy times to store 

from the walks with you. 

 

2. On my way the dreams pop up 

that I’ll meet you there, 

round that bend, behind that top, 

in your walking wear. 

In the cities, in the crowd 

I got glimpse of you. 

“Yeti, here! “ I had to shout, 

but that was not true. 

3. Years and years have passed away 

since we met at first 

in that life time testing play 

with its thoughts and thirst. 

Now I’m old and used and grey 

and no match for you. 

But remember on your way  

that my love was true. 

 

4. And I shall return again 

to these Spanish roads, 

to the walks in peace and pain 

with my life and loads. 

And forever you are here 

where I’m rambling through. 

In the mist, as in the clear, 

in my dreams of you. 
 

                                                         J. H. 2016 

  
                                              

 



 
 

‘Puppy’, Bilbao                                                                                                      (Camino del Norte 2016) 
 

Alene @ off-line.net 
 

- en selvkritisk ’tåreperser’ om den moderne teknologis velsignelser og forgængelighed - 
 

 

Melodi: “Jeg skulle eje millioner, hvis tårer var guld”  (Agnetha Fältskog)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Jeg kunne finde min redning, hvis tårernes strøm kunne lade ’fonen’ op. 

Et skænderi blev så langt, at det brugte al kraft og førte kun til gråd og drop. 

Jeg ville have nok power, hvis strømmen var gemt. 

Nu er jeg ene og klemt. 
 

4. Var der en mening i snakken, vi fik? 

Var der en lysning, da strømmen den gik? 

Lyset forsvandt jo bag hvert et ikon, 

som det nu sker på en død telefon. 
 

5. Jeg ville have en løsning, hvis tårernes strøm, kunne gi’ min iPhone pep. 

Den diskussion blev så lang, at den dræned’ al kraft og førte kun til gråd og step. 

Jeg kunne have en verden, hvis strømmen var gemt. 

                                                    Nu er jeg borte - og glemt!                                       J.H. 2016 

 

- På en camino blev min mobiltelefon ved et uheld elektronisk låst og kunne således hverken anvendes til 

kommunikation eller til udlæsning af de lagrede telefonnumre deri. Dette betød en genoplevelse af den 

isolation, som man måtte leve med i min ungdom, når der frimodigt kørtes til udlandet i en alderstegen 
bil, helt uden telefoner (og betalingskort!). Skete der noget uforudset på rejsen, måtte der improviseres. 

Har nutidens avancerede elektroniske kommunikations- og underholdningsmuligheder gjort os så af-

hængige af at skulle være On-line hele tiden, at det er blevet umuligt at kunne ’leve’ og fungere uden ?  
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1. Dyrene græsser, buske springer ud, 

er alt som før i den vilde natur? 

Jeg står i regnen, er våd som en klud, 

har ingen penge og ingen Retur. 

2.  Hvor jeg dog savner min telefon, 

vejen til verden, vejen til no’en. 

Jeg står så ene, og uden værdi: 

Strømmen er brugt nu, et fladt batteri. 



 
 

Oktobermorgen i Galicia                                                                  (Camino Francés 4./10.-2008) 

 

 

Gå med mig 
 

Melodi:”Eres tú” af  J. C. Calderón 1972 (dansk version: ”Rør ved mig”) 

1. Jeg vågner i gryet, en ny Dag  er på vej. 

og snart vil jeg mærke, at du er der. 

Dit vindbårne kærtegn  bringer liv, bringer liv til mig  

i krop og sjæl. Du er, Du er her. 

2. En rødmen på himlen  tænder glød  i mit sind, 

for nu kommer Solen, mørket svinder. 

Jeg sanser som fuglen  før dens flugt  ud i vejr og vind,  

jeg må af sted. Du er, Du er her. 

3. Gå med mig, så jeg mærker livet, kraften. 

Tag min hånd og hold mig nær, hold mig nær ved dig. 

Vis mig vej, så jeg møder vel min aften 

med et spor af glæde gemt  fra min færd, min vej. 

4. Jeg favner naturen, som den nu  finder frem, 

en verden fra nattens  drømme gemmer. 

Dens frodigheds farver  er mit liv, og min Jord  mit hjem, 

i lyst og nød. Du er, Du er her.  

5. Gå med mig, så jeg mærker livet, kraften. 

Tag min hånd og hold mig nær, hold mig nær ved dig. 

Vis mig vej, så jeg møder vel min aften 

med et spor af glæde gemt  fra min færd, min vej. 

                                                                               Jørgen Haffgaard. 2016  
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October morning in Galicia                                                               (Camino Francés 10./4.-2008)  

 

 

Walk with me 
 

Melody:”Eres tú”  (J. C. Calderón 1972)  

1. Reborn in the daybreak, a new Day  wants to be, 

and soon I shall see that you are near. 

By wind carried kisses  you bring life, (bring your) life to me - 

in blood and soul. You are, You are here. 

2. The clouds getting colours  touch the heart  and the mind. 

The air smells of marvels to appear.  

And facing the weather  like a bird  of a (migrant) kind - 

I want to go. You are, You are here. 

3. Walk with me that I get the light for living. 

Take my hand and keep me close, keep me close to you. 

Guide me well that I seize my day by giving,  

with a trace of joy and hope, when getting through. 

4. Adopting the landscape, while I walk  in its dome. 

The growing light brings growth to my sphere. 

Its patchwork of colours  make this Earth  to my (world, my) home -  

in good and worse. You are, You are here. 

5. Walk with me that I get the light for living. 

Take my hand and keep me close, keep me close to you. 

Guide me well that I seize my days by giving,  

with a trace of joy and hope, when getting through. 

                                                                         Joergen Haffgaard  2016 
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På vej op mod fyret Faro de la Plata ved indsejlingen til Pasai-Donibane     .(Camino del Norte 2016) 

 

 

 

Aftensang 
- en refleksion efter en våd og kold dag i kamp med højderne. 

Melodi:  ”Herren han har besøgt sit folk”  (C.C.N. Balle 1850)  

1. Dagen i dag var lang og hård, 

Vejen en test at døje. 

Pilgrimmens liv med vejrets kår, 

Målet, med slid og møje. 

 

2. Vejen fik form ved tro og tegn, 

som man må se og føle. 

Vejret gav vej med rusk og regn, 

himlen i stiens søle. 

 

3. Voldsom natur med krav og krop, 

bjerge i rækkers følge. 

Kulde og fugt, fast uden stop, 

surheden svær at dølge. 

 

4. Varmende ord, et nik, et smil 

vekslet med ben som mine. 

Venskabets vej, en snak, et hvil, 

helse for kval og pine.  

 

5. Ventelig fryd med ly og bord, 

herbergets gæstfri kende. 

Gensyn og glød med liv i ord. 

Dagen kan se sin ende. 

 

6. Nu er jeg træt af dåd og færd, 

trænger til søvn og hvile. 

Sender en tak for stedet her 

- og for de drøje mile. 
 
                                             J.H. 2016 
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Tre generationer på ’Hærvejen’,  
den gamle danske pilgrimsvej fra Viborg mod valfartsstederne i Syden, f.eks. til Santiago de Compostela.  

 
Forår! - Vejene kalder. 

 

Melodi: ”Fjäriln vingar syns på Haga ” (Bellmann) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Til Kim - 
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1. Nu er solen her, tilbage 

efter vinterrejsens tur. 

Bringer guld til byens tage 

og en stivnet, kold natur. 

Hjertets føles ømt af glæde, 

smilet farver kind og mund. 

Håbet lever, er til stede 

i en forårsmorgenstund. 

 

2. Viben skriger over landet 

i en kåd og munter flugt. 

Næppe findes meget andet, 

der mig synes mere smukt. 

Frihed former flugtens baner, 

glæden giver sangen glød. 

Jeg i viben me’r end aner 

alt hvad tro og håb betød. 

3. Koen gumler nu på engen, 

en benådning fra sin stald. 

Hesten tumler bag ved længen, 

forårsfestens første bal. 

Selv kastanjens døde grene  

vågner op med knop til dåd. 

Åh, hvor er man ej alene 

med naturen forårskåd. 

 

4. Jeg vil vandre, fri i sinde, 

i det forårslyse land. 

Føle glæden ved at finde 

livets glade uforstand. 

Se, der blomstrer gæk og krokus, 

bag ved hækkens visne ly. 

Jorden lever! Hokus pokus, 

verden står som ung på ny! 
 
                                                  J. H.   2001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 
 

 

Dedication: 
 

     With smiles from 10 years of walking on the Caminos of Spain I dedicate this song to all walkers there.  
 

“A Camino a year and no doctors to fear!”  ¡Buen Camino, Amigos! 

  

    

 

A prayer that expresses all necessary to a traveling pilgrim 

with the belief in a higher authority guiding little pilgrims - 

regardless of ethnicity, religion and culture:   
 

Our father who are in heaven, 

Hallowed be Thy name;  

Thy kingdom come; 

Thy will be done on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread; 

And forgive us our trespasses  

                   as we forgive those who trespass against us. 

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.  

Amen. 
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1. MONDAY morning’s coming,  ◄ 

On the trail again ! 
Hear my happy humming 

from the hostel to the lane. 

But that lane is changing 
into peaks to see 

and a killing ranging too 

for rocky rolling me. 
 

                                 ▼ 

 

2. TUESDAY, sunny daytime, 
cloudless sky so blue. 

Wine fields in their playtime 

with a red road running trough. 
Landscapes, hilly, neaty, 

Lowlands with their streams 

and that waiting city sweet 
with red wine drinking dreams. 
 

                                 ▼ 

 

3. WEDNESDAY in sad mood 

with that problem knee. 

Blisters on the left foot, 
on the right some more, maybe. 

Stomach pain and worries, 

When and what appears? 
That’s Meseta-stories  ́stuff 

with blood and sweat and tears.     ► 
 

 

 

7. SUNDAY, Santiago ! 

Getting there at last. 

Limping, with lumbago, 
with the spirit of the past. 

Join me there when coming 

to Saint Iago’s parts 

in a life-praise summing song 
from rocking rolling hearts. 
 

                                 ▲ 

 

6. SATURDAY with sunset 

from a mountain’s top 
with a simple fun-bet 

where the morning sun comes up. 

Dreams and thoughts are flowing 
in the chilly air 

to the loved ones  knowing now 

their everlasting care. 
 

                                 ▲ 
 

5. FRIDAY, friends and focus  
on the words “to Be”. 

Cattle, crows and crocus 

in a world so nice to see. 
Green is good for goofies, 

- and no extra cost. 

Guide-poles granted goodies too 

for pilgrims getting lost. 
         
 
 

 

 

 

Rocking, rolling, walking 

my Camino-Spain.                       ◄ 

Silently and talking, 

in the sun as in the rain. 
Starting in the sunrise, 

seven days a week, 

that’s a Pilgrim´s road-slice life, 

with unknown ways to seek. 

 

4. THURSDAY, rain and thunder 

in a shield-less space.  
Humble fear and wonder 

when the lightning draws its lace. 

Dark-blue frontline drifting  
like a curtain’s track. 

Then some hands are lifting it, 

the sunny day is back !              ► 

  The Morningtown Camino 
 

  ▼ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Melody: ”Morningtown Ride”   

M. Reynolds 1957  (The Seekers). 
 

- A pep-song for the ‘Camino-train’ - 
 

Text: Joergen Haffgaard  2014 



Nogle tanker om: Tillidsfuldheden og Tryghedsfølelsen på Caminoerne. 
 

   Allerede den allerførste dag på min første Camino Francés i 2007 under den 27 km lange etape 

fra Saint Jean Pied-de-Port i Frankrig over passet i Pyrenæerne til Roncesvalles i Spanien blev jeg 

konfronteret med spørgsmålet om ’trygheden’, når man vandrer på Caminoerne, specielt når man 

går alene. Der var en tæt tåge den morgen, da jeg forlod herberget i Saint Jean. Der var intet andet 

at se hele vejen op over bjergkæden end nogle få meter af vejen/stien rundt omkring mig. Oppe på 

toppen lykkedes det mig da også at miste rutens drejepunkt ned mod Roncesvalles, hvilket først 

blev opdaget, da stien endte ude i en græsmark. Kort forinden havde jeg, komplet ukendt og uøvet 

som jeg var med bjergvandring med nogle hyggeture i Jyllands moræne ekstremiteter (på Mols) 

haft en helt krampe-låst lårmuskel, der syntes at ville umuliggøre al videre camino-færd. Musklen 

faldt dog til ro gennem en meditation - og har ikke siden gjort sig bemærket. (Et morgen-indkøbt 

stykke pizza fra rygsækken gjorde også rigtig meget godt for humøret der i tågens fastlåstheder.) 

   Navigationsproblemet fandt sin heldige løsning ved at give en fortsættelse af gangen 10 minutter 

mere en chance i det nedtrådte græs. Herunder dukkede det fransk-spanske grænsehegn pludseligt 

frem af tågen, og så var det jo kun at følge hegnet til den autoriserede overgang. Lidt senere kom 

også en rød vindjakke til syne, hvis ejer åbenbart var gået forkert på samme måde, som jeg! Det 

var en jævnaldrende fransk universitetsprofessor i matematik med ingeniøropgaver inden for 

ekkolodsteknologi. Mildest talt et forunderligt grænsemøde, for disse discipliner havde jeg jo selv 

været beskæftiget med i arbejdslivet gennem de sidste 30 år! Det blev til en ret hyggelig nedgang. 

   Det var en noget mør, men glad og lettet pilgrim, der lå i soveposen på herberget i Roncesvalles 

siden hen den aften, lidt bekymret for, hvad der mon kunne ventes af prøvelser den næste dag. 

Men også med et klart mod på turens fortsættelse. For med al dagens dokumenterede velvilje ’fra 

oven’ var det jo helt klart, at fortsættes kunne den - og skulle den. 
 

   En dag i begyndelsen af september 2012 på Camino Mozárabe fra Granada mod Córdaba, hvor 

jeg havde gået flere dage på stierne mellem oliventræerne uden at møde andre vandrere (eller dyr) 

på ruten, kom jeg til at tænke på, hvor udsat jeg egentlig var lige her under en ekstremt brændende 

sol i en lokal varmerekord. Hvad ville der ske, hvis jeg pludselig fik et hedeslag midt i ensom-

heden, jeg var dog 69 år gammel, og det kunne nok også have været ønskeligt med lidt mere drik-

kevand i flasken? Sikkert ikke meget, i hvert fald ikke lige med det første, og så var det jo for sent. 

Pilgrimmene plejer ellers at holde lidt øje med hinandens velbefindende på caminoerne - når vi 

altså er der. Året før havde jeg prøvet en kraftig dehydrering på en 38 km lang dagsetape af Via de 

la Plata og mindes denne lange kampdag som en veritabel redning ved hjælp af en halv flaske 

drikkevand, som pludseligt lå i vejsiden. Sandsynligvis tabt af en foran gående, men i min situation 

var der et velvilligt forsyn bag tilfældigheden - som bag alle de andre oplevelser af ’veritable rednin-

ger’ gennem årene. Det føler jeg, det giver mig styrke og er hemmeligheden bag den tillidsfuldhed, 

hvormed jeg rejser ud og bag den tryghed, som jeg normalt også føler under mine enevandringer. 

   Hedeslagstanken denne meget hede, helt vindstille septemberdag i ensomheden mellem oliven-

træerne på Camino Mozárabe ledte imidlertid til, at jeg besluttede at afkorte den planlagte camino. 

Hvem skulle jeg dog spille helt over for? Dette medførte, at tillidsfuldheden vendte tilbage. For nu 

var alt det, som jeg selv kunne og skulle gøre, her og nu i den pågældende situation, jo blevet 

gjort. Vandringen kunne derfor fortrøstningsfuldt fortsættes med adspredende tanker om den lille 

glade sang til caminovandringernes pris, som jeg havde fået ideen til på en kaffebar:  
 

”The Morningtown Camino”:    on page 51 and the back cover (next page) 
 

  One day on the camino ‘Via de la Plata’ I heard from the TV in a bar the Australian quartet the 

Seekers perform their great hit from 1967, “The Morningtown ride”. It is a sweet little children’s 

lullaby written by M. Reynolds in 1957. In this song the night time for children is painted as being 

a night train ride towards the ‘Morningtown’, the new day, with all ‘the little travelers’, safe and 

well-guarded all the way by the lantern swinging Sandman. It became the idea to the song “The 

Morningtown Camino”. In this we little pilgrims are getting up in the still night-black ‘mornings’ 

to join the human row of pilgrim walkers of the day, the ‘Camino-train’, with our safety well-

guarded during the ride all the way to Santiago by the authorities of the Camino, back stage.  
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Ovenfor den vandrette streg:      BAGSIDE + RYG til en A5-format udprintning  

                      af ”Nogle sange fra Caminoerne” version:  Caminosange200717.pdf  

                      Denne side skal i så fald printes i et lodret A4-format.    Anvendelse: 
 

   
1: Alle A5-sider til og med      2: Bagside med ombukket ryg      3: Det færdige sangbog. 

                         side 52 sammenhæftede.             påklæbet (limstift). 

 The Morningtown Camino 
   

▼ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Melody: ”Morningtown Ride” 
 

M. Reynolds 1957 - The Seekers. 

 

- A pep-song for the ‘Camino-train’ - 
 

Text: Joergen Haffgaard  2014 
 

Rocking, rolling, walking 
◄   my Camino-Spain.                         ◄ 

Silently and talking,     

in the sun as in the rain. 

Starting in the sunrise, 
seven days a week. 

That’s a Pilgrim´s road-slice life 

with unknown ways to seek. 
 

 
 

4. THURSDAY, rain and thunder 

in a shield-less space.  

Humble fear and wonder 
when the lightning draws its lace. 

Dark-blue frontline drifting  

like a curtain’s track 
Then some hands are lifting it, 

►    the sunny day is back !                 ► 

 

1. MONDAY morning’s coming, 
On the trail again ! 

Hear my happy humming 

from the hostel to the lane. 
But that lane is changing 

into peaks to see 

and a killing ranging too 

for rocky rolling me. 
 

                     ▼ 
 

2. TUESDAY, sunny daytime, 

cloudless sky so blue. 

Wine fields in their playtime 
with a red road running trough. 

Landscapes, hilly, neaty, 

Lowlands with their streams 

and that waiting city sweet 
with red wine drinking dreams. 
 

                     ▼ 
 

3. WEDNESDAY in sad mood 

with that problem knee. 
Blisters on the left foot, 

on the right some more, maybe. 

Stomach pain and worries, 

When and what appears? 
That’s Meseta-stories  ́stuff 

with blood and sweat and tears. 
 

 

7. SUNDAY, Santiago ! 

Getting there at last. 

Limping, with lumbago, 
with the spirit of the past. 

Join me there when coming 

to Saint Iago’s parts 

in a life-praise summing song 
from rocking rolling hearts. 
 

                     ▲ 
 

6. SATURDAY with sunset 

from a mountain’s top 
with a simple fun-bet 

where the morning sun comes up. 

Dreams and thoughts are flowing 

in the chilly air 
to the loved ones  knowing now 

their everlasting care. 
 

                     ▲ 
 

5. FRIDAY, friends and focus  
on the words “to Be”. 

Cattle, crows and crocus 

in a world so nice to see. 

Green is good for goofies, 
- and no extra cost. 

Guide-poles granted goodies too 

for pilgrims getting lost. 

 
         
 
 

 


