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Rød gå-rute 280 km  Blå cykel-rute 240km

Info:      http://www.haervej.dk

.

Viborg

.

Jelling

.

Kongeåen (”Frihedens Hus”)
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Disse gæstebogs-skriblerier tilegnes

alle gode kræfter bag etableringen

af Hærvejs ruterne i Danmark

og dens herberger. 

Selling d. 31. august 2010

Jørgen Haffgaard

http://haffgaard.dk/jorgen
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Forord

   I en radioudsendelse i efteråret 2009 hørte jeg om de nye herberger langs de ruter, 
der var anlagt for vandrende og cyklende langs den gamle Hærvej mellem Viborg og 
grænsen. Herbergerne skulle være efter spansk mønster for Camino’erne til Santiago 
de Compostela, med fælles sovesal og gode køkken- og sanitære faciliteter. Det gav 
mig blod på tanden, og jeg besluttede at gå fra grænsen til Viborg i begyndelsen af 
åbningssæsonen for herbergerne, fra 1. juni til 1. september. 
   Det blev en vidunderlig oplevelse, om end der på dette tidspunkt var overraskende 
få på ruten. Herbergerne var fuldt på højde med - og i mange tilfælde bedre end de 
spanske. (Specielt med hensyn til badekabinerne, hvor der var afsat god plads og 
kroge til det aftagne tøj! Og flere steder kunne der også købes mad.)
   Jeg besluttede at prøve at gentage succesen i modsat retning i august måned i slut-
ningen af sæsonen, herunder at skrive lidt i de forskellige herbergers gæstebog om 
de indtryk og den glæde, som begge Hærvejsvandringer havde givet mig. Mine tolv 
overnatninger  resulterede  i  nærværende  lille  samling  af  ’rimsmederier’,  som jeg 
håber, vil  kunne glæde nogle og inspirere flere til  at  prøve dette helt  formidable 
naturoplevelsestilbud på egen krop.  Det ligger jo ’lige uden for gadedøren’.
   Tag med på en tur på Hærvejen…                                             Selling den 31. august 2010

   God tur!                                                                                     Jørgen Haffgaard

Oplysninger om Hærvejen: Kort, historie, seværdigheder, herberger:     http://www.haervej.dk  
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1. Morgen i herberget på Naturskolen ved Hald.
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1. Jeg sengevarmen nød
og kaffe og lidt brød,
mens morgensolens glød
et sted var lagt i blød.

2. Men undere, de sker!
Det klarer op, jeg ser,
til himmelblå med mer.
Det giver gå-idéer.
 

3. For Vejen har et kald
til glade fødders bal
på hedens brune al:
Der sættes flag på Hald!

          Hald 2010 / J.H.



2. Over Dollerup Bakker på vej mod Knudstrup.

Skråhøjegård  2010 / J.H.
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Fra et Hald med sin sø
- fra en istid efter tø -
grove bakker, hededrag,
grønne skoves skyggetag.
Havredal og Ulvedal,
Stendals lange bondekval.
Vestermarken, Knudstrup Hede.
Solen oppe, Jeg er nede! 

Fra en start til et mål
på den slidte gummisål
under skyers skumle lag,
sådan var min vandrings dag.
Megen skønhed var at se
og med stunder af lidt vé
jeg til søvn vist nu kan trænge
i Skråhøjegårdens længe.
 



3. På vej mod Kragelund.
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1. Hvad rimer vel på ”Kragelund”?
Det gør da vist en klage-stund,
men er der grund til klage?
Vi vandrer jo på Dane-grund,
og Jorden har sin bane sund,
og Solen ej sin mage!

2. Og vi har brød og kildevand
og blomster i det vilde land, 
der skaber megen glæde.
Og himmelbuen buer blidt,
mens markens køer buher lidt,
når trangen er til stede.

3. Og her i gårdens længe har
man køkkengrej og senge klar
til os, der er lidt flade.
Så fandt du det en klage-grund
at være her i Kragelund,
så er du nok en Skade!

          Kragelund 2010 / J.H.



4. På vej mod Nørhoved.
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1. En morgen-apnø
ved Bølling Sø,
hvor dagen får guld i munde.
Og siden en tur
ved ’fuldt komfur’
på bakken ved Hørby Lunde.

2. Og timerne går, 
som Kortet spår
om rutens navne og steder.
En hede, en lund,
en mark, en grund,
og der, hvor gangerne træder.

3. En Bredelund hér,
en Tyklund dér,
og Langbjerg - blandt alt det andet!
En Boest og en Vrads. 
Alt har sin plads.
Dét har jeg sandelig sandet!

            Nørhoved 2010 / J.H.



5. Gudenåens udspring på vej mod en hytte i Kollemorten.

Kollemorten 2010 / J.H.
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1. Varme Jørgen. Kollemorten,
efter timers Tinnet-færd.
Sveden tegner hvidt på skjorten,
sokken er som eng og kær.

2. Nu ved målet, som jeg søgte
i min gang i sol og vind:
Her mit helbred jeg kan røgte,
her jeg hytte kan mit skind.

3. Jeg vil fjerne mine sutter,
der har klaret vejen tro.
Tage mig et bad, der dutter,
skifte om til hyttesko.

4. Siden i terrassens skygge
vil jeg se at få lidt kost.
Smøre mig et enkelt stykke
med den blege hytteost.
 



6. Jelling.

Nørrelide 2010 / J.H. 
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1. Harald Blåtand, Jellings rod,
han var søn af Danebod,
Thyra væn og gamle Gorm,
der gav Dane-vangen form.

2. Prented ord på store sten,
Skovled jord på fædres ben,
Bygged borge, bygged bro,
Gav vort land en kristen tro.

3. Krig og fred bag Thyras vold,
Viking-færd med sværd og skjold,
Mand af jern og Skib af træ,
Levn, der blev til danefæ.

4. Harald Blåtand, kød og blod:
”Holger Danske’s” kraft og mod.
Pris hans kraft, strong going, still,
hver gang BlueTooth er på spil.
                       



7. Gennem Ravninge Enge på vej mod Ølgård.
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1. På havet, når det skummer vildt,
dér er der vé og våde.
En kamp med både brint og ilt,
når man er vild med både.

2.  Her sejler jeg i mine sko
med vandringsmandens glæder,
mens Solen bager over-go’
på Jyllands hede steder.

3. Ak, kunne jeg på stranden gå
i salt-frisk vind fra havet
og uden rygsæksplagen på,
da var jeg vel begavet.

4. Men jeg er her med mødig krop
og svedig dryp fra næsen.
Dog venter med en skumhvid top
fustagens humle-hvæsen.
 

5. Jeg ser den gyldne kalk så klart
i ørkensynets drømme.
Åh, må dog Ølgård komme snart -
de fødder er så ømme.

              Ølgård 2010 / J.H.



8. Ved Kongeåen.
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1. Hvad er der vel i vejen,
jeg spurgte mine ben.
De svared begge prompte:
Der var så mange sten.

2. Og regnen! Hele dagen
med dette sure vejr.
Og fødderne kan svømme, 
og vi er ene her.

3. Det kniber med grimassen,
og ingen grund til sang.
Min kone går derhjemme
og hygger dagen lang.

4. Mens alt er vådt hernede
med vand fra top til tå
i helt royale former :
I regn ved Kongeå. 

 Herberget ved Kongeåen 2010 / J.H.



9. På vej mod Stursbøl.

Ellengård 2010 / J.H.

12

1. Det er morgen, Dagen truer.
Mørke skyer øjet skuer.
Jeg skal ud på vandringsfærd.
Jeg er ene og min egen,
og alene her på vejen,
Dog, jeg er ej ene her:

2. Skoven venter med sin sfære.
Her er fred og godt at være
for en stresset sjæl på halv.
Dyreliv, diskret til stede:
I en lysnings gyldne væde
står en hind og hendes kalv.

3. På en markstis solskinshvide
skifter billen langsomt side
fra en mark med rug til byg.
Og på engen ruller krikken
for at gnubbe mekanikken,
der er stukket af en myg.

4. Solen skinner. Regnen falder,
Lyn og torden, stort rabalder.
Siden fred, idyl og ro. 
Liv og grøde alle steder!
Dét er vandringslivets glæder,
der gør gangen let og fro.



10. På vej mod Tørning.

Tørninggård 2010 / J.H.
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1. Jeg er en træt gammel dreng
der ej har set en seng
siden jeg stod op i morgenstunden,
for at stavre glad af sted
med på ryggen, som De ved,
dét, der gnaver stygt og tynger ned til grunden.

2. Og nu er jeg altså her 
med de ømmeste tæer
og en ryg som en dej-kroget bager.
Og i maven er der nul,
så den føles som et hul,
der har trang til stegte sild og søde kager.

3. Har De set på disse ben,
de er tunge som sten
og har næsten brug for en forlænger.
Derfor, aller-ydmygst, her
enden synes meget nær,
her ved gårdens meget smukke, hvide længer.

4. Derfor spørger jeg beklemt,
er De venlig, hr. betjent,
har De plads til mig i Deres celler?
Jeg er venlig, jeg er rar,
og jeg ingen tævet har
men betalt min bod til alle Deres fæller?                



11. Immervad bro på vej mod Øster Løgum.
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2. At skabe strid kan hvert et kvaj
og dyrke sine ’heller’.
At bygge bro og skabe vej,
er dét, hvorom det gælder.
Med håndelag
og viden bag,
historien fortæller.

1. At skabe lys og vise vej
er gamle borgerdyder.
Med Vejpligtssten og Kort i streg
stor agtelse man nyder.
Den brave mand,
der har forstand 
og gør som pligten byder.

3. Et vidnesbyrd fra gammel tid
om cowboy-liv på ’heden’.
Om oksevej med slid og strid
med mudder mest forneden. 
En farlig færd
i eng og kær.
Respekt for herligheden!

         Bruhnsgård 2010 / J.H.



12. Vejpligtssten på Hærvejen mod grænsen.
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1. Det er en fryd at gå om dagen
og føle, at man stadig kan.
At leve, dét er nemlig sagen,
at lade Dagen komme an.

2. At prise Solen, når den skinner
og bringer varme til vor jord,
og nyde den, når sveden rinder,
hvor hedelyng og ene gror.

3. At prise regnen, når den falder 
og skaber grønt, hvor før var gult.
Et saligt liv i skovens haller
med eventyr i mørket skjult.

4. At føle blæstens rusk i tøjet
og nyde skyers himmelflugt.
At føle vel-færd, velfornøjet
på vejen, hvor den slynger smukt.

5. Og vide, herbergs-stedet venter,
med kaffe, hvile, bad og mad,
og snak med andre elementer,
der li’som jeg er træt men glad.

6. Og soveposens polyester
mens øjet langsomt lukkes i: 
Et veritabelt hornorkester!
- En tryg og frodig harmoni.

7. En tak til Hærvejs-rutens værter,
der mildned dagens mange skridt
med venlig snak og varme hjerter,
når mekanikken knaged lidt lidt.

               Lindely 2010 / J.H.



 .

3 generationer på Hærvejen:    Jørgen (69)   Kim (35)    Lærke (11)     (Farvel til Bruhnsgård 2012)

.

Detalje fra Hærvejstæppet i Søndermarkskirken på Koldingvej i Viborg
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Pilgrimsvandring
Pilgrimsrejsens 7 søjler:  Frihed, Sindighed, Stilhed, Enkelhed, Bekymringsløshed,

Fællesskab og Eftertænksomhed.

    Pilgrimsvandring - gang alene
    på den gamle, frie scene,
    der fik navnet af Natur.
    Opbrud fra kultur og vane 
    og et arbejdsmarkeds bane
    meget lig en slags dressur.

    Leve forlæns alle dage,
    smage vejens marmorkage 
    i dens mix af kamp og leg.
    Prøve siden at fornemme,
    at forstå det, atter hjemme,
    hvad man mødte på sin vej:

1. Frihed som det bedste eje!
    Fri i valg af egne veje
    til at søge evner brugt.
    Frihed til at tale, tænke,
    fri for larm og plat og rænke.
    Fri som fuglen i sin flugt.

2. Sindighed i færd og virke
    i naturens store kirke
    mod et mål et givet sted.
    Ting ta’r tid! Man må betale,
    tid til tanke, tid til tale.  
    Mærke, sjælen følger med.

3. Stilhed i den ydre sfære
    på det sted, hvor man må være
    på en vandrings Være-vis.
    Starte idet morgenfriske
    med at sanse brisen hviske
    om et genfødt paradis.
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Nutids færd under åben himmel.

Fortids dåd  (Hørby Lunde).

Tro, Håb og Kærlighed
.

Over et vadested (Immervad bro) 

Stilhed og Fred på myrens fodsti.



4. Enkelhed er vejens ramme!
    Tøjet: som i går, det samme.
    Maden: blot lidt brød og vand.
    Føle styrken ved at Være
    gennem slæbet ved at bære
    kun det lidet, der går an. 

5. Bekymringsløs og glad i sinde
    af de gode dages minde 
    ved et Fader-Vor´s complé!
    Fri af frygtens tanke-plage,
    der kan mørkne lyse dage
    med alt dét, der kunne ske.

6. Fællesskab i vejens møje,
    fællesskab i vejr at føje
    fører frem til åbne sind.
    Vandre-fæller, skæve, lige,
    der har gode ting at sige,
    giver glæden vejr og vind.

7. Eftertænksomhed til stede
    i forundring og i glæde
    over skaberværkets hvælv. 
    Gnomens gang i Herrens have -
    hvad formår jeg selv at lave,
    der kan forme fryd og skælv?

    Hvilken herlig Jord at prise:
    Mål at søge, mad at spise,
    bedre sted er aldrig set!
    Lov og tak for livets gave
    i den store gartners have                         
    på en punktum-stor planet.

                                 Jørgen Haffgaard
                                    September 2010

Alle billeder er fra en Pilgrimsvandring på Hærvejen fra Padborg til Viborg.
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.

Enkelhed!

Skt.Gertrud, pilgrimmens helgen.

Fællesskab.

Forundring og Eftertænksomhed.

Lovsang (Viborg Domkirke).


