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MEDDELELSE NR. 2009 – 3
1. Pilgrimme og pilgrimsveje
Selskabets næste arrangement i 2009 er et foredrag af redaktør Jørgen Johansen. Det har titlen
Pilgrimme og pilgrimsveje og finder sted onsdag den 13. maj kl. 15.30 - 17.30 i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.
Pilgrimsrejsernes historie er en af de store europæiske fortællinger om fælles kultur, ideer og
bevægelser hen over grænserne, og det er uden tvivl en del af baggrunden for disse års store og
hurtigt stigende interesse for pilgrimsfænomenet. Pilgrimsrejserne var oprindeligt noget, der
hørte middelalderen til, men som med reformationen forsvandt ud af danskernes og andre
protestanters historie og bevidsthed.

Pilgrimme på vej over en lille stenbro ved Leboreiro. De har nu kun ca. 60 km
til målet, St. Jakobs by, Santiago de Compostella. Foto:CJH.

Men i løbet af de sene-ste
år har meget ændret sig,
hvor både det historiske
og det nuti-dige Europa
er kommet til at se
anderledes ud. Og aldrig
har så mange begivet sig
ud på pilgrimsrejser som
netop nu og aldrig har
motiverne været så forskellige. Pilgrimmene og
pilgrimsrejserne er således en beretning om mere
end 1000 års historie og
kulturhistorie - fra Vadstena til Jerusalem, fra
Trondheim til Santiago
de Compostella, fra
Jasna Gora i Polen til
til Rom osv.

Jørgen Johansen vil i sit foredrag fortælle om middelalderens netværk af europæiske pilgrimsveje med særlig vægt på Camino de Santiago til Sankt Jakobs grav i Galicien i det nordvestlige
Spanien og Via Francigena, pilgrimsvejen fra Canterbury i England til Rom. ”Jeg mener, at
fortællingerne om veje og kommunikationslinjer er en meget vigtig del af historien,” har den
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franske middelalder- og mentalitetshistoriker Jacques le Goff sagt netop med henvisning til
disse veje: ”Historien bliver til på veldefinerede steder og lokaliteter, men også i gennem
overførsler fra et sted til et andet og langs vejene.” Det handler ikke kun om soldater og
handelsvarer, det vigtigste der udveksles langs vejene er kultur eller endnu mere præcist kulturer
med en understregning af flertalsformen. Det er den historie, Camino de Santiago og Via
Francigena fortæller, og det er det, der gør vejen så vigtig som et europæisk symbol. I foredraget
kommer Jørgen Johansen også ind pilgrimsrejsernes og -vandringernes renæssance i dag, hvor
vejen for mange måske bliver det vigtigste mål.
Jørgen Johansen, som
er ansat som redaktør
ved DR Kultur i
Danmarks Radio, har i
sine radioudsendelser
taget lytterne med på
mange kulturhistoriske
rejser rundt i Europa.
Som forfatter har han
skrevet flere bøger om
europæisk historie og
kulturhistorie. Af
væsentlige i forbindelse med foredraget
skal nævnes ”Gyldendals bog om Pilgrimme
og pilgrimsrejser” – en
beretning om pilgrimme og pilgrimsrejser,
I byen Puenta la Reina med den smukke middelalderlige bro forenes de to
hellige mænd og kvinder, mirakler og meget
pilgrimsveje fra Frankrig. Foto:CJH.
andet, ”Santiago. 1000 års kulturrejse gennem Europa” - om pilgrimsruterne ned gennem
Europa fra Norden gennem Tyskland og Frankrig til Santiago de Compostella i Spanien og
”Vejen til Rom” - om Via Francigena som førte pilgrimmene gennem Italien til den hellige by,
Rom.
Alle er velkomne til foredraget, der som vanligt er gratis.
2. Hærvejstur i Midtjylland
Det næste arrangement er årets vejhistoriske ekskursion, Hærvejstur i Midtjylland. Det bliver
området syd og nord for Viborg, der skal udforskes, og det foregår i dagene fredag 4. – lørdag 5.
september. Mere om denne 2-dages tur i næste Meddelelse.
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