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Kort om indholdet i mit foredrag
”Pilgrimsvandring for livet”
Hvad er den historiske baggrund for Los Caminos de Santiago i Nordspanien og deres betydning for Europa i dag?
Hvorfor vandre på de gamle pilgrimsveje i Nordspanien?
Hvordan er pilgrimsvandring og hvordan er pilgrimslivet på Los Caminos de Santiago i Nordspanien?
Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret gennem mit foredrag om pilgrimsvandringer på de middelalder
gamle pilgrimsruter – Los Caminos de Santiago – i det nordlige Spanien.
Mit foredrag ledsages på en baggrund på over 1.000 fotos i et diasshow, hvor pilgrimsvandringer belyses i et historisk
og nutidigt perspektiv, der indeholder såvel det religiøse, som det verdslige aspekt ved pilgrimsvandring.
Min baggrund for foredraget er mine egne erfaringer fra 5 pilgrimsvandringer i 2012, 2013 og 2014.
I tidligt forår 2012 vandrede jeg fra Somport på - Camino Aragones / Camino Frances - via Santiago de Compostela til
Finisterre og Muxia – små 1.050 km. I foråret 2013 vandrede jeg i godt 14 dage med min søn fra Leon til Santiago og i
eftersommeren i 2013 vandrede jeg i knap 5 uger fra Irun – Camino del Norte – til Santiago de Compostela. Og i
forsommeren 2014 vandrede jeg - Camino Primitivo - fra Villaviciosa til Santiago de Compostela. I oktober 2014
vandrede jeg ad Via de la Plata fra Sevilla til Salamanca.
Udover indgående kendskab til pilgrimsvandring og pilgrimsruterne har jeg tilegnet mig en stor viden om den
historiske og kulturelle baggrund for pilgrimsruterne i det nordlige Spanien, spansk historie fra middelalderen og frem
til nutiden samt et godt kendskab til religionens betydning for pilgrimsvandring før og nu.
Hvem er jeg?
Jeg er 68 år, pensioneret økonomichef og interesseret i spansk middelalderhistorie.
Se i øvrigt: www.primitivo.dk, www.caminonorte.dk, www.ehjulmand.dk og www.erikhjulmand.dk
Foredragets længde:
I sin helhed ca. 2 timer – men foredragets længde og indhold kan tilrettelægges efter nærmere aftale.
Kommer over hele landet.
Har selv projektor og mikrofon, men lærred eller storskærm skal være til rådighed.
Pris:
Aftales med udgangspunkt i varighed og geografisk placering af foredragssted.

