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Pilgrimsvejene til El Primitivo og San Salvador Henrik Tarp Hent PDF Forlaget skriver: El primitivo  er den
første pilgrimsguide på dansk der fortæller om to væsentlige og historiske veje til Santiago de Compostela. El
Primitivo var den vej Alfonso II el Casto († 842) valgte for næsten 1300 år siden, da han skulle til Santiago

for at bekræfte fundet af apostlen Jakob og for at opføre det første lille kapel over hans grav.

El primitivo er ikke primitiv, men navnet henviser til at det var den første vej mod Santiago de Compostela.
San Salvador er vejen fra León til Oviedo. Oviedo opnåede med sit Camara Santa og San Salvador katedralen
så stort et ry i 12- og 1300-tallet, at det næsten blev obligatorisk for pilgrimme at dreje mod nord i León og
fortsætte op gennem De Leonesiske Bjerge for at komme til Oviedo. San Salvador-vejen har altså været

historisk kendt næsten lige så længe som de andre ruter, men er først blevet afmærket og har fået refugier efter
2008.

Begge veje er kendetegnet ved stor naturskønhed og bjerge. De er hårdere at vandre ad end Den Franske Vej.
Den højere sværhedsgrad skal dog ikke afholde dig fra at give dig i kast med dem, for der venter dig en

speciel og storslået naturmæssige oplevelse, og i tilgift er de to veje ikke så befolkede som Den Franske Vej.

Har man tiden til rådighed, og der vandres i de varme måneder, er ”afstikkeren” over Oviedo absolut
anbefalelsesværdig. Men vejret i bjergene skal tjekkes, fordi du kommer op i næsten 1700 meters højde, hvor

sneen falder tidligt.

Bogen giver praktiske anvisninger på, hvordan man planlægger turen, ligesom den giver oplysninger om
forholdende undervejs, dagsmarcher, herberger, åbningstider og seværdigheder. Til hver dagsmarch følger

såvel vandrekort som højdekort.
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