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A Fundación Carlos Casares quere poñer en valor o fenómeno 
Xacobeo e a peregrinación escandinava a Santiago de Compostela, 
destacando a riqueza cultural, natural e humana dunha vía 
escasamente coñecida, que desemboca no Camiño inglés. 
A Fundación Carlos Casares defínese como entidade mediadora 
entre a cultura galega e a cultura universal dende criterios 
de apertura, pluralismo e respecto á diversidade cultural. 
Busca propiciar unha cultura cidadá que teña como eixes 
a comunicación, o diálogo e a tolerancia.

A EXPOSICIÓN
Entre os séculos XII e XVI, miles de escandinavos peregrinaron 
a Santiago de Compostela para render culto ao Apóstolo. 
Había unha ruta marítima, o «Camiño do oeste» (Vestvegr 
en noruegués), que comezaba no porto danés de Ribe. 
Había outra por terra, a través da península de Xutlandia, 
o Haervejen dinamarqués, ou «Camiño da tropa». 
E había outra mixta usada polos suecos, de Estocolmo a Lübeck 
(Alemaña) por mar, e logo por terras xermanas cara a Francia 
ou aos Países Baixos; ou embarcando en Roterdam con rumbo 
a Galicia.

Esta relación secular entre pobos tan distantes e diferentes 
enriqueceu o fenómeno xacobeo, deixando numerosas pegadas 
en ambos, sobre todo de Galicia e do culto ao Apóstolo nas terras 
escandinavas. É o que queremos mostrar nesta exposición: 
a Gallaecia scandinavica da que falaba o medevalista Vicente 
Almazán (1924-2006). A el es aos investigadores e estudosos que 
se ocuparon do fenómeno xacobeo vai dedicada esta exposición.

1. OS VIQUINGOS
Consta de tres paneis nos que se fala da historia e as circunstancias dos pobos nórdicos, dos seus primeiros 
contactos cos galaicos e da evolución das relacións de ambos os dous, dende a violencia á peregrinación.

2. A ORIXE DAS PEREGRINACIÓNS
Un panel que nos sitúa diante dun fenómeno universal, do carismático significado das reliquias e dos centros 
de peregrinación das relixións máis estendidas.

3. AS RUTAS ESCANDINAVAS A COMPOSTELA
Cinco paneis que recollen as rutas que, partindo dos países escandinavos, chegaban a Santiago de Compostela. 
Veremos detalladamente como as dúas maiores, o Camiño danés e mais o Camiño sueco, chegan ata as costas 
de Galicia para converxer no Camiño inglés ata Compostela.

4. GALICIA NOS PAÍSES ESCANDINAVOS
Infórmanos, en dous paneis, das pegadas da cultura xacobea nos países nórdicos. Igrexas, fontes, rúas e lugares 
que levan o nome do Apóstolo, tamén presente na onomástica escandinava.

5. VICENTE ALMAZÁN
Último panel en homenaxe ao filólogo e historiador valencián. Investigador, ademais, do fenómeno xacobeo
e introdutor en Galicia da obra e da figura dos estudosos xacobeos nórdicos e centroeuropeos.

Comisario Gustavo Adolfo Garrido
Textos, xestión documental e redes Sermuseum
Asesoramento Fernanda Torrente Sánchez-Guisande
Deseño e imaxe Fausto Deseño ASC
Coordinación e xestión Miguel Valverde e Ángela Villar
Traducción ao castelán Miguel Valverde
Traducción ao inglés Mar Bargiela e Sandra de la Peña

Coa colaboración da Fundación Penzol.

Información e textos adicionais, mapas interactivos 
e guías didácticas dispoñibles no sitio web da exposición:
fundacioncarloscasares.org/galiciaescandinava


