
20 TRAFIK & VEJE • 2017 JUNI/JULI

HHV Quo Vadis
Af Ingeniør og tidligere lektor i Vejbygning 

Arne Rosenkvist

Medlem af Dansk Vejhistorisk Selskab

Et par mil ud af Via Appia uden for Rom 

– her taler vi om gamle romerske mil, der 

er 1479 m eller 1000 dobbelte skridt af en 

romersk soldat (1000 hedder på latin Mille 

heraf navnet mil) – finder vi det lille, lidt uan-

seelige kapel, der er rammen om legenden 

om St. Peter og Herrens møde her på Via 

Appia.

Legenden siger, at da Peter er blevet 

dømt til korsfæstelse i Rom, flygter han ud 

af byen ad den gamle Via Appia. Og her, 

hvor vejen slår en bugt, kommer Herren gå-

ende ad den gamle vejbelægning hen imod 

Peter. Da er det, at Peter stiller det berømte 

spørgsmål på latin: Quo vadis, Domine, 

“Hvor går du hen, Herre?”.

Jesus svarer som bekendt: ”Til Rom for 

at lade mig korsfæste i dit sted”!

Da vendte Peter tilbage til Rom og blev 

korsfæstet på det sted, hvor Peterskirken 

står i dag. Han krævede dog at blive kors-

fæstet med hovedet nedad, for han var ikke 

værdig at dø på samme måde som Herren.

Det var legenden, men vi har stadig til 

gode at gå ind i kapellet. Her hen over ka-

pelgulvet har man blotlagt den gamle vej-

belægning i nichen, der vender mod Rom, 

hvor vi ser Peter komme imod os, og hvis 

man vender sig om, kommer Jesus vand-

rende den anden vej fra, i en niche i syd-

væggen.

Her forskånes læserne for et billede 

af de smagløse fodaftryk i hvidt marmor, 

som en nævenyttig kirkens tjener har fået 

anbragt lige her, hvor Herren mødte Peter. 

Hvorfor der lige skulle ligge en marmorsten 

her på dette sted, så vi kunne få Herrens 

fodaftryk i regelmæssigt? i 45 grades vin-

kel, det hører måske med til underet, men 

når man ser bort fra dette smagløse ind-

Figur 4. Peter på vej væk. Fra Rom fra ka-

pellet på Via Appia, hvor den gamle vej-

belægning er blotlagt som en sti, henover 

kapellets gulv.

Figur 1. Quo Va dis kapeller på Via Appia.

Figur 2. Tværsnit af Via Appia bygget 310 

BC. Vejen er anlagt efter de gode Romer-

ske vejregler med en befæstelse på 3 fod 

og 6 tommer, altså over en meters tykkelse, 

der giver en bæreevne, der også kan klare 

nutidens belastning

Figur 3. Billede af Via Ap-

pia, hvor vejmyndighederne 

har vanhelliget vejen ved at 

lægge asfalt på.

fald, er der højtidsstemning i kapellet. Her 

fornemmes vejhistoriens vingesus.
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