
DEN SISTA STRÄCKAN: VANDRING FRÅN STIKLESTAD TILL TRONDHEIM 

Den sista etappen i St. Olavsleden går längs en fjord och ”marka”, ett norskt uttryck för 
naturområdena mellan byarna, till Trondheim, slutet på denna pilgrimsfärd. I Trondheim 
ligger Nidaros katedralen, där Olav begravdes. 

Dag 1: Stiklestad - Munkeby (ca. 22 km) 
Rutten mellan Stiklestad och Munkeby är relativt lätt. Du passerar staden Verdal och går genom 
jordbrukslandskap. I Munkeby bor du på en pilgrimsstuga, nära ruinerna av ett medeltida kloster. 
Inte långt borta finns ett modernt kloster, där du kan köpa ost från munkarna.


Dag 2: Munkeby - Markabygda (ca. 22 km) 
Vandringen är lite tuff, delvis på asfalterade vägar och genom våtmarker. Stigen följer Tomsvattnet 
längs några gamla sommargårdar. Det finns en utkik med panoramautsikt över bergen 
Haråhaugan och Vinkjerran.


Dag 3: Markabygda - Borås (ca. 25 km) 
Dagens resa går främst på grusvägar genom ”marka”, ett norskt uttryck för naturområden mellan 
byar. Du passerar sjön Ausetvatnet. På eftermiddagen når du ett bondgård i Borås.


Dag 4: Borås - Ersgard (ca. 23 km) 
Du fortsätter via Vollhaugen till Vaerdal och passerar flera historiska platser. Vaerdals kyrka ligger 
nära St. Olavsleden och har en stor historia. Turen slutar vid den vackra gården Ersgard. Här kan 
du ta ett dopp i floden eller prova att fånga lite lax.


Dag 5: Ersgård - Folden (ca. 25 km) 
Pilgrimsfärden fortsätter längs grusvägar genom byn Hommelvik och sedan uppför Brennberga 
och Nygårdsvollen. Här ser och hör du floden Homla, som du följer ett tag. När vädret är dåligt 
kan den här vandringen vara ganska tuff!


Dag 6: Folden - Vikhammer (ca. 17 km) 
Idag går du längs gamla kyrkstigar till sjön Nyvattnet, där du äter lunch vid vattnet. I slutet av 
vandringen passerar du gårdsmuseet Fjölstadtröa.


Dag 7: Vikhammer - Trondheim, Nidaros (ca. 18 km) 
Den sista dagen är en dag med eftertanke. Du har fortfarande ett par kilometer kvar längs kusten 
och genom utkanten av Trondheim. De sista kilometerna för att gå rakt genom hjärtat av 
Trondheim, tills du äntligen når målet på din resa: Nideros katedralen, där St. Olav är begravd. I 
Nideros får du din välförtjänt pilgrim. 

Info & bokning: Nordic Pilgrim - www.nordicpilgrim.com 
info@nordicpilgrim.com - +31 (0)6 45284533 

• Längd: 7 dagar

• Boende i stuga, vandrarhem inn eller hotell

• Inklusiv: boende, måltider (med ett par undantag), bagage transport,  

kartor (PDF), planering, bokning och guidning via en app (om så önskas)

 
	 Pris: 6.900 SEK pp  

bokning: www.nordicpilgrim.com




St. Olavsleden 

Sommaren 1030 gick den norska vikingen Olav Haraldsson i land vid Selånger på den svenska 
östkusten efter att ha levt som en exil i Ryssland. Hans mål: att bli kung i Norge och skapa enhet i 
landet genom att konvertera folket till den kristna tron. Olav hade kommit i kontakt med 
kristendomen under sina resor genom Europa och döptes i Normandie, Frankrike. 

Från Selånger reste Olav till fots och häst i väster mot Stiklestad, en plats cirka hundra kilometer 
norr om den norska staden Trondheim. Olav och hans följe reste genom Ljungans dal, längs 
Revsund i riktning Frösön. Därifrån fortsatte de genom bergsområdet till Duved, längs 
Skalstugeväg och passerade gränsen till Norge. 

Den 29 juli 1030 ägde slaget vid Stiklestad rum, där Olav dödades. Hans kropp transporterades i 
hemlighet till Nidaros (Trondheim). Snart började konstiga händelser inträffa. En solförmörkelse 
strax efter slaget vid Stiklestad föreslog himmelens vrede. Det gick rykten om mirakulösa läkning. 
Sommaren efter hans död begravdes Olavs kropp och Nidaros katedral byggdes till hans ära. 
Viking Olav Haraldsson blev Saint Olav. 

På kort tid blev katedralen Nidaros en av världens viktigaste pilgrimsfärdsplatser för katoliker, 
liknande Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Varje år gick tusentals pilgrimer från hela 
Europa till Trondheim. När reformationen kom till Skandinavien på 1500-talet och pilgrimsfärder 
förbjöds, stängdes de olika pilgrimsvägarna som ledde till Trondheim. 

Efter fem hundra år av glömska, öppnades den 564 kilometer långa St. Olavleden igen 2013 med 
en speciell tjänst i Nideros domkyrka. Vandrare kan återigen uppleva denna underbara rutt och 
följa Olav Haraldssons fotspår - som en äventyrlig semester, en inre resa eller en riktig 
pilgrimsfärd.

Info & bokning: Nordic Pilgrim - www.nordicpilgrim.com 
info@nordicpilgrim.com - +31 (0)6 45284533 


