


PÅ STÅLHÄSTAR RIDER VI: ST. OLAVSLEDEN PÅ CYKEL 

Kombinera din vandring längs St. Olavsleden med ett par dagar på cykel. Ett helt annat sätt 
att uppleva denna tusen år gamla pilgrimsväg i hjärtat av Sverige. 

• Start i Lombäcken (2 dagar) 
Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund - ca. 55 km 

• Start i Torpshammar (3 dagar) 
Torpshammar-Lombäcken, Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund - ca. 110 km 

• Start i Sundsvall (4 dagar) 
Sundsvall-Torpshammar, Torpshammar-Lombäcken,  Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund 
- ca. 165 km 

• Start i Torpshammar (5 dagar) 
Torpshammar-Lombäcken, Lombäcken-Revsund, Revsund-Östersund, Östersund-Nälden, 
Nälden-Mörsil - ca. 205 km 

* = middag i Östersund & Mörsil ingår inte 

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

• Längd: 2-5 dagar

• Kan kombineras med din befintliga resa längs St. Olavsleden

• Boende i stuga, vandrarhem inn eller hotell

• Ingår: hyrcykel, boende, måltider*, kartor (PDF), planering, bokning och guidning via en 

app (om så önskas)

• Ingår även: transport av cykeln/cyklarna tillbaka till starten 

Pris: från SEK 2.800 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 


