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Pelgrimsroutes in Scandinavië winnen langzaam maar zeker aan
populariteit. De St. Olavsleden loopt van de Zweedse oostkust naar
Trondheim in Noorwegen. Een 580 km lange tocht over het idyllische
Zweedse platteland naar het Scandinavische hoogland en via de Noorse
bergen naar de Atlantische Oceaan.
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St. Olavsleden

Een Scandinavische ‘coast tot coast’
Het hoogste punt van de route, net over de Noorse grens.

Wat voorafging
Omdat ik een paar jaar geleden zo enthousiast was over het Olavspad van Oslo naar
Trondheim (Op Weg 2015 4) en er daarom
een Nederlandstalige wandelgids over schreef,
besloot ik afgelopen zomer een andere route
naar Trondheim te wandelen: de St. Olavsleden.
Deze route, die officieel geopend werd in 2013,
begint in Selånger, nabij Sundsvall in Zweden,
aan de Botnische golf. Toen ik voor het eerst
het kaartmateriaal bestudeerde, zag ik dat het
pad vaak langs een doorgaande weg en een
spoorverbinding richting Noorwegen liep. Dat
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schrok mij een beetje af. Bovendien vroeg ik
me af of het pad niet teveel door productiebossen zou voeren. Massieve muren van naaldbomen werken nogal negatief in op mijn gemoed.

Oorlogspad
In de praktijk blijken deze verkeersaders nauwelijks van invloed op de genietbaarheid van
de tocht. Dat merken we al snel na de start bij
een mooi gelegen kerkruïne in Selånger. De
eerste dagen lopen we meteen door charmant
platteland, mooie vergezichten op rode en witte
houten huisjes, meren, rivieren, dorpjes, boe-

renland en verre bergketens. Het is makkelijk
wandelen, er zijn geen zware beklimmingen en
de paden zijn voor het overgrote deel makkelijk begaanbaar. Maar er wordt wel relatief veel
gebruik gemaakt van asfaltwegen en dat vind
ik, net als de meeste wandelaars, niet de fijnste
ondergrond. Gelukkig is het overal rustig
en stappen we ook veel over gravelwegen en
bospaden.
We lopen in het spoor van het laatste oorlogspad van Olav II. Nadat hij na tien jaar koningschap Noorwegen moest ontvluchten, keerde
hij in 1030 terug om via Zweden nogmaals te

Veel bospaden op het Olavspad.

België erg dunbevolkt en iedere toerist wordt
met open armen ontvangen. Wandelaars van
de pelgrimsroutes lijken zelfs een streepje voor
te hebben. Men bewondert de onderneming en
meer dan eens is men bereid de wandelaar te
ondersteunen met praktische zaken, zoals het
richten van de wifi-antenne op het hutje waar je
slaapt of het geven van een lift naar de dichtstbijzijnde supermarkt.

Elke toerist wordt met
open armen ontvangen,
maar pelgrims hebben
duidelijk een streepje voor.

Koningshut

proberen de macht in handen te krijgen. Hij
kwam in Selånger aan land en marcheerde
via de weg die vandaag nog steeds een belangrijke verbindingsroute tussen Noorwegen en
Zweden vormt.

Hartelijk
Wanneer we een paar dagen onderweg zijn,
trekken we langs de rivier waarover vroeger
de houtproductie naar de kust werd vervoerd.
Het valt ons op hoe hartelijk de ontmoetingen
met de Zweden zijn. De regio’s Medelpad en
Jämtland zijn in vergelijking met Nederland en

Bij Borgsjö trekken we voor twee dagen de
bossen in. Geen horeca of winkels onderweg,
maar dennenbomen, veenmoerassen, meren,
monnikskap, orchideeën en af en toe een kleine
nederzetting. We kunnen overnachten in de
Kungsstugan, de koningshut. Stel je daar vooral
niet te veel bij voor, meer dan een bouwvallig, stokoud, houten huisje is het niet. Er heeft
halverwege de 19e eeuw een koning gelogeerd,
dat wel, maar nu is er niet meer dan een eenvoudige kamer ingericht voor pelgrims. Water
komt uit een bron, het toilet is een poepdoos in
het bos, water koken doe je op een vuurtje en
als je de handgeschreven Zweedse gebruiksaanwijzing van de oliekachel kan lezen, kan je de
kamer warm krijgen. Deze Spartaanse omstandigheden vormen echter het decor voor een van
de meest romantische overnachtingsplekken

Kungsstugan: ooit logeerde hier een koning.

op de route. Zeker als je weet dat het voedsel
door een onzichtbare fee voor je wordt klaargezet. Tenminste, als je de fee op voorhand per
telefoon hebt ingelicht over je komst.

Pilgrimstad
Daarna opent het landschap zich en lopen we
vaak door een Scandinavische idylle. De zomer
laat zich van zijn beste kant zien, de bermen
staan vol blauwe klokjes en wilgenroosjes en
we zoeken regelmatig verkoeling aan de oevers
van de hemelsblauwe meren. We bezoeken af
en toe een charmant houten kerkje en groeten
de bewoners die rond midzomernacht het nonstop groeiende gras aan het maaien zijn. We
slapen in een smaakvol ingerichte voormalige
pastorie aan de oever van het Revsundsjön en
trekken over prachtige bospaden, langs rotsen
vol rendiermos en manshoge mierenhopen
naar het dorpje met de welluidende naam Pilgrimstad. In de middeleeuwen een belangrijk
kruispunt van pelgrimsroutes, nu een doodstil

Nidaros
Met Santiago, Rome en Jeruzalem behoorde
Nidaros, de oude naam van Trondheim, tot
de vier belangrijkste bedevaartsoorden van
de middeleeuwen. Hier ligt immers Olav de
Heilige begraven, de bekeerde Vikingkrijger
die het christendom (met harde hand) naar
Noorwegen bracht. Hij stierf in 1030 op het
slagveld en werd herbegraven in Nidaros.
Toen er naast zijn graf een bron met genezend water ontsprong, verklaarde de paus
hem heilig. Een pelgrimsstroom kwam op
gang en de bijbehorende kapel groeide uit
tot de Nidaros-kathedraal.
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Wuivende akkers in Noorwegen.

dorpje waar enkel een passerende trein voor
beweging zorgt. Pilgrimstad heeft wel een
belangrijke Olavsbron, waar het water naar verluidt helende krachten heeft. In de nabijgelegen
meditatiehut kan je de werking van het water in
alle rust afwachten.

Storsjön
Rustig voortstappend komen we aan in het
gemoedelijke Östersund, het enige echte stadje
tot je Trondheim bereikt. Daar wordt de wacht
gewisseld, zwaai ik de ene medewandelaar uit
op het station en begroet ik de andere. Tijd ook
voor een rustdag, het aanvullen van de uitrusting en eten in een hip stadsrestaurantje. De
zomer heeft blijkbaar ook de trein genomen,
want het weer verandert. De schapenwolkjes in
blauwe luchten worden nu regelmatig afgewisseld met bewolkte, regenachtige dagen.
Maar de route wordt na het verlaten van de stad
steeds mooier. We trekken langs het immense
Storsjön, het meer waar naar verluidt een
slangachtig monster in woont, vergelijkbaar
met het monster van Loch Ness. Het land wordt
heuvelachtiger en we klimmen naar een klein
openluchtmuseum waar prehistorische rotsgraveringen van elanden te zien zijn, gemaakt door
jagers-verzamelaars uit de steentijd.

Eland
Nog spectaculairder zijn de reeks donderende
watervallen (Ristafallet) in de rivier Indalsalven, waar we nu enkele dagen langs zullen
lopen. De watervallen vormden het decor voor
de verfilming van Ronja de Roversdochter, een
geliefd jeugdboek van Astrid Lindgren. We
krijgen steeds meer zicht op de bergen rond
Åre, hét wintersportgebied van Zweden. Daar
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Rendiermos in het bos.

aangekomen stuiten we op een van de mooiste
oude kerkjes op de route. De grote sleutel hangt
gewoon aan een haakje naast de deur. Het interieur ademt voorbije tijden met grote charme.
Åre verlaten is een beetje een beproeving:
drukke wegen, veel zielloze bebouwing en
grote appartementsblokken die enkel in de
winter vol zitten. Maar dan begint de grote
leegte. Het moderne verkeer gaat rechtdoor,
de pelgrim volgt de oude weg naar Trondheim
en slaat rechtsaf. Langs deze weg, die drie dagmarsen duurt en langzaam stijgt, wonen maar
weinig mensen. Eerst is er nog een indrukwekkende waterval bij Tännforsen, de grootste van
Zweden. We overnachten er in een fijne hut en
kunnen ’s avonds in het strijklicht genieten van
alle bijzondere planten die goed gedijen in de
eeuwige nevel van de waterval.

Een eland struint langs
de rand van een pluk
bos. Iets schrikt hem
op en weg is hij.

Over de grens
De grensovergang naar Noorwegen is ronduit
fantastisch. Via een prachtig stijgend gravelpad, langs een archetypisch Scandinavisch
meer, komen we bij een eenvoudige grenspaal.
Het landschap verandert meteen. Een groene
loper wordt voor ons over de bergen uitgerold.
We kijken niet langer naar bergen, maar lopen
er dwars doorheen. Pas aan het einde van de
dag komen we aan in de bewoonde Noorse
wereld.
Mijn wandelgezelschap sluit haar tocht af en ik
trek alleen verder. Tegen de tijd dat ik Stiklestad bereik ben ik gewend aan het klimmen
en dalen. Stiklestad is het slagveld waar Olav
de strijd aanging om Noorwegen te heroveren.
Dat mislukte en hij werd gedood. Stiklestad
is nu een nationaal cultuurpark waar de herinnering aan Olav en zijn belang voor Noorwegen als natie levend wordt gehouden. De
steen waartegen hij bezweek, ligt nu achter
het altaar in de Olavskerk. Daarnaast is er in
dit openluchtmuseum ook een vikinglanghuis
nagebouwd en een vikinggastenverblijf waar
ik als hedendaagse pelgrim in middeleeuwse
stijl kan overnachten.

Voor de kathedraal
Daarna kunnen we ver turen tussen de bomen,
over veenmoerassen en werkelijk wonderschone meren. Dat je daarbij over een asfaltweg
loopt hindert niet. In verschillende toeristenfolders zijn ons rendieren beloofd, maar we
zien ze niet. Wel zien we ’s avonds, wanneer we
voor ons eenvoudig maar gerieflijk hutje naar
het niets zitten te staren, een eland langs de
rand van een pluk bos struinen. Iets schrikt het
grote hert op en weg is hij.

De laatste week van de tocht trek ik door de
bossen en veenmoerassen van het Noorse achterland. Het is vaak zwaar terrein. Maar net
zo vaak geniet ik van de uitzichten over het
Trondheimfjord, van de wuivende graanvelden
en van de monumentale boerderijen langs de
route. Op de allerlaatste etappe is het voor het
eerst sinds lang overtuigend zonnig. Het pad
langs het fjord vormt een heerlijk besluit. Via
kleine kustplaatsjes, aangename picknickplek-

Ristafallet, een reeks donderende watervallen.

ken en ontelbaar fraaie uitzichten over het
water kom ik in de rustige buitenwijken van
Trondheim aan. Er resten een paar kilometers
door het drukke stadsverkeer waardoor de zintuigen, schoongespoeld door een wekenlang
verblijf in de stilte, overdonderd raken. Maar
in de autoluwe, oude wijk Bakklandet, pal
achter de kathedraal, bedaar ik weer. Ik steek
de rivier Nidelva over, sla de laatste hoeken om
en sta voor de tweede keer bij mijlpaal 0, vlak
voor de indrukwekkende westfaçade van de
Nidaros-kathedraal.
Ik heb het gevoel dat het niet de laatste keer
is. Er liggen in heel Scandinavië nog veel meer
pelgrimspaden naar Trondheim, klaar om
ontdekt te worden.

Mooie zomerse dagen op het Olavspad.
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Route en bewegwijzering

goed hoeft te huren. Wel zijn er enkele

Sinds 2013 is de 580 km lange St. Olavs-

stukken waar accommodatie schaars is

leden opnieuw toegankelijk gemaakt voor

wat tot een of twee etappes van ca. 28 km

de hedendaagse wandelaar. De populari-

kan leiden. De accommodatie varieert

teit is groeiende, maar het pad is in verge-

van B&B’s, pensions, jeugdherbergen en

lijking met de route naar Santiago nog een

eenvoudige hutten tot hotels. Sommige

oase van rust. Vooralsnog maken per jaar

rekenen een gereduceerd tarief voor pel-

een paar honderd mensen de tocht. Het

grims. Daarnaast zijn er een groot aantal

pad is uitstekend gemarkeerd.

campings en het ‘allemansrecht’ geeft

Een Nederlandse gids van het St. Olavspad

je toelating om overal voor een nacht

met een beschrijving van de 31 etappes,

je tentje op te zetten zolang je niemand

kaartjes in 1:50.000, achtergrondinfo en

hindert. Het wandelseizoen is van half

praktische informatie over accommoda-

mei tot half september.

ties, winkels en horeca, verschijnt in mei.
Meer info via de facebookpagina ‘Olavspad Noorwegen’.
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Info
Er is voldoende accommodatie onderweg om zonder tent op pad te gaan.
Neem echter wel een slaapzak of
lakenzak mee, zodat je geen bedden-

aal.
daros-kathedr
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