
Het St. Olavspad, dat 
643 kilometer lang van

het moderne Oslo naar de
middeleeuwse kathedraal

van Trondheim loopt, 
is beslist meer afzien 

dan de veel bekendere
pelgrimsroute naar Santiago. Maar de rust en het overweldigende

landschap zijn precies wat de moderne pelgrim zoekt.
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Het St. Olavspad
in Noorwegen
voert langs fraaie
landschappen en
vergezichten,
zoals de Oppdal-
kerk bij Trond-
heim, het eind-
punt van route.

Heilige
Noorse 
tocht 
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Wandelen 
door pure natuur 

naar het graf van St. Olav

door Thea Detiger



„Het bijzondere is dat je onderweg nog
tal van kerkjes en boerderijen tegen-
komt uit de middeleeuwen”, zegt Ria
Warmerdam, die met haar boeken, lezin-
gen en website Op Vrije Voeten een groot
voorvechtster is van het Olavspad. „Veel
pelgrims verdiepen zich niet alleen in
het leven van de Vikingkoning Olav
Haraldsson, die het christendom in
Noorwegen bracht, maar lezen ook de
roman Kristen Lavransdatter van Sigrid
Undset. Deze trilogie over het leven van
een boerendochter, die met een ridder
trouwt, speelt zich af in de 14e eeuw en be-
schrijft het toen bestaande landschap. Veel daar-
van kun je nu nog herkennen langs de route, die
tevens het decor vormt van de film met Liv Ull-
mann. Als je vanaf Oslo de westelijke route naar
Lillehammer neemt, passeer je ook het dorp Bons-
nes waar Olav vermoedelijk zijn jeugd doorbracht.”

Vergezichten
Net als Ria zijn veel van de pelgrims ooit begon-

nen met wandelen naar Santiago de Compostella.
„Ik heb zes verschillende routes naar Santiago
gelopen, maar dit Scandinavische traject
met zijn prachtige vergezichten, de fjor-
den en het schitterende Gudbrandsdal
heeft me helemaal in de ban”, ver-
telt een Nederlandse wandelaar. 

„In Spanje zijn de herbergen
elke avond helemaal bezet.
In Noorwegen alleen als er

toevallig een groep onderweg is. 
Je kunt ook een stukje van de route afleggen met
de oudste varende raderstoomboot ter wereld: 
de Skibladner uit 1856. Die vaart over het grootste
meer van Noorwegen, Mjosa. Even voorbij het
plaatsje Skaun, waar een kerkje uit 1183 staat,

hadden we een andere bijzondere ervaring.
Daar logeerden we bij een boer die ons met

de roeiboot kwam halen. Volgend jaar wil
ik vanuit Zweden naar Trondheim

lopen. Dan kom je langs Stiklestad,
waar Olav als martelaar in de

strijd werd gedood. Ze zeggen
dat de route door Zweden
makkelijker is. Maar ook 
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O
ver graspaden die bij
regen in een moeras
veranderen, urenlang
geen levende ziel tegen-
komen, en zo nu en dan
terugvallen op meege-
brachte vriesdroogmaal-
tijden. De pelgrimsroute
naar de noordelijkst
gelegen gotische kathe-

draal van Europa is er een van grote schoonheid,
maar hij is niet makkelijk. Lopend door de vallei
van het Gudbrandsdal en klimmend naar de
hoogvlakte van Dovrefjell met hier en daar een
houten huis en uitzicht op de besneeuwde berg-
toppen, ben je vooral aan jezelf overgeleverd.

De bevolking is dungezaaid langs het bewegwij-
zerde St. Olavspad, dat jaarlijks zo’n 2000 wande-
laars trekt. Je kunt logeren in pensionboerderij-
en, huisjes op een camping of pelgrimscentra,
maar je moet vaak je eigen potje koken. Aan wa-
ter gelukkig geen gebrek. Elk kerkhof van de
kerkjes onderweg heeft een kraantje. 

In de middeleeuwen was de pelgrimsroute naar
het graf van de heilige Olav in de Nidaros kathe-
draal in Trondheim net zo populair als die naar
Santiago de Compostella, Rome en Jeruzalem.
Maar na de reformatie in 1537 kwam er de klad in.
Pas eind jaren negentig begon men de historische
pelgrimspaden (er zijn ook routes vanaf Zweden
en Denemarken) weer toegankelijk te maken en
sinds 2010 heeft het wandelnetwerk de status
Europese Cultuurweg.

Zo kom je er 
Normaal vliegt KLM dagelijks in twee uur

van Amsterdam naar Trondheim, maar
momenteel geldt er vanwege het
coronavirus een inreisverbod. 
Pelgrimstochten vinden doorgaans in
de zomer plaats. Meer over het Olavs-
pad vind je op op-vrije-voeten.nl
Pelgrimsreizen worden georganiseerd

door fruamundsen.nl
De contouren van de Clemenskerk in

Trondheim zijn te zien aan de Krambuga 2.
De contouren van de Olavskerk in de open-

bare bibliotheek aan het Peter Egges Plein 1. 

Wandelend
door vallei-
en richting

hoogvlaktes
met uitzicht

op de be-
sneeuwde

bergtoppen
ben je voor-
al aan jezelf

overgele-
verd.

Geen hordes
wandelaars,
maar slechts
stilte te mid-
den van prach-
tige natuur. 
FOTO JOS OEGEMA

Nidaros 
kathedraal 

markant pand aan
slingerende Nidelva
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wil lopen, kan vanuit
Trondheim het tram-

metje pakken naar Lian.
Terwijl je langs beekjes over

stenige paadjes door het bos
afdaalt van de berg zie je de Nida-

ros kathedraal opduiken. Als een
markant middelpunt van de stad gele-

gen aan de slingerende rivier Nidelva, die
naar de Trondheimfjord leidt.

De pelgrimstocht is pas ten einde als de
wandelaar een steentje van onderweg heeft ach-

tergelaten op het altaar, waarop het levensver-
haal van de heilige Olav is afgebeeld. Zijn droom
van een ladder naar de hemel, het geld dat hij
geeft om voor de zielen van zijn vijanden te bid-
den, zijn dood in 1030 bij Stiklestad, en zijn opge-
graven lichaam dat na een jaar compleet intact
blijkt met haren en nagels die zijn doorgegroeid.

Feest
„Zorg dat je op 29 juli in de stad bent op St.

Olavsdag,” zegt Oystein Ekroll, die al 27 jaar als
archeoloog en onderzoeker aan de kathedraal
verbonden is. „In de hele stad zijn dan histori-
sche feesten en braderieën. De meeste inwoners
van Trondheim dragen hun traditionele Noorse
kostuum, de Bunad. Die dag wordt er ook bij
uitzondering een rooms-katholieke dienst gehou-
den in de Domkerk, die sinds de reformatie van
de Lutheranen is.”

Trondheim, dat vroeger Nidaros heette, was in
de tijd van Olav II de hoofdstad van het door hem

minder spectaculair.”
De beste tijd om in

vijf weken van Oslo naar
Trondheim te lopen is vol-
gens Ranhilde Luttenberg van
Visit Norway in juni, juli, augus-
tus en september. „Na half septem-
ber worden de dagen korter en is er al
veel gesloten. In het voorjaar kan het
drassig zijn en ligt er soms nog sneeuw.
Maar je kunt natuurlijk ook de trein nemen,
die de route door dit schitterende landschap in
zeven uur aflegt.” 

Wie alleen het laatste stukje van het Olavspad

Studenten maken van
Trondheim een 

gezellige 
stad 

verenigde Noorwegen. Nu is dat Oslo. Maar in het
aartsbisschoppelijk museum worden nog steeds
de regalia en kroonjuwelen bewaard van de Noor-
se koningen, die hier eeuwenlang werden ge-
kroond. 

Ook heeft het koningshuis nog steeds de resi-
dentie Stiftsgården, met 140 kamers het grootste
houten huis van Trondheim. Door de gunstige

ligging aan de warme golfstroom, waardoor de
fjord niet dichtvriest, was de stad altijd een be-
langrijke handelshaven. In de 16e en 17e eeuw was
er intensief contact met Amsterdam. De Hollan-
ders haalden uit Noorwegen hout en vis. De No-
ren uit Amsterdam onder andere boeken en
technologische nieuwigheden.

Voor bezoekers is Trondheim een gezellige
stad, niet in de laatste plaats door de vele studen-
ten. Ze hebben hun cafés en restaurantjes in het
oude gedeelte Bakklandet. Om in de populaire
wijk te komen moet je de oude stadsbrug over de
Nidelva oversteken: de Gamble Bybro. 

Pakhuizen
Aan weerskanten van het water staan kleurrij-

ke houten pakhuizen en werven. Uniek is de
fietslift tegen de berg op. Hij zou zijn aangelegd
door een professor van de technische universi-
teit, die zich ergerde aan studenten die te laat
kwamen. Je moet als fietser wel bedreven zijn
om er gebruik van te maken. 

De echt fanatieke pelgrim bezoekt in Trond-
heim natuurlijk ook de resten van de oude Cle-
menskerk uit 997 en de archeologische opgraving
van de Olavskerk uit de 12e eeuw. 

In deze twee vroegste kerken zou Olav de Heili-
ge begraven hebben gelegen voordat hij zijn laat-
ste rustplaats kreeg in de Nidaros-kathedraal, die
tussen 1064 en 1300 werd gebouwd. Het verhaal
gaat dat de kist met het lichaam van Olav hier
vanaf 1031 vijfentwintig jaar op het altaar heeft
gestaan. ◆

Heilige met vikingbijl
Het altaarfrontaal van de heilige koning Olav (ca 1300) uit de
Nidaros-kathedraal in Trondheim was t/m 26 januari in Neder-
land te zien op de expositie ’North & South’ in het Catharijne-
convent in Utrecht. In het midden staat Olav II onder een
boog die te herkennen is in de Domkerk. Links boven zien we
zijn droom van een ladder naar de hemel, links onder geeft hij
geld om te laten bidden voor het zielenheil van zijn vijanden,
rechtsonder wordt hij door drie tegenstanders gedood, en
rechtsboven wordt Olav opgegraven. De vier evangelisten
verwijzen naar Olav als brenger van het christendom. De bijl
in zijn hand wijst naar zijn Vikingverleden, waarin het geloof
in Wodan en Odin centraal stond. Van Olav werd wel gezegd
dat hij met zijn blik boosaardige trollen kon veranderen in
rotsblokken. 

Het idyllische
Gudbrandsdal,
waar ook de
Olympische
plaats Lille-
hammer is
gelegen.
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De iconische
kerk van Rin-
gebu uit 1220.

St Olav op het
altaarfrontaal
in de Nidaros-
kathedraal.
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