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Pelgrimstocht  
in het Hoge Noorden
Wie de pelgrimsroutes naar Santiago of Rome te klassiek of te druk 
vindt, hee! in Noorwegen een prachtig alternatief: het Olavspad. 
Deze uitstekend gemarkeerde route van Oslo naar Trondheim biedt 
prachtige natuur, veel cultuur en is vooral nog heerlijk rustig.

�Æ Tekst Ria Warmerdam | Foto’s Ria Warmerdam en Mieke van Heijster

Infopaneel
We waren al vaker in Noorwegen geweest, 
Mieke en ik, voor trektochten door enkele van 
de vele nationale parken die het land rijk is. 
Jotunheimen, met zijn hoogste pieken van het 
land. Of het koele Skarvheimen, met de gletsjer 
Hardangerjøkulen waar ontdekkingsreizigers 

Scott en Amundsen trainden voor hun Arcti-
sche expedities. En natuurlijk de betoverende 
hoogvlakte Dovre!ell, waar je langs bedaard 
grazende muskusossen kan lopen. Daar zagen 
we een infopaneel met een kaartje van de pel-
grimsroute van Oslo naar Trondheim. Een pel-
grimsroute, hier in het Hoge Noorden? Ik was 

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 Vikingkrij-
ger die het christendom (met harde hand) 
naar Noorwegen bracht. Hij stierf in 1031 
op het slagveld bij Stiklestad en werd her-
begraven in Nidaros. Toen er naast zijn graf 
een bron met water ontsprong dat gene-
zend werd geacht, verklaarde de paus hem 
heilig. De pelgrimsstroom kwam op gang 
en de bijbehorende kapel groeide uit tot de 
Nidaroskathedraal.

Dovrefjell, het hoogtepunt van de tocht.
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verbaasd, maar ook enthousiast. In 1998 was 
ik van Nederland naar Santiago gelopen en dat 
had ik als een geweldig avontuur ervaren. Dit 
onbekende alternatief wakkerde het smeulende 
pelgrimsvuurtje weer aan.
De route in één ruk wandelen hoe" natuurlijk 
niet, maar ik vind de charme van een pelgrims-
tocht groter als je totaal losgezongen van je 
dagelijkse leven vrij langs ’s Heren wegen kan 
trekken. Dan is zo’n tocht geen vakantie meer, 
maar een gelegenheid om uit het dagelijks 
leven te stappen en jezelf te resetten. 

Oldtidsveien
De eerste dag banen we ons een weg door de 
warme straten van Oslo. De route begint bij de 
ruïne van de Mariakerk, in het Middelalder-
park. Op deze plek lag het oude Oslo voordat de 
grote brand van 1624 de stad geheel verwoestte. 
Een mijlpaal waarop 643 km is gegraveerd, 
vormt het o#ciële beginpunt van de route. Al 
snel komt het punt waar je tussen een westelijke 
en een oostelijke variant richting Hamar moet 
kiezen. De eerste hee" meer natuurschoon, 
maar de oostelijke is de historisch correcte en 

daar kiezen wij voor. Dat betekent wel dat we de 
eerste dagen vrij veel over asfalt langs woonwij-
ken, bedrijventerreinen en autowegen moeten, 
maar het landschap opent zich al snel met 
akkers waar koolzaad en gerst verbouwd wordt. 
De bermen staan bol van de bloemen. Omdat 
de zomers kort zijn bloeit hier van alles tegelijk. 
En we lopen al deels over de Oldtidsveien, een 
route waarover sinds de oudheid wordt gereisd. 
Bovendien komen we iedere dag langs een paar 
karakteristieke kerkjes. 

Mjøsa
Voorbij het dorpje Eidsvoll wordt het Scandina-
vië-gevoel groter. Het pad gaat meer op en neer 
en de route loopt door bossen en langs Mjøsa, 
het grootste meer van Noorwegen. Soms op 
wat grotere afstand, soms vlak langs de oever. 
We komen langs enorm grote boerderijen met 
grote rood geverfde schuren, typisch voor deze 
van oudsher welvarende regio met eindeloze 
vlaktes wuivend gerst. De rode verf was vroeger 
de goedkoopste verf, daarom werd de kleur zo 
vaak gebruikt voor de schuren, terwijl men de 
woonhuizen in het duurdere wit stak. Intussen 
zijn de kosten van de verf minder doorslagge-
vend dan de traditie.

Zo komen we na goed een week in Hamar aan, 
de eerste stad op de route. We overnachten in 
het comfortabele hostel tegenover Vikingskipet, 
de wereldberoemde ijsbaan met een omge-
keerd Vikingschip als dak, gebouwd voor de 
winterspelen van 1994. We nemen een rustdag 
en genieten van het hoogzomerse weer op de 
stadsstrandjes aan het enorme glinsterende 
meer, samen met de Noren die niet op vakan-
tie zijn. De kranten reppen van een bijzondere 
zomer, het zal voorlopig warm blijven. Mieke 
vindt dat prima, zelf vind ik het net iets te 
warm. Onze jassen en mutsen lijken belache-
lijke overbodige onderdelen van de uitrusting. 
We verlaten Hamar langs de prachtig aan het 
water gelegen ruïne van de Romaanse kathe-
draal, die wordt beschermd door een glazen 
overkoepeling. Niet alleen staat het mooi, in 
de kathedraal worden ook opnieuw huwelijken 
gesloten en bijeenkomsten gehouden.

Collega
De route volgt het meer, maar vaker lopen we 
wat hoger, wat mooie uitzichten oplevert. Pas 
in Ringsaker, waar we overnachten in een een-
voudige maar comfortabele hut aan het meer, 
komen we de eerste collega-pelgrim tegen. 
Deze gepensioneerde Duitster schiet met een 
vaart van 36 km per dag naar Trondheim. Hij 
maakt zijn eigen route door voor rechte wegen 
te kiezen. Wij begrijpen niet waarom je dat zou 
doen, maar ‘zoveel mensen, zoveel pelgrims’. 
Het pad gaat ons steeds meer bekoren: door 
bossen, op zandpaden langs boerderijen en 
akkers en meer en meer klimmen en dalen. We 
hebben ondertussen een goede conditie, genie-
ten van de vele prachtige uitzichten en de rust 

Op pelgrimszolders als 
deze vonden pelgrims 
al in de middeleeuwen 

onderdak.

Uitzicht over Mjøsa bij Ringsaker.
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onderweg. ‘s Avonds is er altijd een bed in een 
pension of B&B, en meestal ook een warme 
maaltijd. Het ontbijt is altijd overvloedig en 
het is een goede gewoonte om daar gelijk een 
lunchpakket van te smeren (waar je extra voor 
betaalt). Dat is ook nodig omdat horeca langs 
de route relatief schaars is. 

Pelgrimszolder
Na het kleine toeristische stadje Lillehammer 
begint het Gudbrandsdal dat in de loop van de 
dagen steeds steiler en smaller wordt. Hier ligt 
ook de E6, de belangrijkste weg van het zuiden 
naar het noorden van het land, maar daar heb 
je als wandelaar nauwelijks last van omdat 
het pad een stuk hoger loopt. Het dal wordt al 
sinds mensenheugenis bewoond en de sporen 
van de geschiedenis liggen hier dan ook voor 
het oprapen. Zo komen we bij Ringebu langs 
de enige staa$erk op de route en wandelen 
we langs het dorpje Hundorp waar Viking-
hoofdman Dale Gudbrand op de knieën werd 
gedwongen door Olav en zijn mannen. 
De boerderijen die we passeren zijn soms meer 
dan zeven eeuwen oud. In één daarvan, Sygard 
Grytting, kan je overnachten op een zoge-
naamde pelgrimszolder. Dit is de boven-
verdieping van een schuur waar vroeger 
de knechten en de meiden sliepen en waar 
al in de middeleeuwen pelgrims onderdak 
vonden. Het is een bijzonder gevoel om 
in een ruimte te verblijven waar eeuwen 

geleden onze voorgangers ook al bijkwamen 
van hun vermoeienissen. De inrichting met 
eenvoudige houten bedden op kale vloerdelen, 
schapenvellen aan de muur en houten tafels 
met bankjes maken de geschiedenis bijna tast-
baar. Gelukkig is er wel een knieval gemaakt 
voor modern sanitair.

Koningsweg
We trekken verder door het steeds nauwer 
wordende dal en vergapen ons aan de fantas-
tische panorama’s. In de rivier kleurt het water 
blauw en groen. Het groene water is a$omstig 
van de gletsjers, omdat de mineralen die van 

de bergen zijn afgeschuurd het water kleuren. 
En zo klimmen we langzaam maar zeker naar 
het landschappelijke hoogtepunt van de hele 
route: Dovre!ell. Van oudsher was deze hoog-
vlakte boven de boomgrens een te duchten 
hindernis voor reizigers. Als het weer slecht 
is kan je nergens schuilen, maar vooralsnog 
is het weer ons gunstig gezind. De route volgt 
de ‘Kongeveien’ (Koningsweg), één van de oude 
verbindingswegen waarover de koningen en de 
krijgsmachten reisden. Ze werden op last van 
de koning onderhouden door de plaatselijke 
bevolking. De wegen moesten zo breed zijn als 
een speer en op vele plaatsen zijn ze dat nog. 
Het is gelukzalig wandelen over onverharde 
paden in monumentaal berglandschap. 360 
graden in het rond hebben we de meest fantas-
tische uitzichten. Slapen en eten doen we langs 
de E6, en daarbij is een bezoek aan het luxe 
berghotel Kongsvold bijna niet te vermijden. 
Een aderlating voor de portemonnee, maar het 
eten is van sterrenkwaliteit. 

Middle of nowhere
Het contrast met de volgende overnachting 
kan niet groter zijn. Via een steil smal pad dat 
vroeger in de lente werd gebruikt – wanneer 
het smeltwater het pad in het dal onbruikbaar 
maakte – komen we aan het einde van een lange 
dag aan in de hut Ryphusan. Een eenvoudige 
hut met kale matrassen, een tafel met krukjes 
en een minikeukentje waar je op gas kan koken. 

En zo klimmen we lang-
zaam naar het land-

schappelijke hoogtepunt 
van de route: Dovrefjell.

De stijlvolle markering van het Olavspad.

Nidaroskathedraal (foto Wolfgang Niebergall).
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STEEKKAART

Het water komt uit het beekje buiten en de wc 
is een moderne versie van de ouderwetse poep-
doos. Afgezien van de boerderij aan de overkant 
slapen we hier in the middle of nowhere.
Net die dag hee" de zon ons verlaten en klet-
tert de regen op het golfplaten dak. We delen 
de ruimte met een paar Noorse vrouwen en een 
jonge Duitser. Hij is nogal bang voor de gas%es 
en houdt de deur zoveel mogelijk open. Het is 
zaak een compromis te vinden tussen de tocht 
en nattigheid van buiten en onze behoe"e aan 
droogte en warmte zonder de jongeman voor 
het hoofd te stoten. We moeten immers de 
nacht nog door met hem.

Veerman
Aan de andere kant van Dovre!ell dalen we af 
in de regio Trøndelag. De invloed van het zee-
klimaat wordt merkbaar. We volgen de rivier de 
Orkla, die net als wij op weg is naar Trondheim. 
De bossen bestaan vooral uit naaldbomen en 
de boerderijen zijn in een andere stijl gebouwd. 
We passeren kleine stadjes als Otta en Oppdal 
en komen wat vaker andere pelgrims tegen. De 
ontmoetingen zijn allerhartelijkst en er wordt 
veel uitgewisseld. Opmerkelijk is dat vrijwel 
iedereen al een andere pelgrimstocht hee" 
gemaakt. Santiago de Compostela valt op het 
Olavspad in de categorie: ‘been there, done that’. 
Onze &nish nadert, we lopen naar de kust en 
stuiten op een !ordarm die diep het binnen-
land insteekt. Daar worden we geheel 
in lijn met de middeleeuwse traditie 
naar de overkant geroeid door een 
veerman. John Wanwik is tevens 
boer en uitbater van een prachtig 
gelegen B&B waar zelfs leden van 
het Noorse koningshuis overnacht 
hebben. Dichterbij koninklijken 
bloede zijn wij nooit geweest dan in 
deze bedstee.

Trondheim
De groene torenspits van de Nidaros-
kathedraal laat zich pas op het laatste 

moment zien. Trondheim ligt onder ons te blik-
keren aan de zee. Na vijf weken natuur is het 
weer wennen aan het stadse verkeer, de gelui-
den en de vele mensen. Voor de glorieuze west-
façade van de kathedraal staat een mijlpaal met 
het opschri" 0 km. De middeleeuwse pelgrim 
liep drie rondjes rond de kerk voor hij binnen-

ging. Wij wassen het stof van de reis eerst van 
ons af in het pelgrimscentrum dat pal achter de 
kathedraal ligt. Daarna klinken we op de goede 
a%oop en nemen rustig de tijd voor een bezoek. 
Waar Olav precies begraven ligt weet niemand, 
maar dat doet er niet toe. De reis was immers 
belangrijker dan de bestemming.

Route en bewegwijzering
Sinds 1997 is het 643 km lange Olavspad 
opnieuw toegankelijk gemaakt voor de 
hedendaagse wandelaar. De populariteit 
is groeiende, maar het pad is in vergelij-
king met de route naar Santiago nog een 
oase van rust. Het is goed gemarkeerd en 
doorkruist de hele ‘druppel’ van Noorwe-
gen, een land vol zuivere lucht en einde-
loze natuur. 
Sinds kort is er een Nederlandse gids van 
het Olavspad met een beschrijving van de 
33 etappes, kaartjes in 1:50.000, achter-
grondinfo en praktische informatie over 
accommodaties, winkels en horeca. Te 
koop in de betere reisboekhandel. Zie ook 
Facebookpagina ‘Olavspad Noorwegen’.

Info
We besloten zonder tent te 
gaan en rekenden op de hotels, 
B&B’s, pensions, jeugdherber-
gen en eenvoudige hutten die 
langs de route staan. Een aantal 
accommodaties hebben zich aan 
het pad gelieerd en rekenen een 
gereduceerd tarief voor pelgrims 
(niet onbelangrijk in een duur 
land als Noorwegen). Voor wie graag kam-
peert zijn er een groot aantal campings en 
het ‘allemansrecht’ gee! je permissie om 
overal voor een nacht je tentje op te zetten 
zolang je niemand hindert.

Drammen

Trondheim

Oslo Kløtta

Eidsvoll

Espa

Dall

HamarBrumunddal
Brøttum

Lillehammer

Ringebu

Tretten

Vinstra
Kvam

Dovre

Oppdal

Løkken
Svorkmo

Skaun

Stjørdal

Røros

Gjøkvik Elverum

Espedal

Mjøsa Stange

Hjerkinn
Dovre!ell

Rodane

Gudbrandsdalen

Trollheimen

Op Weg
2015

km

0        25     50

De staafkerk van Ringebu. De boerderij Skåden Gard. Al even stijlvolle kilometerpaal.
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