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Kjære Pilegrim

Jeg har hørt at du har kommet hjem nå, og at du forteller alle om hvilken flott tur du 
hadde på Caminoen til Santiago.

Du deler dine vakre minner med familie og venner, og forteller dem om og om igjen at dette er minner du vil bære med 
deg resten av livet. Det vil mine minner om deg også.

Kjære Førstegangsvandrer: Husker du den vannflasken du bar med deg opp til toppen av Pyreneene? Da du hadde 
drukket den «glemte» du den bak en stein. Den blir hos meg i opptil firehundre år.

Kjære Sykkelgrim: Den super-energi-multi-vitamin-mineralposeflasken som ga deg styrke da du krysset Mesetaen, og 
som bare «glapp» ut av fingrene dine da den var tom – den blir hos meg i over førti år.

Kjære Seniorpilegrim: Vi blir alle eldre, og ting fungerer ikke alltid slik som før. Jeg blir eldre jeg også. Og jeg 
forstår at det å feste dine tannproteser er noe du må gjøre med mellomrom, selv på Caminoen. Men den tomme 
protesekremtuben din blir liggende hos meg de neste hundre år. Og det var bare to kilometer igjen til den neste 
søppelkassen i Burgos.

Kjære Pilegrimspar: Jeg er så glad for at dere har funnet kjærligheten på Caminoen! Kjærligheten er dyrebar, skulle 
alltid være verdsatt, og levd ut under ansvar. Så jeg applauderer at dere brukte kondom. Men hvorfor la dere den igjen 
bak hekken i Rioja, der dere hadde deres glade hyrdestund? Den kondomen vil minne meg om dere to de neste fem 
årene.

Kjære Langvandrerpilegrim: Jeg ble lei meg da skoene dine gikk sund før du var fremme. Jeg 
ble veldig glad da du fant nye, og som passet godt og var gode å gå med. Men jeg ble ikke 
glad da du etterlot de gamle på en stein i den galiciske skogen, selv om du pyntet dem med 
blomster. De skoene blir hos meg i mange, mange år fremover.

Kjære Sultne pilegrim: Husker du den plastposen du hadde lunchen din i, og som vinden 
«blåste» ut av hånden din? Den ble funnet av en vakker sangfugl, som brukte den da hun 
bygget redet sitt. Men dessverre, da eggene ble klekket rotet fugleungene seg inn i den 
halvråtne plasten, og kvaltes. Det blir mindre fuglesang på Caminoen i minst tyve år 
fremover – på grunn av deg.

Kjære Til-verdens-ende-pilegrim: Det er en myte at pilegrimer skal brenne klærne sine når de kommer til 
Finisterre! Den giftige røyken fra klærne dine ligger nå som et klebrig lag på klippene, og forgifter dem ikke bare i 
dag, men i mange år fremover. For ikke å snakke om brannen du forårsaket i noen nærliggende busker. Den drepte ikke 
bare en mengde fugler og insekter, men gjorde også jorden mer utsatt for erosjon på grunn av vind og regn. 

Kjære Pilegrimer: Jeg er glad i dere alle, i hvert fall til å begynne med. Jeg skulle bare ønske dere elsket meg like høyt 
som jeg elsker dere, og ta rasket deres med til den neste søppeldunken i stedet for å belaste meg med det. 
 
Noen ganger når jeg er så tynget ned at jeg knapt kan puste, og spesielt når en fugl kveles til døde i 
din plastpose, skulle jeg ønske du aldri hadde kommet på besøk til meg, og jeg ønsker så 
absolutt at du aldri kommer tilbake!

Kjære Søppelpilegrim: Jeg er alltid så glad for å se deg, med dine tykke hansker, din 
søppeltang og din søppelsekk, som du fyller opp med hva andre pilegrimer bare har slengt 
fra seg. Jeg skjenker deg rike velsignelser, og ber vår felles venn St. Jakob om å beskytte 
deg uansett hvor i verden du ferdes! Jeg håper inderlig du snart kommer tilbake, sammen 
med mange likesinnede søppelpilegrimsvenner!

På vegne av alle Caminoer til Santiago, og Moder Jord,
vennlig hilsen
Camino Francés
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Statistikk kan fortelle mange historier og finurligheter.  
I 2009 fikk jeg litt ekstra tid på pilegrimskontoret i Santiago 
de Compostela og fikk et innblikk i statistikken. Jeg fikk 
vite at av alle land som gikk, så var det Norge som hadde 
kvinner på topp. Fra alle andre land kom det flest menn, 
men fra Norge kom det flest kvinner. Det er interessant.  
 
Jeg satt på flyet hjem og funderte på hva dette kunne komme 
av. Er det fordi norske kvinner er tøffere til å legge ut på 
reise? Eller er det fordi vi har snillere menn, som lar oss 
legge ut på reise? Neimen ikke godt å si – for dette gav ikke 
statistikken svar på. 

I alle fall er det sikkert at kvinnene går pilegrimsvandring. På 
pilegrimsleden blir også på en merkelig måte grensen mellom 
kjønnene visket ut. Vi er alle pilegrimer på vei til et mål.  

Det du holder i hånda er et magasin laget utelukkende av 
kvinner, om pilegrimer av begge kjønn. 
 
Vi forteller om kvinner i historien, kvinner i nåtiden, banebry-
tende kvinner, unge kvinner, voksne kvinner og de som har 
passert middagshøyden, og om noen menn. 

Pilegrimer har vel egentlig tenåringens oppdagelses- og even-
tyrlyst i rikt monn. Det er en viktig del av å være pilegrim. Å se 
seg rundt og bruke den tiden man er på veien til å lære mer om 
seg selv og andre – mens man stadig har forventninger til målet 
langt der framme. 
 
Hvorfor kvinnenummer?  
Les og se om du finner svaret!

Kvinner på pilegrimsvei
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Velkommen til årsmøte 
Lørdag 17 mars kl 18 – 20
i Centralkirken, St Olavs gate 28, Oslo 
(NB! Merk stedet!)
  
Saksliste:
1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere.
3.    Godkjenning av årsmelding.
4.    Godkjenning av regnskap.
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Behandling av innkomne forslag. 
7.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Etter det formelle årsmøtet blir det åpen samtale  
om veien videre for vår forening

Pilgrim på cykel til Assisi
Umiddelbart etter årsmøtet i Central-
kirken 17 mars får vi et foredrag 
ved Bent Jul og Kirsten Mandøe. De 
vil berette om sin sykkeltur langs 
pilegrimsveiene gjennom Europa fra 
Danmark i flere årlige etapper frem 
til pilegrimsbyen Assisi. Ruten gikk 
gjennom Tyskland, over Alpene i 
Tyrol, videre gjennom det nordlige 
Italia, over Appenninene og frem til 
Assisi.

Kirsten og Bent vil fortelle om det  
praktiske med å finne trafikksikre 
sykkelveier utenom de bratteste 
bakker når de høyeste fjell skulle 
forseres. De vil også dele med seg 
erfaringer om hvordan man kan fordype seg som pilegrimssyklist, 
og komme beriket hjem. 
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– en personlig beretning om jakten på gamle pilegrimsveier til 
Santiago gjennom det østlige Portugal

Caminho do Este de Portugal 

«It is not good for humans not to take risks»

Min indiske pensjonatvert sier ordene ettertenksomt og med trykk 
på «not».  Jeg har akkurat fortalt om alle reaksjonene som er 
kommet på at jeg skal vandre gjennom hele den østlige delen av 
Portugal, i grensetraktene mellom Spania og Portugal – på stier og 
øde landeveier - på jakt etter de gamle vandringsveiene til Santiago 
fra middelalderen. Det er ikke etablert infrastruktur eller merking 
med verken skjell eller gule piler, og ikke vet jeg helt hvor stien 
eller veien går, hvor jeg skal sove eller spise. De vanligste  
reaksjonene er;  «du er sprø – er du ikke redd», eller «det kan da 
ikke være trygt». Eller rett og slett: «Hvorfor kan du ikke gjøre 
som andre damer på din alder?» Ja, si det.

Min indiske venn får det til å høres ut som om det er prosjektet 
mitt som fremstår som det mest naturlige i verden å drive med, 
og ikke det trygge og bekvemme livet i sofakroken. Mennesket er 
laget for å ta risiko – det har vi gjort helt fra tidenes morgen. Ved 
kun å holde seg innenfor det trygge reduserer mennesket seg, og 
fjerner seg både fra naturen og seg selv, fortsetter han og smiler. 
Jeg tar med meg hans refleksjoner og gode lykkeønskninger i min 
mentale bagasje når jeg vandrer ut fra Faro.

Caminho do Este

Den portugisiske østruten til Santiago, eller Caminho do Este de 
Portugal, strekker seg fra Algarvekysten langsmed grensen mot 
Spania helt opp til den møter den portugisiske delen av Via de 
la Plata. Den krysser inn over den nordlige delen av Portugal og 
krysser deretter grensen til Spania. Den gamle vandringsleden 
til Santiago var mye brukt av pilegrimer i middelalderen, men 
fremstår i dag som utilgjengelig for slike vandrere. Det er langt 
mellom landsbyene, og i mange av dem er det verken butikker 
eller restauranter for proviantering. Til gjengjeld går den gjennom 
naturskjønne områder og flotte kulturhistoriske landskap. 
 
Nysgjerrigheten for denne ruten ble vekket da jeg på baksiden av 
det portugisiske pilegrimspasset så at det også var dratt opp en tynn 
liten strek som indikerte at det skulle finnes en vandringsvei øst i 
Portugal. Nysgjerrigheten ledet meg til mange timer på jakt etter 
informasjon, og jo mer jeg fikk tak i av informasjon og dokumenta-
sjon, desto mer oppglødd og oppsatt ble jeg på at jeg ønsket å følge 
i middelalderpilegrimenes fotspor gjennom det østlige Portugal. 
Vinterstid for ett år siden var destinasjonene på ruten noenlunde 
fastsatt, men veivalg mellom destinasjonene temmelig uklart. På 
tidspunktet for avreise er jeg innstilt på å finne ut av mesteparten 
underveis – mens jeg er på vandring.

 
Starten
Jeg har bestemt meg for å starte min vandring ved Igrejo do Carmo 
som er mest kjent for sitt lille kapell laget utelukkende av knokler 
og hodeskaller. Jeg avlegger også katedralen Sé en visitt og nyter 
den flotte utsikten over kystlinjen og Middelhavet før jeg vandrer 
ut gjennom den gamle byporten og østover mot Olhão.  
Jeg er spent og nysgjerrig på hva de neste ukene vil gi meg av 
opplevelser, og jeg kjenner på en enorm frihetsfølelse i det jeg 
legger Faro bak meg og vandrer inn i nasjonalparken Ria Formosa; 
et stort våtmarksområde som strekker seg oppover langs kysten.  

Landskapet veksler mellom veier og turstier langs små naturlige 
vannkanaler og forbi store saltbassenger. Etter lydene å dømme 
byr området på et rikt fugleliv, selv om jeg ikke er så heldig at 
jeg får øye på de sky fuglene så ofte. Olhão er mitt første stopp 
på vandringen, en forsiktig start på bare 14-15 km fra Faro. Den 
hvitkalkede byen er vakker, og jeg nyter både utsikten og den 
myke havbrisen fra takterrassen mens jeg lytter til storkenes sang 
fra kirketaket. 

Morgenen etter legger jeg fiskemarkedets hektiske larm bak meg 
og forlater Olhão med retning mot Tavira som på folkemunne 
også blir kalt kirkenes by. Den sies å huse ikke mindre enn 36 
kirker, hvorav to Santiagokirker. For mange pilegrimer begynner 
den østlige pilegrimsveien nettopp her i Tavira. Byen har også en 
liten lokal pilegrimsforening som - blant flere - arbeider for å gjøre 
den østlige ruten mer kjent og mer tilgjengelig. Santiagokirken Den gamle byporten ut av Faro
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har begrenset åpningstid, men jeg er heldig og får komme inn for 
stempel i pilegrimspasset før vandringen fortsetter østover.

 
Fra kyst til innland
Kystlandskapet videre sørøstover er vakkert, grønt og frodig, og 
jeg nyter den lettgåtte veien. Lyden av fuglelivet følger meg hele 
tiden. Terrenget er flatt, det er bra med tanke på at jeg skal gå 
meg inn for en langvandring. Midt på dagen passerer jeg en liten 
fiskerlandsby. Et hav av presenninger danner skygge på store deler 
av kaikanten, og både fastboende og turister har benket seg rundt 
de utallige vaklevorne plastbordene. 
 
En stor utegrill dominerer midtpunktet i utekafeen og kokkene 
gestikulerer høylytt mens de håndterer all verdens av havets 
delikatesser. En del av meg ønsker å vandre videre, komme frem 
til neste destinasjon, den andre delen ber meg om å stoppe og gripe 
muligheten til å få nyte et ferskt fiskemåltid. Ikke godt å vite når 
neste mulighet vil komme, resten av vandringen skal gå gjennom 
tykkeste innlandet av Portugal. Jeg velger å bli, og kommer straks 
i kontakt med et eldre engelsk ektepar ved siden av meg. Høflig-
hetsfraser utvikler seg etter hvert til en inderlig og god samtale. Jeg 
legger dem til i min indre bank over mennesker som jeg har møtt 
og som vil meg vel på min vandring. 

Sent på ettermiddagen erstattes den myke kystlinjen med sand-
banker og åpent landskap av rødoransje stier og små furutrær. Det 
er stille, og bare vinden som gir lyd. Plutselig kommer jeg ut av 
skogen og inn i byen – ulikt andre steder hvor man går gjennom 
forsteder eller utkantområder.

Militære kart
Pensjonatvertinnen i grensebyen Vila Real de Santo Antonio 
ønsker meg velkommen med et smil og sier at hun har passet godt 
på pakken med de 45 kartene som jeg har fått sendt dit fra den 
portugisiske hærens karttjeneste. Hun er nysgjerrig på hva jeg 

skal med dem, og når hun hører at jeg skal krysse hele Portugal 
langsetter de gamle vandringsveiene til Santiago, blir hun svært 
interessert og vi får en god lang prat. Disse små samtalene under-
veis skal komme til å bety mye, blant annet fordi jeg ikke møter en 
eneste pilegrim gjennom Portugal som jeg kan dele opplevelser og 
erfaringer med. Lokalbefolkningen som jeg møter underveis skal 
vise seg å bli mine viktigste støttespillere og heiagjeng. 

Militærkartene studeres nøye på kvelden og deles i to bunker – 
dem jeg får bruk for frem til Mértola hvor jeg har forhåndsreser-
vert et pensjonatrom, og dem som jeg får bruk for derfra og videre 
nordover. Den første bunken legger jeg i sekken, den andre legger 
jeg til side for å sende videre til pensjonatet. Dagen etter tar jeg 
meg tid til en morgentur i Vila Real med sin flotte 1700-talls arki-
tektur og kvadraturer. Byen er både en viktig fiskehavn og gren-
seby mot Spania og ligger vakkert til ved elven Guadianas utløp.

Å finne et sted å sove
Nokså umiddelbart etter Tavira passerer jeg Castro Marím, som har 
vært viktig opp gjennom hele historien på grunn av sin strategiske 
posisjon ved Guadiana. Vandrende mellom den mauriske borgen på 
den ene siden og det store nyere fortet på den andre, føler jeg meg 
heldig som har mulighet til å bli kjent med Iberiahalvøyas historie 
på denne måten.
 
Myke åskammer, daler og vekslende natur preger landskapet 
oppover Guadiana; fra tropisk vegetasjon og landskap nede i 
dalene og ved elvebredden, til lyng og lav furuvegetasjon oppover i 
åssidene og på toppene. Utsikten er spektakulær nesten hele veien; 
en absolutt fordel med at landet i utgangspunktet er relativt flatt. 
Middelhavet blir stadig fjernere og jeg legger det mentalt bak meg 
og ser bokstavelig talt fremover.  
 
Dag blir til kveld og jeg aner ikke hvor jeg skal finne husly i det 
jeg nærmer meg Odeleite. Jeg vet at det ikke finnes overnattings-
muligheter i denne lille landsbyen. Jeg belager meg på å sove ute i 
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det fri, og finner en passende betongbenk bak kirken som ser fin ut 
å sove på. Jeg bestemmer meg imidlertid for å oppsøke den lokale 
baren før jeg legger meg til, for å se om det finnes muligheter for 
noe enkel matservering. Det angrer jeg ikke på! Bareieren kjenner 
noen som leier ut rom i sitt eget hus, og betongbenk i det fri blir 
erstattet av en myk seng og egen balkong. Det er vanskelig å gjengi 
med ord opplevelsen av takknemlighet og trygghet som fylte meg 
da jeg la meg i den myke sengen etter en lang dags vandring, mens 
jeg tenkte på hvordan det ville vært å sove som en vagabond ute på 
betongbenken. 
 
Natt blir til dag, og neste dags vandring på litt under 32 kilometer 
til Alcoutim er en naturskjønn opplevelse.

Pilegrimer kan gå feil
Fra Alcoutim til Mértola har jeg min første, blant ikke så mange, 
heldigvis, store feilnavigasjon. Kjerrevei blir redusert til sti som 
igjen blir redusert til busker og kratt og ingenting.  Sansene hadde 
egentlig varslet meg den siste halvtimen - en snikende uro om at 
noe ikke stemte i forhold til retningen jeg manøvrerte i. Men jeg 
hadde valgt å ignorere følelsen av at noe er galt. Jeg bestemmer 
meg for å ta en «snarvei» over mot det som etter lyden å dømme 
må være en trafikkert vei, fremfor å gå tilbake den veien jeg hadde 
kommet. Oppskrapet og full av sår etter de skarpe buskene finner 
jeg hovedveien og vandrer videre på den nordover. Landsbyene 
passeres, uvennlige hunder som vokter eierens territorium glefser 
etter leggene mine, og jeg begynner å bli sliten. Jeg får vann av en 
vennlig mann, men det er såpass langt mellom befolkede områder 
at jeg etter hvert går tom.
  
Solen steker ubarmhjertig, men jeg har ikke annet valg enn å fort-
sette til neste landsby. I det jeg ser landsbytakene dukke opp ikke 
så langt unna synker jeg ned på bakken i ørska, jeg er helt utslitt. 
Jeg tenker med meg selv at jeg ikke orker å gå ett eneste skritt til. 
Det tar en stund før jeg får tatt meg sammen og kommet meg det 
siste stykket inn til landsbyen.

Engler med grått hår
Utenfor den lille baren sitter en gruppe eldre menn i munter 
passiar, og bak disken inne står en myndig eldre dame. Litervis 
med vann, mineralvann, brus og peanøtter finner veien til bordet 
mitt før damen setter seg ned og vi innleder en samtale på noe som 
i beste fall (fra min side) kan karakteriseres som hybridportugisisk. 
Da hun hører at jeg skal helt til Mértola samme kveld, finner hun 
frem telefonen og ringer til pensjonatet for å varsle at jeg antakelig 

vil komme frem veldig sent på kvelden, og hun ber dem på myndig 
vis å sitte oppe og vente til jeg kommer. 
 
Klokken er åtte på kvelden og 17 kilometer gjenstår da jeg, full 
av takknemlighet til damen i landsbybaren, fortsetter vandringen. 
Mørket kommer, og jeg får en flott avslutning på den lange dagen 
med måneskinnsvandring hvor jeg først ser målet dukke opp som 
et fjernt lysende Soria Moria, som langsomt kommer nærmere. 
Etter nærmere 50 tilbakelagte kilometer åpner jeg døren til 
pensjonatet hvor den blide vertinnen gledesstrålende ønsker meg 
velkommen og viser meg et hyggelig gjesterom. Fullt påkledd og 
med lyset på sovner jeg oppå sengetøyet, nesten før hodet rekker å 
treffe puten. Det skal bli mange slike dager!

Mértola
Byen som kneiser stolt og hvitkalket over Guadianas bredd, er av 
stor historisk interesse. Opprinnelsen dateres helt tilbake til føni-
kernes tid, og den ble senere også en viktig innenlands havneby og 
handelssentrum for både romerne og maurerne. Hele byen fremstår 
som ett eneste stort levende museum, både innenfor og utenfor de 
tykke bymurene. Jeg tilbringer min første hviledag på vandringen 
her, og besøker borgen, bykirken og Museu Islâmico, som huser 
en av Portugals viktigste samlinger over den mauriske fortiden. 
Bykirken var en tidligere moské, og de karakteristiske arkene samt 
byggets mihrab er synlige spor etter den muslimske arven. På 
bymuseet lærer jeg at etter gjenerobringen fra maurerne ble byen 
sete for den portugisiske Santiagoordenen. 

 
 
Ut over søndagsettermiddagen og kvelden fylles kafé- og restau-
rantbordene opp av lokale byboere og gir ekstra liv til byen. Et 
lokalt mannskor feirer en begivenhet ved nabobordet, og det blir 
et uforglemmelig øyeblikk i det de spontant reiser seg og synger 
tradisjonelle Alentejo-sanger som takk til restaurantverten og hans 
kone. Natten kommer snikende, og månen spiller med - i sølv nede 
på elven Guadiana. 

Hjelp av brannmennene
Neste dag er kartene møysommelig studert og sortert, og postkon-
toret avlagt nok en visitt før vandringen fortsetter videre gjennom 
nasjonalparken og fuglereservatet nord for Mértola. Parque 
National Vale do Guadiana er et paradis for dyre- og fugleelskere, 
men jeg opplever å få nyte det hele ganske alene. De små grus- og 

Mértola

Heiagjengen i skyggen
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sandveiene snirkler seg gjennom det småkuperte landskapet og jeg 
har vidt utsyn så å si hele veien. Jeg skal imidlertid straks erfare at 
de mange veiene som er markert på kartet går gjennom privat eide 
landområder og er avstengt av massive porter, murer, gjerder og 
piggtråd, og er ikke åpne for allmenheten. Det blir mange omveier 
de neste to dagene gjennom den vakre nasjonalparken, men jeg 
tar noen sjanser og hopper over gjerder der jeg kan, også med det 
resultat å bli «kjeppjaget» av gårdeiernes vakthunder.  
 
Etter to flotte, men krevende dager i dirrende portugisisk sommer-
hete presenterer jeg meg spent og sent på kvelden i vakten hos 
Los Bombeiros Voluntarios (det frivillige brannkorpset) i Serpa 
for å be om overnatting. Jeg håper de kan gi meg mulighet til å 
sove innendørs. Jeg føler meg utrygg ved tanken på å måtte sove 
utendørs i utkanten av byen. Kommandanten gir sin tilslutning, 
og gjestfritt blir jeg vist inn i den store treningssalen hvor jeg får 
sove på gulvet om natten. Brannmennene kvitterer meg vennlig ut 
på morgenen med en håndskrevet liten hilsen i pilegrimspasset, og 
nekter å ta i mot donasjon uansett hvor mye jeg insisterer.

Kart og terreng er to forskjellige ting
Det går ikke å forlate Serpa uten å besøke de imponerende 
bymurene, akvedukten og festningen. Som de fleste andre gamle 
festningsbyer i denne regionen er det også her spor tilbake til både 
romersk og maurisk tid, men i Serpa har også malteserordenen lagt 
igjen sitt visittkort. 

Gjennom frodige solsikkeåkre og olivenlunder vandrer jeg nord-
over, fornøyd med dagens rutevalg. Dagens etappe er lang, og jeg 
ønsker nødig at den skal bli lengre. Dårlig mobildekning i disse 
rurale strøkene i Portugal gjør at GPS’en blir et ustabilt verktøy 
og man må basere seg på papirkart. Etter en tid på veien føler jeg 
meg nå tryggere på navigering, og kan slappe ørlite mer av under 
vandringen. Over et lite høydedrag får jeg meg imidlertid en 
overraskelse. Der hvor den flotte kjerreveien på kartet skulle gitt 
meg en behagelig tur inn til Moura, ser jeg en innsjø! Jeg dobbelt-
sjekker kartet og finner ingen innsjø, verken her eller noe sted i 
nærheten. Og ikke befinner jeg meg på et annet sted heller. Langt 
i det fjerne ser jeg en demning og skjønner at en kunstig innsjø er 
konstruert etter at kartene ble produsert. En skjør mobildekning 
gir meg kontakt med Google Maps og jeg ser at heller ikke der 
fremkommer den oppdemmende, kunstige innsjøen. 

 

Noen ublide møter også
Litt nedfor registrerer jeg at dagen kommer til å bli veldig anner-
ledes enn planlagt, og jeg må ta meg kraftig sammen for å omstille 
hodet slik at jeg kan nyte ettermiddagens lange bue rundt vannet. 
Ny kurs og rute tas ut, raskeste vei, over og under gjerder og sper-
ringer i en uendelig stor olivenlund. Fornøyd finner jeg kjerreveien 
og synger høyt av glede mens jeg vandrer videre inn i kvelden. En 
kort stund senere overrumples jeg av syv par øyne som stirrer på 
meg. I min egen verden har jeg ikke registrert hundene. Sangen må 
ha tiltrukket dem. Et øyeblikks nøling fra min side gir hundene den 
invitasjonen de trenger for å bli aggressive og pågående. Rasende 
på meg selv trekker jeg meg tilbake, og snerrende følger de etter. 
Nølingen kostet meg en ekstra mil den kvelden, og klokka passerer 
midnatt før jeg kommer til brannstasjonen i byen. Kommandanten 
er ikke begeistret, men lar seg allikevel overtale. En ung brann-
mann låser meg inn i et lagerlokale, og på et murgulv blant gamle 
brannslanger, malingsspann, støv og et par døde fugler i en krok 
sovner jeg omsider inn med de verkende føttene oppå ryggsekken 
og med bildet av de gule solsikkeåkrene på netthinnen.

En del av et tverrhistorisk fellesskap
De neste dagene arbeider jeg meg langsomt videre nord-
over gjennom Alentejos bølgete landskap, også kalt Portugals 
matkammer. Festningsbyene passeres én etter én, og det er en 
helt spesiell følelse å komme vandrende inn de gamle byportene 
fra syd på kvelden og søke nattely, for så å vandre ut nordportene 
om morgenen langs gamle vandringsveier og stier. Særlig gjør 
de vakre borgene i Monsaraz og Marvão et dypt inntrykk der de 
kneiser høyt oppe på toppene. Opplevelsen av å være en del av de 
lange linjene i den europeiske historien gjør meg ydmyk; på disse 
veiene har føtter vandret før meg gjennom århundrer. Tanken gjør 
meg også litt stolt. 
 
Jeg kommer inn i en rytme hvor mesteparten av dagen, ettermid-
dagen og av og til kveldene går med til vandring, og hvor kart 
og Google Maps (hvis dekning) studeres nøye før leggetid for å 
forberede neste dag. Det er varmebølge i Portugal, og i den verste 
varmen midt på dagen prøver jeg å ta en pause fra solen når det 
er mulig, men det er åpent landskap og langt mellom landsbyene, 
og da er dette en utfordring. Planene endres ofte underveis og jeg 
lærer meg til å være fleksibel og ta alt som det kommer. Stopp 
må gjøres der det er mulighet for en hvil i skyggen, få tak i vann, 
snack eller mat. Jeg venner meg etter hvert til å gå sulten, være 
tørst og varm, pakke restemat ned i plastposer i sekken og klare 
meg med marginalt. Det kjennes godt i vår del av verden med 
overflod.

Ikke mye trafikk
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En av dem
Jeg lærer også fort å ta pauser i de små barene, eller når jeg ser 
gjetere og landarbeidere ute i markene eller langs veiene. De 
sitter på god lokalkunnskap, og deler mer enn gjerne. På denne 
vandringen kommer jeg tett på naturen og menneskene, og får et 
innblikk i hvordan livet leves på den portugisiske landsbygda. Det 
fremstår ikke som bare enkelt, og jeg får dyp respekt for folket 
som bor her. Det er noe ekte, rått og dypt eksistensielt ved dette 
livet som jeg mener vi har beveget oss bort fra i vår bekvemme 
moderne verden. I begynnelsen følte jeg meg som en outsider som 
forstyrret da jeg forsiktig åpnet døren til de lokale barene, etter 
hvert oppleves det som mer naturlig, og etter at høflighetsfrasene 
er utvekslet flyter samtalene som oftest lett. 
 
Jeg føler meg som spesielt heldig som kan få være en deltaker 
og ikke bare en tilskuer som ser på fra utsiden, også siden jeg i 
utgangspunktet snakket spansk og etter hvert har lært meg litt 
portugisisk. Veien har lært meg å stole på meg selv og har tillit 
til egne vurderinger. Samtidig kjenner jeg også på en sårbarhet 
underveis fordi jeg er så avhengig av lokalbefolkningen for å føle 
meg trygg og klare min vandring. Heldigvis er jeg laget slik at jeg 
i utgangspunktet tenker at folk jeg møter vil meg vel, og at jeg 
kan ha tillit til dem. En slik innstilling kommer godt med på denne 
vandringen.

Kultur i vekslende landskap 
På en blanding av gamle middelalderveier, stier, asfalt og gjennom 
åkre, nasjonalparker og kulturlandskap forlater jeg Alentejo og 
vandrer inn i regionen Beiras. Jeg sover på brannstasjoner og 
små lokale pensjonater. Portalegre med sin barokke katedral, lille 
vakre Castelo de Vide, hvor gamle rettspapirer kan dokumentere 
pilegrimsvandring til Santiago langt tilbake i tid, Vila Viçosa med 
Bragançadynastiets storslåtte palass og Castelo Brancos vakre 
bispehave og skulpturpark er noe av det som gjør størst kulturhis-
torisk inntrykk. 
 
 

Allikevel kan ikke noe av dette sammenliknes med den gleden og 
lettelsen jeg opplever i det jeg ser at lokale pilegrimsentusiaster 
har vært ute og merket stier og veier mellom byen Nisa og oppover 
mot Castelo Branco. En vandringsdag hvor jeg kan følge skjell og 
piler er avslappende og deilig. Et høydepunkt er det også å krysse 
mektige Tejo. 

I regionen Beiras endrer landskapet seg og blir mer kupert. Flatt 
rullende landskap erstattes av flere høyere topper som blir en  
utfordring i varmen, men som gir fantastisk utsikt når alle opp- 
overbakkene er tilbakelagt. I regionen ligger også Portugals 
høyeste fjellkjede – Serra da Estrela.

Fjelltur og møte med ulv
Nysgjerrigheten min er vekket, og jeg bestemmer meg spontant 
for å ta en avstikker opp til fjellene når jeg allikevel er så nærme. 
Oppoverbakkene ut fra Covilhã er bratte og tøffe, men gleden over 
naturen og utsikten oppover gir energi. 
 
 

Biskopens park i Castelo Branco

Ponte romano
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Det har ikke gått så lang tid før én, deretter 
flere løshunder dukker opp og begynner 
å knurre, nærme seg raskt og glefse 
etter meg. Sint etter forrige opplevelse 
bestemmer jeg meg for å blåse meg opp og 
vise hvem som er sjefen. Hundene deler 
seg, og plutselig er de både foran og bak 
meg. Jeg slår resolutt med vandrestavene, 
men allikevel kjenner jeg et bitt i leggen. 
Sint retter jeg et kraftig slag mot den 
nærmeste.  Vandrestaven knekker av slaget, 
hunden klynker, kryper sammen og trekker 
seg litt tilbake. De andre følger etter. 
Handlingsrommet gir meg mulighet til å 
komme meg ut på hovedveien, stadig med 
vandrestavene som våpen. Pulsen er høy 
når jeg vandrer videre, jeg har alle sanser 
åpne, er hundre prosent på vakt og reagerer 
på den minste lyd.  

Etter hvert klarer jeg å slappe av og nyte 
det vakre fjellandskapet som åpenbarer 
seg. Serra da Estrela er virkelig vakkert! 
Det er sent på ettermiddagen da jeg ser 
tre dyr komme ut av skogkrattet. Opple-
velsen med hundene sitter i kroppen og 
jeg stivner til og blir redd - skikkelig 
redd. I et kort, frosset øyeblikk står vi og 
iakttar hverandre, før det ene dyret snur og 
løper tilbake der den kom fra. De to andre 
nærmer seg rolig. De ser ut som huskyer, 
men har litt brunere stenk i pelsen. Det 
kan ikke være Serra de Estrela gjeter-
hunder, for de er større og med helt annen 
bygning. Kan det være iberiaulv? Jeg kan 
huske å ha lest at det er en liten stamme 
her, og en større stamme nord i Portugal. 
Vi passerer hverandre som i sakte kino, 
dyrene er rolige og grasiøse, men vakt-
somt iakttagende. Jeg tenker et øyeblikk 

Santiagokirken i Belmonte

at jaja, nå er det slutt, men like raskt som 
situasjonen oppsto er den over, og jeg 
ser dyrene fjerne seg. Redsel blir igjen til 
glede – som så mange ganger tidligere på 
denne vandringen. I kontakt med rovdyr-
forvaltningen noen dager senere, mener de 
at jeg har vært svært heldig og at det mest 
sannsynlig er deler av den lille stammen av 
iberiaulv som jeg har møtt. Jeg tenker at 
noen ganger er man så heldig at virkelig-
heten overgår fantasien!

Hviledag
Etter to fantastiske dager i Serra da Estrela 
følger jeg Rio Zêzere ned mot Belmonte 
for å fortsette vandringen nordover.

Jeg innvilger meg en hviledag i Belmonte, 
og besøker Santiagokirken som dateres 
tilbake til 1240. Freskene er vakre, men 
det som gjør størst inntrykk er Pietàskulp-
turen. Det er noe dypt medmenneskelig 
og universelt ved skulpturen, og den naive 
utformingen og sarte uttrykket beveger 
meg dypt. Jeg stusser litt over min egen 
reaksjon og jeg tilbringer litt tid i kirken i 
ettertenksomhet. Jeg tror vandringen har 
gjort meg mer nærværende til naturen og 
omgivelsene, men også til de mer eksis-
tensielle dimensjonene i livet og til egne 
følelser. Det er som å være litt løftet ut av 
tiden. Hviledagen er kjærkommen, og i 
tillegg til den obligatoriske praktiske plan-
leggingen med forsendelser av kart tilbake 
til Norge og videre nordover, besøker jeg 
borgen og tar en tur i det gamle jødiske 
kvarteret.
 

Herberget var tomt
Guarda, med sin mektige katedral, er 
Portugals høyest beliggende by. Veien opp 
dit byr på en god stigning i flotte omgi-
velser. Jo nærmere man kommer Douro-
dalen, jo mer kupert og vilt blir landskapet, 
og det blir flere, lengre og mer krevende 
oppstigninger og nedstigninger. Grønne 
vindrueranker bryter det visuelle bildet i 
naturen, og gir liv til landskapet. Det er 
også færre avstengte landeiendommer 
sammenliknet med lengre syd, noe som 
gjør det lettere å finne gode vandreruter 
mellom de små festningsbyene. Av de 
store opplevelsene er nedstigningen til 
Douroelven mens mektige ørner seiler over 
himmelen, og oppstigningen på den andre 
siden på Calzada de Alpajares – en impo-
nerende anlagt middelaldervei gjennom 
fjellpasset. På Douroplatået møter jeg også 
store svartsvidde områder etter de mange 
skogbrannene. Det gjør inntrykk å se de 
store sårene i landskapet.
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I Quintanilha, helt nord, kommer den portugisiske delen av Via 
da Prata inn fra Spania, og jeg vil få muligheten til å sove på det 
første pilegrimsherberget på turen. Jeg dagdrømmer om hvordan 
det skal bli å møte andre pilegrimer og dele erfaringer og gleder 
fra vandringen. Stor blir skuffelsen når jeg innser at herberget er 
tomt, og at det er hele ti dager siden noen hadde besøkt stedet. 
Jeg bestemmer meg for å furte, og i ren fjortis-stil gidder jeg ikke 
lette på meg, og inntar baconsvor og cola til middag. Furtingen går 
heldigvis over til neste dag. Den portugisiske delen av Via da Prata 
er vakker, og passerer mange historiske landemerker og trivelige 
landsbyer. I det jeg passerer landsbyen Palacios foregår det slakt på 
tradisjonelt vis, og etter en liten passiar blir jeg spontant invitert til 
landsbyfesten som skal foregå samme kveld. En opplevelse!

Om å møte menn i bil
Det begynner å bli sent på ettermiddagen og jeg begynner å nærme 
meg byen Braganca når en bil stopper opp ved siden av meg. Den 
mannlige sjåføren ser på meg og spør «are you coming in my car?» 
Det er ikke første gang dette skjer, mange vennlige mennesker i 
alle aldre har stoppet og tilbudt meg skyss til nærmeste by.  Når 
jeg takker høflig nei, reagerer de stort sett fleste med ektefølt 
forbauselse på at noen kan ønske å gå til fots når de heller kan få 
en behagelig kjøretur i bil. Når jeg forteller om mitt prosjekt om å 
krysse hele landet til fots på de gamle vandringsveier, og at det vil 
bli juks å sette seg i bilen, får jeg bare gode ord og oppmuntrende 
støtte. Noen få ganger i slike situasjoner kjenner jeg intuitivt på en 
usikkerhet på hva som er sjåførens intensjon. 

Dette er en av de gangene. Han lener seg litt lenger ut av vinduet, 
og jeg tar et skritt tilbake. Jeg takker høflig nei til tilbudet, men 
passer samtidig på å si at jeg setter pris på vennligheten og for 
at han stoppet og spurte. Jeg legger til at jeg synes det er så flott 
at portugisere er så vennlige og hjelpsomme, men at jeg er nødt 
til å fortsette til fots. Jeg gjør tegn til å gå videre da han sier «du 
vet det er farlig å gå alene som dame her». «Jeg har ikke opplevd 
noe skummelt» repliserer jeg, «tvert imot er alle jeg har møtt 
veldig hyggelig og hjelpsomme». Han fortsetter «jeg kunne jo hatt 
intensjon om å skade deg» sier han og ser lenge på meg. Jeg svarer 
at han slett ikke ser slik ut, men passer på å legge til at jeg har en 
GPS-app på telefonen som gjør at familien min hjemme hele tiden 
kan se hvor jeg er. Og at det vil komme varsler dersom den er 
stille for lenge. Han ser litt usikker ut. Jeg passer på å legge til at 
jeg alltid tar bilder av skiltene til de bilene som stopper og at alle 
bilder på mobilen umiddelbart havner i en bildesky på internett, og 

Rester etter skogbrann

at dette gjør at man får spor tilbake til den eller de som eventuelt 
ville gjort meg noe vondt. «Men jeg tror ikke dette blir aktuelt», 
avslutter jeg, fordi alle jeg møter har gode intensjoner. Det blir 
stille et øyeblikk før han kort tar hånda til capsen som en hilsen, 
sier «god tur» og gir full gass bortetter veien. Bra strategi, sier jeg 
til meg selv og fortsetter. 

Å være vennlig og imøtekommende og gi litt næring til selvfø-
lelsen til dem jeg møter tror jeg har noe for seg, også i situasjoner 
som man opplever som litt ekle eller ubehagelige. Noen andre 
tommelfingerregler som jeg følger når jeg vandrer alene er; hører 
jeg en bil komme går jeg over på den siden av veien som er lengst 
borte fra bilen og førerdøren, og skulle det være kveld og mørkt 
går jeg ut av veien og inn i buskene eller bak trærne slik at jeg ikke 
er synlig i mørket. Og så setter jeg meg ikke inn i biler med noen – 
kanskje med et par sjeldne unntak. Jeg har imidlertid aldri på noen 
caminovandringer, verken i Spania eller Portugal opplevd noe som 
har vært truende eller skummelt som følge av at jeg har vandret 
alene som kvinne. 

Gode minner 
Jeg vandrer på gamle historiske vandringsveier, over flere mektige 
ponte romanos, og et lite strekk går på Via Augusta, den gamle 
romerveien mellom Braga og Astorga. Den portugisiske delen av 
Via de la Prata går i randsonen av nasjonalparken Montesinhos 
hele veien til Spania, og er en vakker strekning. Etter fem uker på 
vandring krysser jeg grensen – en milepæl er nådd! 
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ÅPENT HUS: 
En onsdag i måneden arrangerer vi Åpent hus på Pilegrims-
kontoret i Huitfeldts gate 11. Vi møtes kl 18 til en uformell 
prat, enkel servering og et tema for kvelden. Det er gratis 
adgang.  

Denne våren inviterer vi til disse temaene: 

4. april: Shikoku 88 Temple  
Pilgrimage. Pilegrimsvandring i 
Japan. Tarjei Skrede

2. mai: Fra Haslum til Roma. Den 
glade vandrer Synnøve Skåksrud. 

6 juni: Trifon-tradisjonen.  
Pilegrimsmål lengst mot nord.  
Ved Caroline Serck-Hanssen

Se mer informasjon om de  
enkelte temaene på vår nettside 
www.pilegrim.no. 

Der gir vi også beskjed om  
eventuelle endringer.

Fra Verín i Spania blir det en helt annen, mindre utfordrende og 
mer bedagelig vandring. Camino Sanabrés er godt merket og det er 
både herberger og kaféer med jevne mellomrom. Jeg blir allikevel 
overrasket over hvor få andre pilegrimer jeg møter på denne cami-
noen, og jeg må helt til Ourense før jeg møter andre pilegrimer der 
jeg overnatter. Jeg gleder meg over fellesskap og gode samtaler 
med de andre pilegrimene, men tar meg samtidig i å ønske meg 
tilbake til de små portugisiske landsbyene og lokalbefolkningen 
der. Jeg får rikelig tid på denne siste delen av vandringen til å tenke 
tilbake på de mange gode menneskemøtene underveis. 

Sirkusfamilien som inviterte meg hjem på middag og fortalte med 
stolthet og patos om sine karrierer som profesjonelle sirkusartister 
i Europa, ekteparet som gjennom dagen kjørte frem og tilbake 
på strekningen jeg gikk for å forvisse seg om at alt gikk bra med 
meg og at jeg kom trygt frem til neste destinasjon, brannmennenes 
imøtekommenhet, varme og vilje til å gi husly, alle gode små 
og store samtaler og ikke minst alle hender som inderlig har tatt 
mine for å ønske meg alt godt på vandringen videre. Mange gylne 
øyeblikk har vært knyttet til natur- og kulturopplevelsene. Men de 
aller beste, og fleste, handler om menneskene. 

Jeg kommer frem til Santiago i takknemlighet og lettelse, og 
føler meg styrket etter seks ukers vandring. Denne gangen når jeg 
besøker katedralen klarer jeg ikke å la det være når jeg passerer 
Jakob: Jeg legger hendene lett på skuldrene og mumler «takk for  
at jeg kom trygt frem».
  
Gry Folge

Kryssing av Ponte do Sar.
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Å høre stillheten 

Har hun verdensrekorden? Så vidt vi vet er hun den eneste kvinnen 
som er dokumentert å ha gått alene fra Oslo til Roma.

Hva fikk deg til å legge ut på en sånn tur?
– Det er flere grunner til at jeg la ut på vandringen. Jeg ble pensjo-
nist høsten 2017 og ønsket meg et prosjekt for å gjøre overgangen 
fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen enklere. Jeg hørte om 
Pilgrim Crossing Borders i 2015, og tenkte da at dette ville jeg 
gjøre når jeg fikk tid. Etter en samtale med Eivind Luthen skjønte 
jeg at dette kunne bli en realitet. Han ga meg gode råd og han har 
også vært en god støtte underveis. 

Jeg ble spurt før jeg satte i gang om hva jeg gledet meg mest til, og 
da kom det helt spontant; det å stå opp hver morgen og starte med 
å gå. Jeg skjønte at det å gå pilegrim er meget utbredt og jeg hadde 
allerede fått høre mange flotte historier om hvor folk har gått og 
har tenkt å gå. Jeg vil nesten kalle det for et ”pilegrimssamfunn” 
der ute. Det virker som dette er noe som forener folk over hele 
verden. Utrolig spennende! 

Var du redd underveis?
– Jeg har ikke vært redd. Jeg opplevde at jeg hadde englevakt, for 
å si det sånn. Når jeg sto i situasjoner som var utfordrende, har 
det hver gang dukket opp personer som har støttet og hjulpet meg. 
Personer jeg ikke har sett før, eller kjente. Jeg lærte fort at det å 
ta imot hjelp, og spesielt de gangene jeg følte meg sårbar, styrket 
meg. 
 
Hvis noen kom til deg og sa de ville gå fra Oslo til Roma – hva 
ville du si til dem?
– Hvis de vil ha råd og veiledning så kan jeg bistå med vandrerute 
og dele av mitt nå rike nettverk. Jeg vil ønske dem lykke til med en 
vandring som har beriket mitt liv. 
 
Ville du gjort noe annerledes hvis du skulle gått turen på nytt igjen 
(om et års tid ...)?
– Åh, det er det ikke enkelt å svare på. Men jeg ville i alle fall 
sannsynligvis startet tidligere på året. I november og desember er 
husene kalde i Italia. Flere pensjonater og mindre hotell er stengt, 
slik at det kan by på utfordringer med å finne overnattinger. 
 
Nå har det gått noen uker siden du kom hjem og du er i ferd med å 
bearbeide opplevelsene. Er det mulig å si hva som har gjort mest 
inntrykk? På godt og vondt.

Synnøve Skåksruds vandring fra Haslum 
til Roma

Hun har gått nesten tre hundre mil på fem måneder, de 
aller fleste kilometerne alene. Hun har møtt en hær av 
engler. Hun har trasket i stekende sol og isnende vind i dyp 
snø. Selv sier hun: - Jeg lærte fort at det å ta imot hjelp, og 
spesielt de gangene jeg følte meg sårbar, styrket meg.

– Det som har gjort mest inntrykk er alle menneskene som jeg har 
møtt og som har ønsket at jeg skal lykkes. Det være seg de i Norge 
som kjente til ruten og har delt med meg av sin erfaring, og de 
menneskene jeg møtte underveis. Jeg har jeg sett mye vakker natur, 
flott kultur og spist lokal mat.
 
Via Romea Germanica er en organisasjon som jobber for at veien 
fra Stade (nær Hamburg) til Roma skal bli en pilegrimsrute som 
skal bli allment kjent. Derfor ønsket også de at jeg skulle lykkes.  
Ruten er hele tiden i forbedring og jeg er glad for at min vand-
ring er med på å forbedre den. Det som har vært utfordrende er 
at vandringen medførte å gå mye på asfalt i perioder, men det er 
kanskje ikke til å unngå når en skal gå igjennom fire land i Europa 
og skal starte med å gå fra Haslum til Larvik for å ta ferjen til 
Hirtshals. 

Vandringen har gitt mersmak og nye vandringer er under planleg-
ging. Riktignok ikke en 5 måneders vandring i første omgang, men 
noe kortere. 
 
For meg er det å gå balsam for sjelen! 

Navn:  Synnøve Skåksrud 

Alder:  66 år 4. oktober 2017.  
 Gått fra Oslo til Roma

Dato:  19. juli til 16. desember  
 Kilometer 2750 
 Høyeste punkt 1270 m.o.h. 
 Laveste punkt: 0 m.o.h.

Blogg:  dengladevandrer.net
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Preludium  
Jeg har alltid vært fascinert av å gå. Det å sette en fot foran den 
andre i mitt eget tempo gjør at jeg kjenner at pulsen senker seg og 
en følelse av frihet sprer seg i kroppen. Jeg opplever en meditativ 
tilstand og sansene skjerpes. Lydene blir tydeligere, luktene ster-
kere, fargene trer klarere frem. Det er som å være i årvåken hvile, 
i nuet.
 
Nå vil jeg bruke tiden fremover til å vandre. I første omgang fra 
Haslum utenfor Oslo til Roma.  
 
Ut på vandring 
Denne vandringen gir meg en følelse av ro. Jeg vandrer nå her 
alene og er prisgitt de valgene jeg tar. Hvor jeg skal sove, hvor 
langt jeg skal gå og hva jeg skal spise. Jeg har egentlig kun 
primærbehov å ta hensyn til og akkurat nå kjennes det godt. 
Samtidig kan følelsen av hvor skjørt det hele er dukke opp. 
Spesielt der hvor jeg opplever mye trafikk og støy. Eller rett og 
slett mistet oversikten over hvor jeg er. Kart og terreng passer 
liksom ikke sammen. 
 
Det er på slike dager det er godt å trekke inn i en kirke hvor jeg 
kan føle stillheten. Tårene sitter løst da. Samtidig er jeg blitt over-
rasket over hvor jevnt godt humør jeg har. Jeg klarer å fokusere på 
det som er positivt og det gir styrke. Naturen gir meg den samme 
roen. Den trauste og solide naturen. 
 
Livet består aldri av bare gode dager  
Synnøve går og går, tjuefiresjutretti i fem måneder! Og noen 
ganger kommer tunge tanker også til en som har et lyst sinn, 
spesielt når høsten kommer med tidligere kvelder og dårligere vær.  
 

Jeg er på en ensom vei og paradoksalt nok er veien akkurat nå 
målet. Jeg sover på nye madrasser hver natt. Spiser på nye steder. 
For det meste så spiser jeg alene og er alene på et hotellrom etter 
en dags vandring. Noen ganger treffer jeg hyggelig mennesker og 
hjelpere på stedene jeg kommer. Personer som vil at jeg skal ha det 
bra og lykkes. Våre veier møtes for et kort øyeblikk, så går de til 
sitt og jeg vandrer videre. Det å si adjø kan jeg oppleve som tungt.  
 
Jeg føler meg på gyngende grunn. Sånn er det akkurat nå. Jeg er 
totalt utenfor min komfortsone. Jeg har til syvende og sist bare 
meg selv å stole på og det gir meg en følelse av ensomhet. 
 
Bursdag i historiske omgivelser  
Synnøve fylte 66 år 4 oktober, og da befant hun seg på grensen 
mellom det gamle Øst- og Vest-Tyskland. 

Synnøves blogg

Hun har ført blogg hele veien, der det er et fantastisk  
billedmateriale av Europa på langs fra sommer, via høst  
til vinter. 
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Jeg føler meg så privilegert som kan 
oppleve dette. Grensen mellom øst og vest 
er akkurat her på dette stedet. Her var det 
mulighet til å legge en sten som et minne 
om de som falt for kommunismen i det 
gamle DDR. Stener fra muren ligger i 
bakgrunnen.

Møter med andre og seg selv  
Det å vandre gjennom Europa, møte 
mennesker og se hvordan andre lever og 
få en forestilling om hva de bruker livene 
sine til, kanskje det kan gi meg noen svar 
på min søken. Jeg har alltid vært opptatt av 
eksistensielle spørsmål og har flere ganger 
stilt spørsmål med hva som kan være 
meningen med livet.  
 
Hva er målet og hensikten har jeg blitt 
spurt om her jeg går. Kanskje jeg kan gi 
svar på det når jeg har kommet frem, jeg 
vet ikke. Kanskje det er veien? Jeg har i 
alle fall god tid til å reflektere. 

Og det å vandre i naturskjønne omgivelser, 
og ikke bli forstyrret av trafikk, støy eller 
dårlig vær, det er virkelig en nytelse. Det er 
nesten som man kan høre stillheten. 
 
Der hun gikk, fikk Synnøve også god tid til 
å tenke over hvor lite man egentlig trenger 
i hverdagen. 

 
Nice or need
Jeg kjenner hvor godt jeg trives med 
meg selv.  Føler meg litt av og på noen 
ganger. Da jeg også ønsker å være en del 
av en helhet.  Vet ikke hvordan jeg skal 
få forklart det på annen måte. Nærhet – 
avstand. 
 
Fant du noe svar underveis, Synnøve?  
Jeg fant flere svar, men det viktigste er 
tillit. Jeg lærte viktigheten av å ha tillit til 
dem jeg møtte og til meg selv.

Kjersti Marken
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Kjerstis knekkebrød  

2 dl grov sammalt rug 
1 dl store havregryn  
1 dl havrekli 
1 dl solsikkekjerner  
1 dl chiafrø  
1 dl gresskarkjerner  
1 dl linfrø  
1 ts havsalt  
ca 6 dl vann  

Rør sammen alt i en bolle og la røren stå i 15 minutter. 
Smør utover på to brett med bakepapir. 
Stek knekkebrødene på 160 °C i 25 minutter.
Ta brettene ut og skjær knekkebrødene i biter. Senk  
temperaturen til 150 grader og sett brettene inn i 
ovnen igjen. Stek videre i 45–50 minutter, eller til 
knekkebrødene har fått fin farge. Avkjøl på rist. 
 
Sabla gode! Som snack eller måltid.

KM

Grisemat 

Er du glad i å vandre, men ikke av den strukturerte typen 
som lager egne energibarer eller provianterer på syste-
matisk vis på forhånd? Fortvil ikke, det er fortsatt håp! 
Å sørge for ikke å gå helt tom underveis er viktig, og på 
noen caminoveier er det lengre mellom provianterings-
mulighetene enn andre.  
 
Min løsning er å ta med noen ziplockposer på vandringen, 
hvor jeg putter leftovers fra lunsj eller middag: poteter, 
toast, pølser, kjøtt – egentlig hva som helst! Dette funge-
rer utmerket som bensin underveis eller som et måltid 
dersom det er lange vandreetapper uten serveringstil-
bud. Jeg har én pose for søtt og én pose for salt, og er 
man skikkelig sulten smaker en todagersgammel to-
astrest helt himmelsk ute i det fri. 
 
Litt grisete tenker du kanskje? Min erfaring er at ved tøffe 
dagsetapper duger dette bedre som energipåfyll enn de 
raske karbohydratene, men i bunnen av bakken kan det 
hende jeg sper på med noe fra den søte posen. Buen 
camino!

GF

God energibombe 

Det vi treng mest av alt når vi går, bortsett frå påfyll av 
væske, er å vere sikker på at vi kan fylle tanken med 
rask og god energi. Eg går alltid med ein pose musli i 
sekken. Blanda med yoghurt, vatn eller rein vare er det 
sikker reserveproviant.

Rådet er: ikkje spar på godsakene når du går, 
sørg for at kreftene held til du kjem fram!

7 dl heile havregryn ( evt blanda med rugflak)
3 dl grovhakka nøtter og mandlar
4 dl  kjerner og frø
1 dl honning
1/2 dl olje

Bland i steikepanna på svak varme og rør av og til, eller 
varm i steikeomnen på 140 grader ca 30 min. Avkjøl og 
tilsett rosiner, tørka frukt og bær. Oppbevar i tett  
plastikkpose.

BE

Caldo Gallego 

Caldo Gallego er en galisisk kraftsuppe, som brukes 
om vinteren når man trenger varm og nærende kost. 
Hver husmor og hver kjøkkensjef har sin egen vri på 
suppen. 

Oppskrift til 10 personer:

3 liter vann
1 stk svineknoke
100 g smør
100 g hvite bønner
1 bunt grønnkålblad
1 kg potet i terninger
Salt
 
Bløtlegg bønnene i 12 timer, hell av bløtleggings- 
vannet. Ha vann, knoke, bønner og salt i en gryte, la 
koke på svak varme. Ta ut knoken når bønnene er halv-
kokte, legg i potetene.  Del kålen i biter, ha i sammen 
med smøret, la koke til alt er godt kokt. Serveres med 
godt brød. Variasjon: Tilsett byggryn, biter av chori-
zopølse, svinekjøtt, sukkererter, gulerøtter, eller andre 
av sesongens grønnsaker.   
 BB

MATFAVORITTER PÅ CAMINOEN
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Tanken på å gå med kort skjørt kom 
gjennom møtet med ei jente frå Tasmania 
som gikk heile vegen frå Oslo til Trond-
heim i eit fint vandreskjørt, eller hiking 
skirt, som det står i annonsane. Det var 
freistande å skaffe seg eit slikt, og eg 
prøvde å finne noko liknande både i butikk 
og på nett. Men ingenting var slik som det 
eg såg for meg. 

Da slo idéen ned: eg hadde ei fin bukse 
som ramla av meg, lett og god, men 
sørgeleg stor. I ungdommen sydde vi da om 
gamle dongeri - og kordfløyelsbukser til 
korte skjørt, så kvifor ikkje gjere det igjen?  

Buksa var utstyrt med lommer både 
framme og bak, og dei ville eg sjølvsagt 
behalde. Dermed spretta eg opp begge 
bukselåra på innsida og kutta til riktig 
lengde på skjørtet. Da hadde eg ekstra stoff 
til å lage ein kile fram og bak; det trengst 
for å få nok vidde i skjørtet. I mitt tilfelle 

Redesign på caminoen 

Kva med å gå med eit luftig, lettstelt 
skjørt på pilegrimstur? Det treng 
ikkje koste skjorta om du har litt 
ekstra tid, ei bukse og ei symaskin.

måtte eg og ta inn buksa, all den tid ho var 
for stor, så eg flytta glidelåsen. Det vart ein 
god del timar med prøving og tilpassing, 
men eg vart kjempefornøgd med resultatet!

To sesongar har eg no brukt det, både her 
til lands og i utlandet, så no reiser eg enda 
lettare enn før når eg skal vandre. Eg lurte 

på om eg skulle kontakte Salomon, som 
hadde produsert plagget, for å foreslå ny 
produktidé. Men det er artigare å vise det 
til sømglade pilegrimar som kan fikse ting 
sjøl!
Lykke til!

Bente Eliassen ldetekst:> 

Bukse før Skjørt etter

Gule piler og kamskjell
Gule piler støter vi på hele tiden under vandring på pile-
grimsvei i Spania. Derav kommer inspirasjon til å strikke 
enkle pulsvanter. Vrangborden strikkes så lang man ønsker, 
12 x 4 masker på pinner nr. 3.  Strikk videre i to farger slik 
at pulsvanten blir dobbel, og pilen lages på oversiden som 
vist på bildet.  Hull felles for tommel, og vanten avsluttes når 
den er sånn passe lang.  Et lite nest på midten gjør at vanten 
holder seg på plass – enkle greier og du er garantert å finne 
fram – det er bare å rette ut hånda!
Kamskjellet er pilegrimssymbolet fremfor noe annet.  
Mønsteret kan strikkes på genser eller hva man ønsker.   
Eller kanskje broderes på sekken?  Bare å bruke fantasien.  
Lykke til!

Ellen Haugvad
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Camino del Norte fra Bayonne

Om du ikke snakker fransk er det allikevel bare en litt større 
utfordring, som jeg vil anbefale at du tar.  Det var godt å ha gått et 
par dager når jeg møtte andre på veien fra Irún. I hvert fall når man 
som jeg var førstegangs pilgrim.

Først av alt, Caminoen var fantastisk. En minnerik opplevelse. Jeg 
gikk i 40 dager, helt frem til Santiago. Mesteparten av tiden gikk 
jeg alene, et par dager med søsteren min og den siste uken sammen 
med pappa. Selvfølgelig møtte jeg mange folk på veien, selv om 
den nordlige camino er mye roligere og mindre folksom enn den 
franske. Vi møtte franskmenn og tyskere spesielt, iblandet noen 
spanjoler og et par andre nasjonaliteter. Jeg møtte kun sju andre 
nordmenn! Og alle disse var damer som gikk en uke av gangen 
over flere år.

Hvis man går til L’Agence de Coopération Interrégionale et Resau, 
(ACIR) som er Frankrikes ”Camino hovedkontor” så kan de 
fortelle deg at deres Camino del Norte begynner i Bayonne. Jeg er 
blitt fortalt om en liten vei fra Bordeaux ned til Bayonne. Denne 
kunne jeg godt tenke meg å gå, men jeg vet ikke hvordan den er. 
Det er mulig at det er vanskeligere å finne husly. Men de er veldig 

Jeg vil påstå at om man snakker fransk er det helt klart 
verdt et par ekstra dager på den franske siden av grensen.

hjelpsomme på ACIR og gir lister på det ene og det andre. Den 
veiledningen jeg trengte i tillegg til informasjonen fra dem, fant jeg 
på nettet.

Det sies at Pilegrimsveiene i Frankrike er bedre enn i Spania, det 
vil si, fylt med mer pilegrimsånd: generøsitet, åpenhet, venn-
lighet. Kirkene og kapellene er åpne, i motsetning til i Spania, 
hvor du ofte bare får studert utsiden. Riktignok er det dyrere å gå 
i Frankrike. Overnatting er dyrere, maten kanskje noe dyrere. De 
to nettene jeg var på den franske siden, tok jeg inn hos pilegrimer 
som hadde gjort i stand til andre medvandrere i sine hus, og det 
var helt klart verdt det. Det var godt å møte likesinnede, fint å få 
gode råd, og dele erfaringer og mat. Det var en god begynnelse 
på ”familielivet” på Caminoen. For det er jo det man blir, en slags 
familie. Alle med samme mål. Jeg fant disse overnattingsstedene 
på nettet.

Ruten fra Bayonne til Bidart er kanskje ikke den vakreste, selv 
om jeg satte pris på å gå gjennom Biarritz for opplevelsens skyld. 
Bidart er verdt et besøk. Der starter også en kystvei; Le sentier du 
littoral, som er helt magisk. Det var et fantastisk førsteinntrykk av 
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Caminoen! Guéthary og Saint-Jean-du-Luz (må ikke blandes med 
Saint-Jean-pied-de-Port) er også to fransk-baske byer som gir deg 
et spennende lite inntrykk av likhetene og forskjellene mellom 
Frankrike og Spania.

Neste gang kunne jeg godt tenkt meg å gå fra f.eks Bordeaux, 
eller Tours, for å oppdage mer av de franske pilgrimsrutene. Eller 
kanskje rett og slett å ta en hel rute bare i Frankrike.

Ane Hegén
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Er det farlig å gå på Caminoen?

Når vi spør hva de bekymrer seg for, får vi mange forskjellige svar:
Kommer jeg til å greie å fullføre? Hvor mye må jeg ha med meg, 
greier jeg å bære alt? Jeg er redd for å gå alene, men ingen jeg 
kjenner vil bli med. Er det trygt for en enslig kvinne å gå der? Må 
jeg sove på herberge? Jeg har hørt det er så mange ville hunder 
på Caminoen. Mamma sier det er farlig å gå, jeg kan gå meg vill. 
Kjæresten min vil ikke bli med, og han/hun vil ikke at jeg skal 
reise. Jeg snakker ikke spansk.

Camino Francés er den pilegrimsruten som de aller fleste har hørt 
om, og som mange tror er den eneste Caminoen i Spania. Det 
er denne vi anbefaler til de som skal ut på sin første vandring, 
da den er godt merket, med gule piler malt på gjerder, stener 
og husvegger. Skulle man få mistanke om at man har gått feil 
fordi man ikke har sett noe merke på en stund, snur man og går 
tilbake til det siste merket man så, og leter derifra etter neste 
gule pil. Francés’en er også godt utbygd med hensyn til spise- og 
sovesteder, slik at man kan gå korte eller lange dagsetapper ut fra 
dagsform, helse og ønske. Det er også her man treffer det store 
flertall av pilegrimer, fra alle verdenshjørner. Er man ferdig med 
sovesalperioden i sitt liv finnes det også mange pensjonater og 
hoteller som gjerne huser en pilegrim.

Hva skal man ha med? Minst mulig, svarer vi. Alle «kjekt-å-ha»-
tingene blir ikke brukt, og er unødig dødvekt. Skulle man komme 

Dette er et spørsmål vi av og til får, fra mennesker som har 
lyst til å foreta en pilegrimsvandring.  Vi bruker å svare at 
det er ikke farligere å gå som pilegrim i Spania enn det er 
å krysse en trafikkert gate her hjemme. Oppfører man seg 
ordentlig og bruker sunn fornuft går det greit.

til å savne noe kan det kjøpes underveis. Det anbefales at rygg-
sekken ikke veier mer enn 1/10-del av kroppsvekten, inklusive mat 
og vann for dagen. Vi anbefaler også at man går noen treningsturer 
med ryggsekk og vandresko på forhånd.

Sko er et evig tema, og skohyllene på herbergene gir et godt bilde 
av hva som er «det eneste riktige» å gå med. Vi har sett pilegrimer 
gå i alt fra høyhælte cowboystøvler til flipp-flopps. Det viktigste er 
at skoene passer til din fot, er gode å gå i, og er godt inngått.

Språket er noe som opptar mange, de snakker ikke spansk, og er 
redde for ikke å bli forstått. Det er få spanjoler som snakker annet 
enn spansk. (Og hvorfor skulle de det? Spansk er et større verdens-
språk enn engelsk.) Vår erfaring er at langs Camino Francés kan 
etter hvert mange bareiere og herbergeverter litt engelsk. Har man 
en liten spansk/norsk-norsk/spansk ordbok er det også utrolig hvor 
langt man kommer med substantiv og infinitivformen av verb.

Ville du gått bort til en fremmed løshund på landeveien, for å 
kose med den, her hjemme? Nei. Det vil du ikke i Spania heller. 
De fleste hunder vi har sett har ligget og sovet. De gangene vi har 
møtt hunder på landeveien har vi latt være å se på den, gått på 
motsatt side av veien i forhold til hunden, og så har vi rolig passert 
hverandre.

Dersom man foretar sin pilegrimsvandring langs Camino Francés 
på sommeren trenger man ikke gå alene, selv om man i utgangs-
punktet reiser alene. Man treffer andre vandrere underveis, og kan 
slå følge med dem, for kortere eller lengre tid. Mange gjør det. 
Enslige kvinner på Caminoen nyter stor respekt, både fra andre 
vandrere, og lokalbefolkningen. Det er også ganske befriende å gå 
alene, og ha «lov til» å gå i sitt eget tempo, tenke ferdig en tanke-
rekke uten å bli avbrutt, og gå inn i og ut av sitt eget indre landskap 
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som man selv vil. Om kjæresten ikke vil at 
du skal gå? Tja, det sier vel ganske mye om 
kjærestens behov for å ha kontroll på den 
andre, og bør kanskje være noe å tenke over, 
mens man er på vandring?

Enn om jeg ikke greier å fullføre vandringen 
min? Ja, hva så? Man kan bli syk her hjemme 
også. Man kan få store gnagsår om man går 
fra hytte til hytte i fjellet her hjemme, og ikke 
greie å fullføre den planlagte fjellferien. Men 
gjør det noe? Da avbryter man, reiser hjem, 
og planlegger og forbereder seg til å fortsette 
vandringen ved en ny anledning. Dessuten: 
når er en vandring fullført? 
Når du kommer frem til Santiago, slik du 
planla hjemme? Eller når kropp og sjel og 
sinn forteller deg at «nu er det nok, vi trenger 
ikke gå lenger, vi har oppnådd det vi ønsket»? 
Vi kjenner pilegrimer som hadde planlagt å 
bruke fem uker, men som sluttet etter 16-17 
dager, fordi de hadde funnet det de trengte.

Det er normalt å være spent, og grue seg litt, 
når man skal gjøre noe man aldri har gjort før. 
Men ved litt planlegging går det meste greit. 
For hvert problem du løser har du vunnet en 
liten seier, og du vet at du greier å løse også 
det neste problemet som eventuelt skulle 
dukke opp.

Kom igjen, pilegrim. Caminoene venter på deg! 
Buen Camino.

Bente Berg

Tiramisu – reiser med smak AS
1

VANDRING I 

ITALIA 2018

Tiramisu arrangerer vandreturer på pilegrimsvei, via Francigena, i Italia. I år har 

vi disse vandreturene: 

17.-24. april: Pilegrimsvandring sør for Roma FULLTEGNET

25. april – 2. mai: Vårvandring på pilegrimsvei i Toscana FULLTEGNET

HØST 2018:

18. – 25. september: Pilegrimsvandring sør for Roma

26.Sept – 3. oktober: Pilegrimsvandring sør for Roma

14. – 20. oktober: Sicilia for kropp og sjel

RASK PÅMELDING!

Vi arbeider med ny vandretur på Via Francigena sør for Toscana mot Roma. 

Denne blir satt opp våren 2019.

For påmelding, se www.tiramisu.no

eller kontakt bente@tiramisu.no, tlf. 92455622
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Pilegrim på vei til Lindisfarne:

En følelse av frihet

Slik uttrykker Solveig Magnus Reindal seg om sin første pile-
grimsvandring. Den skjedde i juni 2017, og foranledningen var 
hennes og ektemannen Egils markering av 25 års bryllupsdag.
– Før elsket jeg å gå i fjellet, sier Solveig, men siden 2009 har jeg 
ikke kunnet gå lange turer. Jeg ble operert i ankelen i august 2015 
og går med ankelprotese. Det har vært en langsom opptreningspro-
sess. Gå to timer en dag, vente et par dager, så gå litt igjen, for ikke 
å overanstrenge ankelen. 

Egil har gått pilegrimsveien til Lindisfarne før. Han ønsket at 
Solveig skulle få del i den samme opplevelsen. De vurderte veien 
til Lindisfarne som en såpass vennlig rute at det skulle være mulig 
for Solveig å gjennomføre den.

Det var en test. Jeg visste ikke om jeg kunne gå flere dager 
på rad. Veien til Lindisfarne ble en prøve på om det gikk an 
etter åtte år å komme tilbake til «å kunne gå»-livet. Det var 
en følelse av frihet. Jeg er så takknemlig til Gud.

– Vi inviterte med et vennepar. Det var fint å gå sammen med 
noen, dele opplevelsen med noen og ta opp igjen et gammelt venn-
skap. Vi gikk på gamle stier i livet, og på nye stier i landskapet – 
sammen.

Solveig og Egil la opp reisen så hver dag skulle ha en overkom-
melig strekning. De brukte fem dager på vandringen, ikke fire som 
er mest vanlig. De hadde to-tre tidebønner underveis hver dag. 
Været var overskyet og litt regn. På øya var de en dag ekstra.
Lindisfarne er en tidevannsøy, med alt hva det innebærer av 
veksling mellom turistflom og stillhet.

– Jeg likte godt å være i stillhet på den lille St Cuthberts Island, 
som er mulig å gå ut til fra Lindisfarne ved lavvann, men som er en 
isolert liten øy ved høyvann. Der kunne jeg be, der kunne jeg legge 
av byrdene mine.

Underveis da hun gikk tenkte Solveig mye på munkene. De som i 
utgangspunktet kom fra Irland, men som hadde et hjerte for dette 
folket de levde blant og gikk blant i Northumbria. Hva måtte ikke 

Solveig Magnus Reindal 

Solveig sammen med mannen, Egil 
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munkene tåle av anstrengelser for å gå rundt og gi evangeliet til 
folk – «godt nytt»? Hun synes det gir et sterkt perspektiv til pile-
grimsvandringen at man går der mange har gått før, der mange har 
bedt før.

– Jeg har alltid vært glad i fjellet, men etter hvert lengtet jeg etter 
å gå pilgrim. Dette ble særlig aktuelt etter en lengre periode med 
dårlig helse og en ankel som gjorde meg ufør for lengre turer. 
Den store forskjellen på fjellvandring og pilegrimsvandring er nok 
at som pilegrim blir jeg del av en tradisjon, her har mange gått før 
meg og bedt. Her har folk påkalt Gud gjennom århundrene. De 
salmene jeg synger, de tidebønnene jeg ber, blir en liten del av det. 
Jeg går sammen med noen, også på tvers av tiden.

– Ankelen tålte pilegrimsvandringen. Det ga meg en enorm frihets-
følelse. Og en dyp takknemlighet over at jeg kan gå, sier Solveig 
Magnus Reindal.

Anne Kristin Aasmundtveit: St Cuthbert

70 17 90 00  //  plussreiser.no
 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pilegrimsvandring

01.10.2018 // 11 dager
Turteam: Kjersti Marken & Erhard Hermansen
Start fra fjell-landsbyen O’Cebreiro (1300 moh).
Vekslende landskap, rikt på kloster, katedraler, 
middelalderbyer og gamle steinbruer. 

Pris fra 18 950,-

Pilegrimstur på sykkel

19.05.2018 // 8 dager
Turteam: Kjell Harald Otterlie & Geir Langen
5 dager på sykkelsetet. 275 km. Vakker natur, 
middelalderbyer og sosialt samvær. Følgebuss. 
Start i Ponferrada. Etapper fra 35 til 84 km.

Pris fra 16 900,-

St Cuthbert
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En annerledes pakketur der gjestene ikke bare skal oppleve 
Italia fra et bussvindu. Ved å vandre gjennom landskapene 
får gjestene ekte og autentiske opplevelser. De ser, hører, 
kjenner lukter og opplever landet på kroppen. De løftes litt 
ut av hverdagen. Derav navnet Tiramisu.

Bente Thurmann-Nielsen (til venstre) sammen med reiselederne 
Kjell Helle-Olsen og Marianne Schibbye Bergesen

Bente Thurmann-Nielsen er daglig leder i Tiramisu. Kjærlighets-
forholdet til Italia går langt tilbake i tid, fra da hun tilbragte fire år 
av ungdomstiden der, lærte språket og ble interessert i landet. Hun 
var blant annet tilknyttet Nordisk center for Restaurering i Firenze, 
som ble opprettet som et hjelpeprosjekt etter den store flommen 
i Firenze i 1966.  Dette var hennes første ordentlige jobb, og hun 
forelsket seg i landet. 

Hun kom hjem til Norge, og etter mange år i skoleverket begynte 
hun å arrangere litterære turer til Roma. Disse arrangeres fortsatt, 
nå i samarbeid med Edvard Hoem. Alt i 2013 begynte Bente med 
vandringer på pilegrimsvei.  
 
– De gamle veiene har alltid fascinert meg, og i Italia er det gjort 
et stort arbeid med å merke og tilrettelegge disse de siste årene. 
Lise Foss, som har skrevet mange bøker om Italia, hadde alle-
rede i 2013 vært med som reiseleder på flere turer, og nå arbeidet 
hun med «Via Francigena  -  i pilegrimsspor gjennom Italia». Vi 
dro sammen på research og startet vår første vandring gjennom 
Toscana, først de fem milene fra San Gimignano til Siena og de 
siste dagene i Orciadalen. Etter det har det blitt mange vandringer, 
forteller Bente. 
 
Turleder på vandreturene i Tiramisu er Kjell Helle-Olsen, tidligere 
daglig leder i Stavanger Turistforening, sammen med kona Kari. 
Kjell er raus og inkluderende, en kunnskapsrik forteller, og tar 
flotte bilder. Det har blitt mange fine turer, som alle er ulike, for 
konseptet utvikles stadig. 

Tiramisu betyr «løft meg opp»

– I 2017 vandret vi for første gang på pilegrimsvei fra Roma og 
sørover, de siste fire dagene i Puglia. Vi starter med å vandre fra 
Petersplassen ut Via Appia Antica, deretter til Nemi, kjent for 
Dianas tempel, som skulle være et av oldtidens underverker. Den 
fjerde dagen blir vi kjørt litt sør for Bari i Puglia og fortsetter å gå 
på Via Francigena, Via Traiana og Via Appia, de fleste vandringene 
sørover går langs Adriaterhavet, sier Bente. 

Tiramisu – reiser med smak AS er en liten turoperatør som holder 
til på en fjellgard i Ryfylke i Rogaland. Her, blant sauer og kyr, blir 
Italiaturene planlagt og administrert.  Nå planlegges det å binde 
turene langs Via Francigena sammen ved å lage en vandring langs 
pilegrimsleden sør for Toscana mot Roma. Denne første turen blir 
arrangert våren 2019.
 
Det sies at djevelens fiende er fysisk aktive mennesker.

KM
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den langsomme reisen ...

Santiago de Compostela
Merlot Reiser tilbyr et ferdig opplegg for pilegrims-
vandring til Santiago de Compostela. Den 1465 km 
lange strekningen fra Le Puy til Santiago er delt opp  
i 11 deler på ca. en uke hver, og den portugisiske 
veien fra Porto til Santiago er delt opp i to deler. 
I tillegg kan du også gå turen fra Santiago og helt  
ut til havet ved «verdens ende» Fisterra. Du bor  
på hoteller underveis, med frokost og middager,  
og bagasjen din blir kjørt fra hotell til hotell. 
For mer informasjon, se www.merlot.no 
eller ring oss på tlf. 22 40 47 47.

Dette er en brilliant kombinasjon.
 
Barna har fra naturens side pilegrimens 
nysgjerrighet, utholdenhet og åpenhet. 
De kan fint gå to mil om dagen bare 
de får riktig motivasjon fysisk og 
psykisk. Bentes snacks, Kjerstis grove 
knekkebrød eller Grys caféstopp og 
proviantering med restemat kan gjøre 
susen. Det viktigste er å sørge for at 
barna får nok energipåfyll underveis. 

Barn fra 6-7 års alder vil ha stor glede 
av en pilegrimstur, enten som dagstur, 
ukesvandring eller langvandring.

Barn og ungdom ser ofte verden med 
andre øyne, og en vandring sammen 
med barn kan tilføre oss voksne andre 
perspektiver og opplevelser underveis 
enn det vi ellers ville fått.

Barn og pilegrim
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Jeg går opp en grusete bakke i svarte joggesko og rosa  
sokker. Det er ingenting jeg skal rekke, ingenting jeg skal 
nå. Det eneste jeg skal gjøre, er å høre mitt eget hjerte slå.

Pilegrimsveien til Santiago de Compostela:

Inn i det hellige

Pilegrimsveien mot katedralen i den nord-spanske byen Santiago 
de Compostela har eksistert i mange herrens år. Ja, i over tusen år 
faktisk. Historien forteller at relikviene etter apostelen Jakob, som 
skal ha tilbragt tid i området mens han levde, er gravlagt under 
katedralen. Mirakler sies å ha funnet sted på stedet, og sakte men 
sikkert ble veien til Santiago tråkket opp. Veien mot det hellige.

På vei mot stjernens egn…
Selv om en pilegrimsvandring i prinsippet skal begynne rett 
utenfor din egen dør og avsluttes ved reisens mål, ville det blitt litt 
i lengste laget for min del. De fleste moderne pilegrimer utfører 
uansett vandringen over flere år. Fem dager får holde. Hvordan vil 
det bli å gå to mil om dagen? Min medvandrer, Carlo fra Australia, 
beroliger meg over sms før vi møtes: 

- Det er ingenting vi skal rekke. Det handler om øyeblikket,  
skriver han. 

Det passer meg bra. Det er jo i grunn i øyeblikket vi virkelig 
kan kjenne at vi lever, er det ikke? Når Carlo møter meg i den 
lille spanske byen Ribadeo noen dager senere, er det mørkt, og 
stjernene gnistrer på himmelen. Han har allerede gått i over en 
uke. Neste morgen begynner vår felles pilegrimsferd på vei mot 
Santiago de Compostela, eller ”Sankt Jakob i stjernens egn”,  
som navnet betyr. 

En vei til friheten…
Det finnes mange veier til den store katedralen i Santiago de 
Compostela. Ja, det kan virke som om nesten alle veier i Spania 
fører dit. Kamskjell-symbolet og de karakteristiske gule pilene 
viser veien mot målet i et nettverk av vandringsstier spredt over 
Spania og omegn. Dette er første gangen Carlo går denne nordlige 
ruta, som er sagt å være den vakreste. Tidligere har han gått mange 
av veiene mot Santiago. Det er allikevel den aller første turen, i 
2011, som står spikret fast i minnet hans. På en måte reddet den 
livet hans:

Jeg opplevde å kjenne på en dyp kontakt med mitt høyere selv. 
Noe som er større enn meg, den spirituelle delen av meg, kan 
man vel si. Det var bare meg og mitt ”skilpaddeskjell”.  
Det gav meg en sterk frihetsfølelse, forteller han.

På den tiden hadde Carlo nylig gått gjennom store traumatiske 
hendelser knyttet til psykisk helse, og opplevde at han hadde mistet 
den klare idéen om hvem han var. Det hjalp ”camino´en”, eller 
veien, ham med. 
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For meg var det som å smake på en liten bit av Utopia. Idéen 
om at vi alle kan leve i harmoni. At det går an å leve enkelt, 
møte mennesker fra alle verdens land, spise god mat sammen og 
bevege oss i Guds frie natur hver eneste dag, sier han. 

Å gå pilegrimsveien mot Santiago er frihet for Carlo. For første 
gang i hele sitt liv, kjente han seg helt fri.

Det er i motbakke…
På vår felles ferd befinner vi oss i den lille byen Mondoñedo etter 
et par dagers gange. Her flyr svalene lekende i luften idet solen 
sender sine morgenstråler over taket på den store katedralen. Noen 
av innbyggerne sitter på kaféen og drikker kaffe, mens et par 
biler kjører over plassen idet vi svinger oppover og ut av byen. 
Etter en time i akutt oppoverbakke, støter vi på det lille herberget 
”O Bisonte de Maariz”, som drives av kunstneren Karmen ”Zili 
Katova”. To tyske jenter sitter og drikker kaffe på den lille 
uteplassen foran huset. De kan ikke skryte nok av støtten spanjo-
lene gir dem, som pilegrimer, underveis. Men noen av de andre 
medvandrerne de har møtt, derimot…

Noen pilegrimer klager alltid over ting, over alle oppoverbak-
kene for eksempel. Men oppoverbakker er jo også en del av 
livet, sier den ene jenta. 

 
For er det ikke sånn det er? Pilegrimsveien viser oss bare ting 
om vårt eget liv. Om livets kontraster. Før vi går får vi stempel i 
pilegrimspassene våre, det obligatoriske dokumentet som gir deg 
tilgang til en seng i rene, billige og fine herberger hver eneste natt. 
Fulle av iver fortsetter vi oppover alle bakkene mot neste landsby 
på veien mot målet.

På sommerfuglvinger…
Det er ikke bare vi som kjenner oss fulle av iver på pilegrimsveien 
mot Santiago. Langsmed landeveien flyr gule sommerfugler. De 
danser og leker og flagrer i fryd. Carlo er ikke overrasket. Den 
første gangen han gikk til Santiago, var det også mange sommer-
fugler som fulgte ham og de andre pilegrimene han gikk sammen 
med:

En av dem jeg vandret med, fortalte meg at sommerfuglene er et 
tegn på at gamle sjeler viser oss veien til Santiago de Compos-

tela. Sjelene sies å være pilegrimer som døde på sin vei mot 
Santiago i middelalderen, sier han.

Om det er sommerfuglene, kamskjellene eller de gule pilene som 
hjelper oss mest, er ikke godt å si. Etter fem dagers vandring står vi 
i alle fall helskinnet på en bussholdeplass i Bamondo og tar farvel. 
Carlo skal gå videre mot Santiago til fots. Jeg skal til Roma, byen 
der alle veier virkelig sies å føre til. Ti mil har jeg gått. På en times 
tid er like mange mil tilbakelagt med bussen, og jeg er framme i 
Santiago de Compostela.

Det hellige
Med regnet dryppende fra en grå Santiago-himmel, finner jeg veien 
til den hellige katedralen. Selveste målet for pilegrimene på denne 
veien helt siden middelalderen. Hvordan følte de det, pilegrimene 
som kom hit da? Ble de tilgitt alle sine synder etter en sånn stra-
basiøs tur? Ble de ansett som mer hellig enn andre? Noen sier at 
en pilegrimsreise er et symbol på å reise tilbake til vår essens, til 
kjernen vår. Ja, til sjelen selv. At den ytre reisen vitner om en indre 
reise. Et møte med det hellige i oss selv. 

Jeg trer inn i katedralen og lar lukten av røkelse fylle meg. Det 
slår meg at det ikke er her jeg kjenner kontakten med det hellige 
aller mest. Jeg kommer på hva Carlo sa til meg. ”Det er øyeblikket 
som teller. Øyeblikkene underveis på vandringen. Ikke målet i seg 
selv”. Og med ett husker jeg sommerfuglen som lekte langs lande-
veien. Kuene som drøvtygget seg gjennom de spanske slettene. 
Den lille fuglen som satt så fortumlet på veien, og lot hjertet rase 
til den fikk summet seg, og igjen kunne fly høyt, høyt opp mot 
himmelen en gang i oktober.
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Jeg ser opp mot katedralens tak 
og sender en tanke til den lille 
fuglen som berørte meg sånn: 
Syng i hjertet mitt, du lille fugl. La 
vingene dine føre meg opp, opp mot 
himmelen og inn - inn i det hellige.
 
Tekst og foto: Ingrid Aa. Østang

 

Ingrid Østang (37) er en Oslo-basert 
skribent, sanger/artist og kunstner.
Hun er opptatt av det hellige som bor i 
alt som lever. 
I år kommer hun ut med sitt første 
album på norsk.
For mer informasjon,  
se www.ingrid-ostang.strikingly.com

Jakobs reiser
Jakobs reiser tilbyr tematurer og medlemsreiser til ulike 
destinasjoner som er av religionshistorisk interesse, ofte 
dreier det seg om pilegrimsmål. Turen vi skulle hatt til Malta 
i påsken er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte, 
mens vandringsturen til Lindisfarne fra 22. til 30. juni  
allerede er fulltegnet. 

Følg med på nettsiden vår,  
www.pilegrim.no for mer informasjon om reisene våre. Frivillige på 

pilegrimskontoret 
Pilegrimsfellesskapet St Jakob drives på frivillig basis. Bladet du 
holder i hånda blir skrevet av frivillige, og vi driver et kontor med 
frivillige hjelpere. 

Pilegrimer og andre interesserte besøker oss hele året for å få råd 
og tips om pilegrimsvandringer og pilegrimsreiser. Her er noen av 
de frivillige på kontoret i gang med å planlegge vårens innsats.
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Egeria reiste på kryss og tvers i Det hellige land 

Ita av Kilkenny – prinsessa som ble nonne

Egeria, eller Silvia som hun også noen ganger blir kalt, var en 
adelsdame fra Spania eller Sør-Frankrike. Det sies hun er født i 
El Bierzo i Galicia. Hun er belest og opplyst, og besøker hellige 
steder hun kjenner fra Bibelhistorien. Egeria er i Jerusalem og 
Betlehem, og legger også ut på vandring i Sinai og Egypt.  

Alt hun opplever, skriver hun om på latin i brev til sine søstre 
der hjemme. Om dette er søstre, som i «sisters in faith» eller om 
det betyr at hun var nonne, vet vi ikke. Kristne i dag kaller også 
hverandre ofte for brødre og søstre. Brevet er kjent som Peregrina-
tion ad Loca Sancta, begynnelsen og slutten har gått tapt, men fire 
måneder er fortsatt bevart. 
 
Egeria var langt fra å være den første pilegrimen, ei heller den 
første kvinnelige pilegrimen, men hun er den første som har 
dokumentert sin pilegrimsreise for ettertiden med et såpass 
omfattende reisebrev. Det som er interessant for oss er at under 
hele middelalderen var det nesten like mange kvinner som la ut på 
langvandringer som menn, på tross av alle farene som fantes den 
gangen.  
 
Egeria forteller om festen Encaenia, for å feire at Helena hadde 
funnet igjen korset som Jesus hang på femti år tidligere. Hun 
forteller om mennesker fra alle verdenshjørner som kommer for 

Den Hellige Ita ble født i Drum i det nåværende grevskapet 
Waterford i Sør-Irland. Vi vet ikke når hun er født, men hun døde 
sannsynligvis omkring år 570. Hun het opprinnelig Deirdre, og 
navnet Ita kommer av iota og betyr «tørst etter hellighet». Det ble 
gitt henne på grunn av at hun så åpenbart tørstet etter hellighet. Fra 
hun var bitteliten hadde hun syner og overnaturlige evner.  
 
Legenden forteller at hun var av kongelig blod, og at faren hadde 
en frier til Ita som var både fornem og velstående. Faren motsatte 
seg hennes ønske om å avlegge kyskhetsløfte. Hun fastet og bad i 
tre dager, og fikk hans samtykke til et liv i kyskhet etter at engler 
hadde vist seg for ham i en visjon. Senere flyttet Ita etter at englene 
hadde pekt det ut for henne, til Hy Conaill ved foten av fjellet 
Sliabh Luachra, sørvest i grevskapet Limerick. Her bygget hun opp 

Hun er en av historiens tøffe kvinner og legger ut på reise 
mellom år 381 og 384. Vi vet ikke om hun kom hjem igjen.

Nest etter Brigid er Ita den viktigste kvinnelige helgen i  
Irland. Hun er kjent som fostermor for de irske helgenene 
og skal ha hatt overnaturlige evner fra hun var bitteliten.

et kloster som vi kan se ruinene av i dag. Graven hennes er stadig 
pyntet med blomster.  
 
Her laget hun også i stand en skole for gutter, og en av hennes 
elever var Den Hellige Brennan. I Limerick tjente hun sin Gud 
og fikk sine syner fra Den hellige ånd. Mennesker kom til henne 
fra mange kanter av landet og fikk hjelp.  Det står skrevet at hun 
hadde profetiske syner og kunne se fremtiden. Hun helbredet syke 
og oppvekket folk fra de døde. Med profetiske syner kunne hun 
for eksempel vite at en mann som hadde fått hogget hodet av i 
kamp, skulle bli far. Hun klarte å få hodet på igjen, mannen våknet 
fra de døde, og ble far til en gutt som vokste opp hos Den Hellige 
Ita. Han var Mochoemog, den hellige abbeden som byen Liath er 
bygget til ære for. 
 
Ita er kjent som fostermor for de irske helgenene og hennes festdag 
er 15. januar. Du kan lese hele helgenvitaet til Ita fra Irland, i 
boken Helgener fra vest av Jan Schumacher.  

KM

å se hvor det skjedde. Hun beskriver innvielsen av det som i den 
vestlige kirke er blitt kjent som Gravkirken. Hun opplever at det 
hellige fortsatt er nærværende på disse stedene hun har lest om.  
  
La oss høre Egeria selv fortelle om hvordan det var å komme til 
Sinai-fjellet. Det var hugget trapper i fjellet: 
De er harde å klatre. Du kan ikke gå rundt og rundt dem, de går 
forsiktig oppover i spiraler, men rett etter hverandre som om du 
går oppover en vegg, og deretter rett ned til foten til du når foten 
av hovedfjellet, Sinai selv. Her da, tilskyndet av Kristus vår Gud, 
og støttet av bønnene til de hellige menn som fulgte oss, gjorde 
vi den store anstrengelsen å klatre opp. Det var ganske umulig å 
ri oppover, men selv om jeg måtte gå til fots var jeg ikke bevisst 
anstrengelsen, faktisk hadde jeg knapt merket den på grunn av 
Guds vilje, jeg kunne se mine håp bli sanne ...

KM



30

Et lynnedslag forandret verden

Jeg ble med på en reise som jeg aldri trodde jeg skulle foreta. 
Luther og reformasjonen har ikke interessert meg. Men en reise 
med Eivind Luthen og Pilegrimsfellesskapet har mange bonus. Det 
åpner opp for nye innfallsvinkler og bruk av sansene.

Lynet slo ned like ved den unge Martin Luden, på veg fra foreldre-
hjemmet og tilbake til studiestedet. Herr Martin trodde han skulle 
dø, og ropte ut i sin redsel et løfte til Gud: ”Dersom du redder meg 
skal jeg bli munk!” 

Noe av hans sterke personlighet kommer fram allerede her, synes 
jeg, for allerede få dager senere banket han på klosterets port og ba 
om å bli munk. Sitt løfte til Gud måtte han holde!
Faren ble rasende! For Martin ble til og med tiggermunk. Det var 
en skam! Men Martin måtte følge sin overbevisning, og dette ser vi 
følge ham hele livet, på tross av ofte tøffe konsekvenser.

”Et lynnedslag forandret verden”- Dette er min konklusjon 
etter fire dagers reise i ”Luthers fotspor” sammen med 
Luthen og Pilegrimsfellesskapet St Jakob.

Jo, lynnedslaget ble en aha-opplevelse for meg. Det var der det 
hele startet, langt ute på jordene, der vi også vandret rundt en 
snøføykende desemberdag. Reformasjonens startpunkt, lynned-
slaget som forandret unggutten Martin Luden, og ved ham hele 
Europa og videre mye av verden. 

En ny aha-opplevelse fikk jeg i Augustiner-klosteret der Martin 
holdt til i 7 år. Hver fredag møttes alle munkene for å bekjenne 
sine synder i alles nærvær og for skriftefaren. Den enkelte fikk 3 
minutter på å ramse opp det de hadde feilet overfor Guds lov siden 
sist. Herr Martin trengte 2-3 timer hver uke! Ja, en gang brukte han 
6-7 timer. Den unge munken ble en påkjenning for sin skriftefar! 
Men også her ser vi Luther sin spesielle og sterke personlighet og 
nidkjærhet, hans detaljrikdom og dype anfektelse og syndserkjen-
nelse overfor Gud. ”Gud har gitt oss loven, jeg bryter loven. Gud 
er rettferdig, jeg blir straffet”.  Alt måtte fram i lyset til irriterende 
nøyaktighet for de andre, men Luther var midt i den kampen og 
den prosessen som skulle forme han til å bli en av de viktigste 
personer som har levd i Europa. 

Etter 7 år ble den unge Martin Luden ordinert til prest. Hele fami-
lien hans var til stede ved den store høytiden i klosterkirken. For 
første gang skulle han forrette nattverden. Martin var så grepet av 
stundens alvor og hellighet at han sølte noe av nattverdvinen, Jesu 
blod, på gulvet. Faren ble rasende! ”Du greier ikke dette engang!” 
Men det var Martins nærhet til Gud, hans inderlighet og tro, som 
berørte ham så sterkt foran alteret. 

Dette ble aha-opplevelse nr 3 på reisen: Martin Luthers inder-
lige forhold til den hellige Gud. Men samtidig var han så smer-
telig bundet og ufri i forhold til Guds lov. Og han så hvordan folk 
led og trellet under lovens byrder og pengesluket i ”privatøkono-
mien” som de geistlige sørget for. 

Og så: ENDELIG, ENDELIG! Etter lang indre kamp kom han 
etterhvert fram til, og ble overbevist i sitt hjerte, om at han var 
befridd fra syndene, uavhengig av seg selv. Det var rett og slett en 
gave til ham fra Gud pga Jesus. Dette ble en slik befriende oppda-
gelse at han forandret etternavnet sitt fra Luden til Luther. Det er 

Denne steinen er satt opp på stedet der Luther opplevde tordenværet 

Møtesalen i Augustinerklosteret – stedet for bekjennelser
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tatt fra et gresk ord og betyr Den befriede. Det boblet over inni  
ham og sprengte på slik at han ikke kunne holde denne sannheten 
for seg selv!
 
Dette ble enda en ny aha-opplevelse for meg på turen: Martin 
Luthers enorme glede over å være fri trelldommen under loven! 

Det førte til farlige situasjoner når han etterhvert sa kraftig ifra! 
Folk sto ham etter livet, men han ble reddet av sin venn kurfyrsten 

Luthers arbeidsrom på borgen Wartburg

Rosebildet i glassmaleriet i klosterkirken i Erfurt. Dette er utgangs-
punkt for den kjente Lutherrosen 

som ”kidnappet” ham til Wartburg, stedet som er kjent for at det 
var her Luther oversatte Bibelen til moderne tysk. Og den detalj-
rikdom og nidkjærhet som gikk igjen da han bekjente sine synder i 
klosteret kommer nå til uttrykk i hans dyktige språkarbeid.
 
Og ja, et nytt aha! etter at vi kom hjem. Ein festes Burg is unsere 
Gott - Luthers beste salme og sterkeste, selvsagt fordi han hadde 
opplevd Wartburg. Denne solide borgen oppå fjellet som det sikre 
tilfluktssted når fiender sto ham etter livet.
 
Sinn og hjerte er fullt av mye spennende, interessant og flott etter 
Luther-turen, og så var det hans kjære Katharina von Bora da, som 
han slett ikke ville gifte seg med, men som ble hans svært gode 
støtte og medhjelper. Og deres hjem var det tidligere klosteret hvor 
Luther til slutt var den eneste som bodde, pga av hans reformato-
riske tanker. De andre munkene hadde flyttet ut. Så fikk han dette 
klosteret i gave, og giftet seg med en nonne han reddet ut i en 
fisketønne fra et annet kloster.!!

Jo, her var mye humor også i Lutherhistorien.
Og massevis av takk fra meg som fikk være med!
 
Solveig Roll-Hansen Flugstad
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Hildegard von Bingen

Hildegard av Bingen ble født i 1098, i Bermersheim von der Höhe, 
i dagens delstat Rheinland-Pfalz. Datoen er ukjent, men man vet 
det var på sommeren, mellom 1. mai og 17. september. Hennes far 
var grev Hildebert av Bermersheim, moren het Mechtildis, og var 
av finere bondeslekt. Hildegard var deres tiende barn. Ved fødselen 
var hun nesten gjennomsiktig å se til, og strevde både med å puste 
og med å gi lyd fra seg. Moren lovde at dersom hun vokste opp 
skulle hun gies til kirken, som tiende. 

Hildegard vokste opp, og allerede som treåring hadde hun sine 
første visjoner. Foreldrene var redde for at disse synene skulle 
bli kjent, da de tross alt kunne være djevelens verk. Da hun ble 
åtte år ble hun derfor overført til et kloster, sammen med sin 
16-årige slektning Jutta av Sponheim. Jutta hadde frivillig valgt å 
la seg mure inne i en celle i klosteret Disibodenberg (et benedik-

Allerede som treåring hadde hun sine første syner, da hun 
var åtte ble hun sendt i kloster. Det ble starten på et langt og 
meget aktivt liv, og det engasjerer mennesker også i dag - 
etter nesten 1000 år.

tiner-munkekloster), med en tung kjetting surret rundt kroppen, 
og en grov striekjortel som eneste påkledning. Hildegard bodde i 
nabocellen, og hadde en adelig enke med som tjener og selskaps-
dame. Jutta lærte Hildegard å lese og skrive, lærte henne litt latin, 
og musikk og håndarbeid. Som 15-åring avla Hildegard sine evige 
løfter. 

Jutta var, som Hildegard, en visjonær, og mange kom for å søke 
råd hos henne. Med tiden dannet det seg en disippelflokk av unge 
adelige kvinner, som etter hvert trådte inn i klosteret. Klosteret var 
opprinnelig et munkekloster, men under Jutta og Hildegard fikk 
man en nonneavdeling der. Da Jutta døde i 1136 ble Hildegard 
enstemmig valgt til abbedisse av nonnene, og abbeden utnevnte 
henne til priorinne. Hildegard ble en kontroversiell leder, da hun 
ofte var uenig med abbedens styre. Hun lempet også på mange av 
de strenge reglene i klosteret – som blant annet selvpisking, og 
reduserte lengden på mange av de svært lange bønnene som ble 
brukt under gudstjenestene. Hildegard forkynte at kristen tro var 
livsbejaende, og fylt av glede.

Dagens Hildegard-kloster
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Fra treårsalderen, og resten av livet, hadde Hildegard mer og 
mindre regelmessig visjoner. Som barn forklarte hun det med 
at hun hadde «sett skyggen av Det levende lys». Som voksen 
forklarte hun at hun gjennom de fem sansene (syn, hørsel, smak, 
lukt, berøring) så alle ting i Guds lys. Hildegard fryktet at hennes 
brødre og søstre i klosteret ikke ville tro henne, og gjøre henne til 
latter, så den eneste hun fortalte om sine visjoner til var Jutta. Jutta 
informerte en av munkene, Volmar, som etter hvert ble Hildegards 
lærer, gode venn, og senere sekretær. 

Hildegards visjoner handlet ofte om Kristi kjærlighet, Guds rikes 
uendelighet, engler, djevelen og helvete. Da hun var 42 år ble 
visjonene voldsomt sterke, og én var en instruks fra Gud om å 
skrive ned det hun så og hørte under synene. Hildegard nølte, og 
ble fysisk svært syk. Til slutt, etter mange og lange sykdommer, 
og etter påtrykk fra en av nonnene, og hennes gode venn Volmar, 
bestemte hun seg for å skrive ned visjonene, og opplevde da å bli 
frisk. Hun var imidlertid fortsatt usikker på om denne instruksen 
virkelig var fra Gud, og skrev til den hellige Bernhard av Clair-
vaux. Han beroliget henne med at hun trygt skulle skrive ned sine 
visjoner. Disse to brevene er bevart. Hun fortalte deretter sin skrif-
tefar om synene, og ga ham tillatelse til å informere abbeden. 

I løpet av de neste 10 årene skrev Hildegard ned sine visjoner, og 
sine teologiske og antropologiske tanker og ideer. Hun behersket 
ikke skriftlig latin, så hun dikterte til Volmar, som også illuminerte 
flere av tekstene hennes, etter hennes syner. Originalmanuskriptet 
til visjonene forsvant dessverre i løpet av Annen verdenskrig, men 
det finnes en kopi fra 1939 i klosterkirken i Eibingen. I tillegg 
skrev hun kommentarer til evangeliene, den athanasiske trosbe-
kjennelse, og Benedikts regel. Hun skrev også om medisin, bota-
nikk, fysikk og astrologi. Alle hennes verker vitner om en omhyg-
gelig iakttagelse og observasjon. Et sitat fra hennes hovedverk er: 
«Du forstår så lite av det som er rundt deg, fordi du ikke bruker det 
som er inni deg.»

Mange trodde på Hildegards visjoner, andre hevdet at det hele var 
djevelens verk. Pave Eugenius III leste skriftene hennes, og skrev 
et brev til henne, der han var lykkelig over de tjenester himmelen 
ga henne, og ga henne tillatelse til å publisere alt Den hellige Ånd 
viste henne. Samtidig advarte han henne mot å bli hovmodig. 
Pavens godkjenning styrket hennes politiske betydning, og hun 
korresponderte med både geistlige og verdslige maktpersoner. 
Rundt 300 dokumenter er bevart. 

Nonneavdelingen i klosteret var etter hvert blitt så stor at Hilde-
gard ønsket å flytte til Rupertsberg ved Bingen. Abbeden ville 
ikke gi sin godkjenning til dette, da klosteret nøt godt av hennes 
ry. Hildegard ble da syk, og lam, men det var først da abbeden ble 
alvorlig syk, og ikke kom ut av sengen, at han til slutt godkjente 
flyttingen (1147). Dette klosteret tillot kun kvinner av adelsstanden 
å avlegge løfter som nonner. Hun fikk mye kritikk for dette, og 
kjøpte derfor i 1165 augustinerklosteret i Eibingen. Der tillot hun 
ikke-adelige kvinner å tre inn. 

I tillegg til sine teologiske og visjonære skrifter var Hildegard 
svært legekyndig. Hun hadde en stor kunnskap om urter, og hennes 
klostre hadde store urtehaver til medisinsk bruk. Hennes skrifter 
om urter studeres også i dag, og hun hadde ry som sin samtids 
største lege. Hildegard innså viktigheten av et sunt kosthold, mode-
rasjon og hvile, og var tydelig på hvor viktig det var å behandle 
hele legemet, ikke bare symptomene. Hun hevdet at menneskers 
åndelighet var nær knyttet til deres fysiske tilstand. 

Hildegard var ikke bare en visjonær nonne, en klosterleder, en 
forfatter og en lege, som brevvekslet med – og refset – samtidens 
verdslige og kirkelige ledere. Hun var også en stor komponist. 
Hun har blant annet skrevet og komponert musikk til 77 hymner, 
et Kyrie og et dramatisk syngespill, i tillegg til en hel del mindre 
verker. Hennes musikk spilles fortsatt, og i 2017 utga Sony hennes 
verker i en samling på ni CD-er. Flere av hennes musikalske verk 
har i moderne tid høstet flere forskjellige priser.

Hildegard var i hele sitt liv svært aktiv. Da hun var i 40-årene 
begynte hun å skrive, og flyttet nonneklosteret fra Disibodenberg 
til Rupertsberg ved Bingen. Dette klosteret lå ved Rhinen, og 
hun fikk da nærkontakt med det pulserende liv omkring seg, og 
førstehånds nyheter. I 50-årsalderen var hun aktiv med bokskriving 
og komponering, og hadde en omfattende korrespondanse med 
maktpersoner, der hun åpent kritiserte både politikkens og religi-
onens grusomheter (som for eksempel inkvisisjonen). Hildegard 
var på samme tid både dypt praktisk og dypt visjonær. Da hun var 
i 60-årsalderen grunnla hun sitt andre kloster, i Eibingen. I tillegg 
begynte hun å reise rundt og preke på markedsplasser, da kvinner 
ikke hadde lov til å forkynne i kirker.

Hildegard døde fredelig i sitt kloster i Rupertsberg, den  
17. september 1179. Hun var da 81 år gammel.

Klosteret Disibodenberg ble oppløst som følge av reformasjonen, 
og er forfalt. Klosteret Rupertsberg ble ødelagt av svenskene 
i 1632 (under tredveårskrigen). Nonnene flyttet til klosteret 
Eibingen, som ble oppløst i 1803. En fløy av klosteret er bevart, og 
likeså klosterkirken, som i dag er sognekirke for stedet Eibingen. 
Kirken er også valfartskirke, da skrinet med Hildegards relikvier 
befinner seg der. 

Men Hildegards ånd døde ikke. I en tid da Hildegard omtrent var 
glemt og ukjent for resten av verden ønsket prins Karl av Lowen-
stein at hennes ånd skulle leve videre i det området hun tidligere 
hadde levd og virket. På en høyde med utsikt over byene Rüdes-
heim og Bingen bygget han i årene 1900-08 et praktfullt kloster. 
Deretter kontaktet han et benediktiner-nonnekloster i Praha, og ga 
dem et tilbud de ikke kunne avslå. Dersom en gruppe kunne tenke 
seg å flytte, kalle klosteret opp etter Hildegard, og leve et liv etter 
hennes ånd, ville han gi dem bygningen. En gruppe nonner flyttet, 
og på sin stillferdige måte ærer de Hildegards minne: de synger 
hennes sanger, leser hennes bøker, forsker på historien om henne, 

Statue av Hildegard Merke på pilegrimsveien til 
minne om Hildegard 
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og tar imot pilegrimer som oppsøker klosteret; noen for et kort 
besøk, andre for en lengre retrett. I dag bor det rundt 80 nonner i 
Benediktinerklosteret St. Hildegard. I tillegg til herbergedrift driver 
klosteret en rekke bedrifter som støtter samfunnet, som blant annet 
vinproduksjon og restaurering av bøker. 

Det finnes flere pilegrimsruter i det området Hildegard von Bingen 
levde og virket. En av dem kalles Hildegardruten, og er en knapt 7 
km lang pilegrimsrute gjennom vingårder, via den gamle kloster-
kirken i Eibingen, og frem til dagens kloster. Opplysningsskilt og 
vakker panoramautsikt gir opplysninger om Hildegards liv og land-
skapet hun levde i. Flere av Jakobsrutene berører Hildegardruten, 

Hildegard mottar åpenbaringer. 
Bildet er en kopi fra et gammelt 
maleri

men der Jakobsrutene er merket med gule piler og kamskjell, er 
Hildegardruten merket med nonneskilt.

Til tross for at pave Benedict XVI i en tale omtalte henne som 
Santa Hildegard, har hun aldri blitt offisielt utnevnt til helgen. 
Likevel ble hun allerede mens hun levde æret som helgen, og hun 
har i alle år blitt feiret som det. Hennes festdag er 17. september. 
Pave Benedict utnevnte henne i 2012 til kirkelærer, en ære som 
bare gies til hellige personer hvis liv og lære ansees som svært 
viktig. Hildegard er den fjerde kvinne som ble denne ære til del. 
De tre andre er Teresa av Ávila, Katarina av Siena og Therese av 
Lisieux.

Den danske forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen har skrevet 
to bøker om Hildegard, der hun skildrer hennes liv og virke fra 
fødsel til død. Det er også laget en film om Hildegards liv.

Så lar vi Hildegard få det siste ordet, med et utsnitt fra et av hennes 
brev:
Gå gjennom ydmykhetens dal og kjenn fred. Forlat ditt gigantiske, 
vanskelig-å-tilfredsstille ego. En grådig selvtillit er kun et bratt 
fjell du vil oppdage er farlig å bestige. Det er også vanskelig (om 
ikke umulig) å komme ned fra slike høyder, og uansett er toppen for 
liten for fellesskap. Fokuser i stedet på kjærlighetens vidunderlige 
hage. Plukk ydmykhetens og sjelens enkelthets blomster. Studér 
Guds tålmodighet. Hold dine øyne åpne. 

Bente Berg

Irsk/galisisk samarbeid om Celtic Camino 

Nå er det i gang et samarbeid mellom den irske 
St. Jakob-foreningen og pilegrimskontoret 
i Santiago de Compostela om å opprette en 
Celtic Camino. Pilegrimer kan gå de første 25 
kilometerne (eller mer) i Irland, og fortsette 
leden de siste75 kilometerne fra A Coruña.  
 
Katedraldekan  i Santiago, Don Segundo 
Pérez, har bedt Camino Society Ireland, som en offisiell interna-
sjonal caminoforening, om å sørge for sertifisering av pilegrimer 
som fullfører de nødvendige 25 km i Irland. Pilegrimskontoret i 
Santiago har forsikret foreningen i Irland om at de godkjenner den 
irske Celtic Camino Compostela som bevis på den første etappen. 
Camino Society Ireland definerer autentiske pilegrimsruter i Irland, 
og den nye caminoruta med 25 km i Irland og 75 km fra A Coruna, 
er døpt ”Celtic Camino”. 

Ingen som har gått i Galicia har kunnet  
unngå å legge merket til at man er i et  
keltisk land. Kontakten med Irland er tydelig.

A Coruña har mange historiske forbindelser til Irland, 
det er blant annet den viktigste havnen for irske pile-
grimer siden ellevehundretallet, og er derfor et naturlig 
tilknytningspunkt for en slik pilegrimsled. 

For å få en Camino de Santiago Compostela etter Celtic 
camino må du altså finne en rute i Irland du vil gå. Den 
må være på minst 25 kilometer og må ha stempelsystem 
så du kan verifisere hvor langt du har gått. Ruten bør 
også være knyttet til et pilegrimsmål, det skulle det ikke 
være vanskelig å finne i Irland.  
 
Du må ha et offisielt godkjent pilegrimspass, og du må 
stemple minst to stempler pr dag, på samme måte som i 
Galicia. Etter verifisering på pilegrimskontoret i Dublin 

får du, mot et lite gebyr, et Celtic Camino Compostela som tas 
med til Spania. Etter å ha gått fra A Coruña (Camino Inglés), og 
stemplet minst to ganger for dagen leveres det keltiske kompos-
telet sammen med pilegrimspasset på Pilegrimskontoret i Santiago 
for utstedelse av Compostela. Det skal også være mulig å få et 
katedralstempel fra Santiago på det keltiske kompostelet.
 
KM
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Sigrid Undset om pilegrimsferder

- Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og 
menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om 
mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles 
intet i alle dager.

Sigrid Undset ble i 1928 tildelt Nobelprisen i litteratur for sine 
mektige skildringer av middelalderen i Norden. I 1937 fikk hun i 
oppdrag å skrive om sognekirken, pilgrimsferden og klosterlivet 
til «Norsk kulturhistorie» av Andres Bugge og Sverre Steen. I 
1947 ble hun hedret med storkorset av St. Olav «for fremragende 
litterært virke og for tjenester for fedrelandet.» 

Her er et sammendrag av hennes essay På pilegrimsferd:

De første norrøne Jorsalfarere sagaen nevner er islendingene 
Torvald Vidførle Kodrånsson og Stevne Thorgilsson. Den første 
hadde forsøkt å kristne Island med vold, måtte forlate landet, og 
endte angivelig etter pilegrimsferden som abbed i et russisk kloster. 
Den andre vendte tilbake til Island som Olav Trygvesons sende-
mann, men oppnådde ikke bedre resultater enn sin forgjenger.

Lenge før kristentroen gjorde sitt inntog hadde det vært tradisjon 
å valfarte til det man mente var hellige steder. Solen, himmel-
guder, og overnaturlige vesener på fjell, i vann og sjøer hadde blitt 
tilbedt siden menneskehetens oldtid. Mytediktning skapte gudenes 
historie, og stedfestet deres bedrifter på jorden. I Lilleasia, Egypt 
og Hellas fantes et utall helligdommer folk valfartet til. Troende 
jøder hadde plikt til å reise til Jerusalem, for å feire sine religiøse 
hovedfester i tempelet. De første jødekristne, som sto i brytningen 
mellom den gamle og den nye pakt, lot sannsynligvis sine trosfeller 
i Jerusalem vise seg både Golgata, Getsemane og Oljeberget. Sann-
synligvis har Jerusalem vært pilegrimsmål for de kristne like siden 
den første pinsefest. Fra begynnelsen av det tredje århundre hører 
vi om en navngitt person, en biskop fra Kappadokia, som reiste til 
Jerusalem for å oppfylle et løfte han hadde gjort. Beretningene om 
pilegrimer til Det hellige land øker, og da keiser Konstantins mor 
Helena hadde besøkt landet ble tilstrømningen enorm.

«Vi beveges i vårt indre av selve stedene hvor der finnes fotspor 
etter dem som vi elsker og beundrer,» uttalte Cicero. Kristi blod-
vitner – martyrene – hadde en anerkjent rett til å gi sine trosfeller 
avlat. Det var også anerkjent at martyren beholdt denne retten også 
inn i dødsriket. Kristne dro derfor til en martyrs gravsted for å be 
om avlat. Helst ville de til Roma, der både Peter og Paulus var 
gravlagt. Men kunne de ikke det, dro de til det nærmeste sted en 
helgen lå gravlagt. Ofte var det den første misjonæren på stedet, 
eller stiftets første biskop, som dermed ble det samlende navn også 
etter døden.

Allerede i Olav Haraldsons tid hadde nordmenn og islendinger 
reist som pilegrimer til landene sydpå. Noen av fortellingene er 
reelle, noen er tydelig myter. At Olav Trygveson skulle ha falt ved 
Svolder var forsmedelig; han hadde selvfølgelig reist til Jerusalem. 

Om Tore Hund virkelig dro på pilegrimsferd til Jerusalem er  
usikkert. Men flere skalder har diktet om sin Jorsalaferd. 

Trosskiftet omkring Olav Haraldsons død ledet folks forestillings- 
liv inn i nye baner, og bare få år etter kongens fall strømmet 
pilegrimer fra hele landet til hans grav i Trondheim, for å be om 
hans forbønn i sine private anliggender. Og i flere skrifter berettes 
det om de undere han gjorde for enkeltmennesker. Folk strømmet 
til graven hans hele året, men den største tilstrømmingen var til 
den store Olavsmessen den 29. juli – hans dødsdag, og til den lille 
Olavsmessen 3. august, datoen for hans skrinlegging. Etter hvert 

Sigrid Undset i sitt arbeidsrom

Gjenoppbygging av nedre stokklag av sælehuset på Vesle Hjerkinn. 
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som pilegrimstilstrømningen økte, økte også festiviteten, og ga 
ringvirkninger, som stadige utbygginger av kirken, og da Norge ble 
eget erkebispedømme var det en selvfølge at navnet ble Archi-
episcopus Trudensis (erkebiskop av Trondheim). Senere ble det 
Nidrosiensis, som etter hvert ble navnet på byen. 

Selv om vikingetiden var slutt fortsatte nordmenn å seile til 
utlandet, nu som farmenn. De var da innom hellige steder som lå 
ved eller i nærheten av deres reiserute. Ordet varemesse minner 
ennu om at kirkefestene ofte ga anledning til livlig handel og vare-
bytte. Det brede lag av befolkningen ønsket etter hvert å oppleve de 
steder Kristus hadde levd og dødd, ofte med et ønske om å forstå 
troens mysterium bedre. Veiene dit ned lokket; de førte fra sted 
til sted, bød på opplevelser og oppbyggelse – og mulighet til å se 
fremmede mennesker og deres vaner, og smake fremmed mat og 
drikke. Det var farer underveis, men mange hadde reist og kommet 
tilbake, og de fortalte om de mange anordninger som var truffet for 
å hjelpe pilegrimene. 

Så folk dro, kvinner og menn fra alle samfunnslag, selv enslige 
kvinner, og sluttet seg til pilegrimsstrømmen. Det var flere veier 
å velge mellom. Vesterveien var den lengste og farligste, sjøveien 
langs Frankrike og Spania, og inn i Middelhavet, der de hedenske 
blåmennene (maurerne) hersket. Denne reisen tok minst et år, så 
det var de mest bemidlede som reiste sjøveien, helst flere skip i 
følge. Den korteste ruten var Væringeveien, Austrveg, gjennom 
Gardarike til Svartehavet. Dette var ruten vikinger og kjøpmenn 
hadde fulgt, og overalt kunne man treffe folk de kunne snakke med. 
I løpet av det trettende århundre ble denne pilegrimsruten oppgitt, 
da de mongolske horder bredde seg utover. Dermed ble Sudrveg, 
den gamle tjodveien til Roma, allmannveien til Roma. Korsfa-

rernes herredømme i Palestina var brutt sammen, Jerusalem var i 
de vantros hender, og det var blitt farlig for vanlige folk å reise dit. 
Roma ble derfor et naturlig pilegrimsmål. 

I tidens løp ble også en rekke andre valfartssteder berømte, både 
i Tyskland, England, Frankrike og Spania. I Spania var det især 
Compostela med apostelen Jakob den eldres grav som lokket.

Det kostet å dra på pilegrimsferd. Det ble forventet at de som reiste 
standsmessig betalte godt for seg, ga almisser til fattige pilegrimer, 
og i tillegg donerte penger til stiftelser og klostre underveis. Mange 
pantsatte gård og grunn for å få råd til å reise, andre la trøstig i 
vei, og satset på å tigge seg frem. Det var også vanlig at rikfolk ga 
penger til fattige som ville gjøre en valfart, mot at de ba for giverne 
ved alle helligsteder underveis.

Besindige folk som gjerne ville gjøre sin pilegrimsferd så trygg 
som mulig skaffet seg et pass, et anbefalingsbrev fra biskopen eller 
en embedsmann på hjemstedet. Så beskikket man sitt hus, skrev 
sitt testamente, skriftet, og fikk Herrens legeme, før man la i vei. 

Pilegrimsreisene var også middelalderens form for ferier og 
turistreiser. Det gir et galt bilde av pilegrimstrafikken å tro at 
hovedmassen gikk botsgang for grove synder, eller var syke og 
sorgfulle som valfartet for å finne igjen sjelefred og helse ved 
helligstedene. Flertallet var folk som reiste for å reise, i tillegg 
til klare religiøse motiver. De trodde de kunne sanke seg skatter 
som møll og rust ikke fortærer, når de ba på hellige steder. Og det 
lå sjelelig frigjørelse bare i det å bryte opp fra sin hverdag, sitt 
arbeid, sine frender og venner. Religiøst ble det også en fornyelse 
å ferdes fra kirke til kirke; gudstjenesten var den samme som de 

Nidarosdomen - Sølvkorset
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kjente hjemmefra, messen var den samme, 
årets høytider var de samme, men nu fant 
de den igjen i stadig skiftende omgivelser. 
Få mennesker i middelalderen tvilte på at 
de hadde en udødelig sjel; her opplevde de 
hvordan sjelen spiste seg mett på åndelig 
næring og ble frisk og frodig, mens kroppen 
slet vondt.

Mindre farlig, men ikke så eventyrlige, 
var valfartene innenlands, eller til steder 
i Danmark og Sverige. Man vet ikke så 
meget om valfartssteder i Norge. Nidaros 
var kjent. Likeså Selja, med sine mange 
kapeller, der det lå midt i seilleden til 
Nidaros. Det hellige kors kirke i Fana 
hadde et undergjørende kors syke valfartet 
til. I Viken og Borre var et par St. Halvard-
kirker pilegrimsmål, likeså graven hans 
i Oslo domkirke. Etter hvert oppsto det 
lokale valfartssteder; et sted der en mann 
folk holdt for hellig var begravd, et krusi-
fiks eller et Mariabilde som hadde fått ry 
for å være undergjørende. Røldal kirke og 
Lomskirken hørte til den siste typen. Kirker 
som helt ble vedlikeholdt av gaver, eller 
der det bare ble holdt messe en eller et par 
ganger i året, ble ansett som valfartssteder. 
St. Thomaskirken på Filefjell var en slik.

Hellige kilder er nevnt ved flere valfarts-
steder. I Sunnivahelleren var det et 
oppkomme som var helligkilde, i Nidaros 
var det to: et i sandmælen der Olav 
Haraldsons lik hadde ligget, og et inne i 
domkirken. Flere sagn kobler kilder til Olav 
den hellige, også på steder der han ikke 
hadde vært. De fleste hadde en drøm om å 
valfarte til St. Olav i hvert fall én gang, og 
kom man seg ikke til Nidaros kunne man 
valfarte til Olavskirker og Olavsbilder og 
Olavskilder, uten å være hjemmefra mer 
enn en dag eller noen uker.

Både kirke og konger gjorde sitt til at pile-
grimene mot Nidaros skulle få minst mulig 

til familien kom for å ta ham ned. Her er 
faren som kom for å takke etter at helgenen 
hadde berget hans små barn fra å fare utfor 
fossen i en liten båt, da de ropte på ham i 
sin nød. Sjøfolk takker for frelse i havsnød, 
fiskere for god fangst. Folk kommer med 
pengegaver, for å holde løfter de ga da de 
tryglet helgenen om hjelp. Fedre og mødre 
kommer bærende på sine syke, blinde og 
verkbrudne barn, det er syke som sleper seg 
frem, fra Norge, Sverige, Danmark, og enda 
fjernere land. Her er en ung mann som var 
blitt bergtatt av troll og hulder, og som ble 
utfridd av St. Olav; nu kommer han for å 
takke. 

Alle fyller de kirken kvelden før festen, 
for å få skrifte. De våker hele natten, og 
følger korsbrødrenes tidesang så godt de 
kan, friske og syke om hverandre. Under 
høymessen, etter at evangeliet er lest, 
bæres helgenkongens skrin ut av kirken, 
rundt kirkegården og gjennom de nærmeste 
gatene, tilbake igjen til alteret, hvor Kristus 
selv kommer for å være midt iblant sine 
troende i brødets og vinens skikkelse. 
Og undere skjer: en giktbrudden gammel 
kone skriker – de nærmeste hører at det 
knaker i leddene når hun retter seg opp, et 
døvstumt barn begynner å snakke… Så er 
messen slutt. Noen blir igjen, noen forlater 
kirkerommet for å finne seg mat. Overalt 
diskuteres dagens hendelser. Erkebiskopens 
svenner og bysvennene har nok å gjøre, 
med å holde oppsyn og orden med de 
mange som har ankommet byen. For det er 
mange slags folk mellom pilegrimene, og 
byen selv har både langfingrede personer og 
udydige terner som er på ferde en slik dag. 

Så ringer det til vesper fra alle byens kirker.

Bente Berg 

Nidarosdomen – Oktogonen En av de mange statuer i Roma som  
Sigrid Undset ganske sikkert har betraktet

besværligheter. Pilegrimene fulgte de gamle 
og opparbeidede ferdselsveier gjennom 
Gudbrandsdalen. Noen tok inn på gårder 
underveis, eller sov i sælehus; skur der man 
hadde tak over hodet, men måtte stelle seg 
selv. Senere ble det bygd fjellstuer, og lagt 
jord til, så en oppsitter kunne bo der og 
være vert. Den eldste er Hjerkinn. Gjennom 
Gudbrandsdalen reiste alle slags folk, så der 
var det ingen særskilte foranstaltninger for 
pilegrimene. Men Østerdalene lå den gang 
utenfor folkeskikken, med store strekninger 
med øde skog og fjellvidder. Pilegrimer fra 
Sverige og Østersjølandene bragte derfor 
noe nytt med seg for folkene som bodde 
her. Sagn om pilegrimene har holdt seg 
til nyere tid, men pilegrimene er blitt til 
«munker», kanskje fordi pilegrimslederne 
ofte var prester eller munker. Fjellveier som 
kalles munkeveier, og navn som Munke-
betthammeren og Munksjøen minner ennu 
om den tiden da ferden til St. Olav ruvet 
over all annen ferdsel i disse bygdene. 
Det siste stykket ned gjennom Gauldalen 
falt veiene sammen for de fleste som kom 
sydfra. Og der hvor den bar frem i Sten-
berget, der pilegrimene kunne se Kristkir-
kens tårn høyt over hustakene, der het det 
Feginsbrekka (gledesbakken).

I verket Passio & Miracula Beati Olavi, 
skrevet av erkebiskop Eystein Erlendsson 
mens han var i landflyktighet i England, 
i årene 1181 til1183, beskrives en hel del 
av de jærtegn som har skjedd ved Olavs 
grav. Noen strekker seg langt tilbake i 
tid, som den blinde mannen som gled i 
blodvannet da de vasket kongens lik, fikk 
dette på hånden, og ble seende da han 
strøk hånden over øynene. Erkebiskopen 
har selv vært vitne til flere undre, og har 
opplevd et selv. Han falt ned fra et høyt 
stillas på domkirken, traff kanten av en 
kalkbalje, og slo seg så hardt at han trodde 
han brøt hoften. Ulykkelig fordi han ikke 
kunne delta i martyrfesten lot han seg 
bære til kirken, i tro på at han ved helge-
nens forbønn skulle få kraft til å overvære 
messen. Etter hvert ble han såpass bra at 
han orket å være med da prosesjonen med 
helgenskrinet satte seg i bevegelse. Da 
de kom til det stedet prosesjonen pleide 
å stanse for å høre prekenen syntes han 
at han orket å si noen ord. Mens han talte 
vokste kreftene, og det ble en lang festtale. 
De prosesjonen vendte tilbake til kirken 
gikk erkebiskopen selv til alteret og sang 
høymessen.

Her er den ærlige bonden som ble beskyldt 
for tyveri, og skulle henges. Men han 
overlevde, fordi helgenen la en bjelke under 
føttene på ham, så han kunne stå på den, 
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Pilegrimsvandring i Norge: en religiøs 
innovasjon?

Allerede i antikken begynte de kristne å dra på pilegrimsferder til Roma, Jerusa-
lem og Egypt, eller til andre steder med levninger etter hellige menn og kvinner. 
Levende asketer og eneboere kunne også tiltrekke seg pilegrimer. 

En kristen tradisjon siden antikken
I Den katolske kirke har som kjent 
valfarten aldri opphørt, og her har stadig 
nye pilegrimsmål kommet til. Reforma-
sjonen på 1500-tallet, derimot, satte en 
stopp for valfarten i protestantiske land 
som Norge.
 
I de siste tiårene har holdningen til valfart 
endret seg på protestantisk hold. Den store 
inspiratoren til denne kuvendingen er 
nåtidens pilegrimsvandringer til Santiago 
de Compostela i Nord-Spania. Det typiske 
for denne valfarten er pilegrimsveiens, 
caminoens, betydning. Mens målet, 
katedralen i Santiago viet til St. Jakob, 
pilegrimenes helgen, er mer underordnet 
som opplevelseskilde. Etter mange vitnes-
byrd å dømme fortoner caminoen seg som 
en ny type religiøs arena der folk med alle 
sorter livssyn kan føle seg velkomne og bli 

personlig beriket på en eller annen måte. 
Ettersom mange protestantiske land har 
katedraler med tilknytning til helgener og 
minner om gammel valfart, er det duket for 
liknende opplegg på protestantisk hold når 
pilegrimsidéen først har slått rot. I denne 
artikkelen skal vi gå inn på hvordan man 
her i Norge har kopiert og fornorsket det 
spanske forbildet. Er resultatet en religiøs 
innovasjon?

Norske pilegrimsmål i gammel tid
Norge ble kristnet i løpet av middelalderen, 
og i denne tiden oppstod det en rekke 
kristne pilegrimsmål i landet. Øya Selja i 
Nordfjord, knyttet til Sunniva-legenden, er 
det eldste norske valfartsstedet. Det dateres 
tilbake til 926, da kong Olav Tryggvason 
besøkte øya og fikk reist en kirke her. I 
Røldal stavkirke fantes det et krusifiks der 
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Kristus ifølge folketroen utsondret helbredende svette midtsom-
mers, og hit valfartet folk helt inn i det nittende århundre.  
 
Det mest betydningsfulle valfartsstedet var imidlertid domkirken i 
Trondheim. Nidarosdomen ble reist som gravkirke med relikvien 
etter Olav den hellige, som ble helgenkåret allerede året etter sin 
død i slaget på Stiklestad i 1030. Relikvien var kjent for å bringe 
helbredelse, og tiltrakk seg store skarer med pilegrimer fra Europa 
gjennom hundrevis av år. Mange av dem kom nok sjøveien, mens 
andre gikk til fots gjennom de store dalførene og slet seg over 
Dovre. 
 
Pilegrimstrafikken sikret byen både pondus og inntekter. Under 
middelalderen var Trondheim landets religiøse sentrum, og i 1153 
ble byen endatil utnevnt til erkebispesete i den nord-vestlige kirke-
provinsen som omfattet Norge, Færøyene, Island, Shetland, Isle 
of Man og Grønland. 1100- og 1200-tallet var Norges storhetstid, 
mens nedgangen begynte på 1300-tallet da landet blant annet ble 
hardt rammet av pesten. Nidarosdomen ble herjet av flere branner 
gjennom århundrene, men siden midten av 1800-tallet har kirken 
vært gjenstand for omfattende restaurering og fortoner seg nå som 
en storslagen middelalderkatedral. Nidarosdomen har status som 
Norges nasjonalhelligdom, og etter at den øverste av de norske 
biskopene, preses Helga Haugland Byfuglien, ble formelt knyttet 
til katedralen, har Trondheim fått en uformell status som kirkeho-
vedstad.

Protestantisk stopp for pilegrimstrafikken
Det var den lutherske reformasjonen i Danmark-Norge i 1536/37 
som satte en stopper for valfarten i Norge. Reformasjonen kom 
bardus på de uforberedte nordmennene i form av et kongelig 
diktat fra København. Pilegrimsferder og helgenkult ble fra nå 
av forbudt. Folk flest opplevde antagelig reformasjonen som et 
tap av noe kjent og kjært. Med den mistet både Trondheim og 
landet ellers religiøs og politisk status. Norge ble et lydrike under 
Danmark. 

Det var flere grunner til at reformatorene ville ha slutt på pilegrim-
strafikken:
Teologisk var det prinsippet om frelse ved tro alene. Fromme 
gjerninger, som det å gå pilegrim, hadde ingen frelsende effekter. 
Det var viktig for reformatorene å skjerpe inn denne nye tesen. 
Pilegrimstrafikken var til dels også økonomisk motivert fra Den 
katolske kirkes side. Pilegrimene måtte ha kost og losji, de la igjen 
gaver til kirken og kjøpte avlatsbrev. Det siste var noe Luther 
reagerte mot. Reformasjonen begynte som kjent med Luthers 
kritikk av avlaten i året 1517. Bort med kremmerånden som 
skjemte ut kirken, tenkte reformatorene. Kirken skulle renses for 
overtro på relikvier og hellige steder og for teologisk vranglære om 
frelsen. 
 
Danskekongen hadde dessuten en sterk interesse av å eliminere den 
norske nasjonalfølelsen som var knyttet til helgenkongen i Trond-
heim, “Norges evige konge”, ifølge olavsmytologien. Plyndringen 
av kirker og klostre vitner også om rent verdslige motiver hos 
reformatorene. 

I nærmere 500 år har protestanter trodd at pilegrimsvandringer 
er fånyttes, at ingen steder er helligere enn andre steder, og at 
helgenkulten stenger for gudsdyrkelsen. Pilegrimssatsningen med 
Den norske kirke som en sentral aktør er derfor ingen ubetydelig 
kirkehistorisk snuoperasjon i vårt land.  

Protestantisk pilegrimsrenessanse
Pilegrimsrenessansen i Norge og andre protestantiske land er noe 
annet enn valfarten til Lourdes i Frankrike, for eksempel. Lourdes 
er en katolsk helligdom fra 1800-tallet knyttet til en kilde med det 
som tros å være helbredende vann. Hit kommer årlig millioner av 
mennesker med sine sykdommer og plager. Pilegrimsveien er ikke 
så nøye når det gjelder Lourdes, hvor mange blir fraktet i rullestol. 
Det er målet og det eventuelle helbredelsesunderet som teller. 
 
Pilegrimsrenessansen på protestantisk hold derimot, er ikke 
motivert av tro på under, her er det fortidens mirakler, helgener 
og helligsteder som gjelder. Disse er omdefinert til kulturminner 
og religiøs arv – slik som olavsarven og olavstradisjonen, det vil 
si overleverte minner og spor etter Olav den hellige, slik som de 
mange olavskildene. Sentralt står olsokfesten den 29. juli, kongens 
dødsdag og martyrhelgenens “fødselsdag”, som har vært feiret helt 
siden middelalderen. De danske myndighetene forbød olsokfei-
ringen etter reformasjonen, men festen overlevde likevel lokalt på 
mange steder inntil vår egen tid. 

I regi av Europarådet og nasjonale instanser er de gamle pile-
grimsrutene mot sentrale steder som Canterbury, Roma, Santiago 
de Compostela og Trondheim i ferd med å knyttes sammen til 
et europeisk veinett. Dette veinettet synliggjør Europas felles 
kristne arv og historiske forbindelseslinjer. Noen snakker om det 
europeiske årenettet som pilegrimene nå fyller med friskt blod. 
Pilegrimsrenessansen har derfor et sterkt islett av identitetsska-
ping, ikke bare på individplan, men også på lokalplan, nasjonalt 
plan og europeisk plan. Pilegrimsvandringer til førreformatoriske 
helligdommer kan dessuten forstås som del av en pågående reka-
toliseringsprosess på protestantisk hold, som styrker tilnærmingen 
mellom Den katolske og de protestantiske kirkene. Veinettet er så  
å si økumenisk infrastruktur.
 

Mange aktører har løftet i flokk for pilegrimssaken
Interessen for pilegrimsvandringer i Norge har vokst frem gradvis. 
Dels kan vi takke svenskene for det. Så tidlig som i 1958 kom 
det en gruppe svenske pilegrimer til Trondheim, og på 1980-tallet 
ble det arrangert flere svenske vandringer hit. Dette forklares 
med at Olav den hellige har vært en svært viktig helgen i Sverige 
(Andresen 2005:112-113). Først på 1990-tallet ble det fart i en 
norsk pilegrimssatsing. 
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Det er særlig i Nidaros bispedømme at en har arbeidet systema-
tisk for pilegrimssaken, og her har man sørget for at Trondheim 
med Nidarosdomen er blitt sentrum i den norske satsingen. Dette 
har etter hvert utviklet seg til en nasjonal pilegrimspolitikk, som 
ivaretas av de syv regionale pilegrimssentrene med Nasjonalt  
pilegrimssenter i Trondheim i spissen. 

Det er ikke helt selvsagt at man skulle prioritere ett pilegrimsmål 
fremfor andre, siden veien, ikke målet, er så sterkt betont på 
protestantisk hold. På den annen side har Nidarosdomen vært det 
ubestridt viktigste pilegrimsmålet i landet og dermed fremstår 
som “et naturlig” valg. Nå som før er det ellers ikke bare religiøse 
hensyn som gjør det attraktivt å ha et pilegrimsmål. Pilegrimer 
skaper lokale ringvirkninger i likhet med vanlige turister. 

I Trondheim bidrar pilegrimsmotivet til lokal merkevarebygging 
som gjør byen både kulturelt og turistmessig mer interessant. På 
kommunalt og fylkeskommunalt nivå her har pilegrimssatsingen 
fått mye støtte. Det er ikke tilfeldig at tidligere biskop Finn Wagle i 
Nidaros har karakterisert pilegrimsarbeidet som “de brede allian-
sers prosjekt”. 

Det nåværende pilegrimsopplegget i Norge har oppstått ved at 
statlige myndigheter som Direktoratet for naturforvaltning og Riks-
antikvaren har samarbeidet med de geistlige pilegrimspionérene 
i Trondheim. I tillegg har kommuner, lokale historielag og andre 
foreninger vært avgjørende for resultatet. Eivind Luthens bok, I 
pilegrimenes fotspor til Nidaros (1992), tente gnisten hos myndig-
hetene. Boken rommer en oversikt over ulike gamle pilegrimsruter 
og kulturminner knyttet til disse. Den kan dermed leses som en 
planskisse for en moderne pilegrimsutbygging. 
 
Norske myndigheter hilste pilegrimsinteressen velkommen fordi 
vandringer på gamle veier til små og store pilegrimsmål kan brukes 
til beste for folkehelsen, for lokalt næringsliv, og for kulturen i vid 
forstand. Antikvariske myndigheter har som mål at kulturminner 
skal vernes gjennom bærekraftig bruk. Hvor sterkt kommersielle, 
turistmessige hensyn skal vektlegges i pilegrimssatsingen var og 
er et stridspunkt, og her har Eivind Luthen og andre stemmer i 
Pilegrimen vært tydelige kritikere. 
  
Resultatet så langt er 6 godkjente hovedruter til Nidaros. I tillegg 
er Valdresleia til Røldal blitt opparbeidet og Sunnivaleia til Selja. 
Hele tre av rutene til Trondheim går gjennom Sverige, og en rute 

gjennom Danmark. Dette skandinaviske rutenettet ble utnevnt til 
europeiske kulturveier i 2010, European Cultural Routes, etter 
energisk forarbeid av pilegrimspionéren Berit Lånke i Trondheim. 
Rutenettet har fått navnet St Olav‘s Ways eller St. Olavsveiene på 
norsk. Med andre ord, her har man fått til en offensiv markering av 
olavstradisjonen. 

Konsekvenser av satsingen er at Trondheim og Norden for alvor 
er satt på det internasjonale pilegrimskartet, ikke minst ved å ligge 
ute på Europarådets nettsider. Hvor realistisk det er å vente seg 
et storinnrykk av pilegrimer kan diskuteres. Det er mye natur, 
krevende ruter, høye priser, og få bodegaer i Norge – men bortsett 
fra prisene, kan det andre appellere til vandrere som ønsker seg 
nettopp det de nordiske rutene kan tilby. Noen nøyaktig oversikt 
for hvor mange som går pilegrim foreligger ikke, men fra Trond-
heim meldes det om betydelig økning i de siste årene.

Religion som kulturell ressurs
Gud er død for mange mennesker i vårt sekulariserte samfunn, 
men religionen er unektelig fortsatt her, med rike muligheter 
for opplevelser og identitetsskaping. Religiøs kunst, arkitektur, 
gamle helligsteder og historie har vist seg å ha appell langt utenfor 
de troendes rekker. Gudstro er ikke nødvendig for å fanges av 
stemningen i en kirke eller på et gammelt helligsted. På øya Selja 
skaper klosterruinene og hulehelligdommen en unik atmosfære, 
som understrekes av det øde og storslåtte landskapet. Mange 
opplever at stedet er hellig, eller “spesielt”, som en del informanter 
sa til meg i mangel av et dekkende uttrykk. I likhet med andre 
gamle helligdommer blir øya en ordløs historieforteller gjennom de 
materielle sporene. Ingen steder blir Sunniva-legenden så levende-
gjort som akkurat her. 

“[...] vår vei til pilegrimen i oss selv går via historien”, sier tidli-
gere pilegrimsprest Arne Bakken i Pilegrimshåndboka. Dette har 
vært en hovedtese i den norske pilegrimssatsingen fra myndighe-
tenes side. Det institusjonaliserte hegemoniet til olavstradisjonen 
og Trondheim i pilegrimssatsingen rommer i seg selv en historie-
fortelling og –tolkning, som er basert på aktørenes verdisyn,  
interesser og strategier. Dette er i pakt med en trend i tiden. Aktuell 
forskning beskjeftiger seg mye med hvordan tidligere historie 
fungerer som en opplevelsesressurs og kilde til identitetsskaping 
og merkevarebygging i moderne samfunn. Alt dette har både Den 
norske kirke, antikvariske myndigheter, politikere og byråkrater i 
Trondheim forstått. Gjennom sin rolle i det institusjonaliserte pile-
grimsrammeverket markerer Dnk at ikke bare personlig tro, men 
også oppslutning om felles verdier og identitetsskaping er viktige 
bindeledd mellom kirke og folk. 

En konsekvens er at helgenkulten, som etter reformasjonen ble 
totalt avvist,  nå fremheves som noe vi kan inspireres og berøres 
av, på samme måte som vi inspireres av Kristin Lavransdatter og 
andre litterære figurer. I dagens Trondheim har olsok utviklet seg 
til en ukelang festival, Olavsfestdagene, der olavsvaka, guds-
tjenesten natt til 29. juli, er et høydepunkt med en rekke innslag 
fra middelalderens olsokfeiring. Mange pilegrimer har som mål å 
komme i mål til olavsvaka, og i sine slitte shorts eller gammelmo-
dige pilegrimsklær bidrar de til “middelalderstemningen” under 
denne spesielle gudstjenesten. Men at Olav, Sunniva, Hallvard og 
andre helgener skulle være levende skikkelser som man kan be 
om hjelp og støtte hos, er ikke budskapet i Dnk. Så langt har ikke 
rekatoliseringsprosessen gått. 
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En slik religion-som-ressurs-holdning er en side ved hva man 
i forskningen nå kaller en post-sekulær innstilling til religion. 
Istedenfor å avvise religion som gammeldags og irrasjonell, øker 
erkjennelsen på mange hold om at religion har verdifulle etiske, 
estetiske, identitetsmessige og kulturskapende dimensjoner. Kort 
sagt, religion anerkjennes som en positiv ressurs langt utenfor de 
troendes rekker. At Riksantikvaren og andre sekulære myndigheter 
i Norge engasjerer seg i pilegrimsutbygging kan tolkes som uttrykk 
for en post-sekulær holdning til religion. 

Mot denne bakgrunnen blir pilegrimssatsing en adekvat, tidsmessig 
strategi for Den norske kirke ettersom en slik kulturarv-formidling 
når utover kjernemenigheten og i tillegg gir en attraktiv tilgang 
til religionens rike verden. På kirkelig hold ser man for seg en 
“pilegrimskirke” med større takhøyde og lavere terskler, som det 
uttrykkes her. En romslig folkekirke som appellerer til moderne 
søkere med og uten et kristent livssyn. 

Den enkelte pilegrim står imidlertid fritt til å la seg inspirere av 
olavsarven eller annen kulturarv. Veien er for alle. Dnk har ikke 
“eierskap” til pilegrimsveien på samme måte som den har eierskap 
til kirkebygningene. Myndighetenes ambisjon er at pilegrimsveien 
bør kunne tiltrekke seg vandrere av alle livssynsmessige katego-
rier, slik som i Spania.

Veien som religiøs og eksistensiell arena
At den spanske caminoen har fungert som forbilde forklarer 
hvorfor pilegrimsleden og vandringen er blitt så viktig i den norske 
tilretteleggingen. Man har visst at pilegrimsveien i dag er mye mer 
enn geografisk infrastruktur. Pilegrimsveien er også et symbol og 
en eksistensiell arena. Et vanlig bilde på selve det å være en kristen 
har vært å forstå seg selv som en fremmed, en peregrinus, i denne 
syndige verden, på en livsreise mot det himmelske hjem. Men pile-
grimsveiens symbolske og eksistensielle potensiale for moderne 
vandrere er mer mangfoldig enn det kristne perspektivet.
 
I diskusjonene som har vært om hvor det skal opparbeides pile-
grimsruter her i landet, er det gjennomgående at man skal gjen- 
erobre de gamle stiene og følge de opprinnelige veiene, ikke 
lage nye ruter uten at det er nødvendig. At det skal blir mest 
mulig autentisk i et kulturarvsperspektiv er én grunn, en annen er 
fordi opplevelsen av å vandre på den samme jorden og oppleve 
de samme utsynene som fortidens vandrere, står så sentralt for 
mange. Pilegrimer taler entusiastisk om middelalderens “veirike”, 
nettverket av gamle veier som dels er gjengrodd, dels er absorbert 
av moderne infrastruktur og som nå vekkes til live igjen (jf. Luthen 

1998:7). En del av pilegrimsopplevelsen er å være eventyrer på 
gjengrodde stier og deltager i et synlig og usynlig pilegrimstog 
gjennom historien:

Men det føles fint å vite at man går på de veifarene som pilegri-
mene benyttet. Selv om minnene etter dem er borte, er de gamle 
vandrerne likevel usynlig til stede. Dette glemte veiriket er deres 
gave til dagens vandrere. Det gir det hele en egen atmosfære.  
(Robberstad 1998:19)

Å vandre i gamle fotspor kan altså trigge opplevelser av et 
menneskelig fellesskap hevet over tidens gang. Den kjente 
antropologen og pilegrimsforskeren Victor Turner ville ha regnet 
det som en typisk erfaring for mennesker i en liminal fase, altså i 
en eksistensiell overgangsfase, som jo er hva en langvarig pile-
grimsvandring nettopp er.   
 
Splittelsen mellom kropp og sjel, menneske og natur  synes å 
skrumpe inn når en går pilegrim. Kropp og sjel oppleves som en 
helhet, ifølge mange pilegrimsbeskrivelser. Pilegrimsvandringer 
er holisme i praksis. Men man må gå noen dager for å oppleve det, 
det er ikke gjort på et par timer. Naturinntrykkene langs veien gir 
dessuten grobunn for å reflektere over naturen som guddommelig 
skaperverk og livskilde. Religionsforskeren Harald Olsen snakker 
om pilegrimenes “omverdensfølsomhet”, mens den tidligere pile-
grimspresten Rolf Synnes forteller at det oppleves helt annerledes 
å lese Bibelen på en pilegrimsvandring. 

Ved å gi seg over til rytmen i gåingen erkjenner mange retningen 
i eget liv. Personlige problemer bearbeides. Pilegrimsveien blir 
“terapiveien”, som caminoen i Spania ofte kalles. Jevnfør også 
ritualet med å legge fra seg en sten ved målet eller på utvalgte 
plasser underveis. Stenen bringes med hjemmefra og skal symbo-
lisere et problem eller en sorg som man vil gjøre seg ferdig med 
gjennom denne riten. 

For Den norske kirke må det være befriende at pilegrimskroppen 
ikke handler om sex, homofili, abort eller surrogati – alle disse 
kroppslige problemområdene synes fraværende. I stedet er det 
et asketisk, miljøbevisst element i pilegrimsbevegelsen, også i 
den kirkelige grenen. Kritikk mot miljø-ødeleggelser, stedstap og 
sjelelig armod i en travel hverdag er refreng som gjentas.

Som pilegrim er man underveis i bokstavelig, og for noen i over-
ført betydning. Underveis-holdning og søkermentalitet kan leses 
i vitnesbyrdene fra mange pilegrimer. Prinsesses Märtha Louise 
og Ari Behn gikk pilegrim til Trondheim før bryllupet i Nidaros-
domen i 2002. Paret utga en personlig pilegrimsbok etterpå, Fra 
hjerte til hjerte, hvor Märtha Louise erklærer: “Jeg vil alltid være 
en pilegrim, på evig jakt etter min indre kirke. Mitt høyalter” (s. 
14).  Prinsessen gir dermed uttrykk for at søkerholdningen ikke er 
noe som går over, hun er ikke på jakt etter et sikkert ståsted i livet, 
et fast punkt som forankrer ens identitet og trosoverbevisning, eller 
med andre ord: det Nidarosdomen representerer i den kirkelige 
pilegrimsdiskursen.  
 
En slik mentalitet er i dyp samklang med det forbrukersamfunnet 
vi lever i, for som forbrukere har vi lært oss til aldri å slå oss 
til ro med det vi har. På tidens religiøse marked er det da også 
et grenseløst utvalg. En årsak til veien og vandringens enorme 
popularitet i vår tid er sannsynligvis at den individuelle søkerhold-
ningen her kan materialisere seg på en eksistensielt relevant måte. 
Hva slags betydning katedralen får for et søkende menneske av 
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Alison Raju, ein framragande vegvisar

Det heile starta med eit tilfeldig TV-program på engelsk fjernsyn 
tidleg på 70-talet. Programmet var om pilegrimsvegen til Santiago 
de Compostela, som på den tida knapt var kjent i Storbritannia. 
Interessa vart tent hos Alison, som alt da var ein dedikert vandrar i 
tillegg til å vere språklærar for vaksne i fleire språk.

 I 1990 gikk ho samanhengande rundt 160 mil frå Le Puy-en-Velay 
til Santiago! Dette skjedde samtidig med at forlaget Cicerone 
var på utkikk etter ein forfattar som kunne skrive ei guidebok på 
engelsk om den spanske delen av ruta. Dermed var det heile i gang, 
og frå da av har Alison vandra og utforska mange av pilegrims-
vegane i Europa. Mykje av vandringa hennar har foregått aleine, 
for ho seier at det fungerer dårleg å gå saman med fleire når ein 
skal gjere notatar og jobbe undervegs. All vandring og jobbing 
har ført til over 30 utgivingar av guidebøker! Ho har mellom anna 
laga grundige guidar for fleire caminoar i Frankrike og Spania, Via 
Francigena frå Canterbury i England til Roma og engelskspråkleg 
guide til Olavsvegen i Norge.

Britiske Alison Raju er ein av dei framste forfattarane av 
gode guidebøker. I over 25 år har bøkene hennar vore til 
uvurderleg hjelp for engelskspråklege vandrarar på mange 
av dei mest kjente pilegrimsrutene i Europa.

Første gongen ho gikk 
frå Oslo til Trondheim 
var i 1999. Før ho 
starta vandringa, hadde 
ho besøkt Norge fleire 
gonger og gjort planleg-
gingsarbeid. Den gongen 
var heller ikkje  pile-
grimsleia i Norge særleg

                      kjent, og tilrettelegginga 
var så som så.  «The Pilgrim Road to Nidaros» kom i 2002. Alison 
Raju vart 76 år før ho gikk heile ruta neste gong, og det førte til 
ei revidert utgåve, «The Pilgrim Road to Trondheim», som kom 
i 2015. Det er enda ei grundig bok frå hennar hand med mykje 
bakgrunnsmateriale, og til og med ei ordliste som forklarar norske 
geografiske uttrykk på engelsk, instruerande nok!

BE

prinsessetypen, er imidlertid usikkert og 
antagelig høyst individuelt. Mens kirken 
og myndighetene vektlegger Nidaros-
domen som pilegrimsmål er det usikkert 
hva møtet med katedralen betyr for 
dagens pilegrimer.

Til avslutning
Selv om det norske pilegrimsramme-
verket står i Hellig Olavs tegn, er det 
uklart hvilken rolle, om noen, olavs-
skikkelsen har for vandringsopplegg 
og -opplevelser. Enn så lenge forbindes 
heller ikke vandring i Norge med den 
formen for mystikk som forfatteren 
Paolo Coelho har bidratt til når det 
gjelder caminoen. Et kulturarvper-
spektiv på religion som bærer av 
verdier, opplevelsesressurs og kilde 
til identitet inngår i den norske pile-
grimssatsingen, en diskurs som ligger 
fjernt fra tradisjonell forkynnelse og det 
trospresset som har vært lutheranismens 
varemerke. Dette er en formidling av 

religion som ikke ekskluderer noen og passer med en åpen folkekirke. Av flere grunner kan 
moderne pilegrimsvandring i Norge gjerne kalles en religiøs innovasjon, men hvor det bærer 
hen religiøst sett er likevel ikke entydig.

Litteraturlisten til denne artikkelen er lagt ut på nettsiden vår (www.pilegrim.no) under 
omtalen av dette nummeret av  
Pilegrimen 
  
Lisbeth Mikaelsson
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Konen fra Bath 

Konen fra Bath skal ha vært en dyktig vever, og holdt seg gjerne 
på brede veier. Hun var trygg på hesteryggen, og skal ha hatt en 
svakhet ved at hun ble uhyggelig sint hvis noen snek seg foran 
henne i kirkeofringskøen. Konen fra Bath hadde skarlagensrøde 
tettsittende strømper og myke, nye sko. Hun hadde et vakkert 
tørkle om halsen og en praktfull hatt på hodet, like bred som 
skjoldet på en ridders arm. Hun hadde stått brud fem ganger og 
hadde reist omkring til mange land, tre ganger til Jerusalem, hun 
hadde vært i Roma, Bologna og Køln og til og med til St. Jakob i 
Galicia! 
 
I festlig lag var hun i sitt ess, hun kjente elskovens veier ut og inn, 
i den dansen kunne hun hvert et trinn.  
 
Når Konen fra Bath skal fortelle sin historie, er det om en ridder 
fra Kong Arthurs runde bord. Han har forgrepet seg på en ung pike 
og for å få beholde livet, får han til straff fra dronningen at han 
må finne ut hva det er kvinner liker best. Han drar ut og leter etter 
svaret.  
 
Er det ære, lystighet, smykker, eller elskovslyst? Er det å bli enke 
og bli gift på ny? Liker kvinner best å få smiger og ros, eller 
konstant oppmerksomhet?  Er det å være fri og gjøre hva man vil, 
at ingen klandrer oss, men sier at vi er kloke og ikke dumme?  Er 
det å bli ansett trofast og diskret, at vi kan holde fast på en beslut-
ning og aldri røpe en betroelse?  
 

Hun er en av pilegrimene i Canterbury-fortellingene,  
skrevet en gang på slutten av 1300-tallet av Geoffrey  
Chaucer. Hun blir beskrevet med bred penn som en smule 
døv og med sprikende tenner. Men svært romantisk anlagt.

Her får du en spennende og annerledes 
inngangsvinkel til pilegrimeriet, om det 
som har vært viktig her nord.
 
Harstad folkehøgskole og det historiske 
senteret og kirka på Trondenes vil danne 
ramme om konferansen. Den byr på en 
spennende og annerledes inngangsvinkel 
til pilegrimeriet og om det som har vært 
viktig her nord.  Det blir forelesninger 
om en pilegrimsreise til Roma med 
nordlendinger anno 1500, og vi får høre 
om kirkebygging langs kysten i middel-

alderen, jektetradisjoner og Olavstra-
disjoner. Hans Nielsen Hauge var i 
Nord-Norge i 1803, så vi får høre om hva 
slags innvirkning reformasjonen fikk så 
langt fra København. Og selvfølgelig får 
vi høre om moderne pilegrimsferder i båt. 
Det blir fokus på nordnorske salmedik-
tere på salmekvelden, der vi skal synge 
salmene til blant andre Petter Dass og 
Elias Blix. 
 
På Trondenes blir det pilegrimstur med 
Snorre som veiviser. Søndagen er satt 

av til festpilegrimsgudstjeneste. Eivind 
Luthen fra Pilegrimsfellesskapet St. 
Jakob vil delta på konferansen og fortelle 
om den planlagte pilegrimsseilasen med 
Saga Farmann.

Årets pilegrimskonferanse holdes i Harstad
Pilegrim i nord arrangerer Nasjonal pilegrimskonferanse på Trondenes  
i Harstad 8.-10. juni 2018.

Ridderen leter og leter, og når han egentlig har gitt opp, får han 
svaret fra en fattig, stygg kone i skogen, mot en gjenytelse: Han må 
gifte seg med henne når han blir tatt til nåde hos dronningen igjen.   
 
Han kommer tilbake til dronningen med dette svaret: «Kvinner vil 
helst ha makt og herredømme, så de kan herske over sine menn, så 
vel som over sine elskere.» Ridderen blir tatt til nåde. Han må gifte 
seg med den fattige, gamle kona, som forvandler seg til en vakker 
ung pike. 
 
Alle gamle, sure gjerrigknarker som ikke unner konen sin en fest - 
må Gud gi slike kolera og pest! Slik slutter Konen fra Bath sin
fortelling.

Fra boken Canterburyfortellingene i utdrag gjendiktet av  
Arthur O. Sandved
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Flotte kvinner langs Olavsvegen
– ved tre av dei

Ellen på Frøyhov
Ellen var den første vi møtte, ein heit ettermiddag i juli. Med 
nyerverva gnagsår nærma vi oss vårt første herberge, med det 
historisk klingande gardsnamnet Frøyhov. Frå Tyrifjorden steig 
vi opp slake bakkar langs frodige kornåkrar, fram til eit vakkert 
gardstun med enorme heller av Ringeriks-skifer. Eit stort dekorert 
stabbur, saman med det store våningshuset og driftsbygningane, 
skapte eit harmonisk tun. Gråpusen tok imot oss på trappa, som var 
omkransa av blomeprakt. Varme og slitne banka vi på, og ut spratt 
Ellen og ønskte oss velkommen med ei stor mugge heimelaga 
bringebærsaft. Åh, det var herleg å nyte den kalde drikken i 
skuggen, ved hagebordet. 
 
Ellen var så lett på foten, men ho hadde kroppen til eit 
arbeidsmenneske. Brei over aksla, sjøl om høgda ikkje sto i 
forhold. Best hugsar vi kanskje dei smilande augo som sto i 
kontrast til dei reumatisme-plaga hendene. Etter velkomsten blei 
vi installert i andre etasje. I trappa hong bilete frå 80- årsfeiringa 
hennar. Vi kunne aldri ha tenkt oss at denne energiske, kvikke 
kroppen var så gammal! Det svale soverommet var reidd opp 
med nyrulla sengety, tenk det! Det gjorde ho som var så plaga av 
leddgikt. Det var nesten så vi ikkje hadde lyst til å legge oss og 
rote til den glatte herlegheita, men den tanken fekk ikkje leve så 
veldig lenge!  Ellen serverte ikkje middag til gardsturistane sine, 
men pilegrimar fekk posetomatsuppe. Og det blei det, vel tilsmaka 
med fløyte, heimelaga kjøttbollar og ferske rundstykke, så posen 
var godt kamuflert! At frukost, servert i det trivelege kjøkkenet 
hennar, var overdådig, blei liksom ikkje så overraskande etter den 
middagen.

Ei historisk rute, tilstrekkeleg merking, og gode vegkart er 
viktige faktorar for at ei pilegrimsrute skal fungere. Like 
viktig er dei som sørgar for at vandrarane får ei god kvile 
etter slitsame dagar på vegen. Dei utgjer ryggmargen i leia.

Hildrun på Engelhus
Engelhus på Olavsvegen...... det kan knytast store forventningar til 
eit slikt namn for pilegrimar. Vi kom på trivelege, lite trafikkerte 
grusvegar langs Dovreskogen, og passerte eit internasjonalt 
laftekurs før det fine pilegrimsherbergeskiltet førde oss ned den 
åpne gardsvegen til Engelhus.  
 
Tunet til Hildrun og mannen var svært rikhaldig, med sju - åtte 
solide, velhaldne hus, og ei blomeprakt overalt. Når vi no 
tenker tilbake på turen før vi kom til Engelshus, så er vandring 
i blomeverd eit av inntrykka som sit sterkt i minnet. Eit vennleg 
våningshus, stort fjøs og i tillegg tre restaurerte og utvida hus med 
vaskerom, dusj og kjøkken gjorde utleigeverksemda komplett. 
Ho viste oss til det vesle bakstehuset. Soltørka, duftande laken 
innbaud til ein kvil. Hildrun serverte velkomstkaffi og nysteikte 
kakespesialitetar med rørte jordbær på verandaen, og seinare fekk 
vi nydeleg laksemiddag saman med venner av familien som kom 
på besøk.  
 
Utpå kvelden fekk vi full omvisning i alle husa, og ho kunne 
vise oss eit lokalt museum med reiskap og kjørel frå tidlegare 
gardsproduksjon. Den dama hadde fargesans og glede over å setje 
kulør på interiøret! Vi fekk og høre historia til garden. Hildrun 
og mannen dreiv to gardsbruk heilt til mannen vart sjuk, men det 
forhindra ikkje Hildrun frå å drive på med full kraft og utvikle 
gardsturisme da dei måtte slutte med kyr.

Det føltes som ho er ei av dei som Åse-Marie Nesse skriv om i 
diktet:

Dei gamle kvinnene
Sterkare enn alle 
er dei gamle kvinnene 
dei kan bere sju vaksne søner 
på strakt hjarta 
løfte opp ein fallen sjømann 
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med sine krokete fingrar 
falda i bøn
Og utan å klage 
kan dei vake under vekta av 
ein gjennomsnitts småby 
med blytunge sorger 
som søv

Sterkare enn alt i verden
er dei gamle kvinnene
dei lever av luft og einsemd
riv av kalenderen med stor ro
og greier nesten
å overvinne døden

Seinare fekk vi vite at Hildrun, full av omtanke, var den som 
sørgja for at vegkantane vart ståande urørde i juli, med raudkløver, 
prestekrage, tiriltunge, blåklokke og alle dei andre tradisjonsrike 
blomane. For ei fryd for alle oss vandrarane å ha følgje av  
nikkande sommarflora.

Ingrid på Meslo
Trøndersommaren var djup blågrøn og absolutt ikkje overdriven 
varm da vi kom inn på garden Meslo, i vakre Rennebu. Gjetord 
om Ingrid på Meslo hadde gått på turen, og vi var veldig spente 
på korleis denne Ingrid var. Vi møtte ei sprek dame på rundt 40 år. 
Handtrykket var fast og huda var ru av mykje fysisk arbeid. Men 
korleis ville ho reagere på at pilegrimshunden kom utan band? 
Simba gjekk laus med kløyv, med eigaren var budd på å ta på 
bandet ved det minste kremt. Ingrid oppfatta på ein blunk at denne 
hunden ikkje utgjorde nokon fare for kopplamma nokre meter 
unna. Dyr kunne ho tydeligvis lese, og Simba fekk gå laus medan 
vi var gjestar på Meslo. Ingrid sprang berrføtt rundt i tunet med eit 
stort, ope smil og ein smittande jentelatter, med minst fem ballar 
i lufta samtidig. Ho trong ikkje fletter for å få oss til å tenke på 
Pippi. 

Eldhuset, som vi fekk slå oss ned i, var gjennomført triveleg, med 
tantehekla gardiner,  nyplukka blomar og eit kakefat på bordet. I 

hytteboka las vi om korleis bygda 
hadde stilt opp på dugnad for å 
hjelpe Ingrid med å restaurere 
eldhuset. Det var ikkje få timar 
som hadde gått med, og teksten 
viste tydeleg takksemda til Ingrid. 

Neste dag var det søndag, og vi 
fekk med oss den vakre Y-forma 
Rennebukyrkja. Det var gudste-
neste og barnedåp, stemningsfullt 
med flotte bunadar og kyrkjekaffi 
etterpå. Ingrid var sjølvsagt der, 
og i fargerikt skjørt og vernesko 
stod ho og serverte. Vi fekk ein hyggeleg prat med den hekleglade 
tanta hennar som villig fortalte om Ingrid, som altfor tidleg hadde 
fått ansvar for gard og småsøsken. Godt da å ha ei barnlaus tante 
i nabolaget, tenkte vi. Ikkje eingong ei som Ingrid kan klare alt 
åleine. Alle treng vi eit fellesskap som støttar oss.

Viktige grunnpilarar
Ingrid er enda ei av dei som skapar god atmosfære og gir oss husly, 
varme og gode tankar med på turen. Undervegs snakka vi mykje 
om dei, alle desse som gjestfritt opnar hus og byd på seg sjøl for 
oss kjem vandrande. Så ulike dei er. Vi føler oss veldig privilegerte 
som får nyte godt av all omtanke, kunnskap og lokal tilhørigheit 
som dei står for. Respekten blir ikkje mindre når vi anar noko om 
kor mykje arbeid og innsats som ligg bak det vi så sjølvsagt får 
servert. Og gudane skal vite at det ikkje er til å bli rik av! Men det 
skal dei ha, alle Ellen-, Hildrun- og Ingrid-ane (av begge kjønn), 
utan dei ville vegen ha vorte mindre fargerik! Dei gjer så utruleg 
mykje for å nyansere  den samansette veven som er Olavsvegen 
vår: Dei er sjølve livsnerven gjennom 20 år og må få garanti for at 
dei kan halde fram og drive trygt. Organisasjonen i Trondheim må 
lytte til og ivareta grasrota i iveren etter å utvikle pilegrimsvegane 
i landet vårt! Vertane langs leia byd fram ei hamn å kvile i kvar 
kveld. Det treng vi som går Olavsvegen.

Cecilie Holm/Bente Eliassen

Hvorfor kvinnenummer? 
50 prosent av verdens befolkning er kvinner. Historien er skrevet 
av menn, om menn. 
Kvinners historie er minst like spennende!
En av redaktørene kommenterte: Mannen til en venninne av meg 
kunne ikke forstå hvorfor vi skulle lage kvinnenummer, i en 
sammenheng der vi er rimelig likestilte. 

Og en annen kommenterer at hun for så vidt er enig, men så på 
dette som en gylden anledning til å få damer mer inn i det prak-
tiske arbeidet med å lage bladet. 
Kan det at vi i dette bladet så ting fra et kvinneperspektiv gi deg 
som er mannlig leser også en ny vinkel som gjorde at stoff som er 
kjent kan bli mer interessant? 

Eller er dette rett og slett et stunt fra en sjefsredaktør med sans  
for damer?

Vi i redaksjonen takker for tilliten vi er blitt vist og 
håper du har likt bladet vi har laget.  

Bente, Gry, Bente og Kjersti 
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Då me gjekk på tur i skogen i 2.klasse, kom me til eit veg-
kryss over Øverland. Eg peika og fortalde at om me gjekk 
den eine vegen, kom me til Bergen, og hvis me gjekk den 
andre vegen, kom me til Trondheim. 

“Skal vi gå helt dit….?” spurte nokon. Den yngste jenta nikka veldig 
bestemt, og såg på meg med eit tillitsfullt blikk. Så gjekk det fire år, 
og me lærde mykje; norrøn mytologi, forteljingar om vikingtida og 
Olav den heilage. Så kom spørsmålet frå borna på nytt “ Skal ikkje 
vi gå til Nidaros da?” Jo, kvifor ikkje. Me berre gjer det! 

I 1997 gjekk eg pilegrimsvandring i Bærum med Erling Storrusten. 
Han var ei stor inspirasjonskjelde!  Eg gjekk med mine elevar før 
det vart vanleg å gå pilegrimsveg. No går alle 6.klassar i Bærum 
med  “Den kulturelle skulesekken” frå Haslum kyrkje, over Skriv-
erberget til Lommedalen. Så fekk eg kontakt med Eivind Luthen 
gjennom Mikaelsfeiringa. Eivind har hjelpt oss med pilegrimspass, 
formidla kontaktar, skaffa litteratur og heia på prosjektet vårt. Utan 
Eivind hadde eg neppe kunna få til vandringa. Takk for all støtte og 
gode råd, Eivind!

Så ein måndag i august var me klare. Pilegrimsvegen går over 
tunet på Steinerskulen i Bærum som ligg på Grav gård. Me sa 
morgonverset og song, og så starta vår vandring mot Nidaros. 
Borte i Hoslegutua møtte me ei av Søstrene på verket, ja ho heiter 
Anne Storrusten til kvardags. Så vart det historier, song og glede! 
Me gjekk innom skulehagen vår på Øverland, fylte vannflaskene 
våre og fekk lukkeynskje frå Jolien. 

Fyrste dag gjekk me til Lommedalen, tok bussen heim, og alle 
sov i sine eigne senger. Neste dag tok me bussen til Lommedalen 
og gjekk over Krokskogen, ca 23 km til Vik. Så gjekk me frå 
Bønsnes til Norderhov. Det var flott å koma inn i Bønsnes kyrkje 
tidleg på morgonen, syngja i halvmørkret og høyra historier om 
Olav Haraldsson som vart fødd der på Bønsnes i 995. “Så vi går 
eigentleg frå fødested til gravsted…?”  Me fekk mykje å tenkja på, 
og det var mange gode samtalar undervegs. Me prøvde også å gå i 
stillheit; det var ikkje så lett!

Me er heldige som har gode vener på andre Steinerskular. Me 
klumpa oss saman i soveposane våre i gymsalar både på Ringerike 
og på Gjøvik. Då me kom til Søsterkirkene på Hadeland, kom me 
midt opp i ein stor begravelse. Det var sterkt å vera så nær ei grav i 
det klokkene slo 3x3 slag. Heldigvis fekk me koma inn i kyrkjene, 
og den fleirstemt songen frå forsiktige barnestemmer gjorde noko 
med oss som var der.  

Ei anna flott oppleving var å stå heilt i vannkanten på Mjøsa og 
syngja “I østen stiger solen opp” ; før me fylgde Skibladner til 
Hamar og tok toget heim.
Fyrste etappe var ein god start. Til våren går me ei veke nordover 
frå Hamar. Så må me koma oss over Dovre hausten i 7.kl. Våren 
2019 er planen å gå frå Oppdal til Nidaros. Der satsar me på å 
syngja Draumkvedet før me reiser heim.

Me er takksame for at me får vera saman om denne reisa. Me har 
møtt så mange gode menneske på turen! Alt lagar seg. Takk til 
alle som hjelper! Elevane er stolte over alle mila dei går, alt dei 
opplever og lærer. Me får erfaringar, utfordrar eigne grenser og 
samlar livskunnskap. Me er på veg i livet! 

Helsing glad lærar, Helga Brekke
Foto: Helga Brekke, Mads Bjerke, Maifrid Dyvig Bjerke

Steinerskolen på vandring 
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Bladet Pilegrimen
Bladet Pilegrimen utgis av Pilegrimsfellesskapet  
St. Jakob, og kommer ut med tre nummer i året.  
Medlemskap i foreningen inkluderer mottak av bladet.

Pilegrimen er svært kostbart å produsere, selv om alt 
arbeidet er ulønnet. Vi setter stor pris på om du kan støtte 
oss økonomisk ved å verve nye medlemmer eller tegne 
gavemedlemskap for familie og venner. Medlemskap 
gjelder til det blir oppsagt, og kontingenten er 450 kr. 
Bedrifter og organisasjoner kan også tegne medlemskap. 

Vi tar gjerne imot annonser, men ser helst at de har  
tilknytning til pilegrimskulturen.

Priser
Helside  kr. 9.175,- 
Halvside  kr. 6.100,- 
Kvartside  kr. 4.200,- 
Prisene er eks. mva.

Kontonummer for medlemskap: 6079 09 02168
Kontonummer for gaver og annonser: 6079 05 31208

Litt om Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge 

•  Foreningen er en ideell, selvfinansiert organisasjon,  
stiftet i 1996

•  Foreningens formål er å inspirere til pilegrimsvandring 
og gi praktiske råd og informasjon om pilegrimsveiene i 
Norge, Spania og andre land

•  Foreningen gir ut medlemsblad og bulletiner, samt har  
en egen nettside

•  Pilegrimskontoret sentralt i Oslo er et møtested for  
pilegrimer

•  Hvert år arrangerer foreningen medlemsturer til steder  
av betydning for pilegrimer

Nordens eldste  
pilegrimskontor

Har du en lengsel etter eventyret? 
Oppdagelsen? De gode fortellingene? 
Start den gode reisen på  
Pilegrimskontoret!

Adresse: Huitfeldtsgt 11, 0253 Oslo 
Telefon: 22 33 03 11 – Mobil: 478 39 182
E-post: pilegrimskontor@gmail.com

Åpningstider: Mandag til fredag kl 11-15 
Besøk etter avtale anbefales.

Pilegrimen NR. 1 – 2018 
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