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«I Olav den heliges fotspår»

Pilgrimsarmbandet
Designat och handgjort armband av hantverkare längs med S:t Olavsleden

En kort historia om vikingakungen S:t Olav

995                      Olav Haraldsson föds
1014                    Döpt i Rouen, Frankrike
1015/1016           Blev kung av Norge och introducerade kristna lagar
1028                    Flyr till Ryssland efter interna strider i landet
1030                    Kommer tillbaka med båt från Novgorod (Ryssland)    
      och stiger i land i Selångers hamn på hans väg till Stiklestad.
1030                    Slaget på Stiklestad och Kung Olav dör 29.07.1030. Hans kropp  
    smugglas till Trondheim och hans kvarlevor blev senare placerade  
    i Nidarosdomen
1031                    Kung Olav blir helgonförklarad och martyr. Pilgrimsvandring till  
    S:t Olavs reliker startar raskt efter helgonförklaringen. Den norske  
    helgonkungen behöll sin status som det mest aktade nordiska
                            helgonet genom hela medeltiden. S:t Olav är Norges evige   
    konung.

På pilgrimscentrerna längs med S:t Olavsleden kan du uppleva den tusenåriga 
historien genom utställningar och guidade turer. I pilgrimspodden möter du 
forskare som berättar mer om vikingar, helgon och medeltida pilgrimer. Missa 
inte att du också kan pilgrimsvandra i S:t Olavs fotspår längs leden genom en 
rik kulturbygd, vackra skogar och ängsmarker. Mer information hittar du på 
www.stolavsleden.com. Välkommen på en historisk resa i spåren av Sankt Olav!
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S:t Olav ledernas logotyp i silver. Logo-
typen fi nner man på de 5000 km mar-
kerade leder från Danmark, Norge och 
Sverige som leder till målet i Trondheim/
Nidaros. Hantverkare: Elin Wikström Alo-
andersson, Östersund, (S), annaochelin.se
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Den Blå glaspärlan representerar hur 
livsviktig tillgång på vatten är under en 
pilgrimsvandring och vattnets lugnande 
effekt. Hantverkare: Carina Kinna Jons-
son, Östersund, (S) robbindesign.se 
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Läderarmbandet är handskuret enligt 
traditionella metoder och i ett grovt läder. 
Läderarmbandet symboliserar själva leden 
från Selånger till Trondheim och medelti-
da pilgrimers hårda liv de levde för att nå 
fram till Trondheim och S:t Olavs skrin.
Hantverkare: Inga Qvarfordt, Östersund (S) 
facebook.com/inqaide

S:t Olavs krona i silver symboliserar 
kung Olavs världsliga handlingar, 
men också Herrens krona som han 
såg som sin Frälsare. Kronan repre-
senterar Stiklestad, där enligt leg-
enden, S:t Olav blev dödad år 1030. 
Hantverkare: Guro silversmed, 
Frosta, (N) bergetdetbla.no 
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6.A Ring i täljsten (klebersten). Täljste-
nen kommer från Nidarosdomens 
restaureringsverkstäder och sym-
boliserar platsen där S:t Olav blev 
begravd.
6.B Träcylindern gjord av torra grenar 
från träden runt Nidarosdomen. Det 
ingraverade R kommer från runalfa-
betet (Futhark) och står för ”Resa”. 
Runalfabetet var i bruk i Norden före 
användandet av det latinska alfabe-
tet.
6A+B Hantverkare: Mette Brasøy, 
Trondheim (N) metteofnorway.no

Designat och handgjort armband av 
hantverkare längs med S:t Olavsle-
den i Sverige och Norge. Hantverk-
arna är inspirerade av naturen och 
vårt kulturella arv vid formgivning av 
berlocker och läderarmband. Till-
verkningsmetoderna respekterar 
miljön och bara naturmaterial har 
använts till pilgrimsarmbandet.

                  (S) = Sverige, (N) = Norge

Fören på en båt i stengodslera symbo-
lisera S:t Olavs landstigning i Selångers 
hamn år 1030 på hans resa til Stiklestad. 
Fören på båten kan också symbolisera 
Skepparhällan som, enligt legenden, 
är en sten som Olavs båt ska ha kluvit i 
Revsundsjön.
Hantverkare: Annika Wall, Gällö, (S) 
annika.wall@telia.com
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