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PILGRIM PÅ HAVET 
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Hur många känner till att den absolut största gruppen flygresenärer i dag är pilgrimer, på väg 

till de gamla pilgrimsmålen Santiago de Compostela, Rom, Jerusalem, eller till de relativt nya, 

Lourdes och San Giovanni Rotondo, eller till Mecka? Och hur många vet att vi i här i Norden 

faktiskt också har en gammal pilgrimsled, S:t Olavsleden, som ursprungligen har gått från 

Novgorod till Nidaros, dagens Trondheim. Inom projektet St Olav Waterway ska leden nu 

återställas. 

– Så småningom hoppas vi kunna foga den nya vandringsleden St Olav Waterway genom 

bl.a. Åbolands och Ålands skärgård till listan på pilgrimsleder, berättar projektledare Nina 

Söderlund vid CLL. 

Pilgrimsled över havet 

St Olav Waterway (på svenska Pilgrim på havet) är ett projekt som länge funnits som en glimt 

i ögonvrån hos många personer. I juni 2016 blev drömmen förverkligad i och med att 

projektet beviljades finansiering från Central Baltic–programmet. Projektet som pågår fram 

till 30.11.2019 har åtta parter och Åbo Akademi/CLL är den koordinerande parten. Detta 

hoppas man att på sikt kommer att öka turismen och förlänga säsongen i skärgården. 

– Vi hoppas visserligen att många väljer att resa lite långsammare och dessutom klarar den 

känsliga skärgårdsnaturen inte av flera miljoner vandrare, men gärna några tusen, särskilt höst 

och vår. I Norge och Sverige finns redan tusentals kilometer vandringsled för pilgrimer, men 

ingen annan pilgrimsled i världen kommer att gå över vatten i samma utsträckning som St 

Olav Waterway, säger Söderlund. 

Helgonet Olav Haraldsson 

Den norska kungen Olav Haraldsson, som helgonförklarades 1031, är speciell för många i 

Norden, och för hela vikingasfären runt Östersjön, Storbritannien, Irland och Normandie. Det 

finns ca 500 S:t Olofskyrkor i Norden, en av dem är kyrkan i Nagu och en annan kyrkan i 
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Jomala. Därför kommer den nya S:t Olavsleden att gå nära båda. Leden blir ca 625 km lång 

och man kommer att vandra mestadels på befintliga stigar och vägar, som avbryts otaliga 

gånger av färjor och förbindelsebåtar. Certifieringen och märkningen av leden sker med det 

norska mönsterskyddade märket som man får använda efter godkännande av styrelsen för 

Europeiska kulturvägen Route of Saint Olav Ways in Norway, Sweden and Denmark – och nu 

snart Finland via Åland. 

Vandring- en trend för kropp och själ 

På medeltiden kunde mellan 20-50 % av europiska länders befolkning pilgrimsvandra, men 

vandringarna förbjöds på 1500-talet. Mot slutet av 1900-talet började pilgrimsvandring 

komma tillbaka även i norra Europa. Skälen var säkert många. Några kända personer skrev 

om sin vandring till Santiago de Compostela. Större intresse för medeltiden kan också ha 

spelat in. I dag är det många stressade personer som mår betydligt bättre efter en längre 

vandring. I de sydliga delarna av Europa är det ofta för varmt att vandra, vilket har börjat 

locka inbitna vandrare längre norrut var det är svalare och luften är frisk. Vandrare ännu 

längre ifrån blir lyckliga av att ibland få uppleva regn och några skulle betala mycket för att få 

vandra på is. 

Inspirations- och informationstillfälle 

Det första inspirations- och informationstillfället för företag och andra intresserade ordnas i 

Skärgårdscentrum Korpoström lördagen den 19.11 2016. Anmäl ditt intresse till projektledare 

Nina Söderlund, e-post: nina.soderlund@abo.fi,  tfn 050 527 8180 eller till 

camilla.lundstrom@abo.fi. 

 

Några länkar : 

www.helgonleden.n.nu 

www.nidarosnagunovgorod.n.nu 

www.pilgrimisverige.se 
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