
Kystpilegrimsleia  2021  

Vil du med på en vandretur som  byr på ’andre opplevelser’ og utfordringer                                                                  
end Olav-ruten som går inne mitt i landet mot Trondheim,                                                                                          
så er her en meget  interessant tur.  

Pilegrims ruten går langs ”norskekysten” på tvers av fjorder og det                                                                                      
mektige Atlanterhavet brusende rundt om øyrene med storslått natur, men også rolig vann, 
naturkrefter, som fylder hjerte og sjel, til ettertanke og refleksjon! 

I begynnelsen av juli feires St. Sunniva på Kinn og på Selja, med denne feiringa som mål drar vi i vei.   
Nå vil vi utforske et nytt eventyr som heter En smak av kystpilegrimsleia. Vi får ta del i historia som 
har vært med å forme oss og folket vårt i tusen år. Kystpilegrimsleia byr på mange og store 
kontraster. Havet i storm og stille. Voldsomme krefter. Stupbratte fjellsider, lune viker med 
blankslitte svaberg, Det barske og spektakulære. Vinden og regnets susing og mykt bølgeskvulp. 
Havørn og fiskestimer. Hellige steder og kulturminner ligger som perler på ei snor og forteller en 
viktig historie om kystkultur, levekår og kristninga av landet vårt. Vi møter helgener og legender og 
munker. Kristningskongene Olav Tryggvason og Olav den hellige.                                                                                                                                      
Ifølge Adam av Bremen foretrakk pilegrimer sjøveien når de kom fra Tyskland og Danmark.                                    
De fleste pilegrimene hadde ikke egne skip og heller ikke råd til å betale for seg så det var derfor 
vanlig å leie seg hyre som mannskap.  Som de moderne pilegrimer vi er, kan vi ta rutebåten fra 
Bergen.                                                                                                                                                                               

Mandag 5 juli 2021                                                                                                                                                                    
Vi møtes i Bergen på ettermiddagen. Vandring i Bergen med lokal pilegrimsguide.  Middag på et 
utested, guiden bestemmer hvor. Overnatting i delte rom på  Scandic Hotell Bergen sentralt i byen. 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-bergen-city 

                                                                                                                                                                                                                     

                           ö                                                                                                                              

Tirsdag 6 juli                                                                                                                                                                   
Etter frokost besøker vi                                                                                                                                                             
Mariakirken utdeling av pilegrimspass  - stempling og utsending-  slik det ble gjort i middelalderen.                                                                   
Vi er gjester hos Bergen regionale Pilegrimssenter som har ansvar for dagens program.                                                                                                                             
Avgang med båt kl 16.30 ankomst Florø ca kl 20. Vandring fra kaia til Kinn Hotell.   4 km.                                                                                                     
Varmt måltid ved ankomst.  Bagasjetransport                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                  

Onsdag 7 juli.                                                                                                                                                                                 
Etter frokost besøker vi Svanøy, og går en tur i Florø, som er Norges vestligst by.                                                                                                               

Videre med rutebåten til øya Kinn, langt ute i havet. Overnatting i pilegrimsherberget, gjestehus og 
lavvo.  2 netter.  Vi lager mat sammen i gjestehuset. Bagasjetransport.                                                                                                              
OBS.  Det er ikke butikker på Kinn. Det er dårlig mobildekning. Gjestehuset, hjelper hvis noe er viktig. 
Vårt vertskap på Kinn er Gry Seim, du finner husene på Facebook. 
https://www.facebook.com/kinnaklova                                   

 

           

Kinn Gjestehus og Pilegrimsherberge                                 Kinnaklova 

 

                          Sunnivadagen                                             

 

 Torsdag 8.juli.  feires Sunnivadagen med pilegrimsgudstjeneste eller konsert på kveld.                            
Legenden sier det var flere båter på veien over havet fra Irland. De kom ut for en storm og de tre 
søstre Borni, Sunniva og Ingeborg kom bort fra hverandre. Borni kom til Kinn.                                                                                                                                                       

Vi har vandring rundt øya med lokal guide og pilegrimsverter. Er ute mye av dagen.                                     
Besøker Olav Tryggvasson helleren. Mye myrterreng, stein og fjell. Staver må brukes. Værforbehold.                       

 

 

 



 

 

Foto Anne Brit Dyremyhr  

 

Den gamle kirken på Kinn er er et pilegrimsmål.                                                                                          
Ingen vet hvem som bygde kirken. Den er en av landets eldste. Her glemte de under reformasjonen å 
fjerne helgenfigurene. Sta Barbara, Sta Katrina og Maria Magdalena Lokalt heter de Ingeborg, Borni 
og Sunniva. Kirken har et lektorium som det ble lest fra i katolsk tid.                                                                 
Kirken har tidebønn to ganger om dagen. På øya er det mange huler. Man antar at munker fra Irland 
har bodd her i tidligere tider.                                                                                                                                            
Kom til Kinn å bli rik» heter det. Ja, rik på mye syntes vi. Stillhet, havet, vinden, fuglene, blomstene og 
undring.                                                                                                                                                                  

Fredag 9 juli   Til   Selje.                                                                                                                                                        
Drar vi tidlig morgen fra Kinn til Florø og videre med hurtigbåten til Selje. Ankomst Selje kl 13.            
Vi er gjester hos Selje pilegrimsenter denne dagen. Mulig å bade på stranden.                                        
Gå tur på egenhånd og på utstilling. Middag kl 18.  Kvelden avsluttes i Selje kirke.                                                                                                                                                        

Overnatting i delte leilighet og hytter sentralt.  Tillegg i pris for eget rom.                                                          

https://www.facebook.com/saetrenrorbuer/                                                                             

http://www.seljevaagen-apartment.com/    

Det er flere matbutikker, spisesteder og bar i Selje.  Ikke minibank eller apotek.                                                                                                                             

Lørdag 10 juli.  Avreise med lokalbåt til den hellige øya Selja, vi er ute hele dagen.                                                        
Vandring i ettertanke. Omvisning i Sunniva hula og Hellig kilde.                                                                         
Vi har egen guide, som har arbeidet ved ruinene i klosteranlegget i mange år.                                                                                                                            

 

Norges eldste pilegrimsmål  https://www.seljakloster.com/                                                                                     

 



     

 

« Det heter ingen kommer til hellig stedet Selja uten å undre seg» .        

 

 

Vi besøker hulen i fjellet hvor de fant Sunniva.  Ved alteret legger vi ned våre steiner, med våre 
sorger og gleder, bønner og tanker.                                                                                                                                          

 

 

 

                                                      

 



 

 

Søndag 11 juli.  Vandring.  Vi skal gå fra Selje over fjellet til det gamle korset på Dragseidet                      
Fra der ned til havet ved Leikanger. Dette er en gammel ferdselsåre og trolig også en vei for 
pilegrimer på vei mot Selja.  En tur på ca 19 km, vi bruker det meste av dagen. Tar det med ro over 
fjellet, mye historie underveis. Vandring i myr og fjellterreng.                                                                                                          
Bagasjetransport.                                                                                                                                                      

Overnatting:  Jetmund Gjesteheim på Åheim.  Middag ved ankomst.  
https://www.jetmundgjesteheim.no/                                                                                                          

Kveldssamling i St Jetmund kirke som er en av Norges eldste kirker. Den er liten så vi må dele oss i 
grupper eller ha samling utenfor.  Lokale pilegrimsverter hjelper til.   
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/jetmund                                                                                                                                  

Været   Det er mye vind og regn her vest, så dagsprogrammet kan bli endret.                                          
Ved dårlig vær må vi endre vandringsrute fra Selje. Vi går fra Moldefjorden over Mannseidet til 
Åheim. 16.km. Veien har litt myr, sti og en del asfalt ved fjell og fjord. Bagasjetransport.  

                                                                                                                                                

   Dragseidet. Foto Geir Sakseid.                                                                                   

 

Mandag 12 juli   Avreise med båt. Hvis været tillater det, hentes vi av en gammel båt.                                  
Vi må selv ta bagasjen vår ombord. Ha godt med klær på.                                                                                         
Vi skal til Herøy og videre til Ålesund som er Sunnmøres hovedstad.                                                            



Om Herøy leser vi                                                                                                                                    
https://kystperla.no/heroy-gard/                                                           
https://pilegrimsleden.no/interessepunkter/heroy-med-heroy-gamle-kyrkjestad-og-heroy-museum 

  

 

                                                                                                                             

 

Håper vi får lov å bruke denne båten en reise lik den pilegrimer hadde i middelalderen.  
https://www.heroykystmuseum.com/sunnmorsjekta-anna-olava/                                                                                                                                                                             

På ettermiddagen går ferden videre til Ålesund med buss og ekspressbåt.                                                                                                        

Tirsdag 13 juli. Vi skal besøke Borgund kirke og byen Borgund som ble borte og kanskje Giske kirke. 
Alle har sine spennende historier. Begge steder er knyttet til helgenkongen Olav den hellige.                                                                                    
I Ålesund er vi gjester hos Borgund menighet. Lokale pilegrimer er sammen med oss.                                      
Avslutning ca  kl 17.                                                                                                                                                                                                                            

Overnatting   hotell eller folkehøgskole i delte rom.  Ønskes enkeltrom er det tillegg i pris.                                                                          

 

           Borgund kirke. 



 

Pris er ca 8000 norske kroner.  Ca 6500 danske kroner. Norsk pilegrimspass og kart er inkludert.                                                                                                                                          
Ikke  incl.  mat i Bergen og Ålesund. Lokalbåtene i Florø og transport i Ålesund. Lokale coronatiltak. 
Museumsbilletter.                                                                                                                                                              
Spør hvis du lurer på noe                                                                                                                                     
Påmelding kystpilegrim@gmail.com eller til Anne- Sissel sms telefon 91363144  

                                                                                                                                                                                        
Vandringer   Korte dagsettapper og en lang med varierende underlag og terreng, flere opp og 
nedstigninger, men ingen kraftige.                                                                                                                                                                       
Vi går mye i myr områder. Gode støvler (fjellsko) er viktig.                                                                        
Regnklær bukse/jakke og phonco.  Buff, vanter, lue og vindtette og varme klær. Merinoull.               
Anbefaler staver.  Badetøy, håndkle, lommelykt, solbriller, solkrem og det er mye mygg så myggspray 
er lurt. Drikkeflaske, termos. Sitteunderlag.                                                                                                                    
Transport                                                                                                                                                                               
Ålesund har flyplass.                                                                                                                                               
Det går buss/tog via Åndalsnes og Dombås til Oslo og Trondheim.                                                                          
Buss til Trondheim med bytte underveis.                                                                                                                   
Fra Ålesund går Hurtigruten til Trondheim og til Bergen.                                                                          
Bussen til Bergen tar 9 timer og er en slitsom reise.                                                                                            
App her i Norge heter En tur. Tog heter Vy    https://www.vy.no/                                                                
Buss i Ålesund er Fram.                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                    

 

Nøkkelsteder                                                                                                                                                                                        
Vi må ha stempel fra 6 av 26 nøkkelsteder for å få Olavsbrev. Nøkkelsteder er historiske steder langs 
kysten. Steder som tingsteder, gamle steinkors, kirker og klostre.                                                                                                                                            
Veien videre   Alle oppfordres til å dra videre til Nidaros på egenhånd. Ved ankomst Nidaros vil dere 
få Olavsbrev som kystpilegrimer.  Anbefaler å følge kystpilegrimsleia. Buss til Kristiansund og 
ekspressbåt videre. Smøla kystpilegrimsenter og herberge på Edøy er et fint sted å stoppe underveis.   
Overnatting. Nidaros Pilegrimsgård, som også er mottak for pilegrimer. Du må bestille plass på 
forhånd og si du er pilegrim.  Det er flyplass i Trondheim.   Bestill tog og fly i god tid.                                                                                                                                                         



 

Fjelltur.  Hvis noen ønsker fjelltur i etterkant av denne turen, er det mange muligheter i Ålesund 
område. En pilegrimsvei er Valldalsleden, har guidebok og frivillige som kan svare på spørsmål og gi 
hjelp. Men ikke guide.  https://pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/valldalsleden                                           

Turhjelper:  Anne-Sissel Bergum er pilegrimsveileder. Har vært frivillig ved den norske                            
Santiagoforeningens kontor pilegrim.no i Oslo i flere år. Er nå frivillig ved Pilegrimssenter Hamar.         
Har også vært guide og daglig leder av et overnattingsted for pilegrimer på Selje.                                                                  
Har levd med historien om St Sunniva siden hun var liten jente. I Skjåk i Gudbrandsdalen hvor hun 
kommer fra, går en gammel ferdselsvei til Selje.                                                                                                                       
Har seilt langs kystpilegrimsleia med seilskuta Mathilde og båten Faxen i 2015 og 2016.                        
Har gått som pilegrim i Norge, Italia og flere veier til Santiago. 

 

 

 

                                                                                                                                            

Vibeke Mørdrup er leder for danske pilegrimer.                                                                                                           
Hun er har bred erfaring, er santiagopilegrim og leder pilegrimsforeningen i Danmark.                                                    

I tillegg til oss er det  lokale ledere alle steder.                                                                                            

 

Samarbeidspartnere for turen er Bergen, Selje og Smøla kystpilegrimssenter.                                                    
Bjørgvin bispedømmekontor i Bergen. Geir Sakseid i Møre bispedømme.                                                                   
Selje, Kinn og Giske kirke, Kari Vatne i Borgund kirke.                                                                                                                  
Bergen, Herøy og Sunnmøre Museum. Venner av Selja og Pilegrimsfellesskapet St Sunniva.                    
Stadt Naturguiding.                                                                                                                                                   
santiagopilgrimme.dk  

 

 



 

 


