Astor Furseth:

Pilegrimsleia frå Valldal til Nidaros
– strekninga Valldal - Dovrefjell
Historisk bakgrunn for eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Norddal, Rauma, Lesja,
Dovre.

Korsbrekka

Olav Haraldsson (Heilag-Olav)
Olav Haraldsson vart fødd ca. 995. Han drog tidleg i viking, vart døypt til kristentrua, og frå
1016 konge i Noreg. 10 år seinare gjorde kong Knud krav på kongedømmet, og motstanden
mot Olav auka. Særleg alvorleg vart det då Olav let drepe jarl Erling Skjalgsson ved juletider
1028, og jarlesønene sette etter han. Olav flykta opp kysten, men frå nord kom Håkon jarl, og
på Sunnmøre såg Olav seg nøydd til å flykte austover til Gudbrandsdalen, seinare til
Russland. I 1030 møtte han lagnaden sin på Stiklestad 29. juli, ein dag som sidan vart kalla
olsok.

Ferdselsleia Storfjorden-Dovre kjem inn i noregshistoria
Det er gjort mykje forsking på Olav Haraldsson, også om flukta frå Sunnmørskysten til
Valldal og Gudbrandsdalen. I Snorres kongesoger har soga om Olav den Heilage ein sentral
posisjon, men fleire historikarar har drege i tvil visse sider hos Snorre, særleg kronologien i
skildringa. Hovudraga i soga synest likevel vere rette, og ferda inn Storfjorden til Valldalen
og vidare over fjella til Dovre er ei dokumentert hending, sjølv om historikarane ikkje er
samde om akkurat når det skjedde. Tidsrama er mellom våren 1027 og sist på året 1028.
Framstillinga her er hovudsakleg basert på Snorre Sturlason som skreiv Heilag-Olavssoga i
1220-åra, 200 år etter hendingane var skjedd. Men Snorre nytta fleire tidlegare skrift (mange
tapte) mellom anna av Sæmundr Sigfússon, Theodoricus, Hryggjarstykki, og ikkje minst Den
legendariske saga. Snorre var også på reise i Noreg. Han besøkte ikkje våre trakter, men må
ha fått god lokalkunnskap, det ser vi ikkje minste ved skildringa av Valldalsferda. Snorre
nemner i eit avsnitt, nettopp etter ferda gjennom Valldalen, at ”presten Are Torgilsson den
frode (1068-1148) var ”så gammal at han kunne minnast og hadde høyrt soger av dei
mennene som var så gamle at dei for alderens skuld kunne minnast desse hendingane; såleis

har han sjølv sagt i bøkene sine, i dei har han nemnt dei mennene som han hadde kunnskapen
sin frå.”

Mot Sylte i Valldal

Valldalen markerer eit skilje
Ved juletider 1028 var kong Olav på flukt, og segla inn Storfjorden for å ta seg over fjella i
aust. Han hadde 12 skip, men ved Skotet, om lag midtvegs i Storfjorden, skiltest mykje folk
frå han, mellom anna lendmann Kalv Arnesson, og kongen segla vidare med berre fem skip.
På ein av dei siste desemberdagane 1028 kom han med Visunden og fire andre skip og 400
mann til Sylte i Valldal. Kongen gjekk frå borde og sette opp landteltet sitt på øyra, og let
reise eit kors tett ved. Han fekk, eller beordra, hjelp frå bygdehøvdingen Bruse Muri og
mange bønder frå dalen.
Neste dag kom bøndene med øykene sine og dei tok til på ferda oppover dalen. Den første
stansen var Langbrekka (no kalla Korsbrekka) der kongen kvilte og sa: ”Ein slitsam veg har
dei lagt for meg, lendmennene mine, dei som no har skifta i truskap; men ei stund var dei
mine fulltru vener.” Og det var sett opp to kors der kongen sat.
Olav drog så vidare til Alstad, der han overnatta. Morgonen etter tok folka til å rydde veg
vidare gjennom Skjersura, men mot kvelden kom dei motlause tilbake, utan å ha lykkast. Den
neste natta bad kongen inderlege bøner, og straks det vart dag gav han ordre om å prøve ein
gong til, men like dårleg gjekk det. Kongen sjølv drog så opp til Skjersura, la av seg kappa og
sa at dei skulle freiste ein gong til. Og no flytta tjue mann så langt dei ville dei steinane som
ikkje hundre mann hadde greidd å rikke før, og vegen vart rydda til middag for både folk og
kløvhestar.
Kongen overnatta endå ei natt ved ura, ved den staden som Snorre kallar Olavshelleren. Ved
helleren er ei vasskjelde, og der vaska han seg. Kjelda er etter det kalla Olavskjelda. Neste
dag kryssa hæren Skjersura og nådde fram til ei sæter på Grønning, og overnatta der. Også her
skjer det mykje, før dei neste morgon dreg over fjella mot Einbu på Lesjaskog.

Særleg to ting slår oss i Snorre – det første er at han skriv så utførleg om dagane i Valldalen,
set av heile to boksider til dette. Det andre er at nettopp her skjer eit markant skifte i
forteljinga. Valldalen markerer eit vendpunkt i Heilag-Olavs saga: Her legg faghistorikaren
Snorre for første gong inn overnaturlege hendingar frå legenda om Heilag-Olav – som for å
varsle om komande martyrdød. Ifølgje Snorre skjedde mange under i Valldalen. På bibelsk
vis blir det mat nok til både hær og bønder utav to nauteskrottar. Ei mirakuløs rydding av
vegen gjennom ura. Olavskjelda med lækjande vatn. Om natta på Grønning, der ingen kunne
få fred for trolla, brende Olavs bønner vettene så sterkt at dei rømde for alltid. Om morgonen
sa han at på Grønning skulle dei byggje ein gard, og der skulle kornet aldri fryse.

Frå Alstad

Heilag-Olav-minne i Valldal hos Snorre
Ved landingsstaden
Snorre fortel at det vart reist kors ved fjorden. Det finst ikkje noko synleg i dag, då 1679katastrofen med skred/flaum sopte store delar av Sylte på sjøen, også kyrkje og kyrkjegard.
Korsbrekka og Olavsvegen
Stigen han følgde er kalla Olavsvegen, og fører opp til Korsbrekka. Snorre skriv at kongen
kvilte seg der, og let reise to kors. Korstradisjonen er vidareført i snart tusen år, og dette er det
viktigaste historiske minnet om Heilag-Olav i Valldal. Her stod to kors til utpå 1200-talet. I
kjelder frå 1743 er berre eitt kors, og presten Torsten Hoel skriv at bøndene passa på at når eit
kors rotna ned, reiste dei eit nytt. Hans Strøm var her ca. 1760: ”Endnu sees her, paa høire
Haand naar man gaaer op ad, et ganske simpelt Træ-Kors, staaende omtrent midt paa Veien,
som bærer Navn af St. Ols Kors, og bliver bestandig (meere after gammel Skikk, end af
Overtroe) vedligeholdt af Indbyggerne,” I 1839 reiste valldalingane eit nytt kors, i form av ein
bautastein med jernkors på toppen.
Olavshelleren på Alstad
På Alstad er ein heller med segntradisjon, i tillegg er helleren er nemnt i Snorre. Etter
tradisjonen overnatta Olav her, men i Snorre står det at helleren vart brukt til kjøtlager dei
dagane kongen var her.
Olavskjelda på Alstad
Kjeldekult synest vere like gammal som mennesket sjølv, og i kristen mellomalder veit vi om
ei mengd heilage kjelder. Heilag-Olav er knytt til mange av kjeldene, anten han har vore der
eller ikkje, men denne ved Skjersura skil seg ut ved at Snorre faktisk fortel om denne
helsesame kjelda.

Skjersura
Olavsvegen går gjennom Skjersura ved Alstad. Denne strekninga var kongen blitt åtvara mot,
og ura hindra han i to-tre dagar. Olavsvegen gjennom Skjersura er tursti i dag.
Grønning
Han overnatta på ei sæter på Grønning. I dag er her gardar, slik Heilag-Olav bad dei om.

Alteret

Heilag-Olav tradisjon i Valldal, Rauma og Lesja
Segnkrinsane om Heilag-Olav er spreidde over det meste av landet. Han vart helgen og eit
nasjonalsymbol som gav grunnlag for Olavs(olsok)-feiring. I Valldal gløymde dei ikkje at
helgenkongen faktisk var her i 5-6 dagar og gjorde underverk. I tillegg til det Snorre skreiv,
voks det fram forteljingar som i mengde overgår dei fleste andre stader (berre nokre er med
her). Delar av Olavsvegen finst framleis. Det er lang tradisjon med olsokfeiring – mendet har
også vore periodar utan slik markering. Dei siste åra har ein i framhald av
familiearrangementet Olsok i Valldal, som har fokus på idrett og underhaldning, hatt ein
historisk og religiøs olsoksøndag med økumenisk gudsteneste på Alstad og
pilegrimsvandringar på Olavsvegen.
Det blir vist til stader i terrenget med Heilag-Olav minne og/eller med tradisjonsstoff. Fleire
av desse er markerte med infotavler, brosjyrar og på nett. Det er planar ein meir komplett
”Olavsveg” som gang- og sykkelsti gjennom dalen, Turvegen frå fjord til fjell. Dette er ingen
ny tanke, også ”Valldalens første turist” (i 1863) vart fengsla av Heilag-Olavs ferd:
”at man ennå den dag i dag så godt som kan følge Kongen skritt for skritt på
denne hans siste tunge vandring, og utpeke de steder, hvor han hvilte, og
gjenta de ord, han har talt. At der til det virkelig historiske også knytter seg
mange sagn og legender er en nødvendig følge både av den lange tid siden
begivenheten inntraff, og av den plass som Olaf som Helgen senere kom til å
innta både i kirken og i samfunnet,”
Kven sa dette???

Ormen i Syltefjellet
Då Heilag-Olav stemna inn mot Valldal kom ein sjøorm mot skipa. Kongen greip tak i ormen
og etter eit hardt basketak kasta han den så hardt opp i fjellveggen at merket er synleg i
Syltefjellet den dag i dag.
St. Olavs messehytte
På Korsbrekka, mellom Olavskorset og fjellet, fortel segna om ei messehytte som vart bygd
etter kongebesøket. Rester av gudshuset skulle ha vore her til midt på 1800-talet.
Gullakoppen
Segna går om at den gongen Heilag-Olav kom forbi, senka han ei kiste full av gull ned i dette
vatnet som fekk namnet Gullakoppen. Det er mange variantar av denne segna.
Alteret
Det går segn om Heilag-Olav og Alteret, ein oppbygd steinformasjon i fjellet vest for Sletta
på Verma: ”en rar Alderdoms Levning i Form af et Alter ” skriv Gerhard Schøning (ca. 1774).
Enno i dag blir dette kalla Alteret, og ligg ved stigen over fjellet mellom Vermedalen og
Brøste. Det bli fortalt at Heilag-Olav skal ha gått forbi her under fluktferda. (Via
Vakkerstøylen og Grovaskarsbotnen til Alteret, eller via Slettvikane og Langfjelldalen.) Det
har sporadisk vore skipa til gudstenester ved Alteret heilt frå 1920-åra.
St. Olavsberget
Det blir fortalt at Heilag-Olav og følgjet hans gjekk Asbjørnsdalen vest for Rånåkollen. Eit
bergsva 500 meter vest for Rånålykkja heiter St. Olavsberget, der kongen gjekk forbi på veg
til Einbu.
Einbu – minnestein
Ved riksveg E 136 ved gardane på Einbu står minnestein om Heilag-Olavs ferd og at han
(etter Snorre) overnatta her i januar 1029.
Hesthov på Einbu
Det går ei segn om eit merke etter ein hov frå hesten til Heilag-Olav Olav, rett nordvest og
opp for garden Einbu. Merket kan finnast den dag i dag, og i Lesjasongen står det:
”Spor etter hest-hov i Sankt-Olav-svadet
syner at kongen ein gong rei forbi.”
Olavskjelda ved Valtuva
Den gamle Kongevegen sør for kyrkja på Lesjaverk går forbi Valtuva (Vartuva). Her er ei
Olavskjelde på ei lita tuve. Segn fortel at då Olav fór på kristningsferda i 1021, gav han
hestane vatn herifrå, velsigna kjelda og sa at ho aldri skulle vere tom for vatn og aldri fryse.
Bø kyrkje
Det blir fortalt at Heilag-Olav overnatta på garden Bø (på kristningsferda i 1021), der han
sette att prestar. Det skal ha vore kyrkje på Bø, og det kan tyde på at den fyrste kyrkjestaden i
Lesja og Dovre var her. Det finst likevel ikkje spor etter kyrkja. Bø kapell på Skålgård var ei
stavkyrkje, og kan ha blitt reist alt i 1021. Seinast på 1600-talet var kyrkja borte. Også på
Nordre Stavheim (Lora) er teikn etter ei kyrkje, kanskje frå 11-1200-talet. ”Kyrkjebakken” er
enno kjent.

Kvar gjekk ferda?

Tjønnebu

Ferda gjennom Valldalen er omtalt detaljert og geografisk korrekt. Men denne detaljrikdomen
forsvinn ved Grønning. Derifrå drog kongefølgjet austover fjella til neste, sikre haldepunktet
Einbu på Lesjaskog. Etter Snorre skjedde dette på dei første dagane i januar 1029. Slik
klimaet var den gongen, kan det godt vere at fjellturen ikkje vart så strabasiøs sjølv på
vinterstid. Olav hadde to veg-alternativ.
Det kom opp minnestein på Slettvikane i samband med kong Haakons innviing av Trollstigen
i 1936, og på same steinen står inskripsjon om at Heilag-Olav gjekk denne leia. Det vil seie
gjennom Langfjelldalen og Vermadalen, så vegen austover til Einbu, eventuelt via Alteret og
Brøste. Denne tradisjonen kan ha støtte frå Torsten Hoels (1743), som nemner at Heilag-Olav
drog ”over Langfieldet til Gudbrandsdalen.” Men ”Langfieldet” synest vere brukt meir
generelt om fjellet mellom Norddal og Lesja/Skjåk.
Den klart kortaste vegen er frå Grønning gjennom Steindalen, via Trollstølen (ved
Vakkerstøylen) og til Brøste. Denne traseen kjem rett noko over 1100 moh og er ikkje fullt så
lett å gå som over Slettvikane, men kan høve med naturlege lengder på dagsmarsjar for ein
hær på den tida. Nokre set stadnamnet Trollstølen i samband med tradisjonsstoffet om HeilagOlav.
Det er mest nærliggande å tenkje seg at kongen valde denne kortaste ruta frå Grønningsæter
via Tjønnebu, Vakkerstøylen til Brøste. (Tilføringsruter kan gå via Vakkerstøylen og
Grovaskarsvatnet til Alteret ved Alterhøa, eller via Slettvikane/Verma og Alteret.)
I Snorre blir det så nemnt at Heilag-Olav kom fram til garden Einbu på Lesjaskog, og var der
om natta. Då kongen hadde overnatta her, drog han sidan dag etter dag med hæren ned
Gudbrandsdalen.
Kong Olav besøkte Romsdalen og Lesja også ein gong før denne fluktferda. Då kong Olav
hadde styrt i sju år, kom han til våre trakter. Etter tradisjonen var dette i 1021 (førstninga på
1020-talet). Snorre skriv at denne sommaren drog han gjennom begge Mørene og kom til
Romsdalen om hausten; der gjekk han i land frå skipa og drog til Opplanda og kom fram til
Lesja. Denne kristningsferda gjekk sikkert langs vegen frå uminnelege tider, frå kysten og opp
gjennom Romsdalen. Alt i Landnåmsboka blir det fortalt om vegen gjennom Romsdalen til
Gudbrandsdalen, som tydeleg var mykje brukt og ein trygg ferdselsveg.

Denne gongen overnatta kongen på Bø og drog over Lordalen og kom ned ein stad som heiter
Stavbrekka, skriv Snorre.
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