
ETT HÄNDELSERIKT ÅR  
FÖR S:T OLAVSLEDEN
År 2019 har varit ett händelserikt år för  
projektet S:t Olavsleden – ett steg i  
regional utveckling.  
 Från det att projektet beviljades den 26 juni 2019 har vi 
välkomnat nya och återkommande vandrare, boenden, 
föreningar och företag. Funktioner i vår styrgrupp har 
blivit personer, vision och syfte har konkretiserats, en ny 
projektsamordnare och upphandlade leverantörer har trätt 
i tjänst. Vi har utvecklat samarbetet med våra kommuner, 
intervjuat vandrare, cyklat leden och hållit föredrag rån 
norr till Söder. Listan kan göras lång men vi har fullt fokus 
framåt.

Sedan projektstart har behov identifierats och vi arbetar 
med ett gäng proffsiga leverantörer som alla är i framkant 
och har koll på trender inom bland annat inom kommu-
nikation, digitalisering, teknik, arbetsliv och hållbarhet. 
Redan under juli månad arbetades en kommunikationsplan 
fram för de tre kommande åren, och det producerades 
innehåll till digitala kanaler såsom foto och reportage.  
Under sommaren och hösten har även ett antal filmer 
producerats i syfte att förstärka varumärket S:t Olavsle-
den, där Jörgen Vikströms film ”Den inre resan” nu finns 
att se. Vi hoppas ni gillar den lika mycket som vi.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE  
SÖMLÖS S:T OLAVSLED
Att Norge och Sverige har haft utmaningar vad gäller 
samarbetet längs S:t Olavsleden kan bero på flera olika 
saker, bland annat politik, pengar, projekt och kultur.  
Trots många utmaningar har bägge parter varit enade i 
hur vi tillsammans ska lyckas utveckla den digitala kom-
munikationen i ett mer sömlöst marknadsförande av S:t 
Olavsleden och vi fortsätter ha tajt dialog mellan länderna 
för att inte tappa någon del utan se hela leden som den 
viktiga S:t Olavsleden.
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ANTALET SOM VANDRAR  
S:T OLAVSLEDEN ÖKAR
 Samverkan har varit ledordet år 2019 och vi som bor och 
verkar efter S:t Olavsleden har länge varit duktiga på att 
samverka mellan kommuner och över gränser. Trots skilda 
verksamheter och uppdrag har vi samma mål: att göra leden 
känd så att fler vandrar och att entreprenörer utvecklas.  
S:t Olavsleden ökar i intresse. Av alla pilgrimsvandrare 
som kom till Trondheim 2019 var 25% dessa vandrare från 
S:t Olavsleden. Läs gärna mer om årets statistik här: 

 
 

NORRA EUROPAS MEST KÄNDA 
PILGRIMSLED, YES WE CAN!
 Många av oss kanske kommer ihåg projektledare Putte 
Ebys ord från branschkvällarna om hur vi ska lyckas med 
att göra S:t Olavsleden till en välbesökt reseanledning och 
där ni företagare berättade era historier för att inspire-
ra oss andra. Alla har vi vår egen historia, använd den så 
blir ni de bästa ambassadörer vi kan tänka oss för leden. I 
dagens samhälle måste vi våga vara autentiska, leda och 
driva affärer på nya sätt för att sticka ut. Vi har pratat 
om vikten av storytelling och förmågan att kommunice-
ra vår vision – varför och hur snarare än vad. Den snart 
1000-åriga historien om S:t Olav är varför vi ska lyckas 
och genom innovativ samverkan har vi vårt hur – vi ska ut-
veckla vår gemensamma led till norra Europas mest kända 
pilgrimsled, yes we can!

En av våra aktiviteter denna höst har därför varit S:t  
Olavsleden på turné där vi inbjudit till branschkvällar i 
samtliga sex svenska kommuner, för att informera om 
projektet i helhet, vår kommunikationsplan, grafisk profil 
och hur vi ska lyckas med marknadsföring nationellt och 
internationellt. Några som är riktigt vassa inom det här 
området är Trampolin PR. De vet hur man skapar varu-
märken och hur man arbetar med digital kommunikation 
så tillsammans med Länsstyrelsen och med fokus på tu-
rism- och landsbygdsföretag erbjuds det kompetenshöjan-
de insatser för aktörer längs leden. Det finns fortfarande 
utbildningsmöjligheter med start år 2020. 

SOFIA FRÅN TRAMPOLIN PR SNACKAR FILM. MER INFO  

OM KOMMANDE UTBILDNINGAR 2020 HITTAR DU HÄR: 

TRAMPOLINPR.SE/UTBILDNINGAR

SE STATISTIK



BILDBANKEN
S:t Olavsledens bildbank är nu klar, syftet är att erbjuda 
alla aktörer högkvalitativa bilder för er att använda er av i 
den egna marknadsföringen och tillsammans kan vi bygga 
ett starkt varumärke för S:t Olavsleden. I bildbanken 
hittar ni bilder på vandrare, skog, naturliga element och 
aktiviteter längs leden. För lösenord och riktlinjer kontakta 
maricahamberg@ostersund.se
 

PILGRIMSCENTER PÅ GÅNG 
LÄNGS HELA S:T OLAVSLEDEN
Under 2019-2021 pågår även det svensk-norska Inter-
reg-projektet Pilgrim utan gränser där Selångers försam-
ling är lead partner med Stiklestads regionala pilgrimscen-
ter och Nidaros pilgrimsgård som partners. Projektets 
syfte är att tillgängliggöra det historiska natur- och 
kulturarvet längs S:t Olavsleden. En viktig del av projek-
tet är att etablera pilgrimscenters längs leden, förutom 
Selånger Pilgrimcenter som invigdes i juni 2018 undersöks 
även möjligheter att etablera ytterligare pilgrimscenter 
i Borgsjö, Gällö, på Frösön och i Åre. Tillsammans med 
hemslöjdskonsulenter och husflidskonsulenter på norsk 
och svensk sida kommer projektet att erbjuda utvalda 
hantverkare att delta i ett utvecklingsseminarium i Åre 
30-31 januari 2020 där målet är att utveckla ett pilgrim-
sarmband som ska säljas längs S:t Olavsleden. Mer om 
detta och vårt systerprojekt finns här:

Missa inte att lyssna på Pilgrimspodden – I spåren av S:t 
Olav. Här samlas intervjuer med forskare och specialister 
med kunskaper som rör S:t Olav, medeltiden och vikinga-
tiden i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag. 

I ett 58 mil Iångt projektet råder ingen brist på vare sig 
motivation eller mod när vi formulerar våra visioner. Att 
se effekterna av olika initiativ, samarbeten och beslut är 
fantastiskt roligt samtidigt som vi definitivt har våra utma-
ningar också. Det är en 58 mil lång destinationsutveckling, 
men det är en del av charmen. 

Inför 2020 planeras det fler utbildningar och samarbeten 
med flera projekt för att nå ut till nya målgrupper. Vi ser 
över vår hemsida så att den blir uppdaterad med en ny 
kartfunktion redan till sommaren. Sedan kommer det tre 
år långa projektet vidare fokusera på att addera funktioner 
och innehåll som gör vandrarens beslut att komma enkelt. 
Kultur kommer vi att jobba vidare med, och det kommer 
att produceras ett S:t Olav soundtrack baserat på de 
folkliga ballader och mässor som finns bevarade – men 
det är bara en försmak. Håll er uppdaterade på hemsidan 
och på Facebookgruppen S:t Olavsleden för att ta del av 
det senaste – glöm inte facebookgruppen S:t Olavsledens 
intressenter där vi gärna för dialog kring ledens utveckling. 

SE PROJEKTET

LYSSNA HÄR



VI ÖNSKAR ER EN 
RIKTIGT GOD JUL  
OCH GOTT NYTT ÅR!

När vi nu lägger ett händelserikt 2019 till  
handlingarna ser vi med förväntan på framtiden 
– Norra Europas mest kända Pilgrimsled, det är 
ni som gör det möjligt! Med det vill vi säga tack. 
Tack till alla ni som driver ett företag, hyr ut  
ett boende eller på annat sätt är engagerad i  
S:t Olavsleden.

JULHÄLSNINGAR FRÅN OSS SOM HÅLLER I TRÅDARNA: 

MARICA HAMBERG, PROJEKTSAMORDNARE OCH

PUTTE EBY, EVENT- OCH TURISTSTRATEG.


