På pilegrimsvei
«Tunsbergleden»

«Nesjarleden»

lørdag 11. mai - søndag 12.mai
Sandefjord – Larvik – Helgeroa
Tunsbergledens venner
Nesjar-Larvik-Oslo

Pilegrimsfellesskapet
St. Jakob

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og Tunsbergledens venner inviterer til 2 dagers
pilegrimsvandring fra Sandefjord til Helgeroa lørdag 11. og søndag 12. mai 2019.
På turen følger vi det som er foreningenes forslag til ny pilegrimsvei mellom Oslo og Larvik,
«Tunsbergleden», med ønsket forlengelse ut til Helgeroa, «Nesjarleden».
Ruten vi vil følge, ligger her: http://bit.ly/tunsbergledenskart
Denne ruten er ikke merket, og det er ikke sikkert at dette blir den ferdige «Tunsbergleden» når
Sandefjord kommune er ferdig med sitt arbeid. Vi synes vår trasé er så bra at vi likevel starter å
gå nå i mai!
Dette er en «stikk innom»- tur der du er med så kort eller langt du vil. Vi tilbyr hyggelig turfølge
og enkel guiding underveis.
Resten må du ordne selv: reise til og fra, medbrakt mat og bestilling av eventuell overnatting.
For de som vil være med begge dagene, anbefaler vi overnatting i Larvik på følgende steder:
Toldgaarden Gjestegaard, Lysko gjestegård, Bakkane gård, Quality Hotel Grand Farris, Trudvang
Gjestegaard og andre.
no.airbnb.com tilbyr enklere overnatting. Søk etter Larvik, Norge.
Sjekk kart når du bestiller, så ikke ditt overnattingsted blir for langt unna Tollerodden.

Istrehågan

Tjølling kirke

Mot Viksfjorden

Program:
Lørdag 11. mai på «Tunsbergleden»:
Vi starter fra Sandar kirke i Sandefjord klokka 9.30.
Derfra går vi til Istrehågan, Norges «Stonehenge», og videre på ukjente stier og veier til
Santrahelleren og Tjølling kirke. Der satser vi på besøk i kirken og prestegarden
Fra Tjølling går vi først langs riksveien retning Larvik og så inn til Valbysteinene, som også er en
nokså skjult og glemt skatt i Vestfold. Derfra er det fine stier og veier nesten frem til Lågenbroen.
Videre går vi ut på Strandpromenaden og til Larvik kirke på Tollerodden, til sammen ca 22 km.
Lørdag kveld satser vi på at vi spiser sammen, enten på et spisested eller eventuelt ute, om solen
ennå skinner på vakre Tollerodden.

St. Olav statue fra Tanum kirke
I dag på Kulturhistorisk museum

Berg Gamle kirke Brunlanes

Birgitta pilegrimsmerke fra Berg
Foto: Ulla Schildt, Kulturhistorisk museum

Søndag 12. mai på «Nesjarleden»:
Vi starter fra Larvik kirke klokka 9 og går opp til Langestrand kirke. Herfra går vi til
Tanum kirke. Kirken er viet St Olav og har en av Norges flotteste Olavs- skulpturer;
originalen er nå på Historisk museum.
Fra Tanum kirke følger vi bygdeveier så vel som stier frem til Gamle Berg kirke. På
veien passerer vi Manvik, som var en storgård i middelalderen, kjent også fra Sigrid
Undsets «Kristin Lavransdatter».
I Berg gamle kirke er det gjort funn av pilegrimsmerker som tyder på at dette strekket
vi går, har vært en del av middelalderens pilegrimskultur.
Vi synes derfor det er naturlig at Brunlanes nå settes på pilegrimskartet. Her er mange
olavsminner, der han fremstilles både som kriger og helgen.
Fra Berg gamle kirke går vi videre rett ut på Mølen. Vi følger ryggen av raet og kommer
ut på det fredete området, der gravhauger og andre formasjoner vitner om en kultur
også fra langt tidligere enn vikingtiden.
Sagaens Nesjar var her i nærheten. Palmesøndag 1016 vant Olav Haraldsson en seier
her som la grunnlaget for kongegjerningen hans. Etter Olavs død på Stiklestad i 1030
og påfølgende helgenkåring, begynte pilegrimsvandringer til ulike olavsminner.
«Uten Nesjar, intet Stiklestad.»
På Mølen tar vi en lang pause og spiser medbragt matpakke. Derfra er det litt over en
time å gå opp til Helgeroa, der det er bussforbindelse tilbake til Larvik. Dette blir en
lang dag på grunn av mange stopp. Gådistanse er ca 22 km.
Vi regner med å være tilbake i Larvik i 20-21-tiden.
Det er ingen påmelding, men likevel hyggelig å vite om du kommer.
Turledere blir Bente Eliassen og Reidar Kjær.
Mail til Tunsbergledensvenner@outlook.com hvis du vil være med eller har spørsmål.
Se også St Jakobs nettside www.pilegrim.no eller våre facebook-sider :
https://www.facebook.com/tunsbergledensvenner
www.facebook.com/Pilegrimsfellesskapet-St-Jakob"

