
SPF Västra Storsjöbygden 26-27 juni 2018 

Föreningen genomförde en två-dagars bussresa med Saxvallen Buss och med Urban Svensson som 

chaufför, till Norge med start i Mattmar den 26-27 juni. Resan hade lockat 29 deltagare. Resrutten 

var planerad att följa St. Olavsleden till Stiklestad och vidare söderut mot Trondheim. 

Väl framme i Stiklestad vidtog lunch som var en fröjd för gom och öga på Scandic Hotel varefter en 

guidad tur vidtogs till Stiklestad Kirke. Kyrkan är en stenkyrka som uppfördes i mitten av 1100-talet 

på den plats där kung Olav Haraldsson stupade i fejd med lokala hövdingar i slaget i Stiklestad år 

1030. Kung Olav är dock begraven i Nidarosdomen varefter han helgonförklarades. Dessa händelser 

anses vara början till kristendomen intåg i Norge. 

Besöket i Stiklestad avslutades med ett guidat besök till ett nutida uppfört långhus i Vikingastil. 

Byggnaden var byggd för en vikingahövding med den teknik som rådde vid vikingatiden, dvs. i stort 

sett med yxor och kilar. Interiören präglades av Asatrons gudar och ornamentik. 

Efter sejouren i Stiklestad fortsatte resan till Trondheim och incheckning på Scandic Hotell 

Bakklandet för övernattning. 

Nästföljande dag inleddes med en guidad rundtur med bussen genom Trondheims räjonger. Efter 

denna sightseeing styrdes kosan mot Ringve musikmuseum, Norges Nationella Musikmuseum.  

  
Förväntansfulla SPFare väntar på gidning  Ringe musik museum 

 

Där guidades vi runt i en flygelbyggnad till museet av två synnerligen kunniga musikstuderande som 

berättade initierat om kända tonsättare och framförde prov på deras musik på tidstypiska 

klaverinstrument. Besöket avslutades med vandring i museet som hyser ca tvåtusen instrument från 

olika tidsepoker och världsdelar.  

 
Besöket i Trondheim avslutades med 
en måltid i Egons restaurang i 
Tyholttårnet.  
 
Restaurangen är belägen 74 m över 
marken roterar ett varv i timmen med 
utsikt över hela Trondheim. 
 

 
 

En trevlig resa och ett stort tack för genomförandet till Arne, Ann-Chatrin och Saxvallens Buss med 

Urban! 


