
I Erkebiskop Øysteins fotspor 2011

“Totalleverandør av gode opplevelser”

I middelalderen hadde norske geistelige mye intellektuell og kirkelig kontakt med Nord-Frankrike. Den gang ankom de Europa 
med handelsskip som anløp Flandern. Benediktinerklosteret i Anchin- ved Douai; ble som et norsk kultursenter å regne, 
med et eget eksemplar av Passio Olavi utplassert. Herifra dro Erkebiskop Øystein på viktige besøk innover kontinentet som 
ambassadør for Olav den Hellige, Norges evige konge. På sine reiser hentet han inspirasjon og idéer til hjemlig kirkeliv og nye 
samfunnssystemer. Vi ønsker ved selvsyn å gjenoppleve landskap, bygninger og historier fra hans liv og levned. Professor em 
Gunnar Danbolt og pilegrimsprest Arne Bakken skal bidra som reiseledere på denne dannelsesreisen. 

TIRSDAG 6. SEPT :  OSLO - BRUSSEL – DOUAIS - AMIENS
Avreise fra Trondheim kl 06.10, Oslo kl 08.15 til Brussel Lufthavn. Vi legger turen igjennom Brussel forbi Europa-
parlamentet.  Derifra setter vi kursen til klosteret i Douai som var så viktig for Erkebiskop Øystein. Her får vi en 
omvisning og bærer et håp om å få se nærmere på Passio Olavi. Det er en bok som ble skrevet på 1100-tallet, for  
fortelle om Olav den Helliges lidelser og de miraklene som tillegges ham. Passio Olavi ble kopiert i klostrene og 
sendt ut Europa. Turen fortsetter igjennom Arras til Amiens der vi skal overnatte. Etter middag får vi en 
kveldssightseing i den veldige Maria-katedralen og labyrinten.

 
ONSDAG 7. SEPT :  AMIENS – FECAMP – ROUEN - CHARTRES
Etter frokost i dag besøkes småbyen Fecamp ved den Engelske kanal. Her sier sagnet at Erkebiskop Øystein skal ha 
fått tak i noen dyrebare dråper av Jesus Blod som danner grunnlaget for fingergullmessen i Nidaros. Vi spiser lunsj 
i stedets St Benediktiner-palass, og får smaksprøver av munkenes likør. Videre til Normandies historiske hovedstad 
Rouen, med besøk i katedralen der Olav lot seg døpe i 1014. Vi ser også spor etter Jeanne d`Arc her. Siste-etappen 
går i dag til Chartres som er kjent for sine vakre glassmalerier. Gabriel Kjelland dro hit på studieopphold før han tok 
fatt på de nye vinduene til Nidarosdomen på 1900-tallet. Etter en hektisk dag samles vi til middag og overnatting.  

 
TORSDAG 8. SEPT :  CHARTRES – PARIS
Vi starter dagen med en omvisning i Chartres-katedralen på selveste Marias fødselsdag. Deretter går turen til Paris 
Rive Gauche. Vi får en omvisning i Notre Dame og så videre til St Denis-Basilikaen. Den er oppkalt etter den første 
biskop av Paris som ble kanonisert til helgen. De franske kongene ligger begravet her, og det er et meget besøkt 
pilegrimssted. I 1144 stod koret ferdig til den første gotiske kirken noensinne bygget. Kanskje har Erkebiskop 
Øystein hentet inspirasjon til sin gotiske katedral i Nidaros herfra ? Vi skal bo sentralt i 2 netter i Paris, 
med frokost og middag samlet. 
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FREDAG 9. SEPT: PARIS
Den første pariser-morgenen drar vi over til St Victor. Her fantes det et augustiner-kloster der Erkebisop Øystein skal 
ha vært student. I sannhet et passende sted for å avslutte den faglige delen av turen; med noen velvalgte ord til hans 
minne. Så har vi satt av tid på egenhånd til å være turister i den franske hovedstaden. Vi anbefaler et besøk i middel-
aldermuséet Cluny, i tillegg til Triumfbuen, Eiffeltårnet og folkelivet på Champs Elysées. 

LØRDAG 10. SEPT :  PARIS - OSLO - TRONDHEIM
Buss henter oss på hotell, for transport til flyplass. Lørdag formiddag går flyet tilbake først til Oslo kl 13.30 og videre 
til Trondheim med ankomst 16.40.  

 

Pris pr person i dobbeltrom kr 9.850,-
Enkeltromstillegg: Kr 2.450,-(begrenset antall)

Denne prisen inkluderer:

* Fly Trondheim/Oslo - Brussel
* Fly Paris - Oslo/Trondheim
* Buss fra Brussel til Paris
* 1 hotellovernatting i Amiens med frokost
* 1 hotellovernatting i Chartres med frokost
* 2 hotellovernattinger i Paris
* 2 Lunsjer 
* 4 middager
* Turopplevelser som beskrevet i programmet
* Reiseleder fra Reiseverten AS
* Professor e m Gunnar Danbolt 
* Pilgrimsprest Arne Bakken

                 Påmelding til  Erik Pettersen på mobil 944 70 767  eller mail: erik@reiseverten.no


