
Pilegrimsleia gjennom Skaun: 
 

Fra fjell til fjord  
 
 
Vandringen gjennom Skaun tar deg gjennom variert natur – fra fjellterreng, myrer og tett granskog til 
åpent kulturlandskap med storslått utsikt mot Trondheimsfjorden. Deler av leia følger Gamle kongevei – 
som var den vanlige ferdselsåren i middelalderen. 
Strekningen fra Svorkmo (Malmplassen) i Orkdal kommune til Husaby/Venn er på 24 km, en passende 
dagsetappe som tar rundt fem timer med rolig gangfart. På Venn er det pilegrimsmottak, med mulighet 
for rimelig overnatting. Her ligger middelalderkirken fra 1180, og opp bakken til selve Husaby er det bare 
ti minutters vandring. 
I middelalderen var Husaby/Venn et knutepunkt for veifarende. Herfra gikk det ferdselsveier både til 
Gimse i Melhus, til Orkdal, til Børsa og Viggja – og til Nidaros.  
Som pilegrim følger du leia nedover til Buvika, langs fjorden og over Brekka til Øysand. Du kan 
overnatte i Buvika (Kleivan pilegrimsherberge), leie ei campinghytte på Øysand – eller bestille båtskyss 
over Gaulosen og overnatte i stabburet på Sundet gård, før du går løs på aller siste etappe, turen over 
Byåsen til Trondheim. 
 
Kart finnes her. 
 
 
Pilegrimsesongen varer fra midten av mai til ut i september. Ferdselen er størst sommerstid, særlig 
når det nærmer seg Olsok (29 juli), og mange skal til Trondheim og Olavsfestdagene. 
Noen nøyer seg med en dagsetappe eller to. Andre vandrer i ukevis, hele den 77 mil lange leia til 
Nidarosdomen – fra Oslo, gjennom Gudbrandsdalen og over Dovre. Noen går alene, andre kommer i 
flokk og følge.  
Folket i Skaun møter pilegrimene med gjestfrihet – og en snev av nysgjerrighet. Slik var det i 
middelalderen. Og slik er det i dag.  
Langs pilegrimsleia kommer mange slags mennesker. Vi har tatt imot prester og biskoper, innsatte fra 
Hamar kretsfengsel, spanjoler og italienere som har startet turen altfor tidlig på våren, og vasset over 
fjellet i snø – og vi har huset skoleklasser på ”middelaldersk” tema-tur. Vi har til og med hatt besøk av ei 
dame med en lama som reisefølge; hun gikk pilegrimsleia i motsatt retning – og skulle helt til Rondane. 
 

 Kvilsteinen 

http://www.pilegrim.info/route.aspx?etappe=626430&ledid=246955&info=0�


 
Blant pilegrimsvandrerne er også prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, som gikk siste del av leia før 
bryllupet i 2002. Det skjedde i all hemmelighet, de startet ved Malmplassen i Svorkmo og vandret over 
Midtskogen, gjennom Skaun og til Trondheim. Ved Mellingseter risset de initialene inn i Kvilsteinen – 
som fra før har et utall inskripsjoner fra fordums veifarende. Märtha Louise og Ari overnattet i telt, og 
dagen etter – beskriver hun i boka ”Fra hjerte til hjerte” – var det som om de gikk i lys: 
”Til slutt var det som om jeg var fylt til randen. Jeg ble en lysfonténe”. 
 
 
Godt ryddet – og tydelig merket 
 
Leia gjennom Skaun er merket med standard pilegrims-pæler, supplert med gule merker og bånd. 
Kommunen og ei gruppe frivillige pensjonister har sørget for rydding av traseen – slik at den langt på vei 
oppfyller middelalderens standard for ferdselsveier (en rytter skulle kunne ri med et tre meter langt spyd 
på tvers!). I mai og i regnfulle perioder kan stien i de høyereliggende områder mot Orkdal være våt. Noen 
strekninger går over myr og bekker, så det er viktig å være godt skodd. Kart for hver enkelt kommune 
finnes på www.pilegrim.info. Det er bare å printe ut de kartene du trenger. Et spesielt pilegrimskart for 
Skaun finnes på denne nettsiden – og ønsker du et vanlig turkart på papir, kan dette fås ved henvendelse 
på Skaun rådhus i Børsa. 
Her er en kort beskrivelse av turen: 
 
 
Svorkmo/Malmplassen – Solås (10 km) 
Svorkmo er et fint utgangspunkt for en dagstur (eller to) langs pilegrimsleia gjennom Skaun. Det går buss 
fra Trondheim (for ruteopplysninger; sjekk tlf. 177 eller www.tmn.no). Fra Malmplassen følger du en 
bratt grusvei (FV 471) til du ser skilt mot Skytebane. Her ligger det et pilegrimsherberge. Fra skytebanen 
følger du skogsvei og stier, tildels gjennom tett granskog, fram til den vakre Solsjøen og Solsjøbygda. 
Hvis noen gir deg bilskyss, kan dette være et fint startsted for din pilegrimsvandring. 
Du følger veien langs vannet til gården Korslia, og fortsetter forbi hyttefeltet på Snøtonsætra. 
 
 
Snøtonsætra – Mellingsætra (5 km) 
Denne strekningen går til dels gjennom åpent fjellterreng med myrer, dels gjennom skogholt med relativt 
flatt og lett terreng. Du passerer grensen til Skaun kommune. Siste del av etappen går i nedoverbakke mot 
de store beiteområdene rundt Mellingsætra.  
 

 Mellingsætra 
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Mellingsætra – Skaun kirke, Venn (9 km) 
En stor del av turen videre fra Mellingsætra (hvor det også finnes et pilegrim-utedo) følger den gamle 
Kjerkevegen til Skaun kirke. For det meste er dette gressvei, men noen steder har den grodd igjen til sti. 
Først er det litt oppoverbakke, men snart går det markert nedover mot Skaun. Du er så vidt innom 
Fylkesvei 754 før du går videre langs skogsveier og stier i lett terreng. Fra gården Buberg tar du 
gårdsveien fram til fylkesveien – som du følger de siste par kilometrene ned til Skaun kirke. 
 

 Klopp over bekk ved Mellingsætra 
 
Skaun kirke – Djupdalen (5 km) 
Veien går bratt oppover til Husaby (ca. 1 km) – og deretter fem hundre meter til Skaun bygdemuseum. 
Leia videre går i ganske flatt skogsterreng, og passerer et par kullmiler og idylliske Husbysætra – før du 
igjen er inne på en kjørevei. Deretter går turen i pent og lett terreng, før det bærer bratt nedover mot 
Djupdalen. 
 

 Skaun bygdemuseum 
 
 
 
 
 



 
Djupdalen – Buvika (7km) 
Stien krysser en bekk og kommer til en kjørevei som du følger et lite stykke. Snart er du ved 
Djudalsvollen (utedo og hvilebenk), før du vandrer oppover langs en traktorvei/sti og når helt til topps; 
her er det en flott utsikt – og herfra kan du for første gang på turen se helt til Trondheim. 
Deretter er det stort sett nedoverbakke, delvis gjennom tett granskog – fram til Kleivan pilegrimsmottak. 
Her kan du gjerne overnatte, om du ikke fortsetter videre nedover, forbi Ilhaugen og til Buvika. (Turen fra 
Kleivan til Trondheim kan være i lengste laget for én etappe, hvis man ikke er innstilt på en nokså drøy 
dagsmarsj i avslutningen). 
 
 
Buvika – Øysand (2 km) 
Leia går langs strandområdet i Buvika fram til en avkjørsel mot Brekka, og gjennom boligfeltet, opp 
bratte bakker helt til topps. Stien videre går gjennom en løvskog, før den munner ut ved en bratt skrent 
ned mot E 39. Nå er du inne i Melhus kommune. Du kommer til Øysand camping (mulighet for 
overnatting) og fortsetter langs stranden til utløpet av Gaula. Her har du to valg:  
Kontakt ferjemann John Wanvik (tlf. 72 84 90 37 / 930 83 581. Han kan tilby overnatting i stabburet på 
Sundet gård), eller gå videre til E 39 og følg kjøreveien over Udduvoll bro. Derfra følger du Pilegrimsleia 
videre – over Byåsen til Trondheim. 
 

 


