
 

 

Trondheim og «Spelet om Heilag Olav»  

24.-28. juli 2023 
 
Trondheim har rike tradisjoner som kroningsby, valfartsmål, erkebispesete, 
handelsknutepunkt og administrasjonssentrum. Flere severdigheter forteller om 
byens historiske betydning og storhetstid. Men Trondheim har mer å by på enn 
fortidsminner. Byen ved Nidelven er en universitetsby og et sentrum for maritim, 
teknisk og medisinsk forskning. I Midtbyen kan vi fornemme Þróndheimr, 
sagabyen. Ta spaserturen langs Nidelven, gjerne over Gamle Bybro til Bakklandet, 
en bydel med hyggelige kafeer og restauranter, spesielle butikker og gamle 
trehus. Vi skal også få oppleve den store kulturelle perlen, Spelet om Heilag Olav 
på Stiklestad.   
 
Mandag 24. juli  Lier – Alvdal og Huset Aukrust - Trondheim 
Avreise fra Lier kl. 08.00. Turen går i dag via Hamar, Elverum og opp gjennom 
Østerdalen til Alvdal. Ca. kl. 13.30 blir det lunsj her på Frich`s kafeteria Alvdal,  
2-retters med kaffe/te.  
Etter maten blir det så et besøk i Huset Aukrust. Her får vi ta del i multikunstneren 
Kjell Aukrusts vell av tegninger, bøker og filmer, aktiviteter, malerier og 
oppfinnelser. Bli med på rakettverksted, få bildet ditt på trykk i "Flåklypa tidende" 
og hør Kjell lese høyt fra bøkene sine. Kos deg med en spesialtilpasset 
mjølkesjokolade fra Reodor Felgens sjokolademaskin mens du ser film i 
Flåklypasalen eller slapp av i Solan Gundersens kafé og nyt utsikten mot 
majestetiske Tron og Husantunet med sine værbitte hus. Etter omvisning fortsetter 
turen via Kvikne, Støren og frem til Trondheim, ankomst her ca. kl. 19.00. Her tar vi 
inn på Clarion Hotel Trondheim og får tildelt våre rom.  
Felles middag på hotellet. 
 
Tirsdag 25. juli  Trondheim  med sightseeing og Munkholmen 
Frokost på hotellet. I dag skal vi bli bedre kjent med trønderhovedstaden og vi blir 
med lokalguide på en 3 timers bysightseeing med buss.  Vi ser selvfølgelig 
Nidarosdomen, Norges største middelalderbygning og en av de mest betydelige 
pilegrimskirker i katolsk tid. På grunn av kirkelige handlinger under 
Olavsfestdagene, er inngang ikke inkl. da de ikke tar imot grupper på omvisning i 
denne perioden. Etter sightseeingen har vi tid til egen disposisjon for individuell 
lunsj.   
Kl. 15.00 møtes vi igjen ved Munkegata 70 for en båttur ut til Munkholmen. 
Båtturen tar ca. en kvarter. Her ute møter vi en guide, som vi ta oss med på en 
halvtimes omvisning her på Munkholmen.  Øya har en rik historie, og har vært i 
bruk som rettersted, kloster, festning, fengsel og forsvarsanlegg. I dag er 
Munkholmen i sommerhalvåret et populært utfartssted for byens befolkning og 
tilreisende. Vi har så tid til egen disposisjon her, for å kikke litt rundt på egen hånd, 
eller kanskje ta en kopp kaffe i kafeteriaen.  
Ca. kl. 17.15 blir det retur med båten tilbake til sentrum i Trondheim. 
Felles middag på hotellet om kvelden. 
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Onsdag 26. juli   Stiklestad og Spelet om Heilag Olav 
Frokost på hotellet og formiddagen til egen disposisjon. Tidlig individuell lunsj i dag.  
Kl. 13.00 tar vi plass i bussen og setter kursen mot Stiklestad, (ca. 1,5 time hver vei). Ankomst her ca.  
kl. 14.30. Billett til Vikingsommer er inkludert, så her er det muligheter til å se seg rundt i utstillingene i 
egen regi. Ute og inne på den mektige middelaldergården Stiklastadir er det full aktivitet med handverk, 
gårdsarbeid og barnelek. Folkemuseet består av 30 bygninger fra 1600-1800 tallet og her er det åpen 
kafe. I Kulturhuset er det ulike utstillinger som kan besøkes.  
Ca. kl. 17.00 blir det servering av sodd, dessert og kaffe, før vi skal overvære Spelet om Heilag Olav  
kl. 19.00.  Over 800 000 personer har sett denne utendørs forestillingen om Olav Haraldssons fall på 
Stiklestad opp gjennom årene, og selv om forestillingen utvikles fra år til år har den alltid et magisk grep 
om sitt publikum. Etter forestillingen, som er ferdig ca. kl. 2100, reiser vi tilbake til vårt hotell.  
 
Torsdag 27. juli  Ringve Musikkmuseum med musikalsk vandring 
Etter en god frokost tar vi det rolig på formiddagen, til å slappe av på hotellet eller å utforske mer av 
Trondheim på egen hånd. Individuell lunsj. 
Til avtalt tid kjører vi til Ringve Musikkmuseum.  Dette er Norges nasjonale museum for musikk og 
musikkinstrumenter, og her finnes det en stor internasjonal samling med mer enn 2000 historiske 
musikkinstrumenter fra hele verden. Selve gården har bygninger fra fire århundrer og ligger vakkert 
plassert på en høyde omkranset av Ringve botaniske hage. Her blir vi med på en musikalsk vandring der 
guiden spiller levende musikk på de historiske instrumentene og formidler spennende fortellinger fra den 
norske musikkhistorien.  
Felles middag på hotellet om kvelden.  
 
Fredag 28. juli  Trondheim - Dombås – Dale-Gudbrands Gård - Lier 
Frokost og utsjekk. Vi tar farvel med Trondheim for denne gang og setter kursen hjemover. I dag kjører vi 
via Oppdal, over Dovrefjell til Dombås og videre ned gjennom Gudbrandsdalen. Dagens lunsj tar vi i dag 
på Hundorp, på Dale-Gudbrands Gard. Her finner du kulturminner og historikk av høy nasjonal verdi – 
midt i hjertet av Gudbrandsdalen. De mange gravhaugene fra før kristen tid vitner om stor makt og 
posisjon i Gudbrandsdalen i vikingtiden. Dale-Gudbrands Gard på Hundorp var et herresete, og det 
neststørste gudehovet i landet lå på nabogården Hove. I dag er Hundorp og Dale-Gudbrands Gard 1000-
årsstedet i Oppland. Etter maten kjører vi raskeste vei tilbake til hjemsted.  
 
Pris pr. person  Kr.   9 830,- ved min. 30 deltagere i bussen 
   Kr. 11 500,- ved min. 20 deltagere i bussen 
Prisen inkluderer Busstransport i 5 dager 
   4 overnattinger i dobbeltrom på hotell 
   4 frokoster og 3 middager på hotellet 
   2-retters lunsj med kaffe/te på i Alvdal 
   2-retters lunsj med kaffe/te på Dale-Gudbrands gård 
   2-retters middag og kaffe (sodd og dessert) på Stiklestad 
   3-timers sightseeing i Trondheim 
   Båt tur/retur Munkholmen og omvisning her 
   Billett til Spelet om Heilag Olav inkl. «Vikingsommer» 
   Inngang og omvisning Aukrustsenteret 
   Inngang og musikalsk omvisning Ringve Musikkmuseum 
   Reiseleder fra Peer Gynt Tours 
Tillegg enkeltrom Kr 1 350,- pr. Person 
 
Bindende påmelding til Unni – tlf 412 30 690 senest 15. mai  
Betaling til konto 1638.1416961 senest 1. juni 


