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Pilegrimsvandring til Røldal 

Ulike motiver for å vandre – en statistisk presentasjon 

Pilegrimsvandringen fra Seljord til Røldal er en vandring som har foregått strukturert siden 

2002. I forbindelse med disse pilegrimsturene fikk jeg tilgang til vandringsrapporter fra 2006, 

2008 og 2009. 
1
 Rapporten fra 2006 er noe kortere og mindre detaljert enn de andre, men kan 

likevel fortelle om de ulike deltakernes motiv for vandringen. Deltakerne fikk utdelt et 

spørreskjema for utfylling, hvor ulike alternativer for motiv var listet opp. Det var mulig å 

krysse av for flere alternativer og også tilføye eventuelle egne motiv, samt å rangere 

avkryssingen. Herav fremkommer følgende fordeling:  

Figur 2: Vandringsmotiver for pilegrimene 2006: 

Av 30 personer som deltok på undersøkelsen var resultatet at 28 deltakerne oppgav 

natur/kultur som motiv for turen, 20 personer vandret av sportslige grunner, 19 var med for 

fellesskapet sin del, 16 pilegrimer hadde religiøst motiv, og 16 hadde også ønske om en 

tenkeprosess. 16 av deltakerne hadde rangert sine motiv, og av disse hadde 6 personer et 

religiøst hovedmotiv for vandringen. Videre var det 4 personer som hadde natur/kultur som 

hovedmotiv. Ønske om en tankeprosess var hovedmotivet til 3 personer. Ettersom bare 

halvparten av deltakerne rangerte sine motiver, kan det ikke trekkes noen entydige 

konklusjoner av dette, men det religiøse motivet, natur/kultur og ønsket om en tankeprosess 

                                                 
1
 Disse vandringsrapportene fikk jeg av Una Høydal - prosjektansvarlig for Pilegrimsvegen til Røldal, da jeg 

intervjuet henne på Vest-Telemark museum 20. oktober 2009.  
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har vært viktige motiver for mange av deltakerne (Vandringsrapport 2006). 

Senere blir vandringsrapportene mer omfattende, og rapporten fra 2008 kan også fortelle at 

vandringene ser ut til å falle i smak hos de godt voksne. 38 personer deltok på undersøkelsen, 

og 28 av disse var over 50 år. Videre var 7 personer mellom 40 og 50 år, 2 personer var 

mellom 20 og 30 og 1 person var under 20. Det var ingen i aldersgruppen 30-40. 

Undersøkelsen viser også at kvinnene utgjorde 68,4 % av gruppen.  

Figur 3: Vandringsmotiver for pilegrimene 2008: 

Motivene for å vandre i gruppen fra 2008 var varierende, men motivet som de fleste hadde 

krysset ut, var natur (35 stk.). Videre var det 26 personer som krysset av på både religiøst 

motiv og kultur. Videre var det 22 personer som krysset av på alternativet ”fellesskap med 

andre”, 18 personer krysset av på det sportslige. 11 personer brukte vandringen som 

tenkeprosess. Eventuell rangering på motivene kom ikke frem i denne rapporten 

(Evalueringsrapport 2008).  

Spørreundersøkelsen i 2009 ble besvart av 35 deltagere. Av disse var 26 personer over 50 år, 6 

personer var mellom 40 og 50 år og 2 personer var mellom 30 og 40 år. 29 av dem som svarte 

på skjemaet var kvinner og 5 av dem var menn. 
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Figur 4: Vandringsmotiver for pilegrimene 2009: 

Når det gjelder rangeringen av motiver for å gå turen, var det flest som hadde krysset av natur 

som hovedmotiv (10 stk.). 7 personer hadde det religiøse som hovedmotiv, og 5 hadde 

tenkeprosess som hovedmotiv. Av de som ikke rangerte var det flest kryss på fellesskap (10 

stk.), natur fikk 9 kryss og religiøse motiver fikk 8 kryss. Videre kom kultur med 7 kryss, det 

sportslige med 5 og tenkepause med 3 (Evalueringsrapport 2009). Ser man på alle rapportene 

samlet, ser man at det er natur/kultur og det religiøse som får flest avkryssinger og blir rangert 

høyt oppe blant deltakerne. Dette kan da sies å være hovedmotivene for de fleste vandrerne i 

2006, 2008 og 2009. Undersøkelsene viser også at vandringen er mest populær blant kvinner 

og flesteparten av deltakerne er over 50 år. Jeg fikk også muligheten til å gjennomgå 

påmeldingslisten fra 2009. Denne viste at 3/5 av de påmeldte var påmeldt alene. Det kan 

dermed tyde på at for en stor del av deltakerne er det viktig å oppleve en slik tur alene, eller 

de er enslige eller ensomme. 

I mitt feltarbeid på vandringen med tilhørende pilegrimsstevne, fikk jeg mulighet til å snakke 

med flere deltakere på vandringen fra Seljord til Røldal, og til å høre om deres opplevelse av 

turen og deres motiver for å gå. Flere påpekte at selve naturopplevelsen var det viktigste for 

dem. En av informantene uttalte i denne sammenheng at ”jeg synes det er vandring i naturen 

som er viktig, selve endestoppet er ikke av stor betydning”, mens en annen kunne fortelle at 

”jeg har et ønske om meditasjon i naturen, og setter pris på de gangene vi går i stillhet”. En av 

vandrerne følte at det var nødvendig å påpeke at hun ikke hadde religiøse grunner for å gå. 

Hun ønsket et ”avbrekk fra hverdagslivet”. Flere av deltakerne jeg snakket med fortalte om 

det sterke samholdet i gruppen, og understreket betydningen av dette fellesskapet. En dame 
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uttalte i denne sammenheng at hun ”synes det er flott å oppleve et sterkt samhold i 

vandringsgruppen - alle hjelper hverandre underveis, både fysisk og psykisk”. I tillegg til 

samhold og fellesskap, var også mestringsfølelse over det å fullføre vandringen nevnt av blant 

noen av pilegrimene. En av vandrerne fortalte om tunge perioder i sitt liv, men at hun aldri 

hadde gitt opp. Vandringen var svært viktig for henne for å kjenne på mestringsfølelsen. En 

annen opplevde turen som en takknemlighetsvandring, i kontrast til historiens botsvandrere. 

Han uttalte at ”jeg går ikke for å bøte på noe jeg har gjort. Jeg har sikkert gjort mye galt, men 

jeg går for å takke, ikke for å bøte på gjerninger”. En av mine informanter forklarte at det var 

 lokkende med en turleder som holder vandringsmeditasjoner, og som kan lede tankene inn på 

ulike ting. Ikke en som bestemmer hva man skal tenke, men som tar opp ulike tema, og gir 

folk mulighet til å tenke og reflektere selv. 

Disse uttalelsene er med på å underbygge det som statistikkene viser, nemlig at pilegrimene 

har mange ulike grunner for å vandre. Men selv om motivene og ønskene for vandringene er 

forskjellige, fremkommer det likevel at fellesskapsfølelse og samhørighet er noe som blir 

verdsatt blant pilegrimene.  

 


