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“It is only ideas gained from walking that have any worth.”
-Nietzsche
 
Rousseau walked in order to think, while Nietzsche wandered the 
mountainside to write. In contrast, Kant marched through his 
hometown every day, exactly at the same hour, to escape the 
compulsion of thought. Brilliant and erudite, 

From ”A Philosophy of Walking” by Frederic Gros

Wanderlust 

Konstnärlig vandring. Tankar och reflektioner kring vandring och S:t Olavsleden/ 
Pilgrimsleden. Utställning och händelser. Wanderlust är ett samarbetet med 
projekt S.t Olavsleden ett samarbete mellan Sundsvall - Österssund och Trond-
heims komuner. Wanderlust samlar tankar och summeringar ab det gångna 
vandringsåret 2016 med utställning, föredrag, möten och uppläsningar.



Timothy Frerichs

St. Olav Leden has strong connections with water. A significant range of the 

route progresses alongside rivers, streams, or lakes and, significantly, connects 

the Baltic Sea with the Atlantic Ocean.  Furthermore, the St Olav Springs along 

the pilgrimage route were a vital water source and of religious significance.

My artwork created for this exhibit focuses on water as a transformative 

medium. Water as an element of change, metaphorically similar to a pilgrim-

age walk, leaves a trail after its passing (for example, consider the excite-

ment of the water trails left on the Planet Mars). During my working process, 

I considered the historical context of St Olav Leden, the physical route, and 

the inner transformation associated with a pilgrimage. For the resulting work, 

I drew with water the 37 map sections routes of the St Olav Leden on newly 

formed 18”x24” paper. Papermaking is a transformation of selected fiber pulp 

suspended in water. The pulp is then pulled with a mold to create the paper 

sheet. The subtle water-marks are only visible with correct lighting and can 

seem to glow or emerge from within, transforming the base sheet into the map 

form.

Timothy Frerichs Artist. Prof. Art SUNY Fredonia NY, USA



Juan Manuel Gonzalez

ÖNS RÖST 
Sound art intervention on the S:t Olavsleden using the bells of the church of 
Frösö. 
Each ringing of the bell, at different times of day, is a call with it’s own specific 
meaning. For this project, using Birgitt aklockan   named after the Swedish 
pilgrim H eliga Birgitta   the daily ringing will symbolize an allegorical message, 
meant as a call that transforms a contemporary tourist into a pilgrim, or one 
who seeks an inward oriented journey. By breaking from the regular timing of 
the bells, my intention is to disrupt the quotidian of normalcy, creating a meta-
phor for the escapism of everyday life. In this project, the bells will be intended 
as an ancestral call, or an otherworldly voice that gathers people 
to S:t Olavsleden. 
With this, I propose to ring the bell everyday during Pilgrimweek at a specific 
time and with a specific sequence of strokes   all of which i will determine 
through my research. Each session will be approximately 1 3 minutes. 
As a part of the project, I will record the sound and film the landscape from 
different vantage points on Frösö, as a documentation of the project.

Juan har en installation i Wanderlust kommer att ringa i Frösö Kyrklocka under 
utställningsveckan, se program

Juan Manuel Gonzalez. Konstnär Spanien/Stockholm 



Märit Aronsson har ateljé på Lademoen Kunstnerverksteder i 
Trondheim, och jobbar bl. a. med grafik, text, video och fotografi. 
Under ett par års tid har hon tagit med sig sin ateljéverksamhet ut 
på kortare vandringar, och i somras gjorde hon en två veckor lång 
vandring mellan sitt barndomshem i Ås och sitt nuvarande hem 
i Trondheim.Verket ‘Hemifrån och hem’ består av dagboksan-
teckningar från denna vandring, både nedskriven på ett stort ark, 
inläst till att lyssna på och en artists’ book med de linjer hon gick i 
landskapet.

Märit Aronsson Konstnär Trondheim



“Marcus Elmerstad, Frilansfotograf med välan-
vända vandringskängor. Fick 2008 Hassel-
bladsstiftelsens stipendium i naturfotografi för 
att fotografera pilgrimer på väg till Nidaros. 
‘Aktuell med boken Det som en gång var, 
skriven av Helena Granström.”

Marcus Elmerstad Fotograf/Bildjournalist 

Marcus Elmerstad



Stefan Backas

Överallt omkring oss hörs ljud. Vi kan inte stänga av hörseln, men vi kan 
fokusera vad vi vill lyssna på. Ofta skapas de mest fascinerande ljuden på 
de mest oväntade ställen. Jag är fascinerad av ljud som skapas i och av 
naturen, av ljud som uppstår i byggnader och konstruktioner utan mänsklig 
påverkan. Min passion är att spela in dessa ljud både med konventionella 
och okonventionella metoder. Då man ägnar sej åt fördjupat lyssnande 
på ljud som man i vanliga fall inte kommer i kontakt med, dras man in i en 
helt annan värld med helt egna atmosfärer och rytmer. Det är en befri-
ande känsla att helt och hållet fästa sin uppmärksamhet på ljuden som 
omger en just nu, i denna stund, utan att färga dem med värderingar eller 
förklaringar.

Stefans naturljudlandskap finns i bakgrunden i utställningen Wanderlust.

Stefan Backas Ljudkonstnär, Malakta Art Factory. Malax Finland.



Hans Månsson
Under en meditativ vandring i Oviksfjällen för 
drygt sex år sedan fann jag en liten bäck, en 
av de allra minsta man kan tänka sig, som jag 
började fotografera med min tämligen enkla 
kompaktkamera.

Jag upptäckte att när jag använde makroin-
ställningen för att komma riktig nära, så kunde 
jag få bilder av ett slag jag inte sett förr. 
Bilder från ett gränsland; strax bortom det 
uppenbara och tydligt föreställande. Sedan 
dess återvänder jag då och då till denna 

bäck, och fotograferar längs en sträcka på bara några tiotal meter. Varje 
gång kommer jag hem med nya bilder som vidgar tanken mot fantasins rym-
der. Bäcken har lärt mig, att om jag bara är uppmärksam under min vandring 
kan jag göra de största upptäckter i det till synes oansenliga.

Medan bäcken fortsätter sitt oavbrutna flöde där den runnit i tusentals år, har 
bilderna blivit till en utställning som under ständig förnyelse vandrat ända till 
Jokkmokk i norr och Visby i syd, Luleå i öst och Reykjavik i väst. Dessutom en 
bok, med text av författaren Stefan Edman. Jag har i bäcken fått en outsinlig 
källa till ett konstnärligt skapande som förenar det minimalistiskt överblickbara 
med fantasins oändlighet.

            Hans Månsson Fotograf



Hali Liddell är kulturassistent och pilgrims-ledare i S:t Staffans församling 
visar bilder ifrån och berättar om sin 540 km långa pilgrimsvandring från 
Sundsvall till Trondheim längs S:t Olavsleden, den led som följer vägen där 
norske Kung Olav och hans män färdades år 1030. 
Leden beskrivs som Skandinaviens svar på Camino de Santiago och ni får 
höra om likheter och olikheter mellan dessa stora kristna pilgrims-leder. 

Hali  berättar om sina vandringar i utställningen Wanderlust Lördag 8/10 12:00 

Ruben Heijloo

Ruben gick St. Olavsleden i maj 2013 
- för att testa leden och att göra en 
videoblogg. Han jobbar fortfarande 
med pilgrimsleden: han är ansvarig 
för marknadsföringen i Holland och 
dels Tyskland och hjälper till med 
pilgrimer som behöver hjälp med 
att planera vandringen och boka 

boende. Ruben jobbar ytterligare som marknadsförare, producent av kort 
(webb)filmer och arrangör av kulturella evenemang i Jämtland.

Rubens videoblogg finns som installation i Utställningen Wanderlust 



Theres K Agdler
Romanen Projekt Anaris [fjällfragment] 
handlar om en kvinna som jobbar en sommar som 
stugvärd i Svenska Turistföreningens fjällstuga Anaris 
i Jämtlandsfjällen. På ett yttre plan handlar boken 
om fjällstugan, stugvärdens vardag, 23 vandringar 
och tre fjällolyckor. På ett inre plan handlar boken 
om minnen, hur vi handskas med våra minnen. 
Vad är det vi minns av en händelse egentligen? 

Är det så att vi fyller ut, använder oss av fiktion
även när vi försöker återskapa våra minnen?

Theres Läser ur Romanen Anaris Lördag 13:00, 8/10 i utställningen Wanderlust. 
För romanen Projekt Anaris [fjällfragment] belönades Theres K Agdler med 
Norrlands litteraturpris 2007.

Sofia Sahlen
Gånglåtar, forntida hjärtslag och vindlande visioner
Sofia Sahlins musikaliska pilgrimsfärd 2016: från Selångers hästhagar, via 
fågelsång i Tännforsen till Nidaros klockspel vävs Olav Haraldssons livshistoria 
ihop med St Olavsledens framtidsmöjlighet som pulserande livsådra genom 
landskapen.
Sofia uppträder med Gånglåtar, forntida hjärtslag och vindlande visioner 
1/10 14:30 och 8/10 14:00 i utställningen Wanderlust

Sofia Sahlen musiker/Kantor 



“St.Olav - ett helgon berättar” 
Ulrika Bodén och Göran Månsson har gjort en djupdykning i de källor som finns 
med musik kopplad till St Olov. De har funnit ett rikt och omväxlande material 
med stor förankring i folkmusiken som de bearbetat tillsammans med Niklas 
Roswall. Förutom den vackra liturgiska musik som använts i Olovsmässan finns 
bland annat flera olika ballader som berättar den fantastiska historien om 
Olovs kappsegling mot sin bror hem till Norge.
I föreställningen varvas den färgrika musiken med berättelsen om Olovs liv, 
både som hjälte, helgon och sårbar människa.
” Berättelsen är en underbar skröna och en teori om vem S:t Olav var. Det är 
en kul, spännande och faktiskt en oerhört hjärtgripande historia”, säger Lars T 
Johansson som kliver in i rollen som Olav.

8okt Wanderlust musik/teater Föreställning med Ulrika Boden sång och spelpi-
pa, Göran Månsson Spelpipor och Slagverk, Niklas Roswall nyckelharpa och 
Lars T Johansson berättare. Följ med tillbaka till 1000-talet, en orolig och omväl-
vande tid i Norden med plundring, krig, maktkamper och en alldeles ny gud 
som utmanar allt man tidigare trott på. I centrum står den norske kungasonen 
Olav,. 

Föreställningen St.Olav - ett helgon berättar, visas i Utställingen Wanderlust 
19:30 Lördag 8/10.  



Lars T Johansson är skådespelare utbildad vid 
scenskolan i Malmö, vissångare och kompositör. Han är 
även välbekant radioröst i Sveriges Radio P4 Jämtland/
Västernorrland med det aktuella programmet Ordalag-
et som han gör tillsammans med Stefan Hanberg och 
Kristina Kjellsson. Lars har tidigare även medverkat 
i programmet Mittnordiska rådet.
Musikertrion är några av Sveriges främsta på folkmusik-
scenen:

Flöjtisten Göran Månsson återvänder i Olovsprojek-
tet till sina hemtrakter i västra Medelpad, där han 
under åren lyft fram en stor låttradition efter spelmans-
släkten Lång. Göran verkar som musiker i en rad sam-
manhang även internationellt, bla världsmusikgrup-
pen Gjallarhorn. Under hösten är han aktuell i SVT:s 
dokumentärfilm om hans stora framgång i Japan med 
Göran Månsson Band.

Niklas Roswall är riksspelman och världsmästare på 
nyckelharpa. Han i hyllade gruppen Ahlberg, Ek & 
Roswall som i höst släpper sitt andra album. Niklas 
spelar också tillsammans med Ulrika i olika samman-
hang, tidigare i gruppen Ranarim som turnérade flitigt 
i stora delar av världen och nu bland annat i Ulrika 
Bodén med vänner.

Ulrika Bodén är sångerskan som satt Ångermanland 
på folkmusikkartan genom sitt arbete med vistradition-
en från sin hemtrakter och Nicke Sjödins översättningar 
av psalmer till ångermanländska. I höst släpper hon 
också nya albumet Kärlekssånger - Folk Love Songs.



Putte Eby 
Projektledare 
S.T Olavsleden 
Östersunds kommun

Andreas Brännlund
Creative director
Lat.63 art arena
Drontvägen 2
070-7317076

Wanderlust 
20 SEPT - 9 OKT
ÖPPET 11- 17 ONSDAG  - SÖNDAG 




