
Att pilgrimsvandra på Gotland 
På Gotland finns en S:t Olofsled från S:t Olofsholm i Hellvi till Visby. Den är  
ca 45 km. ”Från kyrka till kyrka” finns också mellan kyrkorna Fröjel och Klinte 
och mellan Dalhems kyrka och Roma klosterruin. Läs mer om att  
pilgrimsvandra på Gotland på www.svenskakyrkan.se/visbystift

Från kyrka till kyrka  

 pilgrimsvandringar på Gotland 

 
mellan hemse, alva och rone  

Pilgrimsled mellan kyrkorna i Hemse, Alva och rone, 12 km
En vandring längs mindre, naturnära vägar, med både asfalt och grus. Mycket 
sparsamt med trafik och många platser där det går att gå åtsidan för an-
dakter och pauser. Under vandringen passerar man många vackra hagar med 
betande djur. Mellan Hemse och Alva går vandringen längs den gamla järn-
vägsbanken. Hela vandringsleden är lämplig för barnvagn. 
 
 

Start vid Hemse kyrka 
Gå österut längs cykelvägen och ta till höger på Parkgatan. Följ sedan  
Parkgatan tills den övergår i gamla järnvägsbanken och fortsätt in längs banken.
 
Från Alva kyrka mot rone 
Gå söderut längs asfaltsvägen och ta till vänster på grusvägen som går österut. 
Följ grusvägen och ta vänster för att komma ut på asfaltsvägen, där man tar åt 
höger.
 
Start vid Rone kyrka  
Följ asfaltsvägen västerut och följ skyltning mot Alva.
 
Från Alva kyrka mot hemse 
Gå till kyrkogårdens nordöstra hörn och tag vägstumpen norrut och fortsätt in 
på gamla järnvägsbanken.
 
Att tänka på  
Följ huvudvägen rakt fram när inga markeringar visar på något annat. Jämför 
med kartan.
 
Kyrkorna är vanligtvis stängda. Om ni vill komma in i kyrkorna, kontakta  
expeditionen. 
 
Bra att veta 
Bussar: Linjerna 10, 11 och 12 trafikerar Hemse busstation. Vissa turer med  
linjerna 11 och tolv trafikerar även Hemse och Alva kyrkor.  
Se www.gotland.se/kollektivtrafiken.
 
Toalett: Öppna toaletter finns vid varje kyrka. I Hemse finns toalett i kapellet, 
öster om kyrkan. I Alva finns toalett i församlingshuset och i Rone finns toalett 
väster om kyrkan – i prästgårdsparken. 

Affärer: I Hemse samhälle finns både affärer, caféer och restauranger.

Kontakt 
Alva, Hemse och Rone församlingsexpedition: 0498-48 00 72. 

att pilgrimsvandra
Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. 
De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det 
yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din  
vandring slutar. Här är några av pilgrimens nyckelord; 

Andlighet
Jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt, också här  
försvinner gränser. Att vandra som pilgrim är att vandra med Gud. Själva vandringen i 
sig bär på en andlighet som underlättar det inre arbetet med de existentiella  
frågorna: Vadan och varthän? Själva varandet. Liv och död. Mening och  
meningslöshet. Glädje och sorg. 

Tystnad
Att gå i stilla eftertanke är att gå mot vardagskulturen med dess ständiga ljud- och 
bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt inom skräpkulturen och  
ständigt nya upplevelser klingar av i ”tystnadens kultur”.

 
Frihet 
Att lugnt vandra naturen utan almanacka och kalender ger dig yttre och inre frihet 
från alla stressfaktorer. I vårt upptrissade tempo vägrar pilgrimen att låta sig  
förslavas under kalendertiden. Också kyrkan är en spegel av samhället med allt mer 
sammanpressad tid för oss att vara i. I vandringens frihet exponeras skrattet och 
sorgen, ja varje lager under livsytan blottläggs. Staven är frihetens symbol.

 
Bekymmerslöshet 
I betydelsen avsaknad av bekymmer. Ett undanträngt begrepp idag. Under  
vandringen märker man efter hand att ens egna bördor blir lättare. Vardagsoron och 
det som tynger sinnet klingar av. En friskvård som ingen terapi eller medicin kan 
ersätta.

Långsamhet 
Under vandringen i lagom lunk kommunicerar du med andra underliggande skikt och 
lämnar det rationella, det intellektuella och det logiska. Det finns tid för eftertanke 
och bön, tystnad och kontemplation.

 

Pilgrimsbön 
Gud visa mig din väg 

och gör mig villig att vandra den.

om hemse kyrka
Kyrkan är byggd på 1200-talet, med många vackra målningar från 1200- och 
1400-talet. En av kyrkans främsta klenoder är triumfkrucifixet från slutet av 
1100-talet. Kyrkan är öppen för enskild andakt vardagar mellan 08.00-17.00

om alva kyrka 
Kyrkan är en välbevarad romansk anläggning, bestående av ett kor med ab-
sid från 1200-talets början och ett något yngre långhus. Det kraftiga tornet är 
från 1300-talet och interiören domineras av ett stort krucifix från 1200-talet. 
Kyrkan är en välbevarad romansk anläggning, bestående av ett kor med absid 
från 1200-talets början och ett något yngre långhus. Det kraftiga tornet är från 
1300-talet och interiören domineras av ett stort krucifix från 1200-talet.

om rone kyrka 
Det höga tornet, byggt under ledning av mästaren Egypticus, dominerar Rone 
kyrka. Det är sedan det byggdes på 1300-talet tjänat som sjömärke och kallas 
för ”Lang Jaku”.
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