
Att pilgrimsvandra på Gotland 
På Gotland finns också 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 Alva, Hemse 
och Rone 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 klinte och fröjel  

Pilgrimsled mellan kyrkorna i Klinte och fröjel ca 8 km 

En vandring på mjuka stigar genom lummig tall- och blandskog men också 
över fuktig myrmark och längs öppna fält och åkrar. Nära Klinte kyrka går 
leden genom bokskog där det finns en lokal för den sällsynta orkidén stor 
skogslilja (storsyssla). Hela pilgrimsleden är rik på både örter (t ex kungs-
mynta och getrams) och fågelliv. Vid Hoxelmyr kan man höra tranans 
trumpetande och känna doften av vattenmynta. Nära båda kyrkorna går 
stigen ut på höga klintar med utsikt över odlingslandskap, kust, hav  och 
Karlsöarna.  

Start vid Fröjel kyrka
Gå ca 100 m norrut på väg 140 och ta ner till höger mot Vallhagar/Alstäde.  
Efter ca 70 m på Vallhagarvägen går pilgrimsleden in på en liten stig på  
vänster sida. Håll utkik efter pilgrimsmarkeringen, som står på vänster sida 
där stigen går in.

Start vid Klinte kyrka 
Gå till höger (söderut) och in snett bakom Församlingshemmet. Leden går  
ganska brant upp genom bokskogen, längs med ett träräcke. Den första  
markeringen står alldeles nedanför branten. 

att tänka på 
Följ huvudstigen rakt fram när inga markeringar visar på något annat.

Bra att veta:
Bussar: Linjerna 10, 32 och 51 trafikerar Klintehamn, nr 32 passerar Fröjel på 
väg till och från Havdhem. Se www.gotland.se/kollektivtrafiken. 

Toalett: På parkeringen vid Fröjel kyrka och i Församlingshemmet i Klinte.
Affärer: I Klintehamn finns både mataffärer, pizzeria, bar och restaurang.
I Fröjel gamla skola, rakt nedanför kyrkan, finns ibland café sommartid. 

Kontakt 
Klinte pastorats expedition: 0498-24 00 05 
Fröjel församling: Margareta Ahlqvist 
tel: 0706-935192 
Klinte församling: Rebecca Kinnander 
tel: 0706-307202

Utsikt från Haugklintar i Fröjel, foto: Rebecca Kinnander

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 klinte kyrka
Kyrkan är byggd på 1200-talet, men mycket gotik och 1300-tal. Se bara på 
det ståtliga tornet. Sydportalen i gotik och ett rakt kor och höga fönster med  
glasmålningar från 1300-talet. Invändigt finns kalkmålningar från samma tid. 
Altaruppsats från 1643 och en dopfunt från 1647. Det ståtliga triumfkrucifixet 
är från 1400-talet och på altaret står ett litet krucifix från 1977 gjort av  
Klintekonstären Staffan Rosvall.

om fröjel kyrka 
Kanske är det denna kyrka som ligger vackrast av alla Gotlands 92 kyrkor.  
Strålande utsikt över strandängar, hav och Karlsöarna. Gå till kastalen strax 
norr om kyrkan och njut. Kyrkan är en så kallad klövsadelskyrka. Torn och kor är 
högre än det äldre romanska långhuset, vilket ger kyrkan en speciell karaktär.  
Dopfunten är från 1100-talet, kalkmålningar och krucifix från 1300-talet.  
Altaruppsats och predikstol från 1600-talet.

Klinte kyrka, foto: Sophie Malmros Fröjel kyrka, foto: Sophie Malmros




