
 

 
S:t Olavsholm                                             Målning av St. Olav i Fide kyrka. 

Pilegrimssafari i St. Olavs fotspor  
- på de hundre kirkenes ø. 

Olav var på Gotland i 1029 på sin flykt fra Norge til sin svåger, konung Jaroslav i Ryssland. 
Han landet på Åkergarn (nå  St. Olavsholm) og er skytshelgon på Gotland fordi han innførte 
kristendommen der. På sin hjemtur 1030 fra Novgorod dro Olav over Gotland. 
Flere av de hundre middelalderskirkene er viet til hellig Olav og har Olavsaltare, noen 
fortsatt med Olavsskulptur. Gotlands museum i Visby har en stor samling av Olavsskulpturer. 

Pilegrimsfelleskapet St Olav arrangerer i samarbeide med Visby stift  
og Nidaros bispedøme en pilegrimssafari på Gotland 11. – 14. september. 
Besøket starter og blir avsluttet i Visby.  

Tisdagen den 11 september 
Ankomst under eftermiddag/kväll och incheckning på hotell/vandrarhem 

Onsdag den 12 september 
08.00 Mässa i Domkyrkan 
09.00 Buss till och guidning i Grötlingbo kyrka. Förmiddagskaffe i kaffekorg. 
11.10 Guidning i Fide kyrka 
12.00 Lunch på Holmhällars pensionat 
13.45 Guidning i Sundre kyrka 
14.30 Vamlingbo kyrka. Eftermiddagsfika. 
 Besöka Naturrum, kryddträdgård, prästgård 
16.00 Avfärd mot Öja kyrka samt guidning  
19.30 Middag i Visby 

 



Torsdag den 13 september 
08.30 Morgonbön i Domkyrkan (som pilgrimsgruppen själva står för) 
09.00 Buss tar oss ut på pilgrimsleden. www.svenskakyrkan.se/visbystift/st-olavsleden  
 Vandring på St. Olavsleden till S:t Olovsholm (cirka 2 mil) 
  Vad vi ser och möter längs leden. 
  I Hejnum kyrkas kor finns S:t Olav avbildad. Hejnum hällar är ett hällmarksområde med stora  
  natur- och kulturvärden, inte minst som orkidélokal. Othems kyrka äger målningar av intresse  
  och prästgården har delvis medeltida murverk. 
  Vid St. Olavsholm uppfördes i början av 1200-talet det kapell som först omnämns som 
  Akergarns kapell och senare S:t Olavs kapell. Det byggdes på samma plats som ett bönehus 
  som uppfördes i samband med Olav Haraldssons besök på ön år 1029. Kapellets västra murverk 
  ingår i den byggnad som nu står på platsen. S:t Olavs kapell var större än många sockenkyrkor, 
  grundmurarna var 13x30 meter och höjden 17-18 meter.  
20.00 Middag i Visby 
 
Fredag den 14 september 
10.00 Besök på Fornsalen www.gotlandsmuseum.se/fornsalen/  
 Lunch på Fornsalen 

Påmelding via e-post til Gunnar Prytz Leland: gunnar.prytz@hotmail.com.  
 
Deltagaravgift: 400:- 
Beløpet innbetales til Pilegrimsfellesskapet St Olav, konto 0539.61.39369.  
Husk å skrive navn og «Pilegrimssafari» i merknadsfelt på giro/nettbank. 
 
I deltagaravgiften inngår bussreiser, guidning, lunsj på onsdagen, vandringen på torsdagen, 
samt adgang til fornsalen på fredagen. Middagene og lunsjen på fredag inngår ikke i 
avgiften. 

Reisen  
til og fra Visby ordner hver og en selv.  Informasjon  om hvordan man kan reise til Gotland 
finnes på destinationgotland.se. Enten reiser man med ferje fra Nynäshamn eller 
Oskarshamn eller med fly fra Arlanda (SAS) eller Bromma (BRA). 

Innkvartering i Visby 
Vi anbefaler at du bestiller dobbeltrom på Mullbärsgårdens B&B i byens sentrum via online 
booking - www.mullbarsgarden.se. Bestill dette så snart som mulig! 
Hotell er et betydelig dyrere alternativ.  
Søk selv på www.booking.com eller kontakt 
Scandic Visby (+46 498 20 12 50) som ligger nede i havnen. 
eller Hotell S:t Clemens (+46 498 21 90 00) som ligger i byens sentrum ca 150 m fra Visby 
domkyrka.  Det finnes kun to enkeltrom og bor man alene i dobbeltrom må man betale hele 
summen. 
Hvis du har spørsmål - kontakt meg gjerne på  
gunnar.prytz@hotmail.com 
  
Med vennlig hilsen Pilegrimsfellesskapet St. Olav  
 

Gunnar Prytz Leland,  
vandringsutvalget 


