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Pilgrimsfärd 
över land och hav



22 TEMA ÖSTERBOTTENS TIDNINGFREDAG 23 JUNI 2017

Vi är en brokig skara på 25 personer, allt från 
en pilgrimsbevandrad biskop emeritus till 
bloggare som gjort vandringen till sin vardag 
och sitt levebröd och till pilgrimsnoviser, som 
jag själv är. 

Som tur är omges jag av pilgrimsproffs, tän-
ker jag då vi går rätt in i dimman. Den är tät 
och råkall och tömmer våra packningar med 
alla extra varma och vindtäta kläder vi stuvat  
in. 

Då sikten är begränsad öppnas i stället mina  
hörselsinnen på vid gavel. I tystheten lyssnar 
jag in vinden, segel som slår och ljudet av vågor  
som klyvs mot segelfartyget. Doften av hav 
känns med ens starkare än i gårkvällens klara  
solnedgång i Korpoström.

Tillsammans ska vi testa Sankt Olofsleden 
som är under utveckling och som går över 
vatten från Korpo till Kökar och vidare till 
Sottunga med slutlig destination Långnäs. 

Färden över havet gör pilgrimsleden i var-
dande unik.  

Som bäst pågår ett febrilt arbete med att sta-
ka ut lederna – från Åbo till Pargas, på Kökar 
och Sottunga och på fasta Åland och farvatt-
nen mellan dem. Om två år ska den 625 kilo-
meter långa leden vara klar och bindas sam-
man med tidigare Sankt Olofsleder från Hu-
diksvall i Sverige till Nidarosdomen i Trond-
heim i Norge – en sträcka som från Åbo mätt 
är 1 200 kilometer.

– De flesta vandrare kommer att ta Ålands 
skärgårdsfärjor österifrån för att slutligen ta 
färjan från Eckerö till Grisslehamn i Sverige, 
säger Christian Pleijel.

Han är projektledare för den åländska delen 
av leden och ordförande för föreningen Fran-
ciskus på Kökar, en av åtta parter i St Olav  
Waterway – Pilgrim på havet.

Vid sidan av skärgårdsfärjorna vill man bju-

da på ett alternativ – att bli seglad över havet – 
ett färdsätt som mera liknar medeltidens sätt 
att ta sig över havet och där pilgrimer hjälper 
varandra ombord genom att segla och tjäna 
varandra på enkelt vis. 

Enkelt förvisso, men ändå något i lyxklassen 
sett till maten, login och bekvämligheten som 
bjuds ombord under våra tre mycket livgivande  
och bekymmerslösa dygn på Albanus, med en 
fyra man stark besättning. Seglatsen som in-
kluderar allt har sitt pris, även om den ännu 
inte är prissatt. 

Tanken är ändå att man i framtiden under 
vårar och höstar ska ordna seglatser enligt tid-
tabell med traditionella segelfartyg. En andra 
seglats är redan planerad till hösten. Hälften 
av platserna är redan bokade.

Också om den helige Olof (på norska och eng-
elska Olav) sannolikt tog vägen över åländska 
vatten då han återvände från sin landsflykt i 

Novgorod, vandrade han inte på de leder som 
nu håller på att dras på Åland. För tusen år  
sedan låg nämligen det mesta av skärgården 
under vattenytan.

Däremot ruvar exempelvis Kökar på historia  
som är betydligt äldre än helgonet och som 
vi pilgrimer får ta del av längs den vandrings-
led på cirka 12 kilometer som Philip Hällund  
stegat ut över Kökar.

PHILIP HÄLLUND är född och uppvuxen i Jakob-
stad och kom som lärare till Kökar för 15 år  
sedan. I dag är han pensionär från läraryrket,  
men mångsysslare som de flesta andra Kökar-
borna, bland annat med en egen firma som säljer  
guidetjänster. Han hoppar också in som kantor 
i kyrkan och är aktivt med i föreningen Fran-
ciskus, som vårdar lämningarna och minnet 
av franciskanermunkarna som kom till Kökar 
redan på 1300-talet. 

Vi stävar ut en dimmig morgon från Korpoström 
med galeasen Albanus och storbåten Tjutt-Tjutt. 
Första strandhugget är Kökar, där vi angör  
hamnen efter en hel dags segling.
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Sedan 40 år ordnas varje sommar på Kökar 
 en franciskanerfest dit pilgrimer både seglar 
och vandrar.

I festen föddes också fröet till den led över 
land och hav som nu byggs.

– Det var en ren tillfällighet, svarar Hällund 
på frågan vad som förde honom till Kökar.

Efter 25 år som lärare i norra Sverige behövde  
han ett luftombyte, sökte och fick en lärar-
tjänst. Det första halvåret var tufft. Hällund 
stod ständigt med ena foten på färjan, redo 
att lämna ön. 

Tack vare vandringarna som Hällund gjorde  
kors och tvärs i det storslagna landskapet, där 
han insöp skönheten i den karga naturen rik 
på historia och fornminnen, fann han både sig 
själv och sin nya hembygd.

– För mig är vandring kontemplation, inte 
motion. Motionen kommer på köpet och and-
ligheten automatiskt, säger Hällund.

Första leden över vatten

• St Olav Waterway – Pilgrim på havet är 
ett EU-finansierat projekt som inleddes 
2016 och som ska vara klart 2019.
• I samarbetsprojektet deltar Åbo Aka-
demi, Pargas stad, Yrkeshögskolan Novia, 
föreningen Franciskus, kommunerna 
Sottunga, Söderhamn och Östhammar, 
samt Pilgrimstid i Sverige.
• Parterna samarbetar med lokala turist-
företagare för att skapa service som passar 
vandrare.
• Tiden från april till juni och hösten från 
augusti till oktober är den bästa tiden för 
vandring längs leden. Då finns det gott om 
plats på färjorna och en stor portion av still-
het i skärgården.

Philip Hällund leder pilgrimen genom Kökar.
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”För mig är vandring kontemplation, inte  
motion. Motionen kommer på köpet och  
andligheten automatiskt.” PHILIP HÄLLUND

Bloggarna Angeliqa Mejstedt och Leanne Downs dokumenterar sitt kökspass, som sprids  
i sociala medier.

Pilgrimer hissar seglet åt Tjutt-Tjutt. 
Det är ryska för just och just eller 
med nöd och näppe. För så var det 
med virket till båten som Gunnar 
Sundström byggde.
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Det är den jämna lunken då man försänks  
i sina egna tankar som är den stora behållning-
en. Den som tror att en pilgrim segar på i sitt 
anletes svett och rabblar böner under hela sin 
vandring tror fel. 

– Det gör gott att diskutera tyst med sig själv, 
att lyssna inåt, beskriver Hällund.

Som tips till novisen påminner Philip Häl-
lund om pilgrimens sju nyckelord; enkelhet, 
långsamhet, tystnad, delande, frihet, andlig-
het och bekymmerslöshet. 

– Det gör inget om jag har sällskap på min 
vandring, men helst går jag under tystnad,  
säger han.

SOM GUIDE längs den led han själv stakat ut de-
lar han frikostigt med sig av den kunskap han 
har om de fornminnen vi passerar – bland dem 
Otterböte, en boplats och oljeplattform som 
man vet är 3 000 år gammal och där polska  
säljägare slog sig ner under vinterhalvåret och 
i det närmaste drev en industriell framställ-
ning av tranolja av sälarnas späck. Tanken 
svindlar under eken i lunden där stengrun-
den till nio säljägarhyddor ligger i dagen.

Det är många som pilgrimsvandrat och ännu  
fler som tänkt tanken men inte kommit sig 
för. Frågar man de bevandrade är vandrings-
trenden stadd i kraftig tillväxt, något som ny-
byggarna av Sankt Olofsleden tänker fånga 
upp – både för att de själva vill dela med sig av  
den storslagna naturen och kulturarvet i 
skärgården, men också för att boosta turism-
företagarna längs leden.

Tidigare biskopen i Visby stift, Lennart Ko-
skinen, numera pensionär eller passionist som 
han själv kallar sig, är sedan länge en hängiven  
pilgrimsvandrare som sett det ökade intresset 
för vandring på pilgrims vis.

– Det finns i dag två starka trender, eller en 
hälsotrend – den nya friskendomen – och en 
trend av andligt sökande, men som tar avstånd 
från religiös dogmatik. Det fysiska och det  
andliga sökandet förenas perfekt i pilgrims-
vandringen, säger Koskinen.

Ju rörigare livet blir desto större blir behovet  
av en karta för livet. Det syns i populariteten 
för yogan eller för andra former av meditation 
som kombinerar kropp och själ.

– Pilgrimsvandring är inget specifikt kristet. 

Det finns i alla religioner, i vissa är det till och 
med förenat med plikt, säger Koskinen.

Det behövs andrum i dagens samhälle. I lik-
het med kyrkan bjuder naturen på ett andligt 
rum där man finner den nödvändiga växelver-
kan mellan det andliga livet och vardagslivet. 

– Det är här och nu, bortom tid och rum, som 
är vandringen. Det är inte jag som vandrar  
utan vägen som vandrar mig. Man är i vand-
ringen, beskriver Koskinen det undergörande  
och meditativa.

– Den djupaste bönen är den ordlösa bönen, 
tillägger han,

VILKA ÄR DET DÅ som ger sig ut på pilgrims-
vandring?

Christian Pleijel gör en grov sortering i fyra 
kategorier: de varmt religiösa med ett starkt 
religiöst syfte, de ljumt religiösa, de med ett 
andligt och kulturellt intresse samt friskspor-
tarna med kroppens välbefinnande i fokus.

– Vår stora utmaning är att förstå vilka seg-
ment av vandrare som finns och hur vi ska  
paketera vandringarna och erbjuda det som 
folk vill ha, säger Pleijel.

Sett till de varmt religiösa kan det vara ett pro-
blem att det inte alltid finns en präst i kyrkan,  
då kyrkoherden i Ålands södra Skärgårds-
församling ensam tjänstgör på de tre öarna 
Föglö, Sottunga och Kökar.

– Men rädda pojkar får aldrig kyssa vackra 
flickor, beskriver Pleijel modet i den lilla före-
ningen Franciskus att ta sig an byggandet av 
pilgrimsleden och allt som skall kanta den  
i form av service och support för att vandrar-
na ska uppnå sin inre resa.

Pleijel är ändå övertygad om att man kommer  
att gå i mål om två år.

– Jag tror till och med att vi själva kommer 
att bli förvånade över det färdiga paketet och 
vad vi själva förmår, säger han.

MODIG ÄR OCKSÅ landets minsta kommun, 
Sottunga, som också är med i projektet. Av 
kommunens 100 mantalsskrivna invånare 
bor knappt 60 permanent på ön. Så gott som 
alla över 18 år sitter med i någon av kommu-
nens nämnder. Sottunga har ännu nio årskur-
ser i skolan, men endast två elever och ingen 
av Sottungaborna är under 12 år. Det är inte 

Likt maskrosfrön hoppas de aktiva på Åland att vandrare ska sprida sig 
till skärgården.

Skeppare Gunnar Sundström och kocken Juha Aaltonen i skön musikalisk 
harmoni.

Från viking till helgon

• I unga år var Olof, eller Olav 
Haraldsson (995–1030), en fram-
gångsrik viking som gjorde sina 
plundringsresor kring Östersjön.
• I franska Normandie blev Olof 
döpt år 1013 och förde med sig 
kristendomen till Norge, där han 
hyllades som kung. Efter 13 år vid 
makten tvingades Olof emellertid  
i landsflykt till Novgorod i Ryssland. 
Han återvände till Norge men stu-
pade år 1030 i slaget vid Stiklestad.
• Kort tid efter hans död byggdes 
domkyrkan Nidarosdomen i Trond-
heim, där hans reliker förvarades 
och dit pilgrimer vallfärdat och 
fortsättningsvis vallfärdar.
• Sankt Olof blev Nordens första 
och mest populära helgon och hans 
väg från Novgorod till Trondheim 
kantas av medeltida kyrkor som 
helgats åt Olof den helige – bland 
dem kyrkorna i Nagu och Jomala. 
• Den nya pilgrimsleden som stakas 
ut från Åbo till Trondheim och över 
Ålands hav är unik då leden även 
går över vatten.
• På 1980-talet ökade intresset  
för pilgrimsvandringar i Europa. 
Intresset fortsätter öka. Santiago 
de Compostela i Spanien är den 
mest kända pilgrimsleden med 
hundratusentals vandrare.
• Årligen ökar antalet vandrare 
även längs de befintliga pilgrims-
lederna i Norden med cirka 20 
procent.
• Alla vandrare har inte religiösa 
motiv, de flesta vandrar för att 
söka stillhet, andlighet eller för att 
förbättra sin kondition, njuta av 
naturen och av historiska platser 
längs lederna.

Skönheten i det karga landskapet 
är inte svår att upptäcka.

Skönt brygghäng i solnedgången.

Pilgrimvandring över 
historisk Kökarmark 
som Philip Hällund 
stakat ut.
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fråga om utan när Sottunga sammanslås med 
andra kommuner.

– Kommunen mår inte bra, men nog Sottunga-
borna, säger Björn Rönnlöf, ordförande i kom-
munstyrelsen.

Han guidar oss genom den fem kilometer 
långa vandringen genom den vackra och väl-
skötta byn med ståtliga gårdar och där en präk-
tig midsommarstång ligger på paradplats i 
väntan på midsommaraftonen. 

– Klockan 12 mitt på dagen samlas vi för att 
klä och smycka stången, säger Rönnlöf.

Efter det går var och en hem till sitt, äter 
gott och laddar upp för resningen klockan  
åtta på kvällen. Stångresningen inleder mid-
sommaraftonens firande i ungdomslokalen, 
där inte bara hela kommunen deltar utan ock-
så stugfolket och andra firare som samlats till 
Sottunga, som i dag är en av få platser på hela 
Åland, där det ordnas dans till levande musik 
på midsommaraftonen.

FÖR ANGELIQA MEJSTEDT, som driver Vand-
ringsbloggen, den största i sitt slag i Sverige 
med 16 000 följare per månad, är pilgrims-
vandring ett sätt att ge sig själv utrymme, läm-
na vardagens kontext och byta perspektiv. 

I dag är vandringen vardag för den 30-åriga  
civilekonomen, personalvetaren och journa-
listen som lämnade sin anställning på ett stort 
industriföretag i Västerås för att i stället göra 
vandringen – tack vare den kommersiella blog-
gen – till ett levebröd.

– Underbart att ha ett jobb som man inte vill 
ta semester ifrån, säger hon.

För Mejstedt blir pilgrimsseglatsen något av 
en rehab då hon efter en tidigare pilgrimsvand-

ring dras med samma åkomma i vaderna som 
brukar drabba marathonlöpare, compartment 
syndrome, då vadmusklerna växt snabbare än 
vad det finns plats för dem i benet.

– Naturen är den absolut största och bästa 
motpolen till våra inrutade liv, säger Mejstedt.

Det som driver Mejstedt på vandring har var-
ken fysiskt eller religiöst förtecken.

– Men det är religiöst att hitta sig själv, infli-
kar Lennart Koskinen.

Hikefulness beskriver Mejstedt själv den 
magiska känsla som infinner sig i kroppen 
då man är i stunden, i evighetens nu. Att hon 
sam tidigt med mobil och kamera dokumente-
rar och kopplar upp sig på nätet för att nästan  
i realtid dela med sig text och bild skattar inte  
på upplevelsen.

– För mig har det blivit ett sätt att vara ännu 
närmare upplevelsen då jag verkligen känner  
efter hur det doftar, hur det låter och vad som 
händer med gruppdynamiken när vi seglat 
några dagar tillsammans och umgåtts dygnet 
runt, säger hon.

Med kameran i högst hugg är hon uppmärk-
sam på detaljer, symmetrier och färger då hon 

återskapar scenerna, tystnaden, glädjen och 
gemenskapen.

– Det finns bara här och nu. Det vill jag dela 
med mig och inspirera andra att hitta platser 
i naturen där de kan vara sitt hela jag, säger 
Angeliqa Mejstedt.

Man behöver inte alls invänta en livskris,  
eller befinna sig i en förändringsprocess, för 
att hoppa på pilgrimståget, eller båten, och få 
full utdelning. Det finns heller inga regelverk 
för hur lång eller hur länge en vandring ska 
vara, eller var själva vandringen ska ske för 
den inre resan.

– Vandringen är ett livsmål i sig. Vi blir aldrig  
färdiga och så ska det vara, säger Lennart  
Koskinen.

Eller med Karin Boyes ord: ”Nog finns det 
mål och mening i vår färd, men det är vägen, 
som är mödan värd”.

Och vackrare väg än den som Sankt Olofs-
leden bjuder på genom den åländska skär-
gården är svår att föreställa sig.

text: Britt Sund
foto: Stefan Bremer

Lennart Koskinen, biskop emeritus,  
pilgrim och aktiv i Franciskus-
föreningen på Kökar.

Hikefulness kallar bloggaren Angeliqa Mejsted känslan av flow eller att 
man är i stunden och delar evighetens nu.

Projektledaren Christian Pleijel (till vänster) på vandring från kyrkan  
i Sottunga.

”Det är här och nu, bort-
om tid och rum, som är 
vandringen. Det är inte 
jag som vandrar utan 
vägen som vandrar mig. 
Man är i vandringen.”
LENNART KOSKINEN
biskop emeritus


