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Szlak średniowiecznych kościołów
Interesuje Cię średniowieczne budownictwo? Lubisz czuć powiew historii? Pociąga Cię romańska i gotycka architektura 
sakralna? Szwecja jest rajem dla miłośników starych świątyń – doskonale zachowane kościoły z XII wieku nie są w tym 
kraju niczym niezwykłym. Zobacz na własne oczy świadków ośmiuset leniej historii. Przeżyj spotkanie z żyjącym dziedzic-
twem średniowiecza. Daj się porwać magii przeszłości!

Na proponowanym przez nas szlaku znajdziesz nie tylko średniowieczne kościoły, lecz również cmentarzyska, kamienie 
runiczne i nieskażoną szwedzką przyrodę.
Każde miejsce ma podane współrzędne dla GPS. Znaczna część kościołów jest w sezonie letnim otwarta za dnia, 
jednakże dla pewności zawsze lepiej zadzwonić na podany numer i potwierdzić godziny otwarcia. 

Karlskrona (GPS: 56.161074, 15.586853) —        Fridlevstad (GPS: 56.269405, 15.538616). Odległość: 19 km. 
 
Dobrze zachowany kościół romański z początku XIII w. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: 
+46 455 33 80 30. 

Fridlevstad (GPS: 56.269405, 15.538616) —        Nättraby (GPS: 56.200867, 15.537200) (odległość: 10 km) 
 
Wizyta w najstarszym niezmienionym budynku w Blekinge – jego romańska bryła pochodzi z 2 połowy XII wieku! 
W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 455 474 55.

Nättraby (GPS: 56.200867, 15.537200) —        Johannishus (GPS: 56.225413, 15.408454) (odległość: 13 km) 
 
Wizyta w Johannishus w romańskim kościele w Hjortsberga. W pobliżu kościoła znajduje się drewniana dzwonnica 
postawiona na miejscu dawnego zgromadzenia wiecowego (tzw. tingu). W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: 
+46 457 312 90. 
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Johannishus (GPS: 56.225413, 15.408454) —        Edestad (GPS: 56.217098, 15.359166) (odległość: 4 km) 
 
Przejazd do Edestad – romańskiego kościoła, położonego przy źródełku, uważanym za święte i będącym swego czasu 
miejscem pielgrzymek. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 457 312 90. 

Edestad (GPS: 56.217098, 15.359166) —        Ronneby (GPS: 56.211776, 15.278506) (odległość: 10 km) 
 
Wizyta w XII-wiecznym kościele pw. Św. Krzyża w Ronneby. W kościele w czasie siedmioletniej wojny szwedzko-duńskiej 
(1563-1570) Duńczycy, w obawie przed nacierającymi na miasto Szwedami, schowali się w kościele. Po zajęciu miasta 
wojska szwedzkie wymordowały wszystkich ludzi w budynku. Wydarzenie to określa się mianem „krwawej łaźni”. Kościół 
otwarty od wiosny do jesieni w godz. 10-16. Telefon kontaktowy do pastoratu: +46 457 178 50. 
Możliwość zjedzenia lunchu w Ronneby. 

Ronneby (GPS: 56.211776, 15.278506) —        Ysane (GPS: 56.090578, 14.648879) (odległość: 52 km) 
 
Wizyta w romańskim kościele w Ysane z XIV w., przebudowanym w późniejszym okresie. W kościele zachowane są oryginalne 
malowidła naścielne z XV w. które są, co niezmiernie rzadkie, podpisane przez twórcę – niejakiego Nilsa Håkanssona. W celu 
otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 456 600 11. 

Ysane (GPS: 56.090578, 14.648879) —        Sölvesborg (GPS: 56.053395, 14.585080) (odległość: 8 km) 
 
Wizyta w gotyckim kościele św. Mikołaja. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 456 554 40.  
Możliwość noclegu w Sölvesborgu. 

Sölvesborg (GPS: 56.053395, 14.585080) —        Ivö (GPS: 56.103814, 14.411777) (odległość: 30 km) 
 
Wyzyta w kościółku św. Urszuli na wyspie Ivö – jednym z najmniejszych w Skanii. We wnętrzu dobre zachowane XV-wieczne 
polichromie. Obok kościoła znajduje się studnia św. Urszuli, w której, zgodnie z legendą, niekiedy woda zmienia się w wino. 
W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 44 586 50. 
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Ivö (GPS: 56.103814, 14.411777) —        Färlöv (GPS: 56.073491, 14.083228) (odległość: 32 km) 
 
Wyjazd z wyspy Ivö w stronę kościoła w Färlöv – XII-wiecznego kościoła romańskiego z unikatową podwójną wieżą 
oraz wspaniałymi przykładami sztuki kamieniarskiej (filary i portale). W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: 
+46 44 710 02. 

Färlöv (GPS: 56.073491, 14.083228) —        Vä (GPS: 55.992567, 14.087970) (odległość: 10 km) 
 
Wizyta w kościele z XII w. z zachowanymi romańskimi freskami w chórze. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: 
+46 44 246 430. 

Vä (GPS: 55.992567, 14.087970) —        Bosjökloster (GPS: 55.877875, 13.519406) (odległość: 56 km) 
 
Wizyta w zachowanym XII-wiecznym zespole poklasztornym, malowniczo położonym na przesmyku między dwoma 
częściami jeziora. W celu otwarcia prosimy o kontakt z administratorem obiektu: +46 413 250 48. 

Bosjökloster (GPS: 55.877875, 13.519406) —        Västra Sallerup (GPS: 55.829824, 13.277493) (odległość: 22 km) 
 
Wizyta w kameralnym kościółku na obrzeżach miasta Eslöv. Zachowane romańskie polichromie. W celu otwarcia prosimy 
o kontakt z pastoratem: +46 413 55 45 00. 

Västra Sallerup (GPS: 55.829824, 13.277493) —        Gårdstånga (GPS: 55.759094, 13.327446) (odległość: 12 km) 
 
Wizyta w romańskim kościele z widocznymi elementami późniejszych stylów. W celu otwarcia prosimy o kontakt z 
pastoratem: +46 46 647 50. 
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Gårdstånga (GPS: 55.759094, 13.327446) —        Lund (GPS: 55.704060, 13.193657) (odległość: 8 km) 
 
Wizyta w romańskiej katedrze w Lund. Jest to sztandarowa budowla romańska z terenu dzisiejszej Szwecji. Poza 
architekturą na uwagę zasługują m. in. jeden z czterech europejskich zegarów astronomicznych czy tez przepiękne stalle. 
Możliwość noclegu w Lund. 

Lund (GPS: 55.704060, 13.193657) —        Dalby (GPS: 55.664370, 13.344215) (odległość: 12 km) 
 
Najstarszy zachowany kościół na terenie Szwecji – pochodzi z XI w. Wezwanie – kościół Krzyża Świętego. Obowiązkowy 
punkt wycieczki. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 46 20 86 00. 

Dalby (GPS: 55.664370, 13.344215) —        Malmö (GPS: 55.606902, 13.003269) (odległość: 28 km) 
 
Wizyta w kościele św. Piotra tuż obok Wielkiego Rynku (Stortorget). 
Możliwość noclegu w Malmö. 

Malmö (GPS: 55.606902, 13.003269) —        Nydala  (GPS: 57.322635, 14.340452) (odległość: 247 km) 
 
Wizyta w pocysterskim klasztorze w miejscowości Nydala niedaleko od Värnamo. Zachowany kościół z XII w. W celu 
otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 370 209 00. 

Nydala  (GPS: 57.322635, 14.340452) —        Lannaskede (GPS: 57.377601, 14.866197) (odległość: 40 km) 
 
Wizyta w zachowanym kościele z XII w., położonym nieopodal miejscowości Landsbro. W kościele znajdują się jedne z 
najstarszych działających organów w Szwecji. Pozytyw do instrumentu został sprowadzony do Szwecji z Polski jako łup 
wojenny w czasie potopu szwedzkiego.  W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 383 77 01 90. 
(Opcjonalnie możliwość zjedzenia lunchu w Vetlanda, 15 km od miejscowości Landsbro) 
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Lannaskede (GPS: 57.377601, 14.866197) —        Växjö (GPS: 56.877639, 14.807940) (odległość: 61 km) 
 
Możliwość przenocowania w Växjö. 

Växjö (GPS: 56.877639, 14.807940) —        Drev (GPS: 57.072138, 14.980628) (odległość: 42 km) 
 
Wizyta w kameralnym romańskim kościółku z XII w. Zachowane polichromie. W celu otwarcia prosimy o kontakt 
z pastoratem: +46 474 321 22. 

Drev (GPS: 57.072138, 14.980628) —        Dädesjö (GPS: 57.009577, 15.106904) (odległość: 15 km) 
 
Malutki kościół z XII w. i przylegający do niego cmentarz. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: 
+46 474 300 13. 

Dädesjö (GPS: 57.009577, 15.106904) —        Granhult (GPS: 57.126038, 15.208340) (odległość: 14 km) 
 
Najstarszy zachowany szwedzki kościół drewniany. Zbudowany w pierwszej połowie XIII w. W celu otwarcia prosimy 
o kontakt z Towarzystwem Krajoznawczym z Granhult: +46 70 243 59 48. 

Granhult (GPS: 57.126038, 15.208340) —        Jäts Gamla Kyrka (GPS: 56.657748, 14.850876) (odległość: 56 km) 
 
Wizyta w malowniczo położonym XIII-wiecznym kościele nad jeziorem Åsnen. Zachowane XVIII-wieczne polichromie 
na drewnie. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 470 300 19. 

Jäts Gamla Kyrka (GPS: 56.657748, 14.850876) —        Hossmo (GPS: 56.636831, 16.225133) (odległość: 113 km) 
 
Kamienny XII-wieczny kościół z zachowanymi romańskimi reliefami w absydzie. W celu otwarcia prosimy o kontakt 
z pastoratem: +46 480 470 607. 
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Hossmo (GPS: 56.636831, 16.225133) —        Kalmar (GPS: 56.665944, 16.365681) (odległość: 11 km) 
 
Możliwość przenocowania w Kalmarze. 

Kalmar (GPS: 56.665944, 16.365681) —        Resmo (GPS: 56.541233, 16.443336) (odległość: 31 km) 
 
Przejazd przez most na Olandię. Wizyta w jednym z najstarszych szwedzkich kościołów – został zbudowany na samym 
początku XII w. Zachowały się we wnętrzu nawet (wyblakłe, co prawda) romańskie polichromie! W celu otwarcia prosimy 
o kontakt z pastoratem: +46 485 401 44. 

Resmo (GPS: 56.541233, 16.443336) —        Hulterstad (GPS: 56.449460, 16.567469) (odległość: 17 km) 
 
Zachowana wieża kościelna z przełomu XIII i XIV w., pozostała cześć kościoła pochodzi z początku XIX w. Na uwagę 
zasługuje ciekawa ambona. W celu otwarcia prosimy o kontakt z pastoratem: +46 485 401 44. 

Hulterstad (GPS: 56.449460, 16.567469) —        Gärdslösa (GPS: 56.793358, 16.737628) (odległość: 40 km) 
 
XII-wieczny romański kościół. W Szwecji kojarzony przede wszystkim z osobą Erika Johana Stagneliusa – romantycznego 
poety, który w młodzieńczych latach poszukiwał natchnienia dla swych wierszy. Osoby o ironicznym nastawieniu dodają, 
iż był do tego poniekąd zmuszony podczas niekończących się kazań swego ojca – lokalnego pastora. 

Gärdslösa (GPS: 56.793358, 16.737628) —        Kalmar (GPS: 56.665944, 16.365681) (odległość: 40 km) 
 
Możliwość przenocowania w Kalmarze. 

Kalmar (GPS: 56.665944, 16.365681) —        Karlskrona (GPS: 56.165650, 15.629983) (odległość: 89 km) 
 
Powrót promem, ewentualnie czas wolny w mieście 
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Noclegi na trasie:
Karlskrona:  
Hotel Conrad www.hotelconrad.se, 
Hotel Aston www.hotellaston.se, 
Hotel Clarion Choice www.choicehotels.no/hotels/hotel?hotel=SE089, 
Hotel First Ja www.firsthotels.com/en/Our-hotels/Sweden/Karlskrona/First-Hotel-Ja/, 
Hotel First Statt www.firsthotels.com/en/Our-hotels/Sweden/Karlskrona/First-Hotel-Statt/
Sölvesborg: 
Stadshotellet http://www.sbgstatt.se, 
Hotell Humbla http://www.hotell-humbla.com, 
Hotel Hanöhus http://www.hanohus.se, 
Hotel Edgar http://www.hotelledgar.se
Lund: http://www.visitlund.se/accommodation/
Malmö: http://www.malmotown.com/en/accommodation
Växjö: http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=35521
Kalmar: http://www.visitse.se/?l=en
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