Från Fränninge till Sankt Olof, 32,5 km

PILGRIMSVÄGEN SKÅNE BLEKINGE

Från det öppna odlingslandskapet med raka asfalterade vägar mellan Fränninge och Heinge förs du in på stigar och grusvägar som slingrar genom skogar
och längs åar. I Eljaröd påminner S:ta Gertrud pilgrimen om var han eller hon är på väg. Gertrud är skyddshelgon för vägfarare och pilgrimer och kyrkan är
den allra sista innan det stora pilgrimsmålet i Sankt Olof nås.

vägbeskrivning

äta, bo och be

Fränninge till Andrarum 14 km
Följ Heingebergsvägen österut. Gå hela vägen rakt fram i alla korsningar.
Vägen blir mindre och mindre och till slut tar du vänster in på Strövarevägen. I ett T-kors möter du Skåneleden. Vandrar du höger en liten bit når
du vid Heinge ängar som är en skön plats att rasta på. Vandringsvägen
fortsätter dock till vänster i T-korset. Följ Skåneledens orangea markeringar hela vägen tills du kommer når landsvägen söder om Christinehofs
slott. Ta här vänster ut på landsvägen genom de vackra alléerna och vänster igen vid infarten till Christinehof så når du Andrarums kyrka uppe på
den lilla höjden. Läs texten Bekymmerslöshet på pilgrimsskylten.

Andrarum
Andrarums kyrka, öppen vid gudstjänst och efter överenskommelse,
Brösarp-Tranås församling, www.svenskakyrkan.se/brosarp
Christinehofs slott, http://christinehofsekopark.se/?page=hallamolla.
Ekoparken är alltid tillgänglig för besökare. Café, butik och utställningar
har öppet helger kl 11.00-15.00 under maj, juni, september och oktober.
Öppet dagligen kl 11.00-17.00 från midsommardagen till sista augusti.
Vandrarhemmet Verkalängan, www.verkalangan.nu, 0417 261 59,
nära Andrarum.
Kuskahusen Gårdshotell, www.kuskahusen.se, 0414 921 41
Kaffestugan Alunbruket, www.alunbruket.com, 0417 26115,
nära Verkalängan och Andrarum

Andrarum till Eljaröd, 7 km
Följ allén österut, fortsätt rakt fram i korsningen förbi Christinehofs slott
och sedan första vägen höger in mot Alunbruket. Du är nu på Skåneleden
som du följer genom Alunbruket och vidare över en landsväg och sedan
längs Verkeån. Vägen längs ån är spännande och vacker och bitvis krävande.
Följ Skåneledens orange markeringar hela vägen till Hallamölla som är en
mölla som funnits sedan 1400-talet och som är det högsta vattenfallet i
Skåne med dess 23 meters fallhöjd. Här är en fin plats för vila.
Fortsätt vidare längs Skåneleden några hundra meter och ta sedan höger
och följ stigen som leder över bron. Härifrån får du följa kartan. Leden kan
vara svår att hitta men kommer snart att röjas och märkas. Du ska söka dig
ner mot vattendraget som du ska ha på höger sida när du vandrar genom
skogen. När du nästan är framme vid Sjöhuset klättrar du över stättan
söder om huset och följer sedan grusvägen från Sjöhuset mot Eljaröd. Läs
texten På väg på pilgrimsskylten vid Sankta Gertruds kyrka i Eljaröd.
Eljaröd till Sankt Olof, 11,5 km
Kyrkan i Eljaröd är helgad åt vägfararnas och pilgrimernas skyddshelgon
Sankta Gertrud. Vandra från kyrkan österut ner till vägen genom byn. Ta
höger och genast vänster på grusvägen som går parallellt med stora vägen
mellan Ystad och Kristianstad.. När dessa möts korsar du försiktigt stora
vägen och går in på liten grusväg som leder dig förbi den gamla Brydestuan
där man förr beredde lin. Snart möter denna lilla väg den större asfaltvägen mot Vitaby som du följer tills du ser Svennahultsvägen där du tar
in till höger. Följ kartan noga genom skogen. Du passerar bland annat De
dödas lott och når så småningom Attusa. Korsa stora vägen mellan Vitaby
och Smedstorp och följ Rönnebrödsvägen vidare österut. När du når byn
Sankt Olof ändrar vägen namn till Lunkendevägen eftersom byn Sankt Olof
tidigare hette Lunkende. Bynamnet glömdes bort eftersom det viktigaste
var pilgrimskyrkan helgad åt Olof den helige. Så kommer det sig att hela
byn nu bär den norske helgonkungens namn.
Nu ser du den vita pilgrimskyrkan i söder. Strax innan du når fram till
Österlenvägen genom Sankt Olof finns på vänster sida platsen för det
pilgrimskapell man fann vid en utgrävning sommaren 2013. Korsa Österlenvägen och vandra in i den 800 år gamla pilgrimskyrkan. Om du vill kan
du vandra tre varv runt kyrkan innan du träder in över tröskeln. Gå fram
till altaret och tacka för din vandring. Här finns en helgonbild med Olof och
silveryxan, många bomärken från pilgrimer inristade i en av kyrkans pelare,
en runskrift med bönen Sante Ole bed för mig och två bevarade källor –
offerkällan och jungfrukällan. Läs texten Bulta på dörren med sin svaghet
på pilgrimsskylten vid Sankt Olofs kyrka.

Hallamölla
Hallamölla, Skånes högsta vattenfall, alltid öppet,
http://christinehofsekopark.se/?page=hallamolla
Eljaröd
Sankta Gertruds kyrka i Eljaröd, öppen vid gudstjänst och efter
överenskommelse, Brösarp-Tranås församling, www.svenskakyrkan.se/
brosarp, 0414 73535.
Mellan Eljaröd och S:t Olof
Jesu Moder Marias Kloster, Mariavall, mariavall@katolskakyrkan.se,
www.mariavall.se, 0417-231 91 Fax: 0417-231 92. En bit från själva leden.
Sankt Olof
Sankt Olofs källa, alltid öppen
Sankt Olofs kyrka, öppen 16 juni – 17 augusti 2014 kl 11.00-15.00,
under resten av året vid gudstjänst och efter överenskommelse.
Kontakta sanktolof@telia.com eller Jan Björk 0704977155.
Ungdomshemmet i S:t Olof, kan bokas för golvlogi, kontakt som ovan.
ICA Nära, S:t Olof, Byvägen 30, 0414 60168, camilla.x.nilsson@nara.ica.se

Pilgrimplats Liberiet
pilgrim@lundsdomkyrka.se
046 13 83 40
Växeln Lunds pastorat, 8.00-17.00, 046 35 87 00
Herre, visa oss din väg
och gör oss villiga att vandra den.
Heliga Birgittas bön

