
vägbeskrivning 
S:t Johannes kyrka till S:t Petri kyrka 1,5 km
Läs texten Rosenträdgården på pilgrimsskylten vid S:t Johannes kyrka. Vandra 
förbi Triangelstationens vita kupol och sväng höger in på Rådmansgatan.  Fortsätt 
framåt på Rådmansgatan, korsa Östra Rönneholmsvägen och Triangeltorget och gå 
in på Södra Förstadsgatan. Följ denna över kanalen. Här byter gatan namn till Södra 
Tullgatan.  Korsa Gustaf Adolfs torg (håll höger) och följ Södergatan till Stortorget. 
Håll höger över torget, sväng höger in på Kyrkogatan efter rådhuset.  Följ Kyrkoga-
tan till S:t Petri kyrka. Läs texten Ett levande rum på pilgrimsskylten.

S:t Petri kyrka till S:t Pauli kyrka 1 km
Längst Sankt Petri kyrka går Själbogatan, fortsätt denna i samma riktning du kom. 
Korsa Mäster Nilsgatan, fortsätt in på Rundelsgatan som byter namn till Rörsjöga-
tan. Korsa ett litet torg. Sväng vänster in på Stora Kvarngatan, höger på Gasverks-
gatan och vänster på Stora Nygatan. Korsa kanalen på Paulibron, korsa Drottning-
gatan och följ Fänriksgatan fram till allén där du svänger och följer allén fram till S:t 
Pauli kyrka. Läs texten Ett oväntat möte på pilgrimsskylten.

S:t Pauli kyrka till Kirsebergskyrkan 3 km
Vandra allén fram till Värnhemstorget. Gå rakt över torget in på Östra Förstads-
gatan. Korsa denna och vandra in på Lundavägen. Korsa Hornsgatan och gå under 
järnvägen. Sväng höger in på Vattenverksvägen och vandra till Kirsebergskyrkan. 
Läs texten Mysteriet på pilgrimsskylten.

Kirsebergskyrkan till Burlövs gamla kyrka 8 km
Sväng vänster in på Sperlingsgatan, korsa Norra Bulltoftavägen och följ grusvägen 
mellan hundrastplats och fotbollsplan. Korsa Dalhemsgatan och fortsätt längst 
med Kronetorpsgatan hela vägen till Segemöllegatan där du går höger, korsar och 
sedan vänster in på Segesvängen, under Inre Ringvägen. Ta höger vid Segebadet 
och Simklubben Ran. Korsa parkeringen vid Malmö/Burlöv golfklubb och sök upp 
gångstigen vid klubbhuset och serveringen som du passerar. Fortsätt över en bro 
och som leder ut på grusväg. Efter en liten paviljong delar sig vägen. Gå vänster. 
Stigen delar sig inom kort igen, sväng inte utan fortsätt framåt.  När du närmar 
dig motorvägen svänger grusvägen vänster men fortsätt istället mot motorvägen. 
Du går längst med kanalen. Fortsätt följa grusvägen åt höger längs motorvägen. 
Passera Arlövsgården. Sväng höger vid T-korsning.  Efter ca 100 meter finns det en 
öppning i staketet. Korsa vägen här och fortsätt in på grusväg mot Turelund.  Sväng 
vänster vid den stora kraftstationen in på ridvägen fram till Kronetorps mölla. Här är 
en fin plats för vila. Fortsätt grusvägen och passera Burlövs ryttarförening. Ta här 
höger på cykelvägen, in under tunneln och genast höger.  Följ Smedjevägen och se-
dan vänster in på Astervägen tills den tar slut bland villorna. Sväng där höger in på 
Agriborgsvägen som efter ett tag blir grusväg med pilträd på båda sidor. Detta är 
en ekobro som går över väg E 22. Fortsätt framåt på Gamla Kyrkvägen till Burlövs 
Gamla kyrka. Läs texten Glädje på pilgrimsskylten.

Burlövs gamla kyrka till Görslövs kyrka 2,5 km
Från pilgrimsskylten går du ut igen på Gamla Kyrkvägen och följer denna ca 50 m 
österut. Gå rakt fram på liten grusväg och sedan vänster på bilväg ca 50 m och 
därefter höger på liten asfaltväg mot Görslöv. Gå hela tiden rakt fram tills du ser 
Görslövs kyrka på höjden och vikar in i allén Görslövs Kyrkväg Läs texten Lång-
samhet på pilgrimsskylten.

Görslövs kyrka till Tirup 4 km
Följ kyrkogården österut förbi kyrkstugan och ut ur Görslövs by. Vägen övergår 
från asfalt till grusväg och därefter traktorväg. Efter ca 600 m ta vänster/norrut 
upp längs pilträdsallén. Följ beträdan som efter ca 350 m svänger åt höger/österut. 
Runda Kolböra mossa (den lilla dungen). Ta sedan vänster/norrut längs mindre trak-
torväg ända ut till Tottarpsvägen. Ta höger i riktning mot Djurslövsvägen. Efter ca 
600 m sväng vänster in på Lilla Djurslövsvägen. Efter ca 800 m sväng vänster in på 
Malmövägen. Vid skylt Tirup korsa Malmövägen och vandra vidare på Tirupsvägen 
upp mot Tirup och Tirups örtagård, en rastplats längs vägen. 

Tirup till Uppåkra kyrka 2,5 km
Gå längs med Lilla Uppåkra byväg mot Hjärup. Följ vägen fram till T-korsning. Sväng 
höger/österut längs med Gamla Trelleborgsvägen mot Stora Uppåkra. Läs texten 
Skatten på pilgrimsskylten framme vid Uppåkra kyrka.

Uppåkra kyrka till S:t Lars begravningsplats 2,5 km
Gå längs med kyrkogårdens norra sida, ta vänster/norrut ner längs mindre väg 
genom allén. Korsa Stora Uppåkravägen och följ Sidnäsvägen ca 600 m och vidare 
under viadukten längs Per Anders väg. Ta höger ut på Gamla Lundavägen. Efter ca 
300 m sväng vänster in på Pihlsväg, efter ca 50 m sväng höger (Pihilsväg fortsät-
ter även där) och efter ytterligare ca 50 m övergår vägen i en gång- och cykelväg 
mot lekplats. Vandra genom lekplatsen och ta sedan höger in på Louisebergsvägen. 
Fortsätt rakt fram längs gång- och cykelvägen, passera korsningen Gamla Flack-
arpsvägen/Bergströms väg och fortsätt rakt fram under viadukten. Sväng vänster 
efter viadukten och följ gång- och cykelvägen västerut ca 500 m till Sankt Lars 

begravningsplats. Läs texten Människovärde på pilgrimsskylten.

KONTAKT
Pilgrimplats Liberiet 
pilgrim@lundsdomkyrka.se 
046 13 83 40 
Växeln Lunds pastorat, kl 8.00-17.00, 046 35 87 00 
www.pilgrimsvagen.se

Från Malmö till Lund, 33 km 
På denna vandring lämnar du stadens och motorvägens brus för ett långsammare tempo på mindre  
vägar över Kolböra mosse och Tirups örtagård innan dina fötter når sydskandinaviens mäktigaste  
järnåldersskatt Uppåkra. Vandringen avslutas med berättelser om människoöde och människans värde  
på Sankt Lars begravningsplats innan du når Lunds domkyrka, helgad åt Sankt Laurentius. Vägen är  
markerad med Lunds stifts gul-röda pilgrimsmärke från S:t Lars begravningsplats till Lunds domkyrka.

P
IL

G
R

IM
SV

Ä
G

EN
 S

K
Å

N
E 

B
LE

K
IN

G
E

Sankt Lars begravningsplats till Helgeandskyrkan 2,5 km
Från S:t Lars begravningsplats finns Pilgrimsvägens märke klistrat på stolpar hela 
vägen in till Lunds domkyrka. Vägen följer cykelvägen upp genom S:t Lars gamla 
sjukhusområde. Gå tillbaka samma väg ner till cykelvägen och ta vänster. Följ cykel-
vägen längs S:t Lars väg genom till Sunnanvägen. Ta vänster och sedan höger enligt 
markeringar och karta. Snart är du vid Helgeandskyrkan. Läs texten Barmhärtig-
het på pilgrimsskylten.

Helgeandskyrkan till Lunds domkyrka 4,5 km
Fortsätt din vandring genom klockstapeln och sedan höger längs Nordanväg och 
vänster längs Östanväg mot Färs & Frosta Arena. Här pågår ombyggnader 2014. 
Vandra över bron över Ringvägen och in i Stadsparken. Följ pilgrimsmärkena 
förbi Högevallsbadet. Notera vallen som stigen går igenom strax innan du lämnar 
Stadsparken. Detta är resterna av den medeltida stadsvallen som omringade Lund 
en gång. På vänster sida låg S:t Måns kyrka som var en av staden Lunds 27 kyrkor. 
På andra sidan parken går du över Svanegatan in på Nygatan som för dig upp till 
Bantorget som du korsar, gå förbi Grand Hotel och till höger in på Klostergatan. 
Snart ser du Lunds domkyrka och Pilgrimsplats Liberiet. Läs texten Hjärtat på 
pilgrimsskylten.

äta, bo och be
MALMÖ
S:t Johannes kyrka, Malmö www.sanktjohannes.se, 040 27 91 50, öppen måndag, 
tisdag, torsdag och fredag kl 11:00-18:00, onsdag kl 11:00-16:00, lördag och söndag 
kl 10:00-16.30. Här finns Malmö pilgrimscenter med information om pilgrimsvand-
ring. S:t Petri kyrka, www.svenskakyrkan.se/malmo/stpetri, information 040 
279042, öppen kl 10:00 -18:00 varje dag och vid gudstjänster och konserter,
S:t Pauli kyrka, www.svenskakyrkan.se/stpauli/, 040 279100, öppen måndag - 
torsdag kl 08.00-16.00, fredag kl 08.00-15.00 och i övrigt i samband med guds-
tjänster. Kirsebergskyrkan, www.kirsebergskyrkan.se, öppen helgfria vardagar kl 
9.00-15.00, helger i samband med gudstjänster, 040 279130
 
I Malmö finns många ställen att bo på som t ex vandrarhem: www.vandrarhemi-
malmo.se.

BURLÖV
Burlövs gamla kyrka, Burlövs församling, www.svenskakyrkan.se/burlov, öppen 
vardagar kl 9.00-15.00, lördagar kl 13.00- 17.00, söndagar kl 10.00-16.00.

GÖRSLÖV
Görslövs kyrka, www.uppakraforsamling.se, 040 461316. Öppen vid gudstjänst. 
Vid andra tider kontakta Uppåkra församling. Görslövs kyrkstuga, kan bokas för 
golvlogi, kontakta Uppåkra församling, se ovan.

TIRUP
Tirups örtagård, www.tirupsortagard.se, 040 445253, plantskola, butik och café. 

UPPÅKRA
Uppåkra kyrka, www.uppakraforsamling.se, 040 461316. Öppen vid gudstjänst. 
Vid andra tider kontakta Uppåkra församling. Uppåkra arkeologiska center, www.
uppakra.se, utgrävningsplats från järnåldern med anor från ca 100 f kr – 1000 e kr.

LUND
Sankt Lars begravningsplats, alltid öppen.
Helgeandskyrkan, www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand, öppen alla dagar utom 
lördagar kl 9.00 – 15.00, för information och för att komma andra tider kontakta 
Helgeands församling 046 358799 vx eller komminister Mikael Ögren, 046 35 88 31.

Lunds domkyrka, öppen måndag-fredag kl 8.00-18.00, lördag kl 9.30- 17.00, 
söndag kl 9.30-18.00, www.lundsdomkyrka.se. Pilgrimsplats Liberiet intill Lund 
domkyrka är Pilgrimsvägens nav och centrum för pilgrimsarbetet i Lunds stift. 
Öppet från påsk till och med augusti: onsdag kl 10.00-15.00, torsdag och fredag 
kl 10.00-12.00. Vid andra tider kontakta pilgrim@lundsdomkyrka.se, 046 358764, 
046 358746. Hela året: pilgrimsbön varje onsdag, torsdag och fredag kl 9.00 i 
Domkyrkans krypta och därefter bibelsamtal på Pilgrimsplats Liberiet kl 9.20- 9.50, 
www.pilgrimsvagen.se. I Lund finns många ställen att äta och bo, se http://www.
visitlund.se/bo. Mellan Domkyrkan och Järnvägsstationen ligger vandrarhemmet 
Winstrup hostel, www.winstruphostel.se, 0723 290 800.


