
vägbeskrivning
Silvåkra kyrka till Torna Hällestads kyrka 5 km
Fortsätt västerut från Silvåkra kyrka längs Silvåkravägen som är en 
grusväg. Sväng vänster in på Skåneleden och Pilgrimsvägen och följ denna 
in mot byn Hällestad men ta vänster in på Prästavägen. Korsa bygatan vid 
Hällestads kyrka och gå in på kyrkogården. Läs texten Skrinet på pilgrims-
skylten på kyrkans södra sida..

Torna Hällestad kyrka till Heligkorskyrkan i Dalby 6 km
Från pilgrimsskylten går du västerut längs Kyrkovägen ner till Byvägen.  
Ta denna vänster och sedan Björkendalsvägen höger. Snart är du åter på 
Skåneleden. Vandra hela vägen in till Dalby på denna väg gång- och cykel-
väg Efter en stund viker Skåneleden av men du fortsätter rakt fram och 
korsar Hällestadsvägen. Strax före Dalby tar du höger in på grusväg som 
leder dig in i bostadsområde med många gång- och cykelvägar som möts 
i triangelkors. Ta vänster i första korset vid röda tegelhus, vänster även i 
andra och höger i tredje korset. Vandra genom tunneln och därefter höger 
ner till Veberödsvägen. Ta höger på denna och sedan höger igen uppför 
Tingsgatan. Vid pastorsexpeditionen går du in vid bruna planket enligt mar-
keringarna och in på kyrkogården. Ställ dig gärna en stund öster om kyrkan 
med ryggen mot korväggen. Rakt framför dig ser du tecken i marken som 
visar kyrkans tidigare storlek. Bland gravarna kan du hitta ett stort kors 
som markerar var högaltaret en gång stod. Du är nu vid Heligkorskyrkan  
i Dalby som är Nordens äldsta bevarade kyrka byggd 1060. Läs texten  
Lovsång på pilgrimsskylten.

Heligkorskyrkan i Dalby till Hardeberga kyrka 6 km
Från pilgrimsskylten på kyrkans östra sida följer du pilgrimsmarkeringarna 
norrut och korsa vägen genom byn. Följ denna tills du kommer till en cy-
kel- och gångväg på höger sida. Du kommer att vandra förbi det berömda 
nappträdet. Vandra ända ner till Lundavägen där du tar höger på cykel- och 
gångbanan.När du når Domkyrkovägen tar du vänster och korsar snart 
Norrevångsvägen och vandrar mot Dalby Söderskog. Kartan markerar 
vägen utanför men om du vill kan du söka din väg igenom Dalby Söder-
skog. Fortsätt genom byn Sjöstorp till naturreservatet Billebjer som du kan 
bestiga eller vandra runt på dess vänstra sida. Följ stigarna och kartan ut 
till en mindre väg där du lämnar naturreservatet. Vandra vänster och sedan 
höger. Du kommer ut mitt i en kurva på en större asfaltväg där du går rakt 
fram och sedan till vänster mot Hardeberga. Strax före Hardeberga tar du 
höger på Bygatan och snart är du vid Hardeberga kyrka. Läs texten Att se 
längre på pilgrimsskylten.

Hardeberga kyrka till S:t Knuts kyrka, 3,5 km
Fortsätt Bygatan västerut. Snart blir gatan en stig som du följer. Ta höger 
strax efter stenbrottet och vidare förbi Arendala gård. Du är då på Nor-
rängavägen. Följ denna rakt fram till T-kors strax före Linero bostadsområde 
i östra Lund. Korsa gatan och gå in på cykel- och gångvägen mot Linero 
Centrum. Under 2014 byggs hela Linero centrum om så du får leta dig fram 
tilll S:t Knuts kyrka. Läs texten Upprättelse på pilgrimsskylten.

Sankt Knuts kyrka till Lunds domkyrka 4,5 km
Följ cykel- och gångvägen på Linerovägens södra sida ända till Sandby-
vägen som du korsar och fortsätter in på Tulehemsvägen. Korsa Hjalmar 
Gullbergs väg och följ sedan denna tills du når Vipeholmsvägen där du tar 
höger genom Vipeholmsområdet som du lämnar genom de två stenpelarna. 
Du kommer då ut på en gång- och cykelväg som kallas Hardebergaspåret. 
Följ dena över en blå bro och hela vägen rakt fram tills du möter Torna-
vägen som du korsar. Eftre ett par hundra meter vänder Pilgrimsvägen åt 
höger genom Sankt Jörgens park. Sök upp stenarna i marken som marke-
rar platsen för Sankt Jörgens kyrka och hospital. I övre delen av parken 
följer du stigen ut till Pedellgatan där du tar höger och sedan vänster in 
på Linnégatan, korsa Östervångsvägen och vandra in mellan Botaniska 
trädgården och Östra Kyrkogården. Korsa Östra Vallgatan, följ Magle lilla 
kyrkogata till Historiska institutionens östra vägg där du kan läsa minnes-
tavlan över Sankta Maria Magle kyrka. Följ härifrån Stora Tomegatan till 
S:t Thomas katolska kyrkas gula vägg. Här vrider du vänster in på Magle 
stora kyrkogata. Ta höger in på Kiliansgatan. Nu ser du den vackra absiden 
till Lunds domkyrka. Läs texten Hjärtat på pilgrimskylten vid Pilgrimsplats 
Liberiet.

äta, bo och be 
LUND
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 Lunds 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 Domkyr-
kans krypta och därefter bibelsamtal på Pilgrimsplats Liberiet kl 9.20-9.50, 
www.pilgrimsvagen.se.
S:t Jörgens kyrkoplats, alltid öppen.
S:t Knuts kyrka, Linero i östra Lund, www.svenskakyrkan.se/ 
lundsostrastadsforsamling
öppen måndag-fredag kl 9.00-16.00. Vid andra tider ring 046 358779 eller 
046 358791.

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.

HARDEBERGA
Hardeberga kyrka, www.svenskakyrkan.se/sodrasandby

DALBY
Heligkorskyrkan i Dalby, www.svenskakyrkan.se/dalby/, öppen maj-au-
gusti kl 9.00-18.00, september-april kl 9.00-16.00. Vid bokning av andra 
tider kontakta församlingen 046 208400
I Dalby finns flera ställen att äta och bo. Här är några.
Dalby Gästis, www.dalbygastis.se, Tingsvägen 6, 046 20 00 06.
Klostret 5, B & B, Lundavägen 1, 0708 19 60 59, monica.larn@gmail.com
Klockaregårdens B & B, Länsmansvägen 3, www.klockaregardenidalby.se, 
046-20 12 09.
Privatrum hos pilgrim Elisabet Lind, lindelise2003@yahoo.se, 046 20 32 12
Privatrum hos Ola Sjödin, 046 20 30 55.
I Dalby finns också apotek, vårdcentral och bankomater.

TORNA HÄLLESTAD 
Hällestad kyrka, www.svenskakyrkan.se/dalby/, öppen vid gudstjänst. Vid 
bokning av andra tider kontakta Dalby församling 046 208612, 046 208610.
Gamlegård Scoutgård, Scoutförbundet, http://sodraskane.scout.se/an-
laggningar/gamlegard/
Övernattningsrum på Svenshögs gård, Hällestad, 500 meter från leden 
utmed 949:an, 1 km väster om byn, 046 532 35, www.heddibockman.com/
hyraboende
Trollskogens gästhus B & B, Hällestad, Trollskogsvägen, 500 meter från 
leden, 046 532 43, 0768 95 98 68, www.trollskogsgasthus.se

SILVÅKRA
Silvåkra kyrka, www.veberodsforsamling.se/forsamling, Kyrkan är öppen 
i samband med gudstjänst. Ring eller mejla församlingen 046 23 45 40 eller 
veberod.forsamling@svenskakyrkan.se för att få kyrkan öppnad. 

På mangårdsbyggnaden tvärs över gatan från kyrkan finns vattenutkastare 
med färskt dricksvatten för vandrare.

Pilgrimplats Liberiet
pilgrim@lundsdomkyrka.se, www.pilgrimsvagen.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

 

 

Från Silvåkra till Lund, 25 km 
Sista delsträckan in mot katedralen i Lund är en vandring som börjar på de böljande sandhedarna i  
Revingehed. Terrängen är lätt. När du når Dalby står du vid en gammal biskopskyrka och som nu är  
Nordens äldsta bevarade kyrka. Vandringsvägen mellan Dalby och Lund är en vandring från krypta till 
krypta. Vandringen genom Lund är en spännande resa från 1900-talets stora bostadskomplex via villa-
områden in till en medeltida stadskärna.  Från och med sommaren 2014 är sträckan markerad med Pil-
grimsvägens gula färg och därefter med det gul-röda pilgrimsmärket på stolpar.
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