
vägbeskrivning
Simrishamn till Baskemölla 6 km
Läs texten Sillfiskarnas kapell på pilgrimsskylten vid S:t Nicolai kyrka. Följ 
Storgatan österut ner till hamnen. Här ansluter Pilgrimsvägen till Skåne-
leden som är markerad med lite ojämna mellanrum med orange färg. Följ 
Strandvägen norrut tills vägen svänger svagt vänster och du tar höger in på 
gång- och cykelväg som leder över Tommarpsån. Efter Tobiksviks camping 
går Skåneleden över heden ner till stranden som du följer ända till Baske-
mölla fiskeläge. När du passerat hamnen i Baskemölla och kommer ut på 
heden på norra sidan om byn ser du snart en grusväg på vänster sida som 
du följer uppför backen tills du ser Baskemölla kapell. Läs texten Min båt 
och ditt hav på pilgrimsskylten vid kapellet.

Baskemölla till Sankt Nicolai kapell 7,5 km
Gå tillbaka nerför grusvägen till Skåneleden och följ denna till Viks fiskeläge. 
På våren är detta Näktergalarnas rike. När du passerat hamnen i Vik når du 
en underskön vik för vila. Härifrån viker Skåneleden av upp över backarna 
och följer väg 9 tills den korsar väg 9 igen och går in på små vackra vägar 
till S:t Nicolai kapell vid Knäbäckshusen söder om Stenshuvud. Läs texten 
Var inte rädd på skylten vid kapellet som alltid är öppet.

Sankt Nicolai kapell till Södra Mellby 8 km
Följ Skåneleden från S:t Nicolai kapell längs kusten norrut till Krivare- 
boden vid Stenshuvud nationalpark. Vid Rörums norra å kommer du in i  
Kiviks församling. Gå rakt västerut till nationalparkens Naturum och fort-
sätt ut till bilvägen. Gå på gångbanan som löper parallellt med bilvägen 
uppför backen. I halva backen finns en stig in till höger, följ den västerut tills 
du kommer ut på bilvägen igen. Gå till höger genom den skarpa kurvan och 
du är strax vid vägen mot Österrike. Ta där till höger och följ vägen först 
norrut, sen svänger den västerut. Då du kommer ut till den större vägen 
går du till vänster. Mitt i byn Svinaberga går du till höger nerför den branta 
backen mot väg 9. Gå över väg 9 och uppför den grusiga, branta Kyrke-
backen till Södra Mellby kyrka. Södra Mellby kyrktorn är den högst beläg-
na punkten på Österlen. Läs texten Att se det osynliga på pilgrimsskylten.

Södra Mellby till Vitaby 5,5 km
Gå norrut nerför Mellby backe. Ta till vänster. Mellan de sista husen i byn 
finns Byalagets bänkar och bord där kan du får slå dig ner. Gå rakt fram i 
4-vägskorsningen och följ Prästavägen till Vitaby. Ta gärna en sväng in om 
Mellby mölla, slå dig ner och njut av utsikten. Fortsätt på Prästavägen och 
du ser kyrkan på långt håll. Gå vägen till vänster och upp till Vitaby kyrka. 
Läs texten Himmel och jord på pilgrimsskylten.

Vitaby till Ravlunda 4 km
Gå ut på vägen igen. Ta till höger under järnvägsviadukten upp till 4-vägs-
korsningen. Gå till höger igen och fortsätt till Ravlunda by. Då du passerat 
järnvägen tar du till vänster in på Stationsvägen – Ravlunda byaväg och  
går genom byn. I nästa vägkorsning går du också till vänster uppför  
Kyrkobacken och du har strax Ravlunda kyrka till vänster om dig.  
Läs texten I väntan på soluppgången på pilgrimsskylten.

äta, bo och be 
SIMRISHAMN
Sankt Nicolai kyrka, öppen kl 11.00-15.00 varje dag mellan 16 juni till 17 
augusti 2014. Vid annan tid kontakta Simrishamns pastorat, www.svenska-
kyrkan.se/simrishamn, 0414 412480
Österlens museum, www.simrishamn.se/kultur_fritid/osterlens_museum, 
0414 819670
Simrishamns turistbyrå, www.simrishamnskommun.se/turism, 0414 819800
Simrishamns vandrarhem, www.simrishamnsvandrarhem.se, 0414 10540
Aurora B & B, www.aurorabedbreakfast.com, 0414 17707
Hotel Svea, vid hamnen, www.hotelsvea.se, 0413 411720.
I Simrishamn finns många ställen att äta.

BASKEMÖLLA
Baskemölla kapell,öppet vid gudstjänst. Kontakta Simrishamns pastorat 
för att få kapellet öppnat vid andra tider,  
www.svenskakyrkan.se/simrishamn, 0414 412480

VIK
Toalett vid hamnen

KNÄBÄCKSHUSEN
Sankt Nicolai kapell, alltid öppet, Simrishamns pastorat,  
www.svenskakyrkan.se/simrishamn, för bokning ring 0414 412480.

STENSHUVUD
Stenshuvud Nationalpark med Naturum, 0414 70882
Kaffestugan Annorlunda, www.kaffestuganannorlunda.se, öppet helger 
påsk till allhelgonahelgen, dagligen juni-augusti, 0414 70475. 

SÖDRA MELLBY
Södra Mellby kyrka, www.svenskakyrkan.se/kivik, 0414 70065.  
Öppen då vaktmästaren finns i närheten, ring annars 0708 749508.
Södra Mellby församlingshem i Mellby Backe, mitt emot kyrkan.  
Golvlogi och självhushållning, se Södra Mellby kyrka.
Fridens Gårdskrog, på Prästavägen mellan Södra Mellby och Vitaby.  
Öppet maj - okt, 0414 21036, www.friden.nu.
Mellby Bagaren, Mellby Backe 13, 0414 70043, www.mellbybagaren.se. 
Öppet mån- fre kl 06.30 -17.30, lör kl 06.30- 12.00.
Mellby Klockargård B&B, Mellby Backe 10, 0414 71465, 0708 633513, 
www.mellbyklockargard.com 
Mellby 11, vandrarhem + butik 0414 71146, 0731 531556, www.mellby11.se
Mitt i Maten, Café & Restaurang, Mellby skola, Mellby Stora Väg 9,
www.mittimaten.nu, 0414 70216. Öppet  tis och sön kl 11.00-17.00,  
ons-lör kl 11.00-23.00.

VITABY
Vitaby kyrka, www.svenskakyrkan.se/kivik, 0414 70065. Visningskyrka 
7/7- 8/8 2014, samt öppet då vaktmästaren finns i närheten. Ring annars 
0708 749509. Lanthandlaren, Sankt Olofsvägen 1, 0414 72001. Öppet  
mån-fre kl 9.00-18.00, lör 9.00-14.00, sön under sommartid.
Museijärnväg från Brösarp – Sankt Olof går tåget sommartid och stannar 
vid Lanthandlaren i Vitaby, samt vid Vitaby kyrka om man vinkar på det. 
0414 73015. 

RAVLUNDA
Ravlunda kyrka, www.svenskakyrkan.se/kivik, 0414 70065.  
Visningskyrka 7/7 -1/8 2014, samt öppet då vaktmästaren finns på  
kyrkogården, ring annars 0708 749518.
Ravlunda Bränneri, Vitabyvägen 25, 0414 74100, www.ravlundabranneri.se
Ravlunda Bränneri, Museum ”Kul på hjul”
Farmors Lycka B&B, Ravlunda gård, 0709 519311.

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 Simrishamn till Ravlunda, 31 km 
Här på Österlen är det vackert. Onödigt grannt, enligt en del. Så skönt att det gör ont, säger  
andra. Kyrkorna ligger tätt, alla vända mot öster, mot soluppgången. Men du vandrar söderut  
med berättelserna om himmel och jord, lås av ull och den lilla båten på det stora havet. 
Pilgrimsvägen följer asfaltvägar, grusstigar och vandringsled på heden längs havet.
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