
vägbeskrivning
Simrishamn till Gladsax  5 km
Start vid S:t Nicolai kyrka. Läs texten Sillfiskarnas kapell på pilgrimsskylten 
Runda koret och följ Klockaresträddet ut på Stora Rådmansgatan och strax 
vänster in på Lilla Norregatan.  Korsa Yngve Östbergs väg och tag vänster 
in på Nisbethgatan. Denna slutar vid Suckarnas gång. Följ denna norrut en 
kort bit men tag vänster före kyrkogården. Korsa Kristianstadsvägen och  
gå genom Brunnsparken. Följ därefter Wranérsgatan, tag höger in på 
Fredsdalsgatan ända tills du kommer till två stora skolor. Cykel- &  
gångvägen mellan skolorna leder dig till Gröstorps by. 

Följ Gröstorps bygata norrut, sväng in på Annedalsvägen och sedan Impe-
vägen. När denna tar slut står du vid Impans naturreservat. Korsa Impan 
(vid regniga årstider kan det vara mycket blött) till Juliebergs gård. Följ 
Juliebergsvägen höger till Gladsax Bygata. Tag efter ca 50 m in på en min-
dre väg/stig till vänster och följ denna till Gladsax Bygata på kyrkans västra 
sida. Läs texten om Fru Ides dröm på pilgrimsskylten vid Sankt Jacobs 
kyrka. Fru Ides Gladsaxehus ligger öster om kyrkan.

Gladsax till Östra Tommarp 4,5 km
Följ Bygatan söderut från kyrkan. Vid möllan sväng vänster på Gladsax- 
vägen. Ta vänster i T-kors strax innan Östra Tommarp, följ Storgatan, 
passera väg 11 och fortsätt Bygatan till Östra Tommarps kyrka. Läs texten 
Kropp och själ på pilgrimsskylten. Fortsätt Klostergatan till platsen för  
Tumathorps kloster.

Östra Tommarp till Östra Vemmerlöv 5,5 km
Gå Bygatan tillbaka och korsa åter väg 11. Följ Storgatan. Ta höger in på 
Järnvägsgatan och följ denna ut ur byn. Ta vänster mot Virrestad och efter 
ca 400 m vid liten gård höger in på mindre traktorväg. Följ denna över 
kullarna, runda Vemmerlövsgården och hela vägen till Östra Vemmerlövs 
kyrka och Killans bönegård. Läs texten Det tunga templet på pilgrims- 
skylten.

Östra Vemmerlöv till Sankt Olof 13 km
Följ Kyrkvägen norrut och sväng vänster in på Bygatan. Gå rakt fram i  
fyrvägskorset mitt i byn. Följ Komstadvägen 2 km och ta sedan höger in  
på Slottsvägen. Följ denna till Gyllebo slott och Gyllebosjön. Fortsätt uppför 
backen och ta höger vid backens topp. Följ vägen förbi Grönhults station 
ända till Ljunglyckorna där två vägar och järnväg möts. Gå rakt fram i  
korset, genom bokskogen och korsa stor väg. På andra sidan finns en liten 
väg mot Måsalycke. Följ denna enligt kartan. Strax före kyrkan tag höger  
in i skogen vid pilgrimsmärke och följ liten stig till Sankt Olofs källa. Då ser  
du också Sankt Olofs kyrka. Läs texten Bulta på dörren med sin svaghet 
på pilgrimsskylten vid kyrkan.

 

äta, bo och be
SIMRISHAMN
Sankt Nicolai kyrka, www.svenskakyrkan.se/simrishamn, 0414 412480
Öppen 11-15 varje dag mellan 16 juni till 17 augusti. Vid annan tid kontakta 
Simrishamns pastorat.
Österlens museum, www.simrishamn.se/kultur_fritid/osterlens_museum, 
0414 819670. Öppet  ti-fr kl 12-16, helgfri lö kl 10-14. Från 23/6-7/9 må-fr  
kl 11-17 , helgfri lö l 10-14.
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.

GRÖSTORP
Vandrarhemmet Bengtssons loge, www.bengtssonsloge.se,  
0707 61 87 47

GLADSAX
Gladsax kyrka, www.svenskakyrkan.se/simrishamn, 0414 412480
Öppen vid gudstjänst, för öppnande vid andra tider kontakta Simrishamns 
pastorat. 
Fru Ides Gladsaxehus, platsen där borgen en gång stod. Alltid öppet.

ÖSTRA TOMMARP
Östra Tommarps kyrka, www.svenskakyrkan.se/bohast, 0414 63900
Öppen vid gudstjänst, vid andra tillfällen kontakta Borrby-Hammenhög- 
Stiby pastorat.
Tumathorps klosterplats, alltid öppen.

ÖSTRA VEMMERLÖV
Ö Vemmerlövs kyrka, www.svenskakyrkan.se/bohast, 0414 63900
Öppen vid gudstjänst. Vid andra tider kontakta Borrby-Hammenhög-Stiby 
pastorat eller Killans bönegård intill kyrkan.
Killans bönegård, www.killan.se, 0414 23055.
Kinbageriet, http://kinbageri.blogspot.com/, 0414 23203

SANKT OLOF
Sankt Olofs kyrka, öppen 16 juni till 17  augusti kl 11-15, under resten av 
året vid gudstjänst och efter överenskommelse, sanktolof@telia.com,  
eller Jan Björk, 0704 977155.
Sankt Olofs källa, alltid öppen
Ungdomshemmet i Sankt Olof, kan bokas för golvlogi, Jan Björk, 0704 
977155.
ICA Nära, camilla.x.nilsson@nara.ica.se, 0414 60168,

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

Från Simrishamn till Sankt Olof, 28 km 
På denna vandring kommer du till Sankt Olofs kyrka som är pärlan bland pilgrimskyrkor i Lunds stift,  
till Tumathorp där människor bott i 6000 år och där det stora premonstratensklostret låg i 400 år. Du 
kommer också till Killans bönegård i Östra Vemmerlöv som är en rastplats för pilgrimer och andra som 
söker stillhet och bön. Vandringsvägen skiftar från den öppen slätt vid havet till sköna bokskogar kring 
Sankt Olof.
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