
Pilgrimsvägens nyhetsbrev   
 
 
Hej och välkommen till första nyhetsbrevet! 
Under ett drygt år har arbetet med att identifiera lämpliga vägar och pilgrimsplatser i Lunds 
stift pågått. En glädjande stor del av församlingarna längs vägen har engagerat sig i arbetet 
och varit delaktiga i att finna bästa vägen. Varje månad fram till invigningen kommer ni att få 
ett nyhetsbrev om vad som händer i arbetet med Pilgrimsvägen. Detta skickas till alla 
församlingar längs leden och till enskilda eldsjälar. 
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Pilgrimsvägens symbol 
 
Nu kan vi presentera det märke som ska pryda Pilgrimsvägen. Korset finns inhugget i en sten i 
Domkyrkans krypta och är äldre än nuvarande kyrkan som invigdes 1145. Korsformen med två 
korsarmar lagda ovanpå varandra som tycks hållas ihop av tre ringar flätade kring armarna, är ett s.k. 
ringkors som har sina paralleller i runstenskonsten. Förebilderna finns i Storbritannien, särskilt 
norhumbrisk konst från 900- till 1000 talet. Är det någon som vet mera om denna korsform eller har 
sett den någon annanstans är vi glada om ni hör av er så att vi kan fördjupa vår kunskap! 
 
Korset påminner i sin uppbyggnad om både Vadstenamärket och Olofsmärket från Nidaros men i 
dessa är det istället ett Johanneskors (sevärdhetskringlan) som flätar samman korsarmarna.

   
OLOFSMÄRKET  
Nidaros   
 
Märket kommer att finnas som skylt vid alla pilgrimsplatser längs vägen, huvudsakligen kyrkor. Vi 
kommer att trycka upp klistermärke, en tröja och pins med symbolen på. Den som vill använda märket  
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i sin församling kontaktar domkyrkoförsamlingens informatör Rickard Bonnevier, så sänder han 
materialet med en handledning om hur den får användas, rickard.bonnevier@svenskakyrkan.se. 
 
 
 
Våra fötter och biskop Antje inviger 
 
Biskop Antje inviger Pilgrimsvägen söndagen den 24 maj -09 i Domkyrkans högmässa kl 11. 
Till mässan kommer vi att vandra från Pilgrimsvägens alla håll in mot Lund dvs. från Malmö, 
Trelleborg, Skånes Fagerhult och Blekingegränsen. Våra fötter kommer alltså att ha trampat 
hela Pilgrimsvägen när biskopen inviger den på söndagen. Vill du och/eller din församling på 
något sätt vara delaktiga i vandringen så hör av er till mig. Vi behöver enkla övernattnings-
platser längs vägen, gärna på golven i församlingshem, och få komma in i kyrkorna längs 
vägen för att vila under valven, sjunga och be. Allra roligast blir det om några ur den lokala 
församlingen kan möta upp till en gemensam måltid och samvaro när vi kommer vandrande 
och helst vandrar med ett tag.  
 
Man kan vara med enbart i en dag (kanske när vi vandrar genom den egna församlingen) 
eller några dagar eller under hela vandringen. Vandringen från Malmö kommer att ta max 2 
dagar och vara den kortaste medan vandringen från blekingegränsen i nordost kommer att 
vara den längsta (upp mot 14 dagar). Jag återkommer snart med förfrågningar till 
församlingarna längs vägen om vilka dagar vi skulle vilja be om enkelt husrum… 
 
I samma högmässa den 24 maj samlas stiftets alla katekumener. Tänk vilket bra sätt för en 
katekumenatgrupp och dess vägledare att förbereda sig för den gudstjänsten genom att 
vandra dit en eller flera dagar.  
 
 
Kartan på webben 
 
Pilgrimsvägen kommer från april/maj 09 att ha en egen webbsida länkad till från Lunds stifts 
webbsida. Här kommer kartan att finnas med detaljerad beskrivning av hur vägen går och till 
vilka platser. Någon fysisk markering längs vägar och stigar kommer inte att finnas i första 
skedet eftersom det är svårt att få tillstånd till fler skyltar i det skylttäta Skåne och dessutom 
är kostsamt. 
 
 
En del av LEADER i Skåne 
 
Skåne har i höst delats in i 8 LEADER-områden och en ny organisation har bildats för att 
fördela de EU-pengar som ska hjälpa Skånes landsbygd till mer liv. Vi hoppas att 
Pilgrimsvägen ska bli en del av detta projekt. Vill du veta mer om detta och se vilket 
LEADER-område er församling ligger i, gå in på  
www.m.lst.se/m/amnen/Lantbruk/Leader/Leader_i_Skane.htm 
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Stormöte om Pilgrimsvägen 
 
Mer information om allt som rör leden OCH tillfälle att tillsammans med de andra 
församlingarna dryfta problem som måste lösas för att Leden ska bli levande finns det 
möjlighet till måndagen den 19 januari -09 i Lund. Vi bjuder in till ett stormöte, en liknande 
dag som den vi bjöd in till i maj. Medverkande denna dag är förhoppningsvis alla 
församlingarna längs Pilgrimsvägen. 
 
Medverkar gör också Anna Alebo, Rickard Bonnevier och Håkan E Wilhelmsson från Lunds 
domkyrkoförsamling, Jörgen Dehlin, Thomas Arnström och Leif Wennerberg från Svalövs 
kommun samt Företagsalliansen och Jan Svedenfors från Klippans församling. 
 
Läs mer om dagen i bifogad fil. Glöm inte att anmäla dig senast 10/1 till 
anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 358764. 
 
 
Pax 
 
Anna Alebo 
präst i Lunds domkyrkoförsamling och 
pilgrimspräst i Lunds stift 


