
Pilgrimsled -
Vandringsled

Kungslena - Gudhem

At t vara pilgrim är at t vara på väg mot et t heligt 
mål. Vandringen och målet kan vara fysiska - en 
utstakad pilgrimsled som leder till en helig plats. 
Men det kan också vara en inre resa, at t under 
vandringens gång mer förstå sig själv och sin 
plats i Skapelsen.

Hos oss hittar du information:

www.pilgrimskaraborg.se

Tidaholms Turistbyrå
Västra Drottningvägen 2

TIDAHOLM
0502-606208

turistbyran@tidaholm.se

Falköpings Turistbyrå
Odengatan 24
FALKÖPING
0515-777050

turistbyran@falkoping.nu

Kungslena kyrka

Längs leden

Kungslena
Borgruin, Lena borg
Minnesmonument
Kungslena kyrka 0502-197 81
Kungslena Fältläger 0502-440 87

Högstena
Megalitgravar
Fägata
Offerkälla, Sankte Pers källa
Högstena kyrka
Naturreservat, Skogatorp

Valtorp
Gånggrifter
Hällkista
Stensättningar
Ödekyrkoplats
Valtorps kyrka
Natturreservat, Södra Kyrketorps alvar

Gudhem
Klosterruin
Klostermuseum
Klosterträdgård
Gudhmes kyrka
Gudhems Allköp 0515-72 01 38
Gästhem Cecilia 0515-84 04 39
Café Cecilia 0515-72 00 11

Vi välkomnar dig till vandring med tid för efter-
tanke, enkelhet och tystnad. 

Leden är en del av pilgrimsleden genom Skara-
borg och är utmärkt med S:t Olofskorset.

Läs mer på www.pilgrimskaraborg.se



För pilgrimer
Vandra mellan medeltida kyrkor och klosterställen 
i välmående bygd. Leden går ca 800 m från den 
medeltida kyrkan i Högstena. Vandra i din egen 
takt, men ta gott om tid på dig så att du då och 
då kan stanna till, sitta  ner på någon av bänkarna 
utefter leden och betrakta utsikten. 

För kulturintresserade
Kungslena är en historiskt intressant ort. Marker-
na i området har flera fantasieggande namn såsom 
Helveteskärret och Jämmersled. Namn som säger 
något om vad som hände här för 800 år sedan 
då svensken stred mot dansk invasion. Kungslena 
kyrkas äldsta del är från 1100-talet med en madon-
naskulptur från 1200-talet. Ovanför kyrkan finns 
rester av Lena borg, där Birger Jarl tidvis bodde. 

För naturintresserade
Leden går genom Gunnilstorps naturreservat. I re-
servatet finns hotade arter av mossor, lavar och 
svampar, arter som är typiska för Västgötabergens 
sluttningar. Naturreservatet består av lövdomine-
rande blandskog och bjuder på en rik flora. Leden  
sträcker sig genom natursköna områden, ibland 
med milsvid utsikt.

Pilgrimens sju nyckelord

Frihet, Långsamhet, Enkelhet, Andlighet , 
Tystnad, Delande, Bekymmerslöshet

Välkommen at t vandra mellan medeltida 
pilgrimsmål i Skaraborgs unika platåbergs-
landskap. 

Ledens sträckning 
är ca 20 kilometer.

Kungslena kyrka

Gudhems klosterruin

Gunniltorp Naturreservat

Kungslena kyrka
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