
Pilgrimsleder i Småland 

Pilgrimsleder Småland-Öland är ett samarbete med många parter: kommuner, Sensus studieförbund, 
turistnäringen, församlingar, hembygdsföreningar, Växjö stift, Destination Småland, S:t Sigfrids 
folkhögskola. Var och en bidrar med sin kompetens för att skapa nya vandringsleder i (i första hand) 
Kronobergs län. – Ambitionen är att vandringslederna ska ha så många dimensioner som möjligt: 
skönhet, bygdens historia, fysisk utmaning, utrymme för andlig fördjupning, möjlighet till boende och 
mat, öppna kyrkor samt beskrivningar av det som möter längs leden. På denna webbplats presenteras 
såväl nya som redan befintliga pilgrimsleder. Med hjälp av de planerade lederna knyts pilgrimsnätet i 
hela Europa ihop. När de nya lederna tas i bruk går det att vandra mellan de båda stora pilgrimsmålen 
i Europa: I Norge, Nidaros/Trondheim, och Santiago de Compostela i Spanien.genom Småland. 

Munkaleden 

Pilgrimsleden passerar genom Värnamo och Vaggeryds kommuner, mellan Nydala - Byarum. 
Munkaleden i Värnamo kommun är ca 5 km. Sträckan är mellan Nydala - Järnboda. En 20-tal 
intresserade privatpersoner började planera den 4 mil långa Munkaleden 1997 och den invigdes år 
2000. En del av sträckan Tallnäs-Byarum går över ett skjutfält, så man har nu lagt en alternativ led på 
ca 2 mil vid sidan av skjutfältet. Sträckan Nydala - Järnboda -Tallnäs - Byarum är indelad i fem 
etapper, den alternativa leden har också fem etapper. Längs leden finns rastställen och 
meditationsplatser och skyltar. 

Nydalaleden 

Pilgrimsleden passerar genom Värnamo, Ljungby och Markaryds kommuner. 

Nydalaleden i Värnamo kommun är ca 5 mil. Sträckan är mellan Tåftanäs - Tånnö - Värnamo - Hörle - 
Fryele - Moboda - Nydala. 

I Värnamo kommun börjar Nydalaleden vid Nydala. Därefter går vägen förbi norra spetsen av sjön 
Rusken, över Fryele till Värnamo. Sedan fortsätter leden på Riksettan söderut mot Ljungby. 

Från Toftaholm, genom Ljungby kommun går sträckningen i stort sett längs Riksettan liksom också 
delvis genom Markaryds kommun där vägen ofta går jämsides med Lagan. På några sträckor, norr om 
Markaryd, ligger leden högre upp på åsarna där de gamla medeltida stigarna gick, och ibland även på 
bilfria vägar. Leden slutar vid skånegränsen, 8 km söder om Markaryd, och sedan vidare mot Lund. 

Västra Sigfridsleden 

Pilgrimsleden passerar mellan Värnamo, Alvesta, Växjö, Tingsryds kommuner. 

Västra Sigfridsleden i Värnamo kommun är ca 3 mil. Sträckan är mellan Nydala Ohs - Trälsmo. 

Leden börjar vid Nydala, följer östra sidan av sjön Rusken, via Ohs, Slätthög, Moheda, Alvesta och 
Växjö till Domkyrkan, S:t Sigfrid. Härifrån går leden vidare söderut till Ingelstad, Väckelsång, Urshult 
och Ryd. I norra delen av leden finns Nydala och Ohs, vacker natur med skogar, sjöar och vattendrag. 
Söder om Moheda är det mer bebyggt längs vägen och större tillgång på "bo/äta".Söder om Ryd 
fortsätter leden till gränsen till Blekinge. Sedan vidare genom Blekinge, Österlen och till Lund. 

 

Läs mer i ämnet på Pilgrimsleder i Småland- Ölands hemsida.  
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