
1   S:t Olofs kyrka
De äldsta delarna av S:t Olofs 
kyrka är uppförda av kalksten 
i början på 1100-talet. Runt om 
har kristna gravar från vikinga-
tid påträff ats, vilket innebär 
att kyrkan kan vara äldre. 
Platsen var redan tidigt en 
betydande knutpunkt för 
dåtidens färdvägar, det kan 
vara anledningen till att en så 
stor kyrka byggdes just här. 
Du kan till expempel se spår 
av danskarnas härjningar på 
1500-talet i form av kulhål 
i sydvästra porten. 

Falköpings turistbyrå  turism@falkoping.se, +46 (0)515-88 70 50 
Skara turistbyrå turistbyran@skara.se, +46 (0)511-325 80

Pilgrimsleden
Falköping – Hornborgasjön – Varnhem

 3   Mösseberg
Med sina 324 meter inbjuder platåberget Mösseberg till 
friluftsliv i form av bad, camping, skidåkning, cykling, motions-
spår och djurpark med de vanligaste lantdjuren. Passa på att 
besöka någon av alla de härliga utsiktsplatser som fi nns här, 
eller besök utsiktstornet om du verkligen vill uppleva vyer 
utöver det vanliga. Innan stigningen uppför berget går 
Pilgrimsleden genom Mössebergsparken. Parken anlades 
1865 som en del av vattenkuranstalten.
MÖSSEBERG
The highest point of the table mountain of Mösseberg is 324 metres above 
sea level. This is an area with plenty of opportunities for recreational pursuits, 
including swimming, camping, skiing and running. Mösseberg’s animal park 
is an oasis for families with young children, where they can see the most 
common farm animals. The mountain also off ers a number of great spots 
from which to admire the views, as well as a viewing tower. The Pilgrim Trail 
climbs the side of the mountain through the Mösseberg Park. The park was 
established in 1865, as part of Mösseberg Spa Resort.

4   Cesarstugan & Bondens år
Den unika utställningen ”Bondens år” skildrar livet på lands-
bygden och tar dig tillbaka till den svenska bondens liv och 
arbete före traktorns tid. Du får ta del av antika fordon , 
redskap och vaxdockor i uppbyggda miljöer. I anslutning till 
utställningen fi nns en restaurang och café.

CESARSTUGAN & THE FARMER´S YEAR
The unique exhibition ‘The Farmer’s Year’ depicts life in the countryside and 
takes you back to the way Swedish farmers lived and worked before the arrival 
of tractors. The exhibition contains antique vehicles, equipment and wax dolls 
in recreated historical scenes. A restaurant and a coff ee shop are available 
next to the exhibition.

5   Östra Tunhems pilgrimskapell
1100-talskyrkan i Östra Tunhem revs på 1800-talet. Resterna 
av kyrkan är idag ett pilgrimskapell. Kapellet är alltid öppet.
THE PILGRIM CHAPEL
The 12th century church in Östra Tunhem was torn down in the 19th century.
The remains of the church are now a pilgrim chapel. The chapel is always open. 

7   Ekornavallen
Ekornavallen är ett imponerande fornlämningsområde 
beläget i det vackra landskapet mellan Falköping och Varnhem. 
På platsen fi nns gravlämningar från förhistoriens tre 
huvudepoker, sten-, brons- och järnålder. Den äldsta 
graven byggdes under bondestenålder medan de yngsta 
uppfördes under vikingatiden. Människor har därmed 
använt Ekornavallen som gravplats under mer än 4000 år.
EKORNAVALLEN
Ekornavallen is a remarkable area of ancient remains, located in the beautiful 
region between Falköping and Varnhem. The site contains graves from the 
main three prehistoric eras, the Stone, Bronze, and Iron Ages. The oldest 
grave was built during the Neolithic Period,  while the most recent ones 
date back to the so called Viking Age. This means that humans have used 
Ekornavallen as a burial ground for more than 4,000 years. 

8   Löfwings Ateljé & Krog
På Löfwings Ateljé kan du betrakta naturinspirerade verk av 
Göran Löfwing. Han har också målat på både väggar och golv 
för att få den härliga känslan i restaurangen och cafét.
LÖFWINGS ATELJÉ – ART STUDIO
At Löfwings art studio you can see nature inspired paintings by Göran Löfwing. 
He has also painted both walls and fl oors to get that great feeling in the 
restaurant and the café.

9   Naturum Hornborgasjön
Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar. 
På pelare ute i vattnet fi nns ett naturum. Där visas en 
utställning om sjöns historia och dess rika fågelliv. 
Hornborgasjön är mest känd för mängden tranor som 
varje vår stannar till vid sjöns sydvästra sida på väg till 
sina häckningsplatser. Hornborgasjön är ett drygt 
4 000 hektar stort naturreservat.
LAKE HORNBORGASJÖN
One of the most important bird lakes in Europe. It has a visitor centre, which is 
built on stilts in the water and home to an exhibition about the history of the 
lake and its rich birdlife. Lake Hornborgasjön is best known for the many cranes 
that rest on its southwestern shores each spring on route to their breeding sites. 
Lake Hornborgasjön is a nature reserve covering just over 4,000 hectares.  

11   Billingen
Platåberget Billingen erbjuder varierad terräng med mycket 
skog, men även gläntor med vackra utsiktsplatser över 
landskapet. Pilgrimsleden passerar bergets högsta punkt 
Bjällumanabbe, med 265 meter över havet.
BILLINGEN
The mountain of Billingen off ers a varied landscape, largely made up of 
woodland, but with a few openings with breath-taking views of the 
surrounding area. The Pilgrim Trail runs close to the highest point of the 
mountain, ‘Bjällumanabbe’, which is 265 metres above sea level.

10   Heljesgårdens naturreservat
Ett småskaligt, gammalt jordbrukslandskap. Här fi nns forn-
lämningar från alla tider – stenålderns boplatser, åkrar från 
äldre järnåldern, hålvägar och gravrösen. I naturreservatet 
hittar du Heljesgården som fl yttades hit i mitten av 1800-talet.
HELJESGÅRDEN NATURE RESERVE
An ancient small-scale farming area, with remains from all periods in 
human history, including Stone Age settlements, fi elds from the early 
Iron Age, sunken lanes and burial mounds. The nature reserve includes the 
farm ‘Heljesgården’, which was moved here from Bolum in the mid-1800s. 

12   Varnhems klosterkyrka
Runt år 1150 kom abboten Henrik och hans cistercienser-
munkar till Varnhem. Då började klosterkyrkan att byggas.
Varnhem och dess kloster var ett betydande centrum såväl 
andligt som politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Här vilar 
förutom ett antal svenska kungar från 11- och 1200-talen 
Birger jarl, mest känd för att han sägs ha grundat den svenska 
huvudstaden Stockholm. Varnhems klosterkyrka fi ck sin 
praktfulla barockinredning på 1600-talet, då den restaurerades 
av Magnus Gabriel de la Gardie.
VARNHEM
In around 1150, Abbot Henrik and his Cistercian monks arrived in Varnhem. 
This was when the work to build the abbey began. Varnhem and its monastery 
was an important centre, spiritually and politically, but also culturally and 
fi nancially. This is the resting place of both a number of kings from the 12th and 
13th centuries and Birger Jarl, best known as the founder of the capital city of 
Sweden, Stockholm. Varnhem Abbey was given its magnifi cent Baroque interior 
in the 17th century, when it was renovated by Magnus Gabriel de la Gardie.

13   Kata gård
Bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologer gjort sensatio-
nella fynd från tiden innan munkarna kom. Här fi nns spår av en 
mäktig vikingatida gård och ruinen av Sveriges kanske äldsta 
stenkyrka, en privat gårdskyrka. Kyrkoruinen skyddas av en 
vacker triangelformad byggnad som innehåller utställningen 
Kristna vikingar i Varnhem. Besöksmålet är uppkallat efter 
Kata, kvinnan som härskade på storgården för 1000 år sedan.
KATA GÅRD
Behind the monastery ruins, archaeologists have made sensational discoveries 
from the time before the monks arrived. There are traces of a powerful farm, 
and the remains of what may have been Sweden’s oldest church, a private 
farm church. The church ruins are protected by a beautiful triangular building, 
which houses the exhibition Christian Vikings in Varnhem. The site has been 
named after Kata, the woman in charge of this large farm 1000 years ago.

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder 
främling. En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med 
sin vandring. Att vandra som pilgrim är en global företeelse. 
Under medeltiden vandrade många pilgrimer till fots 
genom Västergötland, via Pilgrimsleden i Dalsland och vidare 
norrut mot slutmålet Nidaros (Trondheim) i Norge.
The word ‘pilgrim’ comes from the Latin word peregrinus, which means 
stranger. A pilgrim should have both an inner and an outer goal with their 
walk. Going on a pilgrimage is a global phenomenon. In medieval times, 
many pilgrims walked through the region of Västergötland, along the 
Pilgrim Trail in Dalsland , then north towards their fi nal destination in 
Nidaros (Trondheim), in Norway.
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BO OCH ÄTA LÄNGS LEDEN
A  Falköping
I Falköping fi nns många mysiga caféer och restauranger, fl era 
av dem med lokalproducerad mat: falkoping.se/turism
Falköping has a good selection of nice restaurants and cafés; many serve 
food made from locally sourced ingredients, falkoping.se /turism

B   Rasta Falköping rasta.se/falkoping
C   Hotell Falköping hotellfalkoping.se
D   Vilhelmsro Gårdscafé och B & B vilhelmsrogard.se
E   Hotell S:t Olof hotellstolof.se
F   Hotell Ranten hotellranten.se
G   Mössebergs Camping & Stugby mossebergscamping.se
H   Mössebergs Vandrarhem mossebergscamping.se
I   Kurorten Mösseberg kurortenmosseberg.se
J    Cesarstugan & Bondens år cesarstugan.se
K   Kdesign kdesign.nu
L  Stora Haketorp B & B storahaketorp.se
M  Nästegården B & B nastegarden.se
N  Löfwings Ateljé & Krog lofwings.se
O   Bosgården Hornborga bosgardenliving.se
P   Haus Hornborga haushornborga.se
Q   Café Doppingen doppingen.se
R   Hornborgasjöns Stugby hornborgasjon.se
S   Hälsa på landet 0708-29 87 57

T   Klosterkaféet i Varnhem varnhem.se
U   Klostergårdens Vandrarhem kgvandrarhem.se

V   Varnhems Pizzeria 0511-600 53

Innan din vandring är det bra att kolla upp om det fi nns 
plats på boendet och att restaurangerna är öppna. 
Öppettider och tillgänglighet varierar beroende på säsong.
Please check room availability and restaurant opening hours before you 
set off  on your hike. Many restaurants and accommodations vary their 
opening hours depending on the season.

ST OLOF´S CHURCH
The oldest parts of St Olof’s Church are made of limestone and date back 
to at least the early 12th century. Christian graves from the Viking Age have 
been found all around it, which means that the church may actually be even 
older.This site very early became an important hub for travellers, which may 
explain why such a big church was built here. The southwestern door, which 
was added in the 13th century, has a number of bullet holes from the Danes’ 
attacks in the 16th century.

VAR NATURENS VÄN!
Välkommen att uppleva vår svenska natur! Tack vare 
allemansrätten får vem som helst njuta av allt det vackra. 
Det ger oss en härlig frihet – men också ett stort ansvar. 

När du vandrar längs Pilgrimsleden behöver du tänka på vad 
du får och inte får göra. Det handlar om att visa hänsyn – både 
till natur, djur och markägare. Tänk på det som att du blir hem-
bjuden till en ny vän! En allmän regel i naturens vardagsrum är
att inte störa och inte förstöra. Därför måste du exempelvis ta 
med dig skräp och matrester hem, hålla din hund kopplad och 
undvika att göra upp eld. Vissa tider på året kan det råda eld-
ningsförbud – då får du absolut inte elda. Tänk också på att 
stänga grindar efter dig och att inte skrämma betande djur. 

Om vi hjälps åt att ta ansvar kan vi fortsätta att njuta av den 
frihet som allemansrätten ger oss. Trevlig vandring, kompis!

På allemansratten.se kan du läsa mer om dina rättigheter och 
skyldigheter i Sveriges fantastiska natur.

Håll dig till leden Stay on the trail

Ta med dig skräp och matrester 
Do not leave rubbish or leftover 
food behind

Bryt inte grenar Do not break off  tree branches or twigs

 BUSSHÅLLSPLATSER
• Resecentrum, Falköping
• Kabelstationen, Gudhem
• Broddetorp
• Varnhem

 2   Falbygdens museum
På Falbygdens museum berättas en unik historia med 
början i förhistorisk tid. I basutställningen visas bland annat 
skelettet efter en 9000 år gammal hund, den unga Hallon-
fl ickan som off rades till gudarna och en kopia av den mäktiga 
guldhalskragen från Ålleberg.  
FALBYGDENS MUSEUM
See lots of unique ancient objects, including the skeleton of a 9,000 year old 
domestic dog, the young girl who was sacrifi ed to the gods, and a copy of the 
impressive gold collar from Ålleberg. Local history from ancient times until today. 

6   Gudhems klosterruin
Cistercienserklostret i Gudhem var ett nunnekloster som 
grundades på 1160-talet. Det ligger vackert beläget med 
utsikt över Hornborgasjön. Inne i klosterruinen fi nns 
drottning Katarinas grav från 1200-talet. Katarina donerade 
större delen av sin förmögenhet till klostret vilken innebar 
att nunnorna kunde bedriva sin verksamhet. Idag fi nns 
här klostermuseum med klosterträdgård, klosterruin och 
Gudhems församlingskyrka.
THE CISTERCIAN NUNNERY IN GUDHEM
The Cistercian nunnery was founded in the 12th century, in a beautiful 
location with views of Lake Hornborgasjön. The remains of the abbey contain 
the 13th century grave of Queen Katarina, who donated most of her fortune 
to the nunnery, thereby enabling the nuns to run their operation. Today, the 
site includes a museum with a garden, the remains of the nunnery, and 
Gudhem’s parish church.

Upptäck det böljande kulturlandskapet, 
två medeltida klosterruiner, skog, hagar 
och det rika fågellivet runt Hornborgasjön 
när du vandrar pilgrimsleden Falköping 
– Hornborgasjön – Varnhem.
The route through this cultural heritage area is dominated by the magnifi cent 
views from the table mountains, Billingen and Mösseberg. Enjoy the sight 
of the fertile agricultural landscape around Lake Hornborgasjön. 
The monastery ruins in Varnhem and Gudhem are two historically important 
visitor destinations.

PILGRIMSLEDEN
Leden går mellan Falköping – Hornborgasjön – Varnhem 
och är ca 44 km med varierande terräng, i stadsmiljö, på 

skogsstig, uppför berg, på asfalterad landsväg och grusväg. 
På några ställen passeras hagar där det kan gå betesdjur. 

S:t Olofs kyrka – Gudhems kyrka (ca 13 km)
 Gudhems kyrka – Naturum Hornborgasjön (ca 19 km)
 Naturum Hornborgasjön – Varnhem (ca 12 km)

Webbkarta med info om busshållsplatser, boenden, 
matställen och besöksmål utmed leden hittar du på 

www.visithornborgasjon.se/pilgrimsleden

Fler vackra vandringsleder och besöksmål runt 
området vid Hornborgasjön hittar du på

www.visithornborgasjon.se
The Pilgrim Trail Falköping – Lake Hornborgasjön – Varnhem is approximately 
44 km long, and covers varied terrain. The trail runs through urban areas, 

along forest paths, up mountain sides, and on country roads and gravel roads. 
In some places it crosses fi elds where cattle may be grazing. Online map 
with information about bus stops, places to stay, eateries and visitor 

attractions along the trail is available on visithornborgasjon.se/pilgrimsleden. 
More beautiful walking trails and visitor attractions in the area around 

Lake Hornborgasjön can be found on visithornborgasjon.se

Tidtabeller för buss och tåg fi nns på vasttrafi k.se
Time tables for buses and trains are available on vasttrafi k.se 

Undvik att elda Avoid lighting fi res

Håll din hund kopplad 
Keep your dog on 
a leash

BE A FRIEND TO NATURE!  
Welcome to enjoy the beautiful natural landscape of Sweden! Thanks to 
the Right of Public Access, we can all enjoy the lovely things that nature 
has to off er. This is a wonderful opportunity – but it brings a lot of 
responsibility. When you walk along the Pilgrim Trail, please remember 
what you are allowed and not allowed to do. This is mostly about being 
considerate – both to the nature, animals, and landowners. Think of it as 
being invited to the home of a new friend! A general rule when you spend 
time in nature is that you must not disturb or destroy. This is why you 
should take any rubbish or leftover food home, keep your dog on a leash, 
and avoid causing fi res. Fire bans may apply at certain times of the year –
at these times you must not light a fi re anywhere. You must also remember 
to shut gates behind you, and take care not to frighten any grazing livestock. 
And please note – you must take extra care in nature reserves. If we all 
behave responsibly, we can continue to enjoy the freedom granted under 
the Right of Public Access. Enjoy your walk! More information about your 
rights and responsibilities in the wonderful Swedish nature 
are available on www.allemansratten.se.

Vid olycka eller akut sjukdomsfall ring SOS Alarm 112



Pilgrimsleden / The Pilgrim Trail Falköping – Varnhem

Teckenförklaring / Legend

Informationstavla / Information board

Naturreservat / Nature reserve

Längd: Ca 44 km, lagom för 3 dagsetapper
Svårighetsgrad: Lätt/medel 
Terräng: Skogsstigar, beteshagar, grusvägar och landsväg
Märkning: Leden är markerad med S:t Olofs korset

Med reservation för ändring av ledens sträckning. I naturen är det skyltat med 
S:t Olofs korset och det fi nns även en webbkarta som uppdateras vid förändringar. 
The route of the trail may be subject to change. Outdoors, the trail has markings in the shape 
of the cross of St Olof, and there is an online map where any changes will be updated.
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Distance: approx. 44 km. 
Suitable for a 3-day hike
Diffi  culty: easy/medium
Terrain: forest paths, grassland, 
country roads and gravel roads
Markings: the trail is marked 
with images of St Olof’s cross
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