
 
  

 

Cykeltur Slaget vid Lund 

 
Alla turer utgår från Stortorget i Lund. Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt med några 

pauser. "Barnvänliga" turer går på cykelbanor eller på vägar med låg trafik. Cykelturerna är markerade i grön/gult. 
Kartan bygger på material från Trafikverket och Lantmäteriet.  

Aktuell i maj 2018. Produktion: Lunds Naturskyddsförening. .lund@naturskyddsforeningen.se 

(Turen är 36 km) 

Slaget vid Lund inträffade i december 1676, då 
Danmark förklarat krig för att återta de 
områden man förlorat till Sverige vid freden i 
Roskilde 1658. Slaget var blodigt: den danska 
armén förlorade minst 6 000 man och den 
svenska omkring 3000 man. På grund av 
kölden var marken stelfrusen, så liken fick 
ligga vid kyrkogårdarna i två månader. Först i 
februari kunde de döda begravas i massgravar, 
danskar och svenskar sida vid sida. 

Vid stridens början låg de båda arméerna på 
var sin sida om Kävlingeån norr om Lund. 
Eftersom den svenska armén var i dåligt skick 
beslöt man att satsa allt på ett anfall. 
 

 
Kävlingeån vid Rinnebäcksvad 

Natten till den 4 december gick svenskarna 
över den frusna ån vid Rinnebäcksvad och 
fortsatte mot Stångby. De båda arméernas 
huvudstyrkor möttes nära nuvarande 
Monumentet norr om Lund. Större delen av den 
danska armén flydde tillbaka norrut mot 
Landskrona, men återstoden drabbade 
samman med svenskarna på flera ställen 
mellan Kävlingeån och Lund. På eftermiddagen 
var svenskarna hårt trängda men Karl XI och 
ett tusental ryttare, som förföljt den danska 
huvudstyrkan, kom då tillbaka och lyckades 
omringa de danska trupperna. På grund av 
segern kunde svenskarna stanna kvar i Skåne, 
och gränserna förblev oförändrade. Mer info: 
visitlund.se/gora/topp-tio-omgivningarna/ 

 

Detalj av Monumentet 

Vägbeskrivning: Cykla norrut till Monumentet, 
som rests till minne av slaget. Kör över S:t 
Hans backar och norrut mot Stångby. Fortsätt 
mot Örtofta, passera vägen till Odarslövs kyrka 
och sväng in på en liten markväg snett åt 
höger. Den för dig till Skånes näst längsta 
pilevall på en dryg km. Här finns en fin utsikt 
och en skylt som berättar om slaget. 

Via markvägen når du Svenstorps slott och 
sedan Örtofta. Cykla under järnvägen och 
fortsätt på cykelvägen mot Kävlinge. Längs 
Kävlingeån finns flera skyltar om striderna. 

Strax väster om golfbanan nära Kävlinge ligger 
Rinnebäcksvad. Ta till vänster på nästa gata, 
kör över ån och sedan till vänster mot Västra 
Hoby. En knapp km öster om byn tar du till 
höger mot Stångby kyrka. Via Stångby kan du 
cykla samma väg som förut tillbaka till Lund, 
eller ta vägen via Vallkärra och Nöbbelöv vilket 
är ungefär lika långt. 

 

Svenstorps slott 
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