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Vi bjuder på 

korv med bröd 

och kaffe

VÄRMEDAG 

5 sep kl 14-18

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Öppet: vardagar 9–18, lördagar 11–15

UPPTÄCK NYA CHEVROLET TRAX.
Upplev mer än 75 års SUV-innovationer från Chevrolet bakom ratten på Trax. 
Spännande, kompakt SUV med ett kraftfullt, sportigt utseende.  
Välj till Chevrolet MyLink infotainment så håller den dig alltid uppkopplad.  
Besök våra återförsäljare för att provköra det återfödda originalet.

TRAX. ORIGINALET ÄR TILLBAKA.

TRAX FRÅN 159.900 KR

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00 www.kongahallabil.se
Vard 9–18, lörd 11–15, sönd 11–15

LÖDÖSE. En vandrings-
led mellan Göteborg 
till Lödöse har färdig-
ställts.

Invigningen äger rum 
lördagen den 7 septem-
ber vid Lödösehus.

Tanken är att leden 
senare ska fortsätta 
från Lödöse upp till 
Lilla Edet.

I samband med att Destina-
tion Ale/Lilla Edet genom-
förs lördagen den 7 sep-
tember sker invigningen av 
vandrings- och tillika pil-
grimsleden mellan Göteborg 
och Lödöse. Det är resultatet 
av det Leaderprojekt som 
Bo Björklund ansvarat för. 
Sträckan Göteborg-Lödöse 
utgör en delsträcka av det 
stora nätverket av vand-
ringsleder på 400 mil från 
Santiago de Compostela i 
Spanien till Trondheim, det 
gamla Nidaros i Norge. Den 
är godkänd som S:t Olofsled 
och har märkts upp med S:t 
Olofsmärken. Leden ingår i 
European Cultural Routes.

Från Nylöse kyrka i Gam-
lestaden till Nödinge följer 
leden befintliga vandrings-
stråk. Norr om Nödinge 
fortsätter promenaden på 

mindre trafikerade vägar, rid-
vägar, cykelbanor och stigar. 
Uppmärkning av leden är 
färdig från Nylöse kyrka till 
Skepplanda.

– Under medeltiden fanns 
fem stora städer i Sverige 
varvid Lödöse var den största. 
Lödöse var Sveriges port mot 
väster. Här bodde 2 000 invå-
nare och området var på 32 
hektar. Det ska jämföras med 
Birkas sex hektar. Stockholm 
var bara en ö. Information 
som inte förekommer i det 
allmänna medvetandet, säger 
Bo Björklund.

Lödöses internationella 
verksamhet flyttades 1473 
och stadsrättigheterna upp-
hörde att gälla 1646. Däref-
ter återgick Lödöse till att bli 
en vanlig bondby.

– Marken ligger kvar 
och gräver man hittar man 
nya fynd. Lödöse bär på en 
enorm kulturskatt, säger Bo 
Björklund.

Vid lanseringen av den 
nya vandringsleden skjuter 
projektgruppen in sig på fyra 
olika målgrupper.

– Det andliga skälet, reli-
giöst eller att finna sig själv. 
Vi har motionären samt den 
som väljer att gå av kultur-
historiska skäl. Slutligen har 

vi dem som vill vandra för att 
upptäcka naturvärden, säger 
Bo Björklund.

– Det är de kulturhistorien 
som drivit fram projektet, 
men vi har sett mervärlden 
under tidens gång.

Meningen är att vand-
ringsleden ska fortsätta 
norröver genom Lilla Edets 
kommun. Förhandling med 
berörda markägare pågår.

– Vi ges en fantastisk 
möjlighet att få Lödöse att 
hamna på kartan i ännu 
större utsträckning än tidi-
gare. Jag ser det ur ett kultur-
turismperspektiv där Lödöse 
är ett besöksmål av rang. Det 
finns massor av idéer hur vi 
skulle kunna utveckla projek-
tet, säger Eva Lejdbrandt, 
kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun.

– Jag håller på att sam-
manställa alla tankar i en 
programidé för ett nytt 
Leaderprojekt, som på sikt 
ska kunna bli en del i EU:s 
Kulturutvecklingsprogram 
för 2014, som handlar om att 
utveckla besöksnäring och 
turism. Detta är en genom-
lysning av frågan och alla är 
väldigt positivt inställda. Det 
finns en politisk förankring 

och det känns bra, säger Eva 
Lejdbrandt.

FOTNOT. Pilgrimsled är en upp-
gjord vallfartsväg. I ett historiskt 
sammanhang användes särskilda 
vägar för pilgrimsfärden, vilka 
knöt samman eller ledde till olika 
heliga platser.

Lördagen den 7 september invigs pilgrimsleden mellan Göteborg och Lödöse. Eva Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun, och Bo Björklund, projektledare för vandrings/pilgrimsleder Lödöse-Essunga, kommer givetvis att närvara.
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– Invigning stundar 
vid Lödösehus

Vandringsled mellan Göteborg och Lödöse


