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LÖDÖSE. Den mång-
hundraåriga handelsvä-
gen mellan Lödöse och 
Skara är nu framtagen 
som en vandrings- och 
pilgrimsled.

Den delsträcka, som 
går igenom Essunga 
kommun, invigdes 
i söndags i Furet, 
skogsallmänningen intill 
Essunga Station.

 
Invigningstalare i Essunga var 
Bo Björklund, författaren till 
bland annat de kända böcker-
na om Risveden och Kilanda. 
På programmet stod också 
bandklippning och informa-
tion om leden.

Genom medel från bland 
annat EU/Leader Västra Ska-
raborg har framtagning av 
denna led möjliggjorts. Ess-
unga kommun är projektägare

– Jag känner mig lättad att 
vi kommit så här långt. Det är 
roligt att fått vara med i denna 
utveckling, säger Bo Björk-
lund.

Han har främst varit aktiv i 
framtagandet av vandringsle-
den, som går från Lödöse till 
Essunga men har även varit 
engagerad i delen som går till 
Skara.

Man kan nu vandra hela 
sträckan på uppskyltade väg-
ar mellan Lödöse och Skara 
även om leden inte går exakt 
på samma ställen som den ur-
sprungliga handelsvägen.

– Den gamla ledens sträck-
ning gick på några ställen, 
som nu ägs av privata mar-
kägare. Det kan man förstå att 
de inte vill ha besökare inpå 
husknuten.

 Bo Björklund har varit in-
blandad i tre delprojekt om 
leder. Det första projektet, 
som handlade om leden mel-
lan Lödöse och Essunga, har 
liksom det andra delprojektet, 
leden mellan Göteborg och 
Lödöse, avslutats.

– Det tredje delprojektet 
går mellan Lödöse och Vä-
nersborg och pågår till höst, 
informerar Bo Björklund.

Bevandrad
Han är väl bevandrad i dessa 
områden och har stora kun-
skaper om gamla färdvägars 
betydelse. I två av de tre väl-
skrivna böckerna om Risve-
den skriver han tillsammans 

med Karl-Erik Andersson 
om den medeltida handelsvä-
gen, som gick mellan Lödöse 
och Essunga. Han har också 
vandrat åtskilliga mil både 
innan och under tiden böck-
erna skrevs.

– Intresset för området har 
varit stort och efterfrågan på 
information ökade så vi beslöt 
att skriva ner allt.

Tanken är att dessa leder 
på sikt skall ingå i ett större 
nät av vandrings- och pil-
grimsleder, som sträcker sig 
över hela Europa. En av väg-
arna – Lödöse-Skara – blir en 
delsträcka, som planeras att 
gå hela vägen mellan Nidaros 
i Norge och Santiago de 
Compostela i nordvästra Spa-
nien. Denna stad är en av Eu-
ropas viktigaste vallfartsorter 
för pilgrimsvandrare och hit 
går årligen miljontals perso-
ner från hela världen. Kända 
namn som heliga Birgitta och 
hennes make Ulf Gudmars-
son har också vandrat denna 
led.

På några ställen längs le-
den fi nns det välbevarade 
spår kvar i form av så kallade 
hålvägar. En hålväg är en stig, 
som användes under med-
eltiden och in på 1600-talet. 

På dessa stigar färdades de 
resande till fots eller till häst 
och genom århundraden av 
slitage nöttes marken till en 
”urholkad” stig. Tydliga och 
markerade spår fi nns kvar 
ibland annat Furet, Essunga 
kommun.

Enligt professor Dick 
Harrison är denna gamla 
handelsväg unik och bör upp-
märksammas mer.

– Tänk bort all kommuni-
kation som vi har idag – vägar, 
fl yg, tåg, TV, radio, telefoner 
av alla slag, tidningar och tid-
skrifter, facebook, hemsidor 
och all övrig datakommuni-
kation; hålvägarna är mycket 
större därför att dessa var det 
enda sättet att kommunicera 
på under denna tidsperiod. 
Det fi nns få platser i Europa 
där de är så välbevarade som 
här! Och gör det fort; Ni är 
först! Ta fram vykort, foldrar, 
boende, matställen – allt med 
hålvägar i fokus. Vad gäl-
ler den gamla handelsvägen 
Lödöse-Skara; bygg vidare 
på den. Det är dock ett för-
hållandevis svårt projekt ef-
tersom det krävs omfattande 
resurser.

Dick Harrisons råd har 
man i projektet tagit fasta på 

– den medeltida handelsvä-
gen mellan Lödöse och Skara 
med sin spännande historia 

har tagits fram och skyltats 
upp. Därmed är den kän-
da handelsvägen i sin helhet 

framtagen som en vandrings- 
och pilgrimsled.

Avsändare

Vandrings- och pilgrimsled invigd

Bo Björklund förrättade invigningen av vandrings- och pilgrimsleden mellan Lödöse-Skara. 

Ungdomarna i Lilla Edets 
kommun har idag ingen 
fritidslokal att gå till där de 
kan träffa sina kompisar, 
utöva sina fritidsintressen 
såsom musik, dans, matlag-
ning, olika hobbyverksam-
heter, spela spel/data etce-
tera. Ja, helt enkelt kunna 
gå och möta sina kompisar 
precis som övriga ungdomar 
kan i andra kommuner. 

Våra ungdomar behöver 
också ges möjlighet till 
social träning i olika ämnes-
områden som jämställdhet, 
mångfald och grupputveck-
ling.

Vi i Folkpartiet är ute 
efter att ge våra ungdomar 
en meningsfull, rolig och 
utvecklande fritid!
Vi vill att det startas ett 
försöksprojekt under två år i 

en eller fl era lokaler.
Vår tanke är att fritids-

gården skall hållas öppen 
mellan klockan 17.00-21.00 
och drivas i kommunens 
regi med anställda som är 
engagerade och intr esserade 
av ungdomar och ovanståen-
de frågor

Leif Kinnunen
Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet

Varför fi nns det inga fritidsgårdar i Lilla Edets kommun?

– Gammal
handelsväg mellan 
Lödöse-Skara
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