Pilgrimsled Kungslena – Hjo
Det händer saker i den norra delen av vår kommun. Pilgrimsleden är på väg att bli verklighet. Projektet,
som är finansierat av Leader Östra Skaraborg, startade i december 2010. Studieförbundet Vuxenskolan är
projektägare.
Redan under hösten 2010 undersökte vi om intresse fanns bland ortsbor och andra intresserade att vara
med, intresset var stort. Ett 50-tal personer är idag delaktiga i projektet och fler ansluter undan för undan.
Projektet innebär att vi skall planera och markera den fysiska leden. Det är även ett landsbygdsutvecklingsprojekt som vi hoppas skall bli uppskattat av både den som vandrar och de som bor och har
verksamhet här. Tanken är att leden skall knyta samman två medeltida pilgrimsorter – Skara och
Vadstena. Att vandra hela sträckan tar 8-10 dagar. Vår delsträcka mellan Kungslena och Hjo är ca 50 km
och knyter an till den befintliga leden som kommer från Skara via Varnhem och Gudhem. Vår sträcka går
från Kungslena via Hömb, Fröjered, Klämmesbo, över Hökensås via Korsgården, Almnäs, Norra Fågelås
och avslutas i Hjo hamn. Där hoppas vi att man även i sommar får möjlighet att ta båten över till
Hästholmen för att fortsätta vandringen, två dagsetapper till Vadstena. Självfallet kan man gå enstaka
dagsetapper eller bara ta en kortare vandring på någon av sträckorna när det passar.
Planering under vintern
Under hösten och vintern har vi planerat för leden. Vi har kontaktat markägare, tittat på kartor och gjort en grovplanering. Vi har funderat kring vad vi
vill visa den som vandrar. Historiska upplevelser, vacker natur, kulturella
sevärdheter. Leden skall även ge möjlighet till en meditativ inre vandring för
den som vill.
Praktiskt arbete
De första stolparna kommer snart att sättas i marken. De är av lärk och leden
markeras med St Olofskorset. På några ställen kommer vi att bygga övergångar till
betesmarker, spänger behövs liksom informationstavlor och mindre informationsskyltar att komma på plats. I Klämmesbo kommer en enklare gångbro att byggas över
ån Yan. Vi hoppas att den även skall bli uppskattad av bygdens folk.
Landsbygdsutveckling !
För att kunna vandra flera dagar i sträck krävs en viss service utmed leden.
Framför allt måste finnas en säng att sova i och mat att äta. Vår vision är att leden
skall kunna erbjuda mat och boende var 5 till 8 km, så att de som vill gå kortare
etapper kan erbjudas den möjligheten. Det finns också mycket annat att erbjuda
som är uppskattat bland de som vandrar. Bara fantasin sätter gränser.
Kanske finns någon utmed leden som kan erbjuda fotmassage, ett bastubad?
En enklare fika eller helt enkelt kunna erbjuda att fylla termosen med kaffe eller dricksvatten. Därför
bygger vi parallellt med den fysiska leden också en virtuell led på Internet. Med hjälp av den skall de som
vandrar kunna planera sin vandring, boka boende och mat osv.
Under hösten kommer vi att inbjuda er som bor i anslutning till men också ett stycke från leden, träffar
där vi gemensamt hittar idéer för hur vi kan utveckla pilgrimsleden och servicen så att den blir attraktiv
både för den som vandrar och de som verkar runt den.
När ni ser att stolparna finns på plats, vandra en bit utmed leden och fundera kring hur den kan utvecklas!
Har du idéer du vill dela med dig av eller har du frågor eller vill du vara med och hjälpa till i projektet, så
kontakta Anita Tilander, som är projektledare. Tel 0502-13992, e-post: kontakt@minimundus.se
Den officiella invigningen kommer att ske i maj 2012.
Mer information finns på http://blogg.pilgrimslederskaraborg.se

