SEVÄRDHETER OCH BESÖKSMÅL LÄNGS LEDEN
1 Lidköpings resecentrum
Goda tåg- och bussförbindelser. Göteborg -2h, Stockholm -4h.
2 S.t Nicolai kyrka
Delvis från medeltiden. Ombyggd på 1600-talet. Brann 1849 och återuppbyggdes. Renoverades 1995 med en färgsättning som leder tanken till
paradiset. Mariakapell med glasmålningar som välkomnar pilgrimen till
bön och meditation. Öppen sommartid mitten av juni - mitten av augusti.
Vatten och WC finns.
3 Turistbyrån i Rådhuset på Nya stadens Torg
4 Kronocamping, stugor etc.
5 Råda källa med självservering av friskt källvatten.
6 Råda kyrka
Från 1100-talet, målningar från 1600-talet. WC och vatten finns. Nybyggt
församlingshem. Råda vy bjuder på en magnifik utsikt från Råda ås och
informationstavlor bl.a. om geologin.
7 Kung Rackes och Kung Rådes sten
Två bautastenar enligt sägnen resta till minne av en strid mellan två lokala
kungar.
8 Gösslunda kyrka
Kyrkan uppfördes i början av 1100-talet i sandsten. Stenen fraktades från
Kinnekulle upp genom en kanal på Kålland. Av intressanta inventarier
kan nämnas dopfunten från 1100-talet. WC finns.
9 Vägskäl Lillegården
Här viker leden av västerut mot Strö, markeringen norrut går till Sunnersbergs kyrka och församlingshem 1,8 km.
10 Sunnersberg kyrka
Äldsta delarna från slutet av 1100-talet. Ombyggd flera gånger. Sitt
nuvarande utseende fick kyrkan 1869. Kyrkskolan. Här finns möjlighet
till övernattning och en enkel pilgrimsstig, (blå markering).
11 Strö kyrka
Strö kyrka är en klenod bland kyrkorna på Kålland. Den är från
1100-talet. Intressant är de skulpturstenar som finns inmurade i kyrkväggen samt ovanlig takmålning. WC finns.
12 Stola herrgård
Stola herrgård har medeltida anor. Vid gården finns en minneslund med
graverade stenar. Herrgården visas för grupper sommartid.
13 Fröslunda gård
På väg till Fröslunda gård passerar man fyndplatsen för ett av Sveriges mer
intressanta fornfynd, 2700 år gamla bronssköldar som nu visas på Västergötlands museum.
14 Stenhusbacken
Vackra Stenhusbacken har varit en viktig plats i flera tusen år. Det är ett gravfält med ca 100 gravar, de äldsta är hällkistor från stenåldern. Parkering. På
andra sidan vägen finns Riddaregårdens kvarn som nyligen har renoverats.
15 ”Sôvarekôll”
När man arbetade manuellt på åkrarna var denna kulle en omtyckt
viloplats. Här passerar leden 20 meter över den befintliga åkern . OBS!
Om åkern är plöjd under sensommar/höst och det är blöt väderlek
behöver man stövlar eller kängor eftersom det kan vara lerigt.
16 Kvarnemossen/Djurgården
Efter mossen passerar leden rester av ett torp (Det har funnits flera i dessa
skogar.) Det finns även bronsåldersrösen och man är nu inne på den
gamla ”Djurgården” som var jaktmark för Läckö slott.
17 Ullersbro/Läckö Skans
Vid sundet finns ett trevligt café och busshållplats för turerna mellan
Kållandsö och Lidköping. Läckö Skans har rester av en befästning från
1600-talet. Området är också ett naturreservat med ca 70 ekar.
18 Senäte Kyrkplats
Den som vill kan göra en avstickare till Senäte kyrkplats, en verkligt sevärd
plats med utsikt mot Kinnekulle. Här låg Senäte kyrka fram till mitten på
1800-talet då den nuvarande kyrkan i Otterstad byggdes.
(Obs! Stäng grinden, ej hundar, djur i hagen)
19 Otterstad
Här passerar leden en fin hembygdsgård. Otterstad kyrka byggd 1854 bl.a
med material från Senäte och Otterstads gamla kyrkor. Församlingshemmet erbjuder enkel övernattning. WC och vatten finns vid kyrkogården.
Från Otterstad finns två alternativa vägar, antingen fortsätter man utmed
landsvägen genom byn och går via Hagavallen eller så går man en längre
men mycket vacker slinga ner till Fröfjorden och förbi Otterstads gamla
kyrkplats. Här behöver man passera ett par beteshagar med djur vilket gör
att sträckan är olämplig för hundar. Blå markering.
20 Björkhagsudden
Vacker plats med grillmöjlighet.
21 Otterstads gamla kyrkplats
Kyrkan byggdes på 11-1200-talet och revs när den nya kyrkan byggdes 1854.
22 Hagavallen idrottsplats
Här finns det möjlighet till camping och övernattning.
23 Ekebo gård
En vacker och välbevarad 1700-talsgård. Vägen som vi går är den mycket
gamla vägsträckningen mellan Otterstads gamla kyrka och Spiken
24 Spikens fiskeläge
Innan man kommer till Spiken kan man göra avstickare till stiftsreservatet
Spikens gammelskog med orörd skog.
I Spikens fiskeläge finns WC, butik, restaurang, gästhamn m.m.
25 Läckö slott
Biskopsborg från 1300-talet samtida med de medeltida pilgrimsfärderna.
Utvecklades sedan till stormaktsslott och är idag ett stort besöksmål där
kultur, historia, natur och andlighet möts. Vid Läckö finns förutom
slottet även Naturum Vänerskärgården Victoriahuset med vandringsslinga,
camping, restaurang och hotellrum.
På andra sidan Vänern i Ekenäs på Värmlandsnäs fortsätter Pilgrimsleden
Västra Värmland mot Trondheim.

Ungefärliga avstånd
Lidköping – Läckö 45 km
Lidköping - Råda 7 km,
Råda – Strö 15 km
Strö - Stenhusbacken 4 km
Stenhusbacken – Ullersund 6 km
Ullersund – Otterstad 5 km
Otterstad – Spiken 6 km
Otterstad – Spiken (via fröfjorden) 9 km
Spiken – Läckö 2,5 km

