
 

                                    

 

Aktiv turism - Kultur- och naturstig 

Gärdhems Hembygdsförening vill erbjuda en ny turistisk aktivitet 

för långväga såväl som lokala besökare. Vi vill etablera en 

vandringsled där informativa skyltar visar och förklarar de 

kulturhistoriska minnesmärken som finns i vår bygd. För att kunna 

genomföra projektet hat vi sökt och fått beviljat stöd från 

Europeiska Jordbruksfonden för landskapsutveckling: Europa 

investerar i landsbygdsområden. 

Syftet med projektet 

Syftet är att genom att visa lokala, kulturella lämningar från vårt 

kulturarv som torp, domarringar, gravrösen, hörgrav, fornåkrar, 

fångstgrop, kolningsgropar, en fornborg och en bautasten, ge 

besökaren perspektiv och anledning till reflektion kring nutid i ett 

historiskt perspektiv. Vi visar också på naturgeografiska 

formationer som jättegrytor liksom växtplatser för ovanliga växter 

som bl.a. douglasgran och nästerot. Detta hoppas vi skall stimulera 

filosofisk kontemplation - människan I tillvaron, lämpligen när man 

sitter ner på en av alla ekbänkar utmed leden. För att erbjuda en 

blandning av intryck och upplevelser blandar vi också med några 

anekdoter kopplade till de platser och lämningar vi visar. 

I syfte att öka kompetensen hos alla inblandade partners avser vi 



att bjuda in en föreläsare med spetskompetens inom värdskap. 

Därmed vill vi trygga kvaliteten hos alla berörda så att vi kan erbjuda 

det allra bästa. 

 

Ett annat syfte är att stimulera till en aktiv fritid. Rent allmänt vet 

vi att behovet av fysisk aktivitet aldrig varit större, vi vill dra vårt 

strå till stacken att stimulera fysisk aktivitet I natursköna 

omgivningar. Längden på vandringen kan varieras beroende på 

förmåga. 

 

Beskrivning 

Utmed leden kommer man att finna torp, dommarringar, gravrösen, 

hörgrav, fornåkrar, fångstgrop, kolningsgropar, fornborg, 

bautasten och jättegrytor. Här finns också växtplatser för bl.a. 

douglasgran och nästerot. Några anekdoter finns det också plats 

för. 

Genom att anlägga leden, kommer en del kulturminnen att kunna 

räddas från oavsiktlig förstörelse och den äldre generationens 

berättelser föras vidare till yngre och andra intresserade. 

Det kommer att bli ett 20-tal minnesmärken utefter en 

vandringsled som är ca 6,5 km lång. Utmed leden kommer det att 

finnas ett antal sittplatser för besökande att vila på och försöka 

tänka sig in i hur platsen sett ut och fungerat socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt vid tiden för minnesmärkets etablering. 

För att göra vandringsleden lättillgänglig kommer det att finnas 

parkering både för cyklar och bilar. Man kan starta vandringen vid 

två olika platser, hembygdsföreningens torp Björkås eller vid 



skalden och skräddaren John A. Ekströms unika stenborg kallad 

Aftonfrid. Vid borgen kommer vi också att etablera en grillplats. 

Förutom en kulturhistorisk inriktning som är attraktiv för hela 

familjen är syftet med vandringsleden är att ge nyinflyttade, 

svenska såväl som utländska medborgare, en möjlighet att lära 

känna sin nya bygd och därmed underlätta integrationen i det nya 

samhället. Vi ser också att vandringsleden är en neutral 

mötesplats för alla människor, oberoende av ålder, religion, kön eller 

politisk uppfattning, som annars inte skulle träffas. I de 

kulturhistoriska minnesmärkena har man ett givet samtalsämne 

som kan bryta en eventuell barriär. Dragningen av vandringsleden 

och dess iordningställande väljs så att den även skall passa 

personer med lättare rörelsehinder. Vandringens längd kommer 

besökaren också att kunna anpassa efter sin kondition och sitt 

intresse. Just genom att placera ut bänkar tätt för vila, så får vi 

även äldre att våga sig ut i naturen. Samverkan. I projektet 

samverkar vi med OK Flundrehof. Dessutom har vi ett nära 

samarbete med de fem markägare som direkt berörs. VI samverkar 

även med Trollhättans Missionsförsamling med sommarhemmet 

Vårhaga och Armeniska kulturföreningen, Trollhättan. 

Projektets fortlevnad. Gärdhems Hembygdsförening bildades 

1952 och är alltjämt en mycket aktiv förening. Våra satsningar är 

långsiktiga och vandringsleden kommer att bli en ny verksamhet 

som kommer att ges en permanent roll i våra framtida aktiviteter. 



 

 

 


