Lödöseområdet
Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket tätortsnära naturområden vid Lödöse.
Båda områdena utgörs av blandskogsområden med ädellövinslag, särskilt inom
Pingstalundsområdet. I Spetalsbergen finns en uppmärkt vandringsled på cirka 2,3
kilometer och i Pingstalund finns det ouppmärkta vandringsstigar samt ett elljusspår.
I Pingstalundsområdet finns rika naturvärden och kulturvärden. Arkeologiska
förundersökningar har konstaterat ett flertal boplatser så långt tillbaka som till
jägarstenåldern för 6-10 000 år sedan. Längst söderut i området finns Tingbergs Kulle,
även kallad Galgekullen. Kullen fungerade som Ale härads avrättningsplats fram till år
1857. Vid kullen, och den iordningsställda grillplatsen, kan du njuta av vidunderlig
utsikt över Göta älvdalen.

Utsikt från grillplats vid Galgekullen, foto: Börje Ahlqvist
Spetalsbergen har fått sitt namn efter det spetälskehospital, S:t Jörgens hospital, som
fanns i området under medeltiden. Hospitalet låg antagligen på ängen bakom nuvarande
Lödöse Museum. Genom området löper en gammal väg som idag heter Danska vägen.
Namnet kan tänkas anknyta till någon av de gånger danskarna angripit eller försvarat
Lödöse. Danska vägen var medeltidsstadens utfart mot norr och öster. Norrut går den
ner vid berget mot Odinslund och vidare mot Lilla Edet och österut gick den mot Skara.
Ansvariga för vandringslederna i dessa områden är Friluftsfrämjandet och
Hembygdsföreningen i Lödöse.
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Förklaringar till kartan
= Uppmärkt vandringsled eller elljusspår
= Ej uppmärkta stigar
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Valla Marias stuga.
Rester efter dansbana (från c:a 1920).
Här fanns en boplats från jägarstenåldern. (c:a 6000 år sedan)
Gammal skjutvall (användes c:a 1900-1920).
Torpruinen Pingstalund.
Grillplats vid Pingstalunds festplats, som revs 1966.
Elljusslinga (heldragna linjen).
Galgekullen, gammal avrättningsplats.

Spetalsbergen
9 ”Danska vägen” följs c:a 600 m till skogsbryn där uppmärkning börjar.
10 Ej uppmärkt stig fram till väg mot Idevalla.
11 ”Danska vägen”, medeltida väg mot Lilla Edet.
12 Ej uppmärkta stigar mot Odenslund.
13 Utsiktsplats mot nordväst.
14 Ej uppmärkt stig c:a 150 m till utsiktsplats mot sydväst.
15 Ej uppmärkt stig till nedre dammvallen av ”Lagårds dammar” och
en brant stig till museet.
16 ”Lagårds dammar”, dammbyggnader för medeltida kvarn.
17 Ej uppmärkt stig till utsiktsplats mot sydväst (c:a 350 m).

