Välkommen till
historiska Husaby

Husaby har varit ett besöksmål i över tusen år, här döptes
Olof Skötkonung, Sveriges första kristna kung, och under tidig
medeltid var Husaby en av landets mest betydande platser med
sin kyrka, biskopsborg och sina heliga källor.
Husaby som idag framstår som en lantlig idyll var under tidig
medeltid en av Sveriges mest betydande platser både vad det
gäller kronan och kyrkan. Fornfynd vittnar om bebyggelse här
redan på stenåldern. Den första skrift som omnämner Husaby är
västgötalagens kungalängd från 1200-talet.
Olof Skötkonung döptes i Husaby omkring år 1000 och
anses vara den förste kristne kungen i Sverige. Han härskade
från 990-talet till sin död 1022. Man brukar säga att Olof Sköt
konung var den förste kung som härskade över både Svealand
och Götaland.

En vandring längs Kungsstigen
i Husaby (1,5 km)
En vandring i Olof Skötkonungs
fotspår, för tanke och själ.
Vandringen tar dig runt i kyrkbyn
och är 1,5 km. Du passerar alla
sevärdheter i Husaby kyrkby. Följ
de blåmarkerade stolparna! På
flera platser finns
bänkar utplacerade
vid ett tänkeord,
där kan du slå dig
ner och filosofera en
stund.

Husaby Kyrka Nummer 1 på kartan

Kyrkan med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet
är Sveriges första biskopskyrka och är idag en av vårt
lands äldsta byggnader. Kyrkorummet presenterar fortfarande en medeltida atmosfär. I triumfbågens norra
vägg finns en så kallad ambo, en medeltida predikstol.
Dopfunten och triumfkrucifixet är från 1200-talet.
Korskranket, ett av landets få bevarade och altaruppsatsen av George Baselaque skänktes av Magnus
Gabriel De la Gardie, är daterade till 1670-tal.

Husabygården Nummer 2 på kartan

Husabygården är en av kyrkans expeditioner och
församlingshem.

Biskopsborgen Nummer 3 på kartan

Gården var troligen Olof Skötkonungs Kungsgård
därefter Skarabiskoparnas bostad i Husaby fram till
reformationen1527. Borgen har genomgått flera byggnadsstadier. Den äldsta delen är troligen från 1100-talet.
Men här finns lämningar som är betydligt äldre.

S:t Brigidakällan Nummer 4 på kartan

Nedanför borgruinen finns S:ta Brigida källan.
Källan är uppkallad efter det irländska helgonet S:ta
Brigida (Saint Bridget). S:ta Brigida föddes på slutet av
400-talet och var ett irländskt skyddshelgon för bl.a.
barn, sjuka, djur och smeder. Dyrkan om henne spreds
snabbt runtom hela Europa. Det sägs också vara anledningen till att våran Heliga Birgitta fick sitt namn.

S:t Anna kyrkogård Nummer 5 på kartan

Husaby kyrkas nya kyrkogård, invigd 2013, uppkallad
efter Olof Skötkonungs dotter Ingegerd som gifts bort
till den ryske tsaren Jaroslav. Efter hans bortgång gick
hon i kloster och bytte namn till Anna. Där hon sedan
helgonförklarades. Stanna gärna till vid kontemplationsplatsen och njut av den vackra utsikten.

Tusenårsaltaret Nummer 6 på kartan

Byggdes av stenar från 200 församlingar, då Svenska
Kyrkan firade 1000 år av kristen tro den 14 juni 2000.
Under sommarhalvåret firas Husabymässan och flera
friluftsgudstjänster på denna plats.

Sigfridskällan Nummer 7 på kartan

Olof Skötkonung ska ha döpts där av den engelske
biskopen Sigfrid, som gett källan dess namn. Här har
många döpts genom åren och källan används även idag
för dop. På hällarna runt källan finns inhuggna signaturer efter svenska kungligheter som varit på visit.

Husabykiosken Nummer 8 på kartan
Kiosksortiment samt kaffe.

Hembygdsgården Nummer 9 på kartan

Byggnaden är en f d skola, där hembygdsföreningen
i Husaby har sina aktiviteter med servering och
utställning under sommarhalvåret.

Att upptäcka nära Kungsstigen
i Husaby kyrkby
Att upptäcka vad som finns nära Husaby Kyrkby. Här följer förslag på
utflykter som du kan göra på egen hand eller i grupp.

Smedja Therese
- Skulpturpark Ouroboros
Hantverksgård med konstsmideskonstnär Smedja Therese. Skulpturpark
Ouroboros med skapare som ställer ut
stora och små skulpturer Utöver detta
är både smedja och Cafè NYFIKET
öppet med sin två små butiker. Husaby
Furuborg, www.smedjatherese
design.se, 0511-343212

Hällristningarna vid Flyhov
En kilometer öster om Husaby finns
hällristningar från bronsåldern, ovanligt stora för att vara i inlandet.

Lasse i Berget
Ett annat populärt vandringsmål är
Lasse i Bergets grotta, som ligger ca
två kilometer väster om Husaby kyrka.
Lasse var en speciell man som en tid
bodde här tillsammans med sin fru
Inga.

Sigfridsliden, slåtteräng
Ca 300 m öster om Husaby finns
Sigfridsliden, en hävdad slåtteräng.
Den är inhägnad med en trägärdsgård,
skihag. Slåtterängen är den allra mest
artrika miljön i vårt kulturlandskap.

Kollängens tingshus
Den putsade stenbyggnaden med
skiffertak användes som tingshus fram
till 1904. Kollängen var då en viktig
samlingspunkt och länge var platsen
också station för post och diligenser.
Konstutställningar. Kollängens vandrarhem. FB: Kollängens Tingshus

Skulptör Martin Hansson
Bronsskulpturer, trädskulpturer,
stengodsskulpturer. Besök tas emot efter
överenskommelse. Tel: 0706-10 81 34
www.skulptor-martinhansson.se/

Pilgrimsleder i Skaraborg
Det finns ett flertal utstakade pilgrimsleder mellan Vättern och Vänern. Från
Husaby kan man gå längs med Kinnekulle mot Forshem och till Lidköping
eller Skara. Karta och pilgrimspass
finns i Husaby och Forshems kyrkor
samt att beställa från Götene Pastorat.
www.pilgrimskaraborg.se

Husaby K yrka och St Sigfrids källa

Kyrkan är öppen för alla och är ett populärt besöksmål för skolklasser och
grupper. Under s ommaren ordnas bl.a. musikarrangemang och vägkyrka.
I kyrkan finns en inspelad guideinformation på svenska, engelska, tyska och
franska. Kyrkans är öppen april - september kl. 8.00 - 20.00
Grupper ska förbokas, så inte krockar sker med församlingens verksamhet.
Guide kan beställas. Priser och övrig information kontakta pastoratet. Telefon: 0511-285 00, E-post: gotene.pastorat@svenskakyrkan.se

Husaby Biskopsborg och Sankta Brigidas Källa, B&B

Borgruinen från 1000-talet erbjuder nyupptäckt information. Ett besöksmål
för den historiskt intresserade, barnfamiljen, grupper och företagsarrangemang i spännande miljö. Lämpligt boende för pilgrimsvandrare och cykel
turister. Biskopsborgens öppettider: Borgen och B&B är öppna året
runt. Guidning i borgen och källan efter överenskommelse.
Tel. 0511-34 31 34, www.biskopsborgen.se

Husaby Hembygdsförening, café och utställning

Permanent fågelutställning med uppstoppade fåglar med möjlighet att
höra deras sång. Servering med hembakat bröd och våfflor i trädgården
eller i hembygdsgården. Berättarkvällar, föreläsningar, vävstuga och andra
aktiviteter erbjuds hela året. Hembygdsgårdens sommaröppettider:
Servering och utställning kl 12 - 18. Öppet för kaffe och utställning efter
överenskommelse hela året. Telefon: 0511-343037 och 0511-58168,
www.husabyhembygd.se

Husabykiosken

Kiosk med kaffe och egengjorda laktosfria röror i bröd. Rörorna är goda till
bakad potatis och kan beställas.
Egengjord laktosfri glass.
Öppettider: Facebook Brittans Husaby
Offentlig toalett - finns bakom kiosken

Götene kommun med
Kinnekulle ingår i:

LADDA NER LÄCKÖ-KINNEKULLES APP.
I Destination Läckö-Kinnekulles app hittar
du kartor, evenemang och inspirerande
rundturer.

