
KARLEBY är vackert beläget med milsvid utsikt över Åslesänkan 
och omgivande berg. Dessutom är det en historiskt mycket 
intressant plats. Karleby är en radby, känd för Karlebys gånggrifter 
vilket är stenåldersgravar som ligger på rad längs huvudgatan i 
byn. Här ligger fyra synliga och väl bevarade gånggrifter, däribland 
Sveriges och en av Skandinaviens största gångrifter, Ragnvalds 
grav med sin 17 meter långa gravkammare. Det sägs att Karleby 
har en av Norra Europas äldsta vägar.
Karleby is beautifully situated with a panoramic view over Åslesänkan and 
surrounding mountains. Karleby is a linear village, known for the Karleby  
graves which are Neolithic tombs, passage graves, that are aligned along 
the main street of the village. Here you fi nd four well preserved graves in a 
row, including Sweden’s and one of Scandinavia’s largest passage graves, 
Ragnvalds grave, which is 17 meters long. 

EKORNAVALLEN är ett gravfält med fornlämningar från stenålder, 
bronsålder och järnålder. Här fi nns bland annat fyra gånggrifter,  en 
hällkista, ett stort röse, ett fl ertal runda stensättningar,  bautastenar
och två domarringar. Människor har använt Ekornavallen som 
begravningsplats i mer än 4 000 år. Detta område har troligtvis även 
använts som kultplats. Den största gånggriften kallas Girommen 
vilket betyder jättekvinnans ugn.
Ekornavallen is a graveyard with ancient relics from the Stone Age, Bronze Age 
and Iron Age. The area includes four passage graves, a cist, a large cairn, a
number of stone circles, standing stones and two stone circles. People have 
used Ekornavallen as a cemetery for more than 4,000 years. This area has 
probably also been used as a place of worship.

HORNBORGASJÖN är en av Sveriges rikaste fågelsjöar. Allmänt känd 
för mängden tranor som stannar vid sjön på väg till och från sina 
häckningsplatser. På pelare ute i sjön fi nns naturum Hornborgasjön, 
en informationscentral med bland annat utställning om sjöns historia 
och fågelliv. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar, 
men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön.
One of Sweden’s richest bird lakes. Commonly known for the amount of cranes 
that stop at the lake on the way to and from their breeding grounds. On pillars 
in the lake you fi nd the visitor center Hornborgasjön, an information center
including an exhibition about the lake’s history and bird life. The reserve 
includes mainly the lake and its shoreline, but also some of the old farmland 
east of the lake.

VARNHEM är en del av en urgammal kulturbygd som varit brukad 
och bebodd i tusentals år. I den natursköna miljön runt klosterkyrkan 
och klosterruinerna kan du ta del av en fantastisk historia. I omgiv-
ningen frodas en sagolik ängsfl ora och i örtagården strax intill hittar 
du läkeväxter från medeltiden. Nära klosterkyrkan har arkeologerna 
grävt fram Kata gård, som är ruinen efter en av Sveriges äldsta 
kyrkor byggd redan på vikingatiden. De spännande fynd som gjorts 
här gör att Västergötlands historia delvis fått skrivas om.
Varnhem is part of an ancient cultural area that has been cultivated and 
inhabited for thousands of years. In the scenic environment around the church 
and monastery ruins, you can experience a great story. Close to the monestary 
church, archeologists have found Kata gård, which is the ruins from one of 
Sweden’s oldest churches – built already during the Viking era! 

VALLEVÄGEN I Vallebygden är man inte blygsam utan marknadsför 
sträckan från Timmersdala mot Varnhem som ”Vallevägen – världens 
vackraste väg”. Dryga 20-talet småföretagare har gått samman för att 
lyfta fram områdets tillgångar och resurser. Områdets natur präglas 
av ett mjukt kuperat kamelandskap som anses vara unikt i världen 
– det bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Här fi nns ett stort 
antal underbara naturreservat och inte mindre än sex mil skyltade 
vandringsleder. Området är känt för alla tiotusentals körsbärsträd
som står i vackraste blom under maj månad.
In the area called “Vallevägen – the world’s most beautiful road” you fi nd 
artists, producers, traders and B&B’s. The nature in the area is characterized 
by the kame landscape with its rolling hills. This type of landscape is considered 
unique in the world – it was formed when the inland ice retreated. There are 
over 60 km of hiking trails, and the area is known for all the tens of thousands 
cherry trees that blossom here during May.

TIDANBYGDEN Här hittar du Sjön Östen som är en typisk slättsjö, 
näringsrik och grund. Den är en av landets mest värdefulla fågelsjöar
– en viktig länk i den kedja av rastplatser som fl yttfåglarna använder. 
Det vackra landskapet runt sjön har spår efter tusentals år av  mänsklig
aktivitet. Här har troligtvis rika hövdingar eller småkungar varit bosatta. 
Många av de fynd och gravar som hittats i trakten tyder på en mycket 
rik bygd. Besök lämningarna Kung Ranes hög och Askeberga Skepps-
sättning, eller Skaraborgs enda kulturreservat Vallby Sörgården. 
In the area around Tidan you fi nd lake Östen, which is a typical fl oodplain 
lake. It is one of the most valuable bird lakes in the country, and a very 
important link in the chain of resting places for migratory birds. The beautiful 
landscape around the lake bears evidence from thousands of years of human 
activity, and here you can fi nd several ancient monuments and cultural sights. 
A lot of the fi ndings that have been made in the area indicates a very rich 
district. On your visit here, do not miss Kung Ranes hög and Askeberga stone ship.
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  1  Ålleberg
  2  Karleby Långa
  3  Djupadalen Karleby
  4  Hopamarken
  5  Åsle Tå
  6  Rössberga gånggrift
  7  Gudhems klosterruin
  8  Trandansen
  9  Ekornavallen
10  Naturum Hornborgasjön
11  Amundtorps Skeppssättning
12  Varnhems klosterkyrka och Kata gård
13  Vallebygdens Naturreservat – Ökull
14  Axevalla Hus
15  Axevalla Hed
16  Vallebygdens Naturreservat – Vingängen
17  Vallebygdens Naturreservat – Höjentorp – Drottningkullen
18  Vallebygdens Naturreservat  – Höjentorp – Torprännan
19  Vallebygdens Naturreservat – Jättadalen – Öglunda grotta
20  Vallebygdens Naturreservat – Eahagen – Öglunda ängar
21  Remningstorps Arboretum
22  Vallebygdens Naturreservat – Bockaskedeåsen – Björnabacken
23  Vallebygdens Naturreservat – Lycke – Lilla Höjen
24  Naturreservat Silverfallen – Karlsfors
25  Naturreservat Högsböla ängar
26  Naturreservat Sotaliden och Stolan
27  Naturreservat Garparör
28  Linnés bokar
29  Binnebergs tingshus
30  Naturreservat Sjön Östen
31  Naturreservat Logården
32  Stora Rör gravröse
33  Horns kyrka
34  Horns Tegelbruk
35  Flistad by & Flistad kyrka med Kung Ranes hög
36  Askeberga skeppssättning
37  Vaholms Brohus
38  Kulturreservat Vallby Sörgården
39  Vallbys Runsten

INFORMATIONSPLATSER
A  Karleby

B  Gudhem

C  Ekornavallen

D  Varnhem

E  Eggby

F  Öglunda

G  Binneberg

H  Tidan

Känn historiens vingslag och njut av storslagen natur när du 
åker utmed Kulturväg Skaraborg. Den sträcker sig från Karleby, 
förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar Hornborgasjön 
med sitt rika fågelliv, förbi Varnhem och genom Vallebygden, 
förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i 
Tidan där du kan uppleva allt från loppisar till fornlämningar. 
Välkommen att upptäcka våra smultronställen!

Feel the history and enjoy the magnifi cent scenery as you go along the culture 
route Skaraborg. It ranges from Karleby, past ancient monuments and monastic 
ruins, passing Hornborgasjön with its rich bird life, on through the Valle region, 
past beautiful valleys and spectacular mountain slopes and ends in Tidan where 
you can experience everything from garage sales to the ancient remains. 
Welcome to discover our favorite spots!

Ladda ned gratisappen Kulturväg Skaraborg

www.kulturvag.nu 


