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Grönskande överraskningar

Hisnande historia
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 Welcome to Skara 
 - Skaraborg’s most beautiful city

Skara is a cosy small town, full of life and optimism and with a millenial  his-
tory. We offer you a lovely mixture of history, culture, entertainment  
and nature. 

In the heart of  Skara lies our magnificent cathedral, and from there  
you can take a stroll on well-preserved medieval streets. In the sur-
rounding area a fabulous nature offers amazing experiences. In Val-
lebygden you can hike and fish. At Hornborgasjön you will find a rich 
bird life. Sommarland theme park is a popular water paradise for both 
families and adventurous visitors. 

On these pages we’ll tell you a little about everything in the Skara area.

     Willkommen in Skara
        - Die schönste Stadt 

             von Skaraborg

mit Kultur und Natur, Geschichte und 
Erholung in gelungener Mischung. 

Beginnen Sie Ihren Stadtbummel 
mit einer ausgiebigen Erkundung 
des Doms. Mit seinen beiden  
hohen, gotischen Türmen, ist er 
der Stolz der Stadt.  Denn direkt 
vor den Toren der Stadt erwartet 
Sie herrliche Natur: die Region 
Valle zum Beispiel, in der sechs 
verschiedene Naturschutzgebiete 
zum Angeln und Wandern einla-
den. In Valle liegt der Hornborga-
see, wo es Vögel und vorgeschicht-
liche Stätten ohnegleichen zu 
bestaunen gibt.

Der Vergnügungspark Sommarl-
and ist natürlich ein weiterer  
Höhepunkt – vor allem für  
Familien und andere vergnügungs-
süchtige Abenteurer. Nur einen 
Steinwurf  vom Sommarland liegt 
Axevalla Travbana, eine von den 
größten Trabrennbahnen 
Schwedens.

Hier haben wir Ihnen eine 
Auswahl von Sehenswürdig-
keiten zu sammengestellt.

- Skaraborgs vackraste stad

Skara är en pittoresk liten stad med tusenårig historia, sjudande livskraft 
och grön framtidstro. Här finns en härlig blandning av historia, kultur, 
natur och underhållning.

I hjärtat av Skara ser du vår magnifika domkyrka, och utifrån den 
kan du strosa runt i det medeltida gatunätet. I omnejden finns en 
sagolik natur som bjuder på fantastiska upplevelser. I vackra Valle-
bygden kan du ha picknick i ett av flera naturreservat, vandra på 
en av alla leder eller fiska i en av många sjöar. Vid Hornborgasjön 
hittar du ett rikt fågelliv och spännande fornminnen. Sommarland 
är en populär vattenpark för barnfamiljer och andra äventyrslystna 
besökare.  

I detta magasin berättar vi lite om alla ”måsten” i Skaratrakten.

Välkommen till Skara! 
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Vidunderliga Vallebygden
Mot sluttningen av platåberget Billingen har inlandsisen lämnat 
efter sig det särpräglade Valleområdet. När isen smälte för cirka 
tiotusen år sedan, satte naturkrafterna igång. Stora älvar med is,
grus och sand forsade fram och lämnade efter sig grus 
och moränkullar, mjuka åsar och vattenfyllda sänkor. 

Naturen kring Skara är sagolik, inbjudande och lätt att nå för de flesta. 
Två speciella platser är Vallebygden vid Billingens nordvästra sluttning och 
naturligtvis området kring Hornborgasjön.

Vidunderligt och sagolikt

Sechs Naturschutzgebiete 
auf einen Streich
Die Region Valle mit ihrer 
einzigartigen Naturumgebung 
liegt am Westhang des Berges 
Billingen. Auf  einer Fläche von 
nur ca. 1.100 ha gibt es sechs 
Naturreservate, die sich durch 
eine erheblich unterschiedliche 
Flora, Fauna und Geologie aus-
zeichnen. Alte Kulturlandschaft 
mit Weiden, Feldmarkierungen, 
Steinmauern und Hainen mit 
Edellaubwäldern, Kalkmooren 
mit Orchideen, prächtigen Blu-
menwiesen und es gibt friedli-
che fischreiche Seen. 

Fabulous nature 
The unique nature and setting 
of  the Valle area lies on the 
western slope of  the Billingen 
plateau. In only 2700 acres lie 
six nature reserves each with 
distinct flora, fauna and geo-
logy. Here you will find an old 
cultural landscape with pastures 
and field stone mounds. But 
you will also find hardwood 
copses and calcareous bogs 
with orchids, flowering fields 
and peaceful fishing lakes.

Näcken och hans älvor underhåller med musik vid Valle vandring

En del av platåbergslandskapet6    GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR    
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Einmalige Tafelberge
Ein Schichttafelberg wird durch 
seine steilen Hänge und flache 
Gipfelebene gekennzeichnet. 
Diese Berge sind typisch für 
die Provinz Västergötland. Sie 
ergeben die Voraussetzungen 
für ein ganz besonderes Natur- 
und Kulturerbe. Die Berge 
entstanden durch Sedimenta-
tion über Millionen von Jahren, 
als sie noch unter der Meerese-
bene waren. Nach der letzten 
Landerhöhung wurden dann 
die verschiedenen Schichten 
deutlich: Grundgebirge, Sand-
stein, Alaunschiefer, Kalkstein, 
Schieferton und Diabas. Ein 
künftiger Geopark wird die 
Zusammenhänge zwischen 
Geologie, Biologie, Menschen-
leben und Kulturgeschichte 
verständlich machen.

Klettern im Jättadalen
Wer die Natur so richtig he-
rausfordern möchte, sollte das 
Jättadalen besuchen – eine tiefe 
Bachschlucht, umrahmt von 
Diabaswänden. Ein steiler Pfad 
führt zum Jättadalen hinauf. 
Vom Gipfel bietet sich eine 
wunderbare Aussicht auf  die 
Valle-Region mit dem Plate-
auberg Kinnekulle im Hin-
tergrund. Wenn das nicht die 
Mühe wert ist!

The table hills 
This type of  hill is characteris-
tic of  Västergötland. The hills 
have provided the conditions 
for a very special natural and 
cultural heritage. The founda-
tion of  these mountains has 
been built for millions of  years, 
under the sea surface. Then the 
land rose and the ice sculpted 
them. A geopark is planned 
in the area. It will tell you 
about the connection between 
geology, biology, people and 
cultural history.

Climbing in Jättadalen 
Those seeking a more deman-
ding natural experience, should 
try Jättadalen, a deep creek 
ravine framed by diabase cliffs. 
From the top is a wonderful 
view over the Valle area with 
Kinnekulle as a back-drop.

Platåbergslandskapet - en geopark
Ett platåberg känner man igen på dess branta sidor och platta 
ovansida. Denna typ av berg är karakteristisk för Västergötland. 
De har gett förutsättningar för ett helt speciellt natur- och kultur-
arv. Grunden till dessa berg har byggts upp under miljoner år, 
under havsytan. Sedan höjde sig landet, isen skulpterade dem 
och kvar blev urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer 
och trapp (diabas), som har gett ramsan USA KL 3. En geo-
park är planerad i området. Den kommer att berätta om sam-
banden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria.

Sagolik natur
Valleområdet med sin unika natur och miljö ligger vid Billingens 
västra sluttning. På en liten yta, cirka 1100 hektar, finns sex  
naturreservat med olika flora, fauna och geologi. Här hittar du 
gamla kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärds-
gårdar. Men även lundar med ädellövskog, kalkkärr med orki-
déer, prunkande blomsterängar och fiskerika sjöar. 

Klättra i Jättadalen
För de som söker en mer utmanande naturupplevelse finns  
möjlighet att vandra den branta stigen upp till Jättadalen som är 
en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. På toppen 
möts du av en underbar utsikt över hela Vallebygden med  
Kinnekulle i bakgrunden. 

GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR     7       
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Der Balztanz der Kraniche 
ist ein großartiges Schauspiel, 
das jedes Jahr von neuem 
aufgeführt wird. Die Kraniche 
kommen zu Tausenden und 
rasten für kurze Zeit am See, 
bevor sie zu ihren Brutplätzen 
im Norden weiterfliegen.

Neues Leben für  
den Vogelsee
In den vergangenen Jahren hat 
der Hornborgasee eine umfas-
sende Restaurierung erfahren, 
u.a. wurde der Wasserstand 
erhöht. Die Uferwiesen werden 
nun von historischen Tier-
rassen beweidet: Bauernrind, 
Gotlandschaf  und mehr als 
100 verschiedene Vogelarten 
fühlen sich am See wohl. “Das 
Naturum Hornborga”, am 
Nordostufer des Sees, bietet 
Infos zur Vogelfauna und zur 
vieltausendjährigen Geschichte 
des Sees. Während der Kranich-
Saison im März/April ist auch 
das Informationsbüro “Tran-
dansen” geöffnet, für die den 
Tanz der Kraniche aus nächster 
Nähe beobachten möchten.

Crane spotting
Every spring the cranes offer 
a fantastic spectacle at Lake 
Hornborga. The cranes arrive in 
their thousands and rest here 
for a short time at the lake, 
before flying on to breeding 
grounds in the north. 

The rejuvenated bird lake
In the nineties, Lake Hornborga 
was comprehensively restored 
and the water level has been 
raised. Today traditional do-
mestic animals like native cows 
and Gotlander sheep graze 
the shore meadows and more 
than 100 bird species are at 
home around the lake. On the 
northeastern shore the ”natu-
rum Hornborgasjön” presents 
information on the bird popu-
lation and the importance the 
lake has had over the millennia. 
In March and April during the 
crane season the Information 
centre “Trandansen” on route 
184 towards Falköping is also 
open, serving as a box seat for 
all wishing to see the cranes 
dance.

REKORD!

26 500 tranor är den 
största noteringen 
 - hittills.

 8    GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR    
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I mars-april varje vår bjuder tranorna på ett fantastiskt 
skådespel vid Hornborgasjön. 

Tranorna anländer i tusental och rastar en kort 
tid vid sjön, innan de flyger vidare till häcknings-
platserna i norr. Bästa stället att se tranorna är vid 
informationscentralen Trandansen i södra delen 
av sjön. Här ser du trandans från första parkett 
och träffar kunniga fågelguider. 

Historiska Hornborgasjön 
För den som vill veta mer om fågellivet och sjöns 
historia rekommenderas ett besök på naturum 
Hornborgasjön. Men det är inte bara tranornas 
vingslag som ger Hornborgasjön den säregna 

Trandansen är ett magnifikt skådespel

GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR     9

Första parkett på Trandansen

Naturum Hornborgasjön

stämningen. Atmosfären kring Hornborgasjön är 
både historisk och lite mystisk. Vid den grunda 
sjön, har man funnit lämningar som tyder på att 
de allra första grupperna av samlare och jägar-
folk höll till här cirka 900 år f  Kr. Överallt finns 
rösen, gravfält och kyrkoruiner. Den bördiga 
trakten mellan platåbergen blev tidigt en viktig 
jordbruksbygd. 

Mer än hundra fågelarter
Under 1990-talet genomgick Hornborgasjön en 
omfattande restaurering och fick högre vatten-
stånd. Nu betar allmogekor och gutefår på 
strandängarna och mer än hundra olika  
fågelarter trivs vid sjön.

På Café Doppingen kan du beställa chai latte när du fågelskådar

GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR     9       
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Från fiske till bäversafari 
Området runt Skara har mycket att erbjuda de som vill ha 
en aktiv semester. Vallesjöarna bjuder på fina möjligheter till 
fiske, bad och paddling i lugna vatten. Om du vill ha en mer 
spännande paddling med en snabbare ström kan du hyra  
kanot vid Herrtorps Qvarn, där du också kan testa bäversafari.

Golfentusiasten hittar två fina golfbanor i närheten av Skara, 
Lundsbrunns golfklubb och Billingens golfklubb. I Valle kan 
du hyra konstnärliga cyklar och ge dig ut i det vackra land-
skapet. Cyklarna är designade av lokala konstnärer.

Vandra som en pilgrim
Skara är ett nav i ett stort nätverk av pilgrimsleder i Skara-
borg. Pilgrimsvandraren har många fina vandringssträckor att 
välja mellan. Längs lederna finns en fantastisk kulturhistoria 
med kyrkor från medeltiden så som t ex Husaby, Forshem 
och Varnhems klosterkyrka. 
Läs mer på pilgrimslederskaraborg.se

Naturnära semesteräventyr

10

Bäversafari

10    GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR    



11

Aktiv im Urlaub
Die Umgebung von Skara 
bietet aktiven Menschen viel. 
Im ruhigen Wasser der Val-
leseen kann man baden, angeln 
oder mit dem Kanu fahren. 
Wenn Sie mehr Spannung 
mögen und das Wasser wilder 
sein soll, dann mieten Sie sich 
ein Kanu an Herrtorps Qvarn. 
Hier fliesst der Fluss Flian in 
dem es fiele Biber gibt. Warum 
also nicht mal eine Biber-Safari 
mitmachen? Wer gern wan-
dert, kann das auf  mehr als 60 
Kilometer langen, markierten 
Wegen tun. Am Hang von 
Billingen entlang erlebt man 
die schöne Natur und findet 
Aussichtspunkte und Brücken - 
von denen man zum Baden ins 
Wasser kann.
   In Varnhem und bei Flämslätt 
kann man ”künstlerische” 
Räder mieten, um damit durch 
die schöne Landschaft zu 
radeln. Lokale Künstler haben 
sie kreativ gestaltet.

Ein schönes Erlebnis 
 - Eine Pilgerwanderung  
In der Diözese von Skara gibt 
es viele schöne Wanderwege für 
Pilger. Nähere Informationen 
erhalten Sie im Internet: www.
pilgrimslederskaraborg.se

From fishing to beaver
The area around Skara is per-
fect for an active holiday. The 
lakes of  Valle offer good fish-
ing and you can also go swim-
ming and canoeing in calm 
waters. If  you want a more ex-
citing paddling in rapid-flowing 
water, you can rent a canoe at 
Herrtorps Qvarn, where you 
also can go on a beaver safari. 
   In Varnhem and at Flämslätt 
you can rent artistic bicycles 
and take a trip through the 
beautiful countryside. The bikes 
are designed by local artists.

Walk like a pilgrim
Skara is a hub of  a large 
network of  beautiful pilgrim 
routes in Skaraborg.  
For more information, 
visit www.pilgrimslederskara-
borg.se

GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR     11       
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Hitta ut hela året

På kommunens hemsida har vi samlat fritidsutbudet och tips 
på vad du kan se och göra under varje årstid. Där kan du också 
ladda ner guiden Hitta ut, som hjälper dig att finna 26 pärlor 
och grönskande överraskningar i Skara kommun. Guiden är 
uppdelad efter naturtyper: slättlandet, Vallebygden, Hornborga-
sjön och mossarna. Det finns massor att uppleva året runt.

Våren kommer med tranorna i mars. I maj står hela Vallebygden  
i full körsbärsblom, ett naturligt underverk. Hela sommaren vi-
sar den underbara naturen upp sin allra bästa sida. Även när det 
börjar bli lite kyligt och löven börjar skifta färg kan du njuta av 
vandringar och andra utomhusaktiviteter. Det finns inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder! När vintern kommer vill du kanske 
vinterfiska i någon sjö, åka skridskor på Hornborgasjön eller ta 
en skidtur på elljusspåret i Istrum. Naturen är öppen året runt!  
Läs mer på skara.se/hittaut.

Finden Sie das ganze Jahr über 
heraus 
Auf  Skaras Website haben wir das 
Freizeitangebot und Tipps dazu 
gesammelt, was in jeder Saison zu 
sehen und zu tun ist. Dort können 
Sie auch den Findguide herunter-
laden, der Ihnen helfen wird, 26 
Perlen und üppige Überraschung-
en in der Gemeinde Skara zu 
finden. Der Führer gliedert sich 
in natürliche Lebensräume: die 
Ebene, das Vallebygden, Horn-
borgasjön und die Moose.  
Es gibt viel zu erleben das ganze 
Jahr! skara.se/hittaut

Out and about all year round
On Skara’s website we have  
compiled leisure activities and tips 
on what to see and do during each 
season. There you can also down-
load the Out and About guide in 
English, which will help you find 
26 gems and lush surprises in 
Skaras surroundings. The guide 
is divided into natural habitats: 
the plain, the Valle valley, Lake 
Hornborga and the bogs. There 
is plenty to experience all year 
round! skara.se/hittaut

12    GRÖNSKANDE ÖVERRASKNINGAR    
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Hisnande historia
Amazing history / Hinreissende Geschichte

SPÄNNING 
MELLAN 
FORNTID 
OCH NUTID
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Den tusenåriga staden Skara omges av en landsbygd med mång- 
tusenårig historia, t ex gravfält och skeppssättningar. På Krönike-
brunnen på Stortorget kan du följa Skaras historia under tusen år.

Sveriges äldsta bok, Skaramissalet, har använts i Skara domkyrka på 
1100-talet. Nu finns den ena delen att beskåda på Gamla biblioteket 
och den andra i Västergötlands museums medeltidsutställning.

Spännande tolkning av forntiden
Västergötlands museum i Skara skildrar stadens och bygdens 
spännande historia. Museet är ett av Sveriges mest föremålsrika  
museer.

I utställningen Mellan is och eld på Västergötlands museum 
tolkas forntiden, då människorna först nådde våra bredd-
grader till kristendomens införande. Utställningen 
vänder sig till både barn och vuxna. Här hittar du 
fakta, föremål och spännande berättelser från 
forna tider. Utställningen låter besökaren 
ta del av de fantastiska ting som människor 
har lämnat efter sig under flera tusen år. 

Västergötlands museum visar även 
permanenta utställningar om t ex  
Skaras intressanta medeltidshistoria och  
de fantasieggande bronssköldarna.
Här hittar du också temporära 
utställningar som spänner över 
vitt skilda områden.

Missa inte att se de vackra 
bronssköldarna på museet!

Forntid, vikingatid och Sveriges äldsta bok
Begegnen Sie Vorzeit und 
Mittelalter in Västergöt-
lands Museum
In der Ausstellung ”Zwischen 
Eis und Feuer” wird das Leben 
in der Urzeit von Västergöt-
land anschaulich gemacht, 
von den ersten Menschen, 
die in unseren Breitengraden 
siedelten und bis zur Einfüh-
rung des Christentums. In der 
Ausstellung werden auch die 
18 Bronzeschilder gezeigt, die 
zu den bedeutendsten vorge-
schichtlichen Funden Schwe-
dens zählen. Zusätzlich hat das 
Museum eine Ausstellung über 
das Mittelalter.

DER KRÖNIKEBRUNNEN 
Auf  dem Marktplatz ist Skaras 
tausendjährige Geschichte in 
einer Bronzeskulptur abgebildet.

Fascinating interpretation 
of ancient times
The exhibition Between ice and 
fire at Västergötlands museum 
aims at interpreting prehistoric 
times from the time when people 
first reached our latitudes and 
settled here until the intro- 
duction of  Christianity. The  
exhibition suits both children 
and adults with fact, objects 
and fascinating stories.In ad-
dition to this, there is also an 
exhibition of  the Middle Ages.

THE WELL OF CHRONICLE
In the main square, Stortorget,  
the millennial history of  Skara is 
depicted in a bronze sculpture.

Skaramissalet

Bronsåldersfynd
14    HISNANDE HISTORIA
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Bronsåldersfynd
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Die Wikingerfrau Kata
in Skara
Hier ist Kata, die Herrin des 
Hofes, in voller Größe rekon-
struiert. Ihre Kleidung zeigt, wie 
eine Frau aus der oberen Gesell-
schaftsschicht im 11. Jahrhundert 
erscheinen konnte. Ausgestellt sind 
auch ein Reisealtar, eine wikinger-
zeitliche Axt, Perlen, Münzen und 
weitere interessante Funde aus 
den Ausgrabungen in Varnhem. 
Die Geschichte von der Wikinger-
zeit wird im Kata Gård in Varn-
hemweitererzählt.

Meet Kata the Viking woman 
in Skara
Meet Kata, the ruler of  the aristo-
cratic farm, reconstructed in full 
size. Kata’s apparel shows how an 
upper-class woman could be dres-
sed in the 1000’s. In the exhibition 
at the museum you will also find 
the portable altar, the Viking
axe, the beads, the coins and all 
the other intriguing finds from the 
excavations in Varnhem. The story 
of  Varnhem during the Viking Age 
continues at Kata Gård in Varnhem.

Möt vikingakvinnan
Kata
På Västergötlands museum 
i Skara visas de arkeologiska 
fynden från Varnhem i utställ-
ningen Kata och Kättil. Möt 
Kata, storgårdens härskarinna, 
rekonstruerad i full storlek. 
Katas dräkt visar hur en kvinna 
i samhällets övre skikt kunde 
vara klädd på 1000-talet. I ut-
ställningen på museet hittar du 
också resealtaret, vikingayxan, 
pärlorna, mynten och flera 
andra spännande fynd från
utgrävningarna i Varnhem. 
Berättelsen fortsätter sedan 
på Kata Gård i Varnhem.

Kata Gård

HISNANDE HISTORIA    15       
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Kata Gård 
Den trekantiga träbyggnaden på Kata Gård ger skydd åt ruinen
efter en privat gårdskyrka från vikingatiden. Golvet är öppet i 
mitten över kyrkoruinen som man kan gå runt och se från alla 
håll. På norra sidan ligger Katas grav med den runristade grav-
hällen. Byggnaden rymmer också utställningen Kristna vikingar 
i Varnhem. På de stora skärmarna kan du läsa om vikingatiden  
i Västergötland, om de tidiga kristna gravarna, om resorna  
västerut och om människorna som bodde här på den stora  
gården för 1000 år sedan.

Blomstrande tider för Varnhems kloster
År 1150 slog cisterciensermunkar sig ner i Varnhem, vid  
Billingens västsluttning. Ett idealiskt läge med bördig åkermark 
och tillgång till timmer, sten och friskt vatten från bergsslutt-
ningen. Munkarna byggde upp en liten klosterstad och utgräv-
ningar visar på ett avancerat vatten- och avloppssystem och 
förmodligen även kanaler för värme och ventilation. 

I slutet av 1200-talet var klosterkyrkan i Varnhem Sveriges 
största kyrkobyggnad och verksamheten blomstrade under 
flera århundraden. I samband med reformationen på 1500-talet 
upphörde klosterverksamheten och kyrkan lämnades åt sitt 
öde. Magnus Gabriel De la Gardie lät restaurera kyrkan under 
1600-talet, och det är tack vare honom kyrkan är i gott skick 
idag. Själva klosterbyggnaden fick däremot förfalla och inte  
förrän på 1920-talet började man gräva ut de gamla ruinerna. 

I museet vid kyrkan förvaras många intressanta föremål från 
de första utgrävningarna.

Kulturell pärla utöver det vanliga
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Upptäck spåren efter de kristna vikingarna på Kata Gård

Entdecken Sie Kata Gård
Ein hohes Holzdach schützt die 
offen liegenden Fundamente der 
wikingerzeitlichen Eigenkirche.  
An ihrer Nordseite liegen Katas 
Grab und der Grabstein mit 
Runen-inschrift. Im Inneren infor-
miert die Ausstellung ”Christiani-
sierte Wikinger in Varnhem” über 
die Wikingerzeit in Västergötland, 
die frühen christlichen Gräber, 
die Reisen nach Westen und die 
Menschen, die hier vor eintausend 
Jahren auf  dem grossen Bauern-
hof  lebten.

Explore Kata Gård
The triangular wooden building at 
Kata Gård provides shelter for a 
church ruin from the Viking Age. 
You can walk around and see the
ruin from all directions. On the 
north side lies the tomb of  Kata. 
On the big screens, visitors can 
read about the Viking Age in 
Västergötland, the early Christian 
tombs and westbound travels. You 
can also learn more about life on 
the large farm a thousand years ago.

VARNHEM
Den svenska

historien skrivs om
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Kulturell pärla utöver det vanliga

Birger jarls grav

 
 Blütezeit des Klosters Varn-

hem im frühen Mittelalter
Im Jahre 1150 ließen sich Zis-
terziensermönche in Varnhem, 
am Westhang des Billingen, 
nieder. Eine ideale Lage mit 
fruchtbarem Ackerland und 
Zugang zu Holz, Steinen und 
frischem Wasser von den Berg-
hängen. Die Mönche bauten 
eine kleine Stadt auf. Ende 
des 13. Jahrhunderts war die 
Klosterkirche in Varnhem das 
größte Kirchengebäude Schwe-
dens. Während der Reforma-
tion im 16. Jahrhundert wurde 
das Kloster aufgegeben und 
auch die Kirche ihrem Schicksal 
überlassen. Hundert Jahre spä-
ter ließ Magnus Gabriel de la 
Gardie die Kirche restaurieren; 
ihm ist es zu verdanken, dass 
die Kirche heute in einem so 
guten Zustand ist. Die Kloster-
anlage selbst dagegen war dem 
Verfall preisgegeben. 

The Varnhem Monastery 
flourished in the early 
Middle Ages
The Cistercian monks came to 
Varnhem in 1150. The fertile 
site on the western slope of  
the Billingen plateau was ideal 
with its access to timber, rock 
and fresh water. At the end 
of  the 13th century the mo-
nastery church was the largest 
sacred building in Sweden. 
The reformation in the 16th 
century closed the monastery 
and the church was abandoned. 
A hundred years later Count 
Magnus Gabriel De la Gardie 
paid for a restoration and it is 
thanks to him that the edifice is 
in good shape today. 

HISNANDE HISTORIA    17       
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Spännande museer att besöka!
Upplev retrovågen på Opelmuseet och Skallmeja Lantbruksmuseum, 
eller besök museerna för järnvägs- militär-, och veterinärepokerna.

Skaras eget lilla Skansen 
Granne med Västergötlands museum ligger Fornbyn. Hit har hus flyttats 
från hela Västergötland för att ge en bild av det gamla bondesamhället.  
Här finns bland annat bostadshus, missionshus, kyrka och lanthandel. 
Fornbyn är ett härligt strövområde för både vuxna och barn. Här finns 
lanthandel, café och djur. Passa också på att gå in i de små stugorna och  
se hur man levde förr.

Veterinärmuseet - en riktig pärla
Veterinärmuseet är ett annorlunda museum som är uppbyggt kring Peter 
Hernquist, Carl von Linnés lärjunge. Efter medicinstudier i Uppsala och  
Frankrike startade Peter Hernquist landets första veterinärutbildning  
i Skara 1775. Museet är inrymt i byggnaden där han levde och verkade.  
Här får du uppleva en presentation av veterinäryrkets utveckling under  
250 år med hjälp av bland annat audioguide, bildspel och filmsekvenser.  
I källarvåningen syns resterna av Franciskanermunkarnas kloster Sankta  
Katarina från 1200-talet. 

RETRO!
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Skaras Freilichtmuseum
Direkt im Anschluss an das 
Västergötland Museum liegt 
Fornbyn, ein Museumsdorf. 
Hierher wurden alte Häuser aus 
ganz Västergötland gebracht 
um den Besuchern ein Bild 
von einer alten bäuerlichen 
Gesellschaft zu vermitteln. Zu 
sehen sind u. a. Wohnhäuser, 
eine Scheune, Windmühlen, 
ein Bethaus, eine Kirche und 
ein Dorfladen. Fornbyn ist ein 
herrliches Erholungsgebiet 
sowohl für Erwachsene als für 
Kinder. 

Museum für Veterinär-
geschichte
Das Museum für Tierarztge-
schichte ist ein Museum von 
besonderer Art. Die zentrale 
Gestalt ist Peter Hernquist, ein 
Schüler von Carl von Linné, der 
die erste Tierarztausbildung
in Schweden etabliert. Das war 
im Jahre 1775. Das Museum ist 
in dem Gebäude untergebracht 
wo Hernquist einst lebte und 
arbeitete Man fühlt sich einige 
Jahrhunderte zurückversetzt, 
wenn man dieses Haus betritt. 
Im Kellergeschoss sind Reste 
des Franziskanerklosters Sankta 
Katarina sichtbar.

Skara’s open air museum
Next to Västergötlands muse-
um you will find Fornbyn. Old 
houses from the whole pro-
vince have been moved here in 
order to provide a picture of  an 
old farming society. Here you 
find cottages, a barn, windmills, 
a missionary chapel, a church 
and a country store. There is a
village store, a café and grazing 
animals. 

The Veterinary museum
This is a very special museum, 
that was founded in memory  
of  Peter Hernquist, one of
Linneaus disciples. He started 
the first veterinary school in 
Sweden 1775. The museum 
is the house where he lived 
and worked. In the basement 
is a visible remnant of  the 
Franciscanmonastery of  St. 
Catherine from the 1200s.

Fornbyn

18    HISNANDE HISTORIA
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Fornbyn

Garnisonsmuseet Skaraborg vid Axevalla hed
Området runt Axevalla hed har gamla anor som exercisplats. I 
närheten finns lämningarna efter borgen Axevalla hus, som var ett 
av landets starkaste fästen under medeltiden. Axevalla hus fick sin 
plats i den svenska historien redan på tidigt 1300-tal. Det är sedan 
dess känt som en plats där kungens män hade sin förläggning. På 
den tiden fanns här en borg omgiven av vallgravar, som år 1492
brändes av den uppretade allmogen. 1696 blev Axevalla hed sam-
lingsplats för Skaraborgs regemente och här tar militärhistorien sin 
verkliga början. Kavalleriet flyttades hit från Eggby ängar och med 
tiden uppfördes också förläggningsbaracker för soldater. Detta och 
mycket mer kan du se och lära mer om på Garnisonsmuseet Skara-
borg i Axvall. Följ den skaraborgske knekten genom historien fram 
till dagens försvar.

Centrala soldatregistret
På museet kan du också söka dina rötter i en landsomfattande 
databas med över 500 000 soldater ur den indelta armén mellan 
1682-1901.

SPÄNNANDE
HISTORIA! 

Garnisonsmuseet Skaraborg

Garnisonsmuseum 
Skaraborg
Die Heide um Axvalla diente 
früher als Exerzierplatz. In der 
Nähe befinden sich die Über-
reste der Burg Axevalla hus, die 
zu den besonders gut ausgebau-
ten, mittelalterlichen Festungen 
des Landes gehörte. Bereits im 
frühen 14. Jahrhundert erhielt 
die Burg eine wichtige Rolle in 
der schwedischen Geschichte, 
als die Männer des Königs hier 
ihr Quartier aufschlugen. Die 
moderne Militärgeschichte 
setzte 1696 ein. Das Skaraborg-
Regiment bestimmte die Heide 
in Axevalla zum Sammelplatz. 
Eine Kavallerieeinheit entstand 
und später wurden auch Unter-
künfte für die Soldaten errich-
tet. Dies und vieles mehr erfah-
ren Sie im Garnisonsmuseum 
Skaraborg in Axvall. Folgen Sie 
den Spuren des Soldaten aus 
Skaraborg durch den Lauf  der 
Geschichte bis zur heutigen 
Verteidung.      

The Skaraborg Garrison 
Museum
Axevalla House was one of  
the strongest fortresses in the 
Middle Ages. Axevalla has since 
been known as a place for the 
king’s men. In 1696 Axevalla 
became a gathering place for 
the Skaraborg regiments and 
here the military history takes 
its true beginning. The cavalry 
was set up and over time, there 
were also barracks for the army.
   This and much more you can 
see and learn more at the 
Skaraborg Garison Museum 
in Axvall, a museum dedicated 
entirely to the military in Skara-
borg, from the Middle Ages 
to our days. At the museum 
you can follow the Skaraborg 
soldier through history until 
today’s modern defense.

HISNANDE HISTORIA    19       
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Kulturväg genom Skaraborg

Utanför Falköping, Skara och Skövde hittar du ett landskap som är rikt
präglat av historien. Ett område som formats av inlandsisen och som har
bebotts ända sedan stenåldern.

Genom landskapet sträcker sig Kulturväg Skaraborg, en väg med brunvit 
skyltning som visar dig de allra bästa smultronställena som landsbygden 
utanför våra städer har att erbjuda. Här hittar du inte bara intressanta 
historiska platser, utan också härliga gårdsbutiker som tar dig närmare den 
lokala maten, konstnärer, loppisar, naturreservat med härliga promenad-
stigar, unika B&B’s och en mosaik av badsjöar. 

Välj själv hur du tar dig fram – en cykeltur från boende till boende, förbi 
blommande körsbärsträd och svalkande badsjöar eller med bil för en 
klassisk roadtrip en härlig söndag? Besök kulturvag.nu för att planera din 
runda och se vilka platser som ligger utmed kulturvägen – den är väl värd 
en omväg. Du kan också ladda ner appen Kulturväg Skaraborg.

 

Riksvapnet kröner ingången till 
gravkoret i Varnhems klosterkyrka,  
vilket minner om tidiga svenska kungar

Amundtorps skeppssättningHöjentorp

20    HISNANDE HISTORIA
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Amundtorps skeppssättning

21

Amundtorp

Höjentorps 
slottsruin

Karleby

Ekornavallen

Varnhems klosterkyrka 
och Kata Gård

Jättadalen

Hornborga 
Naturum

Gudhems 
klosteruin

Silverfallen

Högsböla 
ängar

Ladda ner 
appen

Kulturväg
Skaraborg

Kulturweg durch Skaraborg
Erleben Sie die Flügel der  
Geschichte und genießen Sie die 
fabelhafte Natur auf  dem Kultur-
weg Skaraborg. Der Weg biginnt in 
Karleby und geht an historischen 
Denkmälern und Klosterruinen 
entlang. Sie erleben den Horn-
borgarsee mit seinem reichen 
Vogelleben, fahren an Varnhem 
vorbei und durch das Vallegebiet 
mit schönen Tälern und großarti-
gen Berghängen. Der Kulturweg 
Skaraborg endet in Tidan.

Schiffssetzung Amundtorp
Das Gräberfeld besteht aus einer 
gut erhaltenen Schiffssetzung, 
Steinkistengräbern und anderen  
Steinsetzungen. Die Gräber 
stammen vermutlich aus der  
Zeit der Völkerwanderung,  
d.h. aus der Älteren Eisenzeit,  
400-500 n. Chr. 

Höjentorp 
Die Ruine von Schloss Höjen-
torp liegt im größten der sechs 
Naturreservate von Valle. Im 
Jahre 1722 brannte das Schloss 
nieder und heute sind vom  
ursprünglichen Schloss nur  
noch die Kellerruinen erhalten. 

The Skaraborg Culture Route
Feel the history and enjoy the 
magnificent scenery as you go 
along the culture route. It ranges 
from Karleby, passing ancient 
monuments and monastic ruins. 
Then on to Lake Hornborga 
with its rich bird life and through 
the Valle region with its beautiful 
valleys and spectacular mountain 
slopes, ending in Tidan.

The Amundtorps stone ship 
The burial ground consists of  a 
well-preserved stone ship, stone 
circles and various other stone 
constructions. The graves are 
probably from the migration 
period in the older Iron Age 
(400-500AD).

Höjentorp (the ruin castle)
In the largest of  the six Valle 
nature reserves lie the ruins of  
the old Höjentorp castle, dating 
back to the 1200s. The castle 
burnt down in 1722 and all that 
remains are the cellar ruins. 

Vaholms brohus, Tidan
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Vaholms Brohus,
Tidan
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Vallevägen - the Valle Way
Visit artists and craftsmen along 
the Valle Way - the most scenic 
road in the world! Here are many 
entrepreneurs of  various kinds 
who are happy to show you their 
activities in the beautiful Valle 
area.

Events
The Valle Weekend, the Valle 
hike and the Valle Baroque music 
festival are three recurring events 
in spring and summer which will 
give you the urge to come back 
for more.

22    STORSLAGET I DET LILLA

Vallevägen - der Valle -Weg
Besuchen Sie Künstler und
Kunsthandwerker entlang den 
ValleWeg - die schönste Straße 
derWelt! Hier sind viele Unter-
nehmerverschiedener Art, die 
Ihnen ihreAktivitäten im schönen 
Vallegebiet gerne zeigen.

Veranstaltungen
Das Valle-Wochenende, die 
Valle-Wanderung und das Valle-
Baroque-Musikfestival sind drei 
wiederkehrende Veranstaltungen 
im Frühling und Sommer, die  
Ihnen den Drang geben werden, 
für mehr zurückzukommen.

Vallevägen

Besök konstnärer och konsthantverkare utmed Vallevägen 
- världens vackraste väg! Här finns många entreprenörer av 
olika slag som håller öppet och visar sina verksamheter i vackra 
Vallebygden.

Vallebygden sjuder av entreprenörsskap
Vallevägen är en förening av entreprenörer i vackra Valle. 
Här finns  konstnärer, gårdsbutiker, caféer och flera Bed 
& Breakfast med personlig och individuell charm. 
Ett trettiotal småföretagare med skiftande verksamheter 
har gått samman i föreningen Vallevägen – världens vack-
raste väg. Genom föreningen hjälps de åt att synliggöra 
Vallebygden och ta hand om de besökare och turister som 
kommer för att upptäcka området på bästa sätt. 

Trevliga evenemang i Valle
Vallehelgen, Valle vandring och Valle Baroque är tre  
återkommande arrangemang under vår och sommar  
som garanterat ger mersmak!

Smakfullt gårdsbutik Galleri Murat
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Storslaget i det lilla
Magnificent in minor / Großartig im Kleinen

UPPTÄCK 
SKARAS 
BULTANDE
HJÄRTA
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Skara domkyrka

Der prächtige Dom
Der Dom ist das Symbol für 
Skara. Bei der Renovierung im 
Jahr 1999 wurden die Mauer-
reste von der Kirche des 11. 
Jahrhunderts gefunden. Der 
Dom erhielt sein heutiges go-
tisches Äußeres in den Jahren 
1886-1894 durch den Architek-
ten Helgo Zettervall. Vom 
einzigartigen Interieur ragen 
das Soopsche Grabmahl und 
Bo Beskows hübsche Glasmo-
saikfenster heraus.

The Cathedral 
The Cathedral is located in the 
heart of  Skara, and is the pride 
of  the city. During the 1999 
renovation, the wall remnants 
from the 11th century were 
found. The current Gothic 
design dates back to the 1886-
1894 restoration lead by archi-
tect Helgo Zettervall.
The furnishings are unique and 
include the Soop Mausoleum 
and Bo Beskow´s beautiful 
glass mosaic windows.

Domkyrkan ligger i hjärtat av Skara och är stadens stolthet. Den 
första kända domkyrkan invigdes omkring 1150 men man förmo-
dar att det fanns en stavkyrka här innan dess. Krig och  bränder har 
härjat domkyrkan under seklernas lopp men den har aldrig raserats 
helt. Vid renoveringen 1999 fann man murresterna från 1000-talets 
kyrka. Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil under åren 1886-
1894, arkitekt var Helgo Zettervall. Inredningen är unik med bland 
annat Soopska gravmonumentet och Bo Beskows vackra glasmosaik-
fönster.

Under valven i Skara domkyrka
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Stolt järnvägstradition
Runt 1930-talet, när järnvägstrafiken var som livligast, kunde 
man åka tåg från Skara i fem olika riktningar. Museibanan 
Skara-Lundsbrunn håller Skaras stolta järnvägstradition vid 
liv. I det gamla rundlokstallet finns ett järnvägsmuseum 
där lok, vagnar, gamla foton och diverse prylar är bevarade  
i autentisk miljö. Museet brukar vara öppet när ångloken 
rullar. Skara-Lundsbrunns Järnvägar ser till att gamla fina 
ånglok och vagnar tuffar fram i det vackra landskapet kring 
den smalspåriga järnvägen mellan Skara och Lundsbrunn.

Eisenbahnnostalgie
Um 1930, als der Bahnverkehr 
boomte, konnte man von Skara 
aus mit dem Zug in fünf  ver-
schiedene Richtungen fahren. 
Die Museumseisenbahn Skara 
– Lundsbrunn, bewahrt Skaras 
stolze Tradition und lässt 
schöne alte Dampflokomotive 
und Eisenbahnwagen auf  der 
Schmalspurstrecke durch die 
faszinierende Landschaft zwi-
schen Skara und Lundsbrunn 
schnaufen.

Proud rail tradition
Around the year 1930 when rail 
traffic was height, it was pos-
sible to ride the rails from Skara 
in five directions. This proud 
tradition is kept alive by the 
Museum Line Skara–Lunds-
brunn who runs the old trains 
through the lovely countryside 
between Skara and Lunds-
brunn.

Tågsläpp!Ångtåg på sträckan Lundsbrunn–Skara
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Skön småstadskänsla
Under medeltiden hade Skara sin storhetstid och betraktades som en stor 
stad med sina 800 invånare. I dag är Skara en idyllisk småstad med nära 
19 000 invånare. Perspektiven ändras men en stor del av den medeltida 
karaktären har bevarats.

Skaras funktion som skolstad, biskopsäte och kulturturistiskt  
centrum lever vidare sedan medeltiden, även i gatunamn som  
Gråbrödragatan och Klostergatan. I Skara finns en skön småstads-
känsla med små caféer och butiker med personlig service. Här är 
det nära till det mesta! Handelsutbudet i den gamla stadskärnan har 
också kompletterats med två handelsområden som finns vid Skaras  
norra och södra infarter. 

Kanske kommer du också att träffa på Gruffe, Skaras egen maskot, 
som skapats av Skaraförfattaren Inga Holm.

Großartig im Kleinen
Im Mittelalter galt Skara mit 
seinen 800 Einwohnern als eine 
große Stadt. Heute – mit fast 
19.000 Einwohnern – ist Skara 
eine idyllische Kleinstadt. Die 
Perspektiven ändern sich, doch 
vom mittelalterlichen Charakter 
der Stadt ist noch vieles erhal-
ten, z.B. der prächtige Dom im 
Zentrum. Und das Straßennetz 
rund um den Dom trägt noch 
immer mittelalterliche Züge. 
Skaras Position als kulturell-
touristischer Anziehungspunkt 
ist heute stärker denn je.

Magnificent in minor
Already in the Middle Ages 
Skara had its heyday and was 
regarded as a big city with its 
800 inhabitants - today almost 
19.000 – Skara is a cozy small 
town. Perspectives changes, but 
much of  the medieval character 
has been preserved, such as 
the cathedral and the medieval 
street network. Skara´s role as 
a cultural and historical hub is 
even stronger today. 

Älgen Gruffe kan dyka upp lite här och var
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Kulturupplevelser på historisk mark
Skara har fin kultur och rik historia, och erbjuder ett generöst utbud 
av kulturevenemang. Under sommaren är det också gott om festlig-
heter och arrangemang och turister är alltid välkomna att vara med. 

Sveriges största privata samling 
Konsthallen vid Jula Hotell & Konferens rymmer en stor  
privat samling av stora svenska konstnärer. Främst verk av  
Anders Zorn men även av Bruno Liljefors, Carl Larsson, 
Jenny Nyström med flera. Samlingen består av ett 30-tal  
verk och är tillgänglig för allmänheten året runt. 

Kulturerlebnisse auf  
historischem Boden
Skara lädt mit reicher Kultur 
und bewegter Geschichte ein. 
Im Sommer finden zahlreiche 
Feste und Veranstaltungen 
statt, Besucher sind dabei 
stets willkommen mitzufei-
ern. Musik, Theater, Literatur 
und Kunst sind  etwas von 
dem, was Sie in Skara erleben 
können. 

Die Kunsthalle im Hotel Jula 
enthält  eine grosse private 
Sammlung von Gemälden, 
vor allem Werke von Anders 
Zorn aber auch von Bruno 
Liljefors, Jenny Nyström und 
anderen. Die Sammlung be-
steht aus etwa 30 Gemälden 
und ist das ganze Jahr für das 
Publikum frei zugänglich.

Cultural experiences on 
historic ground
Skara enjoys a superb culture 
and a rich history. During 
the summer there are lots 
of  festivals and events, open 
to tourists to join in. Music, 
theatre, literature, film and art 
are among the things you can 
experience in Skara.

The Art Gallery at the Jula 
Hotel has a large private  
collection of  paintings.  
Above all works by Anders 
Zorn and Bruno Liljefors, 
Carl Larsson but also by 
Jenny Nyström and other 
painters. The collection, con-
sisting of  about 30 paintings, 
can be viewed by the public 
all year round.
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Zornutställning på Jula Hotell & Konferens
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Galleri AK Medin Konstupplevelserna sträcker sig ända in i hotellrummet
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Stochampionatet, Hästivalen

och westernridning är några av 
höjdpunktena under året.

Vilans fritidsområde - mitt i stan!

Friluftsbad
I Valleområdet, öster om Skara, finns många fina och 
populära friluftsbad, med bryggor att hoppa från och gröna 
ytor att sola och leka på. För den som vill bygga sig ett litet 
sandslott så kantas baden av små sandstränder. För den 
äventyrlige finns det många små undanskymda badplatser 
utmed sjöarnas stränder att upptäcka.

Välkommen till friluftsbaden på Flämslätt, Näs och 
i Vingsjön.

Vilan - ett komplett fritidsområde
Vilan är en modern och komplett anläggning för motion 
och fritid. På fritidsområdet finns utomhusbad, simhall, 
idrottshall och en ishall som är öppen året runt. Här finns 
även natur- och konstgräsplaner samt friidrottsbanor. Om 
du gillar hög fart så ska du testa den 63 meter långa vatten-
rutschbanan. Utomhus finns en härlig relax med möjlighet 
till solrum, panoramabastu, bubbelpool och varm källa.

. 

Sportcamp auf dem  
Freizeitgelände Vilan
Der Großteil der Sportanlagen 
von Skara liegt in Vilan. Hier fin-
den Sie eine Sporthalle, Fußball-
plätze, ein Leichtathletikstadion, 
ein Hallenbad, einen beheizten 
Außenpool, einen Whirlpool im 
Freien und eine Eishalle.

Vilan - A complete leisure area
Vilan is a modern and complete 
facility for exercise and leisure. It 
has an indoor swimming
pool, sports center and ice rink, 
which is open all year round. 
There are also natural and arti-
ficial turf  pitches and athletics 
tracks. If  you like high speed, 
then you should try the 63-meter-
long water slide. You can also 
enjoy utdoor pools and a relaxa-
tion area. 

Fina friluftsbad!

Vilan

Gott om sport och bad
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Coola vattenäventyr och fartfyllda åk 

Skandinaviens största vattenpark
Sommarland är Skandinaviens största vattenpark med roliga  
vattenaktiviteter för hela familjen. För de mindre äventyrarna  
finns Sagopoolerna och Kottelagunen. För de större och lite mer våg-
halsiga finns bland annat attraktionerna Snake Pit, Cobra och Big Drop, 
med hela 21 meter fritt fall. Vågpoolen är nordens största, med en lång 
härlig strand. Utöver vattenlandet finns tivoli, gocart, vattenskidor och 
imponerande dykshower. Sommarland har en egen camping med stugor 
och campingplatser precis intill parken för dig som vill övernatta och 
bada lite mer!

Skandinaviens grösstes
Bade-Paradies
...mit lustigen Wasseraktivitäten 
für die ganze Familie. Die vielen 
Schwimmbecken sind mit ange-
nehm warmem Wasser gefüllt  
und laden zu ganz viel Spass ein. 
Der Vergnügungspark ist ein Ort 
für alle, die Spass ohne Ende 
suchen – lassen Sie die Kicher-
muskeln in den vielen Achter-
banen los.

Scandinavia’s largest  
water park 
...with fun water activities for 
the whole family. For the small 
adventurers are Sago pools and 
Cone Lagoon. For the bigger 
and a little more reckless there is 
Big Drop, a full 21 meters free 
fall. The wave pool is the largest, 
1500 square meters with 60 m of  
beachfront. 
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Åkattraktion på Skara Sommarland

Gokart

100 000
GLASSKULOR
äts på Sommarland 
varje säsong!
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Evenemang och goda tradtitioner
Att Skara är en levande småstad märks inte minst på den uppsjö av evenemang som 
erbjuds invånare och besökare året om. Här finns något för alla smaker, för alla åld-
rar och allt som oftast är evenemangen helt gratis. Bland de stora sportevenemangen 
finns Stochampionatet, Sommarlandscupen och cykeltävlingen Tre Berg.  
Det vimlar av kulturaktiviteter under hela året, t ex sommarteatern, kulturveckan och 
filmfestivalen. Sedan kommer julen med den fantastiska tomteparaden. Och som 
pricken över i:et – den flerhundraåriga traditionen med julefridens utblåsande.

Sommarland  LiveCykellopp i Skara centrum StoChampionatet

30    STORSLAGET I DET LILLA
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JULA ÄVENTYRSGOLF
I Skara finns Sveriges största 
äventyrsgolf  med böljande 
banor i mästerskapsklass. Här 
kan du finslipa din puttnings-
teknik i fin miljö – banan har 
bäck, vattenfall, natursten från 
Kinnekulle och den är upplyst 
för dig som vill spela kvällstid. 
Det här är en bana för hela 
familjen, där längsta hålet är 
på hela 40 meter! 

.

FLÄMSLÄTT
Vackert beläget bland sjöar, 
ängar och mjuka kullar åter-
finns stiftsgården Flämslätt. 
Här ligger Skaras mest  
populära badplats med 
sandstrand, stor kuperad 
gräsyta, badbryggor och ett 
avgränsat grunt område för 
de små barnen. 
Från Flämslätt utgår också 
flera vandringsleder och på 
våren anordnas Valle 
Vandring.

FISKE

Gädda, braxen, id eller färna? 
Alla finns de och ännu fler i de 
olika fiskevattnen kring Skara. 
Möjligheterna att utforska din 
fisketeknik är många. Hyr en 
roddbåt ena dagen och njut av 
lugnet på sjöarna, medan mid-
dagen lurar under ytan. Nästa 
dag kan du utmana fiskarna 
i strömmande vatten på mer 
otillgängliga och spännande 
platser. 

BÄVERSAFARI
Bäversafari på Herrtorps 
Qvarn är ett stämningsfullt 
sätt att komma nära natu-
ren. Upplev spänningen 
när kanoten glider med-
ströms fram i solnedgången, 
förbi bävertillhållen. Safarin 
lämpar sig för sällskap och 
barnfamiljer med något 
äldre barn.

OPELMUSEET
Gillar du gamla bilar och 
kanske allra helst Opel, är 
detta museum ett måste. 
Här finns ett drygt tjugotal 
Opelbilar, de flesta mycket 
välbehållna och välpolerade 
medan andra är i slitet 
originalskick. En Opel 
Kadett -36 är allra äldst i 
utställningen. Opelmuseet är 
en del av Retrovägen mellan 
Göteborg och Skaraborg.
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PILGRIM FÖR EN DAG
Mellan Varnhem och Horn-
borgasjön går en mycket 
vacker pilgrimsled där du 
kan vandra samma väg 
som pilgrimer gjort genom 
århundraden. Efter en stig-
ning kommer du upp på en 
platå med en sagolik utsikt 
över Hornborgasjön. Leden 
går sedan genom både skog 
och ängsmarker i ett  
böljande landskap.
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AMUNDTORPS 
SKEPPSSÄTTNING

Amundtorps gravfält ligger 
på Billingens västsluttning 
strax utanför Varnhem. 
Den består av en välbevarad 
skeppssättning, domarringar 
och olika typer av sten- 
sättningar. Gravarna här-
stammar troligen från folk-
vandringstiden, det vill säga 
äldre järnålder 400-500 e Kr. 

ORE BACKAR
Vill du uppleva en här-
lig plats som gjord för en 
picknick, ska du åka till Ore 
backar. Här spelades en del 
av den första Arnfilmen in. 
Vandra längs rullstensåsen 
genom vacker lövskog, bitvis 
med utsikt över sjön. Längst 
ut på den 3,5 km långa vand-
ringsleden väntar ett fågel-
torn där du kan uppleva det 
rika fågellivet.

NATURUM  
HORNBORGASJÖN
Vid Hornborgasjöns östra 
strand ligger en riktig pärla 
för den som gillar natur och 
djurliv. Ett besök på natu-
rum Hornborgasjön kan 
ge nya kunskaper om arter 
du inte visste fanns och en 
fantastisk naturupplevelse. 
Ta en tur ut på gångbroarna 
mot vattnet och se solen gå 
ner över sjön. En vy som 
garanterat etsar sig fast.

DÖDISGROPAR I 
ÖKULL
Har det landat stora rymd-
farkoster här? Nej, det är 
inlandsisens häftiga framfart 
som har skapat dessa fantasi- 
eggande jättegropar i natur-
reservatet Ökull. Gå ner i 
groparna och du kommer 
märka att i några av dem 
är himlen det enda du ser. 
Groparna ligger på prome-
nadavstånd från Varnhems 
centrum.

JÄTTADALEN

Denna plats bjuder på 
en strapatsrik och ganska 
ansträngande klättring där 
du blir rikligt belönad när 
du nått toppen. Utsikten är 
magnifik över Vallebygden 
med sin mosaik av sjöar, 
lövskogar och hagmarker. 
Långt bort i fjärran ser du 
Kinnekulle. Packa matsäck-
en och unna dig en riktigt 
god fika när du kommit 
fram.

HÖJENTORP
Höjentorp-Drottningkullen 
är Valles största natur-
reservat. Här omsluts du 
av grönska från alla håll. 
Böljande kullar med rams-
lök och skogsbingel, med 
grönskande tak av lindar. 
När Linné besökte ruinerna 
av det slott som en gång 
stått här, konstaterade han 
att detta slott ”stått så här-
ligt att dess like näppeligen 
givits i landet”.
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GRÖNSKANDE
ÖVERRASKNINGAR
Skara är en grön och lum-
mig oas med många ståtliga 
träd, inte minst i Botan, som  
Linnélärjungen Peter Hern-
quist grundade.
Gröna överraskningar finns 
också på andra platser i 
vår stad. Eller vad sägs om 
korkalm, japansk magnolia, 
gullbrokig rödask och röd 
kastanj? 

STADSVANDRING
Att besöka Skara är att lära 
känna en viktig del av vår 
historia. I Skara är det lätt 
att hitta. Domkyrkan ligger 
i centrum och ut från den 
går gatorna likt ekrarna 
i ett hjul, precis som det 
gjorde på medeltiden. Hämta 
foldern ”Stadsvandring” på 
turistbyrån. Sommartid hålls 
också populära organiserade 
stadsvandringar med guiden 
Barbro Olofsson.

STORSLAGET 
I DET LILLA
Upptäck Skaras konst och 
arkitektur genom att följa 
förslagen i foldern Tema-
vandringar som finns att 
hämta på Turistbyrån och på 
skara.se. 

Du får se konst, skulpturer, 
statyer och vacker arkitektur 
i vår fina gamla stad!

BARNVANDRING
I Skara finns massor att 
upptäcka för barnfamiljer. 
Spring ett varv runt Krönike-
brunnen så har du rest tusen 
år i tiden. Se hur riddaren 
slåss mot drakar långt upp i 
Sparaborgens torn. Ta sedan 
en lekpaus i Olins park eller 
vid Västergötlands museum. 
I Fornbyn kan du uppleva 
hur barn levde förr.

HISNANDE HISTORIA
På tusen år hinner mycket 
hända! Krönikebrunnen 
och Frihetsstenen minner 
om spännande och viktiga 
händelser, som slaveriets 
avskaffande 1335.
Medeltiden är alltid närva-
rande i stadsmiljön, men här 
finns spår från de flesta epo-
ker. Försvunna slott, kloster, 
kyrkor och källor markeras  
på olika sätt i stadsrummet.

STEN – FRÅN MEGA-
LIT TILL CEMENT
Här finns allt från hitfors-
lade megaliter till gotiska 
mästerverk och nyskapande  
cementdetaljer. Våra platå-
berg har varit en inspira-
tionskälla, förutsättning och 
resurs sedan urminnes tider. 
Men här finner du även 
inslag av sten från andra 
delar av landet som nu utgör 
självklara inslag i gatubilden.

TEMA-
VANDRINGAR
med guide eller
på egen hand
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KOM 
OCH ÄT!

Broschyren är producerad 2018 av Skara kommun. 

Foto: Jesper Anhede, Skaraborgsbild, Skara Sommarland, 

Axevalla travbana, Roger Borgelid, Fredrik Wikman, 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar, Mårten Bergkvist, Next 

Skövde, Claes Jacobsson, Carla Karlsson, Janne Andersson, 

Mostphotos, Västarvet, Marie Beckman, Skara kommun.
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I Skara finns många trevliga restau-
ranger och caféer med avslappnad 
och hemtrevlig miljö. 

Här kan du välja att äta i klostermiljö, 
på pensionat, i en gammal kvarn, 
bland konstverk av Zorn eller med 
magnifik utsikt över Hornborgasjön. 
 
 Smaklig spis!
 www.skara.se/turism 

Bordet står dukat på glasverandan, Fredriksons pensionat
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Skara Turistbyrå

Telefon +46 (0)511-325 80, Fax +46 (0)511-325 85
E-post: turistbyran@skara.se
Besöksadress: Biblioteksgatan 3, 532 30 Skara
Postadress: 532 88 Skara
www.skara.se/turism

Följ gärna skaraturistbyra på Facebook och Instagram!

Infopoints 
Västergötlands museum, Stifts- och landsbiblioteket,  
Skara Stadshotell, Skara Sommarland, Skara domkyrka,  
Jula hotell, Vilans fritidsområde, Flämslätt, Veterinär-
museet och Herrtorps Qvarn

Sommartid kan du även besöka vår filial i Ryttaregården 
vid Varnhems klosterkyrka. 

InfoPoint


