CYKELTUR STENUM-TUBBETORP 15 KM

Välkommen på en 15 km lång cykeltur i Skara kommun. Utflykten tar dig genom ett blandat skogs- och kulturlandskap. Trakten har varit bebodd under lång tid, vilket bl a märks på
alla lämningar från brons- och järnåldern. Du passerar även Stenums kyrkby och herrgården
Tubbetorp som båda är kända från medeltiden. Startpunkt är Skara Stadshus vid Domkyrkan.
Den lättrampade leden är omarkerad. Se detaljerad beskrivning på nästa sida!
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LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar motsols. Turen är inte skyltad eller
snitslad. Vägen mellan Stenums kyrka och Örnsrovägen (norr om Tubbetorp)
är grusväg; i övrigt går turen på asfalt. Grusvägen kan vara mjuk i tjällossningstider. Om man cyklar med barn får man ta det försiktigt längs Stenumsvägen,
där hastigheten tyvärr kan vara hög.

Strax efter E20, vid Marie Kyrkogård, svänger du höger in på
Stenumsvägen skyltad STENUM
4. Efter ett par hundra meter passerar du Skaras begravningsplats
för sällskapsdjur, samt startpunkten
för Tempelbackastigen, en cirka
två kilometer lång promenadstig
som iordningställdes 2000 – 2001.
För vandraren finns också Götala
natur- och kulturstig, som går förbi
Götala herrgård och genom gammalt kulturlandskap.
Snart öppnar sig en fyra kilometer
lång raksträcka framför dig. Här
går även cykelleden Västgötaleden.
Trampa på i lugn takt, men se upp
för trafiken.
De första kilometrarna går genom
ett fornlämningsrikt område, med
många järnåldersgravar. Några
hundra meter till höger (väster) om
vägen hittades år 1880 den 1500 år
gamla Djurgårdsängsskatten, med
många guld- och silverföremål.
Efter den långa raksträckan kommer du till en karakteristisk byggnad tätt intill vägen: Stenums f d
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missionshus och affär, byggd 1905.
Sedan svänger du vänster mot 7
AXVALL och STENUM.
Nu följer du den gamla bygatan
österut. Stenums kyrkby är ursprungligen från medeltiden, men
förändrades mycket i samband med
laga skiftet. Byn består idag av ganska gles bebyggelse, i ett småbrutet
jordbrukslandskap med ålderdomlig karaktär. Marken är, som namnet
anger, mycket stenig och trakten är
full av gärdesgårdar.
Cirka ½ kilometer efter affären
kommer du fram till Stenums kyrka,
som tillsammans med f d folkskolan och lärarbostaden bildar
ett ovanligt tydligt och väl bevarat
”sockencentrum”. Själva kyrkan
blev i det närmaste helt nybyggd
1867.

Huvudbyggnaden fick sitt yttre
utseende på 1890-talet. Herrgården i övrigt är betydligt äldre; två
flygelbyggnader och ett magasin är
från 1700-talet medan två mindre
flygelbyggnader kan vara så gamla
som från 1500-talet.
Efter herrgården passerar du Götalabäcken, cyklar genom Tubbetorps
allé och kommer fram till Örnsrovägen, ”gamla Skövdevägen”.
Där svänger du vänster upp på
den större vägen (försiktigt) - men
efter bara några få meter höger in
på en liten grusväg. Efter bara 250
m korsar du nya cykelvägen mellan
Skara och Axvall. Sväng vänster in
på den. Nu är det bara att trampa
på västerut, ca 3.5 km, på den raka
och asfalterade cykelvägen innan du
passerar under E20 i en tunnel och
är tillbaka i Skara igen.

Precis före kyrkan svänger du vänster, mellan grindstolparna och in
på grusväg skyltad 4 Tubbetorp.
En smal och slingrande liten väg,
som går genom skog och hagar med
fornlämningar från brons- och järnåldern. Denna fina cykelväg följer
du i cirka fem kilometer.
Tubbetorps herrgård kommer du
fram till då landskapet öppnar sig.

TRYCKÅR 2020

Från Skara centrum kör du på cykelväg längs Skolgatan och Axvallagatan österut, och vidare under
E20.

