
Megalitvägar i Falköping: Cykelslinga (22 km) 

Start vid Falbygdens museum. 

1. Ballersten och gånggriften Kyrkerör
(Falköping 28:1 och 29:1)

2. Luttra gånggrift och Knaggårdens gånggrift

Luttra gånggrift har en mycket karaktäristisk profil och har

använts som symbol för bl.a. Falbygdens museum och

Falköpings Tidning. Den intilliggande Knaggårdens

gånggrift grävdes ut 1863. En nygjord C14-datering av ett

kranium visar att gånggriften byggdes 3500-3300 f.Kr.

(Luttra 15:1 och 16:1)

3. Lockagårdens gånggrift i Synnerål
Gå på åkerrenen ut till gånggriften. (Slöta 24:1)

4. Hokällan

Hokällan vid Ållebergs änne ger vatten året om.

5. Agnestads kyrkoruin och gånggrift

Ruin efter en tidigmedeltida rundkyrka, som var

sockenkyrka i Agnestads socken (senare kallad Falköpings

östra socken). Om ni går till gånggriften så följ åkerkanten

om åkern har gröda. (Karleby 4:2 och 3:1)

6. Ännagårdens gånggrift
(Karleby 35:1)

7. Rangvalds grav m.fl. gånggrifter
Norr om Karleby kyrka ligger fyra gånggrifter på rad. Den

sydligaste, Klövagårdens gånggrift, grävdes ut 1872. Den

andra från söder, Rangvalds grav, har med sina 17 m

Sveriges längsta gravkammare. Den tredje, Logårdens

gånggrift, grävdes ut 1874. (Karleby 57:1-60:1)

8. Utbogårdens gånggrift

På höger sida om vägen ligger en gånggrift med en

karaktäristisk nyckelsten. (Karleby 76:1)

9. Utbogårdens hällkista
Tar man vägen ner förbi handelsträdgården och över en

stätta så kommer man till Utbogårdens hällkista. Denna

stora gavelhålshällkista är 4000 år gammal och grävdes ut

1874. (Karleby 71:1)

10. Lovene kyrkoruin
Ruin efter en romansk kyrka med rakslutet kor. Grävdes ut

1969. (Karleby 77:2)

11. Gånggriften Elins sten
Här ligger en gånggrift intill vägen på vänster sida. Graven

grävdes ut 2006. (Karleby 82:1)

12. Djupadalen i Karleby

Ett vackert och geologiskt intressant naturreservat i dalen,

som bäcken bildat.

13. Hopamarken
Alvarmark, hedmark, orkidékärr m.m.

14. Lilla Sikagårdens gånggrift

(Falköpings västra 12:1)

15. Gånggriften Hjälmars rör
Flera utgrävningar på 1990-talet. (Falköping 3:1)

16. Åttagårdens gånggrift (Falköping 4:1)

17. Fredriksbergs hällkista vid Skytten
Grävdes ut 1973. (Falköping 5:2)
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