
Megalitvägar i Falköping: Vandringsslinga (3,5 km) 

Välkommen på upptäktsfärd bland Falköpings gånggrifter och 
fornlämningar! Vandringsslingan är 3,5 km lång, med en 
extraslinga på Södra Bestorp, som utökar promenaden till 5 km, 
för den hågade. Att så många megalitgravar finns bevarade 
inne i staden är helt unikt. De flesta fornlämningar, som du 
möter på vandringen, är gånggrifter, som byggdes och 
användes för ca 5500-5000 år sedan under mitten av 
bondestenåldern. 
1. Gånggrift på Westerbergsgatan 3. Gånggriften ligger inne

i en trädgård, så visa hänsyn. (Falköping 24:1)
2. Gravhögen Karl Botvids kulle är från bronsåldern eller

järnåldern (ca 2000-3000 år gammal). Gravhögen ligger mitt
inne i kvarteret, men syns väl från Botvidsgatan. (Falköping
23:1)

3. Lusthushögens gånggrift (Falköping 19:1)
4. Ängshögens norra gånggrift på Torstensonsgatan 38

ligger inne i en trädgård, så visa hänsyn. (Falköping 8:1)
5. Ängshögens södra gånggrift ligger på en halvö ut i

korsningen Scheelegatan-Torstensonsgatan. Falköpings
stad hade önskat att ta bort gånggriften när man byggde
korsningen 1909, men fick nej av Vitterhetsakademien, så
gatorna fick svänga runt gravkammaren. Se upp när ni
korsar Scheelegatan. (Falköping 9:1)

6. Trädgårdens gånggrift på Rangatan 7. Gångriften ligger
inne i en trädgård, så visa hänsyn. (Falköping 11:1)

7. Ängskullens gånggrift i Kung Rans park visar hur anonym
en gånggrift kan vara när takblocken är borta med den
omgivande högen är bevarad. (Falköping 12:1)

8. Stensättning i Kung Rans park. Denna och de två
följande stensättningarna är från järnåldern (ca 1000-2500
år gamla). (Falköping 12:2)

9. Stensättning vid Ranliden (Falköping 17:1)
10. Stensättning vid Kung Rans väg. Besöks av den som är

extra hågad. (Falköping 35:1)
11. Gånggriften Gläshall eller Kung Björns grav (Falköping

18:1)

12. Hällkistan vid Danska vägen ligger på en brant kulle på
gatans norra sida och är ca 4000 år gammal. Besöks av
den som är extra hågad. Se upp när ni korsar Danska
vägen. (Falköpings västra 11:1)

13. Kapellsgårdens gånggrift. Gångriften ligger inne i en
trädgård, så visa hänsyn. (Falköpings västra 5:1)

14. Bestorpsdösen. Graven är samtida med gånggrifterna,
men har en annorlunda konstruktion, som kan betecknas
som polygonaldös eller stordös. Dösen ligger i direkt
anslutning till en trädgård, så visa hänsyn. Hör till
extraslingan på Södra Bestorp. (Falköpings västra 7:1)

15. Gånggriften Drakarör. Hör till extraslingan på Södra
Bestorp. (Falköpings västra 4:1)

16. Vägvisarsten från 1918, vilken tidigare stått 1 km västerut
vid Gamla Göteborgsvägen. (Falköpings västra 3:1)

17. Gånggriften Kyrkerör (Falköping 28:1)
18. Ballerstenen (Falköping 29:1)
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