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Karstorps Säteri ligger precis i utkanten av Skövde, strax intill Karstorpssjön inbäddad i lum-

mig grönska. Säteriet har en spännande historia. Här har det genom åren bott bland annat 

adelsmän, lagmän, vägmästare, häradshövdingar, ryttmästare, grosshandlare, fabrikörer, 

riddare och majorer. Ja, till och med grevar och baroner! På 1700-talet betecknades gården 

som säteri. Under 1800-talet var det frälsesäteri med tegelbruk och kvarn. 1965, startades 

verksamheten som kursgård. Därefter har Karstorps Säteri utvecklats till ett hotell med in-

riktning på konferenser och hyrs ofta ut för stora fester och bröllop. 

Här gick MOG West höstmöte av stapeln. På fredagseftermiddagen började 21 bilar komma 

in och de 41 deltagarna intog sina rum för att sedan gå till den väntade middagen. 

Deltagare: 
Anders o Anita Åkerstedt Styrbjörn o Berit Lyberg  

Bertil o Irene Elofsson  Börje Andersson o Carin Holmstrand  

Carl-Henric Andersson o Katharina Karlsson   Christer o Angela Liljenberg  

Christer o Marie Törnqvist  Claes Leveau o Sonja Pedersen   

Dag o Ingalill Köhlqvist Finn Dahlén o Monica Hörberg  

Göran Widfeldt Hans o Birgitta Werner  

Hans-Erik Asplund o Laila Johansson  Håkan o Christina Nilsson    

Ulrik o Ingemo Orstadius  Jonny Gustavsson o Siv Winberg   

Mats Johansson o Ann Hedström  Ola o Unni Söderpalm   

Tina Bublies o Nicke Eriksson  Ulf o Inger Nilsson  

Uno o Ywonne Eriksson 

Efter middagen kåserade författaren Erik Andersson om namnen på de orter och byar vi un-

der lördagen och söndagen skulle komma att passera och hur de under åren förändrats. 

Därefter följde en livlig frågestund och nogging. 

 

På lördagen gick färden först mot Ekornavallen, som är ett fornlämningsområde från stenål-

dern, bronsåldern och järnåldern, ett helt gravfält, med väl bevarade gånggrifter, hällkista, 

gravröse, ett flertal runda stensättningar, bautastenar, och två domarringar. Människor har 



använt Ekornavallen som begravningsplats i mer än 4000 år. Detta område har troligtvis 

även använts som kultplats. Vissa av fornlämningarna har restaurerats. 

Nästa anhalt var Gudhems klosterruin, ett nunnekloster som ursprungligen tillhörde den 

äldre Benediktinorden men övergick senare till Cisterciensorden. Klostret grundades 1161 

och varade till 1529. Därefter gick färden vidare för lunch med utsikt hos Ållebergs segelflyg-

klubb. 

Åsle tå blev nästa anhalt som är Sveriges största bevarade bebyggelse av backstugor. Här 

finns också lantbruksmuseum, kvarn, smedja och en skiftesladugård. "Tån" var från början 

namnet den allmänning i de svenska byarna där kreaturen vattnades och hölls. Med tiden 

fick de "obesuttna", de som inte ägde en egen gård, bygga sig stugor på denna allmänning. 

Här fick vi lära oss mer om 1700-1800-talets fattig-Sverige med de autentiska interiörerna 

och ta del av tåarnas gripande levnadsöden genom flera gamla berättelser. Vissa stugor var 

bebodda ända in på 50-talet. 

Färden gick vidare till Kungslena kyrka, en vacker kyrka med sina specifika torn och vackra 

målningar. Den har en spännande bakgrund med medeltida rötter och byggdes under 1200-

talets förra hälft. Där mötte en dam upp iklädd tidstypiska kläder som berättade om kyrkans 

förändring från katolsk tid till vår kristna. Vidare berättade hon om landskapet och varför det 

ser ut som det gör. Samt lite om slaget vid kungslena. 

Sedan gick färden hemåt till vila efter 13 mils körning. Innan middagen till välkomstdrinken 

delades en del utmärkelser ut till nya medlemmar och till de som kom längst ifrån. Det blev 

en mycket god trerätters med hjortstek och senare på kvällen underhållning av en trubadur. 

På söndagsmorgon var första målet Askeberga skeppssättning. 

Askeberga, inte långt från Tidan, är ett av Sveriges stora olösta mysterier. Ingen har hit-
tills presenterat en trovärdig förklaring till detta gigantiska stenmonument, som inte 
liknar något annat i landet. 24 klumpformade stenar, omkring 2 meterhöga, är upp-
ställda i en 55 meterlång och18 meter bred nordsydlig oval. Ibland kallas monumentet 
skeppssättning – i så fall den näst största i Sverige efter Ales stenar i Skåne – och ibland 
domarring, men ingendera benämningen är korrekt. De för skeppssättningar karaktär-
istiska stävstenarna saknas, och våra domarringar är alltid betydligt mindre. Askeberga 
skeppssättning är en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar. Man har 
daterat skeppssättningen till folkvandringstiden (ca 400-500 e.Kr). Platsen har sedan 
urminnes tider varit en samlingsplats för folket i bygden. 

En över Tidan överbyggd bro.  
 

Vaholms bro över Tidan i Västergötland. 

Vaholms bro är en övertäckt träbro över ån Tidan i 
Vaholm i Västergötland. Bron finns angiven på en 
karta från 1877 och byggdes troligen mellan 1830 
och 1880. Den har två spann på sammanlagt 34 me-
ter och är en hängverksbro. Huvudreglarna är av 
rundvirke. På huvudreglarna står spännstolpar av trä 
med smidda hängjärn, vilka bär upp brobanan. Bro-
pelaren i mitten och de bägge landfästena är upp-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidan
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förda i huggen och kallmurad sten. Bron är sannolikt Sveriges enda övertäckta bro. Brohuset 
är rest i en enkel stolpverkskonstruktion och är fristående från brokonstruktionen. Det är 
klätt med faluröd locklistpanel och taket är täckt av tjärade stickspån. Vaholms bro ligger på 
gården Vaholm nära samhället Tidan. Den har alltid varit i privat ägo och är uppförd i syfte 
att sammanbinda gårdens ägor på ömse sidor av Tidan. 

Binnebergs Tingshus. Upploppet 1710 
Till de mer dramatiska händelserna i Binnebergs Tingshus historia hör upploppet som skedde 
där 1710. Män hade kallats till Tingshuset för utskrivning till det stora kriget med Danmark. 
Missnöjet var stort bland de tillresta och det hela slutade med ett upplopp där den illa be-
ryktade kronofogden Johan Warenberg blev ihjälslagen. I efterföljande rättegång dömdes 
åtta personer till döden. Fem av dem dog i häktet, och de tre övriga avrättades 1710 

På Jula Hotell i Skara avslutades MOG West årsmöte och innan vi skingrades avnjöt vi konst-
samlingen med alla konstverk av Zorn, Bruno Liljefors och Carl Larsson. 

Tack för ett väl genomfört höstmöte och ett särskilt tack för de fina körnoterna. 

Finn Dahlén 

 

. 
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