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Urstensleden

^ 1 Björsbo gård

^ 2 Duktigs torp, Lilla Bohult

^ 3 Slätthult

^ 4 Kinntorp

^ 5 Ursten

^ 6 Tornet/Svarebo torn

^ 7 Svarebo kôrka

^ 8 Wingkvistastigen

^ 9 Björnsten

^ 10 Slätten

^ 11 Fåglaviks kapell
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5 km medelsvår led med start vid lekplatsen 
vid Björsbo eller vid Fåglaviks kapell i 

Fåglavik (skylt från landsväg).
Alternativt kan man parkera vid Ursten

Leden går genom omväxlande natur på 
grusväg samt naturstig med stora flyttblock 

i vildmarksterräng.

Fåglaviks fornminnes- och hembygdsförening 
sköter leden.
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Urstensleden
– en beskrivning
Leden har blå markering.

Urstensleden är en vandringsled på ca 5 km,  
invigd 1980. Vandraren kan gå hela leden eller 
delar av den och starta antingen vid lekplatsen  
vid Björsbo i Fåglavik eller vid Fåglaviks kapell. 

Denna beskrivning har lekplatsen som  
startpunkt. Leden går i natur med stigar och  
vägar. Vid Ursten finns terräng med stora flytt-
block och höjdskillnader som delvis är krävande.

VANDRINGSALTERNATIV:

Hela leden = 1-11

Halva leden = 1-4
Första delen av leden. Denna del visar  
natur med gammal transportväg, torp-
ruiner och järnvägen mellan Herrljunga 
och Fal köping. Från Kinntorp går man 
sedan körvägen tillbaka och viker av till 
höger in i skogen 100 m efter fastig heten 
Slätten och kommer tillbaka till lekplatsen.

Halva leden = 5-11
Den ”egentliga” Urstensleden med vild 
natur, stora klippblock och orörd skog. 

1. Efter starten vid f d Björsbo gård följer man 
lekplatsen och kommer in på den s k Material-
vägen som användes för transporter 1858 när 
Västra stambanan byggdes. 

2. Därefter passerar man torpruinerna Duktigs 
torp och Lilla Bohult. Lilla Bohult användes 
av IOGT-logen Mimer som möteslokal innan 
man byggde Mimersborg som nu är bygdegård 
och ligger i Fåglaviks samhälle. 

3. Efter ca en kilometer kommer man till torp-
et Slätthult. Jorden brukades till mitten av 
1950-talet. Idag finns träd gårdsmuren och en 
matkällare kvar. Ägorna har planterats med 
skog.

4. Vandraren lämnar Materialvägen och följer 
en skogsväg, kallad Prästa marksvägen, förbi 
torpet Kinntorp. Ca 100 m längre fram ligger 
”Gustav Anderssons gröna stuga”, tidigare bo-
stad för en glasbruksarbetare med stor familj. 
Man går nu på en körväg genom uppvuxen 
skog och kommer fram till en korsning där 
man tar vänster in på vägen till själva Ursten.

5. Vid Ursten finns en informationstavla. Ursten 
är ett stiftsreservat på 5,7 ha i Skara stift. Här 
kan man parkera. Det går att köra från Fågla-
viks kapell till Ursten men då får man vara 
beredd att köra på skogsväg och sedan hämta 
bilen. I Ursten har skogen lämnats orörd under 
lång tid. Sitt en stund vid rast-/grillplatsen på 
kullen efter spångarna över tjärnen och njut av 
stillheten!  Själva ”urstenen” är ett flyttblock 
som inlandsisen fört med sig. Kallas även  
”jättekast” eftersom jättarna enligt gammal 
folktro kastat blocken för att tysta en kyrk-
klocka. Stenen beträds på egen risk!

6. Stigen fortsätter till Tornet/Svarebo torn  
som är en uppskjutande bergspets. Namnet 
Svarebo kommer från en närbelägen gård  
som heter Svarvarebo.

7. Strax därefter kommer ett nytt flyttblock, 
Svarebo kôrka. Det är stenens form som gett 
upphov till namnet. Stenen har ett hålrum 
som förstärker likheten med en kyrka.

8. Ca 50 meter från ”kyrkan” kan man välja att 
passera över eller vid sidan av en bergrygg. 
Sedan följer en stig som användes som genväg 
till Fåglaviks glasbruk av arbetare från Bit-
terna. Stigen kallades av glasbruksarbetarna 
för Wingkvistastigen. Den går på bergryggar 
fram till torpet Björnslätt. Där bodde Potifar 
som hade en liten damm med en skvaltkvarn. 

9. Flyttblocket Björnsten var förr en stor sevärd-
het och många gjorde utflykt dit och lät sig 
fotograferas vid stenen. Nuvarande markägare 
har stängt till farten och gångvägen dit. 

10. Sista sträckan leder fram till Kinntorps vägen. 
100 meter efter fastigheten Slätten (med flytt-
block i trädgården) har man nu alternativen att 
gå till Fåglaviks kapell eller genom skogen till 
startpunkten vid lekplatsen.

11. Vid Fåglaviks kapell möts Urstensleden och 
Elisabeth Hesselbladleden, som går mellan 
Herrljunga och Fåglavik och är en pilgrims-
led anlagd till minne av Elisabeth Hesselblad, 
född i Fåglavik 1870, helgonförklarad 5 juni 
2016. Leden har faluröd markering. Hela 
leden beräknas vara klar 2018.


