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1. Fröstorp är en gammal by med 
ett högt och vackert läge. Husen lig-
ger längs åskanten med en fin utsikt 
mot det låglänta och kuperade jord-
brukslandskapet nedanför.

2. Rankås. För ca 11 000 år se-
dan släppte den stora inlandsisen 
sitt grepp om trakten kring Tibro. 
Ungefär samtidigt inträffade en 
tusenårig klimatförsämring som 
gjorde att den 1,5-2 km tjocka 
ismassan började växa igen och 
skjuta grus och sten framför sig 
likt en gigantisk plog. Det skapade 
en serie långa ryggar som kallas 
den mellansvenska randmoränzo-
nen. Denna sträcker sig tvärs över 
Sverige i västostlig riktning. För ca 
10 000 år sedan blev klimatet mil-
dare och ismassorna drog sig åter 
tillbaks. Mycket av landet täck-
tes då av den Baltiska issjön, en 
mycket stor insjö som sträckte sig 
till finska Karelen i öster. Isranden 
rämnade så småningom norr om 
Billingen och issjön sänktes steg-
vis med närmare 26 m. Sedan dess 
är landskapet i stort oförändrat. 
En vandring på Rankåsleden ger 

goda möjligheter att studera dö-
disgropar, kittelfält, isälvsraviner, 
deltan mm.
3. Karlshaga Sörgården är en av 
gårdarna i Karlshaga by. Namnet 
betyder kalvhage och gårdarna ligger 
idag utspridda i en kuperad dalgång.
4. Östra Torsryd är en gård med 
lång tradition. Den är ett välbevarat 
exempel på en 1800-tals gård med 
flygelbyggnader. Här går gränsen 
mellan de gamla socknarna Kyrke-
falla och Ransberg som tillsammans 
bildar Tibro kommun. Östra Tors-
ryd är den första gården du passerar 
i Ransbergs socken.
5. Ransbergs kyrka. Den äldsta 
delen är koret som byggdes på 
1200-talet. Man kan ana att kyrkan 
ursprungligen var en s k försvars-
kyrka. På medeltiden var det vanligt 
att kyrkor hade vackert möstrade 
innerväggar. Så även i Ransberg. 
Den uppmärksamme kan upptäcka 
en mindre yta av innerväggen där 
den gamla väggmålningen sparats.
6. Gamla Örlenbadet blev populärt 
redan under 1930-talet när en cam-
ping etablerades. Verksamheten var 
dock inte organiserad utan hade mer  
en karaktär av ”svartbygge”. Numera 
finns en väl organiserad camping vid 
Nya Örlenbadet istället.
7. Prästberget är en oerhört vacker 
plats. Ett besök på våren (april-maj) 
när täta mattor av blåsippor, gull-
vivor och liljekonvalj står i blom 
rekommenderas. Men, platsen är 
givetvis mycket besöksvärd även öv-
riga delar av året. På berget växer löv-
skog med bl a björk, lind, lönn, ask, 
asp, fågelbär (sötkörsbär) och has-
sel. Hasselmus förekommer.  Mel-
lan Örlenbadets Familjecamping 
och Djupaudden passerar stigen ett 
gruvschakt. Här bröts titanrik järn-
malm mellan 1703-1727. Malmen 
gick bl a till masugnen i Mölltorp 
där det blev tackjärn som sedan för-
ädlades till stångjärn i Forsviks bruk.
Tips: Över Prästberget går ett min-
dre  nätverk av omarkerade stigar 
som gör området lätttillgängligt. På 
www.skaraborgsleder.se finns en 
PDF med en bra karta. På hemsidan 
går du till ”Vandring” och väljer se-
dan ”Prästberget” under ”Alfabetisk 
lista”. PDF:en hittar du längst ned 
på sidan.

TUR 3, ÖRLENBADET
20 km

15 mars, 2013

Välkommen på en cykeltur mellan Tibro 
och Örlenbadets inbjudande långgrunda 
sandstränder. Vid den säsongsöppna 
pizzerian kan du ta en välförtjänt paus 
på cykelturen. Som omväxling kan du 
hyra kanot för en utflykt på Örlen, eller ta 
en promenad på Prästberget som är ett 
attraktivt strövområde med fågelbär och 
vacker vårblomning med bl a blåsippor, 
vitsippor, pärlhyacint och gullvivor. Tur 3 
fungerar även som en koppling till andra 
turer som ansluter vid Ransbergs kyrka.

CYKELLEDEN
Startpunkt: Du startar lämpligen vid Järnvägspar-
ken i korsningen mellan Centrumgatan och Allén. 
Se start i kartorna.

Logistik: Tur 3 är dels en lämplig cykelväg mel-
lan Tibro och Örlenbadet/Prästberget och dels 
en  koppling till Tur 4, Fiskestigen, för dig som vill 
starta i Tibro. Tur 3 kan även komplettera Tur 5.

Sträckan mellan Järnvägsparken och Ransbergs 
kyrka är 9,5 km lång om du följer Västgötaleden. 
Se heldragen linje i våra kartor. Västgötaleden har 
röda skyltar i vägdelningar och är lätt att följa. Vi 
har även lagt in en alternativ sträcka för den som  
inte vill cykla samma väg tillbaks. Sträckan mellan 
Tibro och Ransbergs kyrka blir då 8,6 km lång. 
Från Ransbergs kyrka till Örlenbadet är det ytter-
ligare drygt 700 m.  Kombinationen av de tre de-
larna ger totalt ca 20 km tur och retur.

Svårighetsgrad: Medel. Leden går genom ett bitvis 
kuperat område vid Rankås. Landskapet är i övrigt 
relativt flackt. Turen följer grus- och asfalt vägar.

Tips: Som komplement finns en PDF med en 
karta som visar hur respektive tur går genom Tibro 
tätort och finns på www.skaraborgsleder.se under 
respektive tur, men även på Informationscentralen.

LEDBESKRIVNING

S www.skaraborgsleder.se

VIKTIGA TELEFONNUMMER
• Informationscentralen i Kom-

munhuset, tel 0504-181 01
• Nödsituation, tel 112
• Vårdcentralen, tel 0504-403 00

A. Informationscentralen i Kom-
munhuset: Centrumgatan 17, tel 
0504-181 01, www.tibro.se

B. Bangatan: (parkering)

C. Vandrarhemmet Tärnan: Bre-
viksv. 2, tel 0504-148 64, 0708-82 
59 41, www.vandrarhemmettarnan.
se

D. Ransbergs kyrka (parkering)

E. Tibro Kanotklubb: tel 070-27 
27 404, www.tibrokk.nu (uthyrning 
av kanoter)

F. Gamla Örlenbadet: (parkering, 
WC, omklädningsrum och dusch, 
samt kiosk med pizzeria, tel 0504-
220 20)

G. Örlenbadets Familjecamping: 
tel 0504-222 55 (badplats och WC 
tillgängliga för allmänheten)

SERVICE
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