
 
 

En arkeologitur till Varnhem och Skara 
Följ med på en arkeologisk resa lördagen den 2 juni med Götlunda buss till 

Västergötland! Utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har gett 

sensationella fynd som skildrar platsen från tiden innan munkarna kom hit på 

1100-talet. Här är ruinen av en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kanske är 

kyrkans krypta Sveriges äldsta bevarade rum! En kristen gravplats började här 

användas redan på 900-talet. De äldre gravhögarna från järnåldern som ligger 

runt omkring visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden.  

 

Här öppnades i maj 2017 en helt ny informationsbyggnad, där modern arkitektur 

möter 1000-åriga murar. Platsen benämns Kata Gård efter den kvinna som 

styrde storgården under vikingatidens slutskede. En film om ”Varnhem och de 

kristna vikingarna” finns att se på SVT Play under ”Vetenskapens värld” till 10 

mars 2018.  

 

Efter besöket på Kata Gård fortsätter vi till Skara, där vi äter lunch på Skara 

Stadshotell innan vi på egen hand ser oss omkring på Västergötlands museum i 

Skara. Här finns bland annat utställningen ”Kata och Kättil”, där vi kan se en 

rekonstruktion av en vikingatida kvinna.  

 

Fyra föreningar anordnar resan tillsammans och bekostar hyran för bussen. 

Dessa föreningar är: Arkeologi och Historia i Örebro län, Föreningen Arboga 

Medeltid, Ramundeboda Intresseförening och Riseberga Rediviva. Det totala 

priset för dig som deltagare på den här färden blir 315 kronor. Då ingår 

förmiddagskaffe med smörgås i Café Sockenstugan i Ramundeboda, lunch på 

Skara Stadshotell, eftermiddagskaffe med smörgås på Norrkvarn intill Göta 



kanal samt guidning av Kata Gård. Tala vid din anmälan om ifall det är någon 

mat du inte tål, så slipper du den! 

 

Var och en av de fyra samverkande föreningarna har genom sitt bidrag till den 

totala busskostnaden köpt ett antal platser på bussen. För att se till att 

föreningarna får rätt antal platser görs anmälan och inbetalning till respektive 

förening. Anmäl dig därför till info@arbogamedeltid.se 

Resan kostar 315 kronor, betalning sker efter bekräftelsen ifrån Föreningen 

Arboga Medeltid. 

 

Lördagen 2 juni 2018 

 

Tid 

08.00 Götlunda buss avgår från Arboga Busstation 

08.30 Bussen stannar vid Scandic Hotell i Västhaga, Örebro för påstigning 

09.05 Bussen angör Sannabadet i Fjugesta för upphämtning 

09.45 Bussen ankommer Ramundeboda utanför Laxå, där vi intar kaffe 

 och P-ostmacka med skinka i Café Sockenstugan 

10.30 Resan fortsätter mot Varnhem  

12.00 Maria Vretemark visar oss Kata Gård i Varnhem 

13.00 Bussen fortsätter in till Skara 

 

13.15 Vi stannar vid Skara Stadshotell, där lunchen serveras 

14.30 Efter avnjuten lunch på Skara Stadshotell rullar bussen ned mot  

 Västergötlands Museum. Här finns bland annat utställningen ”Kata  

 och Kättil”, som är en fortsättning på Kata Gård i Varnhem.  

 

16.00 Kosan styrs norrut igen! 

17.00 Ett stopp görs vid Göta kanal, där vi dricker kaffe i Norrqvarn 

17.30 Bussen fortsätter sin färd 

18.00 Bussen ankommer Ramundeboda för avstigning 

18.40 Bussen angör Sannabadet i Fjugesta för avstigning 

19.10 Bussen stannar vid Scandic Hotell i Västhaga, Örebro för avstigning 

19.50 Götlunda buss anländer till Arboga Busstation  
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