
Resa med Åmåliterna till Hornborgarsjön och Varnhems 

klosterkyrka 2018-04-05 

Vi var 45 stycken Åmåliter som lämnade ett regnigt Åmål på torsdag morgon med 

Simon’s resor. 

 

Som vanligt körde Simon sin buss tryggt och säkert 

 

Våra reseledare Anita och Marianne informerade om våra resmål på vägen. 



 

Framme vid Hornborgarsjön hade regnet upphört, men isen låg kvar på stora delar 

av sjön. 

 

 

Det hindrade inte tranorna som kom inflygande. 



 

14900 tranor hade man räknat in kvällen innan. Vi räknade till tio olika fågelarter: 

trana, sångsvan, kanadagås, grågås, gräsand, gravand, bläsand, skrattmås, 

tofsvipa och kaja. 

 

Efter ett tag kom dansen igång. 



När vi sett oss mätta på tranor var det dags för lunch på Jula hotell i Skara. Efter 

den goda maten gick vi runt och tittade på den unika konstsamlingen med målningar 

av bland annat Anders Zorn, Bruno Liljefors och Carl Larsson. 

 

Några tar igen sig efter en god lunch. 

 

Efter lunchen åkte vi till Varnhem där vi blev mottagna av Helena, som guidade oss 

runt i Varnhems klosterkyrka. Hon berättade levande om kyrkans och klostrets 

historia 



 



 

Vi träder in i den ståtliga kyrkan. 



 

Vi får höra om Birger Jarl som ligger begravd här med sin andra maka Mechtild och 

sonen Erik. 

  

Birger Jarls grav. Birger Jarl tittar ner på kyrkobesökarna. 



 

I kyrkan finns detta huvud skulpterat på väggen. Han kallas för bladman, eftersom 

blad sticker ut från näsborrarna som mustascher. Enligt vår guide hade bladmannen 

en koppling till den hinduistiska fruktbarhetsguden Shiva. 

 

Efter guidningen i klosterkyrkan gick vi några hundra meter till Kata gård som låg på 

en kulle. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från 

vikingatiden. Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 

900-talet. 



 

Varnhems klosterkyrka och klosterruin sett från Kata gård. 



 

Katas välbevarade skelett visar att hon var ca 160 cm lång, smärt byggd med 

regelbundna drag och jämna fina tänder. Genom DNA-analyser vet vi att hon hade 

ljusbrunt hår och blågrå ögon. Hon var i 30-35-årsåldern när hon avled runt 1040. 

Kata var gårdsägarinnan på storgården Varnhem och tillhörde samhällets elit. På 

gravstenen som nu ligger bredvid Katas skelett kan man läsa: Kättil gjorde denna 

sten efter Kata sin hustru, Torgils syster. 



 

Den 1000-åriga kyrkoruinen vid ”Kata gård”. 

 

Nu var alla fullmatade med både natur och kultur. Efter ett fikastopp på Tre Älgar i 

Grästorp bar det hemåt. Eftersom vi nu satt i bussen gjorde det inget att det hade 

börjat regna igen. 

Ett stort tack till 

Anita och 

Marianne för en 

mycket 

uppskattad resa. 
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