
femte pilgrimsfärden i sökandet av 
spåren av de första kristna i Sverige

Västergötland 2018  

Under några års tid har vi varit en liten grupp 
från Stockholms Ortodoxa stift som gjort små 

pilgrimsfärder i Sverige för att försöka finna spåren av 
de första kristna i vårt land, innan den romerska ka-
tolicismens inflytande tog över i början av 1100-talet. 
Med vår Metropolits välsignelse gick årets pilgrims-
färd till Västergötland och gruppen var större än tidi-
gare år; det var åtta personer som deltog från vårt stift: 
prästerna Fader Anders och Fader Stefanos, nunnorna 
från Heliga Philotheis kloster, Presbytera Viktoria, 
körledare och läsare Peter, Margarita och Christina.

Den 10 augusti 2018 körde vi över de böljande väs-
tergötska landskapen med ockrafärgade, nyskördade 
åkrar, prydliga halmbalar och betande boskap; en rik 
bygd så väl som på bördig mark som på lång och be-
tydelsefull historia. Här finns Svearikets vagga där vårt 
lands kristnande började med Olof Skötkonungs dop 
i Husaby källa i början av 1000-talet, vilket markerar 
en ny epok i historien- Sverige som ett enat kristet rike 
under en kung. Men, som vi ska få se med egna ögon 

Runinskriften är från omkring 100 e. Kr., Husaby Kyrka:
”Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. 
Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar.”
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denna dag är att det fanns kristna i Sverige långt tidigare än man trott 
för bara några år sedan!

Det första och främsta målet för vår pilgrimsfärd var Varnhem där 
sensationella arkeologiska fynd har gjorts i mitten av 2000-talet då man 
funnit gravar med kristet gravskick redan från 900-talets första hälft. 
Fynden innebär att Sverige kristnades ca 100 år tidigare än man först 
trott och medför att man måste ”skriva om” Sveriges historia i detta av-
seende! 

De hedniska vikingarna begravde sina döda genom kremering till-
sammans med gravgåvor och de täcktes sedan med jordmassor så att 
gravarna syns ovan jord än idag. Seden att kremera den döde är starkt 
förknippad med något hedniskt. Det kristna gravskicket är att de döda 
läggs som de är i jorden med fötterna i öster och huvudet i väster. Det är 
alltså den formen av gravar man funnit i Varnhem där 300 gravar grävts 
ut under 2000-talet, men man uppskattar att det kan finnas upp till 3000 
på kullen bakom Varnhems klosterkyrka.

Kvinnornas gravar ligger norr om kyrkan och männens söder om 
den. Det är intressant att jämföra med den Ortodoxa traditionen som 
finns bevarad än idag att männen står på kyrkans södra sida och kvin-
norna på den norra.

Förutom gravarna har man hittat murar från Sveriges förmodligen 
allra första stenkyrka, vilken uppskattas till att ha byggts på 1040-talet. 
Stenkyrkan byggdes på platsen där en träkyrka tidigare stått och runt 
vilken de kristna i bygden redan börjat begrava sina döda på 900-talet. 

Den framgrävda 
kyrkoruinen med krypta

Modell av hur stenkyrkan kan ha sett ut
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Man tror att stenkyrkan har byggts av en mäktig familj för att visa sin 
makt och rikedom. Inget namn på någon missionär i området finns be-
varat från denna tid och man tror att bygden influerats av kristendomen 
från England dit många svenska vikingar begav sig på krigståg tillsam-
mans med den danska kungamakten, först Sven Tveskägg och senare 
hans son Knut den Store. 

Kung Ethelred betalade stora summor under 990-talet för att få vi-
kingarna att sluta upp med sina plundringar, s.k. danagäld. 1018 betala-
des en av de största danagälderna ut och kung Knut betalade då ut lön 
till sitt manskap som återvände hem till Skandinavien. De hade då fått 
med sig, förutom mängder av engelska mynt, massor av nya intryck och 
idéer. Hundratals sådana engelska mynt är funna i Varnhem, vilket talar 
starkt för att också västgötar från Varnhem deltog i danernas krigståg 
och fick del av dalagälden.

Detta kan förklara hur en västgötsk familj haft råd och kunskap om 
att bygga en stenkyrka på samma vis som i England. Stenkyrkan har 
även en krypta, något som är ovanligt i svenska kyrkor men vanligare i 
England.

En typ av källor som talar för ett starkt engelskt inflytande över mis-
sionen i Sverige är vördandet av helgonen. Fragment av gudstjänstböck-
er från 1000-1100-talen visar att särskilda gudstjänster firades i Sverige 
för ett 50-tal engelska helgon. Det är ett tydligt tecken på att den anglo-
saxiska kyrkan borde bedrivit aktiv mission här och haft direkt inflytan-
de över kristnandet. Helige Sigfrids mission i Sverige kanske kan vara 
ett led i en gammal tradition av kristet inflytande från väster. Läs mer 

om Helige Sigfrid nedan.
Hösten 2006 stötte arkeo-

logerna i Varnhem på en mycket 
välbevarad kalkstenskista precis 
invid kyrkans norra vägg. De allra 
finaste, förnämsta gravarna pla-
cerades närmast kyrkan. Graven 
visade sig innehålla ett mycket 
välbevarat skelett utan förslit-
ningsskador och med fina tänder. 
Det var en kvinna som dött i 30-
35 årsåldern, förmodligen runt 
år 1040. Medellivslängden var på Katas grav, hennes kvarlevor och gravsten
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den tiden 35-40 år. En runsten som man påträffat i området på 1800-ta-
let passade perfekt ovanpå graven så man förstod att den hörde hemma 
där. Runskriften lyder: Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, 
Torgils syster. Graven fina läge och konstruktion samt den påkostade 
runstenen ger tydliga signaler om att Kata var gårdens härskarinna i 
vikingatidens slutskede för tusen år sedan. Katas höga sociala status kan 
vi se på hennes skelett, att hon inte arbetat med hårt kroppsarbete. 

Arkeologen Maria Vretemark, som arbetat med utgrävningarna i 
Varnhem, skriver i katalogen till utställningen Kristna vikingar i Varn-
hem att Kata var samtida och ungefär jämngammal med Olof Sköt-
konungs dotter Ingegerd, som 1019 giftes bort med den ryske storfur-
sten Jaroslav av Novgorod. Efter hans död blev hon nunna med namnet 
Anna och vördas som helgon i den Ortodoxa kyrkan. ”Både Kata och 
Ingegerd tillhörde ledande släkter i Västergötland”, skriver Maria Vrete-
mark, ”Kanske kände de varandra som barn och tonåringar?”

I mitten på 1100-talet doneras gården i Varnhem inklusive kyrkan 
till cistercienserklostret som byggdes i 
Varnhem av Abboten Henrik och hans 
munkar. De anlände till Varnhem i maj 
1150 från Alvastra kloster i Östergötland 
och påbörjade uppförandet av en kloster-
kyrka i romansk stil med klostret Fontaney 
som förebild. Varnhem och dess kloster 
var under lång tid ett betydande centrum 
såväl andligt som politiskt, kulturellt och 
ekonomiskt, en välfärdskälla och en viktig 
förmedlare av kunskap och nya idéer för 
det framväxande svenska riket. Gårdska-
pellet uppe på kullen verkar då få nya an-
vändningsområden.

År 1234 eldhärjades klostret och lades i ruiner. Birger Jarl, som har 
sin grav i klosterkyrkan, tog initiativet tillsammans med några andra 
finansiärer att bygga upp klostret igen, denna gång ännu vackrare än 
tidigare.

Klostrets ägor konfiskerades under reformationen år 1527 och klos-
terbyggnaderna brändes av danska trupper år 1566, under det Nordiska 
sjuårskriget. Kyrkan återställdes under 1600-talet av Magnus Gabriel 
de la Gardie, som anlade ett familjemausoleum i den, medan övriga 
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klosterbyggnader fick 
förfalla. Kyrkan restau-
rerades grundligt 1911-
23 och 1921-29 skedde 
utgrävningar i hela den 
centrala delen av klos-
tret; vidare utgrävningar 
skedde 1976 och 1977. 
Så denna dag kunde vår 
pilgrimsgrupp vandra 
genom klostrets ruiner 
alldeles invid kyrkan 

och beskåda munkarnas respektive lekbrödernas matsalar, kök, sam-
talsrum, en trappa upp till övervåningen, m.m. Vi besökte även den im-
ponerande klosterkyrkan som används idag av Svenska kyrkan.

* * *
Efter vårt besök i Varnhem så gav vi oss av till Skara stifts södra trak-

ter. Via en av våra ortodoxa kontakter på sociala medier hade vi hört ta-
las om att Helige Sigfrid, en av Sveriges mest inflytelserika missionärer 
varit i Utvängstorp och där glömt sin stav och att den fortfarande skulle 
finnas kvar i kyrkan och detta ville vi undersöka.

Enligt Sigfridslegenden skall Sveriges förste kristne konung, Olof 
Skötkonung, anhållit hos kung Ethelred II av England att få dugliga 
kristna präster till Sverige, vilket var bakgrunden till att den Helige 
Sigfrid lämnade sitt fädernesland och begav sig till Sverige. Denna var 
emellertid inte hans första resa till Skandinavien. Tidigare hade han be-
sökt Norge. Hans namn visar också att han sannolikt tillhörde någon 
av de nordiska familjer som under 900- eller 1000-talet emigrerat till 
England och i sitt nya hemland antagit kristendomen. 

Upphovsmannen till den Helige Sigfrids första resa till Skandinavien 
var den Helige Olav, som regerade i Norge från 1015 till hans död 1030. 
Den Helige Olav hade ju tillbringat en stor del av sin ungdom i Eng-
land. Under denna tid blev han omvänd till kristendomen och lyckades 
intressera engelska biskopar, präster och munkar för Skandinavien, och 
bland dem alltså den Helige Sigfrid. Vid den tiden var Norge inte vun-
net för kristendomen och det var säkert den Helige Olavs förhoppning 
att den Helige Sigfrid skulle vara med och bidra till kristningsverket och 
kyrkans organiserande. Efter en tid återvände dock den Helige Sigfrid 
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till England för att sedan bli sänd av kung Et-
helred till Sverige eftersom han hade nordisk 
erfarenhet.

När biskop Sigfrid lämnade England be-
fann sig tre systersöner i hans sällskap som var 
cluniacensmunkar. De bar namnen, Unaman, 
Sunaman och Vinaman, som i nämnd ordning 
var präst, diakon och subdiakon. De fyra eng-
elsmännen begav sig över Nordsjön till Dan-
mark. Där vistades de någon tid hos kungen 
Sven Tveskägg. Efter en tid lämnade Sigfrid 

och de tre munkarna Danmark och fortsatte sin färd till den sydligaste 
delen av det dåtida Sverige, nämligen Värend. De skall av allt att döma 
landstigit i Södra Möre och där firat sin första liturgi på svensk mark. 
En man utsänd från kungen, Olof Skötkonung, skall ha bevistat mäss-
san och blivit mycket gripen av skrudarnas färgprakt och sångens väl-
ljud och rapporterade detta till kungen som genast ville träffa helgonet. 
Biskop Sigfrid begav sig då norrut till Västergötland, där Olof Skötko-
nung residerade kanske därför att han fruktade att ha sin kungsgård i 
hedniska Uppland. När kung Olof träffade biskop Sigfrid skall denne 
ha omvänt sig till kristendomen och låtit döpa sig med sin familj i S:ta 
Birgitta (Brigida) av Irlands källa vid Husaby på Kinnekulle.

Det var på vägen till mötet med Olof Skötkonung som helgonet kom 
till Utvängstorp, vilkens ortsnamn sägs höra samman med att de som 
bodde där var ”utvagna” dvs otvagna=odöpta. Sigfrid ska då ha slagit 
med sin stav i marken och en källa sprang fram där han sedan kunde 
döpa befolkningen. Bredvid källan lät han uppföra en stavkyrka. När 
helgonet lämnade bygden glömde han kvar sin stav. Man bröt bitar av 
staven som ansågs ha helbrägdagörande kraft och de gavs som välsig-
nelser. Detta lär ha upphört på 1600-talet enligt några källor och nu 
återstår knappt 40 cm av staven som från början var högre än 3 alnar.

Efter kontakt med försam-
lingen i Utvängstorp så mötte 
oss prästen där på sen efter-
middag. Utvängstorp kyrka 
ligger en bra bit från huvud-
leder i Västergötland och den 
sista biten dit är på en smal 
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grusväg. Själva kyrkan ligger bakom en 
lantbruksfastighet och syns knappt från 
grusvägen. Den helige Sigfrids källa 
är pietetsfullt omhändertagen av för-
samlingen och informationsskylt om 
både helgonets besök i bygden, källan 
och staven finns omnämnt. Med stor 
vänlighet visade prästen staven för oss 
och vi sjöng tropariet till Helige Sigfrid. 
Tyvärr förvaras reliken i kyrkans kas-
saskåp, så man måste säga till för att få 
se den. Annars är kyrkan olåst och vem 
som vill kan komma in och bedja på 
denna plats.

Staven ifråga är av bambu vilket är 
ett material som endast finns i Asien och Amerika, men bambu impor-
terades av Romarna i Romarriket, så det är inte omöjligt att en missio-
när på 1000-talet kan ha haft en bambustav som vandringsstav.

Enligt prästen i Utvängstorp ska museet, sannolikt Västgötlands läns 
museum i Skara, gjort en kol-14 test på staven. Veckan efter besöket var 
vi i kontakt med museet och fick ta del av den rapport om staven som 
skrivits av den geologiska institutionen vid Lunds universitet 1982. Det 
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test de gjort visar dock att den bit av staven som återstår sannolikt är 
från 1440 +-55 år eller 1465 +-75 år. Man ska dock komma ihåg att det 
bara är ett test som gjorts. Det normala är att man skickar tre test till 
tre olika laboratorier för att se om de överensstämmer med varandra. 
Vid vårt besök i Varnhem träffade vi på arkeologen som är ansvarig för 
utgrävningarna där, Maria Vretemark, och hon berättade för oss att förr 
krävdes ”material” motsvarande en överarm för att ge säkra testresultat 
och idag med ny teknik krävs endast cirka 1 gram av något för att ge ett 
säkert resultat. Man får alltså komma ihåg att det finns en viss osäker-
het kring dessa test. Folktradition i en bygd där så mycket är associerat 
kring Helige Sigfrid är intressantare ur ett ortodoxt perspektiv. Vem vet, 
de kanske skarvade staven med bambu i slutet av 1300-talet när den 
började ta slut och det är skarven som finns kvar? Vilket fall som helst så 

får vi ändå tro att staven är helgad ge-
nom bönerna från alla som varit där 
och vördat den och tackat Gud för att 
vi blivit kristna här i Sverige.

På kvällen när vi åkt från Utvängs-
torp så besökte vi ruinerna av klostret 
i Gudhem, som var ett nunnekloster 
i Gudhem utanför Falköping mellan 
1100-talet och 1529.

* * *
Nästa dag inledde vi förmiddagens program med att besöka Husaby 

kyrka och Husaby källa. Den första kyrkan på platsen var en stavkyrka 
som restes efter Olof Skötkonungs dop på kungsgårdens mark. Under 
tidigt 1100-tal tillkom ett torn på stavkyrkans västra gavel. Stavkyrkan 
ersattes något senare samma århundrade av ett långhus med ett absid-
försett kor byggt av sandsten i ro-
mansk stil.  På 1300-talet tillkom 
kyrkans valv och kalkmålningar. De 
överkalkades på 1700-talet förutom 
i koret och togs fram i början av 
1900-talet men då svårt skadade. 

Korskranket, ett gallerverk för-
sett med grindar och bågar, är till-
verkat 1670 och ersatte ett medelti-
da skrank och avskiljer helt långhu-
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set från koret.  Altaret är av 
sten och har en relikgöm-
ma. En ovanlig detalj är 
ett litet fönster som kallas 
hagioskåp eller möjligen 
kommunionsfönster som 
finns bevarat i korets södra 
vägg. Det användes för de 
som av någon anledning, 
tex smittsam sjukdom, inte 

fick komma in i kyrkan men som genom öppningen kunde ta del av 
mässan. Likaså är en öppning i korväggen bevarad, en s.k. ambo, en 
föregångare till predikstolen.  Två altarskåp från 1400-talet återfinns i 
kyrkans kor med bl.a. träskulpturer av den Helige Laurentius och den 
Helige Sigfrid. Ett av de äldsta föremålen på plats är dopfunten i sand-
sten dekorerad med en liljestensranka från tidigt 1200-tal. 

När kyrkan byggdes fanns det i trakten en kungsgård som kung Olof 
Skötkonung lär ha donerat till den Helige Sigfrid. Det är inte fastslaget 
om Husaby kyrka var vigd till domkyrka eller enbart var en kyrka bi-
skopen befann sig i. En biskopsstol och en munkbänk från 1200-talet 
har hittats på platsen och står i koret. Dessa anses vara Sveriges äldsta 
möbler. Originalet av munkbänken finns kvar i kyrkan medan biskops-
stolen är en kopia, men kan ses i original på Västmanlands läns mu-
seum, vilket vi besökte under eftermiddagen. På världsutställningen i 
Paris 1867 visades stolen upp och erhöll då en utmärkelse. Framför kyr-
kans huvudingång finns två gravar i form av stora stenkistor, som sägs 
tillhöra Olof Skötkonung och hans hustru drottning Estrid av Mecklen-
burg samt biskop Unni. 

Vid Husaby källa lär enligt gammal hävd Olof Skötkonung ha döpts 
av den Helige Sigfrid i början av 1000-talet och blev därmed Sveriges 
första kristna kung och kristendomen fick sitt definitiva genombrott i 
Sverige. Källan kallas den Helige Sigfrids källa men det är inte fastslaget 
om dopet ägde rum här eller i den Heliga Brigidas källa som låg närma-
re biskopsborgen, uppkallad efter helgonet Brigida (Birgitta) av Kildare 
(Irland). Det som talar för det senare alternativet är källans storlek och 
möjligheten att döpa på ett ortodoxt vis med nedsänkning av dopkan-
didaten under vattnet, något som också skedde i Norden fram till 1250, 
vilket tydligt ses på äldre dopfuntar. Även om ingen idag kan vara säker 



 10

på om detta är den riktiga platsen för kungens dop så har Helige Sigfrids 
källa vördats och vårdats sedan medeltid intill våra dagar. Källan har fått 
ett starkt symbolvärde som är infogat i miljön kring den- ett monument 
från medeltid till vår egen tid.

Från kyrkan följde vi en stig ner till den Helige Sigfrids källa kan-
tad av öppna fält på den ena sidan och äppelträd och vilda körsbär på 
den andra.  En liten minnesplakett är uppsatt som utmärker stället. Vi 
hade med oss två ikoner med den Heliga Anna av Novgorod, Olof Sköt-
konungs dotter då benämnd Ingegerd Olofsdotter, och den Helige Sig-
frid, vilka vi ställde upp och venererade vid källan. Den Heliga Anna 
döptes tillsammans med sin far och hela sin familj. Peter och Margarita 
sjöng två vackra troparia till helgonens ära. 

Troparion till Helige Sigfrid
För ditt tålamod och din iver, o 

Helige Sigfrid, har du förtjänat en stor 
belöning från Kristus, vår Gud; för att 
ständigt ha arbetat i Hans Kyrkas 
vingård, har du förlänats att dväljas 
i Paradisets trädgård för all evighet. 
Därför, bed Honom oavlåtligen 
att Nordens land skall undfå Hans 
frälsning och våra själar bli frälsta.

Troparion till Heliga Anna av Novgorod
Lysande från väst såsom en stjärna som 

upplyser himmelen, värdigades du mottaga 
den Ortodoxa tron, och det du frambar den 
som en frukt till det välsignade ryska landet, 
heliga och saligt troende furstinna Anna, 
omfattade du Kristus med hela ditt hjärtas 
kärlek. Bevarande hans rättfärdighet och 
bud i det vi idag fira ditt allraheligaste 
minne, mottaga vi genom dina böner 
syndernas förlåtelse.
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Därefter tog vi en paus i Husaby hembygdsgårds rofyllda trädgård 
och avnjöt kaffe och våfflor innan vi påbörjade nästa etapp med besök i 
de medeltida kyrkorna Skälvum och Forshem i Götene kommun.

Skälvums kyrka är en av Skarastiftets bäst bevarade romanska kyr-
kor uppförd 1135 i huggen sandsten och också en av de få där vi vet 
att byggmästaren signerat sitt verk. På tornportalens tympanonfält, dvs.  
den ovala överdelen över dörrporten, anges följande inskription på latin 
”Othelric me fecit” som betyder ”Othelric gjorde mig” samt den tro-
nande Jesus Kristus omgiven av attributen för de två evangelisterna, den 
Helige Matteus och den Helige Johannes, den bevingade människan 
respektive örnen. Kyrkan är uppförd i romansk stil med torn i väster, 
långhus, kor och absid och har bevarats i sin medeltida gestalt bortsett 
från de stora upptagna fönstren och ett vapenhus som revs på 1800-ta-
let. Interiört finns en stenskulptur och en dopfunt i sandsten utförda 
av stenmästaren Othelric. Stenskulpturen framställer en biskopsgestalt 
med mässkrud, mitra och kräkla, kanske Skarabiskopen vid kyrkans 
byggande? Dopfunten är tyvärr skadad, foten saknas och reliefen är 
svårt vittrad eftersom den en period stod utomhus på kyrkogården ut-
satt för väder och vind. Valvmålningarna är från 1600-talet med akan-
tusslingor och en framställning av Yttersta domen där färgsättningen 
inte är avslutad. 
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Den sista anhalten innan Skara gick till Forshems kyrka som är den 
enda kyrkan i Norden som är tillägnad den Heliga graven i Jerusalem. 
Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. På 1200-talet blev den ordens-
kyrka för den Heliga Gravens Orden i Jerusalem. Malteserkors är ingra-
verade på sydportalen och över västra dörrposten. Liknande kors åter-
finns i den Heliga Helenas kapell i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem.  
Under medeltiden fungerade kyrkan också som en vallfärdskyrka då 
vägen till Jerusalem var lång och strapatsrik och ofta inte framkomlig. 
Det har spekulerats i om det möjligen var en korsfarare från trakten 
som bekostade kyrkan vid sin hemkomst från det Heliga landet. 

Stenrelieferna på kyrkans väggar 
av Forshemsmästaren är berömda, ur-
sprungligen har de troligtvis varit delar 
i en sarkofag som symboliserade den 
Heliga graven.  Stenreliefen på södra 
sidan ovanför dörren anger: ”Må den-
na kyrka vara invigd till vår Herre Jesus 
Kristus och Den Heliga Gravens ära”. 
Kristus i mitten är omgiven av apost-
larna, den Helige Petrus och den Helige 
Paulus. I bågfältet ovanför västportalen 
framställs Jesus Kristus i mitten, till hö-
ger en riddare eller korsfarare (ev. do-
natorn), och Forshemsmästaren (kyr-
kobyggaren) till vänster. På den södra 
sidan finns avbildningar av pilgrimer-

nas skyddshelgon den Helige Martin av Tours och den Helige Nikolaos 
av Myra. Kyrkans valv-och takmålningar utfördes på mitten av 1600-ta-
let och togs fram vid restaureringar 1912 och 1929. Vid den senare res-
taureringen återfanns också det medeltida triumfkrucifixet som nu är 
uppsatt vid södra korsarmens östfönster.

Vid Forshems kyrka besökte vi också ett stenmuseum där det före-
visades stavkorshällar och liljestenar, medeltida stenhällar oftast i sand-
sten, trapetsformade och utsmyckade med reliefer av växtmotiv och 
kristna symboler. De visar i stiliserad form Livets träd, den återupp-
ståndne Kristus som reser sig ur dödens symbol Golgata och evigt liv 
i Kristus. Dess stildrag går tillbaka till den bysantiska konsten. De har 
sannolikt fått sitt namn efter de liljekors som ofta pryder stenarna vilka 
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också kan benämnas vädurskors. Vid en antikvarisk 
inventering 2004 dokumenterades 401 liljestenar to-
talt i hela landet, varav mer än 300 återfinns i Väs-
tergötland, av dessa 100 i närheten av Kinnekulle. I 
Forshems stenmuseum, som invigdes 2002, förevisas 
10 av dessa unika liljestenar. Liljestenarnas tillkomst 
är livligt diskuterade. Kanske är de äldre än kyrkorna, 
placerade ute i byarna och togs till kyrkorna när dessa 
stod färdiga? Motiven har sitt ursprung både i öst och 
väst. Både i Bysans och Irland kan man finna liknan-
de motiv, vilket visar på ett tidigt kulturellt utbyte med fjärran länder.

Alla tre kyrkorna, Husaby kyrka, Skälvums kyrka och Forshems 
kyrka, ingår i pilgrimsleden Kinnekulle som är en del av pilgrimsleden 
Skaraborg. Leden är utmärkt med Sankt Olofskorset. 

Efter en gemensam lunch i ett regnigt Skara påbörjade en del av 
gruppen hemresan och de övriga fortsatte eftermiddagen med ett besök 
på Västmanlands läns museum och Skara domkyrka.

På Västmanlands läns museum visas de föremål som hittats från de 
arkeologiska utgrävningarna vid Varnhem.  Vi såg bl.a. det lilla reseal-
taret i grekisk porfyrit som hittats i en grav från 1000-talets första hälft 
och som låg på bröstet på en 40-årig man, sannolikt en präst. I mont-
rarna förevisades färgade glasbitar till bokpärmar och helgonbilder, en 
Mariamedaljong gjuten i bly från klostertiden, mynt från 1000-talet, 
pärlor av glasfluss, spännen i silver och brons, knivar, en vikingayxa och 
mycket mer intressant. Det fanns också en rekonstruktion i full skala av 
vikingakvinnan Kata, som utgått från osteologiska analyser av skelet-

tet och DNA-analyser. Den återskapade Kata 
var mycket naturtrogen med tidsenlig dräkt. 
På nedre planet visades många föremål från 
medeltiden, t.ex. biskopsstolen från Husaby 
kyrka som tidigare nämnts. Utställningen vi-
sade på ett konstruktivt sätt hur medeltidens 
människor levde och vilka föremål de omgav 
sig med.

Skara domkyrka är Sveriges äldsta dom-
kyrka med anor från 1000-talet, invigd 1150, 
nuvarande höggotiska form stammar dock 
från 1300-talet. Skara domkyrka har skadats 
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genom krig och bränder och res-
taureras ett antal gånger och är i 
sin nuvarande form i väsentliga 
delar en modern byggnad med 
omfattande rester av en medel-
tida anläggning. Kyrkan har en 
medeltida romansk krypta, be-
gravningsplats för stiftets första 

biskopar och förvaring för dyrbara reliker. Kryptan begravdes i sten-
massor på 1200-talet men påträffades vid restaureringen 1947-1949. I 
kryptan har återfunnits en grav från 1100-talet med ett skelett och ett 
nattvardskärl i silver; en kalk och en oblattallrik. Kryptan har vid den 
senaste restaureringen fått ett slaget kryssvalv och används nu huvud-
sakligen som ett andaktsrum. 

* * *
Uppfyllda av alla starka intryck från platserna som vi besökt där vi 

känt historiens vingslag, återvände vår lilla pilgrimsgrupp hemåt efter 
två dagar i spåren av de första kristna i Sverige i Västergötland. Många 
blev tankarna kring vad som kan ha utspelat sig i denna trakt för 1000 
år sedan. Kan Kata mött Helige Sigfrid och kan han kan ha fått husrum 
på hennes gård när hon var liten? Han kan kanske ha firat Liturgi i den 
stavkyrka som byggts först på den platsen. Kanske var Kata närvarande 
vid Olof Skötkonungs och hans familjs dop i Husaby. Platserna, kyr-
korna med dess inventarier och de arkeologiska fynden fick tala för sig 
själva om kristendomens första steg i Sverige…


