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Varnhem
innan munkarna kom

”Varnhem innan munkarna kom” – så kallas det arkeologiska projekt som
Västergötlands museum genomförde i Varnhem åren 2005-2008. Det övergripande syftet var att få veta mer om den omvälvande tid då Västergötland
kristnades och blev till en del av ett kungarike, med städer, lagar, mynt och
biskopar, ett rike som så småningom kom att kallas Sverige. Utgrävningarna
lockade tusentals besökare som kom för att se historien bokstavligt talas
grävas fram ur jorden.

Varnhem innan munkarna kom

Gravhög från järnåldern.
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I Varnhem finns spår av mänsklig
bosättning från tusentals år. Gårdens
historia kan anas långt ner i järnåldern, ända tillbaka till den avlägsna
tid då de romerska kejsarna härskade
över Medelhavet och stora delar av
Europa.
Fru Sigrid, kvinnan som enligt den
danska Vitskölkrönikan donerade
den stora gården Varnhem till klostret i mitten av 1100-talet, vet vi
inte så mycket om. Hon tillhörde den
västgötska aristokratin, kanske den
Stenkilska ätten - kung Inge den äldres släkt. Den dåtida drottningen
Kristina, som var kung Inges barnbarn, är i alla fall den släkting som
ogillade donationen och enligt källorna fördrev munkarna under en period
för att återta kontrollen över godset.
Under gräset i slänten bakom klosterruinen på sydöstra sidan finns spåren
av fru Sigrids mäktiga gård. Högst
upp på kullen låg den privata gårdskyrkan, omgiven av sin stora kyrkogård. Kyrkogrunden finns kvar under
marken, liksom tusentals gravar. I
hagarna på andra sidan stenmurarna
ser vi gravhögar och rösen från järnåldern. Där begravde gården sina döda
i generationer innan kristendomen
kom till bygden på 900-talet och nya
traditioner tog vid.

Boplatsområde

VARNHEM
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Det arkeologiska projektet i Varnhem har vilat på två ben, ett vetenskapligt och ett kommunikativt. Att öppna undersökningarna för alla intresserade och låta besökarna komma riktigt nära de historiska spåren har varit
prioriterat.

Kommunikation

Guidning.

Under de veckor sommar och höst som utgrävningen var igång åren 2005-2008 kom
drygt 20 000 besökare in på undersökningsytan där de guidades runt av de grävande
arkeologerna. Här fanns även skyltar, utställningstält och foldrar med information om
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utgrävningen och om Varnhems fängslande historia. Resultaten från utgrävningen förmedlades också i hög grad
kontinuerligt via press och media.
Grund- och gymnasieskolor från hela
Västsverige kom till Varnhem för att få
se hur en utgrävning går till. Det gav oss
möjlighet att diskutera medeltida hälsa,
samhällsskick och kristnande i en spännande miljö. Här, mitt bland de påtagliga spåren av medeltidens Varnhemsbor, bland murar och 1000-åriga gravar,
kunde vi väcka elevernas intresse för
historia och få dem att reflektera över
hur vi lever idag och hur livsvillkoren förändrats över tid.

Pressvisning, öppet hus och familjeutflykt.
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Varnhem hör till de områden i Västergötland som har mest fornlämningar
från olika tider. De arkeologiska fynden från Varnhem vittnar om en bygd
med kontakter långt utanför Sveriges gränser. Lyxartiklar som vinkannor,
svärd, smycken och till och med vinthundar från Romarriket nådde ända upp
till Varnhem för 2000 år sedan. En del av denna exklusiva import har återfunnits som gravgåvor på järnåldersgravfälten i Varnhem.

Tidigare fynd

Myntskatt.

På 1870-talet hittades en stor myntskatt i Varnhem som omfattade över 900 silvermynt.
De flesta mynten är engelska, präglade för kung Ethelred i början av 1000-talet. Kanske
togs myntskatten hem till Varnhem av någon som hade gjort tjänst hos den danske kungen
Knut när han regerade över England?

Skalle av vinthund från järnåldersgrav.
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De första skoptagen.

Redan i samband med att klostret restaurerades under 1920-talet gjordes en provgrävning på platsen. Arkitekt Axel Forssén uppmärksammade att kullen i folkmun kallades
kyrkokullen och bestämde sig för att gräva några mindre schakt. Det han påträffade var
en stengrund efter en byggnad som han inte riktigt kunde förstå. Grunden hade formen
av en kyrka men eftersom här fanns både eldstad och murad källare var tolkningen ändå
osäker. Kanske var det därför kyrkokullen föll i glömska tills undersökningarna påbörjades
2005.
Efter bara ett fåtal försiktiga tag med grävskopan hösten 2005 blottades ett fint murverk
som bitvis var täckt av mindre än en decimeter matjord.
VARNHEM
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Kyrkan var storgården Varnhems privata kyrka. Ägarfamiljen på gården
bekostade kyrkobygget och avlönade prästen.

Kyrkogrunden
Lämningarna efter kyrkan är komplexa och innehåller flera olika byggnadsfaser. Den första kyrkan från tiden omkring år 1000 har vi inte mycket spår av. Den var av trä och konstruktionen bars upp av stora jordgrävda stolpar. Ganska snart ersätts den av en större
träkyrka på stengrund och med en källare under långhuset. Stenkällaren blir senare putsad invändigt. Den del av kyrkorummet som är ovan mark är fortfarande av trä, förutom
koret som byggs i sten. Hur länge den här fasen av kyrkan är i bruk vet vi inte exakt men
man hinner göra flera begravningar intill kyrkoväggen innan träkonstruktionen ersätts
med stenväggar i slutet av 1000-talet eller omkring år 1100. Stenmaterialet i kyrkan är
kalksten, förmodligen bruten i närheten.

Källaren under långhuset.
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Enligt de skriftliga källorna doneras
gården Varnhem till Cistercienserna
ca år 1150. Vi kan då se att begravningarna på kyrkogården avtar och
upphör helt runt århundradeskiftet
1200. Vad som sker med kyrkobyggnaden direkt efter donationen är
oklart men under 1300-talet byggs
den om och får en profan användning. I koret har vi funnit spår av
gjuteriverksamhet och i långhuset
har vi hittat matrester, delar av kammar, en schackpjäs och annat som
antyder att byggnaden användes
som bostad. Den här fasen medför
att några av ingångarna sätts igen
och att en vägg muras upp mellan
långhus och kor. I långhuset byggs
en eldstad i ett av hörnen så att
byggnaden kan värmas.
Troligen raseras den gamla kyrkans
väggar vid medeltidens slut i samband med att klostret stängs och
munkarna fördrivs.
Eldstad.
Storgården doneras till klostret
Fullt utbyggda
stenkyrkan
Kryptkyrkan
Första
träkyrkan
Kyrklös fas?
Kristet gårdsgravfält
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Runt kyrkogrunden finns en stor kristen begravningsplats med runt 3000
gravar. Gravplatsen användes under 300 år – från 900-talets början till
1100-talets slut. Gravarna ligger orienterade i öst-västlig riktning, med den
dödes huvud i väster och fötterna i öster. Det är typiskt för det kristna
gravskicket. Ca 200 av gravarna har undersökts, resten finns kvar i jorden
under grästorven.

Begravningsplatsen

Katas grav.

Finaste graven hittades precis norr om kyrkogrunden. I en murad stenkista hade en
30-årig kvinna begravts i mitten av 1000-talet. Över hennes grav lades en runristad sten
med texten Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster.
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I medeltida norska lagtexter finns uppgifter om hur begravningsplatsen runt en
privat kyrka skulle delas in i zoner efter
social status. Närmast kyrkan låg ägarfamiljens gravar, därefter de fria bönderna, sedan frigivna trälar och längs ut mot
kanterna trälarnas gravar. Ju närmare
kyrkan desto finare gravar således och
precis detta mönster såg vi på kyrkogården i Varnhem.
Stenkistor av kalkstenshällar fanns i
bara 7 % av de undersökta gravarna,
samtliga nära kyrkan. De var de mest
exklusiva gravarna, troligen förbehållna
familjen på storgården och deras släktingar. Träkistor var lite vanligare och
återfanns i ungefär 20 % av gravarna,
både nära kyrkan och längre ut på kyrkoKalkstenskistor.
gården. En del gravar markerades
enbart av gavelhällar, och i några fall hade den döda lagts i en stenskodd grop.
I merparten av gravarna, särskilt längre ut på kyrkogården, fanns dock ingen kista eller
särskild gravkonstruktion.
Norra delen av kyrkogården var
kvinnornas och männen begravdes
söder om kyrkan. Uppdelningen går tillbaka på en kyrklig symbolik. Kyrkan var
Kristi kropp och kyrkogården var en sorts
återskapande av korsfästelsescenen.
När Kristus hängde på korset stod Maria
nedanför till höger om Kristus (norra sidan) och Johannes stod till vänster (södra sidan). Könsuppdelningen av kyrkogårdarna förekom bara under äldsta
medeltid. Därefter blev idealet istället att
makarna skulle hållas ihop även
efter döden.
Grav med stenar vid huvudet.
VARNHEM
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Genom att undersöka skeletten i gravarna får vi veta en hel del om
människorna i Varnhem för 1000 år sedan. Den osteologiska analysen ger
information om de gravlagdas kön, dödsålder och kroppslängd och vi kan se
spår av skador och sjukdomar.

Befolkningen

Gravar i kyrkogårdens utkant.

Skeletten berättar om ett socialt skiktat samhälle där många fick slita hårt.
Redan vid 35-40 års ålder kunde höftlederna vara utslitna och ryggen hårt märkt av tunga
lyft. Tänderna hade nötts ner och fallit ut ur käken. Varbölder i tandbenet gav smärta och
kunde orsaka allvarliga infektioner i kroppen. Men vi ser också de som levde ett bättre liv.
Deras skelett vittnar om finare kost och mindre arbete.
Oavsett vilken social grupp man tillhörde kunde man inte räkna med att bli äldre än ca 40
år, om man överlevde barnaåren vill säga. Barnadödligheten var mycket hög.
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Bara fyra av tio barn fick fira sin 10-årsdag. Mer än hälften av barnen drabbades av en
infektion eller av någon barnsjukdom och dog alldeles för tidigt. Särskilt första levnadsåret
var kritiskt. Härom vittnar den stora mängden
skelett från spädbarn på
kyrkogården, både i fina
kalkstenkistor och i enkla gropar i jorden.

Barngrav.

Beräkningar av kroppslängden visar att männen på 1000-talet i Varnhem i genomsnitt var
173 cm och kvinnorna 161 cm. Bland de personer som begravts nära kyrkan fanns ett
tydligt inslag av långa män, mellan 180-190 cm. Det beror främst på anlag för att bli lång,
men det är också ett uttryck för hög social status bland dessa män. De som fick rikligt
med bra mat under uppväxtåren kunde också uppnå den längd som det genetiska arvet
gav förutsättningar till.
Människorna i Varnhem åt
stora mängder insjöfisk,
säkert mest abborre, gädda,
mört och braxen från sjöar
och vattendrag i närområdet. Man åt också mycket
kött från nötboskap och får,
mindre mängd fläsk, därtill
förstås grönsaker, rotfrukter, bär och frukt, bröd och
gröt samt olika mjölkprodukter.

Käke med slitna tänder och spår av inflammation i käkbenet.
VARNHEM
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Föremålen som vi hittat vid utgrävningen kommer från de olika tidsskeden
och aktiviteter som avsatt spår på platsen.

Fynden

Förgyllt silverhänge.

Inom kyrkoområdet har vi bland annat funnit ett fyrpasspänne och ett förgyllt silverhänge
tillverkat i så kallad filigranteknik. De här föremålen kommer från perioden innan kyrkan
byggs på platsen, förmodligen från gravar på det kristna gårdsgravfältet.
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I gravarna på kyrkogården hittades
föremål som hört till de dödas begravningsklädsel. Det är olika typer
av spännen, knivar, brynen och pärlor. I några gravar hittades mynt.

Resealtare av porfyrit.

Fyrpasspänne.

Det mest uppmärksammade fyndet fanns i en grav
under södra långhusmuren - ett litet resealtare i
grekisk porfyrit som låg på den dödes bröstkorg.

Kniv med silverlindat skaft.

Ringspännen.

Engelskt mynt präglat av Ethelred.
VARNHEM
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En del av fynden är från den tid då munkarna tagit över godset. I kyrkoruinen har vi funnit
många föremål som berättar om tiden när kyrkobyggnaden inte längre var en kyrka utan
användes som gjuteri och bostadshus. I källarens botten låg en schackpjäs (löpare) tillverkad i älghorn och några mynt från 1300-talet. I koret påträffades spår av metallhantverk,
förmodligen tillverkning av kyrkliga föremål. Här fanns gott om koppar- och blysmältor
liksom vackra infattningsstenar till bokpärmar och helgonbilder. Från klostertiden har vi
också funnit en Mariamedaljong och bitar av fönsterglas.

Blå infattningssten av glas.
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Schackpjäs av älghorn.

Mariamedaljong.

Fönsterglas.
VARNHEM
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Utgrävningarna i Varnhem visar att kristendomen kom till Västergötland
redan på 900-talet, ungefär hundra år tidigare än vad vi hittills trott. Ett
nytt gravskick började tillämpas strax efter århundradeskiftet 900. De döda
kremerades inte längre utan lades i jordgravar, i öst-västlig riktning, utan
offergåvor. Man valde ut en ny plats för det kristna gravfältet i anslutning
till gården, men nära de gamla förkristna gravhögarna.

Kristnandeprocessen
Det nya kristna gårdsgravfältet i Varnhem kanske fungerade i ett par generationer
innan man tog nästa steg och byggde ett särskilt hus för den nya religionen – först en
träkyrka och senare en stenkyrka. Familjen i Varnhem var antagligen bland de första
kyrkobyggarna i området. Den privata gårdskyrkan uppfördes högt i landskapet,
väl synlig från alla håll. Kyrkan visade att familjen på gården följde med sin tid, att
man hade inflytande, kontakter och stora ekonomiska resurser. I ytterligare ett
par hundra år fortsatte man sedan att begrava sina döda här. Sedan tog historien
en annan vändning för storgodset Varnhem genom fru Sigrids donation. Gårdskyrkan togs
ur bruk och munkarnas nya klosterkyrka byggdes nedanför kullen.

Hällen över Katas grav.
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I Varnhem träffade vi på ett mycket tidigt
kristet gårdsgravfält. Sådana kristna gravfält fanns säkert på de flesta större gårdar i
centrala Västergötland under 900-talet. Man
kan se det som en övergångsfas mellan de
förkristna gårdsgravfälten och de tidigmedeltida kyrkogårdarna. De familjer som hade
råd byggde sedan egna kyrkor och till dessa
kyrkor knöts begravningsrätten, kanske runt
år 1000. Då fick man inte längre begrava
sina döda hemma på gårdsgravfälten som
man alltid hade gjort. Nu skulle alla istället
vila i vigd jord invid en kyrka. Det kan vara
anledningen till att kyrkogården i Varnhem
är så stor. Det var inte bara gårdens folk
som begravdes där utan också många från
andra gårdar som saknade egna kyrkor.

Grävning på boplatsen.

Under 1100-talet växte den kyrkliga organisationen sig stark. Systemet med
privatkyrkor upphörde. Många gårdskyrkor togs ur bruk och försvann. Andra blev
sockenkyrkor och kom på så vis att bli
kvar ända in i vår tid. Utgrävningarna i
Varnhem gav inblick i den omvälvande
process då Västergötland kristnades,
men berättelsen är inte unik. Runt om i
landskapet finns många kristna gårdsgravfält och små privatkyrkor kvar att
upptäcka, ännu dolda i jorden.
Präst med resealtare på bröstkorgen.
VARNHEM
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I parken intill klosterruinen i Varnhem finns spåren kvar
av den rika och mäktiga storgården som låg här innan
klostret etablerades på 1160-talet. Här byggdes en av de
allra första kyrkorna i Västergötland för tusen år sedan.

I den här skriften berättas om den arkeologiska undersökningen
som Västergötlands museum genomförde i Varnhem åren
2005-2008. Utgrävningarna av gårdskyrkan och begravningsplatsen gav sensationella resultat som bland annat visade att
Västergötland kristnades redan på 900-talet.
Vandra i parken, gå runt kyrkokullen och blicka ut över hagarna
med järnåldersgravarna. Här känns historien påtagligt nära.
Fynden från utgrävningarna finns på Västergötlands museum i
Skara och kan ses i museets medeltidsutställning.
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