
Besökssuccé för Kata Gård – nu sänds SVT-dokumentären
Sommaren är över – men intresset för Kata Gård i Varnhem bara fortsätter. Sedan invigningen den 7 maj har 55 000 personer
besökt överbyggnaden över Sveriges kanske äldsta bevarade rum, en privat gårdskyrka med anor från 900-talet. Den 9
september besöker Kronprinsessan Victoria Kata Gård, och två dagar senare, den 11 september visar Vetenskapens Värld i SVT
My Lindbergs ”De kristna vikingarna” – dokumentären om de arkeologiska utgrävningarna som till viss del skriver om Sveriges
historia.  

Västergötlands museum har sedan 2005 bedrivit ett arkeologiskt utgrävningsprojekt i området kring Varnhems Klosterkyrka. Under arbetets
gång har bland annat ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor grävts fram, vilket visar att Varnhem kristnades 100 år tidigare än övriga Sverige
– en ändring i den svenska historieskrivningen. I maj 2017 öppnades Kata Gård – en arkitektritad informationsbyggnad ovanpå kyrkoruinen.
Byggnaden är döpt efter Kata – kvinnan som härskade på storgården under vikingatidens slutskede, och vars skelett är ett av de mer
iögonfallande fynden från utgrävningarna. Sedan invigningen den 7 maj har turister från när och fjärran vallfärdat till Varnhem.

- Det är något i berättelsen om Kata och de kristna vikingarna som lockar alltifrån barnfamiljer till äldre par som reser utan barn. Extra roligt är
också att många förutom Kata Gård också har besökt utställningen ”Kata och Kättil – Fynden i Varnhem” på Västergötlands museum inne i
Skara, som har haft 26 000 besökare sedan starten i våras, säger Marie Wennerholm, turistchef, Skara kommun.

Fler hotellbokningar

Att helt utan marknadsföring få till en succé av det här slaget har blivit en positiv överraskning för samtliga inblandade parter. Under
sommaren har Skara kommun haft en så kallad popup-turistbyrå på plats ute på området för att kunna möta den strida strömmen av
besökare. Även hos de lokala besöksnäringsföretagen märker man av en ökning i antalet bokningar.  Skara Stadshotell har ökat antalet
gästnätter med 25 procent under augusti månad jämför med 2016.

- Vi brukar ha god beläggning fram till skolstarten i och med att så barnfamiljer kommer hit för att besöka Skara Sommarland. I augusti i år har
gästerna fortsatt att komma under hela augusti, och vi förstår när vi pratar med gästerna att det är Kata Gård som lockar, säger Stig Roser, vd
Skara Stadshotell.

Kronprinsessbesök och SVT-dokumentär

Den kommande veckan lär Kata Gård och därmed också Varnhem och Skara att hamna än mer i spotlighten. Lördagen den 9 september
besöker nämligen Kronprinsessan Victoria Kata Gård. Hon ska vandra från Varnhem via pilgrimsleden och platåberget Billingen till
Hornborgasjön, och ska inleda dagen med en kort guidad tur av området kring Kata Gård. Två dagar senare, den 11 september är det också
dags för ”De kristna vikingarna” – My Lindbergs dokumentärfilm om utgrävningarna. Filmen sänds i SVT2:s program Vetenskapens värld, och
kommer dessutom att finnas tillgänglig på SVT Play under det kommande halvåret.

- Det känns fantastiskt att vi med Mys film, genom att varva dramatiserade inslag med fakta, kan beskriva miljön från vikingatiden. På så sätt
kan vi sprida budskapet om Kata Gård till ännu fler, säger Maria Vretemark, arkeolog vid Västergötlands Museum och projektledare för
utgrävningarna.

Kata Gård håller öppet varje dag september månad ut mellan 11-16. Utställningen "Kata och Kättil - Fynden i Varnhem", finns att beskåda alla
dagar utom måndag på Västergötlands museum. Här finns flera av fynden från de arkeologiska utgrävningarna. Besökarna kan också träffa
Kata iform av en rekonstruerad docka. 
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