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1. Bakgrund,	syfte	och	metod	

Kula HB har med anledning av kommande detaljplanearbete kring Vara kyrka 
genomfört en kulturhistorisk förstudie. Uppdraget utfördes på uppdrag av Tillväxt- 
och utvecklingsavdelningen på Vara kommun och fokuserade på en cirka 13 000 
kvadratmeter stor yta, inkluderande själva kyrkoområdet (med parkeringsplatsen) 
och en nästan lika stor grönyta norr där om. Områdets läge framgår av figur 1 
nedan. 

Figur 1. Planområdets läge i centrala Vara. 

Förstudien syftar i första hand till att, genom detaljerade kontroller av de äldre 
(storskaliga) lantmäterikartorna, bedöma om det aktuella planområdet berörts av 
bebyggelse eller andra företeelser som motiverar fördjupade arkeologiska 
utredningar. Inom ramen för förstudien genomfördes även en kort fältbesiktning.  

Samtliga historiska kartor i Lantmäteriets centrala och regionala arkiv studerades. 
Kartor som illustrerar utvecklingen inom det berörda området har rektifierats och 
presenteras i olika skalor nedan. Inledningsvis beskrivs planområdet översiktligt. 
Sedan presenteras de äldre kartorna, med en bakgrund där Vara samhälle och den 
tidigare bondbyn sätts in i ett större historisk-geografiskt sammanhang. 
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2. Planområdet	kring	kyrkan	

Det aktuella planområdet utgörs till något mer än hälften av dagens kyrkomiljö med 
rester efter den gamla kyrkogården och en intilliggande parkeringsyta. I norr finns 
en mer eller mindre öppen gräsyta som i väster är ganska plan; närmare järnvägen i 
öster är terrängen småkullig. Gräsytan är bevuxen med flera björkar och almar samt 
en del yngre, planterade träd av olika slag. Intill parkeringen står ett antal oxlar. 
Gräsplanen innehåller inga synliga strukturer på marken (jfr figur 4). 

Figur 2. Planområdet mot norr, med de fem ålderdomliga stenkorsen från gamla kyrkogården i förgrunden. 

På den gamla kyrkogården vid kyrkan finns flera stora och sannolikt även gamla 
träd. De största utgörs av tre imponerande bokar i sydvästra hörnet, i övrigt mest 
almar. I norr löper ett fint järnstaket med fem ålderdomliga stenkors stående 
innanför. Korsen är de enda synliga resterna från äldsta kyrkogården. 

Dagens kyrka i Vara invigdes 1905 och uppfördes på samma plats som en redan år 
1865 nedriven träkyrka. Under de sista decennierna på 1800-talet delade Vara kyrka 
med grannsocknen Önum i söder. I norra delen av Önum uppfördes en gemensam 
helgedom med det fyndiga namnet Varnums kyrka. Allt eftersom stationssamhället i 
Vara expanderade uppstod behovet av en ny kyrka. Byggnationen av denna inleddes 
år 1902. 

Planområdet begränsas i väster av Västergatan, i söder av Kyrkogatan och i öster av 
järnvägen. På andra sidan järnvägsspåret låg tidigare en del av gårdsbebyggelsen i 
Vara by (jfr nedan). Idag domineras miljön av flera äldre fina träbyggnader tillhöriga 
det så kallade Bengtssonska hemmet. Närmast järnvägen reser sig Bengtssonska 
havremagasinet, en välbevarad och karaktärsgivande byggnad som tillsammans med 
kyrkan utgör den viktigaste kulturhistoriska inramningen kring planområdet (se 
figur 3 på nästa sida). 
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Figur 3. Bengtssonska havremagasinet, beläget öster om järnvägen intill planområdet. 

 

Figur 4. Gräsplanen i norra delen av planområdet är överlag jämn och saknar synliga kulturhistoriska spår 
ovan mark. 
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3. Storbyn	som	blev	tätort	-	kartor	från	1700-	och	1800-
talen	

Efter järnvägens öppnande år 1867 växte samhället Vara ganska raskt fram på 
odlingsmarkerna och de gamla gårdstomterna i kyrkbyn Vara. Järnvägsstationens 
läge var väl valt eftersom byn Vara sedan lång tid hade en central placering i det 
gamla systemet med landsvägar genom Västergötland. Kartbilden på rapportens 
framsida visar ett utsnitt ur lantmätarens Kiettel Classon Felterus karta över 
Skaraborgs län från år 1687. Där syns "Wara bÿÿ" med "Lilla Wara" (Nedervara) 
och den omgivande bebyggelsen i bland annat Naum, "Keom" (Kedum) och Ryda. 
Landsvägen från Essungahållet kommer in från söder (till höger i bild), löper genom 
Vara och strålar sedan samman med landsvägen från Kullings-Skövde (ytterst 
Göteborg) vid Skarstad i nordost. Den andra landsvägen skymtar uppe till höger. 
Gamla landsvägens sträckning genom Vara är idag praktiskt taget helt bevarad 
genom stråket Tingshusgatan-Järnvägsgatan-Sveagatan-Storgatan-(Smedjegatan)-
Kungsgatan. 

I figur 5 nedan visas den drygt två hundra år yngre häradskartan från omkring 1880, 
utgiven ungefär ett decennium efter järnvägens tillkomst. Där framträder den 
spikraka banvallen och landsvägen. Kring järnvägen har redan en sammanhållen 
tätortsbebyggelse uppstått. Utanför denna syns gårdsbebyggelsen i Vara by. 

Figur 5. Utsnitt ur häradskartan från omkring 1880 

Vara socken utgjorde förr endast av kyrkbyn och ett par gårdar i det strax väster om 
belägna Nedervara. De sistnämnda räknas i äldre jordeböcker (skattelängder) som 
en egen enhet men har troligen länge varit så ägo- och brukningsmässigt integrerade 
med kyrkbyn att de i praktiken betraktats som en del av denna. I jordeboken från år 
1566 räknas hela 13 gårdar upp i Vara by, vilket gör den till Barne härads största. 
Byn bestod både av skatte- (självägande), frälse- och kyrkohemman. Skattegårdarna 
(10 stycken) dominerade dock stort (Lundahl 1961). 

I figur 6 på nästa sida återges den äldsta kartan - från år 1786 - som redovisar hela 
byn (och socknen!). Där framgår att gårdarna inte låg koncentrerade på en "typisk", 
sammanhållen bytomt. De var istället grupperade i tre olika områden (rosafärgade 
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ytor) intill landsvägen, med kyrkan vid Anders Larsgård (F) i den mellersta klungan. 
Nedervara skymtar ute vid Afsån till vänster. Vi återkommer strax till hur strukturen 
på de enskilda tomterna såg ut. 

Byklungorna låg i gränsområdet mellan två åkergärden, eller "marker" som termer 
lyder i den här delen av Västergötland. Benämningen "marker" syftar på det 
speciella odlingssystem (odlingsrytm) som användes på slättbygderna mellan Vara, 
Skara och Lidköping före jordbruksrevolutionen under 1800-talet. Systemet innebar 
att hela produktionsmarken (åker, äng och betesmarker) var indelade i två årgångar. 
Ena året besåddes hälften av åkermarken medan övrig mark inom gärdet användes 
som äng och efterbetades på hösten. Andra året betades hela gärdet. Det unika med 
den här typen av odlingssystem (kallat tvåsäde) var att nästan hela landskapet ingick i 
rotationen och att ängen bara slogs vartannat år. I andra tvåsädesområden fanns 
separata ängsgärden och utmarker för bete. Tvåsädesbyarna på slätten kring Vara 
saknade ofta mellanliggande gärdesgårdar utan hängde ofta ihop i stora hägnadslag. 
Allt för att spara på virket i det skoglösa landskapet. 

Figur 6. 1786 års storskifteskarta över Vara by. Gårdarna uppträder i tre klungor (rosafärgade) längs lands-
vägen i bildens mitt. Planområdet markerat med blått Akten P239-2:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 
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Huvuddelen av de gul- och gråfärgade åkrarna i figur 6 utgör kärnåkrar som 
gödslades och besåddes vartannat år. Utanför dessa fanns på "Norra marken" 
blåfärgade och på "Södra Marken" beigefärgade så kallade havreåkrar som inte 
gödslades och därför besåddes mera sällan. De grönfärgade ytorna på 1786 års karta 
användes som äng. Lantmätaren kallar dock flera gräsytor för "uppodlingsmark", 
vilket tyder på att viss uppodlingsverksamhet är på gång. 

På nästa karta (figur 7), upprättad i samband med laga skiftet år 1843, syns tydligt 
hur dagens slättlandskap håller på att ta form runt Vara by. Tvåsädessystemet är 
under upplösning och den årligen besådda åkerarealen har ökat på ängsmarkens 
(gröna ytor) bekostnad. Foderväxtodlingen (växelbruk) på åkrarna har påbörjats. I 
gårdsklungorna inne i byn har gårdarna, som redan på 1700-talet hade tre, fyra 
delägare var, vuxit ut med ett myller av byggnader. Bara i den nordöstra delen av 
byn, där det 1786 fanns sex hemman, har lantmätaren markerat uppemot hundra 
byggnader på laga skifteskartan! Här framträder tydligt en av drivkrafterna bakom 
själva skiftet på 1800-talet: uppsplittringen i ägandet och trångboddheten på 
bytomterna. Skiftet resulterade här, som på så många andra platser, i att flera av 
gårdarna flyttade ut till nya lägen i det omgivande odlingslandskapet. 

Figur 7. Laga skifteskartan från år 1843. Uppodlingen håller här på att skapa dagens slättbygd. Inne i byn har 
bebyggelsen expanderat till bristningsgränsen. Akten P239-2:4 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 



	 9	

4. Vid	kyrkan	-	detaljkartor	

I figur 8 nedan återges ett utsnitt över bybebyggelsen på storskifteskartan från år 
1786. De olika gårdstomterna är markerade med rosafärgade ytor och versaler från 
A till O. Gårdarna A och B utgörs av Nedervara utanför byn. I kartbilden har även 
planområdet vid kyrkan markerats, med blå färg. Kyrkan och kyrkogården ligger 
inom den gröna ytan vid gården F. Längst nere till vänster finns en liten hussymbol 
utritad alldeles intill Västergårdens tomt (C). Lantmätaren ger inga närmare besked, 
men förmodligen rör det sig om en väderkvarn (enligt uppgift från Bengt Fåglefelt, 
Vara hembygdsförening). Platsen ligger idag i södra delen av dagens kyrkogård 
knappt 400 meter väster om kyrkan. 

Figur 8. Utsnitt ur storskifteskartan från 1786. Planområdet markerat med blått. 

Gårdstomten F utgörs av Anders Larsgård. Gården G är Stommen som fungerade 
som länsmansboställe; den innehades vid karteringstillfället av "Krono länsmannen" 
Laurits Nordberg. Den norra tomten (H) är Assarsgården. Intill denna finns en 
cirkelformad, vitfärgad yta som enligt yngre kartor är en damm. Kartans beskrivning 
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upplyser inte närmare om karaktären på de anslutande, gråfärgade åkerytorna (grå) i 
"Norra marken".  

Anders Larsgård är enligt kartans beskrivning taxerad till ett helt skattehemman och 
innehades av inte mindre än fem bönder. Alla dessa var alltså delägare och huserade 
i slutet av 1700-talet med sina familjer delvis i separata byggnader. Som framgår av 
kartan faller endast kyrkogården och västligaste delen av tomten och inom 
planområdet.  

1786 års karta upplyser alltså inte närmare om hur bebyggelsen är organiserad på 
Anders Larsgårds tomt. Lyckligtvis finns istället en drygt tio år yngre karta som visar 
situationen mer i detalj. 1798 kallades lantmätaren åter till byn för att dela tomten 
mellan de fem delägarna. Resultatet av tomtskiftet framgår av kartan i figur 9. Där 
syns att några byggnader inte ligger inom planområdet i slutet av 1700-talet. På 
kartan är även läget för ett fattighus och en krog intill landsvägen markerade. 

Figur 9. 1798 års karta över Anders Larsgård, upprättad i samband med delning av tomten. Notera fattighuset 
och krogen nere vid landsvägen! Akten 16-VBF-218 i den regionala lantmäterimyndighetens arkiv. 

Avslutningsvis ska förhållandena på 1843 års laga skifteskarta redovisas. I figur 10 
på nästa sida återges ett utsnitt från denna, med den moderna fastighetskartan som 
underlag. Här framgår att endast en ekonomibyggnad återfinns inom planområdet. 
Platsen för byggnaden ligger i östligaste delen av dagens parkering norr om kyrkan,  

I beskrivningen till laga skifteskartan anges att åkermarken närmast intill tomten och 
kyrkogården består av sandblandad lerjord (nr 473 och 641) medan ytorna längre ut 
(642) domineras av lerjord. 
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Figur 10. Utsnitt ur laga skifteskartan över Vara by från år 1843. 
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5. Sammanfattning	och	slutsatser	

Det aktuella planområdet vid kyrkan i Vara är beläget inom en central del av den 
gamla inägomarken till Vara by, vilken låg där före tätortens framväxt under andra 
hälften av 1800-talet. Bebyggelse kan ha funnits intill landsvägen och den äldsta 
kända kyrkplatsen ända sedan tidig medeltid. Bybildningsprocessen i Västergötland 
är dock dåligt känd och bebyggelseförändringar kan ha ägt rum vid flera tillfällen, 
bland annat i samband med skapandet av de för regionen typiska hägnadslagen i 
tvåsädets gärdesorganisation.  

En detaljerad kontroll av det äldre kartmaterialet över Vara by visar att planområdet 
berör hela den gamla kyrkogården och västligaste delen av Anders Larsgårds tidigare 
tomt. På de äldsta kartorna från slutet av 1700-talet finns ingen bebyggelse alls inom 
denna del av tomten. På 1843 års skifteskarta har en ekonomibyggnad tillkommit 
men den ligger i anslutning till dagens parkeringsplats, där en del markarbeten kan 
ha utförts. Mot denna bakgrund och det faktum att synliga kulturhistoriska spår 
saknas inom den gräsbevuxna ytan i norr, behövs sannolikt ingen ytterligare 
arkeologiska insatser genomföras inom norra delen av planområdet. 

En eventuell medeltida bebyggelse i anslutning till kyrkan kan ha legat väster om 
1700-talets tomtområden och mycket nära intill den äldre kyrkan. Kula HB föreslår 
därför att en arkeologisk utredning, steg 2 eller möjligen antikvarisk kontroll i form 
av schaktövervakning utförs om framtida markarbeten genomförs på ytor mellan 
parkeringsplatsen och nuvarande kyrkogården.  

Det är dock slutligen länsstyrelsen som beslutar om och i vilken utsträckning 
ytterligare arkeologiska kontroller behöver utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 13	

6. Referenser	

Lundahl, I. 1961. Ortnamnen i Skaraborgs län, del II. Barne härad. Utgivna av Kungl. 

Ortnamnskommissionen.  

 

 

 

 

 

 


