
Om Kestad 

Kestad ligger norr om Kinne-Kleva vid Kinnekulles fot. 1310 nämns Kithestahum, 1312 in 

Kydistadum. Socknens först nämnda gård är Göksholmen, år 1399. 

En kyrkby som ligger österut vid foten av Kinnekulle. Byn är spridd på tre ställen, den ena 

bebyggelsen är kring kyrkan och 

den andra ligger på höjden mot Österplana, där har den gamla skolan mm 

funnits tidigare. Den tredje är Anemossen, Kestads skogsområde på 

gränsen till Kinne-Vedum. Där låg, förutom Göksholm, Tån , ett backstugeområde och 

dessutom fanns där Kestads soldattorp. Hit har, efter laga skifte, en del gårdar flyttats ut." 

Kestad församling är sedan medeltiden annexförsamling till Österplana. 

Socknen utgjorde tidigare 9 oförmedlade mantal men sedan Göksholmen förmedlats från ½ 

till ¼ mtl och Klockaregården från 1 till ¾ mtl utgår socknens nuvarande mantal 8½. 

År 1818 skedde delning av f.d. kronoparken Anemossen, varvid den del, som tillföll Kestads 

socken har införlivats med socknens övriga hemman och inräknats i dessa hemmans ägor. På 

samma sätt har inräknats tidigare kronolägenheterna Backås och Bytägt, som voro ängar 

belägna inom Kestads by. 

Nuvarande gården Solängsberg har bildats av ½ mtl Anders Persgården 1:3, 1/8 mtl Ågården 

2:4, ½ mtl, Rännagården 9:4 samt dessutom Gräppagården 3:4. Den hälft av Anders 

Persgården, som ej ingår i Solängsberg och består av Anders Persgården 1:2 och 1:5 kallas 

numera Simberg. Simberg och Solängsberg förekommer för första gången i 

husförshörslängder för åren 1861-70. 

Torpet Anemossen heter numera Anemossen 1:1. 

Kestad nr 7 Olof Månsgården ägdes 1812-1840 av Lars Svensson Ros i Gräppagården. 

Gården synes ha delats 1840 i tvenne hälfter. Ena hälften övergick då till Lars Svenssons son 

Sven Larsson och den andra hälften till Anders Magnusson d.ä i Anders Persgården. 

Sistnämnda del övertogs 1871 av Bengt Magnusson i Ågården, fader till Anton och Linus 

Bengtsson. Gården ingår numera i ägorna till Gräppagården respektive Ågården och ägdes 

1902 av Emil Johansson respektive Bengt Magnusson. 

Göksholmen ¼ mtl var vid sekelskiftet 1900 uppdelad på fyra och senare på tre ägare 

nämligen: Göksholmen 1:2, 1:5 och 1:6 

3/32 mtl ägdes av Ekman, Storebacken, Fullösa 

1/64 mtl ägdes av Gustaf Eriksson, Siggesgården Fullösa 

1/64 mtl ägdes av Carl Djup, Hagaberg 

1/8 mtl ägdes av Olaus Olsson, Göksholmen 

De två delarna 1/64 mtl övergick sedan till en gemensam ägare: Erik August Andersson, 

Kestadtorp. 

Rottneby nr 10:1 lydde under större delen av 1800-talet under Hönsäters säteri i Österplana 

socken men blev frånsålt till Malma gård, som även förvärvat hälften av den ursprungliga 

Klockaregården, vilken del numera heter Klockaregården 6:2. Malmagård ägdes under större 

delen av 1800-talet av Hamilton-släkten på Hönsäter. 



Kestad socken och by under 1700- och 1800-talet 
Kestads socken har i kyrkligt hänseende sedan medeltiden utgjort en annexförsamling till 

Österplana socken. Sedan genealogiska uppgifter angående innevånarna i moderförsamlingen 

under 1700-och 1800-talet färdigställts, kändes det därför riktigt att framställa dylika 

förteckningar även för annexförsamlingen Kestad. 

Anders Persgården 1:1_ 
Tomtplatsen låg söder om landsvägen från Österplana till Kestad ungefär 

mitt för nuvarande sågverket tillhörigt Bengt Bengtsson, Klockaregården 6:5. 

Ågården 2:1 
Tomtplatsen låg norr om landsvägen mot Götene omedelbart öster om 

kyrkan. Samma tomtplats tillhör nu Ågården 2:13 

Gräppagården 3:1 
Tomtplatsen låg väster om vägen mot Kinne Kleva och är densamma, som nu 

tillhör Gräppagården 22:1 

Storegården 4:1 
Tomtplatsen låg i vägkorsningen öster om vägen mot Kinne Kleva, norr om 

nuvarande Rännagården 20:1 och mellan vägkorset och f.d. Missions-huset. 

Stommen 5:1_ 
Tomtplatsen låg öster om kyrkan och omedelbart norr om tomten till 

Ågården 2:13 

Klockaregården 6:1 
Tomtplatsen låg söder om kyrkan och norr om vägen mot Götene på den 

öppna planen och parkeringsplatsen till kyrkan. 

Olof Månsgården 7:1 
Tomtplatsen låg väster om kyrkan och på nuvarande tomten till Ågården 14:1. 

Rännagården 9:1 
Tomtplatsen låg på östra sidan av vägen mot Kinne Kleva på nuvarande tomten till 

Rännagården 20:1 

Rottneby 10:2 
Tomtplatsen låg väster om vägkorsningen mellan denna och Anders Pehrsgården 1:1 

Utanför byn låg Kestadtorp, då kallat Torpet 8:1 på sin nuvarande plats. 

Fogdeängen, numera Kyrkägan 11:1 hörde förr till kronoparken Arnemossen och låg i 

socknens sydöstra del. Göksholmen 1:2 hade samma läge som nu. 

Ovannämnda gårdar i Kestad by har senare varit föremål för hemmansklyvningar med 

undantag för Stommen 5:1 och Rottneby 10:1. 

Nu följer en beskrivning över gårdarna i Kestad by vid tiden för laga skiftet där år 1848 



Anders Persgården 1:2 
Ägdes av nämndemannen Olof Andersson, son till Anders Magnusson, som 1841 flyttade från 

Anders Pehrsgården till Olof Månsgården. Olof Andersson dömdes att utflytta. Hans nya gård 

fick namnet Simberg belägen i socknens nordvästra del. 

Anders Persgården 1:3 
Ägdes av Anders Eriksson, son till Erik Svensson i Anders Pehrsgården, Anders Eriksson 

ägde dessutom Ågården 2:4. Gräppagården 3:4 och Rännagården 9:4. Samtliga fyra 

hemmansdelar flyttades till socknens sydvästra del. Den samlade jordegendomen kom att 

därvid även omfatta de s.k. Solängarna, efter vilka den nya gården fick namnet Solängsberg. 

Ågården 2:2 och 2:5 
Ägdes av kyrkvärden Anders Magnusson, som 1838 flyttat från Storegården till Ågården. 

Gården fick bli kvar på sin gamla tomtplats öster om kyrkan och kom senare att ägas av Åke 

Sjöström samt har nu beteckningen 2:13 

Ågården 2:3 
Ägdes av Anders Andersson. Gården fick också bli kvar i byn. Den kom senare att ägas av 

syskonen Bengtsson och har nu beteckningen Ågården 2:14 efter sammanläggning med Olof 

Månsgården. De nya ägarna har återtagit namnet Olof Månsgården. 

Ågården 2:4 
Ägdes enligt ovan av Anders Eriksson och ingår numera i Solängsberg 

Gräppagården 3:2 
Ägdes av nämndemannen Magnus Andersson, Rännagården son till Anders Persson i 

Storegården. Gården fick bli kvar på sin gamla tomtplats söder om Rottneby 10:1. 

Gräppagården 3:3 
Ägdes av Anders Larsson, son till Lars Olofsson, Gräppagården. Gården dömdes att utflytta. 

Gräppagården 3:4 
Ägdes av Anders Eriksson och ingår nu i Solängsberg. 

Gräppagården 3:5 
Ägdes av Sven Larsson, son till Lars Svensson Ros i Gräppagården. Gården fick bli kvar på 

gamla tomten. 

Storegården 4:2 
Ägdes av Anders Persson, född i Kinne Vedum 1790. Gården blev utflyttad till socknens östra 

del på västra sidan av vägen från torpet Tåstorp mot Ledsgården i Kinne Kleva socken. Det 

nya läget är omedelbart söder om den utflyttade Rännagården 9:2. Gården har fått ny 

fastighetsbeteckning Storegården 24:1. Den ägs nu av Oskar Andersson och hans syster. 

Storegården 4:3 
Ägdes av Per Andersson, son till Anders Persson på 4:2. Gården utflyttades till omedelbart 

söder om Storegården 4:2. Den har senare sålts av Gideon Jonegård till Verner Fredriksson 

och har nu övertagits av sonen Börje Fredriksson. Den heter nu Storegården 24:1 efter 

fastighetsregleringen. 



Storegården 4:4 
Ägdes av Sven Haraldsson, son till Harald Svensson, Storegården. Gården utflyttades och 

ligger alldeles söder om Storegården 24:1 och har nu beteckningen 27:2. Gården äges nu av 

kyrkvaktmästare Sven-Inge Ljungkvist son till Lennart Ljungkvist, som tidigare ägde gården. 

Storegården 4:5 
Ägdes av Bengt Svenssons barn. Gården till söder om Storegården 4:4. Den har senare ägts av 

Gustav Göthem som sålde den till Lennart Ljungkvist och sambrukas nu med Storegården 

4:4. 

Stommen 5:1 
Ägaren Österplana Pastorat. Gården flyttades ca 1800 m österut och ligger vid norra sidan av 

vägen Kestad-Götene. 

Klockaregården 6:2 
Ägdes av greve H D Hamilton på Hönsäter. Gårdens ägor flyttade åt nordost och ligger 

mellan gränsen mot Fullösa och Malma gård, till vars ägare den senare blev såld 

Klockaregården 6:3 
Ägdes av Erik Hedberg och ligger delvis kvar på sin gamla tomtplats i byn. Gården äges 

numera av Bengt Bengtsson, som där driver sågverksrörelse. 

Olof Månsgården 7:2 
Ägdes av kyrkvärden Anders Magnusson i Ågården. Gården fick ligga kvar men ingår 

numera i Ågården 2:14 

Olof Månsgården 7:3 
Ägdes av Sven Larsson i Gräppagården och ägorna torde numera ingå i Gräppagården 22:1 

Båda Olof Månsgårdarna tomtplats var nuvarande tomten till Ågården 2:14 

Rännagården 9:2 
Ägdes av Sven Andersson son till Andreas Christoffersson i Ågården och Kjerstin Nilsdotter, 

Rännagården. Gården flyttades österut till vägen Tåstorp-Ledsgården och ligger norr om den 

nordligaste Storegården 23:1, som tidigare ägts av syskonen Jonegård men sålts till Verner 

Fredriksson. Fredriksson har senare även köpt Rännagården 9:2, som nu 

har beteckningen Rännagården 21:1. Båda dessa gårdar sambrukas i dag av sonen Börje 

Fredriksson 

Rännagården 9:3 
Ägdes av Magnus Andersson, nämndeman, som flyttat från Storegården till Rännagården 

1840, gift med Maja Larsdotter. Svärfar Lars Svensson Ros avled 1840 och då erhöll mågen 

gården. Gården bli kvar på sin gamla tomtplats 

Rännagården 9:4 

Ägdes av Anders Eriksson, Anders Pehrsgården, som köpt Rännagården 9:4 ½ mtl av 

prostinnan Johanna Siggelkov. Gården utflyttades söderut och förlades norr om de övriga 

utflyttade ägor, som tillsammans kom att bilda den nya gården Solängsberg. 



Rottneby 10:1 
Ägdes av greve H D Hamilton på Hönsäter. Gårdens ägor flyttades åt nordost omedelbart 

öster om gården Malma i Fullösa socken. Gården kom även att gränsa intill den utflyttade 

gården Klockaregården 6:2, som även ägdes av greve Hamilton. Båda gårdarna blev sedan 

sålda till ägaren av Malma gård, som vid tiden för laga skiftet i Kestad även tillhörde släkten 

Hamilton. 

De utanför byn liggande gårdarna Kestadtorp 8:2 och 8:3, som ägdes av kyrkvärden Sven 

Persson respektive hans barn. Sven Persson flyttade till Kestadtorp från Rännagården 1832. 

Kestadtorp fick ligga kvar på nuvarande plats. 

Gökholmen 1:1 kvarligger också på sin ursprungliga plats i socknens östra del invid Silån. 

Fogdeängen, som då liksom nu har Kestad kyrka som ägare, kallas numera Kyrkägan 11:1, 

låg till största delen i socknens sydöstra hörn men hade även flera småägor på olika ställen i 

socknen. Kyrkägan fick genom laga skiftet dessa ägor samlade i ett skifte i socknens 

nordvästra del omedelbart norr om nuvarande Simberg. 

Som framgår av den här redovisade förteckningen fanns vid tiden för laga skiftet 1848 i 

Kestad socken enbart i byn inte mindre än 23 hemman med 15 olika ägare, istället för de 

ursprungliga nio gårdarna. Av de 23 hemmanen var 21 styckningslotter, som uppstått vid 

hemmansklyvningar. 

Sedan laga skiftet genomförts blev endast sju gårdar kvar i byn. I dag är antalet ytterligare 

minskat till fem. 

Utflyttade ur byn blev 16 gårdar. Av dessa har två försålts till Malma gård, nämligen 

Rottneby och Klockaregården 6:2. Andra har blivit föremål för sammanläggning med andra 

gårdar i Kestad. Idag är endast 8 av de 16 gårdarna bebyggda. 

Källa: Arthur Andersson och Torsten Fasth 

 

 


