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Ang. Kyrkägan i Kestad samt jord i Kestad socken tillhörig Österplana prästgård. 

 

År 1910 anmodades Kungl. Lantmäteristyrelsen av Kammarkollegium att göra en utredning 

angående ovan rubricerade jordar. Den verkställda forskningen gav följande resultat: 

 

”Kestads by har år 1745 varit föremål för en storskiftesdelning. Den därvid upprättade kartan 

upptager alla de ägor som då tillhörde byn. Å samma karta är, förutom Kestads sockens 

kyrkplan och kyrkogård, fyra områden genom påteckning angifna såsom hörande till Kestads 

kyrka. Ett af dem betecknas såsom ”Kiesta kyrckåker” och de tre öfriga hvardera såsom 

”Kiesta Kyrckäng”. I beskrifningen öfveer kartan och det därå utförda storskiftet äro samma 

områden icke omnämnda. Desamma synas sålunda hafva ansetts såsom själfständiga 

posessioner inom byns i öfvrigt genom storskiftet i fråga mellan hemmanen i byn fördelade 

mark och hafva icke på något sätt tagits i betraktande vid delningen, så att de fråndragits 

något visst hemman. Efter hvad kartan visar och den fortsatta utredningen gifver vid handen, 

är ett av sagda fyra områden, ehuru å kartan upptaget, beläget utanför byns gräns å mark, som 

tillhörde den intill byn gränsande kronoparken Anemossen. 

 

Inom Kestads bys gräns är å ifrågavarande 1745 års karta afven ett område angifvet såsom 

”Äng till Österplana Präste Gård”. Ej heller detta område är i beskrifningen till kartan 

omnämdt, utan är endast genom anteckning och färgläggning å kartan angifvet såsom en 

särskild äga inom Kestad by. 

 

År 1806 verkställdes ett nytt storskifte å Kestads by. Detta skifte, som av häradsrätt fastställts 

år 1807, omfattade icke byns alla eller de å 1745 års karta upptagna ägor, utan endast byns 

åker och hustomter. Vid detta skifte sammandrogs tvenne af de å 1745 års karta utmärkta 

inom Kestads by belägna Kestads kyrkas områden till ett. Så vidt hittills verkställd utredning 

visar, utgjordes alltså ifrågavarande Kestad kyrkojord år 1807 af tvenne områden inom 

Kestads by samt ett område utanför byn i dess gräns mot kronoparken Anemossen. 

 

Beträffande sagda kronopark har Kungl. Styrelsen funnit följand: 

Genom nådigt bref till Kungl. Kammarkollegium den 28 augusti 1808 har sagda kronopark i 

enlighet med kollegii förslag upplåtits ”åt angränsande hemmans innehafvare till den odling 

och bruk som gifva hemmanen det säkraste och Nödvändigaste understöd”. Beträffande sättet 

för denna upplåtelse hade enligt samma nådiga bref Kungl. Kammarkollegium förslagit: ”att 

sedan den till odling upplåtne marken i vanlig ordning blifvit graderad efter dess bettre och 

sämre beskaffenhet, densamma med tagna grunder efeter mantalet, genom Landtmätare 

skiftades emellan de hemman, som till andel deruti finnas berättigade med villkor att för all 

framtid från samma hemman blifva oskiljaktige hvarefter den hvarje hemman tilldelte lott, 

efter den för orten fastställda methoden, skulle skatteläggas till årlig ränta, som in natura eller 

efter markegångspris borde af vederbörande utgöras vid slutet af de frihetsår, wilka i mon af 

markens egenskap och uppodlingens beskaffenhet borde föreslås”. 

 

I enlighet med detta Kungl. bref har, sedan tvist inför domstol angående hvilka socknar och 

hemman, som skulle vara delaktiga i den upplåtna kronoparken, skifte å kronoparken 

verkställts år 1818 samt fastställts år 1819. vid detta skifte utbröts en lott för Kestads socken, 

hvilken består af Kestads by jämte ett annat hemman I öfvrigt utlades särskilda lotter för Sils 

och Klefva socknar samt vissa hemman i Husaby socken. Ett område af kronoparken om 110 

tunnland uppdelades icke utan föreslogs vid skiftet till planteringshage eller länsmansboställe. 

Å kronoparken belägna smärre ängar och intäkter ingingo icke i delningen. De redovisas 

under rubriken: ”Förteckning på de Ägor uti Anemåssen, som icke ingått uti delningen”. 
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Bland sådana är en äng nr 17 angifven såsom ”Kiestads Kyrck äng” och belägen inom det 

område, som utbrutits för Kestads socken. 

 

Huruvida, såsom i ofvan berörda nådiga bref omnämnts skatteläggning skett å den mark, som 

genom berörda 1819 års delning af Anemossen tillagts hemmanen i Kestads och öfriga 

nämnda socknar, kan icke inhämtas från de Kungl. styrelsens arkiv förvarade akter. I allt fall 

är i gällande jordebok för Klefva socken Anemossen ännu upptagen såsom krono under 

enskild disposition. 

 

Ofvan berörda område af Anemossen om 110 tunnland har däremot särskildt skattesålts i sex 

lotter och upptaget i jordeboken för Klefva socken såsom särskild skattelägenhet. 

 

Uti skrifvelse till Eder den 12 oktober 1910, i anledning af väckt fråga om försäljning af 

stomhemmanet Kestads nr 5 andel i ett soldattorp, har Kungl. styrelsen, med hänvisning till en 

samma skrifvelse närsluten kartskiss, anfört, hurusom emellan å ena sidan Kestads bys 

enskilda ägor och å den andra den del af Anemossen, som genom 1819 års delning tillagts 

Kestads socken, samt en från Anemossen upplåten lägenhet Bytäkt nr 1 var beläget ett 

område, hvilket måste anses såsom en del af kronoparken Anemossen men icke genom 1819 

års delning tillagts Kestads by och icke heller på något för Kungl. styrelsen kändt sätt 

upplåtits från kronoparken. Detta område utgjordes före laga skiftet å Kestads by, hvilket här 

nedan kommer att beröras, hufvudsakligen av byns soldat- och ryttaretorp samt tvenne 

områden angfna såsom tillhöriga Kestads sockens kyrka. Det ena af dessa kyrkans områden 

motsvaras af här förut omnämndt å Kestads bys storskifteskartor upptagna men å Anemossen 

belägna område. 

 

Åren 1846-1848 har förrättats och 1851 fastställts ett laga skifte å Kestads by. Uti detta skifte 

ingick dels Kestads bys enskilda ägor, dels Kestads sockens genom 1819 års skifte utbrutna 

andel av Anemossen, dels den å Anemossen upptagna lägenheten Bytäkt, dels ock 

ofvanberörda område av Anemossen p hvilket byns soldat- och ryttaretorp samt tvenne 

kyrkans områden voro belägna. 

 

Uti den vid detta skifte upprättade häfdeförteckning redovisas såsom jord till Kestads kyrka, 

dels de två kyrkans områden, som enligt föregående voro belägna inom Kestads bys ägor och 

upptagna å byns storskifteskartor, dels ock de å Anemossen belägna ofvan berörda tre 

områden Enligt samma häfdeförteckning innehöllo de två områden, som voro belägna å 

Kestads bys oråde, ett uppskattningsinnehåll af 1 tunnland 5,476 kappland, under det att 

öfriga tre områden uppskattats till 15 tunnland 20,311 kappland. De förra utgöra alltså, enligt 

den vid skiftet verkställda gradering, 7 % och de senare 93 % af hela kyrkojorden. 

 

I samma häfdeförteckning redovisas såsom ”Jord till Österplana Prästegård” det område, 

hvilket å 1745 års karta upptages såsom sådant. 

 

Vid skiftet sammandrogos Kestads kyrkas fem områden till ett och förlades under litt. L i 

byns nordvästligaste hörn. Detta skifte litt. L innehåller 52 tunnland 0,9 kappland eller 

25,6837 hektar. 

 

Den inom Kestads by belägna ägan till Österplana prästgård förflyttades vid skiftet och 

utlades under litt. M med en areal af 1 tunnland 26,8 kappland eller 0,9071 hektar. 
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Af hvad sålunda anförts framgår, att ifrågavarande Kestads kyrkojord, sådan den vid det 

Kestads by ågångna laga skiftet utlagts och nu befinnes, utgöres till en del af mark 

ursprungligen belägen inom Kestads bys enskilda ägor och till en annan del är mark tagen 

från kronoparken Anemossen. De för styrelsen tillgångliga handlingar lämna icke någon 

uppslysning angående sättet för de förstnämnda områdenas uppkomst. Beträffande den från 

Anemossen tagna delen af ifrågavarande kyrkojord hänvisas i tillämpliga delar till hvad 

Kungl. styrelsen anfört uti ofvanberörda skrifvelse till Eder den 12 oktober 1910 angående där 

ifrågavarande soldattorp. Kungl. Maj:t har emellertid genom nådig skrifvelse till Kungl. 

Majt:s befallningshafvande i Skaraborgs län den 17 februari 1911 lämnat den gjorda 

ansökningen om försäljning af samma soldattorp utan bifall med förordnat att  handlingarna i 

ärendet skulle öfverlämnas till kammaradvokatfiskalämbetet för vidtagande af de åtgärder 

ämbetet till iaktagande och bevakande af det allmännas rätt och i afseende å ifrågavarande 

soldattorp kund finna omständigheterna påkalla. 

 

Hvad slutligen beträffar den inom Kestads by belägna ägan till Österplana prästgård, innehålla 

tillgängliga handlingar rörande Kestads by intet om dess uppkomst. Enligt hvad Kungl. 

styrelsen inhämtat, innehålla icke heller befintliga kartor och handlingar rörande Österplana 

prästgård något därom. 

 

De kommunicerade handlingarna återställas härvid. 

 

Stockholm den 24 augusti 1911. 

På landtmäteristyrelsens vägnar: 

Joh. Hamrin Harald Malmberg 

 Föredragande 

 

I anledning av G A Janssons ansökan 8 okt. 1909 om fastställelse av Malma-Haggården 

järnvägs sträckning över ”Kjestad kyrkojord samt en utjord till Österplana prästgård” fick 

länsstyrelsen i Mariestad i uppdrag att utreda vilka de nämnda fastgheterna motsvara i 

vederbörande jordebok. Länsstyrelsens svar blev följande: 

 

”Efter verkställd undersökning i omförmälda hänseende och inhämtande av yttrande i ärendet 

från häradsskrifvaren i orten, hvilket yttrande härmed bifogas, får länsstyrelsen äran meddela, 

attl så vidt utrönas kunnat, de ifrågavarande jordarna icke äro vare sig i nu gällande eller äldre 

jordeböcker särskilt upptagna och ej heller inbegripas under något eller några af däri 

förekommande hemman eller lägenheter. 

 

Af taxeringsmyndigheterna hafva ifrågavarande jordar uppförts till bevillning såsom särskilda 

jordbruksfastigheter med åsatta taxeringsvärden af 3 000 kronor för kyrkojorden och 100 

kronor för utjorden till Österplana prästgård. 

 

I utlåtande från Kungl. Kammarkollegium den 31 augusti 1912 ang. nämnda jordars 

inskrivning i jordeboken angives bl.a. följande: 

 

”Då vid den i ärendet gjorda undersökning ingen upplycning kunnat vinnas angående 

ifrågavarande jordar på hvad sätt de för sina särskilda ändamål blifvit upplåtna samt 

emellertid någon omständighet ej häntyder på, vare sig att desamma blifvit av menighet eller 

enskild donerade, eller att från enskild person någon rätt till jordarna eller någon del af dem 

kan göras gällande, får aktuariekontoret vördsamt hemställa att Kungl. Kammarkollegium 

måtte förordna att jordarna skola i jordeboken för Kjestads socken upptagas bland 
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kronoegendomar under allmän disposition, jordlägenheter, den ena med benämning Kestad nr 

10 med anteckning: Jord till Kjestads kyrka, och den andra med benämning Kjestad nr 11 

med anteckning: En utjord till Österplana prästgård. 

 

Stockholm den 31 augusti 1912. 

 

Gustaf Pedelius 

Extra aktuarie 

 

Sammandrag av föregående redogörelse angående Kestads kyrkäga. 

 

Vid tiden för storskiftet i Kestad år 1745 bestod Kestads kyrkojord av fyra områden. Ett av 

dem betecknades ”Kiesta Kyrckåker” och de tre övriga vardera såsom ”Kiesta Kyrckäng”. Ett 

av sistnämnda områden var beläget utanför byns gräns å mark, som tillhörde den byn 

angränsande kronoparken Anemossen. Inom byns område låg alltså endast tre av 

kyrkojordarna. 

 

År 1806 verkställdes ett nytt storskifte å Kestads by, som omfattade endast byns åker och 

hustomter. Vid detta skifte sammanslogs två av kyrkans ovannämnda skiften inom byn. 

Därigenom hade kyrkan efter skiftet 1806 endast två skiften inom byn samt ett område 

utanför byn i dess gräns mot kronoparken Anemossen. 

 

Vid skifte 1818 å kronoparken Anemossen utbröts en lott för Kestads socken, vilken består av 

Kestads by jämte ett annat hemman. Ett område av Anemossen om 110 tunnland uppdelades 

icke utan föreslogs vid skiftet till planteringshage eller länsmansboställe. I delningen ingick ej 

heller ”smärre ängar eller intäkter”. De redovisades istället under beteckningen: ”Förteckning 

på de ägor uti Anemossen, som icke ingått uti delningen”. Bland dessa är en äng nr 17 

angiven såsom ”Kiestads Kyrck äng”, som var belägen inom det område, som utbrutits för 

Kestads socken 

 

Den 12 oktober 1910 sände Kungl. Lantmäteristyrelsen en skrivelse jämte en kartskiss till 

Kungl. Kammarkollegium i anledning av väckt fråga om försäljning av ett soldattorp tillhörigt 

stomhemmanet Kestad nr 5. Kartskissen utvisade att det fanns ett område mellan Kestad bys 

enskilda ägor och den del av Anemossen, som vid delningen 1818 tillagts Kestads socken 

samt en från Anemossen upplåten lägenhet Bytäkt nr 1. Detta område hade ej ingått i det å 

kronoparken Anemossen år 1818 verkställda skiftet. Före laga skiftet i Kestad år 1848 

utgjorde detta område huvudsakligen byns soldat- och ryttaretorp men upptog dessutom 

tvenne områden angivna såsom tillhörande Kestads sockenkyrka. Ett av dessa båda områden 

skulle enligt lantmäteristyrelsen vara identiskt med tidigare omnämnda ”Kiesta kyrck äng”. 

 

I detta sammanhang kan tvenne förhållanden beaktas: 

 

1. Skiftet av Anemossen år 1818 omfattade ej å kronoparken belägna smärre ängar och 

intäkter. 

 

2. Innehållet i ovanstående punkt 1 kan ha samband med et Kungl. brev till 

Kammarkollegiet av den 28 augusti 1808. Enligt detta upplåtes kronoparken 

Anemossen ”åt angränsande hemmans innehavare till den odling och bruk, som gifva 

hemmanen det säkraste och nödvändigaste understöd”. 
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Därefter stadgar brevet sättet och villkoren för upplåtelsen: 

”Sedan den till odling upplåtna marken genom lantmätare skiftats emellan de 

hemman, som till andel deruti finnas berättigade med villkor att för all framtid från 

samma hemman blifva oskiljaktlige…. Skulle varje lott skattläggas till årlig ränta….” 

Det är sannolikt att hemmanen i Kestad med stöd av ovannämnda Kungl. brev uppfört de 

soldat- och ryttaretorp, som ej medtogos i skiftet år 1818 på kronoparken och att ytterligare ett 

område tillskrevs Kestad kyrka utöver tidigare ”Kiesta Kyrck äng”. Dessa områden ingick i 

det laga skifte, som verkställdes 1848 i Kestads socken. Vid detta laga skifte redovisades 

uppenbarligen som tillhörig Kestads kyrka även dess andel i det skifte, som vid delningen av 

Anemossen 1818 tillskiftats Kestads socken. Vid skiftet 1848 uppgives nämligen Kestads 

kyrka äga tre lotter i Anemossen samt två lotter i Kestads by. Det blev därför fem lotter som 

sammanslogs till ett skifte betecknat Kestads Kyrkäga 11:1 i socknens nordvästra hörn. 

 


