
Välkomna till den första Kestad vandringen.                                                        20080521 

 

Känn att ni sitter tillsammans med 100- ja 1000-tals Kestadbor här i denna kyrka sedan mitten av 

1100-talet 

 

Jag heter Bengt Sjöstedt, infödd Kestadbo sedan 1931 och alltså  77 år i år. Jag har bott i Kestad 

från och till under mina år. Min mor var lärarinna i Kestad skola och  klockare eller organist i 

denna kyrka.  

 

Jag har lagt upp vandringarna i två omgångar en idag (21 maj) som belyser tiden när byn var 

samlad runt kyrkan, alltså före laga skifte år 1848, en i höst den 30 augusti klockan 14 med utgång 

från det gamla missionshuset vid Storegårdsvägen efter laga skifte. Då kommer jag också att ha en 

utställning i missionshuset, som familjen Fredriksson nu äger och vårdar, med foton av skolklasser 

från Kestad skola och Margareta Fredriksson kommer att visa foton på missionshus.. Men det 

kommer också att handla om olika saker som inte är tidsbundna. 

 

Det jag har i handen ser ut som en tennisboll _ och det är det också _ men _ det är också en leksak 

som jag fått låna av en kompis _ Vasse _ som jag ibland är hundvakt åt _ men _ det kan också vara 

jorden som vi bor på. Jorden som enligt forskare uppstod för ca 4,5 miljarder år sedan. 

 

För ca 600 miljoner år sedan började former av liv uppträda i haven. För ca 7 miljoner år sedan kan 

en förmänniska ha levat i Tchad i Afrika. För ca 200 000 år sedan uppstod våra föregångare i 

Afrika och för 40 000 år sedan kom vi till Europa. Här har vi sedan följ temperaturväxlingarna 

under och mellan isttiderna och följt inlandsisens växlingar än långt upp i norden än långt ner vid 

medelhavet. 

 

Inlandsisen gjorde genom sin tyngd, den var flera kilometer tjock, att jordskorpan sjönk och sedan, 

när isen drog sig tillbaka, åter reste sig. Likadant var det med havet, när isen tjocknade tog den 

vattnet från havet som i sin tur lämnade mera land torrt , isen krossade med sin tyngd, och vid 

smältning med sitt vatten, bergmaterialet och genom bergmaterialets olika hårdhet, formade den 

landskapet som vi har idag, men som fortfarande hela tiden håller på att förändras. 

 

Genom Kinnekulles hätta, trappen, vi har ju kvar vår minnesramsa, USA kl 3, Urberg, Sandsten, 

Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer, Trapp, blev ”Kullen” kvar som berg och de mjukare lagren blev 

till stor del  näringsrik jord på våra slätter. 

 

När vattnet så småningom rann undan dök Kinnekulle upp som en ö i havet och lockade att 

upptäckas av strövarfolk, jägarfolk . Ängar  och beten kom till. Jägarfolk blev mer eller mindre 

bofasta och boskap kom till. Klevarna, ”uplanden” blev befolkade och folket satte sina avtryck på 

sandhällar genom ristningar, anlade domarringar och hällkistor.  

 

När vattnet hade runnit undan flyttade folk ner från berget. Marken var bördig, boskapen fanns och 

folket blev stationära och började odla och vi är framme vid först enstaka gårdar och sedan till 

byar.. Vi talar nu om 600 – 700-talet efter Kristus. Vikingatid. Under vikingatiden flockades man 

kring vissa personer med ledaregenskaper och med en storgård som säte. Och så småningom måste 

en viss organisation till för att kunna leva tillsammans. Byn eller socknen hade börjat utvecklas. 

Hövdingen hade blivit ålderman och runt sig hade han självägande bönder. Dessa samlades i 

centrum av byn för rådslag och rättegång. Här i vår by vid ”Grannhalla”, som ligger i korsvägen. 



Apropå korsvägen så kan man på gamla kartor se att vägen förbi Kinnekulle gick här, förbi 

Forshem, Fullösa, Kestad, Kinne-Kleva osv. så det var här som Arn red fram när han uppvaktade 

Cecilia i Husaby?!!! 

Här vill jag passa på att tala om, att vi har sekreteraren i Kinnekulle Hembygdsförening Arthur 

Andersson Hällekis att tacka för , att vi h ar så mycket material om byarna på Kinnekulle. Hans 

omfattande arbete finns tillgängligt i pärmar på biblioteken i Götene och Skara. Vi har sedan 

kompletterat och tillfört mer material som finns på vår hemsida ”kinnekullehembygd.se”. 

Detta fortsätter vi ständigt med och är tacksamma för den hjälp vi kan få. 

 

När Kestad blev Kestad vet jag inte, men redan i början av 1300 talet fanns namnet då skrivet  

In Kydistahum. 1572, då nämnt som Kijdisstad,  består Kestad av 9 oförmedlade mantal 

4 skattehemman, 3 kyrkohemman och 2 frälsehemman, nu har Göksholmen förmedlats från ½ till 

¼ mtl och Klockaregården från 1 till ¾ mtl så nu utgör socknen 8 ½ mantal. 

 

Kesta(d) har under åren  haft många namnformer men ändelsen –sta tyder på en mycket gammal 

by. 

 

Kestad församling är sedan medeltiden annexförsamling till Österplana. 

 

För att vara något så när korrekt om kyrkan har jag lånat material från några kunniga bl. a.  Britta 

Berghs beskrivning tryckt 1991. Den finns fortfarande att köpa för den som är intresserad. 

 

Kestad kyrka är byggd  på första delen av 1100-talet (1132 enligt en uppgift). Den var från början 

förmodligen försedd med ett platt innertak av trä, som under 1600-talet byttes ut mot ribblösa 

kryssvalv. Lång skeppet, som vi är i, är det som är kvar av den gamla kyrkan. Det medeltida koret 

revs 1764 och kyrkan förlängdes med ett nytt, bredare kor, men det var rena fuskbygget. Redan i 

början på 1800-talet fick man göra om delar av nybygget, men det gamla långskeppet stod stadigt.  

 

Vid mitten av 1800-talet skulle Österplana-borna bygga ny kyrka och för att få hjälp med 

kostnaderna ville man ha med Kestad-borna. Dessa var emellertid envisa och ville behålla sin egen. 

Efter en besiktning av kyrkan , visade det sig dock att det skulle bli för dyrt med egen renovering, 

så de föll till föga. Men med ett par förbehåll. De skulle få behålla sin kyrka i 10 år efter 

Österplanas färdigställande och denna kyrka skulle ligga så nära Kestad som möjligt och det blev 

på heden.  

 

Efter 11 år började man rivningen. Enligt en sockenbo ”så töckte halva sockna dä va lika bra å riva 

körka, men anra halva velle ha´na kvar. Så de rev halva körka, och predikstolen sålde de te kaffeve 

för 50 öre”. Men det är fel, den såldes till Bengt Bengtssons farfar, Bengt Magnusson på 

Klockaregården,  för hela 1 och 75 och blev aldrig ens tagen från kyrkan. 

 

En ny östvägg byggdes upp och ett mindre torn sattes mitt på långhuset för klockorna, som 

klockstapel. Kyrkan blev också av Strömbom kallad för ”Kestad klockstapel”. Sedan fick kyrkan 

fungera som samlingssal under några år.  

 

1915 blev byggnaden kyrka igen efter en mindre renovering.  

Hos Länsmuseet hade en del inventarier förvarats sedan den 14 oktober 1889  och dessa kom nu 

åter.  

 

Den märkliga dopfunten som sägs vara ett halvsekel äldre än kyrkan och  kan ha tillverkats för 

Husaby kyrka. Den är av en modell som bara finns i Västergötland och den anses ha engelsk 



påverkan. På cuppan finns åtta arkader med figurer som enligt tolkningar föreställer vägen till 

frälsning. Endast två motiv är frontalt återgivna: Kristus i Majestät och en präst i en nattvardsscen. 

Från nattvardsscenen går en rörelse åt båda hållen i riktning mot Kristusbilden. På högra sidan ser 

vi då Guds Lamm, en missionär och en tillbedjare. Bilderna på vänstra sidan om nattvardsscenen 

föreställer då segern över ondskan, Mikaels själavägning och nycklarna till paradiset.  

 

Kalvariegruppen, med Kristus på korset omgiven av Maria och Johannes, är placerad på medeltida 

vis på en tvärbjälke i triumfbågen, dvs i valvet mot koret. Maria och Johannes är snidade  i 

senromansk stil omkring år 1300. Jesus omkring 1400-talets mitt. Figurerna lär vara bland de äldsta 

i landet.  

 

Vid kyrkan finns också ett par ”Liljestenar”.    

    

De dekorativa målningarna är utförda på 1600-talet av konstnärer från den s k Äldre Läcköskolan. 

Målare som  dekorerade Läckö åt Magnus Gabriel De la Gardie, men också dekorerade kyrkor. 

Dekorationer som är högst unika bland Västgötakyrkor, men som var vanliga bland slottsgemak. 

 En namngiven är Gullik Gulliksson. 

Här och var bland slingrande bladverk, s k akantusslingor, återfinns ansikten, ”bladgubbar” s k 

maskaroner och änglar. Rester av målningar i en helt annan stil, från 1790-talet, finns kvar vid ett 

av fönstren. Hela kyrkorummet vitkalkades 1796, men målningarna togs fram igen 1914. 

 

Ett märkligt runt ansikte, strax under en namnteckning ..ns Simonsson(Lars Simonson Skragge, 

kyrkobyggare), anses gälla den storbonde i bygden som betalade målningarna. 

 

Kyrkan renoverades igen åren 1965 – 1966 och försågs då åter  med kor och sakristia. 

 

Apropå liljestenar, kyrkbygge och storbonde som betalar. Vår lokala historiker Verner Lindblom sa 

en gång när han förklarade liljestenar, ”att det fordras ett överskott för att kunna investera i något 

annat än mat för dagen” och det har denna trakt fått, tack vare den bördiga jord som inlandsisen 

tillverkade och lämnade kvar och samtidigt lämnade våra västgöta-berg kvar,  på grund av deras 

hätta av  trapp(diabas). 

 

Utanför kyrkan. 

Rivning av Klockaregården till Parkeringsplats. Emil Johansson_Amanda Hedberg. Post och affär. 

Hämta post.  Kyrkvaktmästare August och Kristin. 

Sonson Gösta Johansson. Häradsskrivare Petter Hedberg. Förläning. Kjellströms.  

 

Korsvägen  och Gårdarna runt. 23 gårdar nu bara 5. Grannhalla. Åldersman. Tutade eller Klämtade.   

 

Vägvisarsten. Anslagstavla. Samlingsplats. Ragnar Bengtsson, synskadad. Drängar och pigor och 

ungdom.  Ingemar Kj. Kiosk. 

 

Ån. Före oljeverken. Vindlingar. Holjer. Översvämningar. Miljöriktigt, Bad, Fiske.Mjärde 

Skridskor  Bandy med Demokrati.  

Efter_ all fisk och kräftor försvann. Dålig lukt. Nu bara ett dike, som ett rör… 

 Talesätt : Ån har gett byarna deras namn Sil=vattnet silar stillsamt; Kestad=vattnet kjesar, som 

kreatur vid knottangrepp;  vid Fullösa sväller ån: fullt ös; Forshem vattnet forsar. 

 

 I utkanten. Anemossen. Tån. Backstugor, Hantverkare. Torp. Soldattorp. Fattigstuga. Byns virke 

och ved förråd. Rikligt med lingon och blåbär. 



 

Gårdarna: Anders Persgården delades till Solängsberg och Simberg. Fick namn efter Solängen. 

Klockaregården. 1 & 2.  Storegården 4:1, Olof Månsgården 7:1, Rottneby 10:1, Rännagården 9:1, 

Ågården 2:1, Stommen, Göksholmen 1:1,  Torpet 8:1 

 

Vid tiden för laga skiftet 1848  i Kestad socken fanns enbart i byn ej mindre än 23 hemman med 15 

olika ägare, istället för de ursprungliga 9 gårdarna. Av de 23 hemmanen var 21 styckningslotter, 

som upppstått vid hemmansklyvningar. 

Sedan laga skiftet genomförts blevo endast 7 gårdar kvar i byn. Idag är antalet ytterligare minskat 

till 5. 

Utflyttade ur byn blev 16 gårdar. Av dessa har 2 försålts till Malma gård. Nämligen Rottneby och 

Klockaregården 6:2. Andra har sammanlagts med andra gårdar i Kestad. I dag är endast 8 av de 16 

gårdarna bebyggda. 

 

Gräppagården är en gris och spannmålsgård den ägs av Sten Eriksson. Sonen driver nu jordbruket 

Rännagården, mjölk, kalv, gris och spannmålsgård drivs av Tomas Andersson. Tomas med fru 

Lisbeth och barnen bor i fd Missionshuset, Åliden,  som ligger mellan Rännagården och Ågården. 

Ågården, gris och spannmålsgård drivs av bröderna Roland och Matz Sjöström. De äger och driver 

också sågverket och bygghandeln. 

Klockaregården 1 är riven och numera parkeringsplats och grönområde framför kyrkan. 

Klockaregården 2, ägs av Bengt Bengtsson, Kestads äldste innevånare f 1916. På gården fanns 

tidigare ett Mejeri (vinkelstöva), där drev Bengt snickeri,(brann ner 1956. En brand som tog med 

sig Gräppagården och Rännagårdens ladugårdar, men som, tack vare gynnsam vind, slutade med 

det) som sedan blev till sågverk och bygghandel. Nu sålt till bröderna Sjöström. K. Marker 

arrenderar Tomas Andersson. 

Olof Månsgården ägs av familjen Jern. 

Solängsberg ägs av Bo Fredriksson och är en gris och potatisgård.  

Simberg ägs av  familjen Lindh som föder upp hästar för trav och odlar säd och foder. 

Kestadtorp är avstyckat och ägs av Svante Osborn Frisk som driver kennel. Markerna ägs av 

bröderna Sjöström och är en sädesgård. 

 

Fägata, transportväg från stenbrott(sandsten), kyrkostig, skolväg. Kyrkostigen användes under tiden 

som  Kestad kyrka var nedlagd. Från 1800-talet hölls skola för barnen i Kestad i Österplana tills 

småskolan blev klar här 1922. Så det var en sträcka på drygt halvmilen, för barnen i Anemossen, 

utan skolskjuts! 

 

Kalvhagsliden. Namnet antyder betesmark. I min barndom betade ängar. Lekplatser.Här fanns 

gårdarnas stenbrott. 

 

Här på sandstenskleven ligger en förtätning utanför den egentliga byn. Med hänvisning till min 

inledning var det här de första ”Kestadborna” etablerade sig som jägare och boskapsägare. 

 

Först kom gården Marieberg, där sandstenskleven utgör gräns mot Kinnekleva. Marieberg var 

tidigare en mindre bondgård. Med djur och det som hör till. 

Där bodde först  Johannes Pettersson som flyttade från Kyrkegan till Marieberg 1897. Här bodde 

också , under en tid, 16 juli 1915 – 27 oktober 1921 Johannes dotter Selma Törnberg med familj. 

De flyttade sedan till de s.k. ”Byggena” , arbetarbostäder under Sörgårdens kalkbruk. Johan 

Pettersson med fru Signe  köpte Marieberg av Maria  Pettersson Jansson (hans syster) den 15 

december 1920. Två barn fanns i Johans tidigare äktenskap, där frun dog,  Ingrid och Lennart. Med 

Signe hade han Stina och Greta, tvillingar och Karl Erik. Karl Erik är 5 år äldre än mig och var lite 



av en idol. Så det är många gånger som jag suttit i köket i Marieberg tillsammans med Signe och 

väntat på Karl Erik. Han var snäll nog att inte tala om vad han tyckte. 

Dammen, Petterssons damm, var bandybana på vintern och en plats att jumpa på isflak på våren. 

En möjlighet att spela bandy hade vi också vid Gåsadammen söder om Österplana kyrka. Det tror 

man inte idag, där är bara en mosse nu. Och så hade vi som jag nämnde nere i Kestad också ån. 

För enkel fotboll, höjdhopp och annat kunde vi använda Petterssons hage som ligger ovanför 

dammen och idag är nästan helt igenvuxen. 

Efter Johan kom ??. Och sedan kom Gösta Gustafsson med fru Margareta och ?? och Jonas. Jonas 

har nu tagit över och Gösta och Margareta flyttat till enfamiljshus i Hällekis och till segelbåt. 

 

Sedan byggdes Furulund. F. var privatbostad för en skomakare Andersson men delar hyrdes ut till 

den första handelsboden. Det var en man,  J G Gustavsson,  som här drev handel. En filial till deras 

rörelse Bröderna Gustavsson i Hangelösa. Här blev Helga Berggren affärsbiträde. 

 Affären övertogs den 5 maj 1926 av Berggren och Söner som drev handel i KinneMalma och 

Gunnar Berggren en av sönerna blev affärsföreståndare. 1928 var den nya affären färdig och 

rörelsen flyttade dit.  Som det går ibland så kan tycke uppstå och Helga och Gunnar slog sina påsar 

ihop och blev handlare tillsammans. 1931 Sålde Anderssons Furulund till Erik och Mattis Berg 

med deras barn Inga, Ingvar och Irma. 

Mattis drev café i den gamla affärslokalen mellan 1935 – 19?? och det var ett populärt ställe för 

ungdomen. Där höll också en schackklubb till. Och själv smet jag in till Mattis och tittade i 

tidningarnas serier, August och Lotta, Kronblom, 91:an med flera och fick lyssna på stenkakor från 

vevgrammofonen som stog i hörnet vid disken. Och som Ingvar Berg sa när jag ringde honom, 

”kanske också för lite godis”. 

1949  11 05 övertogs Furulund av paret Jansson och därefter av min mor och far som byggde ut och 

om till dess nuvarande skick. De bodde här från 1957 till för mor 1990 då hon dog och för far till 

1995 då han sin sista tid bodde på äldreboende i Lundsbrunn. Han dog 1996. 

F. köptes av Jens och Sofia Linderoth och de har tre barn Klara, Albin och ?. 

 

Skolan byggdes 1921 och stog klar 1922 och då kom min mor hit som 22 åring efter att ha haft 

vikariat runt Skara och Vara under ett par år.  Hon arbetade här tills skolan lades ner 1961. Under 

den tiden hade 345 barn fått lära sig läsa, skriva och räkna! Min far var trädgårdsmästare på 

Törnsäter och fångade uppp min mor när hon kom hit, flyttade hit och byggde upp sin trädgård 

söder om skolan. Här föddes jag och min syster Margareta. Jag och min fru Gerd köpte skolan vid 

nedläggningen, här föddes våra barn Christer och Catarina. 1964 sålde vi till kyrkan som 

församlingshem och flyttade till Lidköping. Kyrkoherde Erik Långström köpte huset 19?? och 

sålde det 2007 till ?? och ?? 

 

Gunnar och Helga byggde en egen affär här 1928  Och den var kvar som affär till 1966. 

Då fanns det affärer både i Kinne Malma, Haggården och Österplana och 2 i Kinne Kleva.. Men det 

bodde mycket folk här då, kalkbruken var igång, både Brattefors och Ödbogården eller som vi sa 

Öbbegå`rn, Börjesgården,  Haggården, Kalkarnas och Sörgården. Det fanns minst 2 arbetarbostäder 

till varje bruk och lägenheterna var på ett rum och kök och 4 Lägenheter i varje hus. Var man då 4, 

5 barn så blir det ett antal tillsammans. 

Även hos Gunnar och Helga gick det allt att smita in som liten och stå där och skruva sig. Så 

småningom förstod ju någon vad man var ute efter och det kunde bli en 1 öres kola. 

I den f d affären bor nu Göran och Britt Markendahl med sina 4 barn Simon och Peter, tvillingar, 

Maria och Julia. 

  

Bakom skolan och affären finns 4 bostäder. Där bor idag Eva Andersson, dotter till Åke och Rut 

Andersson som också bor där. Hans och AnnSofi Hallberg med 3 barn och jag själv Bengt Sjöstedt. 



 

Klippan byggdes av Ejnar Hallman med fru Märta och de hade barnen Margareta och Sture. Det 

var först ett två lägenhets hus, så övre våningen var uthyrd, först till Torsten, och Emmy Hallman. 

T. broder till  Ejnar. Sedan till familjen Högman med sonen Arne. I Klippan bor nu  Christer  och 

Ann  Mörk. 

 

Skogshyddan byggdes av Petrus och Edla Tellner med dottern Britt och AnnaLena. Petrus var 

tillsammans med sin far Teodor lokförare på den smalspåriga järnvägen som vi står vid och som 

gick till de olika kalkbruken  Petrus körde ångloket Svarten och T. körde ett elektriskt lok som 

kallades Grålle på grund av dess färg.Tittar vi uppåt åt sydväst så  gick spåret till först Haggården, 

sedan Börjesgården och till Ödbogården. Det fortsatte också till Brattefors och över vägen till den 

bredspåriga järnvägen vid KinneKleva. Vänder vi på oss så gick loket, om vi la om den växel som 

var här, till Kalkarna och Sörgårdens kalkbruk. La vi inte om växeln så fortsatte tåget ner till 

KinneMalma där det fanns kaj för omlastning till VGJ. Här vid vägen stod man och väntade på 

tåget. Hade man tur och det inte var några andra pojkar som hunnit före, så kunde man få åka med i 

tåget. Och när man blev lite större, kunde man få hoppa av i farten, springa fram till växeln och 

lägga om den för att ändra riktningen. Då var man nästan lokförare. 

Skogshyddan köptes år  av Bengt och Marianne Sandell, dotter till Gunnar och Helga Berggren i 

affä´rn, och där växte barnen Ramona, Thomas och Inger upp. 

 

Vi är nu framme vid Marieberg och gränsen mot Kinne-Kleva och här blir det kaffepaus hos Jonas, 

samtidigt tackar jag för visat intresse och hälsar er välkomna till hösten och Kestadvandring nr 2. 

Då utgår vi från det gamla missionshuset vid Anemossen. 

 

 

 

 

Nordisk familjebok 1800-tals utgåvan. 

Kestad, socken. 732 har. 166 innevånare(1896)). 

 

Kestad kyrka 

Uppdaterad den 12 juni, 2006  

Tillbaka 

  

Kestad kyrka öster om Kinnekulle, daterad till tidigt 1130-tal 

  

Den lilla kyrkan i Kestad i Kinne härad som med sitt läge nästan ser ut att vara en gårdskyrka anses 

ha stått rest och invigd så tidigt som år 1132. Dagens kyrka är i stort sett densamma som den 

ursprungliga, intressant är att det på 1700-talet uppförda koret revs på 1800-talet och att man sedan 

år 1965 byggde ett nytt på det ursprungliga korets grundstenar. 

Tillbaka 

År 1325 skrevs platsen som Kiætastadhæ. År 1343 ägdes godset Kestad av laghman aff vplandom, 

den uppländske lagmannen Israel Birgersson (som var en bror till den heliga Birgitta). Detta vet 

man därför att Israel detta år upplät 100 mark av godset Kestads avkastning åt Gudhems nunnor. 

Men tydligen var det lite si och så med betalningen till nunnorna, för efter att Israel avlidit år 1351 

tvingades kung Magnus smek att året därpå döma Israels änka Bengta Karlsdotter Färla och andra 

arvingar till att göra rätt för sig till nunnorna som då fanns i Aranäs. Var godset Kestad legat har jag 

inte kunnat spåra. 

  

  



Kestad kyrka på 1910-talet då byggnaden 

för en tid endast användes som samlingssal 

  

  

  

Den rikt utsmyckade dopfunten är från första hälften 

av 1100-talet och försedd med avtappningshål 

  

  

  

"Bladgubbar" och s.k. maskaroner som den här ovan är  

unika som förekommande i en kyrka, mer vanliga 

i slottsgemak under renässansen och barocken 

  

Index över kyrkorna 

 

Karta över området 

  

Källor: 

Kestad kyrka av Britta Bergh 

SD 

 

  

Tillbaka 

Till index för Bengans historiasidor 
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