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Kyrkoherdar i Österplana/Kestads församlingar. (Åren 1450-1962)

Hävdaminnen över kyrkoherdarna i Österplana/Kestads församlingar.

Efterföljande anteckningar har företrädesvis hämtats ur skrifterna om ”Herdaminnen i Skara 
Stift”. De har kompletterats med en del uppgifter ur andra källor. Till stor hjälp har kamrer 
Arthur Andersson i Hällekis varit. Han har medverkat med sitt rika kunnande om 
församlingslivet inom Österplana och jag är honom mycket tacksam för detta. Beträffande en 
del data hänvisar jag till den minnestavla som kyrkväktaren Lennart Ljungqvists dotter, fru 
Hermansson textat. Nummerbeteckningen över kyrkoherdarna på minnestavlan är vägledande
för de bilagda anteckningarna.

De två första kända prästmännens titlar anges som ”Herrar”. Denna titel användes i slutet av 
medeltiden vid tilltal av konungen, vidare för riddar och präster. På 1600,talet även åt 
officerare och ämbetsmän samt förnämligare borgare och utsträcktes på 1700-talet till alla s.k.
ståndspersoner och numera vid tilltal i allmänhet.

Från övergångstiden mellan den katolska tiden och reformationstiden saknas tyvärr namnen 
på några av prästerna i Österplana..

1. Herr Arvid, som var i tjänst omkring 1450-talet, har jag saknat närmare data om. Man 
vet dock, att han tjänstgjorde som präst i Österplana år 1447, då han bevittnade ett s.k. 
köpebrev.

2. Herr Harald är omnämnd år 1454 i samband med ”räfstetings dombrev” från tinget i 
Skara den 2 januari detta år. Med detta förhåller det sig på följande sätt:

Herr Harald var instämd till rätten av herr Ture Jönsson och herr Åke Jönsson, också 
kallad ”Svarte Skåning”. Det gällde ett dyrbart pergamentbrev, som prosten mottagit i 
förvar av riddarnas fader. Dagen efter d.v.s. den 3 januari 1454 förekom herr Haralds och 
herr Åke Jönssons(Svarte Skånings) käromål mot hustru Arfrith, att hon skulle hava 
sönderrivit några dyrbara pergamentsbrev, sönderbitit sigillen, utom ett, som tagits ur 
munnen på henne och som förevisades i rätten. Husdejan hos prästen vittnade och att så 
tillgått. Brevet var ett skuldebrev utgivet av fru Arfriths fader Bengt Turesson till riddaren 
Nils Svarte Skåning för lånfångna 300 mark svenska pengar, en grå hingst, värd 20 lödiga 
mark, ett stycke ”ypert” kläde, 10 timmer gråskinn och 5 dito mårdskinn. Hustru Arfrith 
nekade och då blott ett vittne fanns, sköts saken till nämnden, som fällde henne till 
gärningen. Därför dömdes hon till 40 marks böter och att återbetala allt vid 40 mark för 
konungsdom.(Permebrev i Riksarkivet).
Detta dombrev stadfästes sedan å konung Kristians vägnar av biskop Bengt i Skara och 2 
lagmän den 16/8 1458 å räfsteting i Skara samt av konung Kristian själv i Köpenhamn den
14/11 1459 på anhållan av riksrådet Åke Jönsson(Svarte Skåning). (Permebrev i 
Riksarkivet).
3. Jonas Bosson. Omnämnd som präst i ”Oplanden” 1544. Enligt uppbörden från 

Österplana till Elfsborgs Lösen inlevererade Bosson 1 1/2 lod silver och 12 1/2 Rdr 
penningar, allt enligt uppbördslistorna.

(1 Rdr = 64 lod silver. 1 lod = 845 gram).
4. Chrisophos Johannis. Han prästvigdes 1575 och var med om att underteckna ”Uppsala

Mötes” beslut 1593.
5. Johannes Christophori. Efterträdde fadern Christ Johannes i tjänsten. Utnämndes till 

”pastor” 1615. ”Pastor” var då en förnäm titel och krävde sedermera en särskild 
examen.
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6. Magister Sveno Nic. Gudhemius var född i Gudhem 1587. Studerade i Wittenberg 
1614. ”College” i Skara skola 1615. Prost i Österplana 1639. Riksdagsman 1635 och 
1641. På förslag till Superintendent (=Biskop) i Karlstad. Avled 1650.

7. Jonas Petri Kempe. Född 1599. Efterträdde Magister Sveno. Upplevde de tunga 
krigsåren, då även prästerna hade det knapert. Blev avsatt 1661, men återfick ämbetet 
1664 och blev då kyrkoherde i Skarstad 1667. Avled där 1673.

8. Andreas Brink. Född 1631. Prästvigd 1652. Kyrkoherde i Österplana 1662. 
Tjänstgjorde som ”krigspräst” i Westgöta Cavalleri. Kallad av Harald Stake och 
utnämnd till ”pastor” i Österplana 1661 och tillträdde 1662.

9. Andren Erici Hasselberg. Blev på Harald Stakes rekommendation utnämnd till 
kyrkoherde i Österplana 1673. Hasselbergs griftetal över Harald Stake finns bevarat i 
Uppsala Universitets bibliotek.

10. Abraham Brink. Kyrkoherde i Österplana 1695. Flyttade till Varnhem 1698. 
Promoverades samma år till fil. magister. Anges som en mycket ”lärd man”.

11. Laurentius Ekman. Född i Tengene. Prästvigd 1698. Blev adjunkt i Lidköping. Pastor i
Österplana 1700. Transport till Tengene 1706.

12. Hans Lidhenius. Prästvigd 1703. Kyrkoherde i Österplana 1706. Avled där 1713.
13. Laurentius Laurenti Laurell. Född 1666. Prästvigd 1696. Avled i Österplana 1741.
14. Anders Laurell. Född 1701. Son till L.L. Laurell. Prästvigd 1730. Kyrkoherde i 

Österplana 1742. Avled där 1762. Han anlade troligen den nedre fruktträdgården i 
österplana prästgård.

15. Anders Tidholm. Kyrkoherde i Österplana 1764. Avlagt magisterexamen. Tog avsked 
1790 från tjänsten på grund av sjukdom och avled samma år.

16. Gustaf Siggelkow. Född i Ågården, Kestad 1748. Prästvigd 1776. Kyrkoherde i 
Österplana 1790. Det berättas ”att när han kom flyttandes till Österplana, fann han den
gamla prästgården i aska genom, samma morgon, uppkommen vådeld”. Han avled 
1821. Det har noterats att Siggelkow var till sin läggning ”from, klok och sparsam”.

17. Israel Frössberg. Född 1744 i Detterstorp, Värmlands Näs. Prästvigd 1802. Adjunkt i 
Österplana 1809, då han kom till Otterstad. Kyrkoherde i Österplana 1822 och prost 
1830-1837. Avled 1837.

18. Adam Frimansson. Född i Skara 1803. Prästvigd 1826. Fadern var ”betjänt” hos 
Ekeblad på Stola. Huspredikant hos Greve H.D. Hamilton på Hönsäter 1828. 
Kyrkoherde i österplana 1837. Riksdagsman i prästståndet 1856. Prost 1858-1866.

19. Johan Christofer Svenander. Född i Valstad 1819. Kyrkoherde i Österplana 1871-
1875. Blev kyrkoherde i Ekby 1875 och tillträdde tjänsten där 1876. Svenander 
beskrivs som ”storväxt, kraftig och med rak hållning. Visste vad han ville och 
genomdrev alltid detta. God predikant, plikttrogen och nitisk”. Avled i difteri 1877.

20. Svante Hammar. Född i Mariestad 1821. Tjänstgjorde i Fågelås till 1877, då han blev 
kyrkoherde i Österplana. Han beskrivs som mycket omtyckt i Fågelås och fick vid sin 
avgång därifrån i present ett guldur och i kontanter 925 kronor till hjälp för att avlägga
pastorsexamen. Bland de fem barnen blev Kerstin Sofia gift med majoren Greve H.G. 
Hamilton. Troligen är det Hammar som anlagt eller kompletterat den övre trädgården 
med dess många trädarter och buskar. Hammar avled 1909.

21. Karl Thorsell. Född i Gudhem 1852. Han sägs ha haft ett envist och kärvt lynne. Han 
var mycket intresserad av traktens fornminnen. Han offrade också av egna medel för 
att iståndsätta Kestad ödekyrka. Han avled 1916 av ”slaganfall” efter ett vinterbad i 
Kestadsån.

22. Gustaf Simon Rudbäck. Född i Ullervad 1870. Prästvigd i Skara 1900 och blev 
kyrkoherde i Österplana 1918. Blev därefter kyrkoherde i Ulricehamn 1927.
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23. Nils August Rosander. Född i Börstig 1893. Student i Skara 1913 och prästvigd där 
1921. Komminister i Segerstad 1923 och kyrkoherde i Österplana 1927. Gift med 
Helga Maria Mellén från Rångedala, dotter till prosten Lars Johan Mellén därstädes.

24. Nils Gustaf Robert Hellström. Född i Odensåker 1900 av kyrkoherden i Hjälstad Frans
Gustaf Hellström och Marie Karolina Strömbom, dotter till kyrkoherden i Grolanda 
Nils Peter Strömbom och Regina Friberger. Hellström blev student i Skara 1919 och 
teol.kand. i Uppsala 1926. Prästvigd 1927 och komminister i Halna 1927, där han 
tillträdde 1928. Blev utnämnd till kyrkoherde i Österplana 1936 och tillträdde där 1/9 
1937. Gift med lärarinnan Anna Sigfrida Hermina Olsson från Höganäs. Hellström var
god sångare och predikant, gladlynt och omtyckt. Han blev kyrkoherde 1946 i 
Essunga och avled i Björboholm 30/3 1966.

25. Gustaf Herder Johansson. Född i Kungälv 1899 av komministern Johan Anton 
Johansson och Hilda Torborg Cecilia Lundgren. Student i Göteborg 1922, teol.fil. 
examen i Uppsala 1929. Teol.kan. 1932. Prästvigd i Skara 1933. Tjänstgjort på ett 
flertal orter i Skara stift. Kykoadjunkt i Fredsberg 1936 och tillträdde 1946 
kyrkoherdetjänsten i Österplana. Gift 1933 med Hulda Margareta Marberg från 
Göteborg. Blev kyrkoherde i Forshems nybildade pastorat 1962 t.o.m. 1964. Avled i 
Truve vid Lidköping i hjärnblödning 29/4 1972.

Olika människotyper med varierande status skiftar bland de här nämnda prästerna i 
Österplana. Ett synes dock ha varit gemensamt för dem alla. Prästen har delat sina sockenbors
bekymmer och glädjeämnen. Detta gäller för både onda och goda tider. Församlingsborna har 
visat en kärleksfull tillit till sin präst. Från sin sida har de haft ett respektfullt förtroende till 
prästämbetet. Ömsesidigt har de alltid haft goda kontakter, ett förhållande som endast kan 
förekomma i en landsortsförsamling som Österplana.
Under gångna och nuvarande tider har sockenborna visat stor offervilja. Ett bevis för detta är 
väl tillkomsten av den nuvarande sockenkyrkan. Då den blev färdigbyggd år 1875 skulle den 
på en gång rymma hela församlingens innevånare.
Österplana nuvarande kyrka är byggd i en stil som var gängse under denna tidsperiod. Även 
om dess arkitektur väl icke kan mäta sig i skönhet med äldre kyrkor inom pastoratet, har den 
fått en mycket god akustik. Detta har medfört att större stiftsmöten ofta förlagts just till 
Österplana kyrka.
Det är min förhoppning att mina prästanteckningar från tidigare år skall få bidraga till att ge 
god kontakt även i våra dagar mellan prästen och sockenborna.

 Österplana i juni 1975
        Dan Flodén
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