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Skollärare Bejners sista arbetsdag uti 
Medelplana folkskola inföll för 41 år sedan. 
Lärare Bejner var en reslig gestalt, hade blekt 
ansikte, prytt med svart helskägg samt bar 
glasögon. Kl. åtta på morgonen började 
skolarbetet, men redan 15 minuter i åtta voro 
alla barnen samlade i skolsalen. Alltså ännu 
några minuters fritid, som barnen ej voro sena 
att begagna sig utav.

Några av flickorna passade på att gömma 
ringen, andra läste på sina läxor, då de slutat 
därmed slogs boken igen med en smäll. Sedan 

packade de med boken mot sina pannor, läxan skulle fastna bättre i 
huvudet på dem, påstod de.
Pojkarna drog fingerkrok, och att det var krafttag, syntes på deras 
ansikten, ty de voro röda som lingonmos. Och naturligtvis diskussion om 
vem som var den starkaste.

Plötsligt tystnad. Steg hördes. Dörren öppnades och lärare Bejner steg in i
skolsalen. Hälsade god morgon. Alla barnen besvarade stående 
hälsningen. Läraren steg fram och upp på katedern, slog sig ner vid den 
lilla orgel, som var placerad där, oh började spela melodin till en psalm, 
och gemensamt sjöngo lärare och barn psalmen: ”Se, Jesus är ett tröstrikt
namn”. Sedan följde morgonbön och en timmes kristendomsundervisning.
Nu gällde det att läsa felfritt utantill, samt besvara frågor rätt, ty annars 
träffades man av den där blicken över glasögonen från läraren, och den 
blicken kändes så förkrossande för ett litet barnasinne. Frågor gavs och 
svaren kom både rätt och rappt från barnen. Men så kom turen till Anton. 
Han ställde sig upp för att svara, men som vanligt svek minnet honom, 
stod bara och såg i golvet med sluten mun. Blicken över glasögonen 
träffade Anton. Då började det för stackars Anton. Hans ögonlock började 
långsamt blinka, ökades allt fortare, allt eftersom tårfloden trängde på. 
Ögonlocken klippte med blixtens hastighet, men det gick inte att klippa av
tårfloden, de välvde fram och ner för Antons kinder. Stackars Anton. Han 
rådde ju inte för, att han var född med för kort minne. Timmen nalkas sitt 
slut. Läraren gav barnen hemläxa i biblisk historia, en mycket längre 
hemläxa än vanligt, tyckte barnen.
Så blev det rast, marsch ut till stoj och lek, men minuterna fly och klockan
pinglar. In igen.

En timmes räkning. Barnen adderade, multiplicerade och dividerade. Och 
så blev det ett stort räknetal i hemläxa. Barnen tyckte, att läraren var 
riktigt inställd på, att i dag ge långa hemläxor. Så fort rast och 



arbetstimme med innanläsningen i folkskolans läsebok och geografi. 
Läraren talade, förklarade och undervisade noggrant i allt. Till sist 
skrivning. Nu hördes inga röster i skolsalen. Tystnad, bara raspande på 
papper och ibland en liten suck från något barnahjärta samt lärarens 
lugna steg emellan bänkraderna, nogsamt granskande uppsats och 
stavning. Stannade bredvid en liten tös med blicken riktad ner i hennes 
skrivbok och sade: Jaså, du är hemma i ”Skâtegården” du. Nå, det finns 
väl mycket skator där, då du … Nej, sade tösen, det finns bara två skator 
och de har arbetat och gjort en riktig korg, som de hängt upp i ett högt 
träd och där har dom visst mycket roligt, för mamma säger att skatorna 
skrattar ideligen, sen och bittida. Leendet syntes inte i lärarens ansikte, 
men förmodligen fanns det där, fast skägget skymde bort det. Barnen 
vågade även dra på smilbandet åt tösens frispråkighet. Tösen själv förstod
nog det komiska i situationen, men då läraren frågade så där, varför inte 
då ge besked. Det skymtades en liten aning trots i tösens uppförande, 
förmodligen gillade hon ej lärarens påpekning så där inför hela klasen. Det
hade nämligen förekommit adresskrivning, tösens adress var 
”Skâttegården” som hon hade stavat med ett t.

Skrivningen var nu slut. Det blev ett prasslande med skrivböckerna, som 
lades undan. Klockan var slutbön, Skolarbetet för dagen var nu slut och 
lärare och barn tog farväl. Och barnen skingrades åt olika håll.
Nästa dg blev det skollov. Läraren var sjuk. Skollov tyckte barnen om. De 
långa hemläxorna slapp man ju ifrån den dagen. Följande dag var läraren 
fortfarande sjuk. Nästa dag likadant. Barnen funderade, nu kanske läraren
rent av glömt av barnens hemläxor det var ändå roligt att vara fri som en 
fågel. Men, så kom budet skollärare Bejner är död.

Barnahjärtat fick ett stygn liksom en tagg. Skollärarn död. Å, så förfärligt 
ledsamt, vad betydde väl de långa hemläxorna mot detta att läraren nu 
var borta för alltid. Om han bara hade fått leva, resonerade barnahjärtat. 
Några av barnen hade ju inte mer än någon månads skolgång kvar och nu
skulle man få en ny lärare. Vad döden ändå var grym.

Men skollärare Bejner hade ju sagt att människorna genom döden gick till 
ett bättre, tryggare och ljusare land, och nu hade läraren själv fått gå in i 
det ljusa landet. Alltså bara frid och ro, suckade barnahjärtat. Det 
ordnades med att skolbarnen skulle följa sin lärare på hans sista färd till 
Medelplana nya kyrkogård samt sjunga vid hans grav. Den som ordnade 
det hela och ledde sången var en blek, mager herre. Man sade att det var 
skollärare Kihl från Forshem. Begravningsdagen kom. Solen sken från en 
molnfri himmel alla hade samlats vid sorgehuset. Jag minns ej om läraren 
hade några anhöriga, som var närvarande, men jag minns att skolbarnen 
skulle gå närmast lärarens bår.
Barnen ställdes upp tre och tre, flickorna först, sedan pojkarna. Längst 
fram allra närmast båren var det tre flickor och den mellersta av dessa 
flickor var jag. Minns mycket väl att jag blev förvånad, då skollärare Kihl 



utsåg mig, fattigmansbarn, bli placerad bland dem som skulle gå allra 
närmast båren. Sakta började så färden. Väl framkommen till graven 
följde den vanliga ceremonin. Tal hölls och under skollärare Kihls ledning 
sjöng så skolbarnen sången:
”Ljuvt är att famna lugnet uti graven. Huvudet luta, trötta ögat sluta. 
Slumrar i döden”. Så ett sista farväl. Och för barnens likar var nu deras 
lärare gömd under jord och blommor
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