
Uppsatser från Österplana socken av Arthur Andersson

Nummer Sida
1 1 Kyrkoherdar i Österplana 1447 - 1962
2 15 Österplana gamla medeltidskyrka
3 23 Österplana nuvaranda kyrka
4 30 Beträffande Österplana kyrka, 1985 05 02
5 31 Österplana kyrka, 1988 08 11
6 33 Hönsäters kapell
7 38 Hönsäters kapell och dess invgning för 80 år sedan
8 42 Posseska skolan, 1982 07 28
9 45 Folkundervisning och skolor

10 52 Småskolan i Österplana
11 54 Skolorna i Hönsäter
12 60 Småskolan i Hönsäter
13 66 En återblick(Kinnekulle)(Industri)
14 73 Körehjälp
15 75 En vräkning som ej blev av
16 77 Det första "utsiktstornet" på Kinnekulle
17 78 När barnjungfrun på Råbäck gifte sig
18 80 Augusta Lidbeck på Storängen
19 82 Ett levnadsöde
20 85 Historien om ströskeden
21 86 Hästaflotten och hans yrke
22 88 Hällekis brukssamhälle
23 89 Forshems samhälle
24 89 Österängs samhälle
25 89 Årnäs samhälle
26 90 Gössäters samhälle
27 92 Soldatbostället Andersson nr 406
28 92 Soldatbostället 406 Anderstorp
29 95 Hjorten på Hönsäter
30 96 Livet på ett torp på 1850-talet
31 99 Hellekis i en brevskildring av 1771
32 101 Österplana by och de gamla gårdarna
33 102 Storskiftet i Österplana socken
34 104 Skifte av inägorna
35 106 Skagens by
36 107 Törnsäters by
37 109 Örnekulla by
38 110 Kestad socken
39 111 Kestad socken och by under 1700- 0ch 1800-talet
40 116 Rödfyrsputs, 19520504
41 117 Ljungs stuga
42 118 Märta Tamm-Götlind
43 121 Otto Klings Amerika-brev år 1959
44 124 Österplana kyrka
45 131 Utvandring från Österplana socken under 1800-talet
46 133 Hellekis poststation - en historik
47 135 1 mtl Anders Persgården i Kestad och Fiskaretorpet i Forshem
48 136 Präster i Kinnekulle - trakten under 1600-talet
49 139 Handel
50 140 Nya affärshuset
51 141 Hönsäters säteri och dess ägare genom tiderna
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52 143 Hönsäters säteri -historik av AA i mars 1980
53 166 Hönsäters slott 1305 - 1991 av Viktoria Simmingsköld, temaarbete 1991
54 167 Harald Stake
55 168 Ägarelängd
56 170 Något om bygden och Hönsäters historia, föredrag 1965 12 11 av AA
57 177 Min barndoms paradis av Gurli Lagerqvist, oktober 1990
58 184 Angående minnesstenen vid torpet Knapängen i Medelplana socken
59 186 Kestad, Forshem, Fullösa och Molla kyrkor dekorerades på 1600-talet 

 av kyrkomålarna Gullick Gullicksson och sonen Johan Gullicksson,
60 188 Olof Collander, kyrkomålare
61 190 Kyrkomålaren Johan Kinnerus, november 1991 AA
62 191 Kyrkomålaren Johan Laurell, november 1991 AA
63 192 Lars Simonsson Skragge, november 1991 AA

Förteckning över kyrkoherdar i Österplana pastorat

1. År 1447
Herr Arvid i Österplana” är den förste kyrkoherden i Österplana, som påträffats i gamla handlingar.
Han har bevittnat ett köpebrev år 1447.

2. År 1454
I  ett  räfstetingsprotokoll  nämnes  1454  kyrkoprästen  I  Östra  Opland,  Herr  Harald.  Han  hade
instämts  till  tinget  av  riddarna  Ture  och  Åke  Jönsson(Svarte  Skåning)  för  att  han  ej  kunnat
återlämna  ett  dyrbart  pergamentbrev,  som  riddarnas  fader  lämnat  till  honom.  I
tingsförhandlingarna  nästa  dag  finner  man  att  herr  Harald  och  riddare  Ture  Jönsson  instämt
hustrun Arfrith för att ha förstört pergamentsbrevet. Hon hade vid ett besök i prästgården rivit
sönder brevet och bitit itu sigillen utom ett, som togs ur munnen på henne och nu förevisades i
rätten. Husdejan, d.v.s. pigan hos prästen vittnade ock att så tillgått. Brevet var ett skuldebrev
utgivet av hustrun Arfriths fader Bengt Turesson till riddaren Niklis Svarte Skåning för ett lån av
300 mark svenska penningar, en grå hingst värd 20 lödiga mark, ett stycke yppersta kläde, 10
timmer gråskinn och 5 timmer mårdskinn. Hustru Arfrith nekade men blev fälld för gärningen.

3. År 1544
Jonas Bosson var pastor 1544. Enligt fredsfördraget i Stettin i december 1570 skulle Sverige till
Danmark inom 2,5 år betala 150 000 Rdr för att återfå den av danskarna erövrade fästningen
Elfsborg. Det var ett för den tiden oerhört stort belopp och för att anskaffa den åtog sig allmogen
att  inbetala  1/10  av  alla  sina  lösören.  Av  städerna  lämnade  vissa  1/12,  andra  1/18  av  all
lösegendom. Lösenbeloppet har kallats ”Elfsborgs lösen. Av uppbördshandlingar vet man att pastor
Jonas Bosson i Österplana till ”Elfsborgs lösen” inlevererat 1½ lod silver och 12½ Rdr penningar(1
Rdr motsvarade 64 lod eller i vår vikt 845 gram silver) Jonas Bosson levde ännu 1573.

4. År 1575-1615
Christerphorus Johannis blev pastor 1575 och underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

5. År 1615-1626
Johannis  Christophori,  den förres son och efterträdare, var pastor 1615 enligt  anteckning i  en
gammal kyrkobok.

6. År 1626-1648
Sveno Nicolai Gudhemius, född 1587, troligen son till den Nicolaus, som nämnes som kyrkoherede i
Gudhem 1608. Han blev student 4/10 1605 och inskriven vid Uppsala Universitet i aritm-geom.
Klasen. År 1611 nämnes han bland dem som studerade det 1609 införda nya ämnet politik. År
1613 reste Gudhemius till Tyskland för vidare studier vid Greifwald och året därpå i Wittenberg. De
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tidigare studierna i Uppsala hade han bedrivit med mycketn flit. Han var den ene av de båda första
censorerna  i  Rudbecks  kollegium,  responderade  vid  en  disputation  i  filosofi,  hade  författat  en
disputation om ”Predestinationen”, vid vilken han även responderade, höll politiskt föredrag på latin
och  hade  före  sin  avresa  till  Tyskland  författat  ett  avskedsföredrag,  som  upplästes  av  hans
landsman Sveno Benedicti.  År 1615 blev han kollega vid Skara skola. Han kom som lärare till
Österplana påskafton 1626 och blev 1629 prost över Kinne härad. På grund av sin stora lärdom
kallades  ”Magister  Sven”  för  ”eminentissimus”.  Han  blev  riksdagsman  1635  och  1641  och
uppfördes  1647  på  förslag  till  superintendent  (biskop)  i  Karlstad.  Han  dog  19  juni  1648  och
begravdes i Österplana gamla kyrka framme i koret vid altarringen tillsammans med hustrun Britta
Larsdotter, död 1648, en son och fem döttrar. Två söner Laurentius och Benedictus studerade i
Uppsala 1640.

7. År 1650-1661 
Jonas Petri Kempe född 1699, var kyrkoherde i Österplana 1650. På grund av något begånget
tjänstefel  blev  han  1661  avsatt  från  ämbete  och  tjänst.  Riksrådet  Harald  Stake  på  Hönsäter
genomdrev emellertid att Kempe fick tillbaka ämbetet som präst 1664 och han förordnades då till
Stakes  huspredikant  på  Bohus  slott.  Genom  general  Stakes  inflytande  utnämndes  han  till
kyrkoherde  i  Skarstad  1666.  Så hade  då  ”denne  fallne  och  bedröflige  prestman”  åter  fått  en
kyrkoherdetjänst, som han tillträdde 1667 och skötte denna tjänst utan biträde, ehuru till hög ålder
kommen. Han dog 84 år gammal den 15 oktober 1683. Han var gift med Ingrid Persdotter. Dottern
Brita blev gift med komministern Johan Sparling i Levene. En annan dotter gift med Andres Carolus
Jonae  Kempe  och  Marg.  Jons-dtr  Kempe  gift  med  kyrkoherden  Hans  Dahlborg,  kyrkoherde  i
Kinnekleva  1675,  död  1701,  var  född  på  Storegården  i  Österplana.  Barnen  antogo  namnet
Törnegren.

Efter Jonas Petri Kempes död uppstod process, emedan han nedrivit en del hus i prästgården, eldat
upp en sockenstuga och församlingens timmer m.m. Dessutom hade hans arvingar rivit halmen av 
ladutaket, uttagit fönstren ur väggarna och fört dem jämte ”långbänkarna” till Djupedal.

8. År 1661-1672
Andreas Brink, född 1631, son till prosten Sveno Brink i Gudhem, blev student i Uppsala i mars 
1650 och prästvigdes 1652 till sin faders adjunkt. Denne ville 1654 bli kvitt sin komminister Ericus 
Svenonis för att sonen skulle få sysslan, men konsistoriet beslöt att ”om han ville bruka sin son 
hemma eller i församlingen, må han honom själv försörja”.
Han lämnade då sin befattning och blev krigspräst vid Westgöta Kavalleri. Här kom han i kontakt 
med Riksrådet Harald Stake och på dennes kallelse utnämndes Brink till pastor i Österplana 1661 
efter den ovannämnde kyrkoherden Kempe. Brink tillträdde prästgården och höstsädet samma år 
under det att den inbärgade grödan tillföll företrädaren, den avsatte Jon. ”Om pastoralierna och 
kyrkotjänsten skulle framdeles avgöras”. Detta torde ha skett omkring 1663. Andreas Brink 
verkade i Österplana till sin död den 25 februari 1672.

Andreas Svenonis Brink begrovs i en stor tumbagrav på Österplana kyrkogård. Tumbans täckhäll 
finns nu fäst vid södra långväggen i Österplana kyrka. Gravstenen är av grå kalksten i storleken 
233x174x14 cm med uthuggna figurer i naturlig storlek av Brink och hans hustru Sigrid 
Johansdotter Lechander, död 1693, med vid sidorna 5 söner och 5 döttrar. I övre kanten sköld med 
kalk och initialer samt bok. I nedre hörnen timglas t v och t h dödsskalle och korslagda benknotor. 
Inskriptionen i upphöjda versaler är utplånad på tavlan i nedre kanten och ersatt med sekundär 
inskription. Den ursprungliga inskriptionen löd enl. Sundholm:
”Här under hvilar kyrkoherden i Österplana, fordom vyrdig/ och vallärde Herr Anders S Brink, som i
Herranom afsomnade d 25 februari an 1672, då Han i 41 år christeligen och väl lefvat, och 
Försam/lingen 10 år berömligen förestått hade, samt och Hans Kära Hustro, fordom Ehreborna och 
dygdesam Matrona Hustro/Sigrin Johansdotter Lechandria, som i en salig stund hädanskilges/ d 10 
Sept. Anno 1693. Hvilka bägge Gud med 10 barn/ 5 sönder och 5 Döttrar välsignat hafver, af 
hvilka/allenast nu 5 genom döden föregångne äro. Deras Själar Gud evinnerligen hugne”.
I ö k: HIOB 19 Cap IAGH WET ATT MIN FÖRLOSSARE LEFUER
I skölden: 16 IHS 72/AS SB/SI DL
Över gossarna: I.A.S.B, A:A:S:B, - A.S.B, I. A.S.B, -A.S.B
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Över flickorna: G.A.-D.B, M.A.D.B.G.A.D.B: I?A.D.B.M.A.D.B
Sekundärinskription i nersänkta kursivbokstäver: Här hvilar/före detta kyrkoherden uti Österplana/ 
Herr Magister ANDERS TIDHOLM/ Född 1728 Död 1790.

Såsom framgått av ovanstående var Andreas Brink gift med Sigfrid Lechander (f 1633 d 1693) 
dotter till kyrkoherden Johannes Jonae Lechander i Biterna. Barn: 1. Abraham, pastor i Österplana 
och senare kyrkoherde i Varnhem. 2. Barthold, död som student 1693, 3. Maria, g.m. 
kronobefallningsman Thorbern Bergman, 4. Gunnur g.m. en officer Storm

9. År 1673-1693
Andreas Erici Hasselberg, student i Uppsala 1666, prästvigd i Mariestad 1672 av biskop Billichius till
huspredikant på Thorsborg. På Riksrådet, general Harald Stakes rekommendation utnämndes han 
1673 till kyrkoherde i Österplana ”såsom en gammal studiosus vid flera akademier, så ock emedan 
prästänkan därigenom bliver försörjd med sina faderlösa barn”. Hasselberg var predikant vid 
prästmötet 1690. Död i november 1693. Gift 1673 med Sigrid Lechander, företrädarens änka. 
Barn: 1. Christina, g.m. häradsskrivare Ragvald Holm, fader till prosten i Acklinga Magister A. 
Holm. 2. Andreas, intagen i Skara skola 1688.

10. År 1694-1700
Magister Abraham Brink, son av kyrkoherde Andreas Brink i Österplana, blev student i Uppsala 
1684. Han blev rektor i Bogesund (Ulricehamn) 1692 och prästvigdes samma år. År 1694 
utnämndes han till pastor i Österplana att tillträda 1 maj. Samma år skulle han precidera vid 
prästmötet, men uteblev.

I början av januari 1695 inkallades Brink till konsistoriet för att svara angående sitt hastiga 
giftermål. Kyrkoherde Brochenius i Bogesund upplyste därvid följande: ”En dag kommer lagman 
Cederhjelm till mig bedjande, att jag ville sammanviga hans dotter med Brink, efter de båda äro 
sjuka, och därest Brink skulle dö, torde något sällsamt rykte uppväxa. Hvarpå jag sammanvigde 
dem. Men dagen därpå voro de båda friska”. Om de var lyst för dem visste ej Brochenius, det hade 
åtminstone icke skett i Bogesund.

Samma år bevistade Brink Lunds Akademi, där han disputerade pro gradu under A. Riddermark 
den 20 september samma år över: ”melitema hydraulico-pneumaticum, de causa aquare per 
machinas fluentis”. Han hade tidigare 1689, sisputerat pro ex under J. Bilberg ”de libramento 
aquarum”. År 1698 promoverades Brink till fil. Magister.

År 1699 erhöll Brink konung Carl XLL:s fullmakt på Warnhems pastorat med tillträde 1700. Han var
preses vid prästmötet 1700 och 1709. Han blev prost över Warnhems kontrakt 1710. Brink dog den
1 december 1713. De sista åren var han opasslig och sakerna kommo i lägervall. Det finns inga 
dokument från hans tid. De lära ha förekommit vid den stora branden på biskopsgården Brunnsbo 
år 1736.

Som förklaring till att Warnhems kyrkohandlingar kom till Brunsbo kan nämnas, att detta pastorat 
lades som prebende (löneförmån) under biskopen i Skara istället för Synnerby. Härom skriver 
biskop Sundberg från riksdagen till konsistoriet att landshövding Cederhjelm och överste Ture 
Bielke föreslagit att Sundberg skulle lämna Synnerby och mottaga Skarke (Varnhem). Han hade 
aldrig förut sökt någon lägenhet men fått intill fem, ville ej heller nu söka denna, men icke heller 
sätta sig emot Guds försyn, särdeles som han tror sig kunna verka mer i Skarke än i Synnerby.

Abraham Brink var gift två gånger. Såsom av det föregående framgått gifte han sig första gången 
1694 med Anna Elisabeth Cederhjelm, född 1662, dotter till landshövding Germund Cederhjelm och
Maria Stenqvist. Andra gången med Maria Fegraeus, dotter till prosten i Mariestad Tobernus Andrae
Fegraeus och änka efter Brinks företrädare i Varnhems Gustavus Laurentii Baze.

Barn i första äktenskapet: Germund Andreas, kornett vid Bohus Dragoner; Abraham, student i 
Uppsala, bokhållare i Värmland. Barn i andra äktenskapet: Johan, notarie i kämnersrätten i 
Stockholm, Peter, student i Uppsala, löjtnant, ihjälstucken i duell i Lidköping 1758 av kornetten 
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Abraham Bratt från Senäte, Torbern, född 1703, guldsmed, sedan lantbrukare, Anna-Lisa född 
1710 g.m. vice pastor Jon Broddelius i Varnhem.

I kyrkoherdelängd i Österplana kyrkoarkiv berättas om ovannämnda duell: ”Peter, drabant, 
ihjälstucken af den vanfrejdade kornett Abr. Bratt på Lidköpings Rådhussal under marknaden. Duell
var utsatt till kl. 4 em. Under det Brink stod färdig, låtsade Bratt, som såg sin överman, sig 
behöfva polera värjudden. Brink vände sig åt omkringstående folkhop och i ögnablicket stack Bratt 
honom i ryggen”.

Efter dådet lär Bratt ha rymt till Norge och undgick därigenom väntat straff.

11. År 1700-1706
Laur. Gudm. Ekman, född i Ekedalen i Tengene, student i Uppsala 1685 och prästvigd i Stockholm 
1695 till adjunkt i Lidköping. ”Emedan han en lång tid varit vid akademien och där visat stor flit och
är bättre in studiis än någon meriterad präst i stiftet” blev han år 1700 föreslagen till pastor i 
Österplana. Då baron Johan Stake på Hönsäter vid samma tid väckt anspråk på patronaträtt över 
detta pastorat, beslöt konsistoriet att Ekman får resa dit tills dess de fallit. Dom föll 1702 till baron 
Stakes förmån, men Ekman satt kvar som kyrkoherde till 1706, då han fick transport till Tengene, 
där han stannade till sin död den 27 februari 1720.

Laur. Ekman var en from och välmenande man med stora ämbetsgåvor. Han responderade vid 
prästmötet 1704, predikade 1705, och var prost över sin församling. Gift med Ingeborg Northman, 
död 1755, dotter av Erik Northman, löjtnant och jägerifiskal. Barn: Lars, skrivare, Carl, pastor i 
Hjälstad, Anna-Magdalena, g.m. landsgevaldiger (poliskonstapel) i Örebro Lars Elfving, Immanuel 
och Maria ff 1709 , Eleazar f 1712.

12. År 1706-1713

Hans Lidhenius, son till Sven Olofsson och Britta Andersdotter i Leksberg, blev student i Uppsala 
1693, yngste kollega vid Skara skola 1696 och prästvigdes samma år. Han blev förste kollega 1703
samt kyrkoherde i Österplana 1706, där han tillträdde 1707, Han predikade vid prästmötet 1709. 
Död 1713.

Lidhenius var gift med Margareta Bostadius, dotter till kyrkoherden Peter Bostadius i Estuna i 
Roslagen. Efter makens död blev hon omgift med vice pastor E. Lundström, som då tjänstgjorde i 
Österplana men som 1715 blev komminister i Norra Björke. Han efterträdde där Laur. Laur. Laurell 
som utnämnts till kyrkoherde i Österplana H.L. hade en son Sven som sedermera blev komminister
i Björke år 1741.

13. År 1715-1741
Laur. Laur. Laurell, född 1666, blev student i Uppsala 1694. När han inskrevs i Uppsala tog han sig 
namnet Laurell. När han gick i Skara skola bar han namnet Laurentius Svenonis Lagerqvist. 
Föräldrarna äro okända. Han blev prästvigd 1696 till v. Komminister i Flo och blev 1697 ordinarie 
komminister i Björke över alla socknarna. År 1713 undergick han past. ex.och befordrades till 
kyrkoherde i Österplana 1715. Död 18 juni 1741 – Han berömmes såsom en verksam pastor. Vid 
Österplana prästgård anlade han en ny trädgård på en sluttning mot förmiddagssolen.

Laurell var gift tre gånger, 1:sta gången med Margareta Månsdotter, 2:dra gången med Ebba 
Hallongren född 1676, död 1732 och 3:dje gången med Beata hallongren född 1681.

Barn: Margareta född 1699, död 1771, gift första gången med komminister P. Björkdahl i 
Lidköping, 2:da gången med komminister L. Wennerblad år 1744 i Flistad. Anders, faderns 
efterträdare, Annika död 1767, g.m. frälseinspektoren Sam. Ek, samt sonen Johan, som blev 
kyrkomålare och inskrevs 1728 som lärgosse av Mäster Olof Collander i Göteborgs målarämbete. 
(Collander bodde på Skagelund i Österplana). Johan Laurell har målar i flera kyrkor, bl.a. Korsberg 
1734-1735, Valtorp 1737, Kinne-Vedum på 1750-talet och Fullösa 1756.
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14. År 1742-1762
Anders Laurell,  den förres son,  f  i  Björke den 11 oktober 1701, blev student i  Uppsala 1721,
prästvigd 1730. Han var sedan sin faders medhjälpare till dess han på friherrinnan Augusta Chr.
Soops (änka efter Johan Stake) kallelse utnämndes till kyrkoherde 1742 och tillträdde 1743. Han
blev kontraktsprost 1760 och avled 21 maj 1762.

Även Anders Laurell efterlämnade ett hedrande minne såsom en nitisk och allvarsam pastor. Han
förbättrade mycket prästgården, uppförde stenmurar omkring åkrarna och uppdrog fruktträd i den
av  fadern  anlagda  trädgården.  Vid  storskiftet  1745-46  ägde  han  hälften  av  skattehemmanet
Korsgården i Österplana och var en mycket dugande lantbrukare.

Larurells grav finns på Österplana kyrkogård norr om den gamla kyrkan. Graven utgöres av en
tumba med flat liggande häll med inskriptionen:

”Jag Anders Laurell Herede wid Kinnakulles östra plan

Som Ksti Hiord med Guds ord närde Här utwaldt thenna Griftstan
Här må mina ben sin hvilo få Med hustror, barn tills vi uppstå
Min Hustro Greta Dubb jick före Hvars siäl Gud evigt signe väl
Jag sjelf som fölgde Guds ords snöre Är nu med henne lika säll
Min andra Hustro Caisa Ek Har samma del i himlens lek.
A.L. född 1701 blef prest 1730 kyrkoherde 1743 död 1762
G.D. född 1710 gift 1733 död 1743
Barn födde Ebba 1734 Maria 1738 Stina 1743
C.E. född 1707 Gift 1744 Död 1789”

Dottern  Ebba  Cajsa  blev  gift  med frälsekamrer  Jan  Tidholm,  Maria  1.  g.m kyrkoherden  Peter
Lidholm i  Gökhem,  2.  med komminister  M.  Tugurin  i  Wånga,  fader  till  komminister  Tugurin  i
Eriksberg, Stina g.m. komminister Isac Hedberg i Horn. I andra giftet föddes dotter Cajsa Greta,
född 1745 död ogift 1818 och var Frondellkassans pensionär.

15. År 1764-1790
Magister Anders Jonae Tidholm, son till rektor Jonas Tidholm i Skara, född i Skara den 12 oktober
1728. Han blev student i Uppsala 1746, magister vid jubelfesten i Greifswald 1756, prästvigdes
1759 till pastorsadjunkt i Berg. Han blev komminister i Eling 1761 och undergick past.ex.1764.
Samma år befordrades han till kyrkoherde i Österplana på kallelse av ryttmästare J.H. Lenck på
Hönsäter, som  var  förmyndare  och  kusin  till  patronus  friherre  Gustaf  Harald  Stake,  som  var
sinnessvag, dog 1795 och slöt ätten. Tidholm tillträdde kyrkoherdetjänsten i Österplana år 1765.
Han var sjuklig de sista åren av sin levnad och hade hjälppräst. På egen begäran erhöll han avsked
från ämbetet 1790 och dog den 11 september samma år.

Tidholm var en förmögen man, sparsam intill snålhet. Vi ha tidigare berättat under nr. 7 Andreas
Brink, att Tidholm använt sig av dennes gravsten.

Det  kändes  säkert  bittert  för  Tidholm att  begära avsked.  Hans  efterträdare  Gustav  Siggelkow
övertalade honom till detta och gav honom ett tusen plåtar. Tidholm lär ha ångrat sig efteråt, men
då var det redan försent. Siggelkow gav också ryttmästare Lenck en dussör och blev på så sätt
kyrkoherde i Österplana.

En  sådan  köpslagan  om kyrkoämbeten  verkar  för  oss  främmande  och  föga  tilltalande.  Under
frihetstiden  på  Gustav  III:s  tid  var  denna  s.k.  pastoratshandel  en  ganska  vanlig  företeelse.
Pastoratshandeln hade sina rötter i den allmänna korruptionen inom befordringsväsendet. På 1780-
talet drevs den enastående långt och väckte allmän förargelse. Den avvecklades dock från 1786 i
samband med ecklesiastikberedningens inrättande. Som här synes kunde den dock förekomma så
sent som 1790.
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Tidholm blev 1763 gift med Märta Hammarhjelm, född 1717 död 1795, dotter till  ryttmästaren
Johan Hammarhjelm på Tiberg och hans hustru H.J.Hjerta. Äktenskapet blev barnlöst. En bror till
Tidholm, Jonas, var frälsekamrer och bodde på Entorp i Synnerby. Denne blev fader till Margareta
Christina g.m. fältkamrer Sven Adam Fägersten, boende i Skara 1839.

16. År 1790-1821
Gustav Siggelkow, född i Ågården i Kestad den 28 april  1748. Han var son till  Lantjägmästare
Joacim Siggelkow och Magdalena Sundberg. Blev student i Uppsala 1769. Han uppehöll sig sedan
som informator till  1776, då han prästvigdes till  huspredikant hos friherrinnan Agneta Kagg på
Måsgården. Sedan blev han dikant i Bjurbäck. År 1785 avlade han pastoralexamen med högsta
betyg  och  blev  1789  komminister  i  Lekåsa.  På  ovan  relaterade  sätt  blev  han  kyrkoherde  i
Österplana den 24 februari 1790 och tillträdde tjänsten först efter Tidholms död eller den 3 maj
1791.
När Siggelkow kom flyttande till Österplana fann han prästgården i aska efter en samma morgon
inträffad vådeld.  Han fick  istället  flytta  in  i  gården Skagelund,  som han sedan även köpte av
ryttmästare  Lenck,  då  gården  tillhörde  Hönsäter.  I  Skagelund  bodde  han  under  hela  sin
kyrkoherdetid och arrederade ut prästgårdsjorden bl.a. sin vice pastor och blivande efterträdare
Israel Frössberg.

Siggelkow responderade vid prästmötet 1799. Han blev vice kontraktsprost 1800 samt prost 9 juli
1806. År 1809 erhöll han vice pastor och var sedan ofta besvärad av sjuklighet. Hela året 1817 var
han nästan ständigt sängliggande och dog den 28 december 1821.

Han var mycket sparsam och ar av sin samlade förmögenhet anslagit stipendier till Västgöta nation
i Uppsala samt till Skara gymnasium. Därjämte har han gjort flera donationer till förmån för de
fattiga församlingar, där han tjänstgjort. 
Sålunda anslog Siggelkow i juni 1812: 
1. Fyratioofyra Rdr 21 sk. 4 runstycken Banco, hvaraf räntan årligen anslås till mäst nödlidande i

Österplana Socken.
2. Tjugotvå Rdr 10 sk. 8 runstycken Banco med samma villkor till Kjestads Socken,
3. Trettiotre Rdr 16 sk. Banco med samma villkor för Ransbergs Socken,
4. Trettiotre Rdr 16 sk. Banco med samma villkor till Mölltorps Socken

Som synes uppgingo donationerna till varje pastorat ill 66 2/3 Rdr Banko, vilket är lika med jämt
100 Riksdaler Riksgäld. Beloppen kan synas oss obetydliga, men på den tiden var penningvärdet
ett helt annat än nu. Man fick då göra fyra dagsverken för en riksdaler.

Siggekow gift sig 1795 med Johanna Holmin, dotter till en spegelfabrikör i Västerås. Enda barnet,
Magdalena föddes 1796 men dog redan 1809.

17. År 1822-1837
Israel Frössberg, son av regementsskrivaren Per Frössberg och M.C Wingberg, född på Detterstorp i
(Väners) Näs den 27 februari 1774. Han var först skrivarebiträde åt sin kusin, länsman Frössberg,
därefter på handelskontor i Göteborg och slutligen sekreterare hos Mantalskommisarien i Bohus
län. Under sin äldre broders, Mårten Frössberg, ledning började han 1794 studera till präst och
intogs i Skara skola 1795. Där orerade han 1800 på bunden svenska ”om naturens under” och
samma år blev han student i Uppsala. Han prästvigdes 1802 och blev adjunkt och vice pastor i
Österplana 1809. Där arrenderade han tillika prästgården och pastoralierna, Efter Siggelkows död
utnämndes han till kyrkoherde i Österplana 1822 och tillträdde tjänsten 1823. Han blev prost 1828,
vice kontraktsprost 1829 och ordinarie kontraktsprost 1830. Han dog den 15 september 1837.

Frössberg  gift  sig  1813  med  Anna  Margareta  Simberg,  dotter  till  mantalskommissarien  Erik
Simberg och B.G. Modén. Deras äktenskap var barnlöst.

18. År 1837-1866
Adam  Frimansson,  född  i  Skara  den  25  november  1803,  son  till  Nils  Frimansson  och  Maria
Jansdotter. Han blev student i Uppsala 1824 och prästvigdes där 1826. Två år senare kom han som
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huspredikant itll greve H.D. Hamilton på Hönsäter. Han avlade pastoralexamen 1837 och samma år
utnämndes  han  till  kyrkoherde  i  Österplana.  Tjänsten tillträddes  1838.  År  1853 blev  han  vice
kontraktsprost  i  Kinna  kontrakt,  riksdagsfullmäktig  1856,  prost  samma  år  och  ordinarie
kontraktsprost 1858. han avled den 21 juli 1866.

Frimanssson gifte  sig 1832 med Anna Sofia  Wenblad,  född 1798 och död 1857, dotter  till  en
vågmästare. Barn: Anna Charlotta, g.m. komminister L. Helmer i Fristad, Hulda Beata samt sonen
Nils Johan, född 1837, bruksbokhållare.

19. År 1871-1876
Johan Christoffer Svenander, född i Valstad den 10 maj 1819, son av prosten och kyrkoherden i
Varola Johan Svenander och Christina Elisabeth Jungmarker. Han inskrevs i Skara skola 1832 och
blev student i Uppsala 1841. Han prästvigdes 1842 och blev komminister i Sandhem 1848 men
tillträdde  tjänsten  först  1850.  År  1861  avlade  han  pastoralexamen  och  utnämndes  1871  till
kyrkoherde i Österplana dit han flyttde från Sandhem 1872. han stannade i Österplana endast fyra
år, då han 1875 erhöll kyrkoherdetjänsten i Ekby församling, dit han avflyttade den 1 maj 1876.
Han var gift med Sofia Elisabeth Adlerbjelke, född den 25 mars 1845, men lär ha varit gift en gång
tidigare. Han dog den 3 augusti 1877. 
Svenander beskrives som en storväxt och kraftig man med rak hållning, ärlig, oförfärad, en man
som visste vad han ville, och kanske därför ej alltid så lätt att ha att göra med.

Som framgår av föregående hade Österplana varit utan kyrkoherde i sex år efter Adam Frimanssos
död.  Den  kyrkliga  tjänsten  hade  under  denna  tid  uppehållits  av  vice  pastorer:  vice  pastor  L.
Helmers g.m. Anna Charlotta Frimansson utflyttade den 1 maj 1869 till Borgstena, vice pastor J.
Karlander utflyttade till Skölvene den 3 april 1871 och vice pastor S.J Häggner utflyttade 1872.

20. År 1876-1909
Svante Hammar, född den 14 december 1821, i Mariestad son av handsmakaren Sven Hammar och
M E Bahrqvist. Inskriven i Skara skola 1837, student i Uppsala 1850. år, prästvigd 1852 och erhöll
Hammar  av  församlingen  ett  välförtjänt  erkännande  i  form av  ett  guldur  samt  925  kronor  i
kontanter för avläggande avträde 1863. Pastoralexamen tog han först 1875, 15 år efter det han
lämnade  Fågelås.  Den  22  oktober  1875  utnämndes  han  till  kyrkoherde  i  Österplana  dit  han
inflyttade från Velinga den 19 oktober 1876. Avled den 28 november 1909.
Hammar gifte sig 1:a gången 1863 med Ida Sofia Alenius född 1836, död 1875, dotter till kapten
Johan David Alenius. Barn i detta äktenskap voro: Sven, född 1864, fil.kand., direktör vid kemiska
stationen i Skara, Ida Margareta född 1865, Erik, född 1869. , lantbrukare, Kerstin Sofia, född 1871
död 1912, giftermål majoren greve H.G Hamilton, Gustav, född 1873, jurist, advokat i Uddevalla.
2:a ä´gången gift  han sig den 12 september 1879 med Sofia Carolina Holmqvist,  född den 9
augusti 1840 i Olseröd, död i december 1913, dotter till godsägaren Göran Holmqvist och Katarina
Hammar. Hustrun flyttade till Skara den 28 augusti 1911.
Kyrkoheredebostaden  i  österplana  vara  alldeles  nybyggd  när  hammar  flyttade  in  i  den.
Vindvåningen var dock ej inredd, men detta lät hammar göra för egna medel. Ävenledes byggde
han till vid västra gaveln, där köket är beläget. Hammar utökade även ladugården, samt byggde
även ladan, som ligger parallellt med vägen och i vinkel med ladugården. Till ladugårdsbyggnaden
lär han ha använt sten för Österplana gamla kyrka.

21. Åren 1911-1916
Karl Thorsell, född i Gärdhem den 22 mars 1852, son av hemmansägaren Per Andrsson och Kristina
Andersdotter. Han inskrevs i Vänersborgs skola 1868 och blev student i Uppsala 1875, skrev pro
gradu theologico 1876. Han avlade teoretiskt teologiexamen 1880 och praktisk teologiexamen året
därpå, prästvigdes samma år 1881 den 19 juni  och tjänstgjorde i Främmestad,  Skarstad m.fl.
ställen. Den 26 februari 1887 blev han komminister i Åsle och tillträdde tjänsten samma år. Från
denna befattning blev han på egen begäran entledigad från den 1 maj 1896. Därefter vikarierade
han på olika platser, till sist som vikarierande 1:ste komminister i Habo. Från Habo flyttade han den
31  december  1910  till  Österplana  där  han  den  7  januari  utnämndes  till  kyrkoherde  och
installerades i ämbetet den 28 juli 1911. Död i Österplana den 16 juni 1916.
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Thorsell  gift  sig  1904 med Tekla  Hildegard Lenberg,  född i  Tärby den 6 juni  1867,  dotter  till
folkskolläraren  Varnum  Johan  Andersson  och  Maria  Charlotta  Lenberg.  Barn:  Kristina  Torborg
Alfhild, född 1904.

Thorsell hade något envist och kärvt i sitt lynne och sätt, som av småsaker kunde vålla stor förtret
och skada i hans verksamhet. I Åsle hade han om ett ringa ting, trots att han i allmänhet var
godmodig och tystlåten, kommit i gräl med en person och avsades sig resolut komministraturen
därstädes för att komma ifrån obehaget. – Detta betydda för honom själv att åter som e.o sätta sig
på ”konsistoriekärran” och fara omkring som e.o präst från plats till plats föregången av ryktet om
underligt lynne och klena predikogåvor.

Han blev dock kyrkoherde till slut, som det sades, genom de mindre kyrkligt sinnades försorg. Hur
som helst så förmådde han aldrig höja sig till aktad och inflyteslserik ställning i församlingen.

Thorsell älskade historisk läsning och intresserade sig för våra fornminnen. Han lär även ha offrat
egna medel, när det gällde att sätta Kestads ödekyrka, d.v.s den del som fanns kvar, i värdigt
skick.

År 1888 fick man tillstånd att riva Kestads kyrka. Men när man rivit koret, komman på att den
kvarvarande delen kunde användas som kommunalrum, om man murade upp en ny gavel.
Det var till stor del Thorsells förtjänst att kyrkan blev 1914-16 restaurerad och åter användas för
sitt ursprungliga ändamål. Av biskop Hjalmar Danell blev Kestads kyrka återinvigd den 30 april
1916.

Fysiskt var Thorsell spänstig och härdad. Han brukade bada i öppet vatten oavsett temperaturen.
Det blev hans död. Ett slaganfall ändade hans liv, då han en kall junidag 1916 badade i ån nedanför
Kestad.

Under kyrkoherde Thorsells tid invigdes Hönsäters kapell och kyrkogård av biskop Hjalmar Danell
den 7 juli 1913. Bland de assisterande prästmännen vid denna akt finna vi även komministern i
Floby,  Erik  Tengstrand,  som  vikarierande  som  adjunkt  under  kyrkoherde  hammars  sista  år.
Assistesterande prästman vid invigningen var även komministern i N. Ving G.S Rudbäck, Stenum,
som kom att bli kyrkoherde Thorsells efterträdare i Österplana .

22. Åren 1917-1927
Gustaf Simeon Rudbäck, född i Ullervad 8 januari 1876, son av kyrkoherden i Saleby, Sven Gustaf
Rudbäck  och Augusta  Sofia  Jonsson.  Efter  studier  i  Skara  student  i  Uppsala  ht  1895,  teol.fil.
examen i Uppsala 1896, teoretisk teologisk examen därstädes 1899. prakt. Teol. 1900, prästvigd i
Skara den 10 juni 1900. Han hade tjänstgjort i Bredared, Lena, Hassle, Vinköl och Fredsberg, när
han 1904 blev komminister i N. Vings pastorat och Stenums församling. År 1917 utnämndes han
till kyrkoherde i Österplana och tillträdde tjänsten där den 1 maj 1918 och stannade till 1927, då
han blev kyrkoherde och sedan prost i Ulricehamn, där han avled 11 mars 1963.

Rudbäck var gift 6 juni 1905 med Anna Elisabet Fredrika Bånge, född i Malmö 3 augusti 1883,
fosterdotter till  prosten och kyrkoherden i Nykil, Linköpings stift, Carl August Bånge och Emilie
Trolle. Barn: Signe margit, Elisabeth, född i Stenum 19 maj 1906, kontorist. Ingrid Alfhild Sofia,
född i Stenum 24 oktober 1907, Märta Gunhild Emilia, född i Stenum 22 juli 1909, Gustav Göran
Torsten, född i Stenum 26 februari  1911, Sven Fredrik Lennart, född i Stenum 5 juli 1914, Einar
Folke Simeon, född i Stenum 1 mars 1916, Nils Gunnar Harald, född i Österplana 7 maj 1918, Stina
Hervor Elisabeth, född i Österplana 29 december 1920.

Under Rudbäcks tid renoverades Österplana kyrka 1922, Även Kestads kyrka förbättrades med
vapenhus och innanfönster 19202. Elektriskt ljus i tornet 1921, ny altarring samma år. Elektrisk
värme och belysning infördes 1926 och samma år byggdes transformatorhuset därstädes

23. Åren 1927-1936
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Nils August Rosander, född i Börstig 29 augusti 1893, son av komminister Per Augusti Rosander och
Emilia Charlotta Boström. Student i Skara 1910, fil. Kand. i Uppsala 1916, teol. Kand. 1921, prakt.
Teol.  Prov  samma  år, prästvigd  i  Skara  9  januari  1921.  han  tjänstgjorde  i  Vartofta,  Åsaka,
Randsberg, Kyrkefalla, Börstig och Larv samt blev komminister i Segerstad av Stenstorps pastorat
1923. År 1927 utnämndes han till kyrkoherde i Österplana och tillträdde tjänsten samma år. Han
stannade i Österplana till år 1936, då han erhöll kyrkoherdetjänsten i Synnerby. Han stannade där
återstoden av sin prästgärning. År 1958 blev han emeritus och flyttade med sin maka till Skara.
Han dog där.

Rosander var en mycket god sångare och under sin studietid sjöng han som tenor i O.D-kören. Han
hade s.k absolut gehör, vilet ej är så vanligt. När han kommit som kyrkoherde till Österplana, var
det  naturligt  att  han  bildade  en  kyrkokör  där  år  1927-  Han  var  med  kören  på  åtskilliga
sångarfärder, bl.  a till  Stockholm och Västerårs. Rosander var även kompositör  till:  ”Sång,  var
fanns en gåva” samt sågen ”Vackra minnen”, en sång som tillägnades Österplana kyrkokör på dess
25-årsdag. Själva överlämnandet skedde i samband med körens uppvaktning på Rosanders 60-
årsdddddddag den 29 augusti 1953.

24. Åren 1936-1946
Nils Gustaf Robert Hellström, född i Odensåker den 18 juni 1900, son av kyrkoherden i Hjälstad
Frans Gustaf  Hellström och Maria Strömbom och Regina Friberger. Robert  Hellström intogs vid
Skara läroverk 1912 , blev student 1919, Teologie kand. i Uppsala 1926. prakt. Teolog. Prov i Lund
samma år. Prästvigd i Skara den 6 januari 1927. Efter tjänstgöring i Börstig blev han komminister i
Halna, Undenäs pastorat 1927 och tillträdde 1928. År 1936 utnämndes Hellström till kyrkoherde i
Österplana och tillträdde tjänsten den 1 september 1937. Hellström stannade i Österplana till den 1
september 1946, då han tillträdde kyrkoherdetjänsten i Essunga. Han dog den 30 mars 1966. Som
emeritus bodde han tillsammans med sin maka i en villa, som de skaffat sig i Björboholm. Efter
mannens död flyttade hustrun till Alingsås. Äktenskapet var barnlöst.

Hellström gift sig 1928 med lärarinnan Anna Sigfrida Hermine Ohlson, som då tjänstgjorde i Halna.
Hon var dotter till schakttimmermannen vid Höganäsverken Ludvig Ohlson och Emilie Larsson.

Hellström var god sångare och predikant. Han var gladlynt och hade lätt för att komma till tals med
sina församlingsbor. Under de sista åren av sin levnad var han sjuklig och blev nästan blind som
följd av diabetes. Han hade tidvis vikariehjälp i tjänsten.

25. Åren 1946-1961
Gustaf Herder Johansson, född i Kungälv den 26 september 1899, son av komministern Johan
Anton Johansson och Hilda Torborg Cecilia Lundgren. Efter studier i Göteborg blev han student vid
Högskolan därstädes ht 1922. teol. Fil. Ex. i Uppsala 1929. teol. kand. 1932 prakt. Teol prov 1932.
Han prästvigdes i Skara 6 januari 1933 och tjänstgjorde därefter i Flo, Finnerödja, Sventorp, Ekby,
Skövde och Odensåker. Han blev kyrkoadjunkt i Fredsberg 1936 och tillträdde 1937. Han kom som
vald och utnämnd kyrkoherde till Österplana 1946.

Han gifte sig den 29 april 1933 med Hulda Margareta Marberg, född i Örgryte 1 september 112,
fosterdotter  till  industriarbetare  Adolf  Marberg och Maria  Charlotta  Börjesson.  Äktenskapet  var
barnlöst.

Genom den nya pastoratsindelningen den 1 januari 1962 belv Johansson kyrkoherde i Forshems
pastorat  i  vilket  ingick  även  Österplana  och  Medelplana  pastorat.  Han  tjänstegjorde  till
pensioneringen 1964, då han flyttade in i nybyggd villa i Truve utanför Lidköping. Han avled 29
april 1972 i hjärnblödning.
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Österplana gamla medeltidskyrka

När man kommit innanför grindarna till Österplana kyrkogård där den legat sedan tidig medeltid, ser 
man snett till vänster en öppen gräsplan med en meterhög gräsbevuxen kulle längst bort. På  denna 
öppna plan låg en gång Österplana gamla medeltidskyrka. Patronus Stake på Hönsäter hade dött 1795
och under 1800-talet var det frösamlingen själv, som fick taga ansvaret för kyrkorna såväl i Österplana
som Kestad. Man kan så här efteråt ifrågasätta såväl förmåga som viljan. 1800-talet var i mångt och 
mycket en brytningstid s. Man hade ej tid eller sinne för vårdnaden om det som var gammalt, nu 
skulle allt göras nytt och stort. Särskilt under senare hälften av århundradet blev det en formlig tävlan 
socknarna emellan att bygga nya kyrkor, stora och ståtliga. Så fick Österplana sin nuvarande kyrka 
1875-76 gemensam med Kestad och de båda gamla kyrkorna skulle rivas. I allra sista stund undgick 
Kestads kyrka att helt raseras år l888, men då hade Österplana gamla kyrka redan fått skatta åt 
förgängelsen. Detta med Österplana gamla kyrkan kan man sörja över hur länge som helst. Faktum är 
emellertid att om kyrkan fått stå kvar och blivit restaurerad hade vi haft ännu en pärla, som väl 
försvarat sin plats i unika samling av gamla, fina medeltidskyrkor, som Kinnekulle i dag har att 
uppvisa.
Den ovan nämnda kullen är på sitt sätt den enda kvarvarande resten av den gamla kyrkan. Under 
kullen gömmer sig nämligen den stakeska ättens gravkammare. Denna var belägen under kyrkans 
södra korsarm, som i sin tur utgjorde det stakeska gravkoret. När man rev kyrkan täckte man över 
korgolvet med jord och bevarade på så sätt gravkammaren. I.P Lindskogs beskrivning över Skara stifts
av 1812-14 uppges att i denna gravkammare finns flera dyrbara kistor, nämligen en helgjuten 
tennkista, flera kopparkistor överklädda med sammet och försedda med stakeska vapnet och 
förmodligen med silverbeslag. Enligt vad en gammal man berättat skall det ha funnits en trappa utifrån
och ner till gramkammaren. I en del äldre omnämnanden kallas gravkammaren för ”den stora 
Hönsäters-graven”. Den gren av stakeätten det här är fråga om satt nämligen som ägare i över 300 år 
till sätesgården Hönsäter från år 1492—1795.
I söndra kanten av kullen restes i juni 1971 en minnessten över den mest bekante av stakeätten, 
generalen Harald Stake. Minnesstenen, 1,5 x 06, m, är tillverkad i kalksten i Thorsbergs stenhuggeri, 
Gössäter, och har en inskription, som lyder: ”Generallöjtnanten Friherre HARALD STAKE 1598  1677 
Fältherre Landshövding Guvernör Herre till Hönsäter Chef för Västgöra Kavalleriregemente 1638 – 
1648 I En Ödesdiger Tid Västsveriges Försvarare Kinnekullebygdens Hembygdsförening och Sentida 
Regementskamrater Reste Vården År 1971”
Överrest påkullen ligger nu en gravsten, en s.k. porträttsten, visande en man och en kvinna. Vid deras
huvuden äro uthuggna bådaderas fäderne. Och mödernevapen: Stierna, Bååt, Kagg. Forstena samt 
namnen: Olaf Stake ovan mannen och ovan hustrun Karin Kagg. Stenen är något nött, då den tidigare 
legat i den gamla kyrkan ”mit för altaret på gången” enligt kyrkoherden Anders Laurells beskrivning av
år 1753. Stenen har kring kanten en inskription i upphöjda versaler: ANNO.1563. TEN 12 DECEMBER. 
AF SOMNADE. I . H. CHRISTO. SALIGH. OLLOF. STAKE. TIL. HÖNSETER. OC. LIGER. HER. BEGRAFVEN.
GUDH. UP. VEKIE. HONOM. NÅDELIGH. TIL. EN . EVIGH. GLEDIE. OCH. SALLIGHET. AMEN.
På tavlan under hustrun: ANNO 1600 THEN 3 NOVEMBER AFSOMNADE. S. FRU. KARIN. OLA. STAKIS. 
OC. LIGER. HER. BEGRAFVEN.
Texten syftar på ryttmästaren Olof Eriksson Stake, som stupade i Nordiska Sjuårskriget vid Halmstads 
port 1563 samt hans hustru Karin Mattsdotter Katt. Dessa voro farsföräldrar till generalen Harald 
Stake. Märkligt är att gravstenen anger Karin Kaggs dödsår till 1600, då källorna uppge att Harald 
Stake efter faderns död 1598 omhändertogs av farmodern och därefter under bardomen uppfostrades 
hos henne på Limmared. Elgenstierna uppger i sin ättartavlor att Karin Kagg avled 1605 och det finns 
även andra skäl för att Elegenstierna har rätt. Förmodligen har inskriften på gravstenen tillkommit 
kanske flera år efter det Karin Kagg dött och på så sätt blivit felaktig.
När Österplana gamla kyrkan blev byggd vet man ingenting om. De enda åldersuppgifter man har är 
att den var ”mycket gammal”. Man torde kunna förmoda att den uppförts någon gång under 1100-
talet. Liksom de äldsta medeltidskyrkorna bestod den av ett långhus och ett kor. Kyrkans ingång var 
enligt dåtidens sed på södra långväggen nära västra gaveln. Framför ingången fanns en liten 
tillbyggnad med väggar och tak. Byggnadsmaterialet var kalksten och kyrkan saknade ursprungligen 
torn.
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Kyrkan har blivit tillbyggd i olika etapper. Först torde sakristian ha tillkommit. Detta bör ha skett i varje
fall före 1600-talets ingång, ty i sakristian hade general Stakes föräldrar, Erik Olofsson Stake 1598 och 
Ingeborg Posse, 1651 sina gravar.
Kyrkans torn byggdes 1627. Därigenom fick kyrkan ett vapenhus i tornet samt en ny ingång från 
väster genom tornet. Den gamla ingången fick dock bli kvar även i fortsättningen. Tornet försågs med 
en ganska hög, spetsig spira. På bevarande foton av kyrkan ser man emellertid ingen spira. I stället 
avslutas tornet med en gustaviansk hjälmhuv. Enligt en uppgift skulle åskan ha slagit ner i kyrkspiran 
och spolierat den. I protokollet från prosten B. Odströms visitation den 22-23 maj 1824 står det i §6: 
”Angående kyrkorna har af Österplana Kyrkotorn den forna spetsen jämt efter muren år 1822 blivit 
borttagen och en annan kortare men mycket prydligare i stället blivit uppförd enligt av Kongl. Maj:t 
gillad ritning”.
Kyrkan var i sitt ursprungliga skick 34 alnar lång och 9 alnar bred (ca 20,4 x 5,4 m). Det var således 
en efter våra förhållanden ganska liten kyrkan men trots allt dock inte någon av de minsta kyrkorna på
Kullen. Den var uppförd helt av kalksten med murade valv. Såväl valv som väggar voro rikt försedda 
med målningar, med bl.a. scener ur Kristi lidandes historia. Målningarna äro kända endast genom 
fotografier, som togs på 1880-talet i samband med kyrkans rivning. Originalen finns på Göteborgs 
Museum. Flera forskare hålla före att målningarna har utförts i mitten av 1400-talet av ”Ysane-
målaren” Nils Håkansson. Denne är mest känd för målningarna i Ysane kyrka i Blekinge samt 
fragmentariska målningar i Ströö kyrka på Kålland. Man visar på att Österplana kyrka har samma 
medaljongkompositioner och samma ornamentik av kvistrankor som Ysane kyrkas målningar. Enligt 
inskrift i Ysane kyrka äro dessa målningar utförda av Nicholaus Haquini år 1459.
I sina reseberättelser för åren 1669 och 1671 meddelar J. Hardorph, att i Skalunda kyrka på Kålland är
koret försett med gamla målningar föreställande apostlarna och signerade: ”Hoc opus completum fuit 
anno mcdLxVI per  manus Nicolai Haug(in)i puctirus de wastenis”. Nu finns det forskare som hålla före 
att ”Ysanemålaren” och ”Vadstenamålaren” är två olika personer. (C.R af Ugglas ”De båda Nils 
Håkansson”.
I början av 1660-talet lät Generalen Harald Stake på Hönsäter utföra en omfattande restaurering och 
tillbyggnad till kyrkan. Kyrkan förvandlades till en korskyrka. Själva kyrkorummet utökades med en 
korsarm med norra långsidan i storleken 11 x 11 alnar (6,6 x 6,6 m). Korsarmen mitt emot på södra 
långsidan gjordes något mindre och mätte 8,5 x 8,5 alnar (5,1 x 5,1 m). Sistnämnda korsarm skulle 
utgöra ett gravkor, och under detta byggdes en gravkammare för general Stake och hans familj och 
efterkommande.
Båda korsarmarna byggdes i likhet meden gamla kyrkan av sten med välvda tak. Till golv användes 
huggen sten. Även den gamla kyrkan fick en upprustning och försågs med läktare. Vad som utfördes 
framgår av ett protokoll från Kammarkollegiet som lyder:
Kongl. Maj:ts Cammar Collegii Resolution angående Högwälborne Hr Johan Stakes prätenderade jus 
patronatus till Österplana sockenkyrkia i Skaraborgs Lähn  Gifwn 
Stockholm den 18 junij 1702.

Såsom Collegium af de ifrån orten inkomne ransakningar dat. 12 Maji 1694 och den 22 och 23 
Januariij 1700  förnimmer att ofwanbeme Johan Stakes fader fordomKongl. Rådet och 
Generalgouverneuren Högwälborne Hr Harald Stake haar icke allenast med egen bekåstnad ånyo låtit 
uppsättia en nyy korswärkokyrkia intill den förra kyrkian och den med hwalft taak samt stohlar och 
billthuggare wärk och golf af huggen steen försee, utan och låtit förbättra den gambla kyrkian med en 
ny predikstohl, nya stohlar, bänkiar, golf, läcktare, fönster samt liuscrona. Jämbwähl och förährt 
twenne klåckor till samma kyrkia, förutan åtskillige andre kostbare skiänker och kyrkioprydnader, 
alltså profwar Collegium bemälte Johan Stakeoch dess familie till föllie af Kyrkiolagens 19 Cap och 12 
§ wara berättigat at ega Jus Paronatus af merbemälte Österplana sockenkyrkia i Skaraborgs lähn. Det 
alle som wederbör hafwa sig efterrätta. Actum ut supra".
Kammarkollegiet hänvisade således till 1686 års kyrkolag enligt vilken en enskild person kunde 
tillerkännas ”rättighet att utse, välja och kalla en prästman till någon församling”. Patronatsrätten 
kunde enligt lagen grunda sig på någon av följande tre motiveringar: 1) gåva av jord och grund, då 
kyrkan byggdes. 2) kyrkans uppbyggnad, utvidgning eller märkliga förbättringar eller 3) donation av 
jord till prästgård. Denna lagbestämmelse upphävdes fr.o.m 1922 då patronaternas rättigheter och 
skyldigheter övergick till församlingarna.

Ovannämnda patronatsrätt upphörde för Österplanas del i och med att den siste Staken, Friherre 
Gustaf Stake, avled år 1795.
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Ett försök att ånyo införa patronatsrätten gjordes emellertid den 8 mars 1867, då dåvarande ägaren av
Hönsäter, greve Gotthard Hamilton, anhöll hos Skara Domkapitel att få kalla komministern i 
Odensåkers pastorat, Nils Fredrik Kullberg, till kyrkoherede i Österplana efter prosten Adam 
Frimansson, som avlidit den 21 juli 1866. Som motiv anförde greve Hamilton, att hans hustru Aloysia, 
f. Fleetwood, härstammade från general Stake och därför borde få patronatsrätten överförd på sig.

Ett nytt införande av patronatsrätten var emellertid något som hemmansägarna i Österplana och 
Kestad i högsta grad ogillade. De ville själva vara med och bestämma, nu då kyrkostämma och 
kommunalstämma skulle på allvar börja att funtionerar enligt 1862 års författningar. I en skrivelse till 
Domkapitlet den 28 juli 1867 framförde man sina invändningar och för att ge tyngd åt sin mening var 
det många namnunderskrifter: J. Törnberg, J. Jonsson, Pehr Johansson, Magnus Andersson, Per 
Andersson, Johannes Andersson, Anders Johansson, Joh. Jakobsson,  Per Jakobsson, Anders Nilsson, 
Lars Svensson, Andrs Hedberg, Sven Larsson, Johannes Pettersson, Sven Andreasson.

Greve Hamiltons anhållan underställdes Cammarkollegium. En utredning gjordes, som visserligen 
visade att grevinnan Hamiltons farfarsfarmor var Märta, dotter till general Stake, född 1647 död 1730, 
gift 1670 på Öjared med överstelöjtnanten friherre Gustaf Miles Fleetwood. Då emellertid den tidigare 
patronatsrätten tillerkänts friherre Johan Stake, son till general Stake, och även ärvdes av Johan 
Stakes efterkommande, och således grevinnan Hamilton ej kunde räkna arvsrätt efter förenämnde 
Johan Stake avslog Cammarkollegium greve Hamiltons anhållan om patronatsrättför sin hustru.

Kommunister Kullberg blev ej heller vald till kyrkoherde, utan sockenmännen utsåg i stället 
kommunistern i Sandhem Johan Christoffer Svenander.

Såsom torde framgått av det föregående var den gamla kyrkan egentligen ganska liten från början, 
vilket är mycket karaktäristiskt inte bara för de gamla kyrkorna på Kinnekulle utan för de medeltida 
landsortskyrkorna över huvud taget. Efter hand som folkmängden ökade visade sig säkerligen 
kyrkorna vid mångatillfälen vara alltför små. Möjligen har detta förhållande kanske spelat en ej 
oväsentlig roll för general Stakes beslut omkring 1660  att på egen bekostnad bygga ut kyrkan med de
båda korsarmarna. Samtikdigt lät han kyrkan genomgåen ordentlig upprustning, som vi sett av det 
föregående.

Hur såg då kyrkan ut efter den av general Stake bekostade restaureringen? I Kinnekulle 
Hembygdsförenings arkiv finns kopior av fotografier tagna vid gtiden för kyrkans rivning på 1880-talet 
bearade i Göeborgs Museum. Vad det yttre beträffar torde kyrkan ej ha varit föremål för någon 
förändring sedan Stakes tid,med undantag för den förut omnämnda hjälmhuven på tornet. Vad sedan 
kyrkans inre beträffar äro förfintliga foton tyvärr tagna först sedan man kommit ingång med 
rivninsaretet.

Kyrkoherden Anders Laurell i Österplana har emellertid år 1753 som svar på ett upprop föranstaltat av 
prosten Olof Sundholm lämnat en sockenbeskrivning, där kyrkan ägnats en rätt ingående beskrivning. 
Denna beskrivning finns till större delen intagen i prosten Sundholms handskriftsamling rörande 
socknarna i Skara stift, vilket förvaras i Skara Stiftsbibliotek.

I följande beskrivning av kyrkan har kyrkoherde Laurells redogörelse i huvudsak legat till grund.

Längst fram i koret stod altaret av sten. Altartavlan var på båda sidor omgiven av skulpturer, på norra 
sidan Opulentia och på södra sidan Securitas. Under var och en av dessa en Kristus-bild med kors i 
handen. På altaret låg en vit damastduk. Altarets sidor täcktes av ett altar-kläde av siden i vars mitt 
fannsCatharina Bielkes vapen i silver. Två stora, ornamenterade, gjutna malmljusstakar med vaxljus 
stå på altaret.

På korsets norra vägg över ingången till sakristian hängde baron Johan Stakes vapensköld, vars 
inskription var oläslig. På korets södra vägg hängde ett Ekeblads-vapen med inskriptionen: ”Edle Welb.
Johan Nilsson Ekeblad til Biurum och Sunby Öfwerstieutnant öfwer et Regemente Sörmlands Ryttare, 
Anno 1636”. Anor å båda sidor utan inskriptioner.

Kyrkgolvet bestod av stora kalkstenshällar och gravstenar. Framme i koret vid altarringen låg 
kyrkoherden Sven Gudhemii gravsten med följande inskription: ”ANNO 1648 D. 19 juni AFSOMNADE 
OCH LIGGER HER BEGRAFWN S. SWENO GUDHEMI. BRITTA LARSDOTTER I.S.S.  L.S.D  B.S.D. E.S.D. 
R.S.D. A.S.D.”

Som förut nämnts låg Olof Stakes och Karin Kaggs gravsten i gången mitt för altaret.

13



I norra korsarmen utgjorde en tillökning av kyrkorummet och kallades därför ”Nya kyrkan” till skillnad 
från den ursprungliga ”Gamla kyrkan”.

I östra väggen av nya kyrkan i hörnet som bildas med gamla kyrkan var upprest en ståtlig gravhäll av 
kalksten 175 x 117 cm, med en adlig krona i krönet. Inskriften är innefattad av koppade, joniska 
kolonner och lyder:

”Anno 1714. Här vid denna sten vila sin ben f.d Häradsskrivaren öfver Kinne Skånin Laska och Wilska 
härader Eric Haconson född a 1666 och i Herranom afsomnade anno 1722 med des K. Hustro 
Chatarina Bergman född A 1674 och i Herranom afsomnad A 17… med några des Barn som uti samma 
Graf sig hwila. Gud förläno them och os allom en god uppståndelse Christus är mitt liv och döden är 
min vinning.Philippi I-v.21 War trofast intill döden så skall jag gifva dig lifsens crono Apo.g. vers 10.

Den söndra korsarmen är riksrådet och generalen Harald Stakes gravkor. På södra väggen, över 
fönstret, hängde generalens huvudbanér utskuret i trä och målat, framställande hans släktvapen och 
hade följade inskription:

”ILUSTRISSIMUS ET EXCELLENTISSIMUS DOMINUS HARALDUS STAKE, L.B. IN WIK DOMINUS IN 
HÖNSÄTTER, BIURUM; ÖJERED, ÅKNA et FORSBY REGNI SWECIEE SENATOR GENERALIS LOKUM 
TENENS, COLLEGII BELLICI CONSILLARIUS, ET GUBERNATOR DITIONIS BAHUSIENSIS, NATUS IN 
HÖNSÄTTER DIE 20 JUNII ANNO 1598 IBIDEM DECESSIT DIE 28 SEPTEMBER A:O 1677”

På gravkorets sidoväggar hänga riksrådets anvapen på såväl fädernet som mödernet.

På gravkoret står en dopfunt av trä med ett dopfat av mässing, vars botteb vusade Marie Bebådelse i 
relief med en ring av majuskler runt omkring. Fatets brätte är punsat med franska liljan och små kors 
och tvenne okända vapen äro ingraverade.

Predrikstolen är placerad på norra sidan där koret slutar och långhuset tar vid. Den är en gåva av 
general Stake och försedd med en mängd sidade ornament och symboler. De skulpterade sidorna visa 
de fyra evangelisterna med målat namn under var och en . Predikstolen är förfärdigad år 1661.

Mitt i gången i höjd med predikstolen hänger en vacker  av malm gjuten ljuskrona med 10 armar och 
en ljuspipa i varje arm. Längre ner mot läktaren hänger en liten ljuskrona tillverkad av försilvrad tråd.

I kyrktornet hänga två vackra kyrkklockor, även de skänta av general Stake. Den större av klockorna 
bär inskriptionen: ”Jag will gierna gå med Hopenom och med them wandra till Guds Hus med Glädje 
och tacksägelse iblad then hopen sin Högtiden hålla. Anno 1677: H.S:F;T:W (Bokstäverna betyda: 
Harald Stake Församlingen Till Wälsignelse) rätta uttydningen är ”Harald Stake Friherre Till Wik”. Den 
mindre klockan har denna inskription: H.S.F.T.W. Anno 1671 d 16 Junii D.A.S. Brinck (Dominus 
Andreas Svenonis Brinck. Brinck var kyrkoherede i Österplana 1661-1672).

I sakristian voro general Harald Stakes föräldrar begravna såsom förut nämnts. Inskriptionen å deras 
gravård lyder: ”Anno 1598 den 29 Augusti afsomnade salig Erich Stake til Hönseter oc ligger her 
begrafwen med sin Kiera Hustro Fru Ingeborg Påsse som oc afsomnade anno 1652 Gud upveckie dem 
nådeligen til en ewig gledje oc salighet, Amen”.

-Här ha vi ett nytt exempel på att årtal inhuggna på gravårdar från denna tid ej alltid äro helt 
tillförlitliga. Sålunda dog Ingeborg Posse år 1651 och ej 1652 som stenen anger. Emellertid begrovs 
hon år 1652.

Inne i sakristian stodo församlingens tvenne kyrkkistor. I den ena förvarades kyrkans penningar. I den 
andra hade mässkruden sin plats liksom kyrksilvret. Det sistnämnda bestod främst av en innan och 
utan förgylld nattvardskalk, som i själva handgreppet bar bokstäverna: SANTE PETRE (1.....) 
ORAPROTON. Vidare: 1 oblatask av silver märkt HS (Harald Stake) 2 ljusstakar av silver med 
monogrammen C. B och E. B. (Claes Bielke och Elsa Bielke, se vidare artikeln om Österplana nya 
kyrka.) Dessutom fanns i kistan 1 vinflaska om 1 stop av silver märkt H. S.

Den ovan nämnda kalken blev omgjord år 1797 till gustaviansk stil med rund fot och kulstavar kring 
fot och hals. Detta föranleddes av kontraktsprosten Daniel Noréns visitation i september 1796, då det 
konstaterades: ”Österplana kjyrkas Communion-kalk befinnes vara för liten och prövades nödigt att en
ny och större göres, vartill den gamla användes”.
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Att man gjorde om gammalt kyrksilver var ej så ovanligt förr, d man tydligen saknade känslan för 
gammalt och värdefullt. Även den av general Stake skänkta vinkannan blev omgjord år 1770 av 
guldsmeden Petter Falk i Skara, av metall, som  enligt inskriptionen skänkts kyrkan ”i form av en 
åttakantig flaska” år 1663 av general Harald Stake, vilkens vapen även finns på locket till vinkannan.

Varför revs Österplana gamla kyrka?

Man hade fått en ny kyrka och den gamla behövdes ej längre. För övrigt var den att döma av 
fotografier tagna vid rivningen i ett ganska miserabelt skick. Man hade en längre tid åsidosatt 
underhållet och helt enkelt låtit kyrkan förfalla. Patronaträtten upphörde i och med den siste Stakens 
död 1795. Under patronattiden hade patronatus haft ansvar för kyrkan och den hade ävetn hållits i 
gott stånd. Detta gällde inte enbart Österplana kyrkan utan även Kestads. Detta framgår bl.a. av 
tidigare omnämnda prostvisitationsprotokoll av den 18 september 1796 där det står beträffande 
kyrkorna i § 17: ”Kyrkorna äro vackar och i gott och försvarligt stånd. De hava ock i år blivit väl 
målade av Hr Gabriel Lindman från Ulricehamn. Kyrkobalkarna (kyrkogårdsmurarna) sades ock på 
båda ställen vara försvarliga. ”Beträffande Stake-graven heter det: ”Stakiska Familie graven är för 
närvarande bristfällig, men Ryttmästaren och Riddaren Wälborne Herr H. Lenck är sinnad och har lovat
att med första bestyra om dessa iståndsättande och underhållande i framtiden.

Som en liten kuriositet kan här nämnas att sagda protokoll talar om att klockaren fick slå och bärga 
gräset på kyrkogårdarna utan avgift och fick på så sätt en liten tillökning på sin lön.

”Angående Kyrkorna har af Österplana kyrkotorn den forna spetsen jämt efter muren år 1822 blivit 
borttagen och en annan kortare men mycket prydligare i stället blivit uppförd enligt av Kongl. Maj:t 
gillad ritning. Att själva kyrkan behövde nytt tak och ny rappning hade Pastor och kyrkvärdarna redan 
insett, dock i anseende till omnämnda tornbyggnad, som medtagit betydlig del af kyrkans medel, 
kunde sådant ännu icke företagas, skulle likväl med görligaste första verkställas. Kestad kyrka är 
förlidet år täckt med tegel och södra väggen till en del nedtagen och uppmurad samt hela kyrkan 
nyrappad både utan och innan”.

Nu var det således församlingarna själva som fingo föranstalta om och bekosta reparationerna på 
kyrkorna. Och det var väl så att ekonomien räckte inte till och så blev underhållet eftersatt, vilket även
framgår av visitationsprotokollet i samband med kyrkoherde Adam Frimanssons installation den 11 
oktober 1840:

”Kyrkobalkarna vilket underhålles av socknen gemensamt befunnos liksom kyrkoportarna vara uti gott 
skick. Kyrkan däremot ansågs tarva en betydlig reparation, hvarom sockenstämmoprotokollet närmare
upplyser. Kestads kyrka var i gott stånd. – Angående kyrkornas reparationer upplystes att vad 
Österplana kyrka angår, reparation blivit beslutad redan 1837, såväl medelst både in- och utvändigt. 
Men som kyrkocassan är högst otillräcklig till detta vidlyftiga företag har till en början blott kalk blivit 
anskaffad.

Ordföranden erinrade att innan något vidare med reparation företages han ansåg tjänligast att få 
kostnadsförslag upprättat af någon förståndig man, varefter socknemännen ega säkrare ledning för de 
mått och steg som bör tagas.

Församlingens pastor framställde den frågan, huruvida vid blivande reparation de i kyrkan upphängda 
Vapnen kunde få flyttas, vilket medgavs, då ingen hade något att invända.

Rörande kyrkotornet i Kjestad, som behöver befästas bör förhållas på samma sätt som om Österplana 
nämnt är.

Något belägg för att nämnda reparationer senare kommit till stånd har ej kunnat erhållas. Förmodligen
har de aldrig verkställts att döma av de fotografier av kyrkan som togs ca 35 år senare. Kanske ligger 
bakom de sista meningarna i visitationsprotokollet tanken på att bygga en ny kyrka istället för att 
reparera den gamla. Det började bli modern att bygga nya kyrkor. Den ena socknen ville ej vara sämre
än den andra, en tendens som slog ut i full blom under andra hälften av 1800-talet.

Det har ofta framhållits att den kraftiga befolkningsökningen i Sverige under 1800-talet skulle vara en 
väsentlig orsak till att så många kyrkor byggdes under denna period. De gamla medeltidskyrkorna 
visade sig vara allt för små och otidsenliga. Mot den bakgrunden kan man ej undgå förvånas över att 
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vid prostvisitationen 1892, alltså endast 15 år efter det den nya kyrkan blivit färdigt och invigd, står 
det i protokollet: ”Österplana och Kjestads gemensamma kyrka, nybyggd år 1877. är med afseende så
wäl till dess yttre som inre i bästa skick och är till utrymmet allt för stor i förhållande till pastoratets 
ringa folkmängd. När kyrkan byggdes räknade man med att den skulle rymma pastoratets hela 
befolkning. Men tiderna hade ändrats 1888, så att man ej längre straffades med böter, om man 
uteblev från husförhören. Detta inverkade också på kyrksamheten, som avsevärt minskade. I samma 
mån som den frireligiösa väckelsen ökande, så minskade kyrkobesöken. Dessutom var utvandringen 
till Amerika stor. Enbart från Österplana socken utvandrade 45 personer under åren 1889-92. Den 
åsikt, som kom fram 1892 års visitationsprotokoll, att den nya kyrkan blivit för stor, återkommer vid så
gott som alla senare visitationer.
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Österplana nuvarande kyrka

Allting skall ha sin tid säger ett gammalt ordstäv. Från det att en ny kyrka på allvar diskuterades tog 
det 25 år och från det att nybyggnaden blivit definitivt bestämd tog det i det närmast 20 år, innan 
kyrkan blev färdig för invigning. Byggnadsfrågan avhandlades under denna tid vid ej mindre än 54 
kyrkostämmor. Därtill kommer en mängd sammanträden av förberedande art i byggnadskommitté och 
kyrkoråd. Man gick grundligt tillväga i sina strävanden att bygga en väl genomtänkt och i alla stycken 
förnämlig kyrkobyggnad med de små ekonomiska resurser, man hade på den tiden. Dessutom befann 
man sig i den kanske vad kyrkor beträffar mäktigaste nybyggnadsepoken i vårt land- - Undertecknad 
gjorde för ett antal år sedan en undersökning, som kanske kan vara av intresse att redovisa. I slutet 
av 1960- talet fanns i Skara stift 373 kyrkor, som användes för gudstjänstbruk. Av dessa är i det 
närmaste 1/3 eller 110 byggda under tidig medeltid. Under 1500-talet byggdes endast en kyrka, 
Mariestad, under 1600-talet tillkom 28 kyrkor, under 1700-talet byggdes 57, under 1800-talet ej 
mindre än 134 och under 1900-talet 43 nya kyrkor. Som synes står 1800-talet i särklass och av de 134
kyrkorna byggdes ej mindre än 87 under 1800-talets sista hälft.

Hur kommer det sig att man byggde så många kyrkor just då? – Det har ofta framhållits, att den 
kraftiga befolkningsökningen under 1800-talets i stort sett fredliga förhållanden i Sverige skulle vara 
den väsentligaste orsaken. Men det finns säkert flera andra orsaker. Sockenförvaltningen, som till en 
början haft till huvudsaklig uppgift att sörja för byggnad och underhåll av kyrkan samt avlöning av 
präst och klockare, blev under 1800-talet allt mera allmänkommunalt utvecklad. De små 
församlingarnas ekonomi ställdes på hårdare prov, som ledde till att reparationer och underhåll av 
kyrkorna försummades. Kyrkorna förföllo allt mer och till sist hade den gräns nåtts, då det ansågs 
fördelaktigare att bygga en helt ny kyrka, i synnerhet som den gamla dessutom blivit för liten.

Detta var förhållandet även med Österplana och Kestads församlingar i mitten av 1800-talet. När ätten
Stake på Hönsäter dog ut på manssidan 1795, hade ätten under ett par sekler med egna medel svarat 
för ombyggnader, reparationer och annat underhåll av församlingarnas kyrkor, vilka 1796 voro 
nymålade och i gott skick. När nu den s.k. patronaträtten upphörde vid den siste stakens död, fingo 
församlingarna själva bekosta kyrkornas underhåll. Men de hade ej råd med något vidare underhåll 
och kyrkorna fick förfalla. Kom så också därtill att åskan under ett häftigt åskväder slog ner i 
Österplana kyrkas då mycket spetsiga tornspira. Församlingen blev därför nödsakad att år 1822 riva 
ner den skadade spiran till tornmuren och bygga på en s.k. gustaviansk hjälm, som ansågs vackrare 
och mindre åskvänlig än den gamla spetsiga spiran. Detta arbete var nästa mer än man orkade med 
och från andra nödvändiga reparationer fick man avstå, hur angelägna de än kunde anses vara. Vid 
flera visitationer hade framhållits att Österplana kyrka

behövde nytt tak samt rappning och kalkning av väggarna in- och utvändigt. År 1837 hade man till 
visitationen skaffat fram 30 tunnor kalk för rappningen, som dock troligen aldrig blev utförd. Kyrkan 
förföll allt mer i brist på underhåll.

Först 1853 diskuterade man på fullt allvar frågan om reparation eller nybyggnad. Vilket alternativ man 
än valde, strandade det på ekonomiska problem. Ett viktigt beslut fattades dock. Man beslöt årliga 
sammanskott av fyra Rdr Bco på varje oförmedlat hemmanstal. På så sätt förstärktes den i det 
närmaste obefintliga kyrkokassan med 80 Rdr varje år.

Fem år senare, 1858 beslöt kyrkostämman definitivt att en ny kyrka skulle byggas i Österplana. 
Kammarherre Carl Sköldebrand på Hellekis, såsom ägare till Högebo gård, ansåg att Kestads 
församling borde förena sig med Österplanaom en ny kyrka gemensam för hela pastoratet. Men 
Kestads-borna ville ha sin egen kyrka hädanefter som hittills.

Detta var ett streck i räkningen. Österplana vädjade nu til Biskopsämbetet, numera Domkapitlet, att 
man stöd av en lag av 1830 pröva och avgöra detta ärende. Men ärendet blev undanlagt och 1862 
hade lagen upphört att gälla.

Nu fick Österplana ta ärendet i egna händer. Sistnämnda år beslöt kyrkostämman öka det årliga 
sammanskottet från fyra Rdr Bco till et dubbla 12 Rdr. Riksmynt.

I slutet av 1863 hade ritning inkommit från Länsarkitekten C.J.O Hedvall. Ritningen sändes till 
Överintendentämbetet för vissa ändringar. Dessa utfördes där av professor E. E. von Rothstein och 
kostnadsberäknades till 34 928 Rdr. Rmt. Ritningen fastställdes av Kongl. Maj:t den 30 december 
1864.
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Under tiden hade Kestads kyrka på församlingens uppdrag inspekterats av kyrkobyggmästare Anders 
Pettersson i Värsås. Denne rådde Kestads-borna att bygga en ny kyrka, då den gamla blev för dyrbar 
att reparera. Detta blev också beslutat.

Men kostnaden blev alldeles för stor för den lilla församlingen. Då vände man sig 1866 till Österplana 
och bad att få förena sig med dem om en gemensam kyrka, men dock på vissa villkor. Bl. a. Skulle 
församlingarnas kyrkokassor slås samman till en, vidare fick Österplanas nya kyrka ej byggas, där den
gamla stod, utan flyttas så nära Kestad som möjlig. Slutligen skulle gudstjänst såsom förut hållas i 
Kestads gamla kyrka, så länge ej någon slags reparation behövdes, dock längst i tio år efter det att 
den nya gemensamma kyrkan blivit färdig. Dessa villkor godkändes av Österplana kyrkostämma.

Österplana församling hade 1865 erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd att för kyrkobygget få upptaga Collekt 
och Stamboksmedel från rikets alla kyrkor. Dessa medel började nu strömma in. Totalt kom det in 2 
202 Rdr rmt.

En kyrkobyggnadskommitté valdes bestående av: Greve Gotthard Hamilton på Hönsäter, Kammarherre
Carl Sköldebrand på Hellekis, Anders Jonsson och Johannes Törnberg från Törnsäter, Johannes 
Jakobsson i Korsgården, Olof Andersson på Simberg och Sven Larsson i Greppagården. Ordförande 
blev greve Malcolm Valter Hamilton på Törnsäte och vice ordförande blev Olof Andersson på Simberg.

Nu började också det ena ändringsförslaget komma efter det andra och den ena ritningsändringen 
göras efter den andra. Ena gången skulle tornet byggas likt tornet på Segerstads, en annan gång likt 
tornet på Borgviks kyrkor i Värmland (kammarherre Sköldebrand ägde Borgviks bruk). Än skulle 
sakristian göras stor, för att nästa gång åter förminskas. Kyrkan borde rymma beräknade 690 personer
i stället för tidigare estämt 500 personer. Men kanske kyrkan blev för stor och man tog bort 
tvärgången mellan sidoingångarna. Till sist blev arkitekten A.J Dahl hos Överintendentämbetet 
förtvivlad och förklarade att han inte kunde binda ihop tre olika stilar till en enhetlig kyrka. På initiativ 
av en av kommittéledamöterna hade en arkitekt J. Westerberg i Göteborg även blivit inkopplad och 
lämnat förslag och kostnadsberäkning.

Problemet löstes emellertid lika enkelt som överraskande. Kammarherre Sköldebrand hade på eget 
initiativ anskaffat en ritning över Björkängs nyuppförda kyrka i Töreboda. Byggnadskommittén fann 
kyrkan både vacker, ändamålsenlig och framför allt billigare än alla tidigare förslg. Man hade fördelen 
att till säker ledning äga alla erforderliga ritningar, materialåtgång och kostnader förut uppgjorda. 
Kommittén tillstyrkte därför enhälligt kyrkostämman i april 1871 att frångå alla tidigare förslag och 
antaga ritningen till Björkängs kyrka. Ritningen till denna var autförd av professorn i byggnadskonst 
vid Konstakademien Albert Törnqvist.

Kyrkostämman uppdrog åt förvaltaren Gustaf Grevilli på Hellekis och Olof Andersson på Simberg att 
resa till Töreboda och bese kyrkan samt därefter delge pastoratsstämman sina synpunkter.

Dessa herrars utlåtande blev mycket positivt, och så bestämde pastoratsstämman den 20 maj 1871 att
Österplana nya kyrka skulle uppföras enligt ritningen för Björkängs kyrka med de ändringar som 
erfordrades, då Björkängs kyrka var uppförd av tegel men Österplana kyrka skulle uppföras av 
kalksten utvändigt beklädd med sandsten.

I Överintendentsämbetet reviderades den Törnqvistska ritningen i detta hänseende av den allra första,
den Hedwallska, ritningens omarbetare, nämligen professorn i husbyggnadskonst E. E von Rothstein. 
Denne föreslog såsom förbilligande att endast en del av kyrkan bygges med huggen sandsten och det 
övriga avrappas i samma färgton som sandstenen. Följande partier skulle utföras av huggen sandsten:
Alla strävpelare, pilastrar och friser, portpartier, fönsterbänkar och fönstervalv samt de stora välvda 
ljudgluggarna i tornet.

Ritningen fastställdes av Kungl. Maj:t den 18 juni 1872. Kyrkostämman beslöt att byggnaden skulle 
påbörjas 1874 och vara färdig och om möjligt även målad 1876.

Som byggmästare antog byggnadskommittén samme man, som uppfört Björkängs kyrka, nämligen 
kyrkobyggmästaren J. Larsson från Varola. Hans anbud var 16 000 Rdr Rmt. Då skulle han betala alla 
arbetslöner till hantverkare såsom murare, snickare och målare, samt bekosta erforderliga materialier 
med undanta för ställningsvirke, bjälkar, plank och bräder, erforderlig huggen som ohuggen sten samt 
sand och kalk, vilka material tilhandahölls av församlingarna som även bidrog med 5 000 dagsverken 
hantlangning och grovarbete samt körslor.
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Av det material församlingarna skulle tillhandahålla köpte man bjälkarna av byggmästare Larsson, 
plank och bräder från bruksförvaltare P. H Einerman, Ryfors, skogseffekter och även bräder från Emil 
Holmgren, Nykvar, kalk från Lars Jansson, Haggården m.fl. Virket till dörrar och fnster levererades av 
byggmästare Larsson för 500 Rdr.

Erforderlig sten fick brytas på prästgårdens ägor men största delen erhölls från Törnsätersgårdarna. 
Huvudparten av sandstensarbetena utfördes av Hellekis Stenhuggeri, pelare och pilastrar höggs av 
Johannes Törn i Gömmet, fyra dubbla hörnpelare med nischer av Johannes och Gustaf Wass samt 
Jakob Pettersson, de stora ljudgluggarna i tornet av J. Söder på torpet Axvall. All sandsten bröts på J. 
Törnbergs ägor. Detaljritningar till friser och lister mm utfördes av verkmästare August Blomqvist vid 
Hellekis Stenhuggeri som i arvode erhöll 100 Rdr. Bland övriga stenhuggare kan nämnas Anders 
Larsson Lockgården, som högg två helrunda fönsterstenar, betäckningshallar, golvsten och lister. 
Golvsten och lister höggs dessutom av Johannes Jakobsson i Korsgården och Johannes Törnberg i 
Törnsäter.

Johannes Törnberg gjorde dessutom en synnerligen berömvärd insats som tillsynings- och 
kontaktman. Det ålog honom även att i erforderlig utsträckning kalla de dagsverksskyldiga till arbete 
vid kyrkobygget. Dagsverkskyldiga voro uppdelade i tre klasser: hemmansägar, torpare samt 
bruksarbetare och öriga. Första klassen gjorde 24 dagsverken, andra klassen 16 och tredje klassen 8 
dagsverken per man.

Byggnadsarbetet började i juni 1874 och kyrkan blev i stort sett färdig hösten 1876 såsom beräknat. 
Totala byggnadskostnaden uppgick till 40 000 kronor. För finansieringen upptogs genom förmedling av 
förvaltare Grevvilli ett 30-årigt amorteringslån i Stockholms Stads Sparbanke. Innan detta lån blev 
klart för utbetalning hade församlingarna tillfälligt lånat 5 000 kronor i länets sparbank samt 5 000 
kronor av fru Luth i Skara.

Vid kyrkans invigning den 14 oktober 1877 var den till trängsel fylld med åhörare såväl från Österplana
som närliggande pastorat. I avsaknad av orgel, som aj kunde levereras förrän 1879, spelade 
koralmusiken av åtta medlemmar av Årnäs musikkår under ledning av dess stiftare och ledare 
Gotthard Danielsson. Sång utfördes av skolbarn från församlingarnas folkskolor under ledning av deras
lärare och lärarinnor. Från Skaraborgs regemente hade kyrkorådet rekvirerat femton soldater, som 
under ledning av en korpral svarade för vakthållningen såväl utom och inuti kyrkan. I samband med 
kyrkans invigning, som förrättades av kontraktsprosten A.Timberg i Forshem, assisterad av 
kyrkoherdarna A. B Skårman i Medelplana, J. Dahlstein i Källby och C. O Nordahl i Götene jämte vice 
pastorn K. Linde, invigdes Österplana nya kyrkoherde Sen Hammar sitt ämbete.

Själva kyrkobyggnaden ansågs redan då såsom en av de allra vackraste i orten.

Det skulle snart visa sig att kyrkan hade en påtaglig brist. Den saknade uppvärmningsanordning. 
Genom folkskollärare J. A Essén framställdes till en kyrkostämma 1879 frågan, huruvida männen 
vinterti kunde få behålla huvudbonaden på under gudstjänsterna. Då något påbud ej finns i detta 
hänseende, uttalade kyrkostämman att det må stå var och en fritt att utan väckande av anstöt göra 
som han själv finner för gott. Men 1892 inköptes tvenne kokskaminer, som placerades i förstugan till 
södra sidoingången. Genom en gallergrind skulle sex järnplåtar reflektera värmen i i kyrkan. Detta 
värmesystem visade sig dock ej tillräckligt och 1906 inköptes nya värmeugnar, som placerades inne i 
kyrkan vid sidoingångarna. Det var flera gånger på förslag att minska kyrkorummet då ej heller dessa 
värmekaminer gåvo tillräckligt med värme ifrån sig.

År 1909 tänkte man inreda ett arkiv i sakristian men istället anskaffades ett brandfritt kassaskåp. År 
1923 förelåg ett förslag av arkitekten Anders Roland att förminska kyrkorummet. Enligt förslaget skulle
läktaren tagas ner och byggas fram med läktarbrösten nästan i höjd med kaminerna i kyrkan. Bakom 
läktaren skulle uppföras en vägg upp till taket. Innanför dören till vapenhuset under den nuvarande 
läktaren skulle inredas ett rum för sammanträden och för nattvardsbarnen. I förslaget ingick även 
inläggning av ny takpanel med slätspåntade bräder i såväl kyrktak som i sakristians tak. Denna 
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takpanel skulle fastspikas under den befintliga fältindelningen och göras släta indelningar eller 
fyllningar.

Förminskningen av kyrkorummet blev emellertid ej godkänd. Däremot, utfördes det nya innertaket av 
byggmästare Paul Buller och hela kyrkan blev ommålad invändigt.

År 1962 var det åter förslag om kyrkorummets förminskning. Arkitekt Adolf Nicklasson i Skara föreslog
att södra delen av utrymmet under läktaren skulle inredas till konfirmadrum samt den norra delen till 
trappuppgång, brudkammare, kapprum samt städutrymmen, i vilket ny värmeanläggning med 
oljeeldad panna och värmefläktar anläggas. Kungliga Byggnadsstyrelsen godkände värmeanläggningen
men avslog ändringen av sakristian samt utbyggnaden under läktaren till hälften. Under läktarens 
södra del blev bara en mindre brudkammare samt kapprum och under den norra delen trappuppgång 
och städutrymmen.

I övrigt har under årens lopp endast reparationer och ommålningar av kyrkan vidtagits och kyrkans 
ursprungliga utseende såväl in- som utvändigt har bibehållits, något som vi idag bör känna 
tillfredsställelse över.

Till sist några ord om kyrkans inventarier. De flesta av den gamla kyrkans inventarier ansågos ej passa
in i den nya kyrkans byggnadsstil. Efter restaurering kommo de som bekant till användning i Hönsäters
kapell.

I Österplana kyrka finns dock den gamla dopfunten från 1200-talet sedan den 1923 fått en ny fot, 
huggen av stenhuggare A.W Thörnn efter ritning av arkitekt A. Roland. Dopfatet, som också är ritat av 
arkitet Roland, är gjort av konstsmeden Alfons Hägg, Hällekis.

Kyrkans orgel levererades 1879 av orgelbyggarfirma P. L  Åkerman, Stockholm. Inköpet sköttes av 
kammarherre Sköldebrand och priset var 4 850 kronor. Den har åtta stämmor på en manual och pedal.
Orgeltramparen ersattes 1962 av inmonterad fläktanordning.

De båda kyrkklockorna skänktes till den gamla kyrkan av general Harald Stake 1671 och 1677. De lär 
ha blivit döpta till Karin och Kjerstin efter generalens döttrar samt enligt traditionen gjutna i närheten 
av kyrkan i en sädeslycka tillhörande prästgården. Vid gjutningen av den stora klockan skall enligt 
sägnen generalens hustru, Carin Bielke, ha kastat en stor silversked i gjutmassan för klockklangens 
skull. Silvret lär synas som en ljus strimma i malmklockan.

De två stora altarljusstakarna av silver är sannolikt skänkta till kyrkan av Carin Bielke. De äro 
nämligen försedda med Bielke-vapnet och initialerna C.B E.B tillhörande Carin Bielkes föräldrar, 
amiralen mm. Clas Bielke och Elsa Bielke, vilka inbördes voro kusiner. Elsa Bielke var syster till 
dorttningen Gunilla, och dessa i sin tur kusiner med general Harald Stakes moder, Ingeborg Posse, 
eftersom de på mödernet härstammade från Possarna på Hellekis. General Stake gifte sig således med
sin syssling andra gången. Hon föddes på Ålands hav under föräldrarnas flykt till Finland. De hade 
nämligen, troligen genom sitt släktskap, dragits in i fejden om kungakronan mellan Carl IX och 
Sigismund. Efter återkomst till Sverige måste familjen efter ett par år fly på nytt, nu till Polen och 
Danmark. Efter vädjan till Gustav II Adolf tilläts de återvända till Sverige År 1616. Samma år 
tillverkades de ovannämnda ljusstakarna av en silversmed i Amsterdam. Förmodligen beställdes de 
som ett minne i glädjen att få återvända till sitt hemland.

Bland kyrkans silver i övrigt märkes en rund oblatask med Stake-vapnet och årtalet 1663. En vinkanna
med Stakes vapen på locket och enligt inskriptionen skänkt til kyrkan ”i form av en åttkantig flaska” år
1663. Den har blivit omgjord av silversmeden Petter Falk i Skara 1770.

Den 10-armade ljuskronan i kyrkans mitt är en gåva av General Stake. En ljuskrona med kläppar av 
gjutet och slipat glas är deponerad i Västerplana kyrka.

I samband med rivningen av Österplana gamla kyrka 1878 tillvaratogs en del gamla gravvårdar, som 
uppställdes utmed kyrkogårdsmuren. För att dessa stenar skulle bättre bevaras erhölls år 1937 Kungl. 
Byggnadsstyrelsens tillstånd att tag in desamma i kyrkan och befästa dem å kyrkans innerväggar. 
Även några s.k. liljestenar från 1200-talet tillvaratogs på detta sätt. Bland porträttsgravvårdarna finns 
en särskilt intressant. – I kyrkans södra långvägg sitter en stor s.k porträttsten över kyrkoherden 
Anders Tidström, född 1728, död 1790. Stenen visar i relief en man och en kvinna i fotsida kläder samt
10 barn, 5 sönder och 5 döttrar. Det senare verkar en smula förbryllande, då man vet att kyrkoherde 
Tidström faktiskt var barnlös. – Förklaringen är den, att stenen ursprungligen rests över kyrkoherden 
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Andreas Brink. 1631-1672. Det är han och hans familj som visas på stenen, medan den ursprungliga 
texten utplånats och ersatts med text över Anders Tidström. Det var je heltd ovanligt att man högg om
äldre gravstenar, det var ej så noga med pieteten för ett par hundra år sedan.

Österplana kyrkan har under de gångna 100 åren lyckligt undgått större förändringar. Visserligen har 
förminskning av kyrkorummet varit på tal vid några tillfällen, nu senast 1962( detta var före stora 
pastorats sammanslagningen)men avstyrkts av myndigheterna. Vid det senaste tillfället frågade jag 
dåvarande landsantikvarien Gunnar Ullenius om orsaken och fick till svar: ”Ni där uppe på Kinnekulle 
ha så många gamla medeltidskyrkor att Ni inte fått upp ögonen för vilken underbart vacker och stilren 
kyrka Ni ha i Österplana. Den måste vi vara rädda om. Det är den enda kyrka i hela stiftet, som  till 
skillnad från övriga byggda vid samma tid lyckligen undgått mer eller mindre förödande restaureringar.
Därför kunna Ni nu glädja Er åt att ha en ovanligt vacker och konstnärligt stilfull kyrka”. Mycket tack 
för detta yttrande har jag kommit att upptäcka Österplana kyrkas skönhet. Få landsortskyrkor ge 
gudstjänstbesökaren en så upplyftande stämning av ljus, luft och rymd som Österplana kyrka. Det är 
en stämning, som vardagsmänniskan har behov av. En känd kyrkosångare blev fullständigt betagen i 
kyrkans skönhet, när han från läktaren såg ut över de hundratals brinnande ljusen i kyrkbänkarna. En 
sådan syn hade han aldrig tidigare sett och den högtidsstämning det gav kunde ej beskrivas.

Arthur Andersson
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Beträffande Österplana kyrka 

(1985.05.03)

Österplana kyrka är moderkyrka inom Österplan-Kestads kyrkliga samfällighet som dessutom äger en 
tidig medeltidskyrka i Kestad och ett sentida Hönsäter Kapell med kyrkogårdar (Hönsäters Kapell 
byggdes 1913 och skänktes till Österplana församling av Hellekis Aktiebolag som ett minne, då 
nämnda bolag det året upphörde genom fusion med Skånska Cementaktiebolaget.

På Kinnekulle fanns år 1962 tre pastorat: Forshems pastorat med församlingarna Forshem, Fullösa och
Kinne-Vedum, Medelplana pastorat: med församlingarna Medelplana och Västerplana, samt Österplana
pastorat: med församlingarna Österplana och Kestad.

Men 1962 skedde sammanslagning av de tre pastoraten till ett, som fick namnet Forshems pastorat. 
(Kinne-Vedums församling frånskildes till Götenes Pastorat).

Fram till den pastoratssammanslagning, med åtföljande indragning av prästtjänster, hade högmässa 
hållits i Österplana kyrka varje söndag med undantag för de kallaste vintersöndagarna. Högmässornas 
antal minskade därför genom sammalysningar. Österplana kyrka är den största i det nya pastoratet 
och fick efter hand reserveras för större samlingar, de stora kyrkliga högtiderna, konfirmation, 
ekumeniska gudstjänster, sång och musikgudstjänster m.m. Påskdagen i år ägde installation rum i 
Österplana, då biskopen installerade vår nya kyrkoherde Margareta Lännemark i Forsmhems pastorat. 
Då var kyrkan alldeles fullsatt. Detta förvänta vi också den 7 juni då Cyndee Peters med ensemble 
håller konsert i Österplana kyrka. Dessförinnan den 25 maj gästar Hovby Kyrkokör. Den 28 juni 
kommer Landbergsteamet från Norra Råda med sitt program ”Hela kyrkan sjunger”. Den 5 juli kommer
Nils Börje Gårdh med pianisten Alf Andersson. Detta utdrag ur närmaste tidens program torde visa att 
Österplana kyrka med dess utomordentliga akustik verkligen behövs inom pastoratet. Ingen av de 
gamla medeltidskyrkorna skulle kunna ta emot dylika evenemang eller göra dem rättvisa. Med detta 
har jag velat visa hur felaktig den bilden är att Österplana kyrka står folktom och endast skulle var ett 
monument från en gången tid. Denna vackra kyrka är verkligen en tillgång för vårt pastorat

Arthur Andersson
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Österplana kyrka

Österplana gamla kyrka revs år 1878, sedan en ny kyrka byggts på 1870-talet och invigd 1877. Den 
gamla kyrkans ålder är okänd men den var en medeltida kyrka från 1100-talet med många medeltida 
tak och väggmålningar. Den ombyggdes till korskyrka på 1660-talet av den från 30-åriga kriget och 
från väst-Sveriges försvar mot danskar och norrmän kände generalen Harald Stake, friherre och ägare 
till den från hävderna kända herrgården Hönsäter i Österplana socken, omnämnd redan under 1300-
talets första år. Nuvarande mangårdsbyggnaden av Hönsäter lät general Stake tvenne byggmästare 
och stenhuggare från Västerplana uppföra åt sig 1667. Då hade han fått ombyggnaden jämte ny 
inredning av den gamla kyrkan färdig i södra korsarmen till kyrkan hade han inrett ett gravkor åt sig, 
sin familj och efter kommande. Detta kor är gömt i den stora jordhög, som vid kyrkans rivning 
uppkastades såsomett framtida skydd. Den finns på den gamla kyrkogården, som ännu användes som 
begravningsplats. Kyrkan låg således inne på kyrkogården helt nära den högt belägna prästgården.

Den gamla kyrkan vårdades sedan av familjen Stake på Hönsäter, som fick s.k. patronaträtt över 
kyrkan och församlingen tills den siste manlige arvtagaren till Hönsäter dock 1795.Med dennes död 
upphörde patronatsrätten och Österplana församling fick själv ta hand om sin kyrka.

Den lilla församlingen på omkring 1 000 invånare orkade ekonomiskt ej med denna nya pålaga och 
kyrkan förföll därför allt mer och mer. Vid den ena biskopsvisitationen efter den andra under 1800-talet
förra hälft påtalades varje gång kyrkans dåliga tillstånd. Till sist blev man tvungen bygga en helt ny 
kyrka.

Efter många års dividerande kom man till sist överens om att bygga en ny kyrka gemensamt med 
annexförsamlingen Kestad. Den nya kyrkans läge utsågs därför genom en kompromiss mellan 
sockenborna i Österplana och Kestad.

Från första börja ville Kestad församlingsbor ej vara med om att bygga en ny kyrka gemensamt med 
Österplana. Men deras egen kyrka började även den bli dålig och man kunde därför knappast tänka sig
att bygga två nya kyrkor inom det lilla pastoratet. Efter många års diskuterande fram och tillbaka 
enades man dock 1868 om en gemensam kyrka. En byggnadskommitté blev vald. Ordförande i denna 
blev greven Malcolm Hamilton, då bosatt på Mariedal i Ova socken men tämligen nybliven ägare till 
gården Törnsäter genom arvskiftet efter fadern Greve Hugo David Hamilton på Hönsäter. Greve 
Malcolm hade viss erfarenhet av byggenskap då han vid tillfället höll på med att bygga en helt ny gård 
på Törnsäter förlagd ett par hundra meter från landsvägen. Tidigare lågo alla Törnsätersgårdarna i en 
lång rad utmed landsvägen. Redan året efter valet flyttade greve Malcolm in på Törnsäter med sin 
familj. Byggnadskommitténs vice ordförande blev kammarherren Carl Sköldebrand på Hellekis säteri 
men även ägare till Högebo m.fl gårdar i Österplana. Nämnda herrar blevo de tongivande inom 
byggnadskommittén.

Kammarherre Skjöldebrand ville bygga en kyrka efter mönster av Borgviks kyrka i Värmland, varifrån 
han kommit. Denna blev dock för dyr att uppföra. Han skaffade då ritningar från 
Överintendentämbetet över den nybyggda kyrkan i Töreboda, Björkängs socken. Då man kunde få 
färdiga kopior till dessa ritningar sparades pengar och förslaget godkändes av den gemensamma 
kyrkostämman. På så sätt blev Österplana kyrka en exakt kopia av Töreboda kyrka. Denna har på 
senare tid något förändrats, vilket däremot Österplana kyrka icke gjort. Österplana nuvarande kyrka 
lär därför vara den enda kyrka av stiftets 1800-tals kyrkor, som bibehållit sin ursprunglighet.

Själva kyrkobyggnaden uppfördes av tvenne byggmästare J. Larsson och Gustav Andersson från 
Varola. Samma byggmästare hade uppfört Björkängs kyrka, som dock byggts av tegel, medan 
Österplana kyrkan skulle ha murar utvändigt av sandsten och invändigt av kalksten, tvenne av 
Kinnekulles viktigaste byggnadsmaterial. Kostnaden för uppförandet var enligt anbud 16 o00 Riksdaler,
en summa som församlingarna anskaffade dels genom amorteringslån och dels genom kollekter i 
landets övriga kyrkor. Dessutom skulle församlingarna tillhanda byggmästaren med 5 000 dagsverken 
hantlangning samt vissa stenhuggeriarbeten.

Kyrkobygget påbörjades i juni månad 1874 och blev i stort sett avslutat 1875. Det visade sig att 
materialkostnaderna uppgått till 24 000 Riksdaler. Hela byggnadskostnaden blev därför 40 000 
Riksdaler, då hantlangningen skulle utföras gratis av samtliga bönder, hantverkare och arbetsfolk i 
övrigt.

23



Kyrkoinvigningen skedde den 14 oktober 1877. Den förrättades av prosten A. Timberg, assisterades av
sex präster. Koralmusiken spelades av åtta medlemmar från Årnäs glasbruks musikkår. Sången 
utfördes av skolbarn från församlingarnas folkskolor under ledning av deras lärare och lärarinnor. 
Soldater från Skaraborgs Regemente besörjde vakthållningen utom och inuti kyrkan, som var till 
trängsel fylld med åhörare. Den nya kyrkan saknade orgel, som dock var beställd hos 
orgelbyggarfriman P.L Åkerman i Stockholm för ett pris av kr: 4 850 Rdr. Kyrkan saknade ävenledes 
uppvärmningsanordning med undantag för sakristian, där det fanns en kamin.

Att kyrkan ej kunde uppvärmas kom att föranleda klagomål över kölden, särskilt från många män med
klen hårväxt. En senare kyrkostämma uttalade dock att dessa män fick frihet att behålla huvudbonad 
på sig i kyrkan efter eget gottfinnande utan att väcka anstöt. – Numera är kyrkan uppvärmd genom 
oljeeldningsanläggning.

Som slutomdöme skrev Skara Tidning efter invigningen, att den nya kyrkan är såväl till sitt yttre som 
inre en klenod blad de vackraste i orten.

Arthur Andersson, Hällekis den 11 augusti 1988
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Hönsäters Kapell

Hönsäters Kapell är en gåva till Österplana församling från Hellekis Aktiebolag i samband med att 
nämnda bolag år 113 genom fusion uppgick i Skånska Cementaktiebolaget. Kapellet utgår tillsammans
med kringliggande kyrkogård ett bestående minne av det första bolag, som startade industriell 
verksamhet i Hällekis.

I samband med att Hellekis Aktiebolag anställde en diakon att verka blnd bolagets anställda föddes 
hos bolagsledningen tanken att bygga en församlingslokal, vilken mot en billig kostnad också skulle 
upplåtas för underlättande av församlingsvården i österplana och Medelplana församlingar. Detta 
beslöts också av bolagets styrelse i början av år 1910.

Strax efteråt gjordes emellertid en framställning från arbetarna vid cementfabriken rörande behovet av
en närbelägen kyrkogård. Detta ledde till att bolaget ändrade det tidigare beslutet och bestämde sig 
för att istället för att bygga ett kapell med kyrkogård. Detta beslut hade även en livlig förespråkare i 
dåvarande Skara-biskopen Hjalmar Danell.

Ritningarna till kapellet utfördes av arkitetkten L. Kellman i borås. Själva byggnaden uppfördes av 
byggmästre J. Svensson i Skara. Portalen och altarbord ävensom korgolv och gångar är utförda i 
finslipad Kinnekulle-kalksten från det av bolaget ägda Gössäters Stenhuggeri.

Kapellet är utfört av kalksten. Innerväggarnas nedre del är beklädda med brunt Hyllinge-tegel. Den 
ursprngliga kammarorgeln inköptes från Herrljunga Orgelfagrik. Kammarorgeln kompletterades 1945 
med en s.k. Cecilia-orgel från firma Åkerman och Lund i Stockholm. År 1974 ersättes Cecilia-orgeln 
med en kyrkorgel från Hammarberg & Son i Göteborg. Den har 11 stämmor och två manualer samt 
ryggspelbord.

Kyrkklockan är från firman Beckman & Co, Stockholm. Inskriptionen på den ena sidan av klockan 
lyder: ”Lofven vår Gud, I folk, låten hans nåd vida hördt vara” och på andra sidan läser man: 
”Bekostad av Hellekis Aktiebolag 1912, som låtit uppföra detta kapell till ortens nytta”.

I kyrkrummet lägger man märke till åtskilliga kulturhistoriska dyrgripar som bevarats och renoverats 
från Österplana gamla kyrka.

Bland dessa altaruppsatsen, som är sammansatt av delar och skulpturer från det gamla altaret i 
Österplana. De liggande genierna överst liksom de sittande gestalterna är troligen från mitten av 
1600-talet, då den från 30-åriga kriget kände generalen Harald Stake till Hönsäter lät restaurera den 
gamla kyrkan i Österplana. Mittavlan är omramad av en vacker kolonnarkitektur och i mittfältet är 
insatt ett känsligt skulpterat krucifix av elefenben. Detta är troligen ett tidigt renässansarbete från 
1400-talet.

På kortväggen hänga tvenne kvinnliga träskulpturer, ett på var sin sida om altaret. Den norra torde 
vara från 1600-talet. Kvinnan bär på lagens ok. Om den norra skulpturen syftar på Guds lag, så 
kanske den södra skulpturen vill symbolisera Evangeliet. Kyrkoherden Herder Johansson menade att 
skulpturen skulle föreställa S:ta Anna, enligt legenden jungfru Marias moder. Den torde ha tillkommit 
under katolska tiden, då den bär tydligt märke efter en borttagen ljusarm. Vid reformationens 
införande blev dylika ljusarmar förbjuda, då de påminde för mycket om katolicismen och därför ansågs
störande. Att skulpturen är av hög ålder framgår också därav att kvinnan håller i ett s.k. T-kors. Kristi 
kors framställes i äldre kyrklig konst vanligen i denna form. Båda skulpturerna äro 130 cm höga.

Predikstolen är utförd i ek år 1661. Den är smyckad med ovanligt rik skulpturskrud av närmat skånsk-
dansk-tysk karaktär. Den har fyra fält, som vart och ett är inramat med akantusrankor. I fältens mitt är
skulpterade de fyra evangelisterna försedda med sina attribut: ängel, lejon, oxe och örn. Under varje 
fält står evangelistens namn. En mycket påtaglig symbolik visar de mellan fälten skulpterade 
karyatiderna med sina attribut: Pelare, tveeggat, svärd och vågskålar, ankare, kors och den femte 
hållande en bok. Dessa attribut vill ge oss den kristna frälsningsläran i ett nötskal och stämma 
åskådaren till meditation och eftertanke. – Predikstolen skänktes av general Harald Stake i samband 
med den restaurering och tillbyggnad han utförde vid den gamla kyrkan. Det är ej otänkbart att han 
hemfört den i nedmonterat skick som krigsbyte under 30-åriga kriget.
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En dylik trofé torde även dopfunten av trä med ett dopfat av mässing vara. På dopfuntens lock ser 
man sex skulpterade hermer, som tillsammans med locket i des helhet symboliserar kvinnans 
fruktsamhet.

I dopfatets botten finns en relief förställande Jungfru Marie Bebådelse och däromkring en 
minuskelinksription. På fatets brätte ser man punsade smärre ornament ävensom tvenne ingraverade 
vapensköldar av utländsk härkomst. Hela fatet är ett s.k. Nurnbergsarbete troligen från 1400-talet. 
Dylika dopfat är inte helt ovanliga i Sverige. I Träslövs kyrka utanför Varberg finns t.ex. ett, som har 
exakt likhet med fatet i Hönsäters kapell.

På kapellets långväggar hänga tre huvudbanér och 16 anvapen av trä med bärstånger. Dessa tillhöra 
Stake-ätten och bars i procession vid general Stakes begravning i Österplana kyrka år 1678.

Det stora huvudbanéret på södra väggen är general Harald Stakes banér. Det är liksom huvudbanéret, 
tillhörigt hans första fru Magdalena Sparre, vilket hänger på väggen mitt emot, målat liksom samtliga 
anvapen i heraldiska färger. Mittvapnet i de båda huvudbanéren är omgivet av 16 anvapen, varav de 8 
på vänster är fäderne och de 8 till höger är anvapen på mödernesidan. Dessa återfinns i samma 
ordning som separata anvapen på väggarna.

Till vänster om general Stakes huvudbanér hänger ett annat Stake-banér med adlig krona tillhörigt 
generalens fader Erik Stake (död 1598) till Hönsäter.

Hönsäters Kapell invigdes måndagen den 7 juli 1913, som blev en märkesdag för Hällekis.

När kyrkklockans toner tystnat trädde greve Gilbert Hamilton på Hjelmsäter fram mitt för altarrunden 
och läste upp det gåvobrev, varigenom Hellekis Aktiebolag till Österplana församling överlämnade 
kapellet och den nya begravningsplatsen. Han önskade att kapellet måtte bli till nytta och välsignelse 
för trakten och anhöll att biskop Hjalmar Danell måtte inviga detsamma.

Biskop Danell framförde i svenska kyrkans namn ett varmt tack till Hellekis Aktiebolag för den 
välkomna gåvan samt förklarade att han med största hjärteglädje skulle efterkomma maningen att 
förrätta invigningen.

Kyrkoherden i Österplana församling karl Thorsell framförde å kyrkorådets vägnar ett vårdsamt tack 
för den storartade gåvan och lovade å församlingens vägnar att väl vårda densamma.

Från läktaren utförde nu en manskör under ledning av lärare G. Sjögren hymnen ”I himlar loven den 
heliges ära”, och så sjöngs unisont psalmversen: ”O, huru ljuvlig är”, varunder biskop Danell trädde 
inför altaret iklädd mässkrud och kräkla. Vid altarringen tog 11 präster plats nämligen: prosten M. 
Årén, Husaby, kyrkoherdarna Aug. Hellgren, Källby, P. Karlberg, Forshem, J. V Beselin, Horn, K. 
Thorsell, österplana, J.Bl Sellén, Hishult, D. Sandén, Medelplana, J. Björkblom, Berg, samt 
komministrarna S. Rudbäck, Ving, D. Lindholm, Husaby och E. Tengstrand, Floby.

Biskopen höll därefter från altaret ett högstämt, varmhjärtat tal med utgångspunkt från bibelordet: 
”Kommen avsides med mig och vilen Eder något litet”. Talet slutade med orden: ”Måtte detta tempel 
bliva en sådan viloort och därmed en förberedelseort för den eviga viloorten, där vi tro den fulla 
harmoniens vila skall råda, en viloort av helig evighetsart. Blive det så i Jesu Kristi namn, amen”.

Efter bön och sedan de assisterande prästmännen läst valda bilbelspråk, förklarade biskopen så 
kapellet invigt och läste ”Fader vår”. Efter psalmen ”Hela världen fröjdes herren” lyste biskopen 
välsignelse över frösamlingen.

Manskören sjöng nu en hymn och församlingen psalmen 500 vers 7 ”Herre signe Du och råde”, 
varefter den högtidliga, djupt gripande invigningsakten var till ända.

Härefter följde medaljutdelning, varvid 19 trotjänare vid Hellekis Aktiebolag fick ur biskopens hand 
mottaga Patriotiska Sällskapets medaljer. Medaljörer var personer som erhöllo medaljer av olika 
valörer: Guldmedaljer till verkmästaren K. J. Törnqvist och inspektoren K. T. Simmingsköld. Större 
silvermedaljer till: rättaren Fritz Hedström, f.d. förmannen Johannes Ling, rättaren C.E. Eriksson och 
smeden P. J Adnersson. Mindre silvermedaljer till: reparatören O. E. Ljungberg. Smeden Alfred Darell, 
snickaren K. F Persson, tunnbinderiförmannen A. Th. Karlsson-Toth, lokomotivföraren E. Sundstrand, 
förammen EO.E. Ljundqvist, rättaren S. E. Lundén, förmannen, F. F. Frisén, förmannen L.P Johansson, 
stalldrängen J.A. Johansson, ladugårdskarlen G. A. Johansson, muraren Klas Bengtsson och förmannen
N. J Wennerlind.
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Före invigningen skänktes en hel del värdefulla inventarier till kapellet. De ovan beskrivna gamla 
inventarierna, som kapellet fått överta efter en genomgripande renovering bekostad av Hellekis 
Aktiebolag, behövde i vissa avseenden kompletteras.

För allmänbelysningen i kapellet skänktes tvenne stora ljuskronor av mässning. Den, som hänger 
närmst altaret är en gåva från greve Gilbert Hamilton Hejlmsäter och hans hustru Amalia Röhss. Den 
andra ljuskronan skänktes av kammarherren, friherre Carl Cederström på Fredrikslund och hans fru 
Anna Skjöldebrand. Över läktaren hänger en mindre ljuskrona, skänkt av disponenten Otto Hillfors, 
Hönsäter och hans maka Ida född Nordström.

För altaret skänktes tvenne ljusstakar av silver av friherrinnan Louise Klingspor, Råbäck. Bokbrädan för
altaret samt ett antependium av rött siden är en gåva av doktorinnan Emilie Nyström, född 
Skjöldebrand, Stockholm.

Kyrksilveret bestående av kalk, patén, vinkanna och oblatask, skänkte frönekn Jeanne Skjöldebrand, 
Stockholm.

Gustav V:s bibel, som ligger på predikstolen hör till den 

0långa rad av gåvor som kapellet senare fått mottaga. Bibeln skänk0tes 1931 av disponentfrun Lisa 
Danielsen på Hönsäter. Fru Danielsen var kyrkvärd i kapellet under många år och hennes stora intresse
för denna uppgift resulterade bl. a i många gåvor till kapellet från disponentparet Nils och Lisa 
Danielsen fram till år 1943 då de flyttade från Hönsäter. Till kyrkoherde Robert Hellströms installation 
1937 sydde och broderade fru Danielsen en mycket vacker mässhake med tillhörande mässkjorta och 
halslin. År 1941 kom, med anledning av makarnas silverbrölloppsdag, nästa gåva bestående av: ett 
blått antependium, altarduk med spets, ett kalkkläde, en handarbetad, konstsydd och konstbroderad 
altarrundsklädsel jämte överkast till denna i form av linneduk med spets att användas vid 
nattvardsgång, dessutom ett skyddsöverkast. Vid makarna Danielsens avflyttning år 1943 skänktes en
brudkrona av förgyllt silver.

Även Hönsäters kyrkliga syförening hör till de mecenater, som ihågkommit kapellet vid åtskilliga 
tillfällen. En altartavla skänktes 1912 av direktörsfrun på Hönsäter, Gerda Stenbeck, f. Heyman, målad 
av en nära anförvant till henne, konstnären H Heyman. Den hade emellertid ansetts för modern för att 
passa som altartavla i kapellet, som dominerades av de gamla inventarierna. Den hade därför blivit 
undanställd men framtogs 1937 av då tjänstgörande pastorn Lechard Johannesson och hängdes upp i 
sakristian för enskild andakt. Ett litet altare och ett krucifix av trä skänktes då av kyrkliga 
syföreningen. År 1956 skänkte syföreningen ett gult altarbrun och samma år tillsammans med 
församlingsbor den vackra kormattan. Dessförinnan, 1953 hade föreningen skänkt en kollekthåv med 
långt skaft. En dopkanna skänktes 1967.

Stiftelsen Hönsäters kapell, stiftad av förmannen Oskar Westerberg, Sjösäter för bl.a. kapellets 
prydande, donerade 1971 en gammal offerkista (kyrkkista). Året därpå erhöll kapellet av stiftelsen två 
par ljusstakar av silver, 27 respektive 23 cm höga för altaret. En katafalk med bårtäcke skänktes 1976 
och ett par malmljusstakar 1977.

År 1966 skänkte Socialdemokratiska Kvinnoklubben en dopklänning.

En vas av silver för dopfunten skänktes 1970 av Margit och Arthur Andersson .

Till minne av telefonisten Signe Hedström erhöll kapellet 1974 en silvervas.

Karin och Tage Andersson ha lämnat följande gåvor: 1966 ett predikstolskläde, 1970 ljusstake av 
kristall för dopfunten, samt en duk till densamma, 1972 ett altarbrun.

Genom gåvor av Ida Oskarsson och Margot och Rolf Jansberger erhöll kapellet 1977 ett rätt altarbrun.

Från sterbhuset efter förutvarande direktören i Hellekis Aktiebolag fick kapellet år 1948 mottaga 
tvenne silverbägare för blommor på altaret.

Disponent H. Seb. Tham och hans maka Märta Tham överlämnade 1965 till kapellet en alba och en 
stola

År 1960 kunde kyrkogården vid kapellet utvidgas söderut tack vare att Skånska Cementaktiebolaget 
skänkte erforderlig mark härför. Även senare har bolaget skänkt mark till församlingen i samband med 
uppförande av kyrkogården österut samt för parkeringsplats m.m.
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Hönsäters Kapell och dess invigning för 80 år sedan

Hönsätes Kapell i Hällekis tillkom på initiativ av dåvarande biskopen i Skara Hjalmar Danell år 1912. 
Byggnationen föregicks av ett par års omfattande brevväxling mellan biskop, kyrkoråd, styrelsen för 
Hellekis Aktiebolag, Överintendentämbetet, Vitterhets Akademien m.fl myndigheter. Avskrifter av 
dessa brev samlades år 1941 i kronologisk följd i ”Några anteckningar om Hönsäters kapell” av 
direktör Nils Lindh i Malmö, tidigare kamrer vid Skånska Cementaktiebolagets Hellekisavdelning. 
Originalet förärades dåvarande kyrkvärden i I Hönsäter Fru Lisa Danielsen, maka till disponent Nils 
Danielsen, på hennes 50-årdsdag den 21 april 1943. I kyrkoarkivet i Hönsäters Prästgård förvaras 
avskrift av dessa anteckningar, som fått utgöra stommen till denna artikel.

Den 21 mars 1912 undertecknades kapellets entreprenadkontrakt. Det var byggmästare J. Svensson i 
Skara, som åtog sig arbetet med kapellet för en kostnad av 20 150 kronor. För arbetet med 
inhägnaden med kalkstensmur kring kyrkogården med portalen betingade han sig 2 210 kronor. 
Arbetet skulle bedrivas i sådan takt att det kunde bliva färdigt före den 1 juli 1913. Totala kostnaden 
för kapell med kyrkogård kom enligt en anteckning att uppgå till 26 782:63 kronor.

Det nya kapellet invigdes av Biskop Hjamar Danell. Denna högtidlighet skildras utförligt i ortstidningen 
Lidköpings Tidning Westgöta-Posten. Låt oss därför följa tidningsreferatet, sedan ett par rättelser 
gjorts och tidningens gammalstavning utbytts mot den nutida:

”Måndagen den 7 juli 1913 skall alltid stå som en mräkesdag i Hellekis bolags historia. Samtidigt med 
att då bolagsstämma hölls för att definitivt bestämma bolagets uppgående i Skånska 
Cementaktiebolaget och den gamla styrelsen lämnade sin plats för en ny överlämnade Hellekis bolag 
till Österplana församling ett på bolagets bekostnad uppfört prydligt kapell jämte kyrkogård. Och på 
bolagets ”sista dag” invigdes dessa av stiftets biskop. En vacker tanke hade sålunda kunnat realiseras 
vid avslutningen av bolagets framgångsrika och för orten och dess bebyggare så gagnade verksamhet.
Samtidigt lät bolaget, som i så många avseenden visat sig vilja så väl sörja för sina underlydandes 
materiella och andliga väl, överlämna medaljer och gratifikationer till ett stort antal av bolagets många
trotjänare. 

Det nya kapellet är uppfört uppe vid Hönsäter på en vacker plats. Det har fullständigt bekostats av 
bolaget. Man hade först tänkt sig, i samband med att en församlingsdiakon tillsattes, bygga en 
församlingslokal, vilken mot en billig kostnad också skulle upplåtas för underlättande av 
församlingsvården i Österplana och även i Medelplana församlingar. Men så inkom i början av förra 
året en petition undertecknad av ett 50-tal av arbetarna vid cementfabriken, i vilken man framhöll 
behovet av en närbelägen kyrkogård och bolagets styrelse beslöt då frångå sitt beslut om byggande av
ett församlingshus och på allvar taga upp frågan om byggande av ett kapell. Raskt nog blev beslutet 
fattat och som sagt redan i går kunde kapellet och kyrkogården högtidligen invigas. Ritningarna till det
vackra av kalksten uppförda kapellet äro uppgjorda av arkitekten L. Kellman i Borås. Den väl avvägda 
byggnaden har sittplatser för 250 personer, då även orgelläktaren medtages. Kapellet är med 
Vitterhetsakademiens tillåtelse prytt med en hel del rariteter från Österplana gamla kyrka, vilken revs 
under 1870-talet. Vi nämna sålunda den gamla vackra ramen till altartavlan samt det på altaret 
stående krucifixet med Kristusbilden skuren i elfenben. Detta sistnämnda anses av konstkännare vara 
av betydande värde. Vidare ha vi predikstolen i ek, liksom det förstnämnda från 1600-talet. Kring 
altaret äro uppsatta en del prydnader, likaledes från altaret i Österplana gamla kyrka och slutligen 
finns upphängda nere i kapellet 19 stycken sköldemärken från den kände generalen Harald Stake och 
hans förfäder på såväl fäderne- som mödernesidan. Bland dessa märkes sådana som Vinge, Forstena, 
Posse, Sparre m.fl. släkter. Dessa sköldemärken har på ett synnerligen pietsfullt sätt restaurerats och 
iordningsställts av artisten C.S Pettersson från Stockholm, som förut gjort sig förmånligt känd och 
uppskattad här i orten genom kyrkorestaurationer, att nämna bl.a nu endast Forshem och Ova kyrkor. 
I kapellet finns vidare vid altaret uppställt en vacker dopfunt av trä med sexkantigt lock. I funtens 
cuppa finns ett arbete från 1400-talet. Vidare prydes kapellet av tvenne smakuflla mässingskronor, av 
vilka den ena är en skänk av greve Gilbert Hamilton och hans hustru Amalia Röhss på Hjelmsäter och 
den andra av kabinettskammarherre friherre C.G.R Cederström och hans maka Anna Sköldebrand på 
Fredrikslund. Tvenne vackra silverljusstakar för altaret har skänkts av friherrinnan Louise Klingspor på 
Råbäck och kyrksilvret, bestående av kalk, patén, vinkanna och oblatask, har kapellet erhållit från 
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fröken Jeanne Sköldebrand, Stockholm. Antependiet och bokbrädan för altaret är en gåva av 
doktorinnan Emilie Nyström f. Sköldebrand.

Kapellet har som nämnt uppförts av byggmästare J. Svensson i Skara. Portalen liksom altaret är av 
hyvlad kalksten från Gössäster Stenhuggeri. Målningsarbetet i kapellet har utförts av målarmästare 
Bergqvist i Lundsbrunn. Orgeln är levererad av Herrljunga orgelfabrik.

Kyrkklockan har gjutits av firma A. Beckman & Co i Stockholm. Den bär på ena sidan inskriptionen: 
”Lofven vår Gud, I folk, låten hans nåd vida hördt vara”, och på den andra: ”Bekostad af Hellekis 
aktiebolag år 1912, som låtit uppföra detta kapell till ortens nytta”.

Denna klocka ljöd i går för första gången, kallande menigheten till kapellets högtidliga invigning. Kl 
11.00 var det prydliga kapellet till trängsel fyllt. Där märktes bl.a ordförande i Hellekis aktiebolags 
styrelse greve Gilbert Hamilton på Hjelmsäter med grevinnan, kabinettskammarherre friherre C.G 
Cederström, friherrinnan Louise Klingspor, Råbäck, ryttmästare greve Gilbert Hamilton, Blomberg, 
kaptenen greve Wathier Hamilton, Stockholm, godsägaren greve Sven Hamilton, Trolmen, alla med 
grevinnor, löjtnanten friherre Wilhelm Klingspor, löjtnanten Gustav Adolf Klingspor med friherrinna, 
ordförande i Skånska Cementaktiebolagets styrelse professor Hj. Lindgren, Lund, häradshövding Ernst 
Wehtje, Malmö, direktör G. H Nordensköld, Malmö, disponenten Otto Hillfors i spetsen frö bolagets 
tjänstemän och ett stort antal dess trotjänare, direktör Axel Stenbeck, f.fl. m. Fl. av ortens och 
traktens honoratiores.

När klockans toner tystnat, framträdde till altarrunden greve Gilbert Hamilton på Hjelmsäter och 
uppläste det gåvobrev, varigenom Hellekis bolag till Österplana församling överlämnade kapellet och 
den nya begravningsplatsen. Han önskade att kapellet måtte bliva till nytta och välsignelse för trakten 
samt anhöll att biskop Danell måtte inviga detsamma.

Biskop Danell tog härpå till orda och framförde i den svenska kyrkans namn ett varm tack till Hellekis 
Aktiebolag för den välkomna gåvan samt förklarade att han med största hjärteglädje skulle 
efterkomma maningen att förrätta invigningen.

Kyrkoherden i Österplana församling karl Thorsell framförde å kyrkorådets vägnar ett vördsamt tack 
för den storartade gåvan och lovade å församlingens vägnar att den på föreskrivet sätt skulle förvaltas.

Därefter utförde en manskör från läktaren under ledning av läraren A. G Sjögren hymnen: ”I himlar 
loven den Heliges ära”, och så sjöngs unisont psalmversen: ”O, huru ljuvlig är Din boning, Herre kär”, 
varunder biskop Danell trädde inför altaret iklädd mässkrud och kräkla. Utanför altaret togo elva 
präster plats nämligen: prosten M. Årén, Husaby, kyrkoherdarna Aug. Hellgren, Källby, P. Karlberg, 
Forshem, J.V Beselin, Horn, K Thorsell, Österplana, J. B Sellén, Hishult, D. Sandén, Medelplana, J. 
Björkblom, Berg samt komministrarna S. Rudbäck, Ving, D. Lindholm, Husaby, och E. Tengstrand, 
Floby.

Invigningen skedde efter ritualen och höll härunder biskopen från altaret ett högstämt, varmhjärtat tal 
utgående från bibelordet: ”Kommen avsides med mig och vilen Eder något litet”.

Härpå följde bön, varefter de assisterande prästmännen uppläste bibelspråk. Biskopen förklarade så 
kapellet invigt och läste ”Fader vår” orgeln intonerar psalmen 268: ”Hela världen fröjdas Herren”. Och 
så lyste biskopen välsignelse över församlingen.

Efter det manskören från läktaren sjungit en hymn och föresamlingen psalmen 500 ver 7: ”Herre, 
signe du och råde” var den högtidliga och djupt gripande invigningsakten till ända.

Härefter följde medaljutdelning, vid vilken biskop Danell höll ett hjärtligt tal till de 19 trotjänare, som 
skulle medaljeras. Var och en av dessa fingo härpå träda fram till altaret och ur biskopens hand 
mottaga sina hederstecken.

Patriotiska Sällskapets medaljer tilldelades följade:

Guldmedaljer:

Verkmästare K.J Törnqvist och inspektoren K. T Simmingsköld

Större silvermedaljer:

Rättaren Fritz Hedström, f.d. förmannen J. Kling, rättaren G. E. Eriksson och smeden P.J Anderson
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Mindre silvermedaljer:

Reparatör O.E. Ljungberg, smeden Alfred Darell, snickare K.F. Persson, tunnbinderiförmannen A. Th. 
Karlsson-Roth, lokomotivföraren F.G. Frisén, förmannen L.P. Johansson, stalldrängen J.A. Johansson, 
ladugårdskarlen G.A. Johansson, muraren Klas Bengtsson och förmannen N.J. Wennerlind.

Under en marsch från orgeln begav sig härpå menigheten ut på kyrkogården, vilken ock av biskopen 
skulle invigas. Biskopen tog plats i kyrkan. Sedan man sjungit psalmen 424: 6-8 versen: ”Ack, låter 
oss lova och bedja vår Gud” tog biskopen till orda och höll utgående från bibelordet i Pred. Bok. 3. k. 
11 v.: ”Gud har ock inlagt evigheten i människornas hjärta” ett varmt buret och känt invigningstal.

De assisterande prästerna uppläste härpå bibelspråk och det hela avslutades med välsignelsen och 
psalm 221:3 v. ”Sänd, Herre! Dina änglar ut”.

Till slut kan antecknas, att kyrkostämman den 27 augusti 19143 valde till klockare och organist vid 
Hönsäters kapell Folkskolläraren Thure Båth, till kyrkovaktmästare och ringare F. J Larsson, och till 
kyrkvärd Rättare Fritz Hedström.

För ordnandet av begravningsplats utsågs en kommitté bestående av Disponent Otto Hillfors, 
kyrkoherde karl Thorsell och Rättaren Fritz Hedström.

Dessutom delgavs stämman, att Hellekis Aktiebolag skänkt en preferens aktie i Kraftaktiebolaget 
Gullspångs-Munkfors å nom. Kr. 1 000, vars avkastning skulle används till att bestrida kostnaderna för 
bönringning i kapellet under sommarmånaderna kl 6.00 fm och 6.00 em.
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Posseska skolan

Arthur Andersson, 28 juli 1982, Hällekis

Denna byggnad är den första Posseska skolan,. Undervisningen där började redan 1832, tio år innan 
lagen om folkskolor kom till, och pågick till 1854. Fastigheten äges nu av Kinnekulle 
Hembygdsförening. Byggnaden skänktes 1958 av Kinnekulle kommun och tomten 1981 av Götene 
kommun.

Det saknas helt uppgifter om hur verksamheten bedrevs, men förmodligen skedde undervisningen 
efter traditionella metoder. Den första läraren hette Johan Andersson Hasselberg, som undervisade här
under fyra sommarmånader av året. Varför sommarmånader?, Jo, skolan tog emot barn av gårdens 
folk och om sommaren behövde man ej anliga barnen som arbetskraft. Dessutom torde hasselberg 
tillhört den grupp lärare, som utan särskild examen, vandrade omkring som informator på olika gårdar,
vilket var vanligt på den tiden. Detta förklarar varför sonen föddes i Carlsborg och dottern i Wånga. 
Här i Hällekis torde han ej ha haft familjen med sig. Först 1854 blev han och familjen kyrkobokförda i 
Medelplana församling. Familjen kom då från Skövde.

Från tiden 1832-1854 finns endast ett dokument bevarat. Det är en inventarieförteckning, som 
Hasselberg upprättade 1845. Den är nog så intressant och ger en del värdefulla upplysningar. I 
skolsalen fanns 10 fasta bänkar och 3 sandlådor, samt 7 skrivbläckhorn av bly och 33 griffeltavlor. 
Sålunda skrev skolbarnen på 1840-talet redan på såväl papper som griffeltavlor. Det var nog endast de
mest försigkomna som fick skriva på papper. Småbarnen fick hålla till i sandlådor för sina skrivövningar
för att sedan övergå till griffeltavlor. Förmodligen fick barnen själva hålla sig med den obligatoriska 
hartassen att sudda ut vad man skrivit på griffeltavlan. I skolan fanns vidare 15 Nya Testamenten, 8 
Läsbok i Folkskolan samt 10 böcker i Historia och Geografi. Man ägde bara en väggkarta. Den var över 
Sverige och Norge. Men Hasselberg önskade sig även en Europakarta.

Enligt vad man av olika orsaker kan sluta sig till fick Hasselberg 1854 flytta över i en mycket större och
nybyggd skola av trä, som låg alldeles i vägkanten, parallellt med vägen, i västra delen av skoltomten.
Den hade tillkommit genom en donation i testamente av den 15 februari 1834 upprättat av ägarinnan 
till Hellekis Säteri Hovfröken grevinna Louise Posse. Hon dog 1841 och i testamentet hade hon donerat
en summa av 2 000 Rdr B:co för uppförande av en skolbyggnad med inventarier. Ägaren av Hellekis 
säteri skulle släppa till allt trävirke till byggnaden utan att fondmedelen rördes. Ovannämnda 
fondmedel blev 1843 utlånade mot inteckning och 6% ränta till ägaren av gården Bestorp som då låg i 
Västerplana socken.

Det kom att bli löjtnanten Axel Melker von Arbin, 1850 gift med Hovfröken Louise Posses 
systerdotterdotter Maria Lovisa Ramsay, som kom att förverkliga skoltestamentets bestämmelser och 
skolläraren Haselberg kunde 1854 flytta över undervisningen till förut nämnda skolbyggnad. Över 
ingången till den nya skolan satt infälld en stentavla med namnet ”Possiska Lancaster-Skolan”.

Den gamla Posseska skolan blev nu ledig. Detta torde ha möjliggjorts för lärare Hasselberg att flytta in
i den och med sin familj kyrkoskriva sig i Medelplana socken.

Den nya skolan var en lång byggnad, som inrymde en ovanligt stor skolsal. Här fanns utrymme 
tillträckligt för att undervisa barn enligt Lancaster-metoden som Louise Posse lånat från England. Här 
kunde en lärare undervisa 80 barn på samma gång- Detta tillgick så att barnen delades upp i flera 
grupper, inom vilka läraren lät de äldre och kunnigare eleverna som ”monitörer” biträda vid 
undervisningen. Det var en pedagog i London, som hette Joseph Lancaster, som med framgång 
använde metoden och gett den sitt namn. Läraren övervakade och ledde dock undervisningen. Nu 
kunde man också mottaga barn för undervisning från närliggande socknar. Detta framgår av 
Hasselbergs uppgifter enligt nedanstående tabell:

Barn från:

År Hellekis Råbäck Medelplana Hönsäter Österplana Forshem S:a

1860 20 16 4 13 4 4 61

1861 14 14 5 24 6 3 66
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1862 20 12 3 12 8 2 57

1863 25 9 3 16 10 0 63

1864 22 11 4 5 1 3 60

1865 33 12 5 2 1 3 56

(År 1864 fanns 24 läxläsare)

År 1864 fick Hönsäter och Österplana egna skolor.

År 1866 var Kammarherre Carl August Sköldebrand ägare till Hellekis sedan ett tio-tal år tillbaka. Man 
önskade inom församlingen ett bättre ordnat skolväsende och då uppgjorde Kammarherre Sköldebrand
ett förslag att omorganisera Posseska Lancasterskolan till full jämlikhet med Medelplana fasta 
Folkskola. 

Sedan såväl ägaren av Hellekis säteri som den övriga församlingen årligen sammanskjutit 10 Rdr Rmt 
på varje förmedlat hemman till Hellekis-skolan så förbinder sig ägaren av Hellekis säteri att:

1. avlöna en skicklig och fullt godkänd lärare eller lärarinna med 400 Rdr Rmt i årlig kontant lön 
och dessutom kofoder , vedbrand och husrum.

2. inköpa och underhålla med Medelplana skolas fullt jämförlig skolmaterial.

3. upplåta lyckan omkring skolan till trädgård och planteringsland.

4. bekosta eldning i skolsalen samt förekommande reparationer å skolbyggnaden.

5. noga ställa sig till efterrättelse såväl det gamla possiska skolreglementet som alla av Kungl- 
Maj:t eller Högvördiga Domkapitlet utgivna föreskrifter om skolväsendet.

Åt ägaren till Hellekis medgavs rättighet att till- och avsätta lärare eller lärarinna i samråd med två 
särskilt utsedda socknemän.

Genom denna överenskommelse upphörde den Possiska Lancaster-skolan som Lancasterskola. 
Skollärare Hasselberg fick helt enkelt sluta, då han ej var examinerad lärare. Han hade under årens
lopp ej erhållit någon kontakt löneförhöjning utan hade fortfarade när han slutade 160 Rdr Rmt i 
årslön. Hans efterträdare blev en lärarinna som fick 400 Rdr Rmt i årslön och samma 
naturaförmåner som han. Då är dock att märka att hon fick hålla skola i 8 månader istället för 4 
månader.

Redan 1856 blev Hasselberg sjuklig. Dottern Sofia, som också verkade som oexaminerad lärarinna 
på olika orter fick då kmma hem och hjälpa fadern. Detta fick hon göra även året därpå, liksom år 
1861, då fadern ånyo blev sjuk. Hasselberg hade en extra inkomst av 25 Rdr Rmt om året för 
posthämtning. Antagligen fick han gå till Medelplana eller kanske rent av till Västerplana 
Gästgiverigård två eller tre gånger i veckan. De sista åren orkade han inte gå den långa vägen 
skolan-Medelplana-Hellekis och hem. Därför skaffade han sig häst och vagn och man undrar hur 
det kunde löna sig- För livsuppehället hade han ko och förmodligen också en gris. Det var 
sannerligen inte så lätt att leva på den tiden. Man tycker riktigt synd om gamle Hasselberg att han 
fick ge sig för tidens krav och flytta från orten 1867. Utarbetad, sjuklig och utan pension flyttade 
han till Tolsjö söder om Alingsås, där han dog tre år senare den 12 december 1870.

Som nämnt blev Possiska Lancasterskolan från 1867 en vanlig folkskola och fungerade som sådan 
ett bra stycke in på 1950-talet. På 1890-talet övertogs skolan helt av Medelplana församling och i 
slutet av 1960-talet blev den nedriven och förvandlad till ved.
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Folkundervisning och skolor

Skolundervisningen i Sverige i form av s.k. ”barnaskolor” går tillbaka till slutet av 1500-talet. De 
grundades ofta på landsbygden genom donationer av rika godsherrar eller också underhölls de av 
krono- eller kyrkotionde. Vid slutet av 1600-talet fanns i det egentliga dåvarande Sverige 40-50 
”barnaskolor”.

I de skånska landskapen, som på allvar införlivades med Sverige efter freden i Lund 1679, ingick 
barnundervisningen, som Karl XI satte i gång omedelbart efter freden, såsom ett mycket väsentligt
led i den intensiva försvenskningsprocessen. Redan 1687 , knappt åtta år efter freden, kunde av 
barnen i de gamla gränstrakterna , t.ex. i Göinge härader, mer än tredjedelen läsa i bok. Detta 
överträffade vida förhållandena i övriga Sverige, där det ej fanns något undervisningstvång. 
Visserligen hade en del präster sökt sprida läskunnighet bland sina sockenbor. I kyrkoherdelängden
för Österplana socken nämner exempelvis att Magister Sveno Gudhemius, född 1587, kom 
påskafton 1626 som lärare till Österplana och blev 1629 prost över Kinne härad.

Först genom 1686 års kyrkolag ålog det kyrkoherden tillse att ungdomen i hans socken lärde sig 
läsa. Dessutom skulle klockaren vara skyldig hjälpa prästen med undervisningen. I kyrkorna skulle 
varje sön- eller helgdag hållas katekesförhör, till vilka församlingens innevånare voro skyldiga att 
rotevis infinna sig. Ur denna föreskrift utvecklade sig xs4dan de s.k. husförhören. Vid dessa fördes 
särskilda husförhörslängder och fram till 1888 var det belagt med böter och straff att utebli från 
husförhören. Husförhörslängderna ersattes 1894 med våra nuvarande församlingsböcker, då någon
särskild kontroll över folkets läskunnighet ej längre ansågs behövlig. Husförshörslängdernas 
registrering av befolkningen ersattes först år 1915 med s.k. förskrivning till mantalsskrivning.

Under 1800-talets första årtionde bildades i vårt land många s.k. Lancasterskolor efter engelskt 
mönster. En engelsk pedagog, Joseph Lancaster, öppnade 1798 en skola i en av Londons fattigaste 
förstäder. Där lät ha de äldre och kunnigare eleverna hjälpa till i undervisningen såsom ”monitörer”.
I våra bygder stiftades en dylik skola vid Hellekis säter genom en donation 1832 av godsets 
ägarinna hovfröken , grevinnan Louise Posse. Skolan fick namnet Possiska Lancasterskolan. Denna 
skola bedrev sin verksamhet i närmare ett halft sekel, innan den gick upp i det ordinarie 
skolväsendet. Även barn från Österplana mottogs, huvudsakligen från Hönsäter. Obligatorisk 
skolgång infördes i Sverige först 1842. 

Vid denna tid saknade mer än 1 200 av rikets 2 308 församlingar såväl fasta som ambulerande 
skolor. I hela riket fanns 1 009 fasta skolo, varav 473 enbart i Lunds stifts 433 församlingar och där
fanns också hälften av rikets 938 skolhus. I detta hänseende var de skånska landskapen uppenbart
gynnade, av skäl som tidigare nämnts. Till jämförelse kan nämnas, att Skara stift med 236 
församlingar endast kunde redovisa 28 skolor.

Enligt 1842 års folkskolestadga skulle i varje församling finnas minst en helst fast skola med 
vederbörligen godkänd lärare. På sina håll skulle det visa sig ta årtionden, innan denna målsättning
blev förverkligad.

I Österplana församling hölls sockenstämma den 15 januari 1843, då man beslöt att för 63 Rdr 
Rmt inköpa en gammal byggnad i Gammelbodarna att efter ombyggnad användas som 
skolbyggnad. Tillskott av nytt virke torde komma att behövas vid ombyggnaden. Antalet stockar 
kunde dock ej fastställas förrän en ritning till det nya skolhuset förelåg. Greve H. D Hamilton på 
Hönsäter åtog sig att uppgöra en dylik ritning och lämna förslag till det nya timmer, som behövde 
tillsläppas, vilket skulle så snart som möjligt föredragas till församlingens granskning.

För att finansiera skolbygget beslöt stämman att varje oförmedlat mantal skulle tillskjuta 2 Rdr 
Banco. Icke jordbrukare skulle lämna ett frivilligt bidrag av minst 8 skilling Banco per matlag. 
Undantag skulle dock göras för de, som på  grund av fattigdom voro ur stånd att lämna något 
bidrag.

De sålunda sammanskjutna medlen skulle uppbäras av sexmannen inom varje rote. Denne skulle 
också upprätta listor, där vars och ens bidrag noga skulle upptecknas, för att sedan kunna 
kungöras från predikstolen efter verkställd insamling.
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Vid det i juni samma år fastställda laga skiftet i Österplana by undantogs ett markområde till 
skoltomt. Denna var belägen nedanför kyrkbacken vid gamla kyrkan på landsvägens södra sida.

Skrädningen av det nya timret uppdrogs åt f.d. soldaten Jonas Öst på torpet Jonsberg. Han blev 
färdig med detta arbete på sommaren 1844. På sockenstämma den 5 september s.å bestämdes att
skolan skulle uppföras av byggmästare Storm från Nabbenäs. Han begärde 100 Rdr Banco för 
uppförandet av ett skolhus av 30 alnars längd och 15 alnars bredd med nödig indelning av skolsal 
och rum för skolläraren. Rummens höjd i skolhuset bestämdes till 5 alnar invändigt.

Murningsarbetet utfördes av murarmästare Petter Sälle i Forshem. Denne var även häradstjänare, 
som uppbar sin lön i natura från bönderna. Härvidlag uppstod svårigheter i synnerhet som alla ej 
hade klart för sig huru mycket de hade att lämna till Sälle. Därför begärde Sälle och fick även 
genom utslag i landskansliet den 25 augusti 1860 lönen omvandlad i penningar med 50 öre från 
varje helt hemman och för mindre i proportion därtill. Lönen skulle debiteras och uppbäras av 
uppbördsförvaltningen i Skara fögderi mot en avgift av 12 öre för helt hemman.

Skolan var gemensam för Österplana och Kestads socknar, vilket framgår av följande resolution:

”Enär Kestad kyrka nyligen undergått en betydlig reparation, hade Kestads annexförsamling en 
behållning av 1 781 Rdr 45 sk 5 rst anhöll A. Frimansson (kyrkoherde) att Kestad finge låna 333 
Rdr 16 sk av kyrkokassans medel mot förbindelse att denna summa till kyrkan återbetala, om i en 
framtid därav göres behov för att kunna med Österplana församling uppbygga en gemensam 
folkskola. 

Bifalles i Stockholms Slott 27 augusti 1845”.

Byggkostnader för den första skolbyggnaden i Österplana 1842-1844

År 1842 inköptes ett rivningshus i Gammelbodarna i 

Forshem Rdr 48.--.--

År 1843 inköptes nytt timmer , detta uppdrogs 

Åt f.d soldaten J Öst, som blev färdig med skräddningen

1844, entreperenad Rdr 100.--.--

Byggmästare Storm timrade upp huset för ........ Rdr 100.--.--

Snickare Anders Pettersson utförde snickeri-

Arbeten i 143,5 dagsverken à 32 sk. (64 öre) Rdr 95.32.--

Densamme 12 fönsterlufter à 1.16 Rdr. 5

Dörrar à 2.12 Rdr .......................................... Rdr 27.16.--

Målare Hökstedt i ”Hökastan” målade fönster

Och dörrar Rdr 18.--.--

Fönsterglas köptes från Bromö Glasbruk.......... Rdr 30.--.--

Sandgren i Sandrödjan satte in fönsterrutorna Rdr 5.16.--

Rummens väggar reveterades av Andreas 

På Rödjan..................................................... Rdr 6.32.--

Till skorstensstock och spis inköptes 400 st

Murtegel från egendomen Sjögren...................Rdr 6.32.--

Taktegel 4 125 pannor kostade ...................... Rdr 91.10.08

Murarmästaren Petter Sälle i Forshem utförde

Murningsarbetet.......................................... Rdr 18.--.--

I lärarens rum och i skolsalen uppsattes 
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glaserade kakelugnar vilka inberäknat arbetslös

kostade 14.32 Rdr, vartill kom för  kakelugnsdörrar.

spjäll och gångjärn Rdr 11.13.04.....................Rdr 25.45.04

Kakelugnsmakaren hade fri kost och för denna 

Betalades till klockare A.Grönkvist som bodde

Snett emot skolbyggnaden för 6 dagars kost Rdr 6.32.--

________________

Summa Rdr. 579.24.--

-----------------------------------------------

Skolhuset blev färdigt i juni 1848 efter att ha pågått i nära fyra år. Vi ha ganska utförligt redogjort 
för detta första skolbygge i Österplana. Skildringen vill ge en bild av förhållandena på 1840-talet, 
vilka i alla avseende bjärt voro okända begrepp på den tiden och arbetskostnaderna en blygsam del
av byggnadskostnaderna.

Undervisningen i den nya skolan kom igång först året därpå, då år 1847 den första läraren 
anställdes. Han hette L. F. Wahlstedt. Första året undervisade han endast en månad och uppbar i 
lön 22.10.8 Rdr.

Vid sockenstämma den 20 mars 1853 anhöll folkskollärare L. F. Wahlstedt att få avflytta i slutet av 
månaden och tillträda befattningen som lärare i Fullösa och Vedum. Detta beviljades, då Wahlstedt 
förklarade sig villig att på samma sätt som förut förfara med barnens läxläsning intill den 1 maj. 
Det bestämdes att hans lön skulle utgå till den 1 maj 1853.

Den 22 maj blev skollärare Johan August Essén av sockenstämman enhälligt vald till lärare i 
Österplana, trots att han blivit uppsatt i 2:dra förslagsrummet. Förmodligen hängde detta samman 
med förslag om att förena lärare och klockaretjänsterna. Detta förslag skulle nu uppskjutas till 
nästa gång läraretjänsten blev ledig. Att detta skulle dröja i nästan 50 år var det nog då ingen som
kunde tänka sig. Frågan blev dessförinnan aktuell i och med att den nybyggda kyrkan i Österplana 
år 1879 fick en kyrkorgel.

Den 31 maj 1879 beslöt en kyrkostämma med Österplana pastorat efter granskning och 
kodkännande av ansökningshandlingarna att antaga skollärare J. A. Essén till organistbefattningen 
tillsvidare med avlöning av 75 kronor per år.

I sammanhang härmed beslutades att för gällande av denna avlöning, skulle 10 öre uttaxeras av 
varje mantalsskriven person, som betalar kommunalutskylder och vad som sedan möjligen brister 
utgå efter åsatt kyrktal. Klockare A. Grönkvist åtog sig att utan ersättning jämte sin nuvarande 
befattning sköta orgeltramparesysslan.

Då J. A. Essén den 22 maj 853 valdes till lärare, beslöts samtidigt att skolhuset skulle repareras. 
Stenfoten behövde kilas och rappas samt byggnaden rödfärgas. Inomhus behövde rappningen 
lagas och boningsrummens väggar antingen målas eller tapetseras.

Skolläraren Essén var född den 22 mars 1830 och var således när han den 1 juni 1853 tillträdde 
tjänsten som lärare i Österplana, endast 23 år gammal. En lärare på den tiden hade att kämpa 
med många svårigheter ej minst av ekonomisk art. Som lön fick han uppbära merparten i form av 
årlig avgift för varje barn som begagnade folkskolan. Det fanns inga bestämmelser angående 
denna avgifts storlek, varför läraren före år 1876 var så gott som utlämnad åt föräldrarnas 
godtycke. Sistnämnda år bestämdes genom en kunglig kungörelse avgiften till högst 50 öre per 
barn, så nu fick man åtminstone något att gå efter. Sålunda uppbar Essén år 1874 en årslön av kr 
50, vartill kom 76 kronor för vedbrand och 70 kronor till kofoder. År 1876 höjdes lönen med 100 
kronor. År 1879 tillkom så organistlönen med 75 kronor och två år senare höjdes ersättning för 
vedbrand med 24 kronor till jämt 100 kronor. Hans totala årsinkomst var därmed 770 kronor för 
lärare- och organisttjänsten sammantagna. Essén hade 5 barn, 1 son och 4 döttrar, av de 
sistnämnda var 2 tvillingar. Alla barnen fick studera och blevo lärare. Studiebidrag eller studielån 
fanns ej. Man undrar därför med rätta, hur en familjeförsörjarre med så stor försörjningsbörda 
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kunde klara sig på ovannämnda årsinkomst. – Men kanske en lärare ändå inte hade det sämre än 
många andra församlingsbor i en fattig församling. I ett sockenstämmoprotokoll av år 1864 läsa vi 
följande från en ansökan om statsbidrag för skolväsendet: ”år 1864 hade pastoratet 26 3/6 
förmedlade mantal och en befolkning av 1 107 personer fördelade på 225 matlag, därav 
hemmansägare 37, brukare av andras hemman 14 , mindre lägenhetsägare 17 samt återstoden 
157, torpare soldater, statfolk, backstugu- och inhyseshjon. Av dessa 26 3/6 mantal ligga 17 7/8 
på Kinnekulles östra bergplatå med en befolkning av 932 personer, vilka med få undantag hava en 
knapp bärgning. Hemmanens jord är i allmänhet grund på helleberget och där den har något djup 
av svagare beskaffenhet och ringa växtkraft, vadan den ofta särdeles under torra år, är utsatt för 
svår missväxt. Den obesuttna befolkningen har visserligen den för orten lyckliga utvägen att 
genom telgstenshuggning bereda sig en tarvlig bärning, men även denna näringsgren är 
underkastad mycken växling. Av sådan anledning våga Pastoratsboerna underdånigast inför Kongl. 
Maj:t framlägga dessa förhållanden samt ill lättnad vid utgörande av pastoratets dryga utgifter i 
och för skolans underdånigast anhålla, att Kongl. Maj:t täcktes i nåder av anslaget till medellösa 
församlingar meddela denna Österplana församling något lämpligt understöd, varom 
kyrkostämmans ordförande anmodades till Kongl. Maj:t avgiva underdånig ansökan”.

Ovanstående ger en talande bild av den fattigdom, som på den tiden var allmänt rådande i 
Österplana församling. Här kom lärare Essén att verka hela sitt liv och utföra en betydelsefull 
lärargärning. Det var säkert inget lätt arbete att undervisa fyra folkskoleklasser samtidigt 
skolklasserna voro stora. År 1879 var barnantalet i Österplana skoldistrikt 142 st, inberäknat två 
småskoleklasser. Av utrymmesskäl hade varannandagsläsning måst tillgripas. Detta år föreslog 
därför skolrådet följande ändring av skolgången i folkskolan. Översta avdelningen skulle bevista 
skolan 5 dagar i veckan och den högre en dag. Därmed trodde sig skolrådet vinna en jämnare 
skolgång.

Essén ansågs vara en fordrande lärare och kanske just därför ej alltid älskad av alla. Under de 
senare åren som lärare var han rätt ofta sjuk. Då kom emellertid sonen Probus hem och 
undervisade i faderns ställe. Även för en lärare tar åldern ut sin rätt- Detta belyses på ett närmast 
tragiskt sätt i ett skolrådsprotokoll dagen innan Essén fyllde 65 år. Vid detta sammanträde voro 
enligt ingressen till protokollet samtliga skollärarna närvarande utom lärarinnan Agnes Johansson, 
som ännu ej anlänt till pastoratet. En av de första frågorna berörde nyttan av fortsättningsskolor 
vid folkskolorna i Österplana och Hönsäter. Frågan uppsköts tills vidare men man kan nästa läsa 
mellan raderna att diskussionens vågor gått höga. – Därefter anmälde Essén att han redan förra 
året tänkt göra en insamling inom distriktet till inköp av en nationsflagga vid Österplana folkskola. 
Denna tanke hade nu förverkligats, för vilket skolrådet tackade honom även som förvaltare 
Stenbeck, som härtill skänkt den prydliga flaggstången. Skolrådssammanträdet avslutades enligt 
följande paragraf:

§ 7 Till sist yttrade ordförande, får jag med afseende på lärareverksamheten inom skolorna å 
skolrådets vägnar hembära Fröken Landahl vårt tacksammaste erkännande för det sätt hvarpå så 
väl undervisningen som disciplinen handhafves i Hönsäters folkskola samt ock för den omsorg 
Fröken Landahl städse ådagalagt och ådagalägger om barnens sedliga uppförande. Samma tack 
och beröm från Skolrådets sida kommer ock småskolelärarinnorna till del. Hvad åter skollärare 
Essén beträffar, anser sig Skolrådet icke  ha rätt att af den 65 års gubbe, som i 42 år trälat i 
folkskolans tjänst och i 10 år varit pensionsmessig, i hvad undervsiningen och disciplinen angår, 
fordrar mer än hvad härutinnan för närvarande åstadkommes i Österplana Folkskola.”

Visserligen uttryckte man sig kärvare förr i världen i såväl tal som skrift. Därför har eftervärlden 
inte lätt att på rätt sätt tolka tankarna bakom orden, när man läser ovanstående. Men borde inte 
Essén förskonats från att få höra, och sedan dessutom få till kommande generationer bevarat ett 
skolrådsutlåtande som detta? –Det är sannerligen inte lätt att vara lärare.

Folkskollärare Essén kom emellertid att verka ytterligare fem år som lärare i Österplana och slutade
sin tjänst med utgången av 1899. Drygt ett år senare var han död, utsliten i skolundervisningens 
tjänst, 71 år gammal. Han efterlämnande, som tidigare nämnts, fem barn: sonen Ernst Probus, 
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född 16 april 1859, samt döttrarna Lydiga Susanna, född 11 februari 1862, Thora Agneta, född 21 
januari 1865 samt tvillingarna Sara Hildur och Signe Lovisa, födda 20 oktober 1878.

Som efterträdare till folkskollärare Essén valdes på kyrkostämman den 25 juni 1900 folkskolläraren
Anders Gustaf Sjögren. född i Händene 1874, till organist, kantor, folkskollärare och 
klockaretjänsterna i Österplana.

Under slutet av 1800-talet började man fundera på att uppföra en ny skolbyggnad i Österplana. Ett
växande barnantal gjorde att den gamla skolbyggnaden ej längre kunde anses fylla de krav, som 
rimligen borde ställas på såväl lärosal som lärarebostad, den var alldeles för liten och även av 
åldern helt försliten. Dessutom hade småskolan under 25 år ej haft egen skollokal utan varit inhyrd
i ett vanligt boningsrum. Man ansåg därför med rätta, att ett nytt skolhus borde byggas. Denna 
byggnad skulle inrymma tvenne skolsalar, en för folkskolan och en för småskolan, jämte 
avklädningsrum, vidare slöjdsal samt i vinkelbyggnad bostad för folkskollärare och ett rum för 
småskolelärarinnan. Byggnaden skulle uppföras av skiffertegel, som tillverkades av cementfabriken
i Hönsäter. Skolbyggnaden skulle vara gemensam för Österplana och Kestad socknar.

Men nu, liksom när det gällde att på 1870-talet bygga en gemensam kyrka för de båda socknarna, 
uppstod vissa skiljeaktiga meningar rörande skolbyggnaden. Det gick till och med så lång, att en 
kyrkostämma med Kestads församling den 6 augusti 1900 beslöt att själva redan samma höst 
lägga grunden till nytt folkskolehus å socknens allmänning väster om vägen till Storegården mitt 
emot lägenheten Backaborg. Byggnaden skulle uppföras av timmer. Till byggnadsnämnd utsågs 
Emil Johansson i Gräppagården, Malkolm Johansson i Storegården samt August Andersson i 
Kestadstorp.

Efter närmar besinning kom man även denna gång till resultatet, att det skulle bli billigare för 
socknen att gå samman med Österplana och bygga en gemensam skolbyggnad där.

Den nya skolan uppfördes 1901-02 av byggmästarna L. E. Eliasson och K. J. Pettersson från 
Mariestad enligt noggrann arbetsbeskrivning, som fortfarande finns bevarad i kyrkoarkivet i 
Hönsäters prästgård. Kostnaden var i komplett skick inklusive tapetsering och målning 12 700 
kronor. Byggnadskommittén för skolhusbyggnaden utgjordes av ingejör Otto Hillfors, Hönsäter, 
patron Th. Witte, Malma gård, lantbrukarna L. M. Persson och P. J. Persson, Örnekulla, samt som 
kommitténs ordförande direktör Axel Stenbeck, Hönsäter. Från kyrkoherede Svante Hammar hade 
till kommittén inkommit uppgifter om antalet skolbarn 1899, nämligen 68 folkskolebarn och 26 
småskolebarn. Kommittén beslöt därför att skolsalarna skulle byggas av den storlek, som förut 
föreslagits enligt de vid senaste kyrkostämman företedda ritningarna. – Tydligen hade farhågor 
framförts att skolsalarna komme att bli för små.

Skolbyggnaden skulle vara färdig för avsyning den 15 juli 1902. Avsikten var tydligen att skolan 
skulle kunna tagas i bruk för höstterminens läsning det året.

Byggnadskommittén hade även föranstaltat om anskaffandet av ritning och arbetsbeskrivning för 
en uthusbyggnad till skolan. Byggnaden skulle uppföras av restvirke och bräder istället för tegel, 
som först var tänkt. Den skulle inrymma: brygghus, kolbod, svinstia och pissoar samt avträden. 
Svinstian skulle dock muras 7 fot av Hönsäterstegel och cementeras invändigt 3 fot från golvet 
räknat. Som golv skulle används kanthuggen kalksten. Huset skulle rödmålas, dörrar och fönster 
samt vind och fjäderbräder oljemålas. Byggmästare J. P. Sandell åtog sig att uppföra 
uthusbyggnaden, tillsläppa all material utom brygghuspanna och lucka, för en kostnad av 1 600 
kronor för avsyning den 1 augusti 1902.

Då skolundervisningen för höstterminen 1902 flyttats över till det nybyggda skolhuset, utlystes 
offentlig auktion till den 29 augusti det året på det gamla skolhuset med tillhörande uthus och 
tomtmark. Köparen blev skräddaren Carl August Andersson från Skattegården i Öttum. Han avgav 
det högsta anbudet för lägenheten i dess helhet 1500 kronor.
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Småskolan i Österplana

Undervisning i innanläsning har tidigare berörts. Vid prostvisitation 1796 upprättat protokoll lämnas
följande redogörelse:

”Inläsningen undervisas församlingens barn dels av klockaren dels och i synnerhet av en till detta 
göromål skicklig man Magnus Holmgren, som ehuru icke inom denna församling boende, likväl på 
egna kyrkoherdens föranstaltande vissa tider sig här uppehåller och informerar ungdomen. Härvid 
tillkännagives även det herr kyrkoherden brukar till sig taga församlingens både yngre och äldre 
barn att själv dem undervisa och tidigt hos dem inpränta tycke för och begrepp uti Kristendomen, 
över vilken herr kyrkoherden nit för Guds sak och ömhet för barnens väl Herr prosten förklarade 
hjärtligaste fägnad och nöjd samt uppmuntrade föräldrarna till tacksamhet och ungdomen att med 
vördnad och flit gagna så goda tillfällen”.

Den visiterande kontraktsprosten var kyrkoherden i Husaby doktor Daniel Norén och den 
kyrkoherde, som visiterades, var sedermera kontraktsprosten Gustaf Siggelkow. Den sistnämndes 
intresse för barnundervisning bekräftas ytterligare genom de donationer han den 19 november 
1819 lämnade till Österplana och Kestads församlingar å respektive å B:co Rmt 44.2.4 och B:co 
Rmt 22.10.8, vilkas avkastningar skulle användas ”till fattige barns undervisning i läsande och vår 
Christeliga Läras fattande”.

Vid kyrkostämma den 4 februari 1872 voro både Österplana och Kestads församlingar överens om 
att en småskola borde finnas inom pastoratet. Men Kestads församlings medlemmar fordrade att 
undervisningen skulle ske tre dagar inom Kestads församling. Österplana församlings medlemmar 
ansågo att detta på grund av folkmängdsförhållandet skulle bli orättvist gentemot Österplana och 
ville därför ej gå med på detta krav. Följden blev att kyrkostämman beslöt att ingen småskula 
skulle upprättas i distriktet.

Consistorium i Skara förklarade emellertid att en småskola skulle upprättas inom Österplana 
församling enligt folkskoleinspektörens yrkande. Församlingarna skulle bestämma över 
verksamheten inom båda socknarna. Häröver ville socknarna besvära sig enligt protokoll 29 maj 
1872, vilket emellertid ej ledde till någon ändring.

Av lärare i småskolan fordrades på den tiden ej någon särskild utbildning. Vem som helst kunde 
antagas till småskolelärare, som bara vederbörande ansågs ha viss fallenhet för yrket. Så blev Sara
Larsdotter från Skogsbacken antagen som småskollärarinna, Lönen fastställdes 1873 till 150 kronor
per år, varav församlingen erhöll hälften i statsbidrag. Skollokalen förhyrdes i Österplana 
Skattegården för en hyra av 30 kronor.

I maj 1874 erhöll Sara Larsdotter ledighet för att genomgå Skara Småbarnsskollärarinne-
seminarium och som lärarinna för höstterminen antogs hemmadottern Kristina Pettersdotter från 
Sätran.

För 1875 höjdes lärarinnelönen till 200 kronor per år. Samtidigt höjdes folkskollärarens lön från 500
kronor till 600 kronor per år. Hälften beräknades erhållas i statsbidrag.

För år 1875 antogs som lärarinna Emma Svensdotter från Ränneagården i Kestad. Då Johannes 
Jonsson i Skattegården lovat att även för detta år upplåta rum för småskolan, uppdrogs det åt Per 
Johansson i Lockgården att träffa uppgörelsen därom.

Nästa år 1876 återkom Sara Larsdotter efter avlagd småskollärarinneexamen I januari 1879 beslöt 
skolrådet tilldela henne en löneförhöjning med 25 kronor till husrum och vedbrand, då hon genom 
detta tillskott fick en lika stor summa av statsmedel- För 1880 höjdes hennes årslön till 300 kronor 
jämte ersättning för husrum och vedbrand.

Sedan Sara Larsdotter sökt och fått beviljat entledigande från sin tjänst vid Österplana småskola 
till följd av förestående giftermål med Anders Gustaf Andersson Helledal, Skagen, antogs med 
början den 1 mars 1889 i hennes ställe utexaminerade småskollärarinnan Agnes Maria Johansson. 
Hon fick en årslön av 300 kronor. Först den 15 maj 1919 blev hon enligt 21 § folkskolestadgan 
ordinarie småskollärarinna.
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Under de sista åren av 1800-talet fram till dess den nya skolbyggnaden i Österplana blev färdigt 
1902 förhyrdes en stuga vid Törnsäter Sörgåren 1:4, som då ägdes av Gustaf Jansson och hans 
hustru Anna Kajsa, föräldrar till den senare ägaren Edvard Gustafsson och hans trenne systrar. Den
stuga, som användes som småskola, finns ännu kvar vid gården, som nu äges av Lennart 
Bengtsson från Västerplana.
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Skolorna i Hönsäter

I samband med arvskiftet 1863 efter greve Hugo David Hamilton på Hönsäter gjorde hans fru, född
von Höfsten, en donation för bildande av en skol-kassa vid Hönsäter:

”Jag undertecknad Maria Charlotta Hamilton afstår ifrån all andel i boets bruks- och landt-
egendom. Däremot skall dels all boets gäld öfvertagas af dem, som sålunda till fastigheterna blifva 
ägare, dels den i Mariestad belägna Gård N:o 207 tillfalla mig enskildt, dels af boets medel för 
bildande af en skolkassa vid Hönsäters bruk till Brukets egare lemnas Femtusen (5 000 ) Riksdaler 
Rmt, deraf Tretusen (3 000) Rdr äro afsedda till nybyggnad och Tvåtusen 2 000) såsom bidrag till 
aflöning av skollärare och till byggnadens underhåll”.

På grund av denna donation kom det att bli sonen greve Gotthard Hamilton som lät bygga den 
första folkskolebyggnaden i Hönsäter.

Mot denna bakgrund är det intressant att taga del av ett kyrkostämmoprotokoll av den 6 mars 
följande år:

Hönsäters Rote med där befintligt alunbruk, som tillsammans har en befolkning av 285 personer 
och däribland ett betydligt antal barn, är det mindre väl försörjt för nödig barna-undervisning. Dels 
avlägsenheten från Pastoratets fasta skola till omkring 5/8 mil dels fattigdom i synnerhet bland den
talrika alunbrukspersonalen, utgör väsentliga hinder att begagna den allmänna skolan. Egaren till 
Hönsäters säteri med Alunbruk har visserligen berömvärt sökt i viss mån avhjälpa olägenheten 
genom att på egen bekostnad av därtill skicklig lärare under några månader af året låta undervisa 
barnen, varjämte under mellantiden många barn begagnat undervisning uti den inom Medelplana 
församling närbelägna Posseska skolan vid Hellekis. Men skolrådet, så mycket det ock värderar 
dessa goda tillfällen för erhållande av skolundervisning, anser dem dock icke göra tillfyllest, utan 
förordar inrättande av en ständig skola uti denna avlägsna del av Pastoratet med anställande av 
skicklig lärare, som kan undervisa här till ungefär samma omfång som vid fasta skolan dit barnen, 
av förutnämnda hinder, icke kan komma för att avsluta och fullborda sin lärokurs.

Av dessa framställda anledningar vill skolrådet till kyrkstämman hemställa, vad göras kan och bör 
för avhjälpande av anmärkta behovet av förbättrat skolväsende uti denna del av Pastoratet.

Kyrkstämman erkände förhållandet vara sådant som anfört blivit och insåg den stora vikten av att 
olägenheten bleve avhjälpt, men saknade medel att bestrida de dyra utgifterna, som skulle fordras 
för inrättandet av en mot behovet svarande folkskola även härstädes; ingen avsikt vore förhanden 
så framt ej statsanslag jämte egarens av Hönsäters enskilda uppoffringar kunde göra inrättandet 
av en folkskola här möjligt.

Egaren till Hönsäters säteri och Alunbruk Greve Gotthard Hamilton förklarade nu att han vore villig 
på egen bekostnad besörja passande skollokal, nödig skolmaterial samt förse läraren eller 
lärarinnan med fri bostad samt vike under hela året om lön genom statsanslag eller på annat sätt 
kunde beredas.

Då herr Greven genom detta frikostiga erbjudande som vad blott virke beträffar efer 1 Rdr per dag 
uppgår till ett värde av 365 Rdr hermed uppfyllt första villkoret för erhållande av statsanslag till 
skolväsendets utveckling och förbättring enligt 4 mom av Nådiga Kung. Den 11 december 1863 
nämligen i att tillskjuta lika belopp med expeditionsavgiften för 1863, som enligt vederbörandes 
redovisning uppgick till 147 Rdr 56 öre samt däröver 217 Rdr 44 öre, så vore enligt förutnämnda 4 
mom av denna sista summa att kunna hoppas 1/3 såsom bidrag uti statsanslag eller 72 Rdr 48 
öre. Men då svårligen en fullt skicklig lärare torde kunna erhållas för mindre lön än 100 Rdr, vill 
kyrkstämman härmed uppdrag dess ordförande att ingå till Kongl. Maj:t med underdånig ansökning
om detta förhöjda anslag av de statsmedel, som afse utveckling och förbättrande av Skolväsendet 
inom församlingarna.

Uppå derom gjord framställning och av erkänsla för Herr Greve Hamiltons på Hönsäter uti föreg. § 
omnämnda frikostiga bidrag till förbättrande av Pastoratets skolväsende beslöt kyrkostämman 
enhälligt att befria Herr Greven från de bidrag till fasta skolans lärare uti lön, koföda och vedbrand, 
som skulle enligt detta protokolls 4 § utgå av själva Hönsätes Säteri 1 3/3 mtl med undantag av 
dithörande hemman, torp och lägenheter av vad beskaffenhet de vara må, för vilka uti stadgade 
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avgifters erläggande ingen ändring häringom eger rum, ävensom att capitationsavgiften, som 
under namn av skolavgift i debetsedeln upptages skall oavkortad från hela pastoratet ingå till fasta 
skolan uti Österplana. År och dag som van A. Frimansson”

Ovan har nämnts att barn från Hönsäter fingo undervisning i Posseska skolan (hos Johan 
Hasselberg). Egentligen var denna skola donerad av Fröken Louise Posse för barn vid Hellekis 
egendom. Men en förteckning som Hasselberg gjort upp för sina sista sex lärarår visar att flertalet 
kom från andra socknar enligt följande:

Barn från 1860 1861 1862 1863 1864 1865

Hellekis Gods 20 14 20 25 22 33

Medelplana 4 5 3 3 4 5

Hönsäter Gods 13 24 12 16 5 2

Råbäck 16 14 12 9 11 12

Österplana 4 6 8 10 1 1

Forshem 4 3 2 0 3 3

Läxläsare 24
_____________________________________Summa barn
61 66 57 63 60 56

Skolbygget i Hönsäter påbörjades i slutet av april 1865, då murare Rodin lade grunden till 
byggnaden, som utom skolsal skulle innehålla lärarebostaden.

Från skolgen hämtades hem timmer, som skräddes på byggnadsplatsen. Plank, bräder, läkt och 
andra trävaror köptes från Österängs Egendom. Där tillverkades även fönsterkarmar med bågar. De
sistnämnda kostade 148 Rdr. En spis med grytor samt 1 kamin inköptesför 97.70 Rdr Rmt. I 
oktober 1865 inköptes skolmaterial för 100 Rdr.

När byggnaden 1868 var färdig uppgick totala byggnadskostnaden till 4.768,45 Riksdaler Riksmynt 
och nästan hela donatinen var därmed förbrukad.

Den första lärararen var folkskollärarinna Johanna Berg. Hon undervisade emellertid endast 7 2/3 
månad under 1868 och efterträddes av folkskollärarinna Mathilda Flodin, som tjänstgjorde 1 månad
under 1868. Hennes lön var 300 Rdr om året.Hon uppehåll tjänsten i nära fyra år. Hon slutade 
1872 och uppbar då 325 Rdr för 9 månader.

Folkskollärarinnan Hulda Wennerblad efterträddes 1872 av Zelmi Octavia Landahl.

Den 28 januari 1875 kallades Österplana pastorats skolrådsledamöter till sammanträde för att 
upprätta förslag till skollärarebefattningen inom Hönsäters fasta folkskola. Året förut hade beslut 
fattats att Hönsäters folkskola skulle förvandlas till allmän fast folkskola och förses med 
vederbörligen examinerad folkskollärare eller lärarinna. Lärarbefattningen hade ledigförklarats i 
Post och Inrikes tidningar den 22 oktober 1874. Efter utgången av 60 dagar ansökstid hade under 
denna tid inkommit ansökningar till skolrådet från vikarierande folkskollärarna A. Lundin från 
Sunne, P. S. Samelli från Nora och den å stället vikarierande folkskollärarinnan Zelma Octavia 
Landahl. Sedan Skolrådet granskat dessa ansökningar och jämfört sökandes skicklighet den enes 
med den andres grundad på de vidimerade avskrifter företedda betyg uppfördes i 1:sta rummet å 
förslaget A. Lundin, i 2:dra Zelma Octavia Landahl och i 3:dje Per Svante Samelli.

Vid därpå följande kyrkstämma valdes enhälligt fören Landahl till innehavare av 
folkskollärareplatsen i Hönsäter.

Fröken Landahl var född den 8 november 1846 och kom hit närmast från Mariestad. Hon erhöll i 
kontakt årslön 600 kronor jämte 70 kronor till kofoder. Vedbrand lämnades henne i natura. I 
statsbidrag erhölls 400 kronor och resterande 270 kronor utdebiterades efter samma grunder efter 
samma grunder som inom Österplana skola. Anskaffandet av erforderligt skomaterial betaltes av 
Hellekis Aktiebolag. Undervisningen pågick under alla söckendagar, om sommaren från kl. 8 fm. till 
kl 1. em och under vintertiden från kl. 9 fm. till kl. 2.em.
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Läsningen pågick under åtta kalendermånader med sommarferier mellan den 15 juni till den 1 
september.

Från början var skolan i Hönsäter avsedd för barn, som bodde i närheten av Hönsäters säteri. Men 
år 1880 fann skolrådet att antalet skolbarn föregående år i Österplana Skoldistrikt uppgick till 142 
medan Hönsäters skoldistrikt ej hade mer än 66 barn. Då ansåg skolrådet skäl föreligga att göra 
någon jämkning i distriktens område. Man föreslog därför Kyrkstämman, som även fastställde att 
följande lägenheter tages från Österplana Skoldistrikt och lägges till Hönsäters, nämligen 
Skagelund, Kultum, Helledal, Månstorp, Svenstorp, Smedjebacken, Nilstorp, Blomberg, Odenslund, 
Nylund, Bäckamarken, Ekslund, Carlsberg, Bandstorp, Dufvehemmet, Gustafsborg, Eliedal, 
Pettersburg, Nolhagen, Marieberg, Svenstorp under Nolgården och Dimbo. De avgifter, som komma
att utdebiteras till folkskolan skulle hädanefter för den överflyttade delen utgå till Hönsäters 
skoldistrikt.

Samma år hade uppmaning kommit från folkskoleinspektören att lärokurser skulle uppgöras för 
samtliga folk- och småskolor inom distrikten. Vid sammanträde den 31 mars 1881 antogs följande 
av ordförande och skollärarna föreslagna läroplaner att gälla för Österplana pastorats folk- och 
småskolor

Lärokurser för Österplana folkskolor:

Biblisk historia

Lägre avdeln.: första året gamla och 2:dra året nya testamentet

Högre avdeln.: repetition av nämnda kurser varje år

Katekes.

Lägre avdeln.: till och med 1:sta artikeln

Högre avdeln.: till och med 3.dje huvudstycket, 4:de årsklassen repeterar 4. och 5 huvudstycken. 
Valda psalmer och psalmversar inläras.

Modersmålet

Lägre avdeln.: innanläsning, rättskrivning och avskrivning av lästa stycken ur läsboken, samt enkla
satser efter diktamen.

Högre avdeln.: inlässning och rättskrivning efter diktamen, samt form- och satslära.

Räkning

Lägre avdeln.: Hela tal

Högre avdeln.: Bråk, sorträkning och regula de tri.

Geometri

Högre avdeln.: mätning och uträkning av plana och solida figurer.

Geografi

Lägre avdeln.: Sveriges och vad som kan medhinnas av Norges geografi

Högre avdeln.: Det allmännaste av världsdelarnas fysiska geografi och Europas geografi

Sveriges historia

Lägre avdeln.: Innläsning och utfrågning av det lästa till Gustaf I.

Högre avdeln.: hela Svenska historien.
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Naturkunnighet

Lägre avdeln.: läran om människan och djuren

Högre avdeln.: utförligare om människan och de viktigaste naturföreteelser, samt allmännaste av 
läran om himlakropparna.

Teckning

Lägre avdeln.: teckning av plana figurer

Högre avdeln.:teckningar av solida figurer och enklare landsskapsstycken.

Välskrivning

Båda avdeln.: dels särskilt, dels i förening med rättskrivning

Sång

Båda avdeln.:tonträffning, psalm- och lättare folksånger.

Gymnastik

Båda avdeln.: enkla fristående rörelser

Trädgårdsskötsel

Högre avdeln.: (Hönsäters skola) odling av matnyttiga växter

Lägre avdeln.: följes helt och hållet bil. nr 14 i normalplanen

Högre avdeln.:följes till största delen bil. nr 15 i normalplanen

Läroplaner för Österplana Småskolor

Biblisk historia

Lägre avdeln.: muntliga berättelser inom den i normalplanen föreslagna kursen.

Högre avdeln.:valda berättelser ur såväl gamla som ny testamentet.

Katekes

Lägre avdeln.: textorden i Luthers lilla Katekes till de 3 huvudstyckena.

Högre avdeln.:textorden i Luthers lilla Katekes, valda psalmversar inläras

Modersmålet

Lägre avdeln.: stavning och innanläsning

Högre avdeln.:rättstavning och innanläsning samt rättskrivning.

Räkning

Lägre avdeln.: de 4 räknesätten inom talområdet 1-20
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Högre avdeln.:de 4 räknesätten inom talområdet 1-30, och addition, subtraktion och multiplikation 
inom talområdet 1-1000.

Åskådningsövningar

Båda avdeln.: enkla beskrivningar å husdjuren.

Sång

Båda avdeln.: lättare psalmmelodier och några skolsånger

Gymnastik

Båda avdeln.: fristående rörelser och lekar. 3:dje bil. i normalplanen följes helt.

Sw. Hammar

Fr. Sköldebrand, A. Johansson, A. Hedberg, L. J. Johansson, P. J. Pettersson, Carl Nygren

Ovanstående skolrådsledamöter voro: Ordf. kyrkoherde Svante Hammar, ledamöterna:

Fredrik Sköldebrand, disponent vid Hellekis Aktiebolag, Hönsäter

August Johansson, Kestadtorp, Kestad

Anders Hedberg, 3/16 mtl Klockaregåren, Kestad, ägde även ¼ mtl Gräppagården

Lars Johan Johansson, Lockgården, Österplana

Per Johan Pettersson, Örnekulla, Österplana

Carl Nygren, skogsvaktare, Hönsäter
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Småskolan i Hönsäter

Tidigare i denna artikel har redogjorts för hur skolundervisningen förr åvilat präster och klockare. 
Bilden bör dock kompletteras med en tredje part nämligen föräldrarna. I och med att föräldrarna lärt 
sig läsa och i många fall även skriva och räkna bedrevs mycken undrvisning v barnen i hemmen, innan
den obligatoriska skolundervisningen kommit till. Detta har fortsatt sedan och förekommer fortfarande 
i större eller mindre utsträckning även i våra dagar.

År 1837 hade Österplana en vice pastor J. Bredberg. Denne höll en sockenstämma med Österplana 
sockenmän den 30 juli. I det protokoll skrev han vid stämman ner det i § 10:

” Erinrarn skedde om den viktiga Barnaundervisningen, huru föräldrar städse böra påminna sig att 
kunskap om Gud och deraf levad kärlek till det goda är det största arf de kunna lemna sina barn och 
det ingen kan fråntaga dem. Om barnen från sitt 10:de eller 11:te år tillhölls att jämte en säker 
innanläsning hvarje år lära sig ett Hufudstycke, så skulle de lätteligen före sin beredelsetid till Herrans 
Nattvard hafva inhemtat hela Catekesen. För fattiga föräldrar, som nitälska för sina barns 
undervisningar äger församlingen ett medel till understöd uti framlidne prosten Siggelkows ädelmodiga
Donation. För öfrigt utlovade vice pastor att framdeles när Nattvards-barnen hunnit blifva 
Confirmerade, och så länge årstiden icke är för sträng, låta sammanlysa båda socknarnas minderåriga 
barn för att åtminstone en gång i veckan efterhöra deras framsteg i läsning och kunskaper.”

Som tidigare nämnts inrättades en småskollärarinnetjänst i Österplana fr.o.m. år 1874. Fyra år senare 
vid skolrådssammanträde den 5 juni 1878 utsågs Anna Mathilda Hallén till lärarinna vid Hönsäters 
Småskola, sedan skolrådet granskat hennes avgångsbetyg fråm Seminarium i Skara. Hon uppbar 
nämnda år lön för ¾ år med 187:50 kronor, vilket motsvarade en årslön av 250 kronor. Tidigare under 
året hade maria Larsson tjänstgjort som vikarie i två månader och Margit Johanson i Kohagen före 
Hallén i en månad.

Skolundervisningen hölls i det s.k. ”svinhuset”, som Hellekis Aktiebolag ställde till förfogande efter 
ombyggnad, innehållande såväl skolsal som bostad åt lärarinnan.

Den 5 mars 1884 begärde mathilda Hallén i brev till skolrådet att bli entledigad från s

Tjänsten som småskollärarinna i Hönsäter. Skolrådet beviljade denna ansökan.

Härefter antog skolrådet examinerade småskolelärarinne eleven kristina Maria Ekström från Fredsberg 
till vikarierande lärarinna vid Hönsäters Småskola under år 1884 mot en årslön av 275 kronor kontant 
samt husrum och 3 famnar kastved.

Den 1 februari 1892 anställdes Hilma Albertina Ekström född 10/4 1868 som småskollärarinna i 
Hönsäter. Hon var från Börstig och hade avlagt småskollärareexamen i Skara 5/6 1896. Hon började 
tjänsten den 1/3 1892 men efter fem års verksamhet begärde hon entledigande, vilket skolrådet 
beviljade.

Den 1 februari 1897 anställdes Olga Kristina Lund född 12/9 1878 i Borgund. Hon avlade examen i 
Skara den 5/6 1897. Inflyttningen skedde dock först den 15 mars, då på grund av köld och snö 
lästerminen måste uppskjutas 14 dagar. Förmodligen på grund av den dåliga bostaden i småskolan vid 
mejeribyggnaden i Hönsäter, hyrde hon in sig hos fröken Landahl i folkskolan.

Vid styrelsesammanträde 1897 med Hellekis Aktiebolag anmälde förvaltaren Stenbeck, att 
folkskoleinspektören Åke Belfrag hade sänt skolrådet i Österplana en skrivelse. I denna erinrades om 
den mindre lämpliga skollokalen för småskolan som f.n. funnes vid Hönsäter och ansåg styrelsen det 
var nödigt att uppföra en småskola vid Hönsäter men ansåg ej tillräckliga skäl föreligga att även 
ombygga folkskola, då denna ansågs tillräcklig och god.

Förslaget att bygga ett större skolhus innehållande lokal för både folk- och småskola samt slöjdskola 
med bostad för lärarinnorna vann ej bolagsstyrelsens bifall. Styrelsen ansåg att det vore lämpligare 
hava småskolorna på skilda platser för skolgångens skull. Den småskola, som nu skulle uppföras, 
borde förlägga på någon lämplig plats i närheten av bruket.

Påföljande år uppförde småskolebyggnaden av byggmästare Holmgren, som samtidigt uppförde 
verkmästarebostaden vid Blomberg, båda byggnaderna för en sammanlagd kostnad av 7 100 kronor.

Därmed kunde fröken Olga Lund flytta in i den nya småskolan och den däri inrymda bostaden.
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Folkskoleinspektören tillskrev emellertid skolrådet den 13 mars 1899 med förfrågan, huruvida 
småskollärarinnan Olga Lund fått full ersättning, minst 50 kronor för husrum och vedbrand för 1898. 
Skolrådet svarade att det ansett att, erhuru Olga Lund varit inackorderad hos Fröken Landahl, barnens
avklädningsrum, som var tillgängligt för bådas bekvämlighet, borde kunna anses såsom en rätt 
passande bostad åt småskollärararinna, varjämte tillräcklig vedbrand var lämnad. Men som Herr 
Inspektör synes vara av annan mening och avgiften gällde endast 1898 så, för att slita tvisten, 
beslutade skolrådet att 50 kronor skulle tilldelas Olga Lund såsom ersättning  för bostad och vedbrand 
under 1898.

Skolrådet beslöt vidare, att barnens omklädnadsrum, som ej begagnades för ändamålet, behövdes för 
utökning av skolsalsutrymmet, då gudstjänst förekom där en gång per månad. Därför skulle Fröken 
Landahl tillsägas, att med första utrymma rummet. – Detta rum torde vara det, som jämte skolsalen, 
kom att läggas till lärarebostaden, i och med tillbyggnad av ny skolsal.

Då barnantalet i Hönsäter visade en kraftig ökning i och med inflyttning av arbetare till 
cementfabriken, kom den gamla småskolan vid Hönsäter att behöva användas även i fortsättningen. 
Den 1 mars 1899 anställdes därför ytterligare en småskollärarinna, nämligen Ester Charlotta 
Hellström, född 12/7 1880 i Undenäs examen i Skara 9/6 1898.

I brevet den 13 mars 1899 till skolrådet fråga skolinspektören efter vilka åtgärder, som äro – eller bliva
– vidtagna för att skaffa Ester Hellström tjänlig bostad och hennes skola lämplig lokal.

Skolrådet erkände villigt att småskolelokalen är osund, otjänlig och långt ifrån tidsenlig och att 
ombyggnad av densamma är av behovet påkallas, men att just nu sätta den på dagordningen, härför 
har skolrådet i någon mån ryggat tillbaka, då under förlidet år en ny, kostbar småskolebyggnad blivit 
uppförd. Tanken på nybyggnad, om och uppskjuten, har icke varit övergiven. Vice ordförande, 
förvaltare Stenbeck, har givit löfte att föredraga ombyggnadsfrågan vid Bolagsstyrelsens sammanträde
inom denna månad.

Denna fråga kom emellertid aldrig upp i styrelsesammanträde med Hellekis Aktiebolag, och detta av 
följande anledning: Efter att skolorna i Österplana socken varit delade sedan 1874 i två distrik, varvid 
det ålåg vardera distriktet att svara för alla utgifter för skolväsendet i var sitt distrikt, hade 
kyrkostämman i Österplana funnit detta förhållande strida mot gällande folkskolestadga. 
Kyrkostämman beslöt därför att alla utgifter för skolväsendet i Österplana och Kestads socknar skulle 
bestridas gemensamt. Nu befintliga skolbyggnader skulle lösas in av socknarna genom värdering av 
kompromiss. Till kompromissarie för Hösäters skoldistrikt valde kyrkostämman Folkskoleinspektör A.J 
Särnblad i Skara. Detta beslut blev senare godkänt av bolagsstyrelsen.

Året därpå, 1902, anmäldes till bolagsstyrelsen att värdering nu skett av skolbyggnaderna i Österplana
och Kestads socknar. Därvid hade skolhuset i Österplana eller södra distriktet värderats till kr. 3,230, 
varemot de två skolbyggnaderna å Hönsäter eller norra distriktet värderats till 10 500 kronor. Om 
vidräkning distrikten emellan skulle ske efter fyrktal, skulle det södra distriktets skolkassa erlägga ett 
belopp av ca 2 111 kronor, Hellekis Aktiebolags styrelse beslöt därför att erbjuda socknen fri jord till 
skolorna i norra distriktet mot att detta belopp kvittades.

Kyrkostämman i Österplana antog bolagets erbjudande att mot härvid fästade villkor lämna fri jord till 
skolorna i Hönsäter. Villkoret var att överenskommelsen skulle gälla så länge byggnaderna användes 
för skolbruk, men vid annan disposition, som i framtiden kunde inträffa stod det bolaget fritt att kräva 
ersättning för skoltomterna

Vid sammanträde den 25 oktober 1901 hade skolrådet att ta ställning till en hemställan hos 
ordföranden från småskollärarinnan Olga Lund, huruvida det kunde tillåtas henne att även såsom gift 
få under nästa läsår kvarstå såsom lärarinna vid Hönsäters norra småskola. Sedan ordföranden inlett 
frågan och efter en stunds diskussion kom skolrådet till det beslutet, att bäst tycktes vara att avslå 
hennes anhållan.

Som efterträdare till lärarinnan Olga Lund valdes småskollärarinnan Gerda Sahlström född 29/3 1882 i 
Skarstad. Hon hälsades välkommen av skolrådet den 10 mars 1902.

Fr.o.m. läsåret 1903 hade skolrådet bestämt att vid Hönsäter skulle t.v. första klassen delas i två 
avdelningar, vilka undervisas varannan dag av samma lärarinna tre dagar i veckan med fem timmar 
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om dagen. Andra och tredje klasserna utgöra också två avdelningar, vilka på samma sätt undervisas 
av den andra småskollärararinnan.

Från början hade man tänkt sig att den ena av småskollärararinnorna vid Hönsäter skulle överta hela 
första årsklassen, som då fick daglig undervisning kl. 9-11 och 11.30-1.30. Den andra lärararinnan 
skulle överta andra och tredeje årsklasserna och lärarinnorna skulle sålunda följa sina klasser. Men det 
visade sig att klasserna blevo alldeles för stora och därför fick man se sig tvingad dela på klasserna 
såsom ovan angivits.

Småskollärarinnan Gerda Nilsson, född Sahöström, som den 3 januari 1902 blivit antagen till lärarinna 
vid Hönsäters Småskola med 3 månaders uppsägningstid hade den 16 april 1907 uppsagt sin 
befattning, samt illika skriftligen anhållit om tjänstledighet under återstående delen av innevarande 
terminen på grund av att hon ej kände sig tillräckligt stark för att kunna hålla ut till terminens slut.

Skolrädet behandlade en vecka senare hennes ansökan och beslöt godtaga uppsägningen samt 
beviljade henne den begärda ledigheten för hennes återstående tjänstgöringstid mot det att hon själv 
avlönar sin vikarie.

Till småskollärarinnan Gerda Nilssons vikarie under hennes återstående tjänstgöringstid antog 
skolrådet fröken Beda Olsson till lärarinna vid Hönsäters Småskola. Det kom att dröja ända till den 15/ 
5 1919, innan Beda Olsson enligt 21 § i folkskolestadgan antogs som ordinarie småskollärarinna i 
Hönsäter.

Vid skolrådssammanträde den 10 december 1907, föredrog en från Folkskoleinspektören Doktor Åke 
Belfrage inkommen skrivelse som hade följande lydelse:

”Till Österplana skoldistrikts skolråd. Då barnantalet i Hönsäters skolor är allt för stort för att skötas af 
där nu anställda lärarekrafter och då, som jag för länge sedan och flera gånger framhållit, det ena 
använda småskolehuset är otjänligt och hälsovådligt, både som bostad för lärarinnan och lärorum för 
barnen, måste jag upprepa mitt förut gjorda yrkande, att en biträdande lärarinna anställes vid 
folkskolan, och att ett skolhus uppföres, som kunde inrymma både den biträdande folkskolelärarinnans
och den förut omnämda småskolans elever samt tillika innehölle tjänlig bostad för dessa vid folkskolan 
och småskolan anställda lärarinnor. 

Stenstorp den 13 november 1907 Ödmj.Åke Belfrage, folkskoleinspektör

Enär skolrådet vid sammanträde den 11 oktober 1907 uttalat sig för nödvändigheten av ökad lärarkraft
och tidsenligare lokaler vid Hönsäter och vid detta tillfälle tillsatte en kommitté , som skulle utreda 
frågan och det upplysts att denna kommitté höll på med utarbetandet av förslag, beslutade skolrådet 
att överlämna inspektörens skrivelse till nämnda kommitté.

Vid skolrådssammanträde den 25 maj 1908 förelagdes ett förslag av nämnda byggnadskommitté som 
var av följande lydelse:

”Protokoll fört vid sammanträde med kommitterade för ordnandet av Hönsäters skola den 17 
december 1907. Närvarande voro: Herr Ingeniör Otto Hillfors, herr L. M. Persson, Örnekulla och 
undertecknad ordförande

§1. Föredrogs kyrkostämmoprotokoll af den 11 oktober 1907, utredning från pastor och skollärare 
rörande barnantalet vid hönsäter, skrivelse från folkskoleinspektör Belfrage, och ansågo kommitterade 
det vara af behofvet påkalladt, att en mellanskola inrättades samt en småskola nybyggdes vid 
Hönsäter, hvarigenom de tvenne lägre klasserna i folkskolan skull e undervisas i mellanskolan och de 
två övriga klasserna i Folkskolan i nuvarande folkskolelokalen. Förslag till ritningar för uppförandet af 
dessa båda skolor företeddes och uttalade sig kommittén erhälligt för det första förslaget med 
skolsalarna i vinkel med bostäderna för lärarinnorna samt att byggnaderna borde förläggas å plats 
invid den senaste uppförda småskolan vid Hönsäters station. Detta förslag skulle underställas Hellekis 
Aktiebolags styrelse.

Dag som ofvan A. M. Stenbeck, justerat O. Hillfors, L.M. Persson”

Sedan ordföranden i kommittén, Herr A. M. Stenbeck, upplyst, att bolaget vore villigt att upplåta 
platsen ifråga för skolbyggnad, beslöt skolrådet tillstyrka stämman att i huvudsak antaga 
kommitterades förslag i byggnadsfrågan.
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Den nya skolbyggnaden blev färdig att tagas i bruk under hösten 1909. Som första lärarinna i 
Hönsäters Mellanskola hade skolrådet  den 26 juli 1909 utsett småskollärarinnan Ester Charlotta 
Hellström att tjänstgöra  som biträdande lärarinna för folkskolans 1:sta och 2:dra årskurser vid 
Hönsäters folkskola.

Från början fick hon tjänsten för ett år men kom att tjänstgöra i mellanskolan under hela sin fortsatta 
lärarverksamhet.

Såsom vikarierande småskollärarinna i stället för Ester Hellström, som uppehöll mellanskoletjänsten 
anställdes den 17 oktober 1909 fru Elsa Fredrika Berlin, gift Westin, från Fåglum. Hon blev e.o. 
småskollärarinna i Hönsäter den 1 januari 1910 men slutade på egen begäran den 15/8 1912. Som 
vikarie för ett år anställdes från samma tid småskollärarinna Anna Viktoria Torsell från Od, född 1 juni 
1889. Hon hade innehaft en liknande tjänst i Vättlösa. Lönen fastställdes till 500 kronor per år. Den 1 
maj 1919 blev Anna Torsell ordinarie småskollärarinna vid Hänsäters småskola.

Lärarinnan Ester Hellström blev den 10 november 1918 sjukledig till terminens slut. Under denna tid 
vikarierade småskollärarinnan Amelie Schmiedrich från Lidköping.

År 1918 beslöts den 30 augusti att elektrisk belysning skulle installeras i samtliga skolor inom 
pastoratet. Den 6 december samma år beslöt man en förbättring av skolsalarnas uppvärmning i 
Hönsäters nya skolbyggnad. Kaminerna därstädes voro placerade i avklädningsrummen vid kall 
väderlek visade det sig vara svårt att få upp värmen i skolsalarna till normal temperatur. Därför beslöt 
skolrådet att kaminerna skulle flyttas från avklädningsrummen in i skolsalarna.

År 1924 den 9 oktober blev lärarinnan Ester Hellström allvarligt sjuk. Hon beviljades tjänstledighet 
återstoden av terminen. Medan man sökte skaffa en vikarie undervisade småskollärarinnan Anna 
Torsell i mellanskolan under tiden 9 – 19 oktober. För resten av terminen antogs som vikarie 
folkskolläraren Emil Valdemar Isaksson från Växjö och fröken Anna Torsell kunde återgå till sin 
småskoleklass, som under hennes frånvaro undervisats av lärarinnan Beda Olsson tillsammans med 
hennes egen klass.

Ester Hellströms sjukledighet måste ytterligare förlängas. Under vårterminen 1925  vikarierade 
lärarinnan Ellen Rohdin från Kungälv.

Fr.o.m. Höstterminen 1925 anställdes en vikarie folkskollärarinnan Elsa Albertina Tengstrand, född i 
Adolf Fredriks församling i Stockholm den 19 december 1902. Vikariatet skulle komma att senare bli 
en fast anställning som efterträdare till fröken Hellström, som ej tillfrisknade utan avled den 16 juli 
1927. Hon begrovs den 21 juli på Hönsäters kyrkogård. Året därpå begrovs där även hennes åldriga 
moder Anna Hellström som vårdat dottern under denna långvariga sjukdom.
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En återblick

Kinnekulles rika naturtillgångar har sedan urminnes tid varit föremål för befolkningens bearbetning och
tillgodogörande. Att stenbrytning förekom redan på 1000-talet vittna de gamla romanska kyrkorna i 
trakten. Murbruk för dåtidens byggnadsverksamhet erhölls genom kalkbränning. Formodlingen 
användes tidigt bränd kalk även som jordförbättringsmedel. År 1586 påminde slottsherren till Läckö 
sin fogde att ej glömma hämta kalk till våren från Hellekis.

Stenhuggeri

Det första mekaniska stenhuggeriet på Kinnekulle tillkom i början av 1860-talet. Anläggen från 1861 
vid Hellekis hamn fick så småningom flera efterföljare. Cementbolaget var under en lång följd av år 
den ledande tillverkaren av stenprodukter på Kinnekulle fram till 1951, då Gössäters Stenhuggeri blev 
nedlagt. En mer ingående redogörelse för ”Stenindustrin på Kinnekulle” lämnas i den för något år 
sedan av Götene kommun utgivna boken ”Kinnekullebygd”.

Kalkbränning

Böndernas kalkbränning försiggick mestadels i grävda markgropar. Först på 1700-talet torde senare 
tiders kalkugnar kommit till Hellekis Aktiebolag bedrev åren 1873-1913 en omfattande tillverkning av 
både kalk och stenhuggeriprodukter. Kalktillverkningen nådde sitt högsta årsresultat år 1911 med 
42000 kbm bränd kalk. Under Cementbolagets tid tillverkades visserligen åren 1915-16 närmare 
45000 kbm men tillverkningen under följande år stannade i regel kring 12000 - 13000 kbm för att 
efter år 1947 gradvis minska. Kalkbränningen upphörde för bolagets del i maj 1954.

Hönsäters alunbruk

Alun är ett salt, som kan utfallas ur alunskiffer, som först upphettas och därefter utlakas med vatten. 
Saltet användes bl.a. i färgerier och garverier såsom blekningsmedel. Genom anläggandet av ett 
alunbruk vid Hönster år 1768 uppstod det första egentliga industrin på Kinnekulle. Efter en blygsam 
början kom man i slutet av 1770-talet upp till en årstillverkning av 70 tunnor alun och sysselsattes då 
ett 10-tal man. Sedan Hönsätersgodset år 1796 förvärvats av Hovjunkaren Bengt von Hofsten 
utvidgades alunbruket. År 1825 tillverkades 772 tunnor alun och sysselsatte ett 90-tal kvinnor och 
män. I allt torde omkring 150 personer haft sin bärgning från alunbruket. Sedan kemisk industri börjat
komma igång inom landet, blev alunkokningen omodern. Hönsäters Alunbruks byggnader jämnades 
med marken år 1873.

Sjörås kvarn

Sjörås kvarn omnämnes i skrift första gången år 1415, då Ficke Grupendal till Hönsäter bytte till sig 
kvarnen från biskopsstolen. Sedan dess har kvarnen tillhört Hönsäter. Den har byggts om flera gånger. 
Kvarnbyggnaden på 1500-talet var uppförd av hans Kvarnbyggare. År omkring 1610 svämmade 
Sjöråsån över, så att kvarn och dammbyggnad flöt ut i Vänern. Åt Sigge Bengtsson i Kestad uppdrogs 
år 1612 att bygga upp kvarnen på samma plats, där den gamla legat. Kvarnens vidare öde fram till år 
1818 äro dunkla. Nämnda år bygges kvarnen om av sandsten i två våningar. Hittills hade kvarnen varit
en s.k. husbehovskvarn för Hönsäter. Då ungefär en åttondedel av alla bönder i Österplana och 
Medelplana socknar förde mäld till den nya kvarnen blev den beskattad som tullkvarn. Sommaren 
1868 moderniserades kvarnen och försågs med bl.a. tvenne turbinder. Kvarnrörelsen pågick till in på 
1930-talet.

Hellekis Cementfabrik före år 1913

Ägaren till Hellekis säteri, kammarherre Carl Sköldebrand, förvärvade år 1873 Hönsäters säteri. 
Samma år bildade han ett bolag av sina egendomar med namnet Hellekis Aktiebolag. Detta skulle 
enligt bolagsordningen ha till ändamål: ”att idka jordbruk med därtill hörande binäringar, att tillverka 
kalk, alun, rödfärg och cement att bedriva stenhuggeri, även för ångkraft, samt i övrigt inrättande av 
andra industriella företag, som med föredel kunna förekomma vid bolagets egendomar Hellekis och 
Hönsäter belägna dels på och dels nedanför Kinnekulle”. Aktiekapitalet skulle utgöra mins 600 000 
kronor och aktierna lyda å 1 500 kr per styck.

Bolaget var från börja ett rent familjeföretag och av de 400 aktierna ägde kammarherre Sköldebrand 
själv 395. Främsta avsikten med bolagsbildningen tycks ha varit anläggandet av en cementfabrik på 
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Kinnekulle. Möjligen kom idéen till detta genom det samtidigt bildáde Skånska Cementaktiebolaget i 
Malmö.

Cementbolaget hade för sina undersökningar i Skåne anlitat en ung ingenjör Otto Fahnehjelm, som 
därefter blev anställd vid firman Frühling, Michaelis & Co i Berlin. Denna firma utarbetade en 
fullständig plan för en cementfabrik vid Hellekis med kostnadsförslag och kalkyler. Sköldebrand 
tvingades emellertid att uppskjuta förverkligandet av dessa planer på grund av sina bristande egna 
ekonomiska resurser.

Bolaget fortsatte sin rörelse i tidigare former jordbruket var den huvudsakliga verksamheten, 
kompletterad med kalkbränning och stenhuggeri.

Kammarherre Sköldebrand avled år 1882 och hans aktieinnehav uppdelades på barn och mågar. 
Tidtals var det svårt att ekonomiskt hålla ihop familjeföretaget.

En av mågarna, doktor Carl Nyström, fick år 1890 besök av en direktör Julius Frosell från 
cementfabriken vid Slemmestad i Norge. Denne hade tidigare även deltagit i startande av 
cementfabriken på Öland. Han ansåg att Hönsäter var en idealisk plats för anläggandet av en 
cementfabrik och erbjud sig ta hand om projektet. Han hade satt igång den norska fabriken och 
önskade nu lämna den.

Nyström tog upp saken i bolagets styrelse och fick sedan även bolagsstämman med sig. För planens 
förverkligande måste aktiekapitalet ökas till 900 000 kronor. Huvudparten av de nya aktierna inköptes 
av tvenne nya intressenter, friherre Carl Klingspor på Råbäck och greve Gilbert Hamilton på Hjelmsäter,
vilka båda tog plats i den utvidgade styrelsen.

I januari månad 1891 träffades avtal med direktör Frosell att ta hand om uppförandet av en 
anläggning för tillverkning av 60 000 tunnor (ca 10 000 ton) cement per år. Hela anläggningen med 
byggnader maskiner och järnvägsspår beräknades drag en kostnad av 294 000 kronor. 
Tillverkningsmetoden grundade sig på den s.k. ”torrmetoden”. Det finmalad kalkstensmjölet tillsattes 
med ca 15 % vatten och pressades till tegel, som brändes i upprättstående schaktugnar. Teglet maldes
därefter till cement. All eldning skulle ske med alunskiffer, som erhölls i samband med 
kalkstensbrytningen. Då eldningen med alunskiffer var arbetskrävande och skiffer tillgången 
otillräcklig, övergick man 1898 till eldning med stenkol under ångpannorna. Därmed fortsattes till 
1908, då hela anläggningen elektrifierades i samband med fabrikens ombyggnad och utvidgning.

Cementfabrinen stod färdig och sattes igång år 1892. Det året tillverkades 7 500 tunnor (1 275 ton) 
cement. Arbetare kunde anskaffas utan att särskilda arbetarbostäder behövdes byggas. Som bostäder 
förfogade man över en del av den s.k. kontorsbygganden vid Hönsäter s hamn ävensom några andra 
lägenheter. Styrelsen var dock av den åsikten att fasta arbetare borde anskaffas och senare en eller 
två arbetarbostäder uppföras i fabrikens närhet.

Direktör Frosell hade nu slutfört sitt uppdrag o h lämnade Hönsäter. Som förvaltare vid bolaget 
anställdes år 1892 Axel Stenbeck från Eds bruk. I årslön erhålla 3 5000 kronor med skyldighet att 
hålla kost för den ogifta kontorspersonalen. Samma år anställdes som driftledare vid cementfabriken 
ingenjör Otto Hillfors från Ölands Cementfabrik mot en årslön av 4 000 kronor.

Först år 1896 uppnåddes den planerade årstillverkningen av 60 000 tunnor cement sedan en ny och 
dubbelt så stor ångpanna anskaffats. Samtidigt började man tänka på ytterligare utökning av 
kapaciteten. Redan 1897 beslöts en tillbyggnad för 38 900 kronor. Tillbyggnaden bestod av en 
torkinrättning för råteglet, en s.k. ”darra”, en cementkvarn och två Schäfer-schaktugnar med 
byggnader. Därigenom beräknades cementtillverkningen kunna öka med ca 25 %. Året därpå byggdes 
ännu en Schäfer-ugn, cementmagasinet och ”darran” byggdes till och tre arbetarbostäder skulle 
uppföras, allt för 50 000 krono. I samanhanget infördes skiftarbete i fabriken med 12-timmars dag- 
och nattskift.

År 1906 beslöt man uppföra en 30 meter lång roterande ugn för bränning av cement, med byggnaden 
beräknades kosta 140 000 kronor. Året därpå anskaffades ytterligare en roterugn samt en rörkvarn för
100 000 kronor. Ugnarna levererades av firman F.L Smidth & Co i Köpenhamn och var de första i sitt 
slag i Sverige inom cementindustrin. Fabrikens årskapacitet ökades därmed till 250 000 fat (ca 42 000 
ton) cement.
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Under tiden hade åtskilliga försök gjorts att utnyttja avfallsprodukterna från den första fabriken, 
speciellt skifferaskan. År 1894 hade laboratorieingenjören J.F Lundh uppfunnit en metod att av skiffern
framställa en glasartad massa för tillverkning av olika föremål. Detta gav dock ej något synligt 
resultat. Det gjorde däremot ett av ingenjör Hillfors uttaget patent. År 1896 igångsattes nämligen 
enligt Hillfors metod tillverkning av tegel (palltegel), varvid råmaterialet var kalk och alunskiffer. 
Fabrikationen nedlades helt 1912, på grund av begränsad tillgång på råvara.

Hellekis Aktiebolag uppgår i Skånska Cementaktiebolaget

Disponent Hillfors besökte år 1912 AB Iföverken i Bromölla och träffade där bl.a. Skånska 
Cementaktiebolagets direktör Otto Nordensköld. Denna framkastade helt löst ett förslag om 
sammanläggning om sammanlggning av de två bolag, som de båda herrarna representerade. Efter 
hemkomsten framförde Hillfors förslaget till Hellekis Aktiebolags styrelseordförande greve Gilbert 
Hamilton. Denne tog med intresse upp saken och förhandlingar inleddes. Då de två företagens 
ekonomiska ställningar ansågs likvärdiga, överenskoms preliminärt om ett aktieutbyte i förhållandet 
1:. Avtalet uppgjordes i Göteborg, då man befarade att ett besök i Hellekis av Cementbolagets 
direktörer skulle ge anledning till rykten. Sammanslagningen motiverades med att de båda bolagen i 
vissa stycken kompletterade varandra fördelaktigt bl.a. genom fabrikernas geografiska lägen.

Sedan bolagsstämmorna var på sitt håll godkänt det preliminära avtalet ett faktum och fr.o.m. den 1 
januari 1913 övertog Cementbolaget rörelsen i Hellekis.

Det var en omfattande rörelse som Cementbolaget införlivat med sig. En rörelse, som utöver 
cementtillverkning omfattade betydande kalkbränning och stenhuggeri. Därtill kom sågverk och 
kvarnrörelse närmast såsom birörelse till ett omfattande jord- och skogsbruk i sju socknar på och 
omkring Kinnekulle.

Jordbruk och skogsbruk

Den totala jordarealen år 1912 uppgick till 2 420 har, varav 860 har åkerjord. Såväl jordbruk som 
skogsbruk har under Cementbolagets ledning förvaltats på ett synnerligen förnämligt sätt. Det 
nuvarande jordbruket kan utan tvekan kallas för ett mönsterjordbruk. I början av 1930-talet lät 
disponent Nils Danielsen uppföra nya tidsenliga ekonomibyggnader vid de fyra största gårdarna. 
Maskinparken moderniserades, en utveckling, som fortsatt under åren undan för undan.

Den största rationaliseringen skedde på 1950-talet under disponent H. Seb. Thams tid genom 
förvaltare Paul Olofsson. Driften av de enskilda gårdarna centraliserades då till största gården Högebo. 
Ladugården vid Högebo rymmer 160 mjölkkor och ca 30-talet kalvar. Ungdjuren för rekrytering och till 
slakt samlades till en början i de båda ladugårdarna vid Hönsäter och Gössäter, senare enbart till 
Hönsäter.

Mjölkladugården vid Högebo är högst modern. Den är bl.a. försedd med releasermjölkanläggning med 
kyltank för 6 000 liter mjölk samt augomadisk. En eldriven kraftfodervagn portionerar ut kraftfodret i 
förutbestämda mängder enligt givna procentsatser och styres automatiskt med tidur. Utgödsling sker 
med mekanisk anordning.

En mycket modern torkanläggning är nyligen uppförd vid Högebo. Den torkar 7,5 ton spannmål per 
timme. För torkning av foder finns en skulltork över ladugården. 

Av lantbruksmaskiner kan nämnas 7 traktorer, varav en fyrhjulsdriven, 2 självgående skördetröskor, en
såmaskin helt hydraulmanövrerad o h lastas direkt med lös spannmål på magasinet, slåtteraggregat 
m.m.

Tidigare utarrenderade gårdar och torp ha efter hand tagits under eget bruk. Trots den därigenom 
ökade bruksarealen har rationaliseringen kunna minska personalbehovet. Sålunda minskade antalet 
manstimmar per år från 94 000 från år 1948 till 26 000 år 1975. Sistnämnda redovisningsår var det 
sista före Skara Stiftsnämnda förvärv av bolagets egendomar.

Skogsbruket är även omfattande och rationellt. Tidigare sågades virket vid den under 1940-talet efter 
en brand återuppförda sågen vid Sjöråsän. Verksamheten blev nedlagd omkring 1950 och virket säljes 
därefter i huvudsak som timmer och massved.

Cementfabriken efter år 1913
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Sedan Cementbolaget år 1913 övertagit driften av Hellekis cementfabrik, fortsatte verksamheten där 
ungefär som förut. Den årliga cementkonsumtionen inom landet höll tämligen konstant fram till 1930-
talet. Då började ett kraftigt uppsving skönjas. Detta föranledde bl.a. beslut om uppförande av en ny 
cementfabrik i Hellekis efter nya och modernare principer. Man avsåg övergå från ”torr-” till 
”våtmetod” vid cementframställningen. Disponent Nils Danielsen, som 1928 blev platschef i Hellekis , 
var ansvarig för byggnationen. Han har i Teknisk Tidskrift 1932, häfte 29, utförligt redogjort för den 
nya fabriken. Här skall blott nämnas, att de två 95 m långa roteugnarna igångsattes åren 1932 och 
1936. De matades med slam, d.v.s. råmjöl av kalksten uppslammat i vatten. Bränslet utgjordes av 
malen kolstybb som blåstes in i ugnarna, vilka skulle hålla en temperatur av ca 1 500 grader. 

Den nya helt utbyggda anläggningen hade en beräknad årlig tillverkningskapacitet av ca 170 – 200 
000 ton cement.

Efter 20 år med ständigt ökande cementkonsumtion blev det nödvändigt att på nytt bygga om 
cementfabriken i Hellekis. Det allt högre bränslepriset hade lett tanken på att liksom i Amerika och 
Västtyskland m.fl. länder överge den s.k. ”våtmetoden” och återgå till den betydligt bränslesnålare 
”torrmetoden”, dock i en nu betydligt förbättrad form jämfört med 1920-talet. Dåvarande disponenten 
vid Hellekisförvaltningen, H. Seb. Tham, fick efter åtskilliga studieresor till Amerika och i Europa 
uppdraget att bygga den första moderna cementfabriken i Sverige enligt den nya ”torrmetoden”., Det 
tidigare råslammet ersattes därvid med s.k. granalier, små kulor, som innehöll endast ca 15 % vatten.

Förberedelser av olika slag för att möjliggöra en ökad tillverkningskapacitet hade vidtagits under åren 
omkring 1950. Sålunda hade större och modernare grävmaskiner anskaffats till kalkstensbrottet, där 
även ändrade sprängningsmetoder börjat tillämpas. I november 1947 togs en nybyggd truckväg 
mellan kalkstensbrott och cementfabrik i bruk för transport av kalkstenen med stora truckar i stället 
för de gamla stenvagnarna på décauvillespår. Vid fabriken hade en ny mekanisk verkstad med 
moderna maskiner inrättats. Ett bilpackeri med silos och packningsmaskiner för utlastning av cement i 
säckar per lastbil hade byggts. Senare bygges en lasthall för utlastning av cementsäckar per järnväg.

Den egentliga fabriksombyggnaden började med att de båda befintliga roterugnarna ombyggdes 1951 
från slam- till torrmetod enligt de s.k. Hoderbanksystemen. Ugnshuset blev tillbyggt för en ny ”torr-
ugn”, en s.k. Lepolugn, och en erforderlig granuleringsavdelning ävensom elfilter för råverket kom till 
stånd. Lepolugnen togs i bruk den 20 september 1952. Nämnda år byggdes en slamkvarn om till 
cementkvarn, och året därpå påbörjades ett nytt krossverk, som kom igång 1955. Vidar byggdes ett 
nytt järnvägspackeri med silos för utlastning av löscement och breddning av spåranläggningen å 
fabrikens bangård vidtogs. Detta senare som en följd av den breddning till normalspår, som SJ höll på 
med för bansträckan Håkantorp-Forshem-Gårdsjö, vilket i sin tur föranletts av cementfabrikens 
utbyggnad.

Den nya fabriken avsågs redan från början att som bränsle för ugnarna använda tjock eldningsolja. 
Alternativt skulle dock den tidigare kolstybbsmatningen kunna inkopplas vid tillfällen då koleldning på 
grund av bränslepriset ställde sig billigare i drift. Därefter anlades 1953 en oljetanksanläggning för 6 
000 kbm olja nära fabriken för att ett par år senare kompletteras med ytterligare två oljecisterner om 
vardera 12 000 kbm förlagda till det närliggande sanstensbrottet.

År 1954 beslöts utökning av fabriken med ytterligare en Lepolugn (ugn 4), som kunde tagas i bruk i 
slutet av år 1956. Den nya ugnen medförde en utbyggnad av ugnshuset och granuleringsavdelningen. 
Vidare anskaffades tvenne råkvarnar (4 och 5) vilka togos i drift 1955 resp. 1956. Sistnämnda år togs 
även en ny cementkvarn, Krupp-kvarn i bruk.

En ny rymlig och ändamålsenligt kontorsbyggnad blev färdig för inflyttning i juni 1956.

För att milda och helst helt eliminera ”dammningsbesvär” fårn den nya fabriken försågs råkvarnhuset 
1958 med en särskild skorsten och 1961 hade cementkvarnarna I och II försetts med 
dammfilterutrustning. Året därpå fick klinkeruttagen särskild avdammningsanordning. Elektrofilter 
installerades och togos i bruk 1966. Avdammningsanordning vid cementverket blev färdigt 1967. 
Slangfilter i granuleringsavdelningen blev klart 1968, då även elfilter för ugnarna 3 och 4 tillkom.

I det utbyggda skicket beräknades fabriken kunna tillverka 600 000 ton cement årligen. År 1965 
uppnåddes den hittills högsta årstillverkningen av 629 000 ton cementklinker.
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Även kalkstensbrottet, det s.k. Rödstensbrottet, moderniserades under åren för att kunna hålla jämna 
steg med utvecklingen på tillverkningsområdet. För att säkerställa stentillgången i brottet började man
1958 bygga tvenne tunnlar under den dåvarande landsvägen mot Lidköping. Därigenom skulle man 
även kunna bryta kalksten andra sidan vägen på det s.k. Rustsätersgärdet. Ett nytt brott blev också 
öppnat. För att komma åt den sten, som låg under och på sidorna om landsägen började man 1968 
projektera för en flyttning av landsägen högre upp och på andra sidan Rustsäters gård, så att man 
kunde koncentrera stenbrytningen till ett enda stenbrott, vilket ansågs mest rationellt. Så fick 
landsvägen från Hällekis till Medelplana en helt ny sträckning för en kostnad för Cementa av ca 1,2 
miljoner kronor. På tal om vägar så hade bolaget även byggt en ny genomfartsväg från Hönsäter till 
cementfabriken och därvid byggt på den gamla järnvägsbanken från kalkstensbrottet till 
cementfabriken. Den vägen blev färdig 1960.

I kalkstensbrottet byggdes 1959 en ny reparationsverkstad för brottets maskinpark och 1961 byggdes 
dessutom ett kallgarage.

Moderna grävmaskiner, ändrade sprängningsmetoder, omlagda stentransporter med maskinlastning 
m.fl. andra arbetsbesparande anordningar har givetvis medfört en kraftig personalminskning i 
kalkstensbrottet. År 1936 krävde arbetet i brottet ca 215 000 arbetstimmar, medan åtgången 1967 var
endast 75 000 timmar, trots en tredubbling av mängden utbruten kalksten.

Till sist endast några ord om cementindustrins sociala åtgärder och åtaganden. Hellekis Aktiebolag 
hade på sin tid efter bästa förmåga på många olika sätt sörjt de anställdas bästa, allt efter den tidens 
krav och tillgängliga resurser. Denna synnerligen lovvärda inriktning har tveklöst fortsatt under 
Cementbolagets regim. Beträffande olika åtgärder hänvisas här till boken Kinnekullebygd och däri 
införda redogörelse för uppkomst och utveckling av ”Hällekis Brukssamhälle”.

Men tiderna förändras snabbt. Samhällsservicen har övertagits av Götene kommun och Hällekis 
cementfabrik har avvecklats, förhoppningsvis för andra aktiviteter.

Samhällets invånare sätter nu sin lit och tilltro till den nybyggda Rockwoolfabriken i Hällekis. Samhället
kommer trots allt att överleva och även vidareutvecklas. Därom vittnar bl.a. ett icke föraktligt antal 
småvillor, som under de sista åren uppförts och uppföres.

Körehjälp

Det fanns någonting förr, som kallades körehjälp. Den förekom i egentlig mening, när någon t. Ex. 
hade köpt en gammal stuga, som skulle flyttas till en annan plats. Då måste stugan först rivas, innan 
den kunde forslas till den nya byggplatsen. Hjälparna måste då komma på en gång på morgonen och 
börja rivningen. Timret fick inte ligga kvar över natten, ty då kunde någon komma och ta en klamp 
eller en bräda. Allt måste köras iväg samma dag till sitt nya ställe. Då ställdes till med kalas. Annan 
betalning förekom ej. I ett sådant här fall skulle hjälparna ha mat och brännvin. – Vid mindre hjälper 
blev det mestadels bara brännvin.

Om sen hjälparna skulle bygga upp stugan igen, var det en viss ritual för trakteringen.

När de första stockarna var lagda: fot-trät, skulle hjälparna ha s.k. ”knäppekanna”. Somliga bjöd 
knäppekanna, när de gjorde det första ”omla´t” över fönstret, d.v.s. de lade stocken, som skulle ligga 
över fönstret. När så sidorna var färdiga, då var den ”jamsvägg”: då skulle de ha kalas. Därnäst kom 
”ryggåskanna”, när ryggåsstocken lades. Detta var ryggåsekalaset, som motsvaras av taglagsfesten nu
för tiden. Men någon krans hängdes ej upp då. Den seden infördes troligen här i bygden först på 1900-
talet. Om inte värden kunde bjuda på mat, så fick byggarna en kanna brännvin.

Om det var en dagsverkare, som skulle bygga en stuga, så fick också han körehjälp. Hade bönderna 
skog, så fick han en stock också. Det kunde hända, att den som fick körehjälpen, utom fägnad fick 
göra något dagsverk hos bonden för stocken. Men det var visst inte alltid, som det krävdes ersättning 
för stocken. Ibland, när någon ville sätta upp en stuga, talade han med bönderna, och då kom de med 
ett lass stockar till skänks. Men brännvin måste han ha hemma. I regel blev det nog kaffegök och inte 
något kalas.

Körehjälpen kunde innebära mycket stor betydelse för framtiden för den, som fick den. Det var 
nämligen så, att dagsverkare, som bodde i markägarens stugah, hade skyldighet att utföra alla sina 
dagsverken åt denne ägare, ifall han så önskade. Detta utgjorde ett ibland kännbart band. – Men om 
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dagsverkaren själv rådde om stugan, räckte det med att han gjorde vissa årliga dagsverken i hyra för 
”husaplatsen”. I övrigt fick han själv välja, var han ville utföra dagsverken.

Körehjälp förekom även i andra fall än vid stugbyggen. Frans i Rakås, kalkbrännare på Råbäck, född 
1965 har berättat livfullt om körehjälpen. ”Dä va te fara ut å hjälpa folket köra i skogen. Di lejde 
varann, bönnera, å körde hem ifrå skoga. Dä va timmer å ved å massetal me ski å staver te ski-hagen.
Di skica ut bå, att di sulle komma å hjälpa, om di hade ti, å bönnera hjälpte varann på dä vise. Då ble 
de redit kalas, men inte betalning”.

Sådana hjälpsama körehjälp har förekommit långt senare. Carl August Funke, f.d. tegelarbetare och 
kalkbrännare på Hönsäter, senare torpare på Sjöberget, född 1867 hade varit med om att ge körehjälp
åt snickaren i Friheten, vars stuga brann ner 1915.

Många brukade ställa till med körehjälp tjugondedag Knut, om de behövde få hem ved. Då bjöds mest 
på kaffe. Men om hjälparna kört flera lass, bjöd man på mat. Om man bad om en timmerstock från var
och en av grannarna, kanske inte alla kom med den på samma dag, utan de kom körandes ”när di 
hinde”.

Den slutsatsen torde vara riktig, att det förr rådde en stark gemenskap människor emellan, en känsla, 
som förvisso inte var betingad enbart av en väntad sup eller kaffegök.

Arthur Andersson
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En vräkning som ej blev av

Under fru Märta Tamm-Götlinds upptecknarfärder på Kinnekulle under 1940-talet, kom hon bland 
andra i kontakt med några utomordentligt kunniga stenhuggare. Mänga lämnade högst värdefulla 
bidrag till kännedom om den intressanta för Kinnekulle speciella stenhuggarkulturen. Dessa gamla 
stenhuggare höll redan då på att dö ut. En av de bästa meddelarna ansåg hon var den gamle 
stenhuggaren Anders Wilhelm Törn i Österplana, född 29 september 1869. Denne yttrade i augusti 
1951 följande vemodiga ord:

”Stenhuggare är nu bara några stycken. Förr hade de beröm för att de var så skickliga. De fick arbeta 
med blommor och ekorrar och andra figurer i rödbrun kalksten för stora hus i Stockholm, för 
balkongerna och annat. Det var roligare att öva sig och lära sig förr. De fick se på ritningar, både 
huvudritningar och detaljritningar. Då visste de precis hur det  skulle sitta. Då var det ”könst” (konst).

Anders Wilhelms far var stenhuggaren Per Törn (1835-1890) och modern hette Greta Cajsa 
Andersdotter (1842-1894). Hans farfar som soldaten och stenhuggaren Jonas Törn, född i Floby, 
(1790-1869). Som soldat fram till 1848 bodde han i soldatbostället Klefven, som låg ca 100 m, norr 
om den uppe på kleven på kartan utmärkta ovalformiga figuren väster om Törnsäter Sörgården. 
Farmodern hette Anna Greta Magnidotter från Gudhem (1791-1861). Morfadern hette Anders Larsson 
från Prästäng under lockgården, senare torpare i Träsäter, till sist boende i Lugnet, en stuga, som han 
byggt strax väster om Träsäter. Mormodern hette Stina Grönkvist från Klockarebolet (1810-?), hon var 
dotter till klockaren i Österplana Lars Månsson Grönkvist (1780-1835).

Anders Wilhelms barndomshem var en liten primitiv stuga, som även den fått namnet Klefven. Den låg
dock ej vid Törnsäter utan strax nedanför ”Skagakleven”. Den räknades då till Öpsterplana socken men
bildade liksom ett inhack i Fullösa sockens område på östra sidan landsvägen mot Törnsäter, ett par 
hundra m söder om Vässäter Kroksgården.

Förmodligen hade Anders Wilhelms farfar Jonas byggt stugan, när han slutade som soldat och fick 
lämna soldatbostället. Anders Wilhelms far betalte en årligt tomthyra av 5 kronor till Hellekisbolaget 
för den omkring 200 kvm stora tomten. 

Vid ett styrelsesammanträde i Hellekisbolaget år 1884 hade bestämts att en del egna hus på bolagets 
mark skulle bort. Bakom detta beslut låg förmodligen en rädsla från bolagets sida att på grund av då 
gällande fattigvårdslag möjligen komma att tvingas ta hand om där boende familjers försörjning. Flera 
personer fick ansöka om vräkning samt borttagandet av husen, däribland stenhuggaren i Klefven. 
Disponent Fredrik Skjöldebrand hade vänt sig till Kungl. Befallningshavande om hjälp med vräkningen.

För Törns far var läget det, att en bonde i Fullösa socken ägde marken på båda sidor kring Kleven. 
Stället var också upptaget på bondens karta. Tydligen hade någon lantmätare i äldre tid gjort fel i 
gränsdragningen. Kartan uppvisades och Kungl. Befallningshavande meddelade Skjöldebrand att 
vräkning icke kunde verkställas.

Skjöldebrand kom då själv till stenhuggarhemmet och berättade att stugan skulle få stå kvar. Tomten 
överfördes till Fullösa socken och i fortsättningen betaltes de 5 kronorna i arrende till markägaren, 
bonden Torsten Magnusson.

I början av 1890-talet fick stället friköpas. Det kallas numera Fribacken och fastigheten Vässäter 1:9.

Då hade emellertid fadern Per Törn redan flyttat därifrån. Han hade år 1889 övertagit torpet Gömmet 
efter sin broder Johannes. Denna stuga finns ännu kvar och kom senare att bli Gösta Thors 
föräldrahem. Numera är den verkmästarebostad vid Thorsbergs Stenhuggeri.

Arthur Andersson
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Det första utsiktstornet på Kinnekulle

När utsiktstornet av år 1983 på Kinnekulle invigdes, framkom det att det var det tredje utsiktstornet 
där. Det första hade raserats av en storm år 1741.

Det första utsiktstorpet var i alla avseenden ytterligt anspråkslöst i jämförelse med de två 
efterföljande. Endast mycket välvilligt kan det kallas för utsiktstorn. I folkmun kallades det ”Apehus”. 
Varav det namnet härleder sig kan man i dag endast gissa sig till. Turism i nutida mening förekom 
naturligtvis inte i början av 1700-talet. Om någon då satt där uppe och tittade på utsikten, tyckte nog 
allmogen att de bara satt dar uppe och ”apade sig”.

Byggnadens verkliga namn var Mariehus, uppkallat efter upphovsmannen, som var en kvinna. 
Dåvarande ägarinna till Hjelmäster, fru Maria Catharina von Nackreij, lät nämligen uppföra huset 
förmodligen på 1730-talet efter förste makens död. Hon hade gift sig första gången 1718 med Magnus 
Roos till Hjelmsäter (f 1686 d 1730) och andra gången med överstelöjtnanten Berndt Vilhelm 
Brummer, som dog 1746. Själv dog hon 1771 och Hjelmsäter köptes då av Råbäcks ägare 
landshövdingen friherre Jacob Constantin Fock.

Efter denna lilla släktkrönika återvänder vi till byggnaden Mariehus på Kinnekulles torpp, där tidigare 
vårdkasar brunnit sedan sekler tillbaka för att vägleda sjöfarande på Vänern. I stället för den då 
befintliga vårdkasen lät fru Nackreij uppföra den lilla byggnaden Mariehus. Den skulle tjäna som 
viloplats för henne själv och för de av hennes gäster, som ville besöka Kinnekulle och från dess torp 
uppleva en vidsträckt och bedårande utsikt. Där fanns på den tiden ingen skymmande barrskog och för
utsiktens skull behövdes därför ej något liknande dagens utsiktstorn.

Nej, Mariehus var närmast att likna vid ett lusthus med vilbänkar i. Till formen var det åtta-kantigt och
det saknade både fönster och dörrar. Överst pryddes det åtta-kantiga spetstaket av en liten tornspira. 
Något utsiktstorn i vår mening var det sålunda inte fråga om, då man i alla fall kunde njuta av en ej 
mindre vidsträckt utsikt.

Som bekant kan vår- och höststormar då och då även hemsöka Kinnekulle. En sådan våldsam storm 
inträffade natten före påskdagen år 1741. Stormen svepte med oerhörd kraft fram över Kinnekulle 
kala hjässa. Det dörr- och fönsterlösa lusthuset Mariehus formligen lyftes bort av orkanen och slogs i 
spillror med dunder och brak.

Det skulle dröja nästa exakt 150 år innan Kinnekulle åter fick ett utsiktstorn, den gången av helt andra
dimensioner. Det tornet brann ner 100 år senare och har nu ersatts av en kopia av detsamma.
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När barnjungfrun på Råbäck gifte sig

År 1870 gifte sig friherre Carl Klinspor (1847-1911) med friherrinnan Louise Silfverschöld (1859-1934) 
från Koberg. När sonen Wilhelm (1880-1963) var ett år gammal anställdes en barnsköterska, som 
utom barnskötseln skulle ha hand om all tvätt. Barnsköterskan kom från Göteborg och hette Augusta 
Larsdotter född 1857. Hon kom att bli mycket uppskattad och avhållen av Herrskapet, vilket framgår 
av det följande.

Augusta ville 1886 gifta sig med skepparen och sedermera kalkförmannen Carl Andersson, född 1865. 
Denne var son till mjölnaren i Sågersta kvar, Anders Larsson, som före folkskolans tid varit 
ambulerande skollärare på Kålland.

Familjen Klingspor hade helst sett att Augusta stannat kvar i sin tjänst. Man fick henne också att 
stanna ända till bröllopet, som ägde rum i november månad. Av Herrskapet fick Augusta 50 kronor i 
bröllopsgåva och dessutom bekostade de bröllopet, en fest som pågick i tre dagar.

En sömmerska sydde den svarta klänningen åt gruden. En annan sömmerska, som bodde i 
grindstugan, sydde också en del kläder åt bruden. Unga fröken Silfverschöld, som för övrigt också 
hette Augusta, band myrtenkronan.

Brudens mor bodde i Göteborg och brudgummens mor var död. Därför kom bröllopet att så hos 
brudgummens far och syster i Sågersta. Ett par töser klädde bruden och ett par andra vänner till 
brudparet fungerade som värdfolk. 

På den tiden var det inte så vanligt med kyrkbröllop. Brudparet vigdes därför i prästgården i 
Medelplana, lördagen den 6 november 1886, dit de skjutsades i herrskapsvagnen med 
herrgårdshästarna. Fyra äldre män följde med som vittnen.

Förutom den svarta klänningen och myrtenkronan bar bruden kängor på fötterna. Hon var dessutom 
ovanligt väl klädd. Hon hade en särk av fint linne och byxor. Det senare ett plagg, som enligt Augusta 
trodde, hennes mor och mormor aldrig haft på sig. I hemmet som barn hade hon själv heller aldrig 
haft byxor.

I utstyrsel hade hon sex stycken underkjolar, tre yllekjolar och flanellkjolar. Vitsömmerskan i 
grindstugan hade hjälpt henne att sy lakan och sticka täcke. Sedan fick Augusta själv sticka täcke som
gift.

Av brudgummen fick bruden en psalmbok, tryckt med fin tysk stil 1883. Pärmen var klädd med 
sammet med ett förgyllt kors på, den var fin med guldsnitt och kors som knäppe.

När brudparet kom från prästgården, kom en spelman och mötte dem långt upp i skogen. Middagen 
var färdig.

Det bjöds på fruktsoppa, kött och fiskpudding, öl och brännvin. ”Måtro då var han gla´r”, sa Augusta 
om brudgummen. ”Men de va min fasa!”

På kvällen dansade man. Alla skulle dansa med bruden och ge danspengar. De dansande gav olika 
mycket från 25 öre till 5 kronor. Augusta fick mycket pengar, för det var så många skeppare, som var 
med. De betalte spelemännen och samlade ihop pengar till bruden och brudgummen. Man dansade 
hela natten. Danserna var: ”polske å vals å polkett å mazurka i turer. Polske dansade di bäst. De neg 
inte. Allihopa dansa, di gamla gummorna med. Di hade kjolar så via, så di slog mot väggera”.

Gubbarna var på bröllopet klädda i vadmal och stövlar. En gubbe, som dansade bra, hade stora 
”krögstöval” på sig, men det gick bra ända. Augusta hade roligt fast själv dansade hon inte så 
skickligt, ty hennes föräldrar hade uppfostrat henne strängt.

Det var som sagt bröllop i dagarna tre. De två sista dagarna åt man, pratade ”å sköja”, men dansade 
mindre.

I äktenskapet föddes fem barn, varav tre flickor och två pojkar. Den yngste av dem, Isidor Andersson 
född 1899 blev prickhållare i Hönsäters hamn under en lång följd av år. Han bor nu i egen villa i 
Sjösäter.
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Det var ej underligt att det var många skeppare med på bröllopet. Sågersta ligger ju nära Råbäcks 
hamn och på 80-talet var hamnen merändels full av skutor och vita segel. Man transporterade kalk och
sten sjövägen, då järnvägen ännu ej kommit till och så var det ju en skeppare som gifte sig.
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Augusta Lidbeck på Storängen

Augusta var född 1853, hennes far hette Olof Larsson, född på Koberg 1812. Han var murare på 
Råbäck. Där skötte han all slags murning, lagade hus och var med när de byggde ladugårdar m.m.

För detta hade han ett torp på Råbäck. Tre dagar i veckan ålåg det honom att arbeta på herrgården för
torpet, och tre dagar för halv stad.

Då fadern var borta från torpet all vardagar iveckan, måste de hålla dräng. Om en dräng på den tiden 
hade 100 kr i årslön, så var det stort. För att få in pengar till drängens lön fick de ”föa opp en oxe eller
kalv å fara te stan å sälja t drängalöna”.

”Mor, hon feck mest sköta torpet. Då far var borta å mura, geck drängen vareveli da på herrgårn. Vi 
feck göra kvinnsdagsverken på de vise, att vi feck gör ahjälpedar:  i feck städa. Å så feck vi spinning, 
lin eller blåner, 5 skålpund ettdera slaget”. (1 skålpund = 425 gram)

I torpet hade de 5-6 får, 3-4 kor och ibland en oxe. Vid plöjning satte de ihop en ko och en oxe. ”Men 
en feck ju mest vära två. Den ene feck hålla i töm, den andre hålla i plogen”.

Augusta hade en syster och en bror. Hon var själv den yngsta av syskonen. Systern dog i smittkoppor 
annandag jul 1868.

De andra kunde ”få en snäver aét, (=en släng av sjukan). ,em de geck över”.

Som barn fick Augusta gå på herrgården och rensa rovor. De fick då 10 öre tunnan för färdig rovskörd.
För denna lön hade de fått lov att rensa landen, gallra och ta upp rovorna, ”kålla av” dem och plocka 
dem i vagnarna, så att de var färdiga att köra från åkern. Det gick fem tunnor i vagnen, och då blev 
det hela 50 öre.

För denna taxa tjänande flickan ett år 13:25 kronor. Hon var då tretton år gammal, alltså 1866. Det 
var en stor summa för barnet, men så låg det också ett oerhört och intensivt arbete bakom denna 
prestation. Hon hade allt noga uträknat på en lapp och gick stolt och glad med den till inspektorn för 
att få sin lön.

En gammal ”spektór” som de hade då på Råbäck försökte pröva om hon verkligen kunde räkna rätt, 
men hon fick till sist ut sina 13 kronor och 25 öre.

När Augusta med stor glädje berättade detta minne för fru Märta Tamm-Götlinda år 1940, lade hon till 
att ”nu betalas 25 kronor för ett halvt tunnland rovor och kålrötter: rensning och hackning en gång. 
Och sedan ytterligare 25 kronor vid upptagningen och avkålningen.

Far gick i byxor i vadmal och förskinn- Det var vanlig arbetsklädsel på den tiden. I rovlandet på 
gärdena gick man i träfofflor. Manfolket hade annars mest stövlar.

Som barn hade Augusta aldrig byxor – Det brukades inte då.

En gång i rätt sen tid kom en gumma fram till greve Gilbert Hamilton på Blomberg och sökte plats på 
herrgården för sin dotter. ”Byxor, de har ho intea”, sa gumman, ”men de kanske ho sulle ha?”

De hade istället stubbkjol. Augusta angav, att den var stickad med blånor. Vid vissa månadstillfället läg
man i underkjolen. De snodde också om tygstycken och satte på sig.

När Augusta gick och läste, hade hon, när hon ”läste för församlingen”, det vill säga vid 
konfirmationen, en mörk men ny blommig klänning i brun bottenfärg med vita eller svarta fläckar 
(kanske var det prickar). Den dagen fick de ha på sig, vad de ville. Men när de gick till nattvarden, 
hade de svarta klänningar med vita krås om halsen.

Modern, som var född i Medelplana 1816, ägde tre stycken små fina sidenmössor, men Augusta såg 
henne aldrig begagna dem. De hade nog tillhört mormodern. En av dem var slät, svart, men de andra 
hade blå botten med broderier i många färger. ”Det hade allt vari sidenband eller rosett på dom”, sa 
Augusta. Barnen fick leka med dem, och banken torde ha gått till hårband.

Torparen – fadern dog 1869. Då bar både hustrun och dottern som sorgkläder vitt huvudkläde med 
breda fållar. Därtill hade de vitt rynkat förkläde med långa band. ”Nära släktingar va så klädda, om de 
va så, att di hade´t”.
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När fadern dog, var alltså Augustas syster död. Brodern var gift. Mor slutade genast med torpet och 
sålde av. Hon och Augusta fick bo i ”ena stöva”. ”Spektórn va så hyggli, så de feck ta ena ko å ha på 
harrgårn”.

Augusta kunde inte minnas, att modern hade några skyldigheter som änka. När hon själv gift sig vid 
knappa 20 år, tog hon modern hem till sig
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Ett levandsöde

Beata Sofia Hasselberg föddes i Norra Vånga den 10 maj 1835. Hon var enda dottern till den förste 
skolläraren vid Possiska Lancasterskolan i Hellekis, Johan Andersson Hasselberg, född i Leksberg 9 juli 
1803 och dennes hustru Eva Pehrsdotter, född i Hassle 17 maj 1796. Dottern Sofia blev ambulerande 
lärare liksom fadern och liksom denne utan avlagd examen. Fadern hade år 1832 enligt egen utsago 
anställts av fröken Louise Posse som lärare vid Lancasterskolan, som var inrymd i det tegelhus, som 
nu ägs av Kinnekulle Hembygdsförening. Att skolan var en Lancasterskola framgår av ett 
sockenprotokoll av år 1835. Skolan var emellertid i gång endast under sommarmånaderna juni-
september. Under årets övriga månader var Johan Hasselberg lärare på andra orter. Så var han 1833 i 
Karlsborg, där sonen Anders Gustaf föddes nyårsdagen 1835 var han i Vånga, där dottern Beata Sofia 
föddes.

När skolan i Hellekis varit ingång ett par år skrev fröken Louise Posse den 15 februari 1834 sitt 
testamentariska förodnande. Enligt detta skulle en ny och betydligt större skolbyggnad av trä 
uppföras. Den skulle rymma 80 skolbarn och bära namnet ”Possiska Lancasterskolan” till minne av 
hennes släkt. Den dåvarandeskjolan i stenhuset kallades för ”Lovise-skolan”. Testamentet öppnades vid
fröken Posses död 1841. Emellertid skulle det dröja ett 10-tal år, innan testamentet förverkligades.

En systerdotters dotter till fröken Posse, Maria Lovisa Ramsay, gifte sig 1850 med löjtnanten Axel 
Melcer von Arbin. Dessa satte ingång med uppförandet av skolan, som stod färdig att ta emot de 
första eleverna år 1854.

Den gamla ”Lovise-skolan” blev nu lärarebostad och makarna Hasselberg flyttade in där för Skövde. På
så sätt blevo de för första gången skrivna i Medelplana församling, trots att Hasselberg då varit lärare 
där i 22 år.

Som ung var Hasselberg säkerligen en duktig lärare, men när han blev äldre, fick han svårt att 
upprätthålla disciplinen. Dessutom var hanofta allvarligt sjuk. Då fick dottern Sofia komma hem och 
vikariera för honom. Sålunda kom hon en gång från Hova, en annan gång från Lidköping, innan hon 
gifte sig och stannade hemma för gott.

Hon gifte sig den 15 april 1864 med stenhuggare Johannes Pettersson Nordberg. Hans föräldrar voro 
torpare Petter Johansson i Nolhagen och dennes hustru Maja Jonsdotter från Lilla Tomten även kallad 
Skräddaretomten i Österplana. Efter giftermålet flyttade Johannes och Sofia till den röda stugan vid 
Hellekis hamn, då Johannes arbetade vid Hellekis Stenhuggeri. Där föddes dottern Albertina Elisabeth 
den 1 mars 1865 och sonen Emanuel den 25 mars §1867.

Åren 1867 och 1868 var det en livlig rörelse i sandstensbrottet vid hellekis hamn. Stenhuggeriet hade 
fått en stor order på huggna sandstensblock till restaurering av Skara Domkyrka. För att få ordern 
leveransfärdig i tid hade man måst skicka efter några skickliga stenhuggare från Skåne, vilka därnere 
utförde liknande stenhuggeriarbeten för Lunds Domkyrka.

Dessa stenhuggare blevo arbetskamrater till Johannes Nordberg. När de efter slutfört arbete i Hellekis 
skulle återvända hem, hade de övertalat Johannes att ta familjen med sig och följa med dem till Lund, 
där det fanns gott om arbete vid Lunds Domkyrka.

Så kom det sig att Johannes Nordberg den 3 november 1868 fick anställning som stenhuggare vid 
restaureringen av Lunds Domkyrka.

I juli månad året därpå lämnade Nordberg Lund med hustru och barn. Mannen arbetade på olika 
ställen i sitt yrke och hustrun och barnen flyttade till släktningar på Kinnekulle. Hustrun hade ett par 
månader tidigare fött familjens tredje barn, sonen Gustaf Alfred, född i Lund den 17 maj 1869.

Hösten 1871 köpte Nordberg en fastighet i Klyftamon. Förmodligen hade han tänkt sig att familjen 
skulle återförenas och bosätta sig där. Men då hade hustrun Sofia redan för att kunna försörja sig och 
barnen tagit tjänst i Eggby som lärare och så sålde Nordberg åter fastigheten i Klytamon.

I slutet av november 1871 erhöll Nordberg anställning som stenhuggare hos lantbrukare Kjellberg i 
Ulunda vid Varnhem fram till 1 oktober 1872. Då begav han sig på Kjellbergs begäran till trakten av 
Skövde och arbetade där någon tid, varefter han återvände till Kjellberg. I denna tjänst var han ännu 
1873 då det hände saker och ting.
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Hustrun Sofia bodde kvar i Eggby. Hon hade dock måst sluta läaretjänsten då hon den 27 juni 1872 
födde familjens fjärde barn, dottern Hulda Augusta. Mannen bidrog tydligen inte till familjens 
försörjning och därför hade Sofia tvingats vända sig till Eggby församlig och be om hjälp, som hon 
också fick.

När familjen Nordberg flyttade till Lund, hade man inte tagit ut något flyttningsbetyg från Medelplana, 
där sålunda familjen fortfarande var skriven. Eggby församling ansåg sig inte underhållsskyldig för de 
penningar man hjälpt Sofia med utan skickade en räkning på sina utlägg till Medelplana församling. Då
familjen Nordberg vid avflyttningen till Lund bodde inom Hellekis rote, överlämnande  räkningen till 
kammarherren Carl Skjöldebrand på Hellekis.

Skjöldebrand var inte bara en mycket ekonomisk man utan höll även sträng på lag och ordning. Då 
familjen Nordberg ej bott inom hans rote de senaste fem åren, så ansåg han sig inte betalningsskyldig 
utan skickade räkningen till Domkapitlet i Lund där han ansåg att Nordberg med familj bodde ha blivit 
skriven redan 1868. Fattigvårdsstyrelsen i Lund protesterade mot detta synsätt och skickade tillbaka 
räkningen.

Medelplana Fattigvårdsstyrelse (läs: Skjöldebrand) sökte då genom Kongl. Befallningshavande i 
Skaraborgs län få fastslaget att Lund vore familjen Nordbergs rätta hemvist. Utslaget föll den 3 januari
1873 till Medelplanas nackdel.

Då vände sig Skjöldebrand till Rikets Kammarrätt med överklagande av nämnda beslut, som enligt 
hans mening var felaktigt och orättfärdigt.

I svarsinlaga till Kammarrätten framhöll Fattigvårdsstyrelsen i Lund att Johannes Nordberg, enligt vad 
handlingarna utvisa, icke så lång tid vistats här i staden att han enligt gällande fattigvårdsförodning 
härstädes förvärvat hemordsrätt – även om han, vilket Fattigvårdsstyrlsen bestrider, bort 
mantalsskrivas i Lund”.

Kammarrätten avslog Medelplana församlings överklagande och fastställde Kongl. Befallningshavandes 
utslag.

Men skam den som ger sig. Kammarherre Skjöldebrand skrev en längre inlaga till vår ”Stormägtigaste 
Allernådigaste Konung”. Skrivelsen slutade med följande:

”På grund av vad sålunda blivit i underdånighet andraget vågar Medelplana sockens Fattigvårdsstyrelse
i underdånighet yrka att Eders Konl. Maj:t måtte med upphävande av Kongl. Kammar Rättens 
överklagade utslag förklara Medelplana socken icke vara hustru Nordbergs och hennes barns rätta 
försörjningsort och till följd därav befria fattigvårdsstyrelsen från att utgiva den gottgörelse till Eggby 
sockens fattigvårdsstyrlse samt den ersättning för kostnaderna i målet, vartill Medelplana sockens 
fattigvårdsstylse genom det överklagande utslaget känts skyldig”.

Hur det kungliga utslaget blev har ej undersökts, men det tode knappast råda något tvivel om att 
kammarherre Skjöldebrand själv fick betala räkningen till Eggby ävensom alla kostnader i målet jämte 
hemforsling från Eggby av hustru Nordberg och hennes barn.

I början av år 1876 kom hela familjen Nordberg till Hönsäter, där mannen nu fått arbete. Familjen fick 
bo i en liten stuga, som då kallades Wennerlindstorp nr 1, senare ”Nattvaktens”. Här föddes ytterligre 
två barn, dottern emma Christina den 10 mars 1876 och dottern Selma den 5 november 1879.

Johannes Nordberg dog den 19 januari 1882 endast 43 år gammal. Så stod hustru Sofia åter som 
ensam familjeförsörjare, nu för fem små barn. Äldsta dottern Albertina Elisabeth hade redan året förut 
tagit tjänst i Forshem. Den äldste son Emanuel, som då var 17 år, tog strax efter faderns död tjänst i 
Fullösa. Sonen Gustaf Alfred, som var född i Lund, begav sig 1885 till sjöss men återvände och gifte 
sig i Fullösa 1890. Dottern Hulda Augusta lämnade hemmet 1891 och flyttade till Fullösa. När dottern 
Emma Christina blev 17 år, tog hon 1893 tjänst i Göteborg. Yngsta dottern Selma, som var 1 år när 
fadern dog, stannade kvar i hemmet även efter moderns död.

Dottern Hulda Augusta gifte sig den 27 oktober 1895 med cementarbetaren Carl Wilhelm Carlsson, 
född i Längjum den 26 februari 1871. Därigenom blev hon åter bosatt i Hönsäter. Hennes sondotter är 
gift och numera bosatt i Sjösäter.
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Historien om ströskeden från 1877

Under sina upptecknarfärder på Kinnekulle i början av 1940-talet träffande fru Tamm-Götlind en 
kyrkoherdefru från Trollhättan, Alma Sterner. Hon var född 1888 på Trilleholms gård utan Mariestad. 
Hennes man kyrkoherden hade sina rötter i Forshem, då hans fader Gustaf Andersson och dennes bror
på 1870-80 talen ägde Helledals gård. Av denna anledning berättade en gammal gumma från Helledal 
ett ungdomsminne för fru Sterner, levande och drastiskt. 

Gumman hette Mathilda, född 1862 hennes far var torpare under Helledal. Modern var död och fadern 
gifte om sig med köksan i Forshems komministergård, där pastor Melin var präst dä. Det hon 
berättade tilldrog sig då Mathilda var 15 år, alltså 1877.

”Stuvmor va ena möe bra mänska. Varenda sönda geck ho te körka, å då ble vi öfta inbjönna te 
komministern, kan veta, ettersom mor mi hade vart pija där. Å så va de en sönda, när mor å ja va i 
körka, så kom prästafrua, - fru Melin hette ho för resten – å bjö mor mi in på medda. Å ta me dej 
tösa, sa´ho

Å där feck vi gå in i saln å sätta oss å äta- Å då feck vi först ena så levande go kalvastek, å ätter de 
feck vi haversöppa me svesken i (sviskon). Å prästafrua, ho hade en brorsön där, som sölle bli 
mantmätare, en okrestelit finer å granner kär.

Å så, kan veta, när`a hade vurt framme å ta´t me haversöppa å satt me ve ett lita bord å sölle äta, så
kom den där onge, fine kärn te me me ena sockerskål i näven, å i den va de ena ski, som de va höl i, å
så saie han: ”Sa de vära” sae han. Å så to han skia å röste me´na vöer tallriken, å så kom de fullt me 
socker u de där små höla över söppa.

Å sen på hösta, kan frua täna, så sölle de bli skördekalas på harrgåln, å då va alla unnehavande 
ditjönna: attan törpare me käringer å unga –

Å där va ett kalas, sa ja sega! Där va ett smörgås bol, så fast de ä så länge sen, så kan ja se för me 
étän. – Om ja sa räkna opp nået utå ét, så va de sell uttå alla di sörter å köttbulla å fårakörv  å 
kalvalever å kokta ägg å spekeskinka.

Å sen va de kalvastek å peteter å te åtterrätt va de en levandes go risgrynsgröt. Å förresten va de så 
levandes gött alltihopa, så ja kan allri glömma´t.

Men då sa ja tala om för frun, att på borde sto de fira skåler me socker i. Å ströskier va de i alla fira. 
Men di däre törpara, kan veta, när de geck fram te bort (bordet) å to se greöt – de hade ju allri sett 
nöcka strö-skica, nöen å döm. Di geck bara fram te bort å to skiera och vräkte på.  – Men då, måtro, 
geck ja fram! Å ställde mek ve bort å tok ena ski me socker i å löfte på ´na högt i värt (vädret) å röste
på ´na över min grötatallerek, så alla sulle få se, hur-le sulle gå te. Å ja sa sega frua, att törpera å 
käringerna å unga bleja (bliga) på me! – Hi, hi, hi, hi - - ja feck lära döm jak, hu-le sulle gå te!.
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Hästaflotten och hans yrke 

”Hästaflotte” eller enbart ”flotte” var under förra århundradet och tidigare det värsta skällsord man 
kunde hitta på. ”Flotte” kommer av ordet flå och hästaflotte användes om hästslaktaren. Han kallades 
ibland också flåare, skinnare, flåbuse eller rackare. Det sistnämnda var kanske jämte flotte det mest 
vanlig. Denne skulle inte bara avliva en gammal uttjänt hästkrake, han skulle dessutom flå den och 
gräva ned den i jorden. Hästskött ansågs oätbart. Åt man av det, så bragt det olycka med sig. För 
hästen var ett heligt djur eller som en gammal gumma en gång uttryckte det: ”Hästen står närmast 
människan”.

I Husaby kyrka finns i koret i den södra väggen ett smalt fönster. I gamla tider skulle prästen genom 
det fönstret ta emot bikt och dela ut nattvard till dem, som inte fick träda in i Guds hus utan avlösning.
Det var de, som skulle avrättas och andra ”orena”. Den gamle kyrkvaktmästaren var övertygad om att 
hästaflotten också hört till dess ”orena”. På frågan varför man så föraktat hästslaktaren, svarade 
kyrkvaktmästaren, att förr i världen på hedningarnas tid hade man offrat hästar till gudarna och därför
skulle man sedan inte använda deras kött. Men skinnet kunde man använda.

Hästaflotten var långt in i vår tid ansedd för att vara en väldigt dålig människa. Han fick inte äta 
tillsammans med andra. Tallriken, som han ätit på slogs sönder. Kniven som han stuckit hästen med, 
grävdes ner. På Hönsäter slaktades grevens hästar av en flott uppe på furbacken vid Alunbruket. 
Gamle Manne Wikström född 1854 har berättat: ”Där fick hästeskröva ligga om vintern för att närra dit
räva” På våren grävde ner det. I skolan mobbades hästaflottens barn av de andra barnen. De hade 
uppfostrats att sky flottens barn. En flotte fick man inte ta i hand.

Under 1700-talets senare hälft ägdes Råbäcks egendom av landshövdingen, friherre Jakob Konstantin 
Fock. En häst på Råbäck kom en gång till skada och måste skyndsamt avlivas-. Äldste sonen Johan 
Henrik Fock, major vid Västgöra Regemente, råkade utan att tänka sig för ta hästaflotten i hand och 
tacka för hjälpen. Detta var ju något oerhört. Majoren blev sedan detta hänt 1792, tvungen att genast 
begära avsked från det militära. För att sona sitt brott och ej alltför mycket vanära släkten flydde han 
till England. Där kallade han sig för ”de Robeck” efter den gård han en gång skulle ha ärvt. Hans 
efterkommande fick engelskt adelskap och en sonsons son blev på 1920-talet amiral och chef för den 
engelska Atlant-flottan.

Under 1800-talet utjämnades så småningom fördomarna mot hästslaktaren i takt med den ökande 
folkupplysningen. Gamle stenhuggare Anders Törn, född 1869 har berättat, att i hans barndom fick 
den ganska fattiga stenhuggarefamiljen en gång ett stycke hästkött i huset. Modern gjorde korv och 
stekte köttbullar, som barnen kallade Brunte-bullar. Törn trodde att man kanske fått köttet av en 
grannfamilj, somåt hur mycket hästskött som helst. Förklaringen till detta var kanske att mannen var 
för Norrland och hustrun från Östergötland. Och så var köttet billigt. För en fel och grann häst kude de 
få betala 25 kronor till Hellekisbolaget på Hönsäter – Törns mor brukade salta ner hästkött, som man 
sedan åt som ”speke”.

Fördomarna mot hästkött hade alltså lättat en hel del – I Fullösa fanns en hästaflotte på 1870-talet, 
som kallades ”Hopparn”. När han slaktade en häst, stack han den inte utan sköt den istället. Detta 
skedde på Kroksgården ägarna brukade hålla hästen. Köttet användes inte till föda, men flottet 
kokades ur till vagnsmörja. Ibland gav man det urkokade kötet till hönsen, men i allmähet grävdes det
ner.

Som synes förädnras tiderna även på detta område. Idag finns det nog inte så många människor kvar, 
som känna en mera utpräglad motvilja mot hästkött.
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Hällekis Brukssamhälle

Vid Vänern och foten av Kinnekulles norra del ligger Hällekis Brukssamhälle med ca 1 000 invänare. 
Det är ett av Götene kommuns större samhällen utanför centralorten.

Den första bebyggelsen låg strax norr om Hönsäters Herrgård och grupperade sig kring Hönsäters 
Alunbruk. Detta bruk anlades redan 1767 och tode vara den äldsta bruksanläggningen i 
Kinnekulletrakten. Sin blomstringstid hade bruket under förra delen av 1800-talet med ett 100-tal 
anställda. Av denna bebyggelse finns idag endast ett par smärre boninghshus och en gammal smedja 
kvar. Brukets byggnader revs 1873. De låg vid samhällets nuvarande genomfartsväg mitt för den s.k. 
”Dammen”. Brukets anställda hade då succesivt överförts till Hönsäters kalkgruva öster om 
herrgårdsbyggnaden såsom kalkbrännare. För dessa upfördes 1875 tvenne arbetarbostäder i två 
våningar. De ligga strax öster om dammen med i huvudsak bibehpllen exteriör.

I och med hellekis Cementfabriks tillkomst 1891-92 skapade fretaget vid sekelskiftet en ny bebyggelse
kring järnvägsstatione, som fått namnet Hällekis. Äldst är de åtta bostadshus för arbetare, som 
bildade bruksgatan Falkängen. Den har på de sneaste åren blivit särskilt känd genom Föreningen 
Svenska Slöjdare, som etablerat sig där, Götene kommun har vid byggnadernas renovering gjort en 
mycekt värdefull insats för bevarandet av den gamla bruksmiljön.

Samhället har i övrigt utvecklats i takt med cementfabrikens ombyggnader och utveckling. År 1932 
upprättade Cementbolaget en plan för villaområdet Sjösäter som omfattar ett 100-tal villatomter 
mellan sjön och järnvägen.I början av 1950-talet var Sjösäter färdigbyggt och bolaget planlade därför 
ett nytt villaområde benämnt Hönsäter, mitt för Sjösäter men söder om järnvägen. Området 
begränsades av bolagets då nyuppförda flerfamiljshus utmed landsvägen, och innehöll ett 50-tal 
tomter. På 1970-talet tillkom genom Götene kommuns försorg ännu ett egnahemsområdenorr och 
väster om Folkets Hus. Ett 30-tal villor är redan uppförda där. 

Redan från första villaområdets tillkomst låg samhället genom Cementbolagets försorg långt framme 
när det gäller samhälsservicen. Tidens gång har tuvärr medfört att en del av denna har försvunnit. Å 
andra sidan har Götene kommun, sedan den efter cementfabrikens nedläggning övertagit ansvaret för 
Hällekis Brukssamhälle, byggt och förbättrat reningsanläggningarna för vatten och avlopp, lagt om och
permanentbelagt tidigare ej belagda gator, ersatt den gamla gatubelysningen med ny o.s.v. Genom 
Landstingets och Götene kommuns försorg har under förra året tillkommit en stor, centralt belägen 
hälsovårdsanlggning, som utom läkare- och distrikssköterskelokaler, tandläkarelokaler och 25 
vårdplatser äver rymmer bibliotek, samlingssal, matsal och 20 s.k. service-lägenheter för pensionärer.

Vid fabriksnedläggningen donerade Cementa den gamla vid sekelskiftet byggda samlingslokalen till 
Österplana församling. Efter omfattande om- och tillbyggnad har församlingen tillfört samhället ett 
efterlängtat församlingshem. Det vackra och sevärda Hönsäters kapell rymmer många kyrkoinventarier
från 1600-talet, som äro i bruk och kunna beses. Kapellet med begravningsplats skänktes i färdigt 
skick av Hellekisbolaget år 1913, när det genom fusion upgick i Cementbolaget. De nya vackra 
begravningsplatserna, som omge kapellet, även den närliggande pråstgården har församlingen kunna 
skapa med hjälp av Cementbolaget, som gratis ställt erforderlig mark till förfogande

Forshems samhälle

I norra delen av Götene kommun ligger Forshems kyrka. Den är en s.k. gravkyrka helgad åt Den 
Heliga Graven, byggd i mitten av 1100-talet. Genom sekler har den legat mitt i byn och före mitten av 
1800-talet omgiven av bondgårdar. Strax öster om kyrkan delade sig förr vägen från Mariestad i en 
gren mot Skara och en mot Kinnekulle och Lidköping. Denna vägkorsning blev allt sedan 1600-talet en
cetralpunkt för såväl själlva byn som traktens samfärdsel. Som sig bör låg här Korsgården med 
boningshuset ävster och uthuset öster om vägen mot Skara. Gården var under ett par århundraden 
såväl skjusstation som gästgivaregård, där mången vägfarande övernattat. Idag ser byn annorlunda 
ut. Den blev i slutet av 1800-talet ett statonssamhälle och en järnvägsknut, där järnvägarna från 
Skara och Lidköping knöts samman mot Mariestad. Men nu finns endast järnvägen Lidköping-
Mariestad kvar. Själva stationen är obemannad som så många andra. Bangården är ej längre 
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rangerbangård för Hällekis cementfabrik, sedan denna lagts ner. De tidigare affärerna vid korsvägen 
har upphört. I den ena finns nu en tapetserarverksad. Glädjande nog har Gästgivaregården räddats åt 
eftervärlden av Forshems-Fullösa Hembygdsförening. Byggnaden har renoverats och hurts ut till en 
rörelse för ma-t och kaffeservering. På övre våningen har hembygdsföreningen ordnat ett litet 
museúm. Skolan väster om kyrkan är nedlagd. Mitt emot den finns den gamla prästgården från 1776 
kvar som bostad åt pastoratets kyrkoherde. Det mest sevärda i Forshem är den gamla medeltida 
kyrkan, som blivit en av Kinnekulles många välbesökta turistattraktioner.

Österängs samhälle

Liksom Forshem blev Österäng ett stationssamhälle omkring sekelskiftet med skolor, affärer, 
telefonstation m.m. Dessa byggnader användes nu för andra ändamål sedan den ursprungliga 
verksamheten upphört. Den gamla folkskolan från mitten av 1800-talet, för övrigt den äldsta i 
Forshems socken, har nu blivit en plstfabrik. Förr fanns i Österäng ett möbelsnickeri, men det har 
också upphör för ett antal år sedan. Bland byggnader som tillkommer under senare år, kan nämnas en 
bygdegård väster om den tidigare brandstationen. I det gamla ålderdomshemmet har inretts ett 
hälsohem där en läkare är verksam.

Årnäs brukssamhälle

Årnäs ligger vid Vänern i Götene kommuns nordöstra hörn. Platsen är känd sedan tidig medeltid och 
var under riksmarsalken Tyrgil Knutssons tid bebyggd med en borg för försvarsändamål. Grunden till 
denna borg utgrävdes omkring 1920. Efter Tyrgils fall 1305 brändes borgen och egendomen skäntes 
av kung Birger till brödern, hertigarna Erik och Waldermar. Dessa skänkte den 1308 till Gudhems 
nunnekloster men återtogs av kronan 1360. Den såldes sedan 1638 till landshövingen Olof Stake, en 
broder till den mera berömde generalen Harald Stake på Hönsäter.

År 1802 fick dåvarande ägaren kommerserådet Berndt harder Santesson tillstånd att bygga ett 
glasbruk i Årnäs. Från denna tid började ett brukssamhälle växa upp. Egentlig fart tog detta dock först 
på 1840-talet, då Carnegiska porterbolaget i Göteborg förvärvat Årnäs. På 1870-talet byggdes 
inspektorsbostaden och en bostadslänga parallellt med hyttan för tillverkning av buteljglas. År 1930 
övergick man från hand-till maskintillverkning och på 1940-talet framställdes även fönsterglas under 
en kortare period. Marknaden för buteljglas blev alltmer tryckt och föga hjälpte det med komplettering 
genom plasttillverkning. Sedan man genom att sälja Årnäs försäkrat sig om en ersättningsindustri 
lades den olönsamma glastillverkningen ner vid årsskiftet 1960-61 samtidigt som den nya ägaren, 
Lesjöfors AB, upptog tillverkningen av stålfjädrar för bl.a. bilindustrin. Efter några år råkade även 
lesjöfors AB i svårigheter och tillverkningen i Årnäs övertogs av de anställda.

Skiljt från bruksrörselsen men med byggnaderna i brukets tämligen omedelbara närhet drivs ett 
ofattande jord- och skogsbruk vid Årnäs. Arealen är 1 153 hektar, varav ¾ utgöres av skogsmark. 
Huvudbyggnaden uppfördes 1790 och flygelbyggnaderna tillkom i mitten av 1800-talet. Säteriet äges 
numera av disponet Harald Ekman. De flesta uthuset äro gamla men efter en brand 1963 uppfördes en
hypermodern ladugård inrättad för mjölkproduktion och s.k. varm lösdrift. Ett litet stycke från 
huvudbyggnaden ligger den gamla borgruinen. Det var här som nunnor från Gudhem hade sitt konvent
en kortare period i mitten av 1300-talet.

Den geuina bruksmiljön på Årnäs är i stort sett bevarad. Själva kärnan i denna utgörs av den gamla 
disponentbostaden, som nu kallas Bruksgården, brygghuset, bostäderna, handelsboden och för övrigt 
hela bruksanläggningen.

Strax söder om bruket har även vid Årnäs uppstått ett villasamhälle, i huvudsak tillkommet på senare 
år för de drygt 100 anställda. Detta har till stor det skett genom kommunens medverkan.

Gössäters samhälle
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Gössäter ligger på östra sidan av Kinnekulle. Det uppstod ursprungligen som ett stationssamhälle som 
idag saknar både järnväg och stationshus. Skara-Kinnekulle Järnväg som 1903 uppgick i VGJ, byggdes
1887 med slutstation i Gössäter. Ett litet hamnspår fortsatte dock norrut till Hönsäters hamn. Då 
uppfördes förutom stationsbyggnaden även lokstall och en reparationsverkstad. För de anställda 
byggdes ett par meter österut de s.k. järnvägsbostäderna och något senare villan Kullabo för 
trafikchefen Casper Tham. Byggnaderna kring stationen kom till efter hand åren 1893-1906. Att de 
flesta av dessa kom till för bostads och affärsändamål samt hotell- och pensionatsrörelse tyder på att 
det då rådde liv och rörelse i Gössäter, ett samhälle i vardande. Utom järnvägen bidrag härtill tvenne 
tyvärr ekonomiskt misslyckade försök till oljeutvinning ur alunskiffer samt utvecklingen av den 1877 
startade mekaniska stenhuggeriet.

Den första s.k. ”oljekoken” anlades för stora kostnader av disponent L.W Kylberg som ägare tilll 
Gössäters gård och stenhuggeri. Svårigheter att rena oljan och göra den lönsam gjorde att oljekoken 
upphörde 1897 efter endast några få års verksamhet. Fabriksbyggnaderna äro borta, endast ett 
boningshus finns kvar, och för övrigt är bostadshusen Nysäter, byggda på Kleven ovanför stationen 
enda minnet av denna epok.

Den andra ”oljekoken” byggdes strax intill den första under åren 1917-20. Mycket folk anställdes, mest
utifrån, strejker utbröt och efter miljonförluster trädde företaget Svenska Emissionsbolaget i 
likvidation. Då hade någon egentlig oljeutvinning praktiskt taget ännu ej kommit igång. Av 
anläggningen kvarstår nu endast ruiner utvisande platser för det ekonomiska´äventyret.

Äventyret hade dock det goda med sig att liv och rörelse blomstrat i Gössäter under anläggningstiden. 
När denna nu var slut, ingick i avvecklingen att konkursförvaltningen saluförde avstyckade villatomter 
till billigt pris. Detta blev början till villa området uppe på kleven, söder om Nysäter. Området har 
under senare år växt ytterligare västerut, delvis genom kommunens medverkan. Skolorna i Gössäter 
äro nedlagda och har nu kommit att ligga mitt inne i detta villaområde. I en av skolbyggnaderna finns 
nu ett väveri, en avläggare till det sedan många är i klevkanten liggande ”Klockaregårdens Hemslöjd”.

Även samhället nere vid den forna järnvägen har växt ut ill ett villa område genom kommunal 
medverkan. Här har också byggts ålderdomshemmet Kinnesäter. De många affärerna vid sekelskiftet 
har koncentrerats till en enda men mycket välsorterad affär mitt emot ålderdomshemmet. Tegelhuset 
mitt för stationsplatsen byggdes ursprungligen som bryggeri, blev sedan slakteri, kooperativ affär, 
snickeri och nu Aros verkstad för tillverkning av metallskyltar. De tidigare hotell och 
pensionatrörelserna har ersatts med ”Rumspensionatet Karlslund” med tillhörande vandrarhem.
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Soldatbostället Andersson nr 406

Torpet är borta sedan många år tillbaka. Det låg vid Turistvägen över Kinnekulle ca 600 m sökder om 
Kinnekullegården på ett skogsskifte gemensamt för Törnsäter 6:1 och 4:1(samma skift som torpet 
Källemossen). Vid Turistvägens östra vägkant syns anno några snöbärsbuskar på det ställe där 
boningshuset en gång låg.

Då Hällekis AB förvärvade äganderätten till Törnssätersgårarna geinom köpebrev 1897 med greve 
Gotthard Hamiltons arvingar, fick bolaget samtliga andelar i stoldatbostället och förvaltare Stenbäck på
Hönsäter blev rotemästare.

Torpet ersatte 1860 det tidigae soldatbostället Kiefven vid Törnsäter och den föreste soldagen flyttade 
därifrån till Anderstorp 1/11 november 1862. Han hette Sven Andersson Törn. Denne dog 1867 och 
efterträddes av soldaten Olaus Johansson Rask. Efter honom kallades torpet Allmänt ”

Raskes”, ett namn som även senare i torpet boende personer fick bära.

Olaus Rask, som blev korpral, var född i Fullösa 1842 och enligt General Mönster Rulla den 28/6 1869 
gift sam t mätte i längd 5 fot 7,8 tum. Han var den siste soldaten som bodde i Anderstorpet. Han 
efterträddes år 1894 av Frans Johansson, som brukade torpet till 1901, då denne efterträddes av en 
ny brukare August Fridolf Andersson Lewin, som innehade torpet till 1913 och blev den siste, som 
bodde där.

Augusti Fridolf A:son Lewin f. 1870-07-27 Ledsjö

b. Clara Kristina Svensdotter f. 1868-08-12 Sunnerberg

s. Carl Fridolf, poliskonstapel f. 1896-04-05 Istrum

d Märta Kristina f. 1897-11-04 Istrum

s. Erik Holger f. 1900-06-19 Istrum

s. Gustaf Adolf f. 1902-09-20 Anderstorp

d. Judit Elvira f. 1907-08-20 Anderstorp

d. Svea Kornelia f. 1812-04-22 Anderstorp

En son uppfostrades hos farföräldrarna på torpet Grimstorp, Anders Jansson och hans hustru Stina 
Kajsa Andersdotter, nämligen:

Nils Georg Augustsson (Andersson) f.1892-05-15 Eggby

Den 1/11 1862 ersattes soldatbostället Kleven vid Törnsäter med torpet Anderstorp vid nuvarande 
Hönsäter-Stenåsvägen ca 600 m söder om Kinnekullegården. Soldaten Lars Törn flyttade då från 
Kleven till Anderstorp.

Lars Andersson Törn, soldat, antagen f 1822.11.04 Västerplana

1844 26/1, Attest t Varberg 1863

h. Inga Jonsdotter g 49.02.12 f 1822.02.24-67.08.30 Götene 

s Anders Johan (mindre vetande) f 1849.04.01 Klefven

d. Anna t Fullösa 1869 f 1850.08.25 Klefven

s. Gustaf f 1852.11.10 Klefven

s. Claes f 1854.12.18 Klefven
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s. Pehr f 1857.07.11-61.06.20 Klefven

d. Lotta f 1860.03.12 Klefven

d. Emma f 1862.05.26 Klefven

Efter mannens död flyttade änkan och barnen till Törnsäter Mellomgården 1869

Claus Johansson Rask, korpral f 1842.08.26 Forshem

från Västerplana 69

h. Britta Maja Johansdotter f 1842.02.22 Skagelund

fader Johannes Pettersson

moder Sigrid Jacobsdotter

d. Emma Kristina t Forshem 86 åter 88 f 1867.03.13 Västerplana

d. Amanda Helena t Ledsjö 94 f 1868.12.17 Västerplana

d Alma Mathilda t Forshem 89 Amerika

93.2.3 f 1870.11.01 Anderstorp

s. Johan Oskar t Amerika 93.03.02 f 1873.06.26 Anderstorp

s. David Wilhelm f 1881.04.29 Anderstorp

d. Edla Maria f 1887.05.09 Anderstorp

s. Gustaf Valfrid f 1889.06.16 Anderstorp

Familjen flyttade till Ledsjö 1894

Pigan Maja Greta Eriksdotter t Medelplana f 1850-04.06 Klefven

70

Frans Johansson, brukare fr Fullösa 94f 1859.09.30 Björnsäter

h. Augusta Marhilda Andersdotter 

g 84.06.08 f 1862.07.15 Fullösa

s. Johan Viktor f 1884.09.07 Fullösa

s. Axel Josef f 1888.01.09 Fullösa

s. Bror Erik f 1890.01.24 Fullösa

s. Johan Sanfrid f 1892.04.21 Fullösa

d. Hulda Regina f 1898.03.08 Anderstorp

gm slaktare Knut Odh Hällekis f 1895.12.14 V Klefva

Failjen flyttade 1901 till torpet Axeltorp, Gössäter Fullösa socken

August Fridolf Andersson f 1870.07.27 Ledsjö

Arr. Fr Istrum Ol.

h. Klara Kristina Svensdotter f 1868.08.12 Sunnerberg
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s. Karl Fridolf f 1896.04.04 Istrum

d. Märta Kristina f 1897.11.15 Istrum

s. Erik Holger f 1906.09.17 Istrum

Lars Andersson Törn, soldat, antagen f 1822.11.04 Västerplana

1844.01.26. Attest till Varberg 1863

h. Inga Jonsdotter g 184902.12 f 1822.02.24 Götene död.1867.08.30

s. Anders Johan (mindre vetande) f 1849.04.01 Klefven

d. Anna t Fullösa 1869 f 1850.08.25 Klefven

s. Gustaf f 1852.11.10 Klefven

s. Claes död 1861.06.20 f 1854.12.18 Klefven 

s. Pehr f 1857.07.11 Klefven

d. Lotta f 1860.03.12 Klefven

d. Emma f 1862.05.26 Klefven

Efter mannens död flyttade änkan och barnen till Törpsäter Mellomgården 1869.

Claus Johansson Rask, korpral

från Västerplana 1969 f 1842.08.26 Forshem

h. Britta Maja Johansdotter f 1842.02.22 Skagelund

fader Johannes Pettersson

moder Sigrid Jacobsdotter

d. Emma Kristina, t Forshem 86 åter 88 f 1867.03.13 Västerplana

d. Amanda Helena t. Ledsjö 94 f 1868.12.17 Västerplana

d. Alma Mathilda t Forshem 89 Amerika f 1870.11.01 Anderstorp

1893.03.02

s. Johan Oskar t Amerika 1893.03.02 f 1873.06.26 Anderstorp

s David Wilhelm f 1881.04.29 Anderstorp

d. Edla Maria f 1887.05.09 Anderstorp

s. Gustaf Valfrid f 1889.06.16 Anderstorp

Familjen flyttade till Ledsjö 1894

Pigan Maja Greta Eriksdotter f 1850.04.06 Klefven

Till Medelplana 1870

Frans Johansson, brukare fr Fullösa 1894 f 1859.09.30 Björsäter

h. Augusta Mathilda Andersdotter f 1862.07.15 Fullösa

gift 1894.06.08
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s. Johan Viktor f 1884.09.07 Fullösa

s. Axel Josef f 1888.01.09 Fullösa

s. Bror Erik f 1890.01.24 Fullösa

s. Johan Sandrid f 1892.04.21 Fullösa

d. Hulda Regina f 1898.03.08 Anderstorp

giftermål slaktare Knut Odh Hällekis f 1895.12.14 V Klefva

Familjen flyttade 1901 till torpet Axeltorp Gössäter, Fullösa socken.

August Fridolf Andersson arrendator f 1870.07.27 Ledsjö

Fr Istrum Ol.

h. Klara Kristina Svensdotter f 1868.08.12 Sunnerberg

s. Karl Fridolf f 1896-04-05 Istrum

d. Märta Kristina f 1897.11.15 Istrum

s. Erik Holger f 1900.09.17 Istrum
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Hjorten på Hönsäter

(inskriften under hjorthuvudet)

”Min vän, om du är nyfiken att veta havarföre detta monument är uppsatt, så vet att under Riksrådet 
och Generalen Harald Stakes tid ungefär mellan 1670 och 1680 - var den Hjorten som bar dessa horn 
och hvilken bland flera andra var innestängd i dåvarande djurgården blefven så ilsk att han anföll och 
dödade 2 karlar som efterlemnade 14 barn. På ägarens befallning dödades Hjorten ooch huden samt 
köttet skänktes till de fattiga. Renoverades 1783 af obekant som 1866 af Grefve Gotthard Hamiltorn 
på Höbsöter.
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Livet på ett torp på 1850-60-talet

Fru Märta Tamm Götlind gjorde en hel del uppteckningar på Kinnekulle under 1940-talet. Själv var jag 
någon gång med henne och cyklade omkring och intervjuade mest gammalt folk om deras 
barndomsminnen och dylikt. Ett av de allra äldsta intervjuobjekten torde ha varit mor Greta Kajsa 
Jonsdotter. Honvar född 1849 och samtalet med henne skedde 1941. Då var hon 92 år gammal. Hon 
hade fört ett mycket strävsamt liv på ett torp under Hönsäter och uppfostrat sju barn, fyra flickor och 
tre pojkar. Man skulle kunna tro, att hon vid sin höga ålder skulle vara helt utsliten. Men detta var inte 
alls fallet. Hon hade ett otroligt gott minne, både ifråga om årtal och annat.

Greta var född i torpet Prästäng. Det låg vid Medelplana-vägen ungefär mitt emellan Backgården och 
Lockgården i Österplana socken. Hennes föräldrar var Jonas Larsson, även han född i torpet Prästäng. 
Greta Jonsdotter, född på Öredal i Hangelösa socken. Bådas födelsår var 1814. När Greta var 24 år 
gifte hon sig med en dräng på Blomberg, född i Hängelösa 1848. De nygifta slog sig ner på torpet 
Mosselid, som låg några hundra meter nordväst om soldatbostället Pilebro och norr om 
föräldrarhemmet. Gretas mor hade dött 1866. Fadern och Gretas två äldre syster Anna flyttade 1874 
till Hönsäters Alunbruk, där fadern fick arbete. 

Gretas föräldrar i Prästäng hade ett rätt stort rum men ett litet kök. Allt inomhusarbete fick därför ske i
rummet. I det fanns en stor öppen spis med sten omrking och en pelare på var sida. Där kunde man 
sätta in stubbaved och tända på. Då spisen var öppen på båda sidor, kom det mesta ljuset om 
kvällarna från spisen. Man hade också stickor av ”töre” kådrikt furu) som far täljde om kvällarna och 
satt i taket att torka. Granstickor sprakade mer och var därför mindre bra. När man för lyse tänt en 
sådan töre-sticka fick man emellanåt snoppa den. ”De va te snoppa den där karn, som ble, å kasta i 
spisem. Tännestickor hade de i buntar med fosfor på, man kunde repa eld på dem var som helst”.

I rummet fanns två sparlakanssängar med skåp på gaveln och två soffor med trälock samt en skänk. 
Det var lika dant vid bägge sidor av rummet, som hade tre fönster: ett på var sida och ett på gaveln. 
Mitt för gavelfönstret stod ett bord. (Sparlakanssängar var sängar avstängda från rummet med ett 
förhänge eller draperi s.k. sparlakan).

”Sänga, di var bra långa”, det fick rum tre stycken i var säng. På lördagskvällarna lagade man i ordning
granris, klippt i bitar och lade i en påse. När så far och mor gick till kyrkan på söndag, fick barnen ta 
påsen och strö ut granriset på golvet, så att det var friskt och fint, när kyrkfolket kom hem.

Maten bestod mycket av sill och potatis. Eftersom de hade mjölk, blev det också smör till brödet. 
Något pålägg vankades inte. ”Far hade la nån gång en sågelbete i matsäcken”.Till djuren bakades då 
och då ”havrabrö”. När far var ute och körde, hade han med sig sådant bröd till hästen. Under de 
hårda åren fick också familjen äta havrebröd. För det torpet de hade, skulle fadern göra två 
dagsverken i veckan. För övrigt högg han sten ”å for te stan å sålde”. Det var kalkstenar, särskilt 
huggna för s.k. Kinnekulle-skorstenar”. Dessutom högg han ”källebord”. Det var en sten, stor och tung 
som en kvarnsten, fast fyrkantig, att lägga över en källa. I mitte var ett hål för ämbaret. Det var inge 
många, som kunde hugga goda källebord.

Till hemmet hade han bjort en handkvarn av två gunga stenar, 60-70 cm i diamter. Kvarnen gick tungt 
och man måste vara två till att dra den. I den krossade man korn till malt och gröt. ”Men, de va llat 
tung, må tro”, sade berätterskan.

Fadern högg också hällar till bakugnar. I hemmets bakugn brukade man också torka bär och mälta 
korn. Kornet ”stöptes” först ut på en vepa, där det fick ligga och gro. Sedna torkades det i ugnen och 
krossades i handkvarnen. ”De ble så go dreck, så de kan inge tro!”.

När man bakat i ugnen, sattes ett löst pååt- eller träspjäll med handtag över ”ena laft” i skorstenen 
mitt över spisen för att kunna släppa ut eftervärmen från ugnen till rummet.

Men fadern drack gärna. Därför fick Greta ofta följa med far vid stadsresorna. Hon måste hålla reda på
honom, så att han inte köpte brännvin för pengarna han fick in. Annars vankades inte brännvin annat 
än en sup vid skördebalen.

Av torpets produkter var det i hemmet ”liksom i de andra torpet” egentligen endast havre, man hade 
lite över och kunde sälja i stan´n. Av ull efter sju får blev det inget över. Allt gick åt, när man ”karda, 
spann och vävde”, man kunde sälja lite ull. Ullen vägdes då på ett besman, varav man i hemmet hade 
ett på 1 mark och ett på 2 mark (1 mar = 1 skålpund = 426 gram).
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Det var mycket arbete i torpet. Man hade 3 kor, 1 häst och 5-7 får, samt hönst och grisar. Förutom 
havre och korn såddeman lin och satte potatis.

Torparrendet till ägren bestod, förutom att fadern skulle göra två dagsverken i veckan, även av 20 
kvinnodagsverken om året. Man fick även areta mot betalning på överdar, när rättarn kallade. Det var 
gårdens ”pockerätt”.

Modern gick inte gärna på dagsverken. När greta var tio år och systern Anna tolv, fick de gå på 
herrgården och tillsammans göra kvinnsdagsverkena istället för mor.

Greta fick inte lära sig skriva. Men mor lärde henne läsa, så hon kunde lästa rent på sjätte året. Hon 
hade en abc-bok och ”tuppen värpte allt iblann, ena liten pepparkaka eller nå´n femöring”.

Vid sju års ålder fick greta sin första plats. I lön fick hon lite kläder men inga pengar. Lite förtrytsamt 
berättar hon, att hon fick gå och bära på en tjock och tung barnunge och tugga matten åt den.

Greta hade plats borta då och då. En tid var hon hos en släkting på Blomber, där båda makarna gick 
på herrgården i arbete.

När Greta var på femtonde året, skulle hon gå och läsa. Hon var då borta och hade plats. Men prosten 
sade åt föräldrarna att ta hem Greta och sätta henne i skola först inte förrän hon ”tjänt ut” sitt tjänstår
kom hon hem och började skolan. Det var tydligen på senhösten för efter åtta dagar fick de ”julalov”. 
Skolorna hade ofta lov från december till mars.

Prosten ville då ej låta henne gå och läsa. I stället kom hon till en ung präst i medelplana och där blev 
hon konfirmerad.

Samma år fylde Greta femton i november och fick en plat smed 20 kr i årslön utan småpersedalar. Lite
avlagda kläder fick hon dock.

Sedan tjänade hon i ett torp på Blomberg med lite pengar och även småpersedlar. Där fick hon på på 
herrgården med.

År 1873 gifte sig Greta med en dräng på Blomberg. De vigdes ”i prästgården å de va inget ståt alls. 
Mamma, ho va dö´r” Vid bröllopet bar Greta en svart silkedud med fransar. 

Det var då, det. Innan det kom så långt som till Gretas bröllop hade mycket arbete fått utföras i 
föräldrarhemmet och många helger firats.

/Arthur Andersson
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Hellekis i en brevskildring av 1771

Den siste manlige Possen på Hellekis var Överstekammarherren och en av Rikets Herrar m.m. greven 
Nils Mauritz Posse, död 1818. Han var gift med friherrinnan Sara Margareta von Düben. En av 
döttarna, Louise Posse, blev stiftarinna till Posseska Lancaster-skolan vid Hellekis. Hennes moder Sara 
von Düben var ursprungligen av tysk släkt, som adlats i Sverige 1719 för militära förtjänster under 
Karl XII:s krig. Hon hade en syster, Louise Amalia, som var gift med ägaren till ett av Sveriges största 
fidekomiss, von Kochen till Krapperup vid foten av Kullaberg i Skåna.

Sara Pose skrev den 17 juni 1771 ett brev till sin syster Louise von Kochen, som lämnar stoff till 
jämförelse med vissa företeelser på Hellekis då och nu. Hon nämner bl.a. i brevet att inspektorn sagt, 
att då det ville sig väl, kunde det bli en nötskörd på 9-11 tunnor valnötter på Hellekis. Men samma år i
augusti konstaterar hon, att nötterna slagit fel och att hon bara fått skörda 40 stycken, och dem syltar 
hon in.

Hon skriver (på en blandning på dålig svenska och västgötska) ”Smultron är go råd på här har jag 
redan etti sådan mäst i 14 dagar, män vi äro ganska plågade i detta år af ogur (odjur) vilket iär stor 
skada öfver alt, i förra vickan så ref variarna 4 får för mig stracks nedanför gåln om eftermiddagen. 
Men dock dom di så hastigt öfver dem så att 3 af dem var intet så d´skadade så jag inte kunde nuttia 
dem. Di hade bara rivi dem i halsen så di ända lefvde  -- di har hållit många skall men allt förgeves. –

Palmen (troligen skogsvaktaren) håller mig temmligen med harar, detta är hans ockupation, fisk har 
jag temlig af alla sorter utom sådan som finns vid Krapperup. Dock har jag etti hummer sedan min 
hitkomst. Men den hade Inspectorn med sig ifrån Götheborg. Men di var rätt goda.

Men vid gården finns ej mycket fisk, men jag får tiöppa (köpa) och det för 3 stufver marken va sårt 
det är.

Värst är det små kräque som höns, kucklingar och kalkoner sådan finns intet vid gården och ännu har 
jag intet fått kiöp några. Ägg ger jag 10 stufver på tiåget, i förstone fick jag för 8, men nu intet mera. 
Biståckar har jag 7.- - 

I samma junibrev skriver hon om en promenad till Högkulle: ”I dessa dagar har jag varit uppe på så 
kallad hög Culn vilket är rätt vackert att se, det är fasseligt högt och så kamn man inte komma på 
anat stt dit åp än til att gå.- -”

I brev av den 8 augusti skriver Sara Posse om förekomsten av massor av körsbär vid Hellkis. Men hon 
tycks vesviken på sorterna. Det är mest fågelbär, skriver hon, av samma sort som funnes på ett par 
träd på Krapperup. Hon klagar över att det inte finns bigaråer eller sådana bär, somman gör vin utav 
detta år.

För att utnyttja bären torkar hon dem för brannande livet, ty hon får så litet betalt vid försäljning, 
därför att alla i trakten hade massor av körsbär själva.

Förklaring:

1 stufver = ½ öre

1 mark = 1 skålpund = 425 gram

ockupation = sysselsättning
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Österplana by och de gamla gårdarna

Den äldsta bebyggelsen i vårt land skedde antingen i byar eller enstaka hemman även kallade gårdar. I
denna förhistoriska tid var bebyggelsen gles och däremellan låg vidsträckta marker såsom ingenmans 
land.

Sedan urminnes tid har Sveriges jord varit svenska medborgares egendom. De som odlade jorden och 
tog den i bestigning kallades besuttna män eller odalmän. Den jord som inom en socken ej blivit 
uppodlad, betraktades av gammalt som odalböndernas gemensamma egendom s.k. sockenallmänning.
Först längre fram i tiden torde kronan ha upprätt med anspråk på äganderätt till den jord, som ännu ej
var tagen i besittning av enskilda. Denna kronans egendom har sedermera tillväxt genom reduktioner 
fredsfördrag , köp och förpantning.

Jordegendomarna är sedan äldre tider av tre slag: skatte-, krona och frälsehemman.

Skattehemman leder sitt ursprung från de gamla odelböndernas egendomar. Odal betyder: fullägande,
självägande gammal. Då hade kronan ännu ej tillerkänt sig äganderätt till jord. Skattejorden har 
sedermera utvidgats genom att kronojord, som kronan förklarat sig vara ägare till, övergått till 
skattejord t.ex. genom skatteköp.

Kronohemman är som namnet anger sådan egendom, som äges och förvaltas av kronan.

Frälsehemman har uppstått på så sätt, att kronan som ersättning eller belöning för vissa tjänster 
efterskänkt å jorden vilande skatter eller besvär. Konung Magnus Ladulås utfärdade vid en herredag på
Alsnö kungsgård 1279 en stadga, Alsnö stadga, som bl.a. innehöll skattefrihet för ”alla de män, som 
tjänade till häst, vem helst de än tjäna”. Härigenom infördes frälset, som står i nära samband med 
adelsståndets utbrytning ur bondeklassen. Så uppstod det äldsta frälset, det s.k. odal- eller 
sätesfrälset. En stor del av våra frälsehemman räkna sitt ursprung från det s.k. rusttjänstfrälset, 
varigenom bonde, som gjorde rusttjänst till häst, beviljades skattefrihet för sin gård och ingick bland 
frälsemännen.

Ur det gamla sätesfrälset har säterierna uppkommit. Ett frälsehemman, som ligger ”amma rå och rör” 
(inom samma by) med säteri och tillhör dettas ägare fick namnet rå- och rörshemman.

I Österplana socken finns endast ett säteri nämligen Hönsäter, till vilket hörde rå- och rörshemmanet 
Hästhagen som numera är sedan 1931 sammanlagt med Hönsäter till en fastighet.

Inom den gamla Österplana-byn rådde förr, liksom i andra byar, viss egendomsgemenskap. 
Fastigheterna inom byn voro i äldre tid endast delvis skilda från varandra genom gränser s.k. råängar. 
Längst tillbaka i tiden var endast tomten ordentligt utmärkt på detta sätt. Inägorna (åker och 
odlingsäng) hade ofta sin bredd angiven genom enklare märken, under det att utägorna (skog och 
naturlig äng) i regel var en samfällighet för hela byn eller ibland för flera byar tillsammans. Där fick 
alla bybor släppa sina kreatur och ta sitt husbehovsbränsle eller byggnadsvirke. Härifrån kommer det 
gamla uttrycket, som så målande beskriver utägorna som ett område ”där klöv om klöv går och yx om
yx hugger”.

Allteftersom nya generationer växte upp kunde det bli allt fler delägare i den gamla fädernegården. I 
äldre tid fick ett hemman i princip ej delas. Om det fanns flera arvingar, skulle istället den ene lösa ut 
den andre. Småningom uppmjukades dessa regler. Delningen fick då ske, om vardera klyvningslotten 
fick tillräcklig bärkraft att föda sin man, så att vardera ägaren blev besutten. Delningen skedde med 
det för våra förfäder utmärkande sinnet för rättvis fördelning gärna så, att varje fält och gärde delades
i lika många lotter som antalet delägare. Gjordes gemensamma nyodlingar, delades också dessa i lika 
många och stora lotter som antalet delägare i nyodlingarna.

Följden blev, att en bonde kunde få sin andel av byns jord utlagd i ett mycket stort antal skiften eller 
teger, vilket gjorde brukningen ytterst tung och besvärlig.

I mittnen av 1700-talet, då lantmäteritekniken blivit mera utvecklad, sökte man lagstiftningsvägen 
gära en omfördelign, så att varje delägare kunde få sina mänga små tegar sammanförda till färre och 
större fält. Förrättningen kallades storskifte. Skiftesförfattningarna medgåvo att skiftet kunde 
verkställas, särskilt i inägor och särskilt i utägor.

Storskiftet i Österplana socken
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I mitten av 1700-talet fanns i Österplana socken 31 hemman om tillsammans 20 3/8 mantal. Med 
mantal menades ursprungligen ett visst antal besuttna jrodägare. Senare kom mantal att betyda en 
jordegendom förmåga att lämna bärgning åt en familj. Då jorden till olika gårdar kunde vara av 
skiftande beskaffenhet kunde därför ett mantal ej lämna upplysning om en gårds areal i tunnland 
räknat. Ur beskattningssynpunkt med tanke på skatt efter förmåga utgjorde emellertid 
mantalsberäningen en förhållandevis rättvis utgångspunkt. Denna betydelse fick mantal från år 1632. 
Vid kmmande skiftesförrättnignar verkställdes jordelnignen efter mantal.

Omkring mitten av 1700-talet ägde en förmedling d.v.s nedsättning av mantal (nedsättning 
skatteförmåga) rum för 7 hemman i Österplan, så att nuvarande mantal för hela socknen utgör 17 
7/8. Av de tidigare nämnda 31 hemmanen voro ej mindre än 22 frälsehemman medan 
skattehemmanen voreo 8 och kronohemman fanns 1 (prästgården). Dessa hemman ofatta nu 
respektive 12 3/8 mantal, 4½ och 1 mantal.

I socknen fanns fyra byar. Den största byn var Österplana med 13 gårdar. Törnsäters by hade 5 gårdar
samt Skagens och Örnekulla byar vardera 3 gärdar. Övriga gårdar lågo ensamma och benämndes 
enstaka gårdar nämligen, Hönsäter med underlydande Hästhagen och Backelycke, vidare Kärrtomten, 
Skalltomtne, Finnabacken och Nordskagen. Nordskagen delades vid denna tid i Sven Andersgården och
Sven Börjesgården. Kinnbacken heter numera Per Assmundsgården eller i dagligt tal Skagelund.

Storskiftet i Österplana kom att omfatta endast utägor d.v.s skogen och de gemensamma 
betesmarkerna i skogen.

Den 11 september 1745 påbörjades förättningen, som verkställdes av lantmätatare M.G. Fillmer.

Säteriet Hönsäter med dess frälsehemman Rännagården ¼ mtl, Beckgården 1 mtl, Sven Eriksgården 
och Mellomgården i Törnsäter varder 1 mtl, Lars Svensgården på Skagen 1 mtl. Samt Hästhagen, 
Backelycke och Sjörås vardera 1/7 mtl. Ägdes av baron Johan Stake och företräddes vid förrättnignen 
av dennes förmyndare häradshövdingen Nils P Blidberg.

Under Hellekis hörde frälsehemmanen Storgården 1 mtl. Högebo 2 hemman, Skräddaregomten 1/8 
mtl., Nils Olofsgården på Skagen ½ mtl. Nordanskagen uppdelad i Sven Börjesgården ¼ mtl och Sven 
Andersgården 1/8 mtl., Kärrtomten 1/8 mtl och Skalltomten 1/8 mtl. Ägare var baronen och kaptenen 
Mauritz Posse, som företräddes av sin förvaltare Jakob Ringhem. Den senare ägde själv 3/4 –delar av 
skatterusthållet Skattegården 1 mtl i Örnekulla.

Till Råbäck hörde frälsehemmanen Lockgården 1 mtl. och Törnsäter Nolgården 1 mtl. Ägaren var 
välborne herr Nils Brummer, som företräddes av sin frälseinspektor.

Frälsehemmanet Finnabacken Skagelund ¼ mtl. Ägdes av målaren Olof Cullander, som företräddes av 
herr Johan Lidholm.

Skattehemmanet Korsgården 1 mtl ägdes hälften av kyrkoherden Anders Laurell.

Kronohemmanet Prästgården 1 mtl företräddes förutom av kyrkoherde Laurell även av 
konsistoriefullmäktige, kyrkoherde Nils Ahling i Husaby.

För rusthållet i Örnekulla var kornetten Sahlfelt närvarande. För skattehemmanet Österplana 
Skattegården ½ mtl och Bäckgården ¼ mtl.

Övriga skatteheman: Törnsäter Sörgården 1mtl Anders Eriksgården på Skagen ½ mtl, Örnekulla 
Nohlgården ¼ mtl och Örnekulla Sörgården ½ mtal företräddes av sina ägare.

Den egengliga skogen fanns på Kinnekulles nårra del ner till i höjd med Finnabacken. Sedan blev 
skogen avsevärt sämre och längst i söder växte ingen skog. Man var därför tvungen att först göra en 
grovindelning och sedan en finindelning aför att skapa största möjliga rättvisa åt alla.

I delningsprotokollet heter det:

”Sedan alla avoro församlade företogs afmätningen på ofvannämde skog, och då den var förrättad 
infunno sig åter samtliga fullmächtige och jordägare att öfverenskomma huru många och stora skiften 
skogen skulle delas uti men kunde sinsemellan intet visst slut stadsfästa utan hensköto hela göromålet
på mig att det enligt lag och instruktion förrätta, så att hvar och en får jämngott emot annan och 
såsom denna Österplana Sockneskog är utav olika beskaffewnhet och godhet, så i anseende till 
jordmånens som skogens godhet alltså hvar man nödsakad uti så omständigheter skogen uti åtskilliga 
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skiften och tegar att fördela och tog det första och norresta skiftet som begynnelse neder vid Sjörås 
och sträcker sig till Finnabacken, det 2:dra ifrån bemätte Finnabacke till södersta ända av Nohlskagens
ägor till sten med säterierna snamn på i södersta andan på Kinnekulle och Wässäter. Den 3:dje skiftet 
sträckte sig från 2:dra skiftet i norr till Örnekulla hagar vid gärdet. Den övriga marken söderut 
ävensom heden nedanför Prestgården skulle bleva odelt emdan den är onyttig och till intet dyglig.

Inom vart och ett av dessa delskiften delades skogen efter hemmanens mantal i bestämd ordning s.k. 
solskifte, så att den nrodligast belägna gården fick det nordligaste skiftet och sedan undan för undan, 
så att den sydligaste belägna gården Örnekulla Sörgården fick det sydligaste skiftet. När man så delat 
det första skiftet fortsatte man på samma sätt och i samma ordning att dela det andra och tredje 
skiftet var för sig. Detta medförde att en och samma gård fick tre skiften skog, som lågo relativt långt 
från varandra.

Skifte av inägorna

Vid det ovan beskrivna storskiftet delades endast den gemensamma sockenskogen och berördes 
således ej gårdarnas inägor (åker och äng).

Först 100 år senare 1841-46 genomfördes skifte av inägorna enligt s.k. laga skifte eller som det oftast 
kallas enskiftet. Enskiftet påbjöds i lag omkring sekelskiftet år 1800 och utsträcktes år 1827 till det 
ännu, fast i förbättrad form, gällande laga skiftet. Man ville genom detta vinna att en gård skulle få 
alla sina ägor, åtminstone inägor, samlade i helst ett enda skifte. För att nå detta syfte, såg man sig 
nödsakad spränga den gamla bybebyggelsen och delägare kunde tvingas att flytta ut från sin gamla 
boplats. Detta medförde för den enskilde bonden utom olägenhet även kostnader. Bidrag till 
kostnaderna erhölls delvis från staten och återstående kostnader, efter värdering, delades 
proportionellt mellan samtliga skiftesdelägare efter mantal.

Otvivelaktigt var det en revolutionerande åtgärd att en bonde tvingades att till grannen lämna åkrar 
och tegar, som han och hans förfäder i långa tider brukat och i stället överta grannens odlade fält. Som
ett ännu djupare ingripande måste det ha känts för den eller de bönder i den gamla byn, som nu 
måste lämna den gamla fädernegården och flytta ut ur byn för att bygga sig en ny gård vid de 
åkerfält, som tilldelades honom. Man fann sig förvånansvärt väl i detta, då de tidigare många små 
åkerlapparna gjort jordbruket ytterst svårskött. Man såg i enskiftet den tidens enda möjlighet att 
åstadkomma en nödvändig rationalisering av jordbruket.

Tiderna ändras och i takt med utvecklingen revideras uppfattningarna. Sprängningen av de gamla 
byarna var väl nödvändig på den tiden. I våra dagar däremot skulle v nog velat ha kvar de gamla 
byarna och bygemenskapen i vad som gäller själva boplatsen -. En behövlig motvikt mot den s.k. 
tristessen på landsbygden -. Helt allmänt sett med tanke på nuvarande mekanisering av jordbruket 
med traktorer och bilar skulle avståndet från gården i byn till åkerfälten ej ha varit något större 
problem. Med alla gårdar samlade i byar kunde man i dag på ett helt annat sätt ordna med 
gemensamhetsanläggningar av olika slag såsom vatten och avlopp, gatubelysning och mycket annat, 
som numera nästa är ett livsvillkor. Tendensen att samlas i tätorter är påtaglig, men landsbygdens 
gårdar ligga, där de ligga och landsbygdens avfolkning fortskrider år från år.

Vid tiden för ovannämnda laga skifte 1841-46 fanns i Österplana by 13 gårdar. Av dessa låg åtta inom 
en triangel, som bildas av tre vägar, nämligen vägen Skagen-Österplana, vägen Medelplana-
Österplana kyrka samt en gammal väg, varav rester ännu finns kvar. Denna gamla väg gick från 
Högebo gårdsplan snett mot Medelplana-Österplana vägen och utmynnade i denna omedelbart öster 
om f.d. skoltomten. Av bybebyggelsen låg längst i norr Högebo på samma ställe som nu. Omedelbart 
söder om Högebo lång tomtplatsen för den halva Skattegården, som då ägdes av Anders Hedberg, 
öster om denna låg den halva Lockgård, som då ägdes av Johannes Svensson- Öster om denna låg 
den andra halva Lockgården, som då ägdes av Erik Johansson, vars bostadshus och ett par smärre 
uthus dock lågo utanför ovannämnda Skattegård låg den andra halva Skattegården, som då ägdes av 
Johannes Andersson. Denna gård skulle enligt laga skiftet få stanna kvar i byn om byggnaderna 
flyttades söderut med tomtplats gränsande mot Bäckgården. Med utfart till den gamla vägen som 
omnämnts ovan. Låg sedan Rännagården söder om Lockgården samt Tomten söder om Rännagården. 
Sedan kommer Skräddaretomten, som låg på nuvarande f.d. skoltomten och väster om denna, 
halvvägs mot vägkorset i byn, låg Bäckgården. Utanför den förut nämnda vägtriangeln låg 
Prästgården, Korsgården, Backgården och Storegården. De två förstnämnda gårdarna ligga fortfarande
borta, då gården vid laga skiftet dömdes till utflyttning. Samma öde kom att drabba både 
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Lockgårdarna, Rännagården, Tomten, Skräddaretomten och Bäckgården. Av dessa gårdar blev det 
bara de två Lockgårdarna, som återuppbyggdes på sina nya tomtplatser. Storegården, 
Skräddaretomten och Rännagården kommo att sambrukas med Högebo, då de hade gemensam ägare.
Tomten och Bäckgården kom genom arv i sambruk med gårdar i Örnekulla.

Den genomgripande förändring, som laga skiftet medförde för dåtida byar, blev som synes av relativt 
lindrig art för Österplana by. Visserligen revs en mängd byggnader, men det tillkom också nya 
byggnader på grund av gårdarnas överföring till gemensam brukningsenhet med Högebo.

Skagens by

Historik

Skagens by bestod ursprungligen av tre gårdare: Neregården, Mellomgården och Övergården. Av 
dessa låg Neregården längtst i öster vid vägen mot Högebo.

När Österplana socken under 1700-talet indelades i rotar, kom Skagens rote att utöver ovannämnda 
tre gårdar ävenomfatta de närbelägna enstaka hemmanen: Nordskagen, senare uppdelad i två gårdar:
Sven Andersgården 1:1 och Sven Börjesgården 6:1, vidare Kärrtomten 1:1, Skalltomten 1:1 och 
Finnabacken eller Per Asmundsgården 51, som numera kalls Skagelund.

Vid laga skiftet i Skagens by fastställt den 4 augusti 1846, bestod Neregården av två gårdar, som båda
fick flytta ut ur byn till en tomplats öster om vägen mot Högebo. Den nya tompltsen låg ungefär mitt 
emellan den gamla paltsen och Högebo gård. Den ena Neregården, Anders Errsgåärden 2:2, ägdes av 
Johannes Andersson som 27 feburari 1858 sålde gården till greve H D Hamilton på Hönsäter. Den 
andra Neredgården, Anders Ersgården 2:3, ägdes vid laga skiftet av Nils Olofsson vars sondöttrar 12 
juli 1905 sålde gården till Hellekis Aktiebolag.

Mellomgården ägdes redan på general Harald Stakes tid av O J H Ramsay på Hellekis och såldes den 
20 mars 1856 till kammarherren Carl Aug. Sköldebrand och kom 20 augusti 1873 till Hellekis 
Aktiebolag, som 1913 ingick fusion med Skånska Cementaktiebolaget.

Neregårdens byggnader äro numera helt borta och av de båda andra gårdarna i Skagens by finns 
strängt taget endast boningshusen kvar, vilka under 1900-talet uthurts som arbetarebostäder. 
Övergårdens sista torpare lämnade torpet 1838. Alla fyra gårdarnas inägor brukas numera i sambruk 
med Högsbo.

Törnsäters by

Törnsäters by bestod ursprungligen av fyra gårdar i Törnsäter Sörgården i söder och Törnsäter 
Nolgården i norr samt mellan dessa Masagården och Millomgården. Namnet Törnsäter lär kunna 
härledas från den lagman Turner eller Törner, som omnämnes i ett bihang till den gamla 
Västgötalagen, som under förra delen av 1200-talet nedskrevs av lagman Eskil, en äldre broder till 
Birger Jarl. Då säter betyder utgård torde lagman Turner ej ha bott på Törnsäter utan snarare på en 
gård, som ligger högre upp på Kinnekulle, nämligen gården Högebo eller Högebol, som gården då 
torde ha hetat.

I början av 1700-talet ägde Johan Påfvelsson den ena hälten av Törnsäter, medan den andra hälften 
var delad mellan bröderna Lars och Gustaf Andersson. Johan Påfvelssons del i Törnsäter delades efter 
hans död mellan sönerna Pehr och Anders Jeansson. Därmed var Törnsäter Sörgården delad i fyra 
delar: 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5. De båda sistnämnda gårdarna ägde Johan Påfvelssons ovannämnda söner
och gick i deras släkt i flera generationer.

Törnsäter Sörgården 1:3 kallas även ”Nämndemansgården” efter ägaren under senare hälften av 
1800-talet nämndemannen Anders Jonsson.

Törnsäter Sörgården 1:4 ägdes nu av Lennart Bengtsson från Västerplana, som är gift med 
systerdotterdotter till föregående delägare Edvard Gustavfsson. Fru Bengtsson härstammar i nionde 
generationen från den Påfvel Pehrsson på Törnsäter, som var gift med Sigrid Simonsdotter, född 
p¨Fiskaretorpet i froshem och dotter till Simon Jacobsson och dennes hustru Gunilla Andersdotter från 
Anders Pehrsgården i Kestad. Simon Jacobsson var född i Polen nära Warszawa å 1639 och kom som 
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krigsfånge vid 18 års ålder till Sverige. Han röjde och bebyggde Fiskaretorpet i Forshem 1672. Hustrun
Gunilla var född 1644.

Törnsäter Sörgården 1:5 förvärvades omkring 1920 av AB Kinnekulle Kalk, Kinne Kleva.

Törnsäter Nolgården 2:1 var vid tiden för laga skiftet den 20 semptember 1847 delad i två hlfter, 2:2 
och 2:3. Nolgården 2:2 ägdes då av Sven Jonsson och 2:3 av Håkan Andersson. Vardera gården 
omfattade då ½ mtl.

Törnsäter Nolgården 2:2 såldes av Sven Jonssons arvingar den 19 juni 1901 till Hellekis Aktiebolag.

Törnsäter Nolgården 2:3 sålde s till greve H D Hamilton, Hönstäer och vid arvsförening efter denne 1 
okotber 1863 tillföll gården sonen sedermera generalen Malcolm Walter Hamilton, som den 18 april 
1874 sålde gården till sin border greve Gotthard Hamilton, tidigare ägare till Hönster. Dennes arvingar 
sålde gården den 13 februari 1897 till Hellekis Aktiebolag.

Törnsäter Sven Eriksgården 3:1 även kallad Masagården och Törnsäter Millomgården 4:1 vardera om 1
mtl frälsejord tillhörde Hönsäter redan på generalen Harald Stakes tid Hönsäter och ingingo i köpet, då
hovjunkaren Bengt von Hofsten den 21 jui 1798 förvärvade äganderätten till Hönster. Senare ägare var
densamma som ägde Törnsäter Nolgården 2:3.

När greve Malcolm Walter Hamilton blvit ägare till Törnsätersgårdarna enligt ovan, föranstaltade han 
om att tårdsbyggnaderna till 3:1 och 4:1 revs ner och en ny gård byggdes ett par hundr ameter 
österut. Den vinkelbyggda mangårdsbyggnaden samt ladugården så ännu kvar och äro i bruk, men 
tillhörande jord är till största delen frånsåld. Mangårdsbyggnaden synes ha blivit färdigt till 1870 då 
greve Malcolm Hamilton detta år flyttat in från Ova församling.

Örnekulla by

Örnekulla by vars namn i äldre tid var Öneulla bestod förr av tre gårdar: Örnekulla Skattegården 1:1 
på 1 mtl, örnekulla Sörgården 2:1 på 1 mtl smat Örnekulla nolgården efter förmedling ¼ mtl. Även 
Sörgården blev förmedlat till ¼ mtl.

Gårdarna ha varit föremål för hemmansklyvningar, avsöndringar och ägoutbyten. I dag har detta 
resulterat i att av de ursprungliga tre gårdarna upstått endast två brukningsdelar med var sin ägare. 
Ännu finns dock åbbyggnader kvar, som visa de gamla gårdarnas läge. Sörsågen längst i söder, 
Skattegården norr om denna och längst i norr Nolgården. Om detta är den ursprungliga 
ordningsföljden synes dock osäkert. Av ägofördelnignen att döma ser det ut som om Sörgården och 
Skattegården skulle bytt plats.

Vid tiden för laga skiftet den 17 juni 1843 voro de tre gårdarna delade: Skattegården 1:2 utgjorden ½ 
mtl samt 1:3 och 1:4 ¼ mtl. Sörgården 2:2 och 2:3 utgjorde vardera 1/8 mtl och Nolgården 3:2 och 
3:3 också vardera 1/8 mtl. Under 1960-talet fick Örnkulla Nolgården 3:3 genom köp och ägoutbyten 
med de övriga gårdarna i Örnekulla en betydligt utökad areal och mera samlad skogsmark. Dess 
fastighetsbeteckning ändrades därtill Örnekulla 7:1

Ting hölls i Örnekulla den 7-8 november 1677

Kestad socken

Kestad församling är sedan medeltiden anexförsamling till Österplan. Socknen utgjorde tidigare 9 
oförmedlade mantal som 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 d.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 kronolägenheter 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.
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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 förekommea för fösta 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 deltats 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 
numera 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:

Göksholen 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, Göksholem

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

Soldatstället Vedgapet nr 117 under Anders Persgården heter numera Arntorp 28:1.

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.

Framtagningen och systematiseringen av grunduppgifterna för Kestad har tillgått på samma sätt som 
motsvarande uppgifter för Österplana. I förordet till Österplana-arbetet har ingående beskrivits 
tillvägagångssättet där vid lag. Det synes därför överflödigt att här närmare gå in på detta.

Anders Persgården 1:1

Tomtplatsen låg söder om landsvägen från Österplana till Kestad ungefär mitt för nuvarande sågverket 
tillhörigt Bengt Bengtsson, 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 Missionshuset.

Stommen 5:1

81



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 hemmanklyvningar 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 184´8.

Kestads socken och by under 1700- 1800-talen

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

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. Gärden dömdes att utflytta.

Gräppagården 3:4

Ägdes av Anders Eriksson och ingår nu i Solängsberg.
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Gräppagården 3:5

Ägdes av Sven Larsson, son till Lars Svensson Roa 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 igår 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

ÄGDS 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
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Ägdes av Anders Eriksson, Anders Pehrsgården, som köpt Rännagården 9:4 ½ mtl av prostinnan 
Johanna Siggelkov. Gärden 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, tåg 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 ej 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.
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Rödfyrsputs

Rödfyren harpas genom ett såll med 25 mm maskor. Det som går igenom detta såll harpas ytterligare 
en gång gneom ett 10 mm såll. Det som stannar kvar på siktduken benämnes här nedan ”grov rödfyr”.
Det som går igenom kallas för ”fin rödfyr”.

Blandning

1 del kalk (1 del t.ex. = 1 hink)

½ del cement

3 del grov rödfyr

2 del fin rödfyr

5 del sand

Behandling

Vid nyuppförda hus grundas väggen först med cementblandat kalkbruk. Om gamla hus skola 
omputsas, skall grundas med rent cementbruk. När grundputsen torkat, slås rödfyrsbruket på samt 
avdrages med rätskiva och putsas med vanlig putsbräda. När väggen är så gott som torr, rives den 
med spikbräda och putsen är färdig. En vasad bör lämplig lämpligen göras färdig på en gång för att 
undvikande av missprydande skarvar.

Hällekis den 4 maj 1952

85



Ljungs stuga

Stugans utvändiga mått:

Längd 8,5 m  Bredd 3,0 m 25,5 kvm

Fönstrens storlek:

Inkl karm Bredd 0,95 m Höjd 0,95 m

Inkl bågar Bredd 0,84 m Höjd 0,75 m

Fönsterrutornas storlek:

0,33 x 0,33, fyra rutor i varje fönster

Ytterd,örr: 1,62 x (0,42 + 0,45) m

Innerdörr till köket: 1,66 x 0,78 m

Innerdörr till rummet: 1,66 x 0,80 m 

Takhöjd i rummet: 1,80 m

Takhöjd i köket: 1,67 m

Rummets storlek: 3,75 x 2,65 m =  9,94 kvm

Kökets storlekt: 2,75 x 2,65 n =  7,29 kvm

Förstugans storlek: 1,40 x 1,32 m =  1,85 kvm

Summa kvadratmeter 19,08 kvm
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Märta Tamm-Götlind

Märta Tamm-Götlind föddes den 16 oktober 1888 på herrgården Tveta berg vid Södertälje. Hennes 
fader hette Oscar Tamm och modern Anna Bergendal. Hon var av brukssläkt från Värmland och södra 
Dalarna. Märta Tammi var näst yngst av fem syskon. Yngst var ende brodern Olof, som blev professor 
vid Skogshögskolan,. Äldst var systern Hildegard, pianolärare och landskapsmålarinna. Systern Alfhild 
blev läkare och Ingeborg officersfru, giftermål med generallöjtnanten Peter Hegardt.

Fadern Oscar var den tredje i ordningen av en syskonkull på nio barn. För övrigt hade modern fött 15 
barn på 20 år, varav sex dött i späd ålder.

När Märtas farfar dog 1866, löste hennes far ut sina syskon och övertog herrgården Tvetaberg. Detta 
åsamkade honom stora låneskulder, som plågade honom ända till år 1895, då han tvingades sälja 
gården. Märta har senare berättat, att fadern var ingen affärsman. Den nye gårdsägaren sålde redan 
första året skog som täckte mer än hela köpeskillingen.

Fadern hade blivit domänintendent i Stockholms län och familjen flyttade till Stockholm.

Märta gick i Åhlinska flickskolan och blev student 1907. Hon siktade nu på folkskollärarebanan. Som 
student räckte det med att gå ett år på seminarium Så blev hon folkskollärare 1908.

Nästa år skulle hon således fylla 21 år men redan på nyårsdagen hade fadern lämnat henne en 
sparbanksbok med omkring 2.000 kronor. De pengarna räckte till tre utländska studieresor och en 
symaskin – det var faktiskt inte dåligt.

Nu hade lusten vaknat att studera vidare. Hon studerade litteraturhistoria 1909 och 10 vid Stockholms 
Högskola. För att få kompetens att undervisa i svenska fordrades betyg i nordiska språk från 
universitetet. Därför studerade hon i Uppsala från 1911 till 1914, då hon blev fil. Mag. Redan under 
första terminen lade hon märke till en manlig studiekamrat. Ingen visste vad han hette så han blev 
”den unge västgöten”. Men vid höstterminens början hade en ny flock ungdomar skrivit in sig för de 
nordiska föreläsningarna. Hon och västgöten kände igen varandra och började slå följe efter 
föreläsningen på universitetet. Först så småningom fick hon reda på hans ursprung och hembygd.

Han hette Johan Götlind från Göteve socken en mil väste om Falköping. Fadern var bonde och kyrkvärd
vid namn Gustaf Andersson. Från början hade Johan tänkt studera till präst. På Fjellstedtska skolan i 
Uppsala uppmanade lärarna alla med son-namn att skaffa sig nya släktnamn. Av Johan Gustafsson 
blev så Götlind efter födelsesocknen. Alla Johans syskon följde hans exempel och den Götlindska 
släkten är numera ganska stor i Västergötabygden.

Johan, hennes nya vän, hyste en intensiv kärlek till sin hembygd, till dess natur, dess språk och seder 
och Märta förstod undan för undan, att hon skulle få mycket att lära i den miljö han kom ifrån. Efter 
ett helt års kamratumgänge förlovade sig det unga paret i september 1912, och 1914 erövrade båda 
titeln fil. Magister på samma dag vårterminen 1914.

Märta hade då redan fått ett lärarvikariat i sin gamla Åhlinska skola och bodde i sitt föräldrahem. 
Johan fortsatte sina universitetsstudier med sikte på fil. licentiatexamen och doktorsgrad i nordiska 
språk. De kallades på den tiden ”hemligt förlovande”. Numera talar unga flickor öppet om sin 
”pojkvän”. Men nu först växlade de ringar och blev officiellt förlovande.

Landsmålsarkivet i Uppsala startades 1914 av professor Herman Geijer med från början endas en fast 
anställd i en trång lokal på universitetsbiblioteket. Det första statsbidraget på 7 500 kronor skulle 
räcka till de två herrarnas löner och till materiel och underhåll. I övrigt fick man lita till tiggeri. Som 
vetenskapsman var Johan hur djärv och uppfinningsrik som helst men alldeles försynt för att tigga 
ihop pengar. På detta senare område var däremot Märta enligt egen mening oförskämt tilltagsen. Hon 
skrev tiggarbrev till ledamöter i Svenska Akademien, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöv, Sven 
Hedin, Ellen Key. Tyvärr utan resultat.

Äntligen år 1917 kunde Märta och Johan efter 4,5 års förlovningstid gifta sig och sätta bo i ett eget 
litet Uppsala hem på två rum och fotogenkök! Inga bekvämligheter som vatten och avlopp men pump 
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fanns på gården. Märta hade utbildat sig till lärare men slutade efter 3,5 år och ägnade sig åt föredrag 
och journalistisk i olika föreningsammanhang och var i högsta grad med i kvinnorörelser i dess olika 
former. Dessutom fick hon i Johans sällskap göra bekantskap med ett par högintressanta självlärda 
personligheter, båda av bondesläkt. Båda hade brutit sig ur bondesamhället för att ägna sig åt 
forskning. Patrik Petersson i Vallda socken i norra Halland var ett språkgeni som på egen hand lär sig 
franska, tyska, engelska, grekiska och latin. En anspråkslös liten gubbe, som var sin hembygds 
postmästare samtidigt som han fullföljde en fin uppteckning av bygdens dialekt. På detta blev han 
faktiskt hedersdoktor vid Gustav Adolfs-jubileum i Uppsala 1932. Den andra självlärda forskaren var 
Klas Olofsson i Fristad, i södra Västergötland, skald, harpospelare och mycket skicklig upptecknare av 
bygdens folkminne, som han fick tryckta i två mycket tjocka band.

År 1918 blev Johan promoverad till fil. doktor. Tre år senare föddes sonen Gustav och efter ytterligare 
två år sonen Erik. Pojkarnas uppfostran kom att i hög grad åvila modern Märta. Fadern Johan utövade 
ett häpnadsväckande rikt vetenskapligt arbete och företog ensamma forsningsfärder i 
Landsmålsarkivets tjänst. På området lek och folklig dans gjorde han vidlyftiga vetenskapliga studier 
och var själv en mycket skicklig folkdansare. Han samlade även gamla visor i folkviseton och sjöng 
dem gärna till gitarr både i sällskapslivet och hemma vid pojkarnas kvällsbäddar. Som arbetsmänniska 
var han ett got föredöme för sina pojkar och ånga visdomsord inpräntade han i dem: ”Ni ska alltid 
genom arbete göra rätt för er och ej ta emot någonting gratis här i livet”.

Att denna tes var väl rotad hos pojkarna visar följande:

När pojkarna hade sommarferier från skolan fick de gärna komma till farbro Ragnar Götlind i Göteve, 
där de fick hjälpa till på gården med vad de kunde. En sommar skulle pojkarna i mycket unga år rensa 
rovor mot en överenskommen dagpenning. En dag mitt under jobbet kom Ragnar ut till sina unga 
arbetare och lärde dem att skära visselpipor, som på ortens dialekt kallades ”rännelåter”. Detta var 
något som intresserade pojkarna. Men så fortsatte pojkarna med rovrensning, tills de blev hämtade 
hem och skulle få sina timmars lön. Ragnar lämnade dem var sin slant för hela arbetstiden. Men 
Gustav opponerade sig: ”Vi ska inte ha så mycket för vi har ju skurit rännelåter”. ”Men ni kan få er 
dagspenning ändå” menade Ragnar generöst, tills Gustav kraftigt opponerade sig. ”Nehej, tänk om 
pappa satt på Arkivet och skar rännelåter!”

Hösten 1936 måste Johan uppsöka Serafimerlasarettet. Han hade sedan flera år då och då drabats av 
kramper, som ofta ledde till en stunds medvetslöshet. Läkarna förstod ej vad det berodde på. Men nu 
fann man äntligen boven i dramat: en stor hjärntumör. Han opererades av professor Oliverkronas 
assistent docent Sjökvist. Först i maj 1937 kunde han återta sin tjänst på Landsmålsarkivet och kände 
sig då helt frisk. På vårterminen 1940 var han tröttare än förr och den 11 april släcktes hans livslåga 
efter bara ett dygns akut sjukdom: Vid den svåra operationen kunde tyvärr ej hela tumören följa med 
och nu var det en blödning i tumörens yta, som ändade hans liv.

Det var ett oerhört svårt slag för hela familjen, som för övrigt levde i ganska små omständigheter. Året
innan hade de byggt sig en sommarstuga på västkusten. Den fick nu hyras ut. Gustav son nu var 
student kom till Småland för att studera limnologi. Erik var gymnasist och blev nu montörselev i 
Trollhättan. Själv fick Märta en stor arbetsuppgift. Det gällde att på gårdarna i Kinnekullebygden för 
Landsmålsarkivet under en tid teckna upp så mycket hon kunde hinna med av folkets livsföring och 
arbetsliv. Arkivet skulle betala alla resekostnader och någon blygsam lön, och den störste markägaren 
på Kinnekulle baron Vilhelm Klingspor hade lovat sörja för en upptecknares husrum och mat. Så kom 
det sig att Märta Tamm-Götlind kom att istället för den planerade första sommaren 1940 måste tiden 
utsträckas till ytterligare fyra somrar, vilket från början ej var avsett. Hon fann nämligen här på 
Kinnekulle ett så rikhaltigt material att det krävde förlängd tid. Då hade hon haft 140 berättare efter 
vilka hon gjorde uppteckningar av i dag oskattbart kulturvärde.
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Otto Klings Amerika-brev år 1959

Otto Kling var son till alunbruksarbetare Johannes Andersson Kling född 1830-10-29 i Björsäter och 
Stina Andreasdotter född 1829-07-07 vid Alunbruket. Föräldrarna synes av sonens nedanstående 
skildring ha bott i den s.k. ”Kransastugan” vid Dammen. Stugan revs år 1941.

När Otto Kling reste till Amerika var han nyss fyllda 17 år. Han var nämligen född 19 november 1870 
och han lämnade Sverige den 23 mars 1888. Av brevet framgår att han anlände till Amerika den 11 
april. Hans i brevet nämnda fyra reskamrater var Gustaf (Anders Gustaf Olausson född 1966-08-04) i 
Grönelid, August Johansson, (August Johansson var son till Johannes Svensson och Maja Wettergren, 
född i Medelplana 1861-02-23), flickan Tholson från Forshem och Anna Christina Persdotter (dotter till 
Per Svensson och Anna Söder född 1965-09-14). Här är det enda stället i brevet, där minnet tycks ha 
svikit Otto Kling. Hans minne måste för övrigt ha varit enaståend, när man betänker att han skriver 
brevet vid 89 års ålder.

Den 18 april 1959 var jag 72 år gamma i America. Min rätta ålder är nästa november den 19:de 89 år 
om jag lever till dess. Jag är född på Hönsäter i den röda byggnaden, som stod ej så långt ifrån 
Dammen. Mina föräldrar var Johannes Kling och Stina Andreasdotter. Vi voro åtta barn. Jag var den 
8:de . Anders, Lotta, Margret, Karl han drokna i Dammen. Han var en pojk till hans namn var Forsell. 
En af dem hade fått nya skor och skulle gå och visa dom för Pappa, som var sysselsatt med att riva 
ned alun-bruket så Pojka tog genvägen över isen över Dammen, den var ej stark nog att bära dom och
innan Far han dit så var det försent. Jag var icke född min Bror Clas var vist på väg, så har jag hört 
sägas, så var det Anna och Thilda. Vår mor dog när jag var sex år 1876. Åren försvann och 1879 tror 
jag att Far gift om sig, så nu började en tid med styvmor och jag växte och blev stor nog för att hjälpa
till så jag fick hjälpa till vid Tegelbruket, körde Oxa  som drog kranen som arbetade leran, ja tyckte det
var så malligt för 25 öre 12 Timmar dag. Lars Lövgren och Mane Vikström var tegelslagare. Jag fick 
behoålla joben i tre somrar antingen jag villee eller ej så jag misste i skolan men det var jag inte 
bekymrad för. 1885 gick jag och 30 andra Barn i samma ålder och läste för Prästen Sven hammar. Så 
på Hösten samma år fick jag tjenst af Sven i Herlingsågrden Forshem som skjuts-Pojk för Posten som 
gick mellan Mariestad och Lidköping. Var den stannade över natt, jag hade skjutsat så långt som till 
Vesterplana där bytes om både Häst och skjuts-Pojk så nästa dag kom tillbaka till oss med annan Häst 
och skjuts-Pojk omkring kl 4 äfter midag och då fick jag följa med till Björsäter, fick lämna af väskor af 
lär och stora hänglås med Påst uti till de större Gårdarna som Gamlegården under Österäng och vid 
skolhuset rödepåle så inan vi kom till Årnäs lämna vi en väska till Enka som bodde i en liten stuga i 
skogskanten hon tog vara på en yngling som dom kallade Hammars Karl. Han fick sitta bunden i stol, 
kunde icke hjälpa sig själf med något, icke så mycket som att taga en kopp vatten, ja han var ledsam 
att se men tala kunde han så dom tog honom ut att Predika, han vände bladen med tungan när han 
läste i Biblen eller någon annan bok. Hon Enkan gjorde afär med snus som Påstilion köpte åt henne i 
Lidköping. Vid Årnäs och Sjöberg lämnade vi väskor. Vid Björsäter var Påst Kontor så der fick jag taga 
ifrån min svettiga och flämtande Häst och gifva honom några Häst brödkakor innan jag vände hem. En
gång då gick det fort den sista fjärdingsvägen. Det var på vintern andra året så jag skulle vara van vid 
att sköta min Häst, men det var något som skrämde den vid millsten som stod på Gärdet ej så långt 
ifrån Hemmet, om det var något djur som vart rädd för Hästen och i rädsla sprang upp och der utaf 
blev Hästen rätt och skente och jag fall af släden men höll fast i tömmera så jag släpade äfter ändra 
Hem till stalldörren så der stannade vi både Häst och jag. Var der i två år 40 kronor om året. Och nu 
skulle jag byta om, tog tjänst för året att var hjälpare i Ladugården på Årtorp för 80 kr om året och 
fick 5 kronor i städja. Men dätta arbetet tyckte jag icke om så fattade beslutet att koma ifrån, så skrev
till min Bror som var i America om han kunde hjälpa mig dit, tog ej längen förr än jag hade svar så fick
jag Billjett och lämnade min tjänst först i februari 1888. Gick till Prosten Timberg med min Orlovsedel 
som jag fick af inspecktorn på Österäng, fick så mitt Prästbetyg och var hemma till resan till America 
som jag tillika med 4 andra ungdomar. De voro Gustaf i Grönelid och August Johansson, var svåger till 
min äldsta Bror, så en Flicka ifrån Forshem, Tholson var hennes Fars namn, då var det skjuts Karens 
dotter, om det var Emma hon hette, Per i Skagelund var vår skjuts Bonde, vi träffade dom på Hörnet 
var min syster Lotta bodde, jag och August så nu var sällskapet färdig för America. Vår skjutsbestod af
en Häst och Dryg med en Box på som vi fick binda fast våra koffertar på och matkorgar, och vi fotade 
bakäfter. Vi stannade i vidökna för kaffe och dopp och gaf Hästen tid att äta lite havre, kom till 
Lidköping.
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Det börjar att bliva enformigt och vet ej om det länder till något att sitta här och rabbla om vad som 
händt för så länge sedan.

Våra Barn som äro hemma nu kan icke läsa svänska, för under det första Tyska kriget så fick vi icke 
Bruka skolhuset för att lära Barna svenska. På bud ifrån Govenor Hering och sedan dess så ha svenska
blivet mer och mer satt af sides så nu är det America språk helt och hållet. Ja den Präst vi nu har kan 
inte tala svenska och ej att undra på för hans Far Gifte en engelsk qvina så der var ej annat än 
engelska språket i hemmet, namnet är Sundell så till mig är det besynerligt att han icke förstår 
svenska med det svenska namnet.

I all Högacktning

Otto Kling

När Otto Kling reste till Amerika var han bar a17 år gammal och när han skriver brevet skall han snart 
fylla 89 år efter att vistats i Amerika i 72 år. Det är förvånanansvärt att Kling kunnat bevara sitt 
modersmål och komma ihåg stavning av de svenska orden, trots som han själv skriver missad 
skolgång som barn. Endast några få västgötska dialektord och några amerikanska ordvändningar 
förekommer. Detta tyder på att Kling läst mycket på svenska under sina år i Amerika. Ovanstående är 
en oredigerad avskrift av brevet med undantag för några kommatecken.
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Österplana kyrka

Jag har blivit ombedd att berätta något om Österplana kyrkas tillkomst och dess 100-åriga historia.

Redogörelsen måste bli ganska summarisk av följande skäl. Från det att en ny kyrka på allvar 
diskuterades, tog det 25 år och från det att nybyggande blivit definitivt bestämd tog det i det närmaste
20 år, innan kyrkan blev färdig för invigning. Kyrkobyggnadsfrågan avhandlades under denna tid vid ej 
mindre än 54 kyrkostämmor. Därtill kommer en mängd sammanträden av förberedande art i 
byggnadskommitté och kyrkoråd. Man låg sannerligen ej på latsidan men ville sträva efter att bygga 
en väl genomtänkt och i alla stycken förnämlig kyrkobyggnad med de små ekonomiska resurser, man 
hade på den tiden. Dessutom befann man sig i den kanske vad kyrkor beträffar mäktigast 
nybyggnadsepoken i vårt land . – Jag gjorde för ett antal år sedan en undersökning, som i mitt tycke 
var ganska intressant. I slutet av 1960-talet fanns i Skara stift 373 kyrkor, som användes för 
Gudstjänstebruk. Av dessa äro i det närmaste 1/3-del eller 110 stycken byggda under tidlig medeltid. 
Under 1500-talet byggdes endast en kyrkan, under 1600-talet tillkom 28 kyrkor och under 1700-talet 
byggdes 57, under 1800-talet ej mindre än 134 st och under 1900-talet bygdes 43 nya kyrkor. Som 
synes står 1800-talet i särklass och av de 134 kyrkorna byggdes ej mindre än 87 under 1800-talets 
sista hälft.

Hur kom det sig att man då byggde så många kyrkor? Det har ofta framhållits för all del med visst 
skäl, att den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet i stort sett fredliga förhållanden i Sverige 
skulle vara den väsentligaste orsaken. Men det finns säkert många andra orsaker. Sockenförvaltningen,
som till en början haft till huvudsaklig uppgift att sörja för byggnad och underhåll av kyrkan samt att 
avlöna präst och klockare, blev under 1800-talet all mer allmänkommunalt betingad. De små 
församlingarnas ekonomi ställdes på hårda prov, som ledde till att reparationer och underhåll av 
kyrkorna försummades. Kyrkorna förföllo allt mer och till sist hade den gräns nåtts, då det ansågs 
fördelaktigare att bygga en helt ny kyrka, i synnerhet som den gamla även blivit för liten. 

Detta var förhållandet även för Österplana och Kestads församlingar i mitten av 1800-talet. När ätten 
Stake på Hönsäter dog ut på manssidan 1795, hade ätten under ett par sekler med egna medel svarat 
för ombyggnader, reparationer och underhåll av församlingarnas kyrkor, vilka 1796 voro nymålade och 
i gott skick. När nu den s.k. patronaträtten upphörde, fingo församlingarna själva svara för kyrkornas 
funderhåll. Men de hade ej råd med något vidare underhåll och kyrkorna fingo förfalla. En bidragande 
orsak därtill var också att åskan slog ner i Österplana kyrkas då mycket spetsiga tornspira. 
Församligen var därför 1822 nödsakad riva ner spiran till tornmuren och bygga på en s.k. gustaviansk 
hjälm, som ansågs vackrare än en ny spira. Men några vidare reparationer orkade man ej med.

Vid flera visitationer hade framhållits att Österplana kyrkan behövde nytt tak samt rappning och 
kalkning av väggarna in- och utvändigt. År 1837 hade man skaffat fram 30 tunnor kalk för rappningen,
som dock troligen aldrig blev utförd. Kyrkan förföll allt mer i brist på underhåll.

Först 1853 diskuterades på allvar frågan om reparation eller nybyggnad av kyrkan. Vilket alternativ 
man än valde, strandade det på ekonomiska problemet . Ett viktigt beslut fattades dock. Man beslöt 
årliga sammanskott av fyra Rdr Bko på varje oförmedlat hemman. På så sätt förstärktes den i det 
närmaste obefintliga kyrkokassan med ca 80 Rdr varje år.

Fem år senare, 1858 beslöt kyrkostämman definitivt att en ny kyrka skulle byggas i österplana. 
Kammarherre Carl Sköldebrand på Hellekis menade, att Kestad borde förena sig med Österplana om 
en ny kyrka gemensam för hela pastoratet. Men Kestad-borna ville ha sin egen kyrkan hädanefter som
hittills.

Detta var ett streck i räkningen. Österplana vädjade nu till Biskopsämbetet, att med stöd av en lag av 
1830 pröva och avgöra detta ärende. Men ärendet blev undanlagt och 1862 hade lagen upphört att 
gälla.

Nu fick Österplana ta ärendet i egna händer. Samma år beslöt kyrkostämman öka det årliga 
sammanskottet från fyra Rdr Bko till det dubbla 12 Rdr rmt.e

I slutet av 1863 hade ritning inkommit från Länsarkitekten C J O Hedwall. Ritningen sändes till 
Överintendentämbetet för vissa ändringar. Dessa utfördes där av professor E E von Rothstein och 
kostnadsberäknades till 34 928 Rdr rmt. Ritningen fastställdes av Kongl Maj:t den 30 december 1864.
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Under tiden hade Kestads kyrkan på församlingens uppdrag inspekterats av kyrkobyggmästaren 
Anders Pettersson i Värsås. Denne rådde Kestad.borna att bygga en ny kyrka, då den gamla bleve för 
dyrbar att reparera. Detta blev också beslutat. Men eknomien spökade även här. 1866 hade man 
kommit så långt att man vände sig till Österplana och bad att få förena sig med dem och bygga en 
gemensam kyrka, dock på vissa villkor. Bl.a. skulle församlingarnas kyrkokassor slås samman till en, 
vidare fick Österplana nya kyrka ej byggas där den gamla stod utan flyttades så nära Kestad som 
möjligt, och slutligen skulle gudstjänst såsom förut hållas i Kestads kyrka, så länge ej någon slags 
reparation behövdes, dock längst i 10 år efter det att den nya gemensamma kyrkan blivit färdig. Dessa
villkor godkändes av Österplana kyrkostämma.

Österplana församling hade 1865 erhållit Kungl Maj:ts tillstånd att för kyrkobygget få upptaga Collekt 
och Stamboksmedel från rikets kyrkor. Dessa medel började nu strömma in. Totalt kom det in 2 202 
Rdr rmt.

En kyrkobyggnadskommitté valdes bestående av: Greve Gotthard Hamilton på Hönsäter, Kammarherre
Carl Sköldebrand på Hellekis, Anders Jonsson och Johannes Törnberg från Törnsäter, Johannes 
Jakobsson i Korsgården, Olof Andersson på Simberg och Sven Larsson i Greppagården. Ordförande 
blev greve Malcolm W Hamilton på Törnsäter och vice ordförande blev Olof Andersson Simberg.

Nu började det ena ändringsförslaget komma efter det andra och den ena ritningsändringen jgöras 
efter den andra. Ena gången skulle tornet byggas likt tornet på Segerstads, en annan gång likt tornet 
på Borgviks kyrkor i Värmland. (Kammarherre Sköldebrand ägde Borgviks bruk). Än skulle sakristian 
göras stor, för att nästa gång åter förminskas. Kyrkan borde rymma beräknade 690 personer i stället 
för tidigare bestämt 500 personer. Men kanske kyrkan blev för stor, och så tog man bort tvärgången 
mellan sidoingångarna. Till sist blev arkiteten A J Dahl hos Överintendentämbetet förtvivlad ch 
förklarade att han inte kunde binda ihop tre olika stilar till en enhetlig kyrka. På initiativ av en av 
kommittéledamöterna hade en arkitet J Westerberg i Göteborg även blivit inkopplad och lämnat förslag
och kostnadsberäkning.

Problemet löstes emellertid lika enkelt som överraskande. Kammarherre Skökdebrand hade på eget 
initiativ anskaffat en ritning över Björkängs nyuppförda kyrka i Töreboda. Byggnadskommittén fann 
kyrkan både vacker, ändamålsenlig och framför allt billigare än alla tidigare förslag. Man hade fördelen 
att till säker ledning äga alla erforderliga ritningar, materialåtgång och kostnader förut uppgjorda. 
Kommittén tillstyrkte därför enhälligt kyrkostämman i april 1871 att frångå alla tidigare förslag och 
antaga ritningen till Björkängs kyrka. Ritningen till denna var utförd av professorn i byggnadskonst vid 
Konstakademien Albert Törnqvist.

Kyrkostämman uppdrog åt förvaltaren Gustaf Grevilli på Hellekis och Olof Andersson på Simberg att 
resa till Töreboda och bese kyrkan samt därefter delge pastoratsstämman sina synpunter.

Dessa herrars utlåtande blev mycket positivt, och så bestämde pastoratsstämman den 20 maj 1871 att
Österplana nya kyrkan skulle uppföras enligt ritningen för Björkängs kyrka med de ändringar som 
erfordrades, då Björkängs kyrka var euppförd av tegel men Österplana kyrka skulle uppföras av 
kalksten utvändigt beklädd med sandsten.

I Överintendentämbetet reviderades den Törnqvistska ritningen i detta hänseende av den allra första, 
den Hedwallska, ritningens omarbetare, nämligen professorn i husbyggnadskonst E E von Rothstein. 
Denne föreslo såsom förbilligande att endast en del av kyrkan bygges med hggen sandsten och det 
övriga avrappas i samma färgton som snadstenen. Följande partier skulle utföras av huggen sandsten:
Alla strävpelare, pilastrar och friser, portpartier, fönsterbänkar och rönstervalv samt de stora välvda 
ljudgluggarna i tornet.

Ritningen fastställdes av <kungl Maj:t den 18 juni 1982. Kyrkostämman beslöt att byggnaden skulle 
påbörjas 1874 och vara färdig och om möjligt även målad 1976.

Som byggmästare antog byggnadskommittén samme man, som uppfört Björkängs kyrka, nämligen 
kyrkobyggmästare J Larsson från Varola. Hans anbud var 16 000 Rdr Rmt. Då skulle han betala alla 
arbetslöner till hantverkare såsom murare, snickare och målare, samt bekosta erforderliga materialier 
med undantag för ställningsvirke, bjälkar, plank och bräder, erforderlig huggen som ohuggen sten samt
sand och kalk, vilka material tilhandahölls av församlingarna, som även bidrogo med  5.000 
dagsverken hantlangning och grovarbete samt körslor.
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Av det material församlingarna skulle tillhandahålla köpte man bjälkarna av byggmästare Larsson, 
plank och bräder från bruksförvaltaren P H Eiserman, Ryfors, skogseffekter och även bräder från Emil 
Holmgren, Nykvarn, kalk från Lars Jansson, Haggården m.fl. Virket till dörrar och fönster levererades 
av byggmästare Larsson för 500 Rdr.

Erforderlig sten fick brytas på prästgårdens ägor men största delen erhölls från Törnsätersgårdarna. 
Huvudparten av sandstensarbetena utfördes av Hellekis Stenhuggeri, pelare och pilastrar höggs av 
Johannes Törn i Gömmet, fyra dubbla hörnpelare med nischer av Johannes och Gustaf Wass samt 
Jakob Pettersson, de stora ljudgluggarna i tornet av J Söder på torpet Axvall. All sandsten bröts på J 
Törnbergs ägor. Detaljritningar till friser och lister mm utfördes av verkmästare August Blomqvist vid 
Hellekis Stenhuggeri, som i arvode erhöll 100 Rdr. Bland övriga stenhuggare kan nämnas Anders 
Larsson i Lockgården, som högg två helrunda fönsterstenar, betäckningshallar, golvsten och lister. 
Golvsten och lister höggs dessutom av Johannes Jakobsson i Korsgården och Johannes Törnberg i 
Törnsäter.

Johannes Törnberg gjorde dessutom en synnerligen berömdvärd insats som tillsynings- och 
kontaktman. Det ålåg honom även att i erforderlig utsträckning kalla de dagsverksskyldiga till arbete 
vid kyrkobygget. Dagsverksskyldiga voro uppdelade i tre klasser: hemmansägare, torpare samt 
bruksarbetare och övriga. Första klassen gjorde 24 dagsverken, andra klassen 16 och tredje klassen 8 
dagsverken per man.

Byggnadsarbetet började i juni 1874 och kyrkan blev i stort sett färdig hösten 1876 såsom beräknat. 
Totala byggnadskostnaden uppgick till 40 000 kronor. För finansieringen upptogs genom förmedling av 
förvaltare Grevilli ett 30-årigt amorteringslån i Stockholms Stads Sparbank på 16 000 kronor. Innan 
detta lån blev klart för utbetalning, hade församlingarna tillfälligt lånat 5 000 kronor i länets 
sparbanken samt 5 000 kronor av fru Luth i Skara.

Vid kyrkans invigning den 14 okotber 1877 var den till trängsel fylld med åhörare såvä’l från 
Österplana som närliggande pastorat. I avsaknad av orgel, som ej kunde levereras förrän 1879, 
spelades koralmusiken av åtta medlemmar av Årnäs musikkår under ledning a vdess stiftare och 
ledare Gotthard Danielsson. Sång utfördes av skolbarn från församlingarnas folkskolor under ledning 
av deras lärare och lärarinnor. Från Skaraborgs regemente hade kyrkorådet rekvirerat femton soldater,
som under ledning av en korpral svarade för vakthållnignen såväl utom som inuti kyrkan. I samband 
med kyrkans invigning, som förrättades av kontraktsprosten A Timberg i Forshem, assisterad av 
kyrkoherdarna A B Skårman i Medelplana, J Dahlstein i Husaby och Sven Hammar i Österplana samt 
komministrarna C F Lokrantz i Källby och C O Nordahl i Götene jämte vice pastorn K Linde, invigdes 
Österplana nye kyrkoherde Sven Hammar i sitt ämbete. Själva kyrkobyggnaden ansågs redan då 
såsom en av de allra vackraste i orten.

Det skulle snart visa sig att kyrkan hade en påtaglig brist. Den saknade uppvärmningsanordning. 
Genom folkskollärare J A Essén framställdes till en kyrkostämma 1879 frågan, huruvida männen 
vintertid kunde få behålla huvudbonaden på under gudstjänsterna. Då något påbud ej finns i detta 
hänseende, uttalade kyrkostämman att de må stå var och en fritt att utan väckande av anstöt göra 
som han själv finner för gott. Men 1892 inköptes tvenne kokskaminer som placerades i förstugan till 
södra sidoingången. Genom en gallergrind skull sex järnplåtar reflektera värmen in i kyrkan. Detta 
värmesystem visade sig dock ej tillräckligt och 1906 inköptes nya värmeugnar, som placerades inne i 
kyrkan vid sidoingångarna. Det var flera gånger på förslag att minska kyrkorummet då ej heller dessa 
värmekaminer gåvo tillräckligt med värme ifrån sig.

År 1909 tänkte man inreda ett arkiv i sakristian men istället anskaffades ett brandfritt kassaskåp. År 
1923 förelåg ett förslag av arkitekten Anders Roland att förminsa kyrkorummet. Enligt förslaget skulle 
läktaren tagas ner och byggas fram med läktarbrösten nästan i höjd med kaminerna i kyrkan. Bakom 
läktaren skulle uppföras en vägg upp till taket. Innanför dörren till vapenhuset under den nuvarande 
läktaren skulle inredas ett rum för sammanträden och för nattvardsbarnen. I förslaget ingick även 
inläggning av ny takpanel med slätspåntade bräder i såväl kyrktak som i sakristians tak. Denna 
takpanel skulle fastspikas under den befintliga fältindelnignen och göras slät indelnignar eller fyllningar.

Förminskningen av kyrkorummet blev emellertid ej godkän. Däremot utfördes det nya innertaket av 
byggmästare Paul Buller och hela kyrkan blev ommålad invändigt.
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År 1962 var det åter förslag om kyrkorummets förminskning. Arkitekt Adolf Nicklasson i Skara föreslog
att södra delen av utrymmet under läktaren skulle inredas till konfirmandrum samt den norra delen till 
trappuppgång, brudkammare, kapprum samt städutrymmen. Vidare skulle sakristian med vägg upp till
taket avskiljas från kyrkorummet, i vilket ny värmeanläggning med oljeeldad panna och värmefläktare 
anläggas. Kungl. Byggnadsstyrelsen godkände värmeanläggningen men avslog ändring av sakristian 
samt utbyggnaden under läktaren till hälften. Under läktarens södra del blev bara en mindre 
brudkammare samt kapprum och under den norra delen trappuppgång och städutrymmen.

I övrigt har under årens lopp endast reparationer och ommålningar av kyrkan vidtagits och kyrkans 
ursprungliga utseende såväl in- och utvändigt har bibehållits, något som vi i dag bör känna 
tillfredsställelse över.

Till sist några ord om kyrkans inventarier, de flesta av den gamla kyrkans inventarier ansågos ej passa 
in i den nya kyrkans byggnadsstil. Efter restaureringen kommo de som bekant till användning i 
Hönsäters kapell.

I Österplana kyrkan finns dock den gamla dopfunten från 1200-talet sedan den 1923 fått en ny fot, 
huggen av stenhuggaren A W Törn efter ritning av arkitekt A Roland. Dopfatet, som också är ritat av 
arkitekt Roland är gjort av konstsmeden Alfons Hägg, Hällekis.

Kyrkans orgel levererades 1879 av orgelbyggarfirma P L Åkerman, Stockholm. Inköpet sköttes av 
kammarherre Sköldebrand och priset var 4 850 kronor. Den har åtta stämmor på en manual och pedal.
Orgeltramparen ersattes 1962 av inmonterad fläktanordning.

De båda kyrkklockorna skänktes till den gamla kyrkan av general Harald Stake 1671 och 1677 enligt 
inskriptionen på klockorna. De lär ha blivit döpta till Karin och Kerstin efter generalens döttrar. Enligt 
traditionen lär de ha blivit gjutna i närheten av kyrkan i en sädeslycka tillhörande prästgården. Vid 
gjutningen av den stora klockan skall enligt sägnen generalens hustru, Carin Bielke, ha kastat en stor 
silversked i gjutmassan för klockarklangens skull. Silvret lär synas som en ljus strimma i malmklockan.

De två stora altarljusstakarna av silver äro förmodligen skänkta till kyrkan av Carin Bielke. De äro 
nämligen försedda med Bielkeska vapnet och initialerna C B E B tillhröande Carin Bielkes föräldrar, 
amiralen Clas Bielke och Elsa Bielke, vilka inbördes voro kusiner. Elsa Bielke var syster till dorttning 
Gunilla, vilka i sin tur voro kusiner med general Stakes morder, Ingeborg Posse, efersom de på 
modernet härstammade från Possarna på Hellekis. General Stake gift sig således för andra gången och
nu med sin syssling. Hon föddes på Ålands hav under föräldrnas flykt till Finland. De hade nämligen, 
troligen genom sitt släktskap, dragits in i fejden om kungakronan mellan Carl IX och Sigismund. Efter 
återkomst till Sverige måste familjen efter ett par år fly på nytt, nu till Polen och Danmark. Efter 
vädjan till Gustaf II Adolf tilläts de återvända till Sverige året 1616. 

Bland kyrkans silver i övrigt märkes en rund oblatask med Stakevapnet och årtalet 1663. En vinkanna 
med Stakes vapen på locket och enligt inskriptionen skänkt till kyrkan ”i form av en åttakantig flaska” 
år 1663. Den har blivit omgjord av silversmeden Petter Falk i Skara 1770.

Även den stora 10-armade ljuskronan i kyrkans mitt är en gåva av general Stake. – En ljuskrona med 
stora kläppar av gjutet och slipat glas är deponerad i Västerplana kyrka.

I samband med rivningen av Österplana gamla kyrkan 1878 tillvaratogs en del gamla gravvårdar, som 
uppställes utmed kyrkogårdsmuren. För att dessa stenar skulle bättre bevaras erhölls år 1937 Kungl. 
Byggnadsstyrelsens tillstånd att taga in desamma i kyrkan och befasta dem å kyrkans innerväggar. 
Även några s.k. liljestenar från 1200-talet tillvaratogs på detta sätt. Bland porträttgravvårdarna finns 
en särskilt intressant. – I kyrkans Södra långvägg sitter en stor s.k. porträttsten över kyrkoherden 
Anders Tidström, f 1728 d 1790. Stenen visar i relief en man och en kvinna i fotsida kläder samt 10 
barn, 5 söner och 5 döttrar. Det senare verkar en smula förbryllande, då man vet att kyrkoherde 
Tidström faktiskt var barnlös. Förklaringen är den att stenen ursprungligen rests över kyrkoherden 
Andreas Brink, 1631-1672. Det är han och hans familj som visas på stenen, medan den ursprungliga 
texten utplånats och ersatts med text över Anders Tidström. Det var ej helt ovanligt att man högg om 
äldre gravstenar, det var ej så noga med pieteten för ett par hundra år sedan.

Österplana kyrkan har under de gångna 100 åren lyckligt undgått större förändringar. Visserligen har 
förminskning av kyrkorummet varit på tal vid några tillfällen, nu senast 1962, men avstyrkts av 
myndigheterna. Vid det senaste tillfället frågade jag dåvarande landsantikvarien Gunnar Ullenius om 
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orsaken och fick till svar: ”Ni där uppe på Kinnekulle ha så många gamla medeltidskyrkor att Ni inte 
fått upp ögonen för vilken underbart vacker och stilren kyrka Ni ha i Österplana. Den måste vi vara 
rädda om. Det är den enda kyrka i hela stiftet, som till skillnad från övriga byggda vid samma tid 
lyckligen undgått mer eller mindre förödande restaureringar. Därför kunna Ni nu glädja Er åt att ha en 
ovanligt vacker och konstnärligt stilfull kyrka”. Mycket tack vare detta yttrande har jag kommit att 
upptäcka Österplana kyrkas skönhet. Få landsortskyrkor ge gudstjänstbesökaren en så upplyftande 
stämning av ljus, luft och rymd somÖsterplana kyrka. Det är en stämning, som vardagsmänniskan har 
behov av. En känd kyrkosångare blev fullständigt betagen i kyrkans skönhet, när han från läktaren såg
ut över de hundratals brinnande ljusen i kyrkbänkarna. En sådan syn hade han aldrig tidigare sett och 
den högtidsstämning det gav kunde ej beskrivas.

I denna kyrka har tills för omkring 10 år sedan hållits gudstjänst så gott som varje söndag. Österplana
är som vi nyss hört i hörg grad även Kestads kyrka. Tidigare har i alla tider hållits gudstjänst i Kestads 
medeltidskyrka var 3:dje söndag. De andra två söndagarna gick Kestadborna föst till Österplana gamla
kyrka och sedan till den nya gemensamma kyrkan när den hade blivit byggd i Hönsäter hölls 
gudstjänst två söndagar och den tredje kunde man åka till Österplana kyrka. Detta är nu så gott som 
uteslutet. När det nu någon gång, som t.ex. 30 oktober är gudstjänst i Österplana kl 11.00 så är det 
samma dag gudstjänst i Hönsäters kl 09.30. Den tiden jag var kyrkvärd i Hönsäter kände jag mig så 
gott som avstängd från Österplana kyrkan.

Det nuvarande förhållandet med endast högst sporadiska gudstjänster i Österplana kyrka tror jag 
beror på två orsaker: Gudstjänstbesökarna i Österplana kyrka sätter sig av någon inrotad vana i första
hand i de två nedersta bänksektionerna vilket är ett stort fel när besökarantalet är ringa. Åhörarna bör
gå fram och sätta sig i de främre bänksektionerna. Då upplever man gudstjänsten på ett betydligt 
bättre sätt. Gemenskapen liksom växelspelet mellan präst och församling, varpå gudstjänstordningen 
bygger uppleves då på ett mera nära sätt.Jag har full förståelse för prästen som skall tala från ena 
ändan av kyrkan till några församlingsbor i den andra. Det måste kännas som ett tomrum mellan dem 
vilket ej kan vara särskilt inspirerande för prästen. Sedan hör man att et finns ju inget folk som bor i 
närheten av Österplana kyrkan, det är sant. Det har det aldrig gjort, men det är också ett känt faktum
att det är inte den, som har nära till kyrkan som är den flitigaste kyrkobesökaren. Man vill nog ha ett 
visst avstånd att färdas så att man kan ljugna ner sig och skaka av sig vardagsdammet, bildlikt talat. 
Med nuvarande kommunkationer, bilar och kyrkobussar spelar det föga roll hur långt från kyrkan man 
bor. Annat var det förr i världen, då man hade kyrkogångsplikt och gick till fots från Hönsäter till 
Österplana ¾-dings väg dit och lika långt tillbaka. Då behövdes sannerligen ej några bingopromenader
som söndagarna. – på högmässotid. Jag hoppas nu att ingen tagit illa vid sig av vad jag nu sagt, det 
är inte meningen, men jag upplever själv det som en stor tragedi, att det kanske förnämsta kyrko- och
gudstjänstlokalen i pastoratet oftast står oanvänd. Ja det är en tragedi att Österplana kyrka, som 
byggts med sådan omsorg i avsikt att tjäna även kommande generationer nu står där högt upp på 
Kinnekulle och sträcker sin spira mot himlen högre än någon annan kyrka i stiftet, nu bara står där och
väntar på att bli upptäckt av dagens människor.
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Utvandring från Österplana socken under 1800-talet

Den våg av utvandring från Sverige, främst till Nordamerikas Förenta Stater, som börjat ganska 
beskedligt under 1850-talet och 1860-talet, nådde sin kulmen år 1887. Det året utvandrade 50 800 
personer motsvarande 11 % av Sveriges dåvarande befolkning. År av missväxt och rykten om stora 
nyodlingsområden, som väntade på att utnyttjas i det stora landet i väster väckte äventyrslusten hos 
många med förhoppningar på ekonomiska framgångar genom att pröva på något nytt. 
”Amerikabreven” och tidtals rikt flöde av pengar från tidigare utvandrare till släktingar i hemlandet 
verkade också lockande. Det hela var som ett lotteri med lockande höga vinster. Lyckas jag inte, så 
vänder jag hem igen. – Den tanken fanns säkert hos många utvandrare. Ofta blev inte heller livet i et 
stora landet riktigt så, som man från början tänkt sig. Men förvånansvärt få återvände till hemlandet. 
Ibland hände det, men efter något år resteman kanske ut igen.

De sociala och ekonomiska förhållandena i Sverige var utan tvivel av stor betydelse för 
massutvandringen. Detta kan i viss mån förklara att utvandringen ofta blev särskilt stor i vissa 
områden av vårt land, där människorna hade det särskilt svårt med sin utkomst. Orsakerna kunde var 
många men en påtaglig roll spelade säkerligen den kraftiga folkökningen, som ägde rum under andra 
hälften av 1800-talet, medan industrialismen s utveckling i Sverige ännu låg i sin linda.

De första utvandrarna från Österplana socken utgjordes av en familj på fyra personer, som år 1869 
reste från lägenheten Ledsängen nr 1 (Törnsäter 2:17) till Amerika. Mannen hette Pehr Svensson, född
i Forshem 1824-07-14 och hustrun Lovisa Nilsdotter, född i Björsäter 1837-04-12. Av barnen var 
pojken Johan August sju år och flickan Anna Charlotta ännu ej fyllda två år. Tre år tidigare hade Pehr 
Svensson köpt det lilla stället i Ledsängen. Detta sålde han nu och begav sig i väg med sin familj till 
det sotra, okända ländet i väster.

Vid 1869 års slut hade Österplana socken en folkmängd av 1 049 personer. Detta antal ökande under 
1870-talet med ett 100-tal. Den påbörjade utvandringen var emellertid rätt blygsam under detta 
årtiend, endast 17 personer, varav 9 män och 8 kvinnor. Vissa år fanns det inga utvandrare, vilket 
hände år 1871, 1877 och 1878. År 1879 utvandrade fyra personer. Men året därpå, alltså 1880, 
inträffande något överraskande. ”Amerikafebern” blossade upp som genom ett trollslag. För Österplana
socken blev året ett rekordår för utvandringen, då helt plötsligt ej mindre än 59 personer begav sig 
iväg till Amerika. ”Febern” fortsatte de två följande åren: 1881 med 39 och 1882 med 35 utvandrare. 
Under dessa tre år utvandrade således 133 personer, vilket är ej långt från hälften av alla de 300 som 
utvandrade under hela 1800-talet. ”Febern” var nu över och år 1883 utvandrade endast fyra personer 
från socknen. Orsaken till de tre årens utvandringstoppar är svår att förstå annat än som masspsykos, 
all den stund konjunkturerna voro på uppåtgående såväl i Sverige som i utlandet.

En ny topp i utvandringen fick vi år 1890, då 20 personer utvandrade. Sedan minskade utvandringen 
åter och fortsatte i ganska ringa omfattning ett stycke in på 1900-talet för att snart helt upphöra.

Ättlingar till utvandrarna, även i tredje och fjärde led, tycks vara mycket intresserade av sina förfäders 
svenska hembygd. Många av dem har särskilt under senare år kommit på besök för att uppsöka de 
platser, där deras mor- och förförälders föräldrar föddes och växte upp. Och så har man velat 
komplettera sina genealogiska stamtavlor.

Detta har kunna ske här i Sverige mycket tack vare de mormoner av svensk härstamning, som slagit 
sig ner i ”mormonstaten” Utah i USA. Dessa ha bl.a. även av religiösa skäl anslagit åtskilliga millioner 
för att underlätta sökandet efter sina anfäder i Sverige. Vi bör därför vara synnerligen tacksamma för 
att dessa svenskättlingar bekostat den ofattande mikrofilning av våra svenska husförhörslängder och 
övriga kyrkoböcker, som därigneom blivit tillgängliga i våra kommunbibliotek i hela landet. Allt flera 
svenskar ägna sig nu åt genealogisk forskning och utnytta den möjligheten, som beretts av 
svenskättlingarna i Utah, där för övrigt även ett 20-tal mormoner från österplana socken på sin tid slog
sig ner.

Arthur Andersson
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Hällekis poststation – en historik

Före järnvägarnas tid var det sällsynt med poststationer på den svenska landsbygden. Så sent som 
under andra hälften av 1800-talet var det närmast en kommunal angelägenhet att ordna 
posthämtningen från närmaste stad eller större samhälle. Ofta fick de större gårdarna själva ordna sin 
posthämtning. På Kinnekulle blev gästgivaregårdar och pastorsexpeditioner uppsamlingsställen för 
post. Under en lång följd av år kring mitten av 1800-talet hämtade skollärare Johan Hasselberg i 
Posseska skolan posten till Hellekis egendom i Medelplana socken. För detta uppbar han ett arvode av 
25 kronor om året. Förmodligen hämtade han posten på pastorsexpeditionen i Medelplana. En gammal
poststämpel visar att det funnits en poststation med namnet Medelplana. Kanske var detta en 
föregångare till Hellekis poststation. I mitten av 1860-talet var skollärare Hasselberg sjuklig och svag 
och orkade inge gå med den tunga postväskan. Han skaffade sig då en häst och en liten kärra för att 
kunna sköta posttjänsten till Hellekis egendom. Hur nu detta kunde vara en lönande affär för 25 kronor
om året . – Förmodligen ansåg han beloppet var värdefullt tillskott till den magra lärarelönen, som var 
150 kronor om året.

År 1877 anslog kommunalkassan i Österplana ett belopp av 20 kronor för hämtning av kommunens 
post till och från Kestad samt dessutom för väskan vid Götene postkontor vad det kostar. 
Fjärdingsmannen Anders Jonsson i Törnsäter skulle för detta årliga arvode sköta om posthämtningen. 
Fjärdingsmannatjänsten uppdelades 1886 på två distrikt. För norra distriktet valdes fjärdingsman 
skogvaktaren på Hönsäter Karl Nygren med Hellekis som postadress. Med Hellekis avses fortfarande 
Hellekis egendom. Där hade et 1873 bildade Helllekis Aktiebolag sitt kontor. Bolaget hade av Kungl. 
General Poststyrelsen utverkat att Hellekis fick bli postanstalt med disponenten som föreståndare.

Sedan 1873 ägdes Hönsätes egendom av Hellekis Aktiebolag. På Hönsäter hade bolaget 1892 anlagt 
och igångsatt en cementfabrik vid Hönsäters hamn. Bolagets kontor flyttades därigenom från Hellekis 
egendom i Medelplana socken till Hönsäter i Österplana socken. Då bolagets dåvarande disponent, 
Fredrik Sköldebrand, i den vevan frånträdde sin befattning vid bolaget och samtidigt sysslan som 
poststationsföreståndare, anmäldes denna ändring till General Poststyrelsen. Samtidigt anhöll bolaget 
om att postadressen måtte ändras från Hellekis till Hönsäter, samt att bolagets kassör Bengt af 
Geijerstam utsågs till poststationens föreståndare.

I sitt svar meddelade Kungl. General Poststyrelsen att den icke ansåg sig kunna bevilja bolagets 
ansökan i vad gällde namnändringen. Namnet Hönsäter kunde nämligen lätt förväxlas med Högsäter i 
Dalsland och därvid vålla postförseningar. På så sätt fick namnet Hellekis följa med vid 
kontorsflyttningen. När det några år senare blev en järnvägsstation i Hönsäter, fick för kontinuitetens 
skull även denna namnet Hällekis, tyvärr med en ”moderniserad” stavning. Den gamla stavningen med
”e” borde ha fått vara kvar, då ”Hellekis” är ett urgammalt namn med sitt ursprung i mansnamnet 
Helge.

Vid järnvägen tillkomst slogs föreståndaresysslorna för järnväg och post samman, här som på många 
andra järnvägsorter. I 75 år hade järnväg och post i Hällekis gemensamma lokaler på 
järnvägsstationen. Sedan järnvägsstationen i början av 1970-talet blev obemannad, fick posten ensam
överta lokalerna. Dessa blev föremål för en ganska omfattande upprustning. Måndagen den 10 
november 1985 blev det stort kaffekalas på posten i Hällekis, då man bjöd alla kunder och besökande 
på kaffe. Statsanställdas förbund även som Pc-banken i Lidköping uppvaktade med blommor. 
Anledning till festligheterna var att då kunde dåvarande poststationsmästaren Inge Jansson och hans 
biträde Mona Larsson ta de nya lokalerna i bruk.

Nu är det snart åter dags att posten i Hällekis får ta nya lokaler i bruk. Denna gång är det i nybyggda 
och synnerligen ändamålsenliga lokaler i Konsum-huset till glädje för såväl betjäning som allmänheten.

Arthur Andersson
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1 mtl Anders Persgården i Kestad och Fiskaretorpet i Forshem

Anders Persgården har fått sitt namn efter gårdens ägare i början av 1600-talet,  Anders Persson och 
hans hustru Sigrid Olofsdotter. Gården låg mitt emot nuvarande sågverket, som tillhör Bengt 
Bengtsson på Klockaregåren 6:5 fast på södkra sidan av landsvägen.

Ovannämde Anders Persson hade åtminstone en dotter, hennes namn var Gunilla. Hon var född 
omkring 1644 och kom att bli stammoder till många ännu levande Kinnekulle-släkter. Hon gifte sig 
1667 med en polsk krigsfånge, som hette Simon Jacobsson. Om dennes levnadsöde finns anteckningar
i Forshems sockens dödsbok för år  1713, varur följande har hämtats:

Simon Jacobsson föddes omkring 1639 i Vibors socken någon mil norr om Polens huvudstad, som då 
hette Warschau men nu på polska Warszawa. Hans föräldrar var befallningsmannen Jacobo och dennes
hustru Kirstin Nilsdotter. Huruvida Jacobo var av svensk börd är obekant. Hustruns namn däremot 
tyder på att hon antagligen hade svenska föräldrar.

Under konung Karl X Gustafs krig mot Polen, som 1657 avslutades med hans marsch mot Danmark, 
hade Simon, som då var 18 år, blivit tillfångatagen av en svensk kvartersmästare, Denne överlämnade 
fången till kammarherren Nils Kagg på Källstorp, en gård på Kålland. Hos baron Kagg tjänade Simon i 
11 år som kusk. Därifrån kom han till Linhard Posse på Hellekis. Hos honom tjänade han i 16 år som 
fiskare och jägare. Det var under denna tid, som han 1667 gifte sig och bodde ett par år på Gössäter. 
Men så fick han husbondens tillåtelse att bryta mark och bygga sig en stuga i västra utkanten av Vara-
skogen i Forshems socken. Det ”fisketorp” som han på så sätt skaffade sig, blev färdigbyggt 1672 och 
familjen flyttade då dit. Torpet kallas än i dag ”Fiskaretorpet”.

I Simon Jacobssons äktenskap med Gunilla Andersdotter från Anders Persgården i Kestad föddes en 
son och fyra döttrar, av vilka sonen och en dotter dogo före 1713. De överlevande döttrarna var:

Britta född omkr 1671 död 1727 i Forshem, gift 1723 med soldaten Nils Jonsson Åberg, som var
född 1681 i Ed på Dal, död i Forshem 1739. Makarna bodde på Snickaretorpet i Forshem.

Sigrid född 1676 död 1765. Hon blev 1728 gift med bonden Påfvel Persson i Törnsäter 
Sörgården. Från dessa båda makar härstamma många nu levande personer i Kinnekulle-bygden och 
annorstädes. Påfvel Persson var född 1683 och dog 1759.

Kirstin blevo åbo på Fiskaretorpet, gift i Forsmhem med Per Jönsson, till vilken hon var 
styvdotter.

Modern Gunilla Andersdotter synes sålunda efter maken Simons död 1713 ha gift om sig med 
ovannämnde Per Jönsson.

98



Präster i Kinnekulle-trakten under 1600-talet

I mitten av 1600-talet var Jonas Petri Kempe under en tioårsperiod 1650-1661 kyrkoherde i 
Österplana socken. Han var född 1599 men för övrigt saknas uppgifter om honom för tiden före 1650. 
Under sin kyrkoherdetid i Österplana skall ha begått något brott, som ansågs så allvarligt, att han 
fråntogs såväl ämbetet som prästtjänsten. Vari brottet bestod är inte känt. Hans eftermäle i prosten 
Warholms Herdaminne är emellertid inte det bästa. Han kallas 2den fallne och bedröflige prestman”. 
Avskedandet skedde i samma veva som riksrådet Harald Stake på Hönsäter påbörjade renovering och 
utbyggnad av Österplana kyrka. Det var också på Stakes kallelse som krigsprästen vid Wästgöta 
kavalleri Anders Brink från Gudhem kom att efterträda den avsatte herr Jon år 1661. Brink tillträdde 
då prästgården och höstsädet, men den inbärgade grödan fick företrädaren behålla. ”Om 
pastroralierna och kyrkotjensten skulle framdeles afskedas”.

Hur det sedan gick för den avskedade Herr Jon är höljt i dunkel fram till år 1664. Återigen är det 
riksrådet Harald Stakes inflytande, som gör sig gällande. På Stakes rekommendation fick herr Jon 
tillbaka ämetet och förordnades till Stakes huspredikant på Bohus slott. Genom Stakes förmedling blev
sedan ”den fallne och bedröflige prestmannen” år 1666 utnämnd till kyrkoherede i Skarstad och 
tillträde tjänsten årtet därpå. Herr Jon var då 68 år gammal.

På den tiden fanns ingen pensionsålder för prästmän. Deras tjänst varade som regel livet ut. Trots hög 
ålder skötte Jonas Peteri Kämpe sin nya tjänst utan hjälp av biträde ända till sin död vid 84 års ålder.

Efter hans död uppstod emellertid en process. Prästen beskylldes för att ha rivit ned en del hus i 
prästgården, eldat upp en sockenstuga och församlingens timmer m.m. Dessutom hade hans arvingar 
rivit halmen av ladugårdstaket, tagit bort fönstren i prästgården och fört dem jämte långbänkarna till 
Djupedal, en gård i Hangelösa. Där var en av hans döttrar gift med gårdsrättaren sedermera torparen 
Anders Sparling, son till kyrkoherden Kinnerus i Levene.

Jonas Amb. Kinnerus var född 1616 på Böle säter i Götene. Fadern var en rik bonde, som av 
försiktighetsskäl i orostider grävt ner och på så sätt gömt sitt penningskrin. Kort före faderns död hade
sonen Jonas frågat honom om skrinet. Han fick dock inget tydligt svar ”under sänggolvet eller taket”. 
Skrinet återfanns aldrig.

Sonen Jonas Kinnerus blev präst 1644. Han tjänstgjorde en tid som huspredikant hos general Stakes 
blivande hustru på Öjared. År 1658 blev han komminister i Levene och 1676 utnämndes han till 
kyrkoherde därstädes. Han dog dock tre dagar efter utnämningen och ligger begravd mitt på 
kyrkogången i Sparlösa kyrka. Hans hustru hette Gunilda Andersdotter, frustupiga (sällskapsdam) på 
Öjared. Med henne hade han tre sönder och sex döttrar. Barnen kallade sig Sparlin, men sedan Ander 
Sparling genom oförtullat gods råkat illa ut, ändrade samtliga syskon namnet till Sparling.

Johan Andreas Dahlborg var son till en bonde på Storegåden i Österplana socken. Han föddes under
förra delen av 1600-talet och synes ha blivit prästvigd omkring 1650. När han 1674 sökte den lediga 
kyrkoherdetjänsten i Tengene, uppger han att han varit präst i 25 år och krigspräst i 20 år vid 
Wästgöta kavalleri. Han fick emellertid ej tjänsten i Tengene. I stället utnämndes han året därpå till 
kyrkoherde i Kinne Kleva ”emedan han der i trakten är född och hafver så i lärdom som lefverne sig 
berömligen skickat, att hvar och en som honom känner har orsak att honom älska och allt godt unna” 
Han var gift med Margareta Jonsdotter Kempe dotter till här ovan omtalade kyrkoherden Jonas Kempe.
Detta förklarar också varför Dahlborg vid tiden för utnämningen till kyrkoherde en längre tid bott i 
Djupedal i Hangelösa, förmodligen hos si svåger och svägerska förut nämnde Anders Sparling. Han 
kallades ibland Djupengren och stundom Törnegren. Sistnämnda namn kan tyda på anfäder i gården 
Törnsäter i Österplana. Barnen togo sig också namnet Törnegren. På senare år blev han alldeles 
”utfattig och afsigkommen” med många barn. Vid laga syn på prästgården i Kinne Kleva 1696 befann 
sig hus och ägor ”i ett förödt och ödeliggande tillstånd”. Han dog den 13 januari 1701. Av barnen blev 
dottern Elisabet gift med Dahlborgs efterträdare, kyrkoherden Petrus Romelius.

Petrus Romelius var född 1642 vid Romme kvarn i Källby. Fadern hette Anders Andersson, senare 
boende under Blombeg. Sonen Petrus kallades av sockenborna för ”svarvaren”. Hans far var nämligen 
en mycket skicklig svarvare, den förste på orten, som kunde förfärdiga spinnrockar. På detta sitt 
hantverk uppfostrade han sex söner och sex döttrar. Endast sonen Petrus hölls i skola i Skara för att bli
präst. Han prästvigdes 1678 och blev genast komminister i Götene. 

99



År 1680 anmäldes, att ”herr Peder i Götene begått lägersmål och sedan flytt undan, utan att någon 
visste hvart han tagit vägen, lämnande efter sig en liten sedel hvaruti han bekänner sitt brott”. Senare 
visade det sig att han begett sig till Gripsholm vid Mariefred, där han livnärde sig med att undervisa 
barn.

På Götene-bornas enträgna begäran kom han tillbaka. Han pliktade 10 daler och fick ämbetet tillbaka, 
”sedan han stått skrift (tagit nattvarden) i Götene kyrka och i sin första predikan beklagat förargelsen”.

År 1701 efterträdde han sin svärfar som kyrkoherde i Kinne Kleva. Där bodde han en tid på 
Skrivaregården och senare på Tveten i Sil. Med sin hustru Elisabet Törnegren fick han tvenne sönder, 
som båda blevo präster.

Magnus Johannis blev den siste komministern i Kinne Kleva ”enligt den gamla ordningen” d.v.s innan
Kinne Kleva långt senare, i början av 1900-talet, i Tun och åren 1652-1666. Sistnämnda år blev han 
skild från tjänsten där, då han ej kunde förlikas med sin pastor. Dessutom var han anklagad för boleri 
med sin kokerska. Karin Månsdotter.

Redan året därpå 1667 blev han förordnad till komminister i Kinne Kleva. Här gick det inte mycket 
bättre för honom. Han anklagades av sin pastor för att bränna upp både hus och gärdesgårdar, sällan 
gå i kyrkan, orolig och trätosam. Han måste därför flyttas från Kinne Kleva redan 1670.

Han bodde i Forshem 1680, då han ”gammal och oförmögen” fick löfte att komma till hospitalet i Skara
och där hjälpa till med att hålla bön för de fattiga.

Andreas Magni Bragnelius var född 1604 i Bragnum av Lekåsa pastorat. Han blev präst 1633 som 
huspredikant i Vägastorp vid Kvänum i sju år, på Bronäs två år och på Hönsäter hos fru Stake, 
generalens moder, i nio år. När kyrkoherden i Forshem Johannes Jonae dog 1654 , hade komministern 
Olavus Johannis tjänstgjort där i många år.  ”Som hela församlingen i Forshem, både adel och oadel, 
enhälligt begärt att bägge deras lärare, herr Olavus och Andreas Magni, måtte der försörjde blifva, den
ene som kyrkoherde och den andre som komminister men med nästan samma lön”, så bestämde 
konsistoriet i Skara, att det skulle kastas lott emellan dem. Lotten som kyrkoherde föll då på Andreas 
Magni, men lönerna till de båda prästerna skilde sig avsevärt från varandra. Kyrkoherden befriades 
från att hålla gudstjänst men skulle erhålla uppbörden av alla socknarna (utom Wedum), prästgården 
och halva tilldelningsstommen samt byggnadshjälp och dagsverken av hela pastoratet. Olavus 
Johannis fick fortsätta med att vara komminister med pastoralierna av Wedum, fyra tunnor av 
vederlagen samt halva stommen.

Andreas Magni bodde i 10 år uti Bäckgården i Fullösa och dog 4 juli 1765. Ovannämnda prästmäns 
levnadsöden är i huvudsak hämtade ur prosten Johan W Warholms ”Skara stifts Herdaminnen”, som i 
år kommit ut i nytryck. Det har ofta framhållits, ej minst från prästerligt håll, att Warholm allt för 
mycket ägnat sig åt prästernas dåliga sidor utan att tillräckligt belysa deras förtjänstfulla arbete i 
upplysningens och undervisningens tjänst. Ovanstående utdrag rörande präster i Kinnekulle-trakten 
under 1600-talet skulle möjligen kunna ge belägg för det berättigade i denna kritik. I stället bör det 
emellertid ses i sitt kulturhistoriska sammanhang, såsom en spegling av det allmänna tillståndet i 
Sverige under stormaktstiden och ej som något specifikt för prästerskapets del. Sverige hade plötsligt 
blivit en stormakt i Europa. Dylika språng förekommer ej inom kulturlivet. Det är därför orätt att i dag 
se eller bedöma 1600-talets Sverige efter vår upplysta tids måttstock.

Arthur Andersson
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Handel

Någon handelsbod fanns ej på Hönsäter förrän år 1894. Då beslöt Hellekis Aktiebolag att flytta den 
handelsbod, som fanns nedanför backen vid Hellkis säteri på väg mot Hellekis hamn, till 
mejeribyggnaden vid Hönsäter.

Samtidigt beslöt man att handelsboden, som hittills drivits av bolaget, nu skulle om möjligt 
utarrenderas. Den 13 oktober 1893 skrevs också kontrakt om handelsrörelsen med C J Andersson från 
Jungsskolan.

Affärslokalerna bestod av: handelsbod, kontor, två rum och kök samt vind i Mejeribyggnaden och 
därjämte en närbelägen källaren och oljebod. Hyran uppgick till 1 000 kronor att erläggas kvartalsvis. 
Dessutom övertog Andersson bolagets gamla lager i dess handelsbod efter särskild värdering, som 
skulle erläggas med 2 000 kronor vid tillträdet samt återstoden med lika delar efter 3 respektive 6 
månader.

Bolaget förband sig svara för kostnaderna för anslutning av telefon till Kinnekull Entral. Andersson 
förband sig att tillhandahålla Hellekis Aktiebolags tjänstemän och arbetare med solida varor till billigare
priser men ägde ej rätt att till arbetre utlämna varor på längre kredit än en månad.

Kontraktet skulle gälla fr.o.m 1 mars 1894. Det undertecknades av A M Stenbeck och C J Andersson 
samt bevittnades av Nils Edbäck och B G af Geijerstam.

Den 20 december 1895 gjordes ett tillägg till kontraktet, så lydande:

”Genom vänligt överenskommelse medgifver jag Andersson, att torgdagar få tillåta hållas vid Hönsäter
för försäljning af matvaror, varemot Hellekis Aktiebolag förbinder sig att iordningställa och upplåta ett 
rum i mejeribyggnaden i och för drifvande af skrädderiaffär samt till bränsle dertill 2 famnar ved 
årligen”.

Den 7 januari 1897 överlät C J Andersson arrendekontraktet på Herr J H Sahlström.

År 1894 hade Kungl. Befallningshavande medgivit rättighet att tills vidare hålla torgdagar vid Hönsäter 
en à två gånger i månaden. Förvaltaren skulle i samråd med kronolänsman annonsera om dagarna i 
ortens tidningar. Detta var alltså anledningen till ovan angivna tillägg i kontraktet med handlande C J 
Andersson. Torgdagarna kom att hållas å planen omedelbart norr om dammen vid Hönster, mellan 
dammen och landsvägen. Platsen har sedan dess allmänt kallats för ”torget”.. Det som såldes här var 
företrädesvis köttvaror och trädgårdsprodukter.

Handelsfilial i Stakeklev

Från den 1 april 1900 upplät Hellekis Aktiebolag en tomt i Stakeklev på 49 år till handlande J H 
Sahlström belägen omedelbart öster om den s.k. Vävskolan. Härpå uppförde Sahlström en byggnad 
med affärslokal i källarvåningen och bostad ovanpå. Kontraktet transporterades den 3 maj 1921 på 
slaktaren Knut Odh, Gössäter, som där öppnade en charkuteributik.

År 1950 löste Cementbolaget i byggnaden och hyrde ut densamma fr.o.m. 1 maj 1950 till 
charkuteristen Ingvar Söderström. Rörelsen upphörde med utgången av år 1957.

Nya Affärshuset

Den 4 mars 1939 flyttade handlande Birger Bengtsson från Mejeribyggnaden till det nya affärshuset, 
som nu stod färdigt mitt emot den s.k. Hushållsskolan. Samtidigt flyttade firman Bröderna Albino, 
Götene in i affärslokaler i södra delen av affärshuset för manufaktur och konfektion. Sistnämnda 
rörelse fortgick i Börderna Albinos namn till den 15 juli 1945, då lokalerna övertogs av Birger 
Bengtsson. Redan 1941 var firman Thärnå i Lidköping inkopplad och från 1942 AB Kurt Wallqvist, 
Hällekis.

I samband med uppförandet av den nya affärsbyggnaden inreddes en affärslokal i källaren avsedd som
fiskaffär. Denna lokal, som blev färdig tidigare än övriga lokaler, hyrdes fr.o.m. 1 januari, 1939 av 
Isidor Andersson, Hällekis, som upphörde med rörelsen efter tre år. Under 1942 fanns ingen fiskaffär 
men fr.o.m. 1943 tillträdde Hällekis Fiskeriförening, som anställde Thorsten Bergman, Gössäter att 
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sköta affären till dess den övertogs fr.o.m. 1946 av fiskaren Ivar Pettersson som senare antog namnet 
Sladö. Han drev rörelsen till den 14 mars 1950, då fiskaffären för alltid upphörde.

Den 16 december 1938 öppnade frisör Ernst Lindkvist i Götene frisersalong i andra våningen i 
affärshuset. Före 1938 hade han lokal först i det s.k. skolköket t.o.m. 1937 och sedan i 
mejeribyggnaden 1938. Rörelsen överläts av Lindkvist till en av hans medhjälpare Gunnar Eriksson, 
Götene, under år 1954. Denne efterträddes den 1 november 1956 av Thure Gustafsson, som drev 
rörelsen till den 1 maj 1961. Han efterträddes den 1 januari 1962 av Eje Ericsson, Götene, som 
slutade verksamheten den 1 mars 1969. Fr.o.m. 1 september 1970 återupptogs verksamheten, nu av 
frisör Karl Fasth i Lidköping

102



Hönsäters säteri och dess ägare genom tiderna

Med av författaren år 1990 gjort inledande tillägg rörande 1300-talets historia.

Kinnekulle är ju som bekant unik i många avseenden. Vi, som bo på Kullen tänka nog inte så mycket 
på det unika i att så många medeltida herrgårdar ligga liksom en krans omslutande själva pärlan 
Kinnekulle. En så tät ansamling av medeltidsgårdar påträffas ej på något annat ställe i Sverige mig 
veterligen.

Om vi börjar längst i norr har vi där gården Anrås och fortsätter vi medsols kommer vi till Kårtorp, 
Flyhov, Bissgården i Husaby, Martorp, Blomberg, Hjälmsäter, Trolmen, Bosgården i Medelplana, den 
gamla biskopsgården Bestorp, som nu är raserad liksom Gum i Källby, sen kommer vi till Råbäck, 
Hellekis och till sist till Hönsäter. Det blev 14 gårdar, och kanske jag dessutom råkat hoppa över någon
i hastigheten.

Hönsäters förste kände ägare är hertig Erik, son till kung Magnus Ladulås. När denne dog 1290, 
lämnade han efter sig två döttrar och tre små söner. Av döttrarna blev Ingeborg gift med den danske 
kungen Erik Menved, Rikissa blev nunna i ett kloster i Stockholm. Äldst av sönerna var Birger, redan 
utsedd till faderns efterträdare som kung. De båda andra sönerna var hertigarna Erik och Valdemar. 
Förmyndare för sönerna var riksmarsken Tyrgils Knutsson, som senare bodde på Lena kungsgård i 
Kungslena, men ägde bl.a. även gårdarna Årnäs och Gum.

Redan efter Birgers kröning 1302 uppstod träta och osämja mellan kungen och hertigarna. Tyrgils 
Knutsson ställde sig på kungens sida och 1304 lät han kalla till sig de båda hertigarna till sin gård 
Arnäs. Där avtvingades de en skriftlig förklaring, att inte företaga sig något, som kunde skada kungen.
Men detta var inte så lätt gjort. Erik var den uppstudsigaste av de båda bröderna. Det kan därför 
hända att det rent av var Tyrgils Knutsson, som för att blidka hertig Erik förespeglade denne ett köp av
gården Hönsäter. Kanske var det så köpet ägde rum. Redan nästa år avtvingades hertigarna ett nytt 
löfte att ej skada brodern kung Birger. Men detta blev för mycket för hertigarna. De övertalade den 
lättledde kung Birger, att om bara Tyrgils Knutsson kom ur vägen, så skulle allt bli lugnt igen. Så begav
sig alla tre bröderna med ett väpnat följe till Tyrgils gård Lena och tog honom som fånge med till 
Stockholm, där han ett par månader senare blev halshuggen.

Förhållandet mellan bröderna blev emellertid ej så som Birger förespeglats. – Hösten samma år, 1306 
ägde den s.k. ”Håtunaleken” rum då hertigarna inbjöd Birger till gästabud, som slutade med att 
kungen fängslades av sina bröder och blev deras fånge i över två år.

Efter frigivningen, vartill hertigarna blivit tvingade, började trätorna igen. Hertig Erik måste söka skydd
hos den norske kungen Håkon Hålägg (långben), som var son till kungen Magnus Lagaböte. Här 
förälskade sig hertig Erik i prinsessan Ingeborg och de förlovade sig, fastän fästmön var bara åtta år 
gammal. Först år 1312 ägde bröllopet rum i Oslo. Bruden var då 11 år och 4 år senare föddes sonen 
Magnus Eriksson.

Vi ha nu kommit fram till år 1317. Då ägde det beryktade ”Nyköpings gästabud” rum, som slutade 
med att kung Birger lät fängsla sina båda bröder Erik och Valdemar, som några månader senare dog i 
fängelset. Om Birger lät dem svälta ihjäl eller brukade våld, vet man inte. Men detta nidingsdåd 
uppretade folket till den grad att kung Birger måste fly till Gottland till sin svåger konung Erik Menved i
Köpenhamn, där Birger avled ett par år senare.

När kung Birger nu var fördriven och hans unge son Håkan som hämnd blivit dödad av den uppretade 
folkmassan blev hertig Eriks treårige son Magnus i september 1319 utropad till Sveriges konung. 
Magnus hade två månader tidigare valts till Norges konung efter sin morfader, som avlidit.

Konung Magnus Eriksson blev myndig 1332. Samtidigt gjorde skåningarna uppror mot det tyska 
förtryck, som de kommit inunder genom att greven Johan av Holstein. Det var naturligt att 
skåningarna vände sig till den nyss myndige Magnus av Sverige-Norge. Underhandlingarna med 
honom resulterade i att Magnus i juni 1332 hyllades i Kalmar såsom Skånes herre mot löfte att värna 
kyrkan och respektera sina nya undersåtars fri- och rättigheter. Ett hotande krig mellan Sverige och 
greve Johan bilades på så sätt att Johan erhåll av Magnus 34 000 mark silver och fick istället av Johan 
Skåne, Blekinge, Lister och Ven. Det rörde sig om en för den tiden mycket stor penningssumma. 
Någon har räknat ut att en dåtida mark skulle idag i värde motsvara en arbetares halva årslön. Kung 
Magnus fick därför också i hela sitt liv dras med lån, pantsättningar trots stora skatteutskrivningar. Bl.a

103



tog han lån av kyrkans medel, som han hade svårt att betala igen. Han blev därför under flera år 
bannlyst av påven i Rom.

Av påven fick han 1347 tillstånd att med ett hovfölje av 150 personer besöka den heliga graven i 
Jerusalem. Det var en pilgrimsfärd som tog nästan ett helt år att genomföra. Det var nog därför, som 
han måste pantsätta sitt fädernearv Hönsäter för ett lån av sin kammarmästare Ingemar Ragvaldsson 
på 1500 mark silver. Efter kungens hemkost ett år senare blev pantbrevet ersatt med ett köpebrev. 
Båda dessa brev voro skrivna på latin men översattes till svenska på 1400-talet av ett par munkar, 
varför vi känner till innehållet. Breven äro intressanta av flera anledningar.

Utom själva nuvarande Hönsäters gård omfattar breven två gårdar och 3 landbogårdar 
(arrendegårdar) i Österplana och tre gårdar i Västerplana.

Om Hönsäter sägs det i breven att gården till och från tillhört de två gårdarna i Österplana. Dessa två 
gårdar var utan tvekan nuvarande Högebo som än i dag utgår två gårdar Högebo nr 7 och nr 8. 
Hönsäter vid namn Törnsäter. Det är därför troligt att när man på den tiden talade om de båda 
sätrarna blev det om Törnsäter och ”hin säter”. Hin är ett fornsvenskt pronomen som betyder ”den 
andra” i motsats till ”den första”. Ordet hin lever fortfarande kvar i ”Hin Håle” och i ”hinsides”. Av ”hin 
säter” har så småningom blivit namnet Hönsäter. Detta är min tolkning av namnet Hönsäter. 
Ortsnamnsforskarna som inte känner till bakomliggande historia vilja härleda namnet från ”höns”, men
det tror jag är en redan skrivbordshistoria. Låter inte min förklaring rimligare, att av ”hin säter” blivit 
Hönsäter”
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Hönsäters säteri –Historik av Arthur Andersson 1980-03-01

Gården Hönsäter nämnes i hävderna första gången i ett gåvobrev av den 29 juni 1347. Konung 
Magnus Eriksson, sonson till Magnus Ladulås, skänte då Hönster jämte andra gårdar till sin 
kammarmästare Ingemar Ragvaldsson. 

Gåvobrevet är skrivet på latin men har på 1400-talet översatts till dåtidens svenska, som lyder:

”Magnus med gudz nadh konung sweriges norges oc skanes helsom allom them som thettae breff see 
eller höre aewerdeligas med gude wii viliom allom viterligt vara at wii varom kere Ingemare ragualsson
oc katrine magnussa dotter vare frenkae och theris sannae arffum aff them retteligae föddom var gode
epterscriffna hulkin var ere egen aff arffs vegnae epter vars kaere faders dööt som ere II gorde j 
östervplandom aff hulkom en regemodh och annan olyf pedersson hade med tre landbo gorde them 
samom förnempdeom grdom til liggendae Jtem III lanbo gorde j hönsetrum til fornempdom gordeom i 
östervplandom aff aller til hörande Jtem III landbo gorde j vestervplandom hulkae göstaff klinter hade 
med allom fornempdas godz tillagom och en gordh i j östre hagnelöss med allom tillagom nyom oc 
gamblom ner oc fierren liggande inan gorde oc vtan bade j vate oc törre engno vndan tokno med 
allomthem fulnade som vaar kaere fader oc herre konungh erich gudh hans siel haffwe them sama 
got:

köpte för XVC mark svenskae peningae engo faffuo byttae eller nokre hondevmskyptae 
motestondande som för gjort wart aff nokrom therra som fornempldagodz hafua hafft j verio oc vm 
the aff klöstrum kirkiom klerkum eller lekman nom fingo varit hindrat med fortankom och godom velia 
och samtykkio vares kaeres hustruv katrine1 blantze fulleligae til haffdom och athspordae radae vares 
radhgiffueres j swerikes rike epterscriwandom giffuae wii aewerdeligae gyfft fornempde ingemare oc 
katrinae och there rettae arffwn  Jnförandis j fornempde godz egilse och hwars therre seer oc egnande
och skafft förandaesidweniae huar sider er ath godz skulae sannom egere faazs och til leggias ther til 
ath och wii aff oss oc varom arffwom och huarium androm afftagom al vilkor oc makt försoriffuae godz 
eller notkot aff them j nokrom retth kirkioe eller kesaris her enter ighen ropa for thy huat wii oss ey 
tolom houas varou arffuom och enterkomandom til dömom til hulkens maere visso ok wgendragbande 
vitnisbyrdh vart Jncigle och vares kiaeres hustrws Jncigle hengiae-wii for thetta breff  Oc wii hemyngh 
vpsales kirkio erchebiscon nerder lincopings sigge scares oc tomas vexios kirkiom biscopa gyslae 
elinesson nicles abiorsson göstaff tunaesson knwt fokkasson karl nestkonungis son karl tukasson 
anundh stwre larens vlffsson larens karlsson kaetil glysinger jsrael birgerson riddere och radgiffaare 
konungs magnus vpa ath engen warngh (läs: wrangh) menniskae mote thennae forscripnae gaffwa 
lagligae giffnae dyrffwes ath göre tha  heniae wii och wor jnciglae bidnae ther til for thettae breff til 
maere vitnisbyrdh datum apud tonsberg anno domini M CCC XL VII Jn vigilia apostolorum petri et 
pauli”.

Konung Magnus Eriksson erhöll den 8 september 1347 påvens tillstånd att med ett hovfölje av 100 
personer besöka den heliga graven. Ett dylikt företag kostade naturligtvis en hel del pengar, något som
konung Magnus alltid hade on om. Det är därför möjligt att han just för detta tillfälle fick låna 1 500 
mark av sin kammarmästare och som säkerhet lämnade ovanstående gåvoberv, för den händelse 
något oförutsett skulle hända konungen under resan. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 
nämnda brev efter konungens hemkost utbyttes mot ett mera formellt köpebrev av den 7 maj 1348, 
vilket i översättning lyder:

”Wij Magnus medh Gudz naadh Swaerges. Norges ok Schanne konungh, allom them som se aeller höre
thetta breff ewerdelighe helso i Gudh. Schall ider witerlighet wara. Ath wij warom aelskelighe 
cameramaestere Ingemare Ragwalsson ok hans hustru Katerina Magnesdotter wara aegedela ok godz 
som her scriffne aepterstandha, som försth aer ij gaardha i Östrawplanum, thera i hade Raymoodh ok 
then andhra Clawus medh thera landboom ok alt thet them tiilhörer, ok iii godz i Waesterwplandh som 
hade Götzstaff Klinth, ok som iii godz i Hönsaetruom, som hade Abraam Andersson, medh all theras 
tillaegelse ok tiilligningh, som aer aker, aengh, skogha, mwlbeth, fiskewathn aeller hwad som haelst 
thet kan wara, innen aeller wsthen gaardha, i watho aeller thorro inthe wndentagandes, för M ok v 
mark i swaensch taal, hwilke paelningha wii raetligha skillughe aerom fornemde Ingemar worn 
cameramaestare i raeth gaeld, afftagandes os ok alom warom aerfwinghom medh worthh upne breff 
ok tiilwnnandes fornemde Ingemar ok hans hwustru ok alle thera aepterkomande raeth aerfwinghe tiil 

1 Ordet ”katrine” har tyddligen inkommit genom överesättarens oriktiga läsning av det i originalet förkortade 
”karissime”.
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ewerdeligha aegoho oss ok alla wara aeptertale aeller göre wilie, ok allan raeth, makth ok kraffth, som 
the kunne tiil the förnemde godz ath haffwa i alla handa matthe oss ok them her wthi hindrandhe. 
Hwarfore wii Blancha aff samma naadh dröttningh Swerges Norges ok Schanes samtykkiom ok 
fwllelighe qwitgiffwom fraan worth waldh ok raeth the the fornemde godz tiilstandandes fwuboordelige,
ath oss ok allom warom aerffuinghon schal fraansigies all makth ok raeth tiil the fornemde godz och 
Ingemar ok hans hustru ok there aepterkomande raetthe aerffwingom laglighe tiilsaegiom medh all 
theras tiilaegilse. Tiil ythermera wisso ok forwarningh medh wars aelskeligs herres konung Magnus 
insigle wii ok wort wndertrykkiom for thette breff. Giffuet i Stockholm arom aepter Gudz byrdh 
mccxlviij daghen naest aepter sancti Johannis dagh ante portam Latinam.

Dessa båda brev kommo att rätta Hönsäter och övriga i breven nämnda gårdar att senare bli indragna 
till kronan i samband med anra konung Magnus tillhöriga egenomar. Beven visade nämligen att 
gårdarna voro Magnus fädernearv och inköpta av hertig Erik.

Beträffande Hönsäter med underlydande gårdar är det känt att de 1390 ägdes av i ovanstående brev 
nämnde Abraam Anderssons barn: Ulfhild Abrahamsdotter, Ingemar Abrahamsson och Cyrid 
Abrahamsdotter. Sistnämnda dotter var gift med Anders Eriksson till Alleby och de hade en dotter 
Katarina, som blev gift med Fikke Grupendal, av dansk börd. Ingemar Abrahamsson hade pantsatt 
Hönsäter till Henniong Augustin och dog barnlös. Fikke ville nu lösa in den del i panten som tillhörde 
hans hustru moster Ulfhild Abrahamsson, vilket även skedde genom ett brev skrivet i Morlanda den 29 
december 1407 med följande text:

”Thet skal allom godhom mannom witaerlaeghet waere, saem thaettae breff sae. Aella hörae ath jag 
Wlfuildhae Abramsdottaer kännaes medh Thaesso mino opno naeruaeraendae brefauae. Ath jag 
hafuaer wnth haedhaerlaeghom mannae ok waelbornom Fikkae Grupaendal minom magh, j gaen athn 
lösae mith goox Hösaetae, saem liggaer aa Kinnaebaerghae, ok all annor gooz, saem liggiae j 
Waestergötlandae, ok mek til hörae , saem Inggaemar Abramsson min brodhaer pantaettae Haeningh 
Agustinae: Ok hwat saem Fikkae Grupaendal aellae hans aerfuingiae latae byggiae wpa thae gooz, tha 
skulae then bygningh jngtae räknae förstae jaek aellae minae aerfuingiae wiliom thae gooz j gaen 
lösae, wthan byggaer han nokrae köstaelaeghae bygning, tha skal Fikkae ok hans aerfuingiae latae till 
twa sinae winnae, ok jaek ok minae aerfuingiae Fikkae ok hans aerfuingiom thaer likae for gifuae, 
aeptaer thi saem j wan andael kan komae; skal ok jaek ok minae aerfuingiae, Fikkae ok hans 
aerfuingiom swa dan paeningae j gaen gifuae, saem han wt laeggaer for förnaefdh goox: ok til sanidae
haerwm tha saetiae haedhaerlaeghae maen Haer Jacob Abbotae i Draxmaerk ok Haerr Jon Darr 
Riddaerae sin jnciglae medh mono for thettae bref, saem giort war j Molundom faemta dagh Jula Anno 
Domino mo.cdo.septimo”.

(Morlanda är en sätesgård på nordvästra kusten av Orust. Draxmark är ett kloster anlagt i mitten av 
1300-talet av Konung Hakon Hakonsson på halvön Bokenäs i Bohuslän)

Ulfhild Abramsdotters brev var enligt ovan skrivet i Morlanda. Hon vistades tydligen där hos sin dotter 
Ingrid, som var gift med Morlandas norska RR Johan Darre. Ingrid Karlsdotter skrev en fullmakt för 
Fikke Grupendal daterad i Morlanda den 7 november 1411. Breve, skrivet på pergament, är vidhäftt 
brevet av 1407 och har tre otydliga sigeill:

”Alla táe maen, som thaetta breff sae aellaer höra haelsar ek Ingrit Karlsdotter aewerdeleka medh 
Gwdh kunnukt gaerandeha at ek hawer wnth haedbaerlekum manne oc velbornum Fekka Grupendaal 
min magh fult oc laglekit ombudh vm mit gooz hwilkit som her anamat er j thaetta vedderfesta bref 
medh allum them lutom oc articulis, som brefvit wt visar. Til sanninder her vm saettho haedhaerlekae 
maen Ebbe Lagason oc Jon Redarson lagraettis man i Lana skipredho siin insigli medh mono för 
thaettha bref, som gjort war i Molandom Anno Domino mo.cdo.xio.ipseo die omnum sanctorum”

(Lana Skipredha är nu Lane Härad i Bohuslän)

Den 14 juli 1415 bytte ägaren av Hönsäter, Fikke Grupendal, till sig Sjörås kvarn av biskop Brynolf i 
Skara. Allt sedan dess tillhör kvarnen Hönsäters säteri och har under tidernas lopp varit föremål för 
åtskilliga ombyggnader.

Fikke Gruppendal och hans hustru Katarina Andersdotter hade två barn: dottern Kristina och sonen 
Eggert, Kristina, än kallad Fikkesdotter än Gruppendalsdotter. Död 1572 eller 1573, blev gift med 
väpnare Amund Andersson i Medeldalen, äktenskapet var barnlöst.
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Sonen Eggert Gruppendal på Dung (1453-77) var gift tvår gånger, 1) med Katarina en dotter till 
Mathias van Kalen, 2) efter 1453 med Anna Laurinsadotter och båda ägenskapen voro barnlösa. Anna 
Laurinsadotter hade tidigare varit gift med frälsemannen HåKan Svensson, Bölja och hade med honom 
tre barn: sonen Johan Håkansson och döttrarna Birgitte och Dordi.

Då såväl Kristina som Eggert Gruppendal voro barnlösa söka de efter hand bli kvitt sina gårdar, särskilt
Kristina, varvid under åren 1471-72 flera gårdar gå till Otto Torbjörnsson m.fl.

Den 5 april 1472 skrv Eggert Grupendal följande testamente:

”Alle the dandemen, som tette breff see eller höre helsar jag Egerd Grupendall a wapen kaerlige maed 
Gud gör vitherliget medh tesso mino nerwarande opne breff at iak maed vilia ok beradne modhe 
heelbrigder ok osjuker haffwer vnt ok giffwet ok vnner oc giffwer minne kaere aelskelige foosterdotter 
Birgitta hakons dotter henne till bistand ok yppehelle tesse miin goodz swa mykit som iak ager j Kinne 
Heradh ok yppa Kinneberg liggiandis fyrsth hawdgarden j Hönsaether ein gaard ther haart ner 
liggiandis, som Birger Nissesson boor vppa, ein gaard ij Trömmen (Trolem) oc ein gaard j Skaaven ok i 
j (två) gaarde i Maedelwpland, ene quörn ther samma stadz, som hether Siogeraas, maed quern ok 
quernestad, tomther oc tomthestader maed hws ok iordh maed aker ok aeng, skogh oc fiskewatn ok 
maed allom theim tilliggelseom, som till fornempde godz ther aaff alder tillegit haffwer j ingoo 
vndertakno k maedallo the räntho oc rettogheith, som ther aff alder vth aff gangit haffwer maed swa 
danae wilkor ok forordh at vill nakor aff mine nesthe retthe arffwinger tetthe forscreffne godz ok 
egaedele jgen köpa eller lössa innan iij nestha samfeltis aar aefter min dödh fore iij hundrade letta 
gyllane j gull eller j swenske örtogger ok eig for annan verhd eller peninga oc alt j einne summo ath 
betale, tha skal thetta fornempda godz eigh swa jgen köpth eller jgen lösth innan forscrefna tiid, som 
forscreffwat staar, tha affhender iac allom minom arffvinom ok effterkomandom forscreffna godz ok 
egedele oc thilegner iak thet förscreffna godz minne elskelige foosterdotter Birgitta henna ok hennes 
rettha arffwinga oc efterkomandom till aerwerdeliga egna bidiandis iak ok förbiudandis alle mina vener 
ok effter liffwande henne j tessom forscrerffnom aerindom nokot mothekast eller hinder her vtj göra.

Till yttermera visse ok staedfaestilse oc breffsens forvarilse att swa j sanindane er som forscfefwat 
staar, tha hengier iak viterlige mith incigle fore thettha breff ok bider iak ärlik ok wyrdeligen herre ok 
fader maed Gud biscop Hans j Skara  ok herre Thure Jensson Riddere (Tre Rosor) ok Lagman j 
Waestergötland, Jens Knusson Höuisman vppa Daall vppa thenne tiid, Lindorm Biornsson a wapen at 
the haengiae sin incigle maed mino til stadfestilse ok vitnesburd for tetthe breff, som er gifwet oc 
scriffwet j Dyngio (gård i Skredsvike pastorat i Bohuslän) dominica quasi modo gniti Anno Domini 
mo.cdo. lxxij.

Förbehållet att Eggert Grupendals arvingar skola ha rätt att lösa igen den ovan testamenterade 
egendomen ”innan iij nestha samfeltis aar aefter min dödh fore 300 letta gyllane j gull eller j swenske 
örtogger ok eig for annat verdh eller peninga oc alt j einne summo ath betale” torde ha tillkommit för 
att med bibehållande av bördsrätten försvåra börden, emedan bördesskillingarna måste lämnas på det 
sätt och i det mynt brevet föreskriver. Till Hönsäter kunde, enär detsamma, då det inlöstes av Fikke, 
varit förpantat av annan ätt än hans egen, inga andra äga bördsrätt än de som ledde sin härkomst 
från Abram Andersson.

Själv synes Eggert ej ha känt till någon annan bördsberättigad än Ingrid Jönsdotter i Dragsmarks 
koloster och gift med Laurens Snakeborg i dennes 3:dje gifte. Abraham Andersson torde ha varit 
hennes mormors morfar. Redan året efter det ovanstående testamentet skrevs godkändes detta av 
Ingrid Jönsdotter som följe:

”Allom theim som tetta brev hender fore komma swa wl effterkomandom som the som nw aera kennis 
iak Ingerd Jens dotter oc göra allom viterliget at effter thy at min aelselige kaere fraende Aegerd 
Grupendal haffwer giffwit sinne elselige foosterdotter Birgitta Hakons dotter ein gard Hönsaether ok 
the gotz ok kuern, som ther vnder ligger wuoop Kinnerbergh liggiande som tetta forstscreffna howth 
breff wt wisar ok wt trykkaer, thy giffwer iac min kerlek oc fwalla samtykkia til, oc mith byrdedodh ok 
odall, ffor thy att ingen liffwer effter min dööd, som ther haffwer antidhen byrd eller odall till. Ffor thy 
att min moder moder frw Ingerid wnte Fikke Grwpendall sin deel ther vtj til lösn aeffter sin moder 
broder Ingemar Habram son. Gud alle theris seel adhe, ok haffde thet pant sath j wtlensska manna 
hender, ok for Fikke löste thet j gen for thet gull ok penninga. Som han hafde giffwe fornemde Egerd 
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Grwpendalls moder Katrina j morgongaffwor. Til yttermere wissa ok stadsfestilse att swa j 
sanningdenne er som forscreffwat staar, tha henger iak witherlige mith incigle fore tetta breff ok bider 
iak renliwes man Abooth Hans i Draxmark oc Egerd Egerdsson Lagman i Wikenne att the henge sin 
incigle till wittnesbyrd maed mino incigle fore tette breff, som scroff wat er i Drax,arl aarom effter 
Guds byrd m cd 1 x x vppa thet triadia”.

Trots allt uppstod svårigheter för Birgitta Håkansdotter och hennes man Amund Stake att komma i 
besittning av Hösätersgodset. Frälsemannen Erik Hansson som var gift med Karin Siggesdotter Sparre,
hävdade att hustrun hade bördsanspråk på Hönsäter. På vad rätt dessa anspråk grundades har icke 
kunnat utforskas.

Anspråken upprepades, sedan karin Siggesdotter efter Erik Hanssons död före 1515 befinnes omgift 
med Riksrådet Lindomr Brunsson till Bronäs av Forsstenasläkten.

Amund Stake tvingades hänskjuta ärendet till landstinggen i Skara 1492 och domen utföll till hans 
fördel sålunda:

”Skara den 16 Januarij 1492.

Jach Lindorm Biörnsson Lagman i Westergötland gör wetherlict medh thetta mith opne breffue ath aar 
effter Gudz byrd m c d x c paa thet andre maandagen nest effter x x:de dagh Jwll thaa iach landzting 
hult medh almogen i Scara i erlige och welbyrdige mens nerwaare som aer niels Clausson(halvmåne, 
ägde Stola) Jens Knutsson (av Tre Rosor, ägde Lindholmen på Kålland) Nils Paase (till Såtenäs och 
Gammalstorp) Erik Jensson oc flere gode men som thaa för retta saathe thaa kom för rettan erlig oc 
welboren man Amwndh Stakj och talade till wwelbirdigh man Erik Hansson om nagor ogootz som först 
aer hoffwdgaarden i Hönssether och litzla Hönssether twa gaarda i Medelloplanda een gard i Trölmene 
en gard paa Skaafwen och een qwaern ther samma stadz som heter Siöraas huckit gotz swa som Erik 
Hansson heffdade sigh och bar op landgille ther aff Huckit aerende iach satthe in för tesse gods men 
efter theres ransakan och befallningh. Dömde iach Amondh Stakj förnemde gootz till ath affva nywde 
bruke och behålla för sith till tess ath thet aer honom wunnit aff medh retta. Och thet landgille swa 
som Erik hansson haffuer opborit aff thet gotz schall lade thet in komma på gotzet igen innan nestha v
j wikur her efter widh hans v j mark förbiudendes alla på thenne dom at thala widh sin v j mark för 
lagmans domen. Till tesse breffs ytermera och bedhre förwaringh lade wij Lindorm Björnsson Niels 
Clausson och Jens Knutsson hengia wor incigle nedan ffore thesse breff som scriffuit aer dagh och 
stadh som forescreffuit star”

Mellan Lindorm Brunson och Amund Stakes änka Brita Håkansdotter ingicks förlikning angående 
Hönsäter enligt följande brev av den 12 januari 1516.

”Jak Lindorm Brwnsson aff wapn bekennes medh thette myth ner warande opne breff ath jak haffwer 
giorth en wenligh forlignelse med myn hustrus raadh och samtycke med welburdogh quinne hustru 
Birgitta Amwnd Staghes effterlewerske paa noghet godz, som haffwer noghen stwndh wareth i tretthe 
mellem oss, som er Hönsetter och Hönsetter gotz lijende paa Kindeberg i Kindeherad. I godhe mendz 
nerware, som ere Herr Erik Abramsson riddere, Axel Mattzsson och Bencth Gylthe, hulkit fornempde 
gotz myn hustrus frendhe Eggerd Grwbendal, Gud hans siel naadhe, faff forenempde hustru Birgitta, 
hulke fornempde gaffwer jak och mijn hustru fulkomelige tillstaa och samtyckth haffue: thy ladher ja 
fornempde hustru Birgitta, hennes arffue och effterkomendhe quith och frij for mek och alle myne 
arwinge och effterkomende effter thenne dagh for alt yttermer till tal paa forenempde gotz forbiuende 
noghen her i modh sygende. Tiil thette breff yttermer stadsfestelse och betre forwaringh ath saa i 
sanningh er som forscriffuit staar tiil beder jak erligh welburdigh men Herr Erik Abramsson Riddere, 
Axel Matzsson och Bencth Gyltte webner ath the henge theres insegel med miijth egeth nedhen for 
thette mijth obne breff, som giffuit och scriffuit er i Skara sancte Knuth Konges affthen aar effter Gudz 
byrd m d x v j.

Ovanstående förlikningsbrev tillkom dock först ett år efter det att Westgöta Lagmansrätt i juli 1515 
förklrat Birgitta, Amund Stakes efterleverska, vara rätt ägare till Hönsäter och sålunda ej funnit det 
vara Lindomr Brunssons hustrus rätta bördsjord. Lagmansrättens utslag hade följande lydelse:
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”Jagh Twre Jensson (Tre Rosor)Riddare och Vesgöta Lagman gör alle viterligt mz thette mith 
närwarande opne breff att arom epter Gudsz byrd m d x v, mondaghen nest epter prestamotz dagh, 
jagh lanstingh holt mz menige almoghe på Rostwffwen i Skara j vyrdigh ffaders her Biskop Vincencius 
nerware, och erligh herre oc strenghe riddares herr Eric Abramsson (Leijonhuvud till Loholm nu 
Gräfsnäs) mz tesse epterskriffne gode men fförst Axel Matzsson (till Hellekis) Knwt Lindormsson, 
Nielss Klawsson (Till Stola) gamle Anderss Ericsson, Anders Jacobsson, unge Anders Ericsson, Anders 
Benctsson, Lasse Skwmme, knwt Swensson, Claws Hansson, Eric Trwlsson och Jens Jonsson, kom ther
ffor retthe velbördogh man Lindorm Brwnsson och tiltaladhe erligh och velbördogh qvinne hwstru 
Birgitta Amwndh Staakis eptirlewerske om Hönsäther och the gotz ther vnderliggie på Kinnabergh och 
sagde thet war hans hwstrus rette byrde jordh. Tho fframlagde hwstru Birgitta syne breff mz 
hengendhe insegel aldeles vtforkrängt, fförst nockre breff lödende hwre fore nemde gotz wore pantet 
aff en annen slegt och intiil Egerth Grupendals ffader; siden lagde hon ffram et goffwebreff som Ägerth
haffde giffwet ffornemde hwstru Birgitta then tiidh han otte hennes modher, och et breff ther 
vidherhengt, som en godh qvinne heth ffru Ingridh hadhe hennes giifwet, och bekendes i sit breff at 
inghen war tho liifwende som ther hadhe byrdh tiil, vden hon, som breffwet yttermere vtwisser. Thot 
atsporde jagh the erlighe gode men hvat them töctes ther om rettest ware. Tho swaredehe the alle 
apter sdane skeligh breff töcktes them at ffornemde hwstru Birgitta war ret tiil ffornemde gotz. Tho 
sköth Lindorm Brwnsson pa thet dombreff han ffich i Vatzstena och tho ffore lesset war, och begerde 
thenne sak in fför Rigxens Rodh. Ther goffwe the segh bode til ffredz mz. Thet sa aldelis tiilgangit och 
talz war tygher jagh mz mit insegl tröckande på röggen thette breff. Scriffwet dag, ar och stadh som 
fforescriffwet staar. Manu Propria”.

Som redan framgått skedde förlikning mellan Amund Stakes änka och Lindorm Brunsson jämte dennes
hustru 1516 och Hönsäter kom därmed att tillhöra Stakeätten tills den dog ut på manssidan 1795.

Amund Svensson Stake var häradshövding på Dal och ägare till Vättungen i Bäcke socken och Berg i 
Holms socken. Han gifte sig något av åren mellan 1472 och 1477 med Birgitta Håkansdotter, dotter av 
frälsemannen Håkan Svensson Bölja och Anna Larsdotter (halv linja). När Stake flyttade till Hönsäter 
är ej helt klart. Man vet att han dog före 1515 och att han var häradshövding på Dal 1502 och 1505 
men ej 1509. Med hustruns medgivande sålde han hennes gods Utål i Bro socken (Stockholms län) 
den 2 juli 1477 till riksföreståndare Sten Sture. Enligt ett pergamentsbrev bytte han 1485 bort Backa 
gården i Medelplana socken till Jöns Knutsson (Tre Rosor) mot en gård på Dal i Holms socken.

Barn:

Olof till Berg i Holms socken, samt Håberg i Flo socken och Råbäck i Medelplana socken. De båda 
sistanämnda gårdarna erhöll han genom giftermål med Hamfrid Toresdotter, dotter av Tore Pyting till 
Håberg (tre stjärnor på en balk) och Malin Ottesdotter, dotter till Otte Torbjörnsson.

(Gården Råbäck nämnes första gången i en byteshandling, varigenom Vadstena kloster den 29 mars 
1416 avträdde gården till bröderna Bengt och Erik Magnusson (styckad sköld). Dessa synas genast 
överlåtit Råbäck till Fikke Grupendal.

Efter dennes död tillföll gården hans dotter Kristina, som var gift med Amund Andersson i Medeldalen. 
Dessa sålde gården till Otte Torbjörnsson, vars dotter Malin var gift med Tore Pyting till Håberg. Deras 
dotter Hamfred blev gift med Olof Amundsson Stake. På så sätt kom Råbäck att tillhöra en gren av 
ätten Stake från början av 1500-talet fram till Mauritz Andersson Stake död 1728).

Erik till Hönsäter i Österplana socken efter föräldrarna samt Ulfstorp i Sparlösa socken genom gifte 
med Cecilia Andersdotter i hennes 2:ndra gifte (g 1:a med Carl Lake), dotter till Häradshövdingen i 
Vedens härad Anders Pedersson Stierna och Kerstin Esbjörnsdotter Båt.

Anna var gift 1525 25 juli med Hagbard Gunnarsson.

Om Erik Amundsson Stake skriver Elgenstierna, att han blev häradshövding på Dal den 12 september 
1522, erhöll Eds, Laxarby och Tisselskogs socknar på Dal i förlängningen 6 oktober 1524, bisittare i 
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konungens nämnd 1 mars 1526, erhöll såsom konungens ämbetsman på Dal befallning att söka förmå 
dalborna att hjälpa till med arbetet på fästet Karlsborg (fordom fäste i Bohuslän, uppkallat efter Karl 
Knutsson. Det låg troligen vid gården Röe i Bro socken, ca 1,5 mil norr om Lysekil, där lämningar efter 
murverk m.m. påträffats. Det anlades på 1450-talet av riksmarsken Tord Bonde, som mördades 1456. 
Borgen förstördes 1531 av Kristian den II) och att biträda Jakob Krumme att försvara Viken mot 
norrmännen samma år i juni, upptages bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland 1526-1537, 
bevistade riksdagen i Västerås 1527, satt i rätten över de upproriska västgötaherrarna i Strängnäs 
1529, synes dock varit misstänkt avlad e ny trohetsed samma år 4 oktober, deltog i rådsmötet i Örebro
1531, erhöll brev på konungsakörena av egna landbor samma år 7 februari, samt brev på några herr 
Ture Jönssons gods till vilka han är rätt bördsman 1532 7 oktober, köpte gods av konungen, varpå han
erhöll brev å evärdlig ägo för sig och medarvingar den 2 februari 1533, i slottsloven på Läckö den 21 
februari 1534, deltog i vapensynen i Linköping den 15 januari 1537, nämnes icke därefter i offentliga 
handlingar, drunknade i Vänern före 1553, då arvskifte efter honom och brodern Olof förrättades.

Barn

Olof till hönsäter och ulfstorp, ryttmästare, giftermål Carin Mattsdotter Kagg i hennes 1:st gifte (gift 
2:o med ståthållaren Christoffer Nilsson Ribbing, död 1602), död 1605, dotter av slottsloven Mattias 
Nilsson Kagg och hans första hustru Elin Lindormsdotter

Kerstin gift med ståthällaren över Västergptland, Värmland och Dal, Peder Kart, som blev adlad den 7 
maj 1555. Död 1566 i pesten tillika med mannen.

Om Olof Eriksson Stake meddelar Elgenstierna, ”att han i förläning fick Varnhems klosters landbor 5 
maj 1537, som han dock miste 1543, då han i vederlag erhöll kyrkolandbor i Kåkinds härad, fogde i 
Uppland den 26 februari 1552 – 1554, fogde i Östersysslet i Värmland 15 december 1554 – 1561, 
hövitsman över knektar från Värmland och Dal den 16 september 1556, förseglade konung Gustaf I:s 
testamente den 30 juni 1560 och ständernas bevillning den 15 april 1561, ryttmästare för en fana 
Västergöta ryttare 1561. Stupade 1563 utanför Halmstad under danska fejden och ligger jämte sin fru 
begravd i Österplana kyrka. ”Numera familjegraven på Österplana kyrkogård, sedan den gamla kyrkan
blev riven på 1870 talet”.

Barn:

Brita gift med befallningsmannen Christoffer Torstensson (av Forstenasläkten)

Erik furstligt råd och ståthållare, ägare till Hönsäter, Forsby i Knivsta socken (Stockholms län) samt 
Maltorp i Vaxtorps socken (Kalmar län) och Brännegården i Säters socken (Skaraborgs län). De tre 
sistnämnda erhöll han genom sitt gifte 1588 med Ingeborg Posse död 9 april 1651 och begraven den 8
februari 1652 i Österplana kyrka. Dotter av häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans första fru 
Ingeborg Krumme.

Harald student i Rostock i september 1578, död ogift 1582

Elin död och ogift

Kerstin eller Cecilia, död och ogift.

Om Erik Olofsson Stake meddelar Elgenstierna: ”var 1594 hertig Karls kammarjunkare, bemälde 
hertigs marskalk samma år hans furstliga råd och ståthållare över Vadsbo härad i Västergötland smat 
på Dalsland 1595, ståthällare över Älvsborg och Nylöse stad med underliggande län den 29 mars 
1597, åter ståthållare därstädes den 8 augusti 1598, död samma år den 29 augusti enligt 
huvudbaneret i Österplana gamla kyrka. Han stod i mycken nåd hos hertig Carl, bjöds den 30 juli 1589
av honom att bevista dess förra gemåls begravning och den 22 juni 1592 att möta den senare 
gemålen i Jönköping, skickades av samma hertig år 1594 till riksens råd i frågan om katolska 
religionsfriheten”.

Barn:

Anna född den 12 maj 1591 på Hönsäter, död den 26 mars 1676 enligt inskriptionen på hennes 
kopparkista i Sandhems kyrka gift med landshövdingen Jakob Uggla, död 1654.

Olof född 1593, landshövding i Värmland, gift med Anna Ribbing, köpte Årnäs säteri 1632 och bosatte 
sig där. Han dog 1664 och begravdes i Forshems kyrka samma år.
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Margareta gift den 10 juni 1616 (morgongåvobrev) med översten och slottsloven Ulf Bonde i hans 2:a 
gift, född 1585 och död 1657. Ligger jämte sin man och hans första fru begravd i Fägreds kyrka.

Christina död ogift före 1629

Harlad född 20 juni 1598 på Hönster, gift 1:a gången den 4 februari 1639 med Magdaleena Sparre till 
Rossvik i hennes 2:a gifte (gift 1:a med ryttmästare Johan Nilsson Ekeblad av Stola-släkten). Gift 
andra gången den 8 oktober 1662 med Catharina Bielke till Öjared och Sämsholm i hennes 3:dje 
äktenskap, dotter till Riksrådet Friherre Clas Bielke till Vik och drottning Gunillas syster Elska Bielke. 
(Catharina eller Karin Bielke var gift 1:a med riksstallmästaren Knut Göransson Ulfsparre till Öjared 
och 2:a med majoren Carolus Lillje till Aspenäs). Friherre Harald Stake dog den 28 september 1677.

Harald Eriksson Stake, friherre till Vik, herre till Hönsäter (först efter moderns död 1651, då hon 
erhållit Hönsäter i morgongåva av sin man) och Lilla Bjurum genom arv efter sin 1:a fru, Forsby i 
Knivsta socken (Stockholms län) som fädernearv samt Ökna i Bogsta socken (Södermansland län)som 
han köpt. Stake blev 1614 kammarpage hos hertig Johans av Östergötlands gemål hertiginnan Maria 
Elisabet, kammarjunkare hos Gustaf II Adolf 1618. Konungen som fann behag i has hurtiga väsen och 
trodde sig hos honom märka stora anlag för krigaryrket, skickade honom 1620 till Holland att lära sig 
den tidens högsta krigskonst under prins Moritz af Oranien. Efter hemkomsten blev han 1623 fänrik vid
överesten Johan Reuters reg. härad i Småland; utnämndes 1627 till löjtnant vid Vestgöra 
kavalleriregemente och 1629 till ryttmästare. Året därpå följde han Gustaf Adolf ut i tyska kriget och 
räddade vid Burgstall, ej långt från svenskarnas läger i Werben, konungen från att bliva tillfångatagen.
Med endast ett kompani ryttare anföll han ett helt regemente och beredde därigenom konungen 
tillfälle att komma undan. Denna manliga bedrift fäste honom för alltid vid konungens sida, såa tt han 
oavbrutet sedan följde Gustaf Adolf till hans död. År 1634 befordrades han till major, 1635 till 
överstelöjtnant och blev 1638 överste för Västgöta kavalleri. Under tiden hade han visat 
utomordentliga prov på tapperhet vid Nördlingen, Dömitz, Wittstock och många andra ställen. Icke 
långt efter det sistnämnda slaget blev han illa sårad i en skärmytsling och tagen till fånga av 
Brandeburgarna. Kurfursten, som högaktade en så tapper krigare, lät utväxla honom mot en tysk 
överste. Sedan Stake deltagit i 1637-38 årens fälttåg återvände han till Sverige. År 1639 ingick han 
äktenskap med Magdalena Sparre.

I det 1644 uppblossade danska kriget slog han generalerna Krabbe och Sehested vid Göteborg, 
utnämndes 1648 till landshövding i Skaraborgs län, upphöjdes till generalmajor och befälhavare över 
de trupper, som skulle agera mot norska gränsen. Här fick han nya tillfällen att visa sin 
krigarskicklighet. När Bohus län genom freden i Roskilde kommit under svenska kronan, förordnades 
Stake 1658 till guvernör över detta landskap och upphöjdes samma år till riksråd.

I Carl Gustafs andra krig mot Danmark överlämnades åt Stake försvarsverket mot Norge och 1659 
utnämndes han till generallöjtnat. När den nya freden för alltid fäste Bohus län till Sverige, fortsatte 
Stake att som guvernär leda dessa angelägenheter, förbättrade eller anlades befästningarna Carlsten, 
Gustafsberg och Bhus. Ännu en gång måste han drag ut i fält mot danskarna. Han hade den 24 
februari 1664 genom kunligt brev utnämnts till krigsråd och som guvernör över Bohus län. Han bosatte
sig i Bohus fästning för att genom personlig övervakning se till att denna fästning icke blev uppgiven. 
När danskarna 1676 under Karl XI:s krig inneslutit Bohus, gjorde den då 78-årige krigaren ett kraftigt 
utfall från fästningen och tvingade fienden att draga sig tillbaka.Året därpå såg han sig av 
ålderdomssvaghet nödsakad taga avsked och avled ej långt därefter den 28 september 1677. Han var 
på sin tid en av Sveriges skickligaste fältherrar och gjorde sitt land stora tjänster. Han blev begravd 
året därpå i Österplana kyrkan ch lagd i den gravkammare han där 1661 själv och på egen bekostnad 
låtit inrätta för sig och sina efterkommande. – När Österplana gamla kyrka revs med början av tornet i
juli månad 1876 och övriga delen 1877-79. Vid kyrkostämman den 8 oktober 1879 bestämdes med 
avseende på Stakeska familjegravens iståndsättande, att dörröppningen till graven skulle igenmuras, 
gravens ytterlisdor beklädas med å kyrkogården befintliga stenhällar och jordfyllning till en höjd av 
fyra fot uppläggas på graven för valvets skyddande.

Harald Stake hade 1661 i samband med byggandet av ovannämnda gravkammare på egen bekostnad 
tillbyggt och restaurerat Österplana gamla kyrka, såsom framgår av den skrivelse hans son Johan 
Stake sänt itll kammarkollegium med anhållan om patronaträtt samt brevet från Kammarkollegium, 
som lyder:
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”Konl. Maj:ts Cammar Collegii Resolution angående Högwälborne Hr Johan Stakes prätenderande jus 
patronatus till Österplana sockenkyrkia i Skaraborgs Lähn Gifwn Stocholm den 18 junij 1702.

Såsom Cellegium af de ifrån orten inkomne ransakningar dat. 12 Maji 1694 och den 22 och 28 Januarij
1700 förnimmer att ofwanbemte Johan Stakes fader fordom Kongl. Rådet och Generalouverneuren 
Högwälborne Hr Harald Stake haar icke allenast med egen bekåstnad ånyo låtit uppsättia en nyy 
korswärkokyrkia intill den förra kyrkian och den med hwalft taak samt stohlar och billthuggare wärk 
och golf af huggen steen försee, utan och låtit förbättra den gambla kyrkian med en ny predikstohl, 
nya stohlar, bänkiar, golf, läcktare, fönster samt liuscrona. Jämbwähl och förährt twenne klåcker till 
samma kyrkia förutom andre kostbare skiänker och kyrkioprydnader, alltså profwar Collegium bemälte 
Johan Stake och dess familie till föllie af Kyrkiolagens 19 Cap och 12 § wara berättigat at ega Jus 
Patronatus af merbemälte Österplana sockenkyrkia i Skaraborgs lähn. Det alle som wederbör hafwa sig
att efterräätta. Actum ut supra”.

I juni månad 1971 blev Harad Stake hedrad med en minnesten, som Kinnekulle Hembygds- och 
Fornminnesförening tog initiativet till och placerade vid södra foten av ovannämnda gravkulle. 
Inskriptionen lyder: ”Generallöjtnanden, Friherre Harald Stake 1598—1677 Fältherre. Landshövding. 
Guvernör. Herre till Hönsäter, Chef för Västgöra Kavalleriregemente 1638-1648. i en ödesdiger tid 
Västsveriges försvarare. Kinnekullebygdens Hembygdsförening och sentida Regementskamrater reste 
vården år 1971”

Barn:

Kersti, född 1640, död i september 1677, begraven i Österplana kyrka den 8 september 1678. Gift 
med landshövdingen, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, död 1701.

Carin född den 20 februari 1641 död efter den 6 mars 1709, begravd i Fågelås kyrka. Gift med 1:o 
kammarherren och Kaplanen, friherre Ture Turesson Natt och Dag, född 1626, död 1660, 2:o med sin 
svårger syssling generallöjtnanten och landshövdingen Johan Hård af Segerstad, född 1617, död 1691 
i hans 2:dra gifte.

Erik, frihrerre till Vik och herre till Lilla Bjurum. Född på 1640-talet, student i Uppsala 26 april 1656. 
kaptenslöjtnant vid Västgötadals Regemente 11 jui 1666. Död på Livred i Hålanda socken, begravd den
23 augusti 1674 i Österplana kyrka samtidigt med brodern Gustaf, gift med Ebba Ulfsparre af Broxvik i
hennes s:a gifte, dotter av regementskvartermästare Johan Ulfsparre af Broxvik och Brita Torstensson 
av Forstenasläkten.

Bengt, född på 1640-talet, död ung.

Anna född den 2 juni 1646, död den 3 april 1730 på Moanäs i Fågelås socken, begravd samma år 15 
april. Gift med översten friherre Gustaf Hård af Segerstad, död 1688.

Märata född 1647, död i oktober 1714, begravd i Segerstads kyrk. Gift 1670 på Öjared med 
överstelöjtnanten friherre Gustaf Miles Fleetwood, född 1642 och död 1705.

Johan löjtnant, död 1710, se nedan.

Åke, död som barn

Gustaf, död ogift i Leiden, Holland 1672. Begravd 23 augusti 1674 i Österplana kyrka samtidigt med 
brodern Erik.

Ingeborg, levde 1679. Gift 1:o med överstelöjtnanten Sven Ribbing, 2:o med landshövdingen Arent 
Silfversparre.

General Harald Stake hade således med sin första fru Magdalena Sparre 10 barn av vilka 5 överlevde 
honom. Till barnens moder stod han i avlägset släktförhållande och till och med ett dubbelt sådant. 
Såväl hans fars som hans mors mormorsfar var riksrådet och lagmannen Sigge Larsson Sparre till 
Sundby, från vilken även fru Magdalena härstammade.

De 16 vapensköldarna eller anvapen, som buros jämte huvudanéren i procession vid Stakes 
begravning blevo sedan uppsatta i Österplana gamla kyrka. Efter kyrkans rivning 1878-79 förvarades 
de i den nya kyrkans torn. Numera pryda de väggarna i Hönsäters kapell efter en av Hellekis AB 
bekostad renovering. En friherre borde kunna uppvisa 16 adliga anor, en greve däremot 32. Här nedan
redovisas general Stakes 8 anor på fädernet och 8 anor på modernet: ävensom hans släktrelasioner:
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På fädernet:

Farfarsfarfar Amund Svensson Stake

Farfarsfarfar Brita Håkansdotter Bölja

Farfarsfarfar Anders Persson Stierna

Farfarsfarfar Kerstin Esbjörnsdotter Båt

Farfarsfarfar Nils Mattsson Kagg

Farfarsfarfar Anna Persdotter Örneflycht Två vingar

Farmorsmorfar Lindomr Brunsson Forstena

(Sparre över bland)

Farmorsmorfar Karin Siggesdotter Sparre

På mödernet:

Morfarsfarfar Nils Jönsson Posse

Morfarsfarfar Gertrud Mattsdotter Römer

Morfarsmorfar Axel Mattsson Vinstorp

Morfarsmorfar Birgitta Eriksdotter Lilliesparre

Mormorsfarfar Nils Nilsson Krumme

Mormorsfarmor Ragvaldsdotter Liljesparre

Mormorsmorfar Sigge Larsson Sparre

Mormorsmormor Kristina Månsdotter Natt och Dag

Först efter mdoerns död 1651 kom Harald Stake i besittning av Hönsäter, som han gjorde till säteri. Ett
säteri skulle vara väl bebebyggt, en formulering, som på Gustav II Adolfs tid ändrades så, att det 
krävdes att boningshuset var byggt av sten. Förmodligen föranledde detta general Stake att uppföra 
den nuvarande tvåvåningsdelen av Hönsäters mangårdsbyggnad. Kontrakt upprättades med tvenne 
stenhuggare-byggmästre i Västerplana år 1667.

Vi, Arvid Månsson och Christian Johansson i Västerplana göra härmmed veterligt etc. (se 
Kinnekullebygd )

Johan Haraldsson Stake, friherre till Vik, herre till Hönsäter, död 1710. Gift med Helena Sophia, dotter 
till generallöjtnanten Johan Hård till Hjellö. Student i Uppsala 25 september 1662. Giftermålet med 
Helena Sophia Hård av Segerstad ägde rum 1680. Hon var hans systers styvdotter, vars moder hette 
Brita Lillie av Gregor mattssons ätt. Hin dot den 4 februari 1695 på Sånnäs i Villstads socken 
(Jönköpings län) och blev begravd i Hönsätersgraven i Österplana kyrkan liksom hennes make, som 
dog den 26 augusti 1710.

Barn:

Catharina, född den 18 augusti 1681 och död den 15 april 1706.

Johan Gustaf född 1682, page hos konungen, fänrik vid Närkes och Värmlands Regemente 11 januari 
1700, löjtnant därstädes samma år 7 december död den 17 augusti 1702.

Magdalena Brita, född 1683 död ung.

Harald född 9 november 1684, död 4 juli 1695 Stockholm.
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Magdalena Brita född 17 mars 1687, död 13 maj 1753. Gift med majoren Hans Kanterberg född 1680 
och död 1721. Gift 2:o den 8 januari 1723 på Bossgården i Medelplana med majoren Gustaf Lenck, 
född 17 mars 1687 och död 1737. Sedan bosatta på Martorp i Husaby socken.

Gustaf Erik född 5 februari 1689 och död 16 februari 1709.

Johan friherre till Hönsäter, född 1691 och död 1746.

Johan Johansson Stake, friherre till Vik, herre till Hönsäter, född 17 juni 1691, gemen vid Aschebergs 
reg, kvartersmästare därstädes, kornett 13 juni 1716, löjtnant. Död på Hönsäter 15 oktober 1746 och 
begrovs samma år 7 november i Hönsätesgraven i österplana kyrka. Gift den 13 juni 1712 på 
Svaneberg i Bredsäters socken med Augusta Christina Soop, död 1745, dotter av majoren Gustaf Soop
och hans 1:sta fru friherrinnan Magdalena Christina Posse af Säby.

Barn:

Magdalena Sofia, född 1 september 1718 död 20 oktober 1723.

Harald Gustaf född 1727 och död 1795.

Harald Gustaf Stake, friherre till Vik, herre till Hönsäter, född 20 oktober 1727 döad ogift den 12 mars 
1795 på Hönster. Student i Uppsala 2 oktober 1742, volontär vid Skaraborgs regemente men var 
sedan avvita till sin död. Harald Gustaf Stake slöt sn ätt på sävrdssidan och hans vapen krossades.

Godset Hönsäter hade vid den siste Stakens död varit i släkten i över 300 år. Sedan slutet av 1750-
talet hade gården skötts av Harald Gustafs kusin Harald Jakob Lench, som även ärvde godset.

Harald Jakob Lench föddes 14 oktober 1723 på Bossgården i Medelplana socken av majorene Gustaf 
Lench och Magdalena Brita Stake. Korpral vid Västgöta Kavalleriregemente 30 september 1743, 
löjtnant i fransk tjänst, kornett vid Västgöra Kavelleriregemente 25 april 1750, fändrik vid Hamiltonska
regementet 20 februari 1752, ryttmästares avsked samma år 17 maj, död 1806 på Truveholm. Gift 24 
november 1751 på Knistad i Sventirps socken med sin faders sysslings dotter Maria Eleonora Lind af 
Hageby, född 3 augusti 1726 på Suntetorp, död 1 december 1793 på Hönsäter, dotter av fänriken 
Jakob Lind af hageby och friherrinnan Barbro Helena Uggla.

Barn:

Jakob Adolf född 1753 död 1754

Jakob Gustaf född 1755 på Knistad, major, död 1811.

Barbro helena, född 1 februari 1758 på Hönsäter, död 20 juni 1832. Gift 1:o 1787 på Hönsäter med 
Henrik johan Fock i hans 3:dje gifte, född 1734 död 1788. 2:o 4 januari 1793 med majorden Carl 
Georg Falkenberg af Bålby född 1753 död 1805.

Henrietta Charlotta född 24 januari 1759 på Knistad, död 27 januari 1737 på Sjögerås i Vilske Kleva 
socken. Gift 24 oktober 1784 på Hönsäter med fänriken greve JohanHenrik Creutz född 1763 död 
1799.

Alolf Fredrik född 7 juni 1765 på Hönsäter, kornett vid adelsfanan 10 januari 1782, död ogift den 20 
februari 1788 på Hönsäter.

Harald Jakob Lench ansökte såsom förvaltare av Hönsäter för sin kusin Harald Gustaf Stakes räkning 
år 1766 till Kungl. Maj:t om tillstånd för ”et Alunwärcks anläggande wid Säteriet Hönsetter i 
Skaraborgs län. Bredewid Kinnekulle”. En undersökning gjordes genom Riksens Bergs Collegium ”om 
bemälte Ryttmästare kunde visa ett slikt wärcks anläggande utan andras förgång”. Därefter utfärdade 
Begscollegium den 17 oktober 1768 privilegium för Ryttmästare Lench å tvenne enkla pannor och 
beviljades samtidigt 9 frihetsår från erläggande av tillverkningsskatt till Kronan. Den 23 april 1779 
beviljades ytterligare 6 frihetsår, enär det blivit konstaterat, att ännu åtskilligt av inrättningen återstod 
att förbättra, ”inna then hinner komma i thet tillstånd, att wärket igenom afkastningen kan lemna 
någon ersättning för redan giorde kostnader”.

Några år senare anhöll Fänriken Greve Johan Hendric Creutz att på egna ägor på Kinnekulle få anlägga
ett alunverk med tvenne pannor. Ryggmästare Lench hade emellertid då i skrivelse till Bergscollegium 
meddelat, att han med Greve Creutz senare överenskommit, att om preivilegium beviljade spå dessa 
tvenne pannor, dessa skulle placeras i Hönsäters alunbruk, vars byggnder från början uppförts med 
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tanke på en sådan utökning av pannornas antal. – Privilegium beviljades och Hönsätes alunbruk kunde
sålunda i fortsättningen drivas med fyra enkla pannor. Kvantiteten tillverkad alun uppgick åren t1786, 
1787 och 1788 till rspektive 90, 120, 120 tunnor alun.

År 1796 förvärvades Hönsätersgodeset av Bengt von Hofsten, hovjunkare, bruksägare, född 1747 död 
1826, ägare till Valåsen vid Karlskoga, Villingsberg i Hidinge socken i Närke, gift 1779 med Christina 
Lovisa Geijer från Lindfors i Värmland. Född 1762 och död 1821. hennes farbroder Emanuel Geijer 
adlade af Geijerstam.

Barn:

Erland bergmästare född 1780, brukspatron på Valåsen 1812, död 1839. gift med Johanna Fredrika 
Nordenfeldt 1822.

Johan Henrik häradshövding född 1782 död 1853 på Svaneberg, gift med Magdalena Charlotta Ramsay
1814 på Degeberg född 1792 död 1865

Bengt August, född 17 juni 1784 och död 28 augusti 1785

Bengt August, född 1785 död 1834 i kolera i Stockholm, Bankokomissarie 1817 gift m1820 med C.J 
Charl. Brand

Adolf Ludvig kapten född 1798 och död 1767 gift med friherrinnan Antoinetta von Knorring på Börstorp
1828. född 1811 och död 1846

Fredrika Lovisa, född 1791 och död 1855 i Uppsala. Gift med löjtnanten Lars Wilhelm Stiernstedt på 
Risberga i Uppland i dennes 2:a gifte år 1808 född 1775 och död 1831.

Christina, född 1788 och död 1851 på Kålltorp. Gift med greven Adolf Ludvig Hamilton den 27 juni 
1816 på svärfaderns herrgård Körtinsberg i Närke, född 1789 och död 1863.

Gert född 16 augusti 1793 död samma år 6 november.

En av de första åtgärder Bengt von Hofsten vidtog efter förvärvet av Hönsäters-godset var att till 
Bergscollegium inge en skrivelse vari han anmälde, att han ”igenom förändring av pannornas och 
ugnarnas anläggning i likhet med hwad wid Garphytte Alunwerk brukas, skall hafwa försökt att driwa 
kokningen endast med sielfwe Alunschiffern”. Då han alltså ansåg sig i stånd att driva deta verk utan 
vedbränsle, begärde och herhöll han den 9 november 1797 privilegium på ytterligare 4 pannor. – 
Därmed var Hönsäters alunbruk priviligeierat för 8 enkla pannor, men måste dock räknas som ett av 
de mindre i landet. Sålunda räknande Beatae Christiinae Alunwer vid Latorp i Närke 40 enkla pannor 
och alunbruket i Andrarum i Skåne torde ha varit av samma storleksordning. Tillverkningen i Hönsäter 
uppgick för åren 1824 och 1825 till för vartdera åren 772 tunnor alun men sjönk året därpå på gurnd 
av vattenbrist. Alunbruket sysselsatte då 83 personer.

Huvjunkare von Hofsten bedrev även ofattande byggnadsverksamhet vid Hönsäter. 
Mangårdsbyggnaden undergick en genomgripande ombyggnad åren 1806-1807. En prydlig fronton 
blev uppförd på södra fasaden med två pelare som understödja en altan. Enna portal med två kolonner
uppbärande en altan finnes ännu i behåll och innanför denna, i det gamla murlivet, sitter ännu 1600-
talsportalen kvar. Den består av en enkel rundbåge av röd kalksten med små kvadratiska fyllningar och
slutsten. Von Hofsten byggde även till den två våningar höga manbyggnaden med en enplans 
förlängning åt öster. Den nu motsvarande förlängninge åt väster kom först senare år 1832 på greve 
Hugu David hamiltons tid. Framför huvudbyggnaden på båda sidor om gårdsplanen uppförde von 
Hofsten nyssnämnda år även tvenne flygelbyggnader av kalksten. Den rådmålade träbyggnaden i 
parken uppfördes även på von Hofstens tid år 1808.

I detta samanhang bör även nämnas att von Hofsten år 1818 även byggde om Sjörås kvarn. Ett nytt 
kvarnhus i två våningar uppfördes av sandsten med 1,5 aln tjocka murar. I bottenvåningen fanns 
tvenne kvarnstenshjul och tvenne vattenhjul med sina rännor för underfall. I övre våningen fanns ett 
stort rum med två par kvarnstenar, vidare två kammare med kakelugn i den ena. Överst fanns en 
vidn, som sträckte sig över hela huset. Taket var av tegel på bräder och uppbars utom av 
yttermurarna även av en mellanmur av sandsten, en aln tjock. Dessutom av en timrad vägg, som 
skilde kamrarna åt. Nybyggnaden kostade 1 060 Rdr
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Efter hovjunkaren Bengt von Hofstens död förvärvade hans måg Hugo David Hamilton 
Hönsätesgodeset.

Hugo David Hamilton, född 5 januari 1789 på Danbyholm i Södermanland, häradshövding, död 19 
september 1863 på Hönsäter.Ägaren av Hönsäter i Österplana socken, Hjälmstäer och Bosstården i 
Medelplana socken, Blomberg i Husaby socken, Österäng, Gastorp och Ullstorp i Forsmhems socken 
samt Malma i Fullösa socken. Gift 1:o 5 februari 1814 i Stockholm med sin broders sävgerska Gustafva
Carolina von Strokirch, född 3 mars 1792 på häradshövdingebostället Klämmestorp i Vartofta ärad, 
död 9 januari 1814 på Blomberg, dotter av presidenten, friherre Henning Adolf Strokirch och Fredrika 
Lucia Gyllenhaal, därefter gift 2:o med en annan broders svägerska Maria Charlotta von Hofsten, född 
29 april 1795, gift27 juni 1816 på Körtingsberg, död 10 maj i Uppsala.

Barn:

Eva Gustav Carolina, född 7 augusti i Husaby, död den 6 september 1853 ogift.

Adolf Ludvig, född 13 januari, landshövding i Uppsala, gift i Stockholm med Johanna Ulrika Agnes 
Geijer, född 7 juli 1824, gift den 13 januari 1847, död 7 juli 1885, dötter av professorn Erik Gustaf 
Geijer och Anna Elisabeth Lilliebjörn. Adolf Ludvid dog den 24 december 1896 i Uppsala.

Bengt Hugo Archiblad, född 20 apri 1821, på Blomberg, kammarherre hos änkedrottning Desideria 
1853, gift 13 augusti 1854 med grevinnan Charlotta Beata Lovisa Hamilton, född 13 februari 1832 på 
Huseby i Skatelövs socken död 20 januari 1855 på Hönster, begravd på Österplana kyrkogård.

Malkom Valter, generalmajor, född 20 oktober 1825 på Blomberg. Gift 7 september 1851 med 
grevinnan Anna Aurora Johanna Hamilton på Areslöv, född 28 december 1829 på Huseby i Skateslövs 
socken, död 20 oktober 1917. Grevle Malkolm Valter dog 1903.

Vilhelm Gotthard, född 12 december 1828 på Hönsäer, död på Törnsäter 14 december 1896- Gift 16 
mars 1865 på Östanå bruk i Nyeds socken med friherrinnan Maria Aloysia Barbara Fleetwood, född 3 
augusti 1844 på Kristineberg, Kungsholms församling i Stockholm, död 12 december 1878 på 
Törnsäter, dotter av generaladjutanten, friherre Carl Gustaf Fleetwood och ungerksa baronessan 
Aloysia von Geymüller.

Gustaf Axel Knut, professor, född 22 november 1831 på Hönsäter, död 1913. Gift 1 augusti 1858 på 
Katrineberg i Värmland med friherrinnan Hedvig Maria Stiernstedt, född 6 januari 1834 på Strömsberg 
i Uppland, död 23 december 1914 i Djursholm, dotter till kaptenen friherre Johan Vilhelm Stiernstedt 
och Sofia Christina Uggla

Waltheri Gilberg, godsägare född 1837 på Hönsäter, död 20 apri 1914. Ägde Hjelmsäter och Bosgården
i medelplana socken. Blomberg i Husaby socken samt del i Gammelkroppa bruk och huset nr 6 vid n 
Hamngatan i Göteborg. Gift 17 juli 1866 i Göteborg med Emilia Vilhelmina Amalia Röhss, född 10 juni 
1845 dotter av grosshandlare och konsuln Vilhelm Röhss och Carin Bressander.

Även under greve Hugo David Hamiltons tid som ägare till Hönsäter vidtogs en del ny- och 
tillbyggnader. Redan tidigare har nämnts den västra tillbyggnaden till Hönsäters corp de logis. Vidare 
kan nämnas det gamla magasinet vid Hönsäter, mejeribyggnaden m.fl.

I samband med arvskiftet efter greve Hugo David Hamilton gjorde hans fru en donation för bildande av
en Skol-kassa vid Hönsäters bruk:

”Jag udnertecknad Maria Charlotta Hamilton, afstår ifrån all andel i boets bruks- och landt-egendom. 
Däremot skall dels av d´boets gäld öfvertagas af dem, som sålunda till fastigheterna blifva ägare, dels 
den i Mariestad belägne Gård N:o 107 tillfalla mig enskildt,dels af boets medel för bildande af en Skol-
kassa vid Hönsters bruk till Brukets egare lemnas Femtusen (5 000) Riksdaler Rmt, deraf tretusen rdr 
äro afsedda till nybyggnad och tvåtsen såsom bidrag till aflöning af skollärare och till byggnadens 
underhåll”.

På detta sätt tillkom den första folkskolan i Hönsäter på skifferlämningarna efter alunbruket, och det 
blev en av sönerna, Gotthad Hamilton, som kom att bli byggherre. Skolbyggnaden blev färdig 1867 
och undervisningen kunde börja 1868. Den första läraren hette Johanna Berg, som dock slutade efter 
7 ¾ månads tjänst, då hon efterträddes av lärarinna Mathilda Flodin.
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Vid ovann-mnda arvskifte efter greven Hugo David Hamilton, som ägde rum den 1 oktober 1863 
fördelades hans egendomsinnehav på hans sex xöner som följer, enligt lottning mellan dem:

Adlof Ludvig Hamilton erhöll En lott Österäng

Hugo Archibald Hamilton erhöll En lott Österäng

Malcolm Walter Hamilton erhöll En lott Malma och Törnsäter

Gotthard Wilhlem Hamilton erhöll En lott Hönsäter

Gustaf Knut Hamilton erhöll En lott Hönsäter

Gilbert Wathier Hamilton erhöll En lott Bostorpen och Vedumsäng

De två lotterna Hönsäter utgjrodes av: Hönsäter 1,5 mtl med alunbruk, tegelbruk, Sjörås qvarn och 
såg. Skagen Anders Eriksgården ¼ mtl, Backelycke 1/8, Sjörås 1/8, Skagen lars Svensgården ½, 
Skagen Pehr Assmundsgården eller Skagelund ¼, Rännagården ¼, Bakcgården 1, Hästhagen 1/8 mtl, 
uti Österplana socken, samt Sjörås ½ mtl uti Forshems socken.

För att få en uppfattning om vilket stort egendomskomplex greve Hugo David hamilton förfogat över 
lämnas här ven uppgift om vad de övriga arbslotterna innehöllo:

Två lotter Österäng bestod av följane gårdar: Mickelsgården ¾ mtl, Härlingsågen ¾ Stöttorp ½, 
Hulegården ½, Lindebohl 1/8, Skattegården 1 mtl, Årtorp Skattegåreen 1 mtl, Årtorp Lillegården ½, 
Sörgården 1, Funkes eller Storegåreen 1, Boderna ½, Gastorp ¼, Bråten 1/8, Witemoen eller 
Witesandsmoen nr 1, 2, 3, 4 och 5, Rifvenäsmarken nr 15, samt Kankemossen i Forshems socken.

En lott Malma och Törnsäter bestod av: Fullösa Måns Johnsågren 1, Bolum Skattegården 1, Wässäter 
Kärrgårene 172, Wässäter Krokgåren ¼ uti Fullösa socken, Klockaregården 3/8 och rottneby ½ uti 
Kestads socken samt Törnsäter Nolgården ½, Törnsäter Sven Eriksgården eller Masagården 1, 
Törnsäter Millomgården 1 mtl uti Österplana socken.

En lott Bossgården bestod av Bossgården 1 mtl uti Medelplana socken.

I detta sammanhang bör dessutom nämnas, att Gårdarna Blomberg och Hjälmstäer i Husaby 
respektive Medelplana socknar såldes av greve Hugo David till brpdern Adolf Ludvig år 1844 i samband
med dennes giftermål med Agnes Geijer. År 1863 såldes Blomberg till brodern Bengt Hugo Archibald. 
Efter den sistnämndes död 1892 köptes Blomberg av den yngste av hamilton-bröderna nämligen 
Gilbert Wathier Hamilton, som då ägde och bebodde gården Hjälmsäter sedan 1865 och troligen köpt 
gården av sin broder Adolf Ludvid i samband med sitt föreståande bröllop 1866.

Den båda bröderna Gotthard Wilhelm och Gustaf Knut hamilton blevo som vi sett genom arvföreningen
1863 gemensamma ägare till Hönsäter. Gotthard köpte ut sin broder och erhöll 1867 ensam lagfart på 
egendomen tillsammans med sin hustru Maria Aloysia Barbara Fleetwood, med vilken han gift sig 
1865. I äktenskapet fingo makarna, sex barn, tre söner och tre döttrar.

Barn:

Eva Aloysia Charlotta, född 19 december 1865, gift 17 november 1897 med förestånadare för Kemiska 
Stationen i Skara, fil.kand Sven Hammar, änka 1931.

Märta Christina, född 3 december 1866. Föreståndarinna för Göteborgs nya lärarinnehem.

William David, född 15 april 1868, död 1934. Godsägare till Bölsnäs, Liatorp. Gift 23 juni 1896 med 
Tekla Maria Laurina Kronlund, född 21 augusti 1862 och död 1963.

Henning Gotthard, född 30 november 1869, död 1929, major. Gift 1:o 26 maj 1899 med Kerstin Sofia 
Hammar, född 11 november 1871, död 1912, 2:o 1913 med Berta Debora Bergman, född 10 januari 
189 och död 1953.

Gustaf Patrik, född 22 september 1874, död 1925, farmer i Argentina. Gift 1914 med Fransiska 
Alexandra Graff, född 1896.

Emma Maria Aloysia Barbara, född 10 december 1878, sjuksköterska, f.d. husmoder vid 
epidemisjukhuset i Stockholm.
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Aloysia Fleetwood förde med sig i boet en efter dåtidens förhållanden ganska ansenlig förmögenhet. 
Tack vare denna kunne därför Gotthard Hamilton lösa in den del av Hönsäter, som vid arvskiftet tillfallit
brodern Gustaf Axel Knut, som 1863-1903 var professor i Lund, först i administrativ rätt och sedan i 
nationalekonomi.

År 1868 byggde Gotthard hamilton om Sjörås kvarn och Sjörås såg. Han lät uppföra nya boningshus 
vid torp under Hönsäter, t.ex. Ekeberget och lars Svensgården i Skagen.

I Hugo Hamiltons bok ”Min farfars journal” berättar han om Gotthard Hamilton, att denne i sin 
mannaålder besatt jättekrafter men som barn var han svag och sjuklig, varför hans uppfostran också 
blev rätt försummand. Under den tryckta tiden i slutet av 1860-talet med bl.a. ett par års missväxt 
krympte förmögenheten ihop på ett högst oroande sätt. Han började fundera på att avhända sig 
fädernegården Hönsäter.

Ett dylikt tillfälle kom 1873. Det närbelägna Hellekis säteri hade år 1856 färvärvats av den 
värmländske brukspatronen kammarherren Carl August Sköldebrand. Denne hade vid hellekis hamn 
anlagt det första mekansiska stenhuggeriet på Kinnekulle och välvde nu stora planer på att uppföra en 
cementfabrik. Med den tanken i bakhuvudet kastade han blickarna på Hönsäter. Den 20 augusti 1873 
tecknade han ett köpekontrakt med Hönsäters ägare och den 1 november samma år var köpebrevet 
klart och Hönsäter hade fått en ny ägare.

Gotthard Hamilton hade nu fått loss pengar och kunde genom köpekontrakt den 18 april 1874 av sin 
broder generalen Malcolm Walter hamilton förvärva dennes arvslott Törnsäter och Malma. Brodern 
Malcolm hade bebyggt Törnsäter och här framlevde Gotthard Hamilton och hans familj under ganska 
knappa förhålladen.

När Harald Stake dog 1795 som siste man i sin ätt, upphörde patronaträtten automatiskt för 
Österplana pastorats del. Ett försök att ånyo införa denna patronaträtt gjordes den 8 mars 1867, då 
dåvarande ägaren av Hönsäter Greven Gotthard Hamilton, hos Skara Domkapitel anhöll att få kalla 
komministern i Odensåkers pastorat, Nils Fredrik Kullberg, till kyrkoherde i österplana efter prosten 
Adam Frimansson, som avlidit den 21 juli 1866. Som motiv anförde greve hamilton, att hans hustru 
Aloysia, född Fleetwood, härstammade från general Harald Stake och därför borde få patronaträtten 
överförd på sig.

Ett nytt införande av patronaträtten var emellertid något som hemmansägarna i Österplana och 
Kestads församlingar i högsta grad ogillade. De ville själva vara med och bestämman, nu då 
kyrkostämma och kommunalstämma skulle på allvar börjat att funktionera enligt 1862 års 
författningar. I en skrivelse till Domkapitlet den 28 juli 1867 framförde man sina invändningar och för 
att ge tyngd åt sin mening ordnades med många namnunderskrifter: J Törnberg, J Jonsson, Pehr 
Johansson, Magnus Andersson, per Andersson, Johannes Andersson, Anders Johansson, Joh. 
Jakobsson, Per Jakobsson, Anders Nilsson, Lars Svensson, Anders hedberg, Sven Larsson, Johannes 
Pettersson, Sven Andreasson.

Greve Hamiltons anhållan underställdes Cammarkollegium. En utredning gjordes, som visserligen 
visade att grevinnan Hamiltons farfars farmor var Märta, dotter till general Stake, född 1647 och död 
1730, gift 1670 på Öjared med överstelöjtnanten friherre Gustaf Miles Fleetwood. Då emellertid den 
tidigare patronaträtten tillerkänts friherre Johan Stake, son till general Stake, och sedan gick i arv till 
Johan Stakes efterkommande, och eftsom grevinnan Hamilton ej kunde räkna arvsrätt efter 
förenämnde Johan Stake beslöt Cammarkollegium avslå greve Hamiltons anhållan om patronaträtt för 
sin hustru.

Komminister Kullberg blev ej heller vald till kyrkoherde utan socknemännen utsågo i stället 
komministern i Sandhem Johan Christoffer Svenander.

Ett bestående minnesmärke lämnade dock Gotthard Hamilton efter sig på Kinnekulle. Från Högkullen 
och ned till Bråterna i Österplana vall sträcker sig en lång ås. Denna var tidigare rik på stora stenblock 
och så gott som kal. Åsen kallas än i dag Stenåsen. Skogsplantering och skogsvård var hos Gotthard 
Hamilton ett släktdrag och han lyckades förmå delägarna i denna ås att där plantera skog. Den vackra 
barrskog som nu bekläder Stenåsen har tillkommit på greve Gotthard Hamiltosn initiativ och 
förutseende.
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Efter Gotthard Hamiltons död 1896 sålde arvingarna Törnsäter till Hellekis Aktiebolag enligt 
köpekontrakt den 13 februari 1897. Därigenom hade Törnsäter åter kommit att få gemensam ägare 
med gårdarna Högebo och Hönsäter, ett förhållande som fanns, såsom vi tidigare nämnt, redan på 
konung Magnus Erikssons tid i början av 1330-talet.

Hönsäters nya ägare, brukspatronen, kammarherren Carl August Sköldebrand, var född 12 januari 
1806 på Lannafors i Vintrosa socken ej långt från Garphyttan i Närke, kadett 1822, kadettkorpral 
1827, fänrik av 2:a livgardet samma år, löjtnant 1832, kammarherre 26 april 1835, avsked ur 
krigstjänst 6 december 1838, ägare till Borviks bruk i Värmland. Gift 30 mars 1837 med Sofia 
Antionetta Groen, född 28 juli 1812 på Ledsjö i Munktorps socken i Värmland, död 14 juli 1870 på 
Hellekis, dotter av bergsrådet Anton Henrik Groen och maria ulrika Arfwedsson. C A Sköldebrand dog 
1881.

Barn:

Sofia Maria, född 23 november 1837, död 8 september 1847 på Borgviks bruk

Augusta Amalia, född 5 augusti 1839 i Stockholm, död 26 september 1906 på Knutstorp i Skåne, 
hovfröken hos prinsessan Lovisa 1863. Gift på hellekis 8 september 1864 med ryttmästaren greve 
Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johanneshus, född 1836 död 1900.

Anna Charlotta, född 1 september 1840 på Borgviks bruk, död 5 oktober 1912 på Fredrikslund i Alsike 
socken Stockholms län, hovfröken hos änkedrottning Josefina 1867. Gift 2 oktober 1873 på 
Stockholms slott med kabinettskammarherre, friherre Carl Gustaf Rudolf Cederström född 1841 och 
död 1925.

Carl Hugo, född 6 december 1841i Borgvik, död 7 november 1910. Ägde jämte sina syskon del i 
Borgviks, Kungsskogens och Persbergs bruk i Värmland, samt Haneberg i Näshulta socken i 
Södermanland. Gift den 14 februari 1875 med Matilda Bengtsson, född 27 augusti 1853 i Borgsviks 
socken, död 26 mars 1932 i Djursholm.

Emilia (Emily), född 28 maj 1846 på Borgviks bruk, död 1 mars 1918 i Stockholm. Gift 20 januari 1874
i Borgviks kapellförsamling med med. Och fil. doktorn, riksdagsmannen m.m. Carl Ludvik Hippolyt 
Nyström, född 4 april 1839, död 17 augusti 1913 på Hellekis. Fru Nyström ägde nr 12 kvarteret Pilen, 
nr 3, 4, 5 i kvarteret Tomtegubben del i nr 1 kvarteret Hippomenes och del i nr 5 kvarteret Andromeda
i Stockholm. Makarna bodde sommarmånader under åren kring 1880 på Hönsäters corps de logis.

August Fredrik, född 5 februari 1851 på Borgviks bruk, död 1933, elev vid handelsinstitut i Antwerpen 
1869-70. lantbrukselev i Danmark och Hollande 1871-72, ledamot av direktionen för segelfartens 
främjande å sjön Vänern 1873-81, dess vice ordförande och verkställande direktör 1882-1900, 
ordförande 1901-1928, disponent för Hellekis AB 1877-1892, ledamot av Skaraborgs läns 
hushållningssällskaps förvaltingsutskott 1887-1893, styrelseledamot i Värmlands enskilda banks kontor
i Säffle 1905-32. Har ägt gården Odensvik i Otterstads socken 1873-1878, Kungsskogen i Lungsunds 
socken i Värmland 1888-1900. Gift den 28 december 1875 på Hova i Hova socken med Constantia 
Elisabet (inny) Lexell, född 16 april 1854 i Lidköping, död 1939, dotter av kyrkoherden Anders Lexell 
och Carolina Regina Charlotta Elisabet Bergman.

Barn:

Carl Fredrik, född 1 augusti 1878 på Hällekis, död därstädes 2 juli 1892.

Sofia Carolina, född 29 september 1880 och död 8 december 1881 på Hällekis.

Hedvig Elisabet, född 20 december 1881 på Hellekis, gift 17 april 1903 i Stockholm med godsägaren 
Jonas Roland Kjellberg på Frelsberg i Friels socken i Västergötland, född 6 augusti 1878.

Anders Vilhelm, född 2 augusti 1885, död ogift den 11 oktober 1906 på Kroksta.

Gösta, född den 4 juni 1887 på Hällekis, löjtnant vid Livreg. Husarer 3 december 1910, 
regementsadjutant 1913-1916, ryttmästare 7 december 1923, överförd på övergångsstat 4 september
1926. Ägde Margreteberg i Näs socken, död 1951. Gift 30 juli 1913 på Storeberg i Tådene socken med 
sin systers svägerska Rigmor Marika Kjellberg, född 22 november 1891, dotter av godsägaren Jonas 
Malkolm Kjellberg och hilma Sofia Carolina Jacobsson.
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Carl August ingenjör, född 2 december 192, död 1959. Gift 4 augusti 1926 ,ed Alice Wilde från 
England, född 11 april 1900.

Olof Fredrik Archimoboldus (Archim), född 9 maj 1895, f.d. major i armén, f.d. ryttmästare i livrege. 
Husarer. Gift 14 april 1928 med Ann-Marie Sigrid Augusta Segerdahl, född 11 april 1904, konstnärinna.

Johanna Elisabet (Jeanette) född 8 maj 1852. Död ogift 22 januari 1926 i Stockholm.

När kammarherre Carl August Sköldebrand 1873 förvärvat Hönsäters-godset bildade han av sina 
gårdare Hellekis med underlydande Högebo och Rustsäter samt Hönster med underlydande alunbruk, 
Sjörås kvar och såg ett familjebolag i aktiebolagsform vid namn Hellekis Aktiebolag, för att på sätt 
skaffa friskt kapital.

Detta boag skulle enligt bolagsordningen ha till ändamål ”att idka jordbruk med därtill hörande 
binäringar, att tillverka kalk, alun, rödfärg och cement, att bedriva stenhugger, även för ångkraft, samt
i övrigt inrättande av andra industriella företag som med fördel kunna förekomma vid bolagets 
egendomar hellekis och Hönsäter, belägna dels på och dels nedanför Kinnekulle”. Aktiebolagets vidare 
öden ha skildrats eparat och skall därför icke här upprepas.

I och med att greve Gotthard Hamilton med familj lämnade Hönsäter kom dess huvudbyggnad 
mestadels att stå obebodd intill dess en förvaltare Axel Stenbeck anställdes år 1892. Sedan dess har 
den gamla 1600-tals byggnaden tjänstgjort som disponentbostad.

Denna redogörelse avslutas nu med en kulturbild från mitten av 1700-talet som ger en inblick i livet 
och arbetet på en herr går på den tiden. Den daterar sig från tiden, då ryttmästare Harald Jakob Lench
tillträdde befattningen som gårdsförvaltare för Hönsäter under den siste Stakens sjukdom. Hans första 
åtgärd torde ha varit följande instruktion för gårdsfogden på Hönsäter.

”Instruction för Gårdsfogden Tenglund gifwn Hönsetter den 16 octobr. 1751.

1=mo Som ingen välsignelse kommer uthan stadig Bön och åkallan hos den alsmäcktige guden ty är 
en Högstnödig sak at noga tilse tdet tienstfolket morgon och afton giöra Bön tilsammans om mornarna
efter dagemåhlet och om aftnarna efter aftonmåhlet samt utom dess icke genom Kijf och trätor 
swärjande eller bannande guds helga namn missbruka.

2=do. Alt härskapet hålles uthi tilbörl. Vördning och Högachtning och måste så wähl gårdsfogden sielf 
som äfwn tilhålla de andra af tienstefolket at med all wördnad och ömhet med min Cousine omgå at 
han eij får på något ästt någon orsak att mera oroa signa svara sinnen besynnerl. Måste den til 
beemälte min Cousine tilstälta drängen Jonas Persson städse upwachta min Cousine och äfwn in uthi 
hans kammare ligga öfwer nätterna på thet om någon svaghet sig wisar han då må wara min Cousine 
till hielp: besynnerl. Skall denna dräng äldrig skickas ur gården uthan min Cousine sielf reser ut och 
aldrig brukas til annat arbete än kanskie någon gång om dagen ibland rykta i stallet och hugga och 
bära in litet wed uthi sin Herres kammare och åligger bemälte dräng at noga laga det han i sin Herres 
gunst och förtroende kommer och aldrig gifwa honom anledning til något hat.

3=o Det öfriga gårdsfolket tillhålles til arbetsamhet, så drängar som påior: at drängarna wid långa 
ottor och qwällar äro, stadigt hafwa något för händer besynnerlig. Med redksaps giörande som wid 
gården nödigt pröfwas, eller andra nödiga sysslor. Och at om dagarna eftersees, så i stal som fähus, 
huru der ryktas besynnerl. Hälst efter många creatur denna winter äro at framföda, blifwer fodrets 
besparing det nogaste at eftersee at det ej onödigt slösas, och för hästarna måste hackelse stadigt 
skiäras och gifwas ibland rötehalm och allenast mornar och aftnar hö och tillhälles ladugårdspigorna at 
nu i början noga achta de creaturen, som komma från Kikind, at de ej komma med de andra 
tillsammans, innan de blifwa litet wahnare, ty det kunde förorsaka at boskapen hwarandr 
aihjelstångade, äfwen sees noga til, at de spanska fåhren, som komma från Kåkind, intet komma ihop 
med några andra baggar, som äro af blandning, på det ej Rasen af fåhreslaget må förblandas, Inuthi 
husen tillsees noga, att elden blir achtat och at intet gårdsfolket derwid äro wårdslösa utan i rättan tid 
den utsläcka: beslynnerl.: achtas noga at ej någon understår sig röka i ladugården tobak eller elljest 
på något sätt utan lyckta när det vid vissa tillfällen behöfwes föra någon eld med sig som kunde 
förorsaka en obetelig skada.

4=o Uthan Speciel befallning och ganska angeläget ährende må ej någon taga någon häst at rida 
npgra ährender på emedan så många torpare finnas, som bud om dagswerke och sådant gifwa kunna, 
så at det ej giörs behof at drängarna sådant förrätta uthan i brist på Torparne äro med arbete 
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sysselsätta kan kan sådant af en dräng som går förrättas på det sätt, at han går til den närmaste, då 
de sedan få buda hwar efter annan, men enär något angeläget för gårdsfogden är at uträtta, må han 
wähl taga sig en häst, när iag derom först blir tillfrågad, när iag intet sielf är frånwarande.

5=o Med Böndernas och Torparnas dagswärken giöres den anstalt at de i rättan tid blifwa tilsagde, när 
de skola på arbete, och tilsees noga at de i rättan och god tid sig inställa och den som sig intet 
inställer, när han derom blifwit bådat uthan kan hända kommer långt på dagen, när han skal giöra sit 
dagswärke. En sådan skickas genast hem igen och skal ett sådant dagswärke aldrig räknas, ähwen 
tillsees at sådant fok af bönder och torpare til arbt sändas, som äro arbetsföra och ej sådana, som thet
ej förmå och hwad widare arbetet anbelangar så måste för at här med ………..på det ingen må hafwa at
klaga hwaröfwer richtig anotation hålles ås med bönder som torpare.

6=o Äfwn inrättas Karfståckar för långresor, skiutz och småresor för bönderna medan torparna ej 
skiutza mer än till kyrkian: dok giöres för löp sådan äfwen för torparne en Karfståck hwarefter de gå 
efer ordningen hwar efter annan, dok så at ingen må skie för när eller öfwer sin skyldighet twingas.

7=o Tilsees arbetet på det sätt att hwar och en fullgör sin skyldighet i det de blifwa anbefalte må wara 
hwad thet wara will vid gården.

8=o För öfwrigt ställer sig gårdsfogden den vanl. Gårdsfogde instruction til al efterlefnad på hwad som 
en hushållare bör i acht taga, så med åkerbruket som Bygnad och reparationer: som til rättelse länder.

H.J Lenck

Krafståck= Räknesticka av trä, vanligast i form av en fyrkantig stav eller pinne, på vilken inskäras 
skåror eller hack, för att markera prestationer och skulder.
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Hönsäter Slott 1305-1991

Temaarbete 1991 av Viktoria Simmingsköd

Hönsäter är ju som bekant unikt i många avseende. Men vi som bor här tänker nog inte så mycket på 
de fina herrgårdarna som ligger runt Kinnekulle. Men i hela Sverige finns det ingen annan så tät 
samling av medeltidsgårdar.

Aven Hönsäter är en gård med gamla anor. Den förste kände ägaren var hertig Erik, son till kungen 
Magnus Ladulås, som köpte Hönsäter 1305. Sätesgården var tidigt bebyggd. Hur husen sett ut före 
1667 är inte bekant. Det året lät riksrådet Harald Stake bygga den nuvarande huvudbyggnaden. År 
1707 härjades Hönsäter av eld. Då förstördes sju trähus på gården och övervåningen på 
huvudbyggnaden brändes ner.

Friherre Harald Gustaf Stake ärvde Hönsäter 1746 och några år senare lät han reparera gårdens 
huvudbyggnad. 

From i slutet av 1750 sköttes Hönsäter av hans kusin Harald Jacob Lenck. Under hans tid tillkom 
många av de nuvarande ekonomibyggnaderna.

Den siste av Stakeätten på Hönsäter var Harald Gustaf Stake som dog ogift 1795.

1796 köptes Hönsäter av hovjunkaren Bengt von Hofsten. Mangårdsbyggnaden genomgick en 
genomgripande ombyggnad åren 1806-1807. Genom denna ombyggnad tillkom flyglarna och 
byggnaden fick sitt nuvarande utseende.

From 1873-1913 ägdes Hönsäter av Hellekis Aktiebolag som 1913 blev Skånska Cementaktiebolaget.

Fram till cementfabrikens nedläggning 1978 tjänade Hönsäter som disponentbostad. Innan 
cementfabriken byggde nytt kontor i mitten av 1950-talet tjänade även en flygel som kontor. Efter 
cementfabrikens nedläggande såldes Hönsäter till en privat person som hade det som bostad i 2 år. 
Därefter inköptes Hönsäter av Thure Westerlund. Westerlunds idé var att driva restaurang och 
turiströrelse. From detta betonades Hönsäter som slott. I olika regier drevs restaurangrörelser med 
växlande framgång. Det mesta stupade dock på Westerlunds bristande ekonomi och personlighet. 
Sista tiden försörjde han sig som hästhandlare.

De senaste åren har Hönsäter ägts av familjen Rosén. Ett omfattande renoveringsarbete har utförts 
och pågår. Nu drivs det även restaurang och hotellverksamhet på slottet.

Harald Stake

Allmänt bekant i Hönsäter är namnet Stake och den mest kända är nämligen generalen m.m. Harald 
Stake som föddes 1596 och dog på Hönsäter 1677.

Haralds föräldrar var Erik Stake och Ingeborg Posse, som var född på Hellekis. Harald Stake gifte sig 
första gången med Magdalena Sparre och med henne hade han 10 barn. Genom sitt giftermål blev han
ägare till flera gårdar, bland dem Sparresäter och Lilla Bjurum där de bosatte sig först. 

Harald ärvde Hönsäter efter sin mor som dog 165. Stakes maka Magdalena Sparre dog 1657 och 
efterlämnade make och 8 barn.

Stake gifte därför om sig 1662 med Karin Bjälke i hennes tredje äktenskap. Harald Stake dog på 
Hönsäter 1677, han begravdes i familjegraven i den gamla Österplana kyrkan. 

Harald Stake blev i sin livstid kungligt råd, lanshövding i Skaraborgs län och friherre. Han lät också 
bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden.

Ägarelängd

1305-1318, Hertig Erik, son till konung Magnus Ladulås, köpte Hönsäter

1318-1348 Konung Magnus Eriksson fick gården genom arv efter fadern.

1348-, Kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson köpte Hönsäter.
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-1390, Abraam Andersson brukade Hönsäter 1347. Förvärv förmodligen genom köp

1390-1407, Syskonen Ingemar, Ulfuild och Ingerid, barn till Abraam Andersson, ärvde gemensamt 
Hönsäter efter fader.

1407-, Danske ädlingen Ficke Grupendal, gift med Katarina dotter till ovannämnda Ingerid, löste till sig
Hönsäter. Han skänkte gården som morgongåva till sin hustru.

-1472, Sonen Eggert Grupendal testamenterade Hönsäter till sin styvdotter Birgitta och hennes man 
Amund Svensson Stake . Testamentet omfattade dessutom gården Litzla Hönsäter och en gård i 
Skagen, Österplana, en gård i Trolmen och två andra gårdar i Medelplana, samt Sjörås kvarn.

1472-1515, Gården övergick till häradshövingen Amund Stake och hans hustru Birgitta Håkansdotter 
Bölja genom testamente enligt ovan

1515-1553, Ny ägare blev deras son Olof Eriksson Stake, ryttmästare för Vestgöra Cavallerie, gift med 
Carin Kagg, dotter till amiralen Matts Nilsson Kaag, Olof Stake stupade i Nordiska sjuårskriget i strid 
med danskarna vid Halmstads stadsport.

1563-1589, Deras son Erik Olofsson Stake, Hertig Carls av Södermanland råd och marskalk, död 1598.
gift med Ingeborg Posse, dotter till häradshövdingen Lage Axelsson Posse Till Aspenäs, ärvde gården. 
Ingeborg Posse var född på Hellekis ästeri och kusin till drottning Gunilla.

1589-1651, Hustrun Ingeborg Stake, född Posse, erhöll Hönsäter i morgongåva av sin man vid deras 
giftermål.

1651-1677, Innehades gården av deras son, Harald Ericsson Stake, friherre, Sveriges rikes råd, 
landshövding i Skaraborgs län, guvernör över Bohus län, generallöjtnant av Cavalleriet. General Harald
Stake, född 1598. död 1677. var gift två gånger: första gången med Magdalena Sparre, dotter till 
ryttmästaren m.m. greve Bengt Sparre till Rossvik, andra gången med Catharina Bielke, dotter till 
riksrådet friherre Clas Bielke till Vik. Hon var syssling med general Stake

1677-1710, Sonen Johan Haraldsson Stake övertog Hönsäter, död 1710, gift med Helena Sophia, 
dotter till generallöjtnanten Johan Hård till Hjellö.

1710-1746, Sonen friherre Johan Johansson Stake, löjtnant, född 1691, död 1746. han gifte sig 1712 
med Augusta Christina Soop, dotter till majoren Gustaf Soop till Sveneberg.

1746-1795, Sonen friherre Harald Gustaf Johansson Stake, död ogift 1795.

1795-1796, Den sistnämndes kusin, ryttmästaren Harald Gustafsson Lenck, riddare SO. Föräldrarna 
Gustaf Lench och Magdalena Stake ägde Bossgården i Medelplana.

1796-1826, Hovjukare Bengt von Hofsten, gift med Christina Lovisa Geijer till Valåsen.

1826-1863, Deras son, greve Wilhelm Gotthard Hamilton, gift med Maria Aloysia Barbara Fleetwood.

1873, Kammarherre Carl August Skjöldebrand, död 1882, gift med Sofia Antoinetta Groen, var ägare 
till Hellekis Säter. Han köpte Hönsäter 1873 och transporterade köpet på Hällekis aktieborg, som han 
bildade.

1873-1913, Hellekis Aktiebolag.

1913-1976, Genom fusion Skånska Cementaktiebolaget sedemera Eurockoncernen.

1976, Genom köp av Skara stiftsnämnd, som sålde huvudbyggnadmed park och trädgård till direktör 
Björn Bark år 1977. Denne fick även arrendera Hönsätes åker- och betesmarker.

De gamla ekonomibyggnaderna norr om huvudbyggnaden, 1700-talsladugården och 
magasinbyggnaden, är fortfarande i stiftsnämndens ägo. Ladugården, som ligger parallellt med vägen 
är byggd år 1750. De båda vinkelbyggnaderna med logar och lador kom till mellan åren 1772 och 
1773.
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Något om bygdens och Hönsäters historia

(Föredrag vid medaljutdelningen i Folkets Hus, Hällekis den 11 och 12 december 1965 av kamrer 
Arthur Andersson, Hällekis).

Första gången vår bygd beröres i litteraturen är i ett bihang till Sveriges äldsta känna handskrift, den 
gamla västgöralagen. Den skrevs under första hälften av 1200-talet troligtvis av lagman Eskil, en äldre
broder till Birger Jarl. Där finns en lagmanslängd, som bl.a. nämner en lagman Turner eller Törner, som
troligen levde under 1100-talet. Om honom står det i längden ”att han var född i Upplanden”. Uppland 
var motsatsen till slättland och Uppöanden är här en gemensam benämning på de tre 
Kinnekullesocknarna: Österupplandia, Medelupplandia och Västeruppladia.

Detta Uppland har länge irriterat historiker och andra fornfosrskare. Då menignsutbyten under de allra 
sista åren ånyo blossat upp, är det kanske på sin plats att jag i några korta drag redovisar vad striden 
gäller.

När historieskrivarna på 1600-talet, skrev vår äldsta svenska historia, hade man ett mycket sparsamt 
källmaterial till förfogande. En tysk historieskrivare i slutet av 1000-talet, Adamav Bremen, hade varit 
på besök hos biskopen i Skara och genom honom fått höra en hel del rörande vårt land. Han berättar 
bl.a. om kungarna i Uppland och Uppsalir. 1600-talsforskarnas tankar gick då förklarligt nog till 
landskapet Uppland och staden Uppsala. Så förlades Sveriges äldsta historia till norr om Mälaren. Nu 
mena andra att Adam av Bremen med Uppland avsåg Kinnekulle med Uppsalir, som för övrigt lär vara 
en pluralform, åsyftande han salarna eller ängarna Österplana sal och Medelplana sal i Upplandet 
Kinnekulle. Ordet ”salen” lever faktiskt kvar här som fastighetsbeteckning på det nu nedrivna 
torpstället ”Salen” högst upp på Kinnekulle. Detta historiska dilemma torde ej bli avgjort, förrän andra 
vetenskapsmän, främst arkeologerna, funnit bevis i ena eller andra riktningen. Man tror att varet ligger
förborgat i Skalunda hög på Kålland, men denna gravhög vill man tydligen ogärna röra. Än så länge få 
vi väl finna oss i att det var svearna, som på 500-talet erövrade Västergötland och icke tvärt om.

Att lagman Törner var fördd på Kinnekulle är det emellertid ingen diskussion om. Professorn Beckman 
hävdar att Törners namn fortfarande lever kvar i gårdsnamnet Törnsäter.

De första kyrkorna på Kinnekulle voro kanske här som annorstädes byggda av trä. Men i så fall ha de 
på ett mycket tidigt stadium, i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet ersatt dem med kyrkor 
av sten. Kinnekullebygden är ju känd för sina många gamla medeltidskyrkor. När den för snart 100 år 
sedan rivna Österplana gamla kyrkan kom till vet man ej. Enligt uppgift skall den ha varit mycket 
gammal. På kyrkogården har man funnit 14 s.k. liljestenar från 1200-talet och slutet av 100-talet. Det 
är det största antal någon socken kan uppvisa., dessa liljestenar är något alldeles speciellt och unikt 
för Västergötland och särskilt Kinnekulleområdet. De äro rikt ornerade liggande gravhällar, där livets 
träd gestaltats i symetriska, sirligt reliefhuggna bladrankor. Alla liljestenar äro utan text på ett undanta
när. I Skara museum förvarasen sten med tatinsk inskrift i romerska bokstäver från 100-talet. Denna 
sten är funnen på Österplana kyrkogård.

Österplana gamla kyrka revs på 1870-talet. Den var då i mycket förfallet skick, vilket framgår av 
bevarade fotografier. Tornet var byggt 1627 och general Stake på Hönsäter lät bygga till de båda 
korsarmarna 1661, den norra till sakristia och den södra till Stakes gravkor med gravkammare. Stake 
skänkte även en del inventarier till kyrkan, varav tvenne kyrkklockor åren 1671 och 1677. Dessa 
döptes enligt tidens sed, den ena till Kerstin och den andra till Karin, efter Stakes äldsta döttrar. 
Klockorna göra nu tjänst i Österplana nya kyrka liksom det av Stake skänkta kyrksilvret.

Där den gamla kyrkan stått finns nu en stor gräsbevuxen jordhög, som i sig gömmer Stakes 
gravkammare. I denna lär finnas en gjuten teennkista och flera väckra kopparkistor överklädda med 
sammet.

Kyrkan innehöll även en del andra av general Stake skänkta inventarier, som ej kunde beredas plats i 
den nya kyrkan. Vi känna nu stor tacksamhet mot Hellekis Aktiebolag, som på ett så pietetsfullt sätt 
låtit restaurera och uppsätta dessa synnerligen värdefulla sker i det av bolaget till församlingen år 
1912 skänkta kapellet i Hönsäter.

Jag vill här nämna den i skånsk-dansk stil rikt skulpterade predikstolen från 1661, altartavlan i vars 
mitt är fästat ett synnerligen värdefullt och känsligt skuret krusifix i elfenben samt dopfunten av trä. I 
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dopfunten finns ett dopfat from 1400- eller 1500-talet av driven mässing med framställning av Marie 
bebådelse. På fatets brätte är tvenne vapensköldar ingraverade. Om de sistnämnda har jag förhört mig
hos Statens historiska museum, som svarat, att vapnen synes knappast vara ett krigsbyte skulle 
kunna ha fog för sig. På väggarna i Hönsäters kapell äro även general Stakes anvapen uppsatta, vilka 
burits framför prossessionen vid hans begravning.

Medan jag talar om general Stake, skall jag berätta om den s.k. Stakeringen. Vår förra disponentfru, 
fru Lisa Danielsen berättade, att Fru Malin, generalens första hustru, satt i salen på Hönsäter och 
sömmade. In trädde en liten älva, som var så bekymrad, då hon ej ägde någon bröllopsdräkt till sitt 
stundande bröllop. Fru malin, som var känd i hela trakten för sin godhet och hjälpsamhet, gav henne 
så sin egen slöja och klänning tillika med sina vära lyckönskningar. Nästa dag hittades bröllopsstassen 
i salen och på denna var fästad en guldring med svarata diamante, tagna ur Kinnekulles djup. Ringen 
gick sedan i arv i släkten Stake.

Nu är ju detta en liten saga eller legend och sådana berättas ofta på olika sätt. Men den omtalade 
ringen tycks dock ha varit en verklighet. Ringen äges nu av fru Gunhild Tunberg i Bromma och har 
länge gått som arvegods i hennes släkt. Innressant är att med ringen följer ett brev tydligen skrivet 
någon gång på 1800-talet. I detta brev berättas den lilla historien på ett något annorlunda sätt:

”Då Generalguvernör Harald Stakes friherrinna en dag gick och spatserade vid sin egendom Hönsäter å
Kinnekulle skall hon mött en bergtrollkvinna, som, med anmälan av hennes dotter dagen efter skulle 
stå brud men ej ägde passande sidenklänning, begärde få låna en sådan tillhörig en friherrinnans 
dotter, vilken klädning skulle läggas vid en utvisad sten och sedermera där hämtas. Friherrinnan 
uppfyllde denna begäran och hemtade sedermera sin flickas klädning, å vilken då förekom en fläck, 
som efter utgjutet vin, över vilken fläck den ring fanns fästad, vilken sedermera gått i arv inom 
släkten. Trollkvinnan skall vid senare möte med friherrinnan Stake sagt denna, att ringen borde aktas 
emedan så längde den funnes inom släkten, skulle det ej gå denna riktigt dåligt. 

Det sannolika är dock, att ringen tagits av Stake under 30-åriga kriget någonstädes i Böhmen eller 
Sachsen. Ringen övergick från Stakes hus till mågen Lenck och vidare till dennes arving”.

Ringen är av Nordiska museet daterad till mitten av 1600-talet eller möjligen något tidigare, samt 
även fotograferade enligt dessa färgfoton.

Jag skall övergå till att berätta om ett par av socknens kyrkoherdar. I prosten Warholms Herdaminne 
är herr Arvid från 1447 den förste kände kyrkoherden i Österplana. Sedan följer en lucka i Warholms 
kyrkoherdelängd. Jag har endast delvis kunnat fylla denna lucka. I ett räfstetingsprotokoll nämnes 
1454 kyrkoprästen i Östra Opland herr Harald. Han hade instämts till tinget av ridarna Ture och Åke 
Jönson (Svarte Skåning) för att han ej kunnat återlämna ett dyrbart pergamentbrev, som ridarnas 
fader lämnat till honom. I tingsförhandlingarna nästa dag finner man att herr Harald och riddaren Ture 
Jönsson instämt hustru Arfrith för att ha förstört pergamentsbrevet. Hon hade vid ett besök i 
prästgården rivit sönder brevet och bitit itu sigillen utom ett, som togs ur munnen på henne och nu 
förevisades i rätten. Husdejan d.v.s. pigan hos prästen vittnade ock att så tillgått. Brevet var ett 
skuldebrev utgivet av hustru Arfriths fader Bengt Turesson till riddaren Niklis Svarte Skåning för ett lån
av 300 mark svenska penningar, en grå hingst värd 20 lödiga mark, ett stycke rött yppersta kläde, 10 
timmer gråskinn och 5 timmer mårdskinn. Hustru Arfrith nekade men blev fälld för gärningen.

Nu gör vi ett hopp till 1715. Då blev Laurentius Laurell kyrkoherde och efterträddes sedan av sin 
Anders. Den förstnämnde är stamfader för den Laurellska släkten och således stamfader bl.a. till 
disponent Laurell i Limhamn.

I slutet av 1700-talet var Anders Tidholm kyrkoherde. Hans vackert huggna gravsten finns i Österplan 
kyrka. Den visar kyrkoherden och hans hustru i nästan naturlig storlek och på sidorna om dem äro 
avbildade på vänstra sidan 5 pojkar och på högra 5 flickor. Ett litet mysterium är emellertid att han lär 
ha varit barnlös. Han ansågs mycket förmögen och penningskär. Är 1790 var han sjuklig och fick en 
hjälppräst, som hette Gustaf Siggelkov. Siggelkov, som var född i Ågården Kestad, lyckades övertala 
den gamle kyrkoherden att begära avsked och gav honom härför 1000 plåtar och till Patronus Lenck 
på Hönsäter en dusör. Detta är det enda härifrån kända exemplet på den under 1700-talet florerande 
s.k. pastoratshandeln.

Låt oss nu göra en vandring längs den urgamla sockengränsen mellan Österplana å ena sidan och 
Väster- och Medelplana socknar å den andra. Den första kända gränsbestämningen är från general 
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Stakes tid, närmare bestämt 1662. Det framgår tydligt av det därvid förda protokollet att de ännu 
befintliga gränsstenarna funnos redan då.

Den sydligaste gränsstenen står där Öster- och Västerplana samt Husaby socknar stöta samman. 
Stenen kallas Booxe – ett egendomligt namn – som förefaller svårförklarligt. Nu är det emellertid så, 
att det förr var rätt vanligt att ägarna högg in sina namninitialer i gränsstenarna. Magnus Gabriel de la 
Gardie prydde t.o.m. gränsstenarna med en grevlig krona. Booxe är samtidigt hälft av en kusin till 
general Stake. Hans namn var Bo Oxehuvud. Namnet Booxe trodde därför helt enkelt vara en 
förkortning av Bo Oxehuvud.

Följer vi gränsen åt norr kommer vi till stenen vid Ambotavadet. Detta namn ger oss en påminnelse 
om träldomens tid i Sverige. I västergötalagen kallas trälinna för Ambot och Ambotavadet skulle 
sålunda betyda trälinnornas vad. Vid ett vad måste finnas vatten, något som det ju inte finns så gott 
om på Kinnekulle. Kanhända var detta ett tvättställe för kläder, dit trälinnorna gingo från den 
närbelägna gården Biskopstorp eller numera Bestorp.

Nästa gränssten är stenen vid Jättehuvudet eller Jättehuvet. Jättehuvet är ursprungligen en felläsning 
och felskrivning av Jättehävet d.v.s. Jättekastet. Namnet skall ha sin upprinnelse i den gamla sägnen 
om Jättekvinnan på Högkullen, som skulle kasta sten på Husaby kyrka för att tyska kyrkklockorna, 
som störde henne. On samlade sten i sitt förkläde. Men i förklädet fanns ett stort hål, så att stenen föll
ned och bildade den kulle, som sedan fick namnet Jättehävet.

Nu äro vi snart uppe på Högkullen, själva toppen av Kinnekulle. Det ansågs förr av somliga som ett 
mycket högt berg, av ortsbefolknignen givetvis som det högsta i Sverige. När docenten Pehr Kalm från 
Åbo 1742 företog sin västgötska och bohuslänska resa, hade han en bonde från trakten som vägvisare
på Kinnekulle. Kalm berättar hur det var honom alldeles omöjligt att taga denne bonde ur den 
villfarelsen, att man från Kinnekulle kunde se Uppsala domkyrkotorn, som man bara visste åt vilket 
håll man skulle titta.

På norra sidan av Högkullen finns den s.k. Korsstenen. I protokollet från 1662 står ”att den låg omkull 
och var sönderslagen”. Denna uppgift kan bero på att man kanske inte visste hur en korssten skulle se
ut. När man ej kunde finna någon lämplig jordasten i gränsen, reste man en korssten. Man grävde ner 
två flata sentar på kant ett stycke i jorden och lade en annan sten över, så att det bildades liksom en 
stenbänk. På den liggande hällen högg man in ett kors. Själva korset utmärkte dock inten gränspunkt 
utan kom dit för att såsom en slags trollformel skydda stenen. Ingen vågade flytta en sten med ett 
kors på.

Nu äro vi snart framme vid Hönsäters ägor. Jag skall något uppehålla mig vid Hönsäters allra äldsta 
historia.

Tidigae har man menat att Hönsäters förste kände ägare var konung Magnus Eriksson, sonson till 
Magnus Ladulås. Därvid stöder man sig på ett köpebrev av den 7 maj 1348, då konung Magnus sålde 
Hönsäter jämte andra gårdar till sin kammarmästare Ingemar Ragvaldsson för 1 500 mark svenska 
penningar, en summa som konung Magnus tidigare lånat av sin kammarmästare.

Nu finns det emellertid ett ännu äldre brev av den 29 juni 1347. Detta är skrivet som ett gåvobrev till 
Ingemar Ragvaldsson och avser samma gårdar som det senare köpebrevet med tillägg för en gård i 
östra Hangelösa.

Breven äro skrivna på latin men översatta till svenska, av språket att döma vid två olika tillfällen. 
Detta stämmer för övrigt väl med det förhållandet att översättningarna räddade Hönsäter undan 
kronans ansprpk 1432 och 1466.

En annan likhet mellan breven är att de började med en ingress, som konung Magnus torde varit 
ganska ensam om. Breven börjar: Vi Magnus med guds nåd Sveriges, Norges och Skånes konung. Till 
Sveriges kung hade han valts, Norges krona ärvde han genom sitt giftermål och Skånes genom ett 
srtort fastighetsköp. Av sina morbröder, grevarna av Holstein, köpte han nämligen hela Skåne, Blikinge
och södra Hallan, som Holsteinsgrevarna erhållit i pant för ett lån till den danske kungen Erik Menved. 
Köpesumman var säkert mycket förmånlig, 34 000 mark, men på den tiden en ofantlig summa pengar.
Konung Magnus fick också dras med skulder i hela sitt liv, och man kan nog också se denna 
fastighetsaffär, som en orsak till att han först måste belåna och sedan försälja Hönsäter till sin 
kammarmästare.
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Det äldsta av de båda breven lämnar många intessanta upplysningar. Först får man veta att Ingemar 
Ragvadsson var gift med kungens faster Katarina Magnusadotter. Vidare att de gårdar försäljningen 
gällde voro Magnus rätta fädernearv, då fadern, hertig Erik, själv köpt gårdarna för 1 500 mark. Detta 
måste ha skett något av de första åren på 1300-talet, då hertig Erik blev fängslad av sina bröder 1318 
och sedan avlidit i fängelset.

Brevet gällande följande gårdar:2 gårdar i Österplana med tillhörande 3 nybyggen

3 nybyggen i Västerplana

3 nybyggen i Hönsäter, som av ålder tillhört de båda gårdarna i Österplana.

1 gård i östra Hangelösa (denna var ej med i det senare köpebrevet.

De båda gårdarna i Österplana avse med all sannolikhet de båda Högebogårdarna, som senare i alla 
tider följts åt och fortfarande höra samman. Men ”3 tillhörande nybyggen” torde avses de tre 
Törnsäters-gårdarna, som alltså nu skulle ha varit bebyggda från att tidigare ha varit en säter eller 
utmark för bete. De tre nybyggena i Västerplana ha ej kunnat identifieras. Däremot råder inget som 
helst tvivel om att de tre nybyggena i Hönsäter avser det nuvarande Hönsäter. Hönsäter skulle alltså 
titigare varit en säter i Högebo och blivit bebyggd under första hälften av 1300-talet.

I brevet nämnes också att Hönsäter år 1347 beboddes av Abram Andersson. Denne har troligen köpt 
gåren av Ingemar Ragvaldsson, medan denne sålt de övriga gårdarna till andra personer. Man vet 
nämligen att Abram Anderssons barn ärvde Hönsäter omkring 1390.

År 1400 pantsatte Ingemar Abrahamson Hönsäter. Panten inlöstes redan 1409 av hans systerdotters 
man Ficke Grupendal. Denne utökade Hönsäte år 1415 med Sjörås såg och Sjörås kvarn, som förut 
tillhört biskopsstolen i Skara.

Ficke Grupendals son Eggert testamenterade 1472 Hönsäter till sin styvdotter Birgitta, gift med 
häradshövdingen Amund Stake från Dal.

Sedan förblev Hönsäter i Stakarnas släkt fram till 1795, då en kusin till den siste Staken övertog 
gården. Det var ryttmästaren Harald Lenck och denne sålde året därefter Hönsäter till hovjunkare 
Bengt von Hofsten. Dennes måg, greve Hugo David Hamilton från Blomberg, övertog därefter 
Hönsäter, som hans son Gotthard 1873 sålde till ägaren av Hellekis, kammarherren Carl Skjöldebrand. 
Denne bildade då Hellekis Aktiebolag. Så hade Hönsäter och Högebo efter nära 600 år åter kommit 
under samma ägare. År 1913 uppgick Hellekis Aktiebolag i Skånska Cementaktiebolaget.

I en historik som denna borde man väl också berätta något om bygdens folk, som levt och verkat här. 
För att i någon mån gottgöra denna brist vill jag som avslutning berätta något om en man, vars liv och
verksamhet ligger oss ganska nära. Jag tycker han är ett utmärkt föredöme och en god representant 
för det arbetande folket. Hans namn var Lars Johan Lövgren, född 1844 och död 1924. Lövgren var 
från början kalkbrännare vid Hönsäter, men sedan cementfabriken kommit till i början av 1890-talet 
flyttades hans arbetsplats dit. Från hans lilla stuga i det nuvarande egnahemsområdet ledde då en 
liten stig till cementfabriken. Stigen gick genom en tät granskog. På ett ställe fanns intill stigen en 
lucka i granskogen, vars grenverk bildade en tät berså. Då Lövgren var en mycket gudfruktig man – 
han kunde sin bibel nästan utantill – så blev denna berså hans dagliga bönekammare på väg till och 
från arbetet. Han tackade Gud för hälsans gåva, livets nödtorft, goda kamrater och mera sådan.

Då Lövgren var mycket barnkör, föll det sig naturligt för honom att varje söndag samla barn omkring 
sig. I denna krets verkade han i många år som söndagsskollärare. Söndagsskolan höll han i 
Samlingslokalen eller sommartid ute i det fria utanför sin lilla stuga. Varje år avslutades med en 
söndagsskolfest, då barnen bjöds på saft och kakor. För ändamålet fick han pengar på en 
insamlingslista bland sina arbetskamrater. Men ett år hade han ovanligt många barn i sin söndagsskola
och de insamlade medlen tycktes ej vilja räcka till. Han vände sig till en arbetskamrat med sina 
bekymmer och sin tanke att vända sig till sisponenten och be om ett bidrag. Detta avrådde kamraten 
honom bestämt ifrån för ”du blir säkert körd på dörren”. Disponent Hillfors var en man med stor 
pundus och respekt. Men Lövgren gick några dar och grubblade och funderade. Han tänkte på alla sina
söndagsskolbarn, på söndagsskolfesten, som kanske ej kunde bli av. – Till sist hade han dock fattat sitt
beslut. Han knackade på disponentens kontorsdörr. ”Stig in”, hördes en barsk stämma innifrån. 
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Lövgren steg på och stannade innanför dörren med en djup bugning och mössan i hand. Borta vid 
skrivbordet satt disponenten fördjupad i några papper. För Lövgren verkade det en evighet, innan 
disponenten lyfte blicken och så på honom. ”Nå, vad vill Lövgren?” frågade han. Lövgren stod kvar vid 
dörren och berättade om barnen, söndagsskolfesten, och sina bekymmer för den. När Lövgren slutade,
hade disponent Hillfors redan tagit fram sin plånbok och räckt en femkronorssedel mot Lövgren med 
orden: ”Lövgren gör en god kärning, som kräver belöning. Tag den här, barnen ska ha sin fest”. Under 
disponentens barrska attityd fanns det ett varmt hjärta. Lövgren var helt överväldigad. Tankarna 
virvlade runt i hans huvud. Barnen, festen och en hel femma. Han som var så tacksam för varje 25-
öring.- Lövgren lär själv ha berättat hur han i den stunden var gripen av en så översvallande glädje, 
att han inte visste, hur han skulle kunna nog tacka för sedeln. Av rörelse fick han bara fram: ”Tack, 
snälla disponenten för den stora govan. Jag skulle så gärna vilja ta disponenten i hand och tacka 
ordentligt. – ”Ock”, - berättar Lövgren sedan för kamraterna – ”Tänk, det fick jag”-.

Många i Hällekis minns ännu gubben Lövgren, många ha gått i hans söndagsskolan. Den yngre 
generationen har måhända lite svårt att riktigt sätta sig in i förhållandena på Lövgrens tid. Trots att det
inte är så länge sen. Alla ha vi dock mycket att lära av gängna släktens trohet och plikkänsla, 
förnöjsamhet, glädjeämnen och tacksamhet
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Min barndoms sommarparadis

Författare: Gurli Lagerqist, Kistvägen 5, 122 45 Enskede (dotterdotter till Lars Joh. Lövgren, torpet 
”Telgelbruket, Hällekis). Oktober 1990.

Jag är född 1913. Det andra världskriget bröt ut 1914. De första krigsåren åkte vi inte till Hellekis. Ett 
vykort finns avstämplat 1918 i Hellekis. Det var morbror Johan som bodde i Stakeklev som sänt det till
oss. På kortet stod det välkomna samt tösas kort behöver ni inte ta med er. När jag läste kortet som 
vuxen funderade jag en stund innan jag förstod att det var ransoneringskort det ällde.

1921 – då jag var åtta år åkte jag själv tåg ill Hellkis. Man måste byta tåg i Gårdsjö och Forshem. Jag 
begriper inte än i dag hur de vågade att sätta mig på tåget utan sällskap med någon vuxen. 
Tågbiljetten satt med ett band om halsen. Konduktörerna såg till att jag kom på rätt tåg. Det uppstod 
aldrig några problem. Jag minns att jag hade skrivit upp varenda station och tidpunkt då tåget skulle 
vara framme och också hur dags det skulle avgå. Med mig på tåget hade jag bara en mindre väska 
med pommac och goda smörgåsar. Min spånkorg med mina kläder i var polletterade. På korgen som 
jag har kvar (tyvärr inte locket) står det fortfarande Hellekis. Jag tycker inte om att de idag stavar 
Hellekis med ä, men det är ju inge som bryr sig om det.

Vid framkomsten stod morbro Johan och väntade. I handen höll han ett färdigskrivet kort, adresserat 
till far och mor i Stockholm. På kortet stod ine mycket men det räckte för mottagaren ”Tösa har 
kommit fram”. Kortet lades sedan i brevlådan. Så far och mor fick veta att jag kommit fram till mitt 
paradis. Morbror hade en skottkärra med sig för att lägga min spånkorg på för det var ganska långt till 
Tegelbruket. Vi gick Falkängen förbi sandkasten där det alltid låg tanter och klappade kläder. De flesta 
kände ju ingen Löfgrens barnbarn, så jag vinkade och neg många gånger under vägen fram til huset 
där mormor och morfar bodde.

Vi fick alltid gå gången förbi Stolpes hus, där snälla tant Magda bodde. Innan vi tog sista svängen till 
stugan hade Solpes en grisstia. Jag har aldrig sett någon så fin bostad åt en gris. Golvet liksom 
”bostaden” var cementerad. Varje dag borstade Stolpe grisen med en panelborste. Jag måste alltid 
klaappa den varje gång jag gick förbi. Så tog vi sista svängen fram till mormors och morfars tomt. Det 
första jag såg var ”huset” som mormor sade om utedasset. Samma utseende varje år – grått – och 
snett, aldrig uppsnyggat.

Så var jag äntligen framme – blev kramad av mormor och morfar. Morfar kunde inte se mig, han var ju
blind, men krama sitt barnbarn kunde han. Jag kände att de tyckte om mig. Jag funderade aldrig som 
barn varför et var så trångt i stugan. Det kom senare, då jag var vuxen och då frågade jag mig hur de 
klarade sig när de var sju personer och mormor hade ju fött sina barn hemma. Hemmet var på ett rum
med spis och vedlår och ett litet förrådsrum. Mormor blev ändå 89 år och hon har själv berättat att 
hon när barnen var små fick lunginflammation och hennes mor Anna hade kommit från Finnabcken för 
att hjälpa till. Det var vinter så något fönster kunde inte öppnas. Det var om de öppnade ytterdörren 
någon gång för att vädra. Så tillkallades brukets doktor. När han kom, stod mor Anna och gräddade 
pannkakor. Det osade och var så rökigt att döktorn utbrast ”Här kan ju en frisk människa bli sjuk”, 
men Johanna klarade upp det. Morfar och mormor disponerade halva stugan och ett äldre par, de hette
Skog, den andra halvan. Lägenheterna var precis likadana. Vinden fick de också dela på. Det fanns 
inga dörrar till vinden, så där var det kallt. Mormor kunde och fick gå igenom Skogs vinddel, men det 
passade inte bestämda Johanna utan hon gick på en smal kant och höll sig så gott det gick i 
skorstensstocken när hon skulle ha ner kläder. Kläderna kastade hon ner i förstugan. En enda gång 
under alla år lär hon ha ramlat ner men klarat sig oskadd.

Så här var rummet möblerat: Dörren intill rummet tog ju ganska stor plats av den väggen. Den första 
möbeln var en kommod. På golvet invid stod morfars spottkopp med granris is. Spisen och vedlåren 
tog resten av den sidanm. En dörr på nästa sida, där innanför fanns ett minimalt utrymme där mat och
husgeråd förvarades (på tomten fanns ju den obligatroriska jordkällaren). Mormor hade en bakugn där
hon bakade sina runda, plata goda brödkakor. ”Utrymmet” kallade mormor med en glimt i ögat för 
”Kantort”. På andra sidan dörren stod matbordet. Där fanns alltid något framme. Jag tror aldrig att jag 
såg det tomt från mat. Apropå matbordet så skrev mamma til mig att jag skulle fråga kusin Astrid vad 
mormor skulle uppsaktta att fpå på Johannadagen. Då sa Astrid till mig. ”Skriv till faster att hon köper 
en duk till bordet som jämt är fullt med föa”. Morfar och mormors rejäla träsäng fick plats på den 
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väggen också, fast gaveln stal utrymme på nästa vägg. Sedan ett slagbord framför det lilla fönstret 
med de obligatoriska pelargonerna som alltid fanns i fönstren på den tiden. Sen kom det en rejäl byrå 
med en pigtjusare som enda prydnad. Där låg också morfars biblar och andra andaktsböcker.

Vid nästa vägg fanns en möbel jag längtat efter många gånger under året. Träsoffan som stod under 
rummets andra fönster. Ett fönster som när man tittat ut såg Vänern. Kunde höra när vinden prasslade
i asplöven och se solen glittra i vågorna och också se vår lilla badbryga där vi också tvättade kläder 
och tog dricksvatten. Men när mamma kom hem då fick vi gå till banvaktarstugan och hämta 
dricksvatten i deras källa. Träsoffan som varje sommar till min ankomst fick en ny halmmadrass. Det 
var härligt att få forma den med kroppen så som jag själv ville ha den. Kanske jag ännu mer hade 
längtat till den gamla Amerikaklockan som stod på en byrå alldeles vid ”fot-ändan” på soffan. Klockan 
gick hårt – slog hårt. Jag somnade gott. Klickan var en av mina bästa vännr.

Mormor och jag kom bra överens. Jag tror att jag hade stor respekt för henne och därför var väldigt 
lydig. Hon sade alltid när hon skickt mig till ”Koopra” och handlat att jag var en redig tös som kom 
hem så fort och inte gick in i stövera och prata.

Fick varje morgon följa med tant Magda Stolpe till Mejeriet och hämta mjölk. För att tjäna en slant 
extra så hamtade hon mjölk åt många tanter. Jag begrep inte hur hon kunde bära så många flaskor. 
Hos mormor som var närmaste granne drack hon i all hast kaffe. Hon som alla gummor på den tiden 
drack de på fat – blåste på kaffet så det skule svalna och så fick de några goda skratt. De måste haft 
järnmagar, med säkerhet vet jag att mormor tömde bara kaffepannan när det inte fanns plats för 
vatten utan bara sump. Minns när mamma kom hem i mitten av juli var det ett bland det försa hon 
gjorde att tömma sumpen ur pannan.

Jag fick gå till, jag tror det var fyra stugor med bakekakor. När mormor hade bakat gav hon mig kakor 
och jag gick till tanterna med varsin kaka. Jag lämnade och fick en kaka tillbaka på alla ställena. Jag 
minns att jag tyckte de smakade olika fast det i stort sett väl hade samma mjöl. Jag antar att de 
tyckte det var trevligt att byta bröd.

Det var flera familjer som läste samma tidning. Det blev ju billigare så. Jag fick också gå runt med 
tidningar. Inte förrän jag blev äldre förstod jag varför de var så angelägna att jag skule läsa 
Västgötahistorier ur tidningarna. Jag vet att de gapskrattade, slog sig på knäna och hade så roligt så. 
Antagligen därför att en blandning av Stockholmsspråk och Västgötadialekt naturligtvis blev otroligt 
skrattretande.

Jag har alltid tyckt om att lästa. Lärde mig tidigt att läsa ”gammalsvenska”. Jag läste för morfar ur 
Bibeln och andra gamla skrifter. Denna fina morfar. Han är den enda människa som jag mött (och det 
är många) som jag tycker har varit riktigt religiös. Alltid ville han ställa allt till rätta. Jag träffade ju 
honom inte förrän han var gammal och blind, men jag har aldrig av någon hört annat än gott. Det 
skulle behövas många som Lars Johan Löfgren. Tålamod måste han haft för att vara gift med mormor. 
Hon var duktig, sydde skjortor för hand, stickade strumpor m.m. Skötte sitt hem och var god maka 
och mor. Visst pratade de då liksom nu inte alltid valda ord utan visst blev det en del skvaller, men det 
blev väl naturligt att prata med och om varandra. De måste ju också ha något nöje. Dagens folk har ju
både radio och TV. Det är väl också att vara religiös att göra sitt bästa.

Jag beundrade min mormor, utom för rensadet av hennes jättestora potatisland för då var jag arg men
vågade inte klaga. Naturens ordning var ju alla år som den brukar – att det alltid var fullt med ogräs i 
potatislandet precis den vecka jag kom till hellekis (jag ha aldrig under mitt lång aliv tyckt om att 
rensa ännu mindre som barn). Tre kusiner därav 2 pojkar och så jag förstås fick oss tilldelat lika 
många rader. När vi rensat färdigt fick pojkarna 25 öre var och Astrid och jag fick lingon och mjölk och 
en smörgås. Det var orättvist.

Allt var så annorlunda här på Hellekis i stugan mot hemma i det stora huset på Bondegatan i 
Stockholm, där vi bodde på tredje våning. Det jag nu skall berätta har legat lagrat i hjärnan från tidig 
barndom. Det är inga efterkonstruktioner.

Mormor berättade att hennes dotter Alma, som liten tös hade varit på torget och kom hem arg och sa 
till mormor ”det var ena kärring på torget mor som sa att jag var Finnabacka-Anna-Johannas tös. Ja, 
sa mormor vad sa du då? Jag sa att det var jag inte alls utan jag är Lars-Johan Löfgrens tös. Men hade
mormor sag – det är du ändå. För din mormor heter Anna och bor i Finnbacken och jag som är din mor
heter Johanna. Det blir alldeles rätt att du är Finnabacka-Anna-johannas tös också.
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Mormor berättade om Tån. Även mamma (som hette Matilda, men kallades Tilda av mormor) har 
berättat därifrån. Även jag har varit där vid 10 års ålder).

Mormor tvättade deras kläder i många år. Tog en kärra och gick den långa vägen förbi mejeriet och 
upp någonstans på Kinnekulle. (Platsen hette Tån som jag förut nämnt). Mormor gick hem och 
tvättade dem vid stranden där stod ”lakegrytan”. Drog upp kläderna till Tån igen. Gumman var snål. 
Hon sa till mormor du ska få ärva mig när jag dör. Tror att jag uppfattat rätt att mormor fick 50:-. En 
gång under alla ren kom Gumman ner till mormor och hade ett par örngottsvar med sig som hon tänkt
att mormor skulle få. Oturligt för mormor hade hon nyss tvättat åpt sig själv- På Sstrecket hängde det 
örngottsvar. När gumman fick se det stoppade hon tillbaka örngotten i sin påse och sa konstaterande 
att du behöver inga örngott sr jag, så då tar jag hem dem igen. Mormor berättade också att Gubben 
och gumman på Tån (barn hade de inga – vet inte släktförhållandet med mormor) tillhörde någon 
”kyrka” mormoner eller De sju dagars heliga. De hade låtit bygga någon form av kapell och enligt 
rykte skänkt kapellet till sekten. Mormor hade blivit ombedd att komma till Tån och laga mat en gång 
till ”kyrkfolk”, men mormor och morfar fick inte äta med gästerna inte ens av deras mat utan satt i 
dikesrenen och åt medhavd mat. Tala om snålhet……

Mamma berättade att hon och Syster Alma var där när körsbären var mogna. Det växte ju många 
vilda körsbärsträd på den tiden på Kinnekulle. De blev alltid väl emottagna när de kom dit. Men den 
här gången skulle de ligga kvar men de grät hela natten och längtade hem för det fanns inga gardiner 
att dra för fönstret för gumman hade sagt att Gud ska se Allt. Det var två små glada flickebarn som 
traskade hem och om jag fattat rätt återvände de aldrig.

Jag var också där men skulle inte kunna hitta dit. Synd att jag inte kommer ihåg vad deras namn var.

Jag tror att jag var så där 10 år. Gumman på Tån var död sedan några år. Gubben bodde kvar. 
Mamma, morbror Johan, ett feriebarn till moster och så jag skulle gå dit och plocka körsbär. Gubben 
hade så smutsigt, trasmattorna var fastspikad på golvet. Fönstren gick inte att öppna. Mamma såg 
förskräckt ut. Gubben kokade kaffe. Jag minns med vilken fart mor tog min och Johans kopp med kaffe
i och slängde innehållet ut genom dörren när gubben gick in i förrådet. Det var mycket bär vi plockade 
och så vandrade vi hemåt. Vi hade inte gått så långt förrän jag började klia mig på rygg och mage. 
Mamma blev otålig på mig. Då sa morbror Johan lugna dig Tilda du får titta efter vad som gör att hon 
kliar sig när vi kommer hem till Johanna. När vi kom till potatislandet klädde mor v mig. Jag hade ett 
vitt tyglinne som man hade på den tiden. Linne var svart av loppor inte en vit fläck fanns. Det hade 
blivit fest på Tån för lopporna som fick byta gammalt gubbaskinn mot lammkött.

Sotaren kom alltid en gång under sommaren till mormor. De var gamla bekanta. De smågnabbades. Så
stannade han upp och tog sig med sina svarta fingrar om näsan med den ena handen. Med den andra 
kliade han sig i håret och sa till mormor med en glimt i ögat. ”Hocket årtal har du Johanna?”. Finurligt 
sagt att ta redan på en dams ålder.

Jag fick gå med mormor på kalas i fruntimmersveckan, oj vilket festande. Jag kunde inte från början 
regler hur man skulle uppföra sig. Mormor stirrade argt på mig första gången. Alla tanter hade var sin 
ren näsduk med sig för att lägga kakor i och ta med sig hem. Det var opassande att äta allt man blev 
bjuden på. Nästa gång hade jag räknat ut att om jag lägger bullen i näsduken, så vet jag att mormor 
lägger kakor där. Det stämde. Hon sa inget att jag bara lagt bullen där i näsduken. När vi kom hem 
lade hon kakorna på ett fat och jag fick nästan alla. Tänk en hel vecka att springa i stugorna på kalas. 
Sånt glömmer man inte.

Det fanns första, andra och tredje bärsöndagarna på Råbäck varje år när jag var barn. Det var så roligt
att gå dit. Men då ville jag vara fin och därför ville jag ha min kappa, som mormor hängt upp på 
vinden när jag kom. För den skulle inte användas förrän jag åkte hem. Jag gick ut till morfar där han 
satt i sin korgstol på gården och beklagade mig. Morfar ropade på Johanna och sa ”ta ner tösas kappa 
så hon kan få vara fin”. Mormor veknade på en gång.

Ett otroligt sorgligt minne var när tant Magda förlorade en son, Axel, som vid 16 års ålder drunknade. 
Nedbrutna är vi väl alla när vi drabbas av sorg, men den lilla snälla tant Magda blev aldrig sig lik mera.
Det är skönt att vi idag inte frossar i sorgen genom att ha alltför svarta kläder. Och annat som är svart 
i rummen. Det var ju sed att alla granna skulle tillsammans med familjen se den bortgångne i kistan. 
Axel stod i rummet. Jag minns vad jag tycket det var hemskt. Där är sant det etsade sig fast i minnet. 
Så när jag skriver detta kan jag se Axels ansikte framför mig. När han blev jordfäst bjöds på kaffe. 
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Tårtorna var vita med stora svarta kors. Jag vet at det var svårt att svälja tårtbitarna. Inte nog med 
det, blomkrukorna var klädda med svart kräppapper.

Annars var det bara glada dagar. Jag visste men inte precis dagen när det kom båtar till hamnen. Då 
det hade fiskats eller kanske det heter fångats sil. För då kom det gubbar och slog på fönstret, oftast 
mitt i natten och så sa dom ”Det är sil i hamna”. Då tog mormor en kanneflaska och hon – jag gick ner.
Köpte sil. Det var något spännande för en Stockholmsunge.

Jag hade inte smakat sil på minst 20 år förrän nu i sommar. Jag var med på en bussresa genom 
Västergötland. Innan vi skulle stiga av bussen för ett besök i Lidköping berättade jag mina minnen. 
Min glädje blev stor när det var torgdag och bland annat sålde de stekt sil på torget. Jag köpte flera fat
med sil och hade fest på kvällen i rummet där jag bodde.

Året var 1924 – morfar satt som vanligt i sin korgstol utanför huset. Mormor och mamma pysslade 
inne för pappa som bara kunde komma en vecka på sommaren skulle snart komma. Mormor och 
morfar tyckte så mycket om honom och då skulle det vara fint och finnas god mat och goda bullar och 
kakor.

Min kusin Astrid och jag brukade nästan varje dag tå till stationen och titta på när 2-tåget kom och om
det var några vi kände igenom som var med på tåget. Vi gick till tåget denna dag också, men blev så 
rädda när det klev av tåget en lång, krokig gubbe med långt skägg, käpp och en ”löka-korg”. Vi sprang
genom skogen för vi trodde att vi kom fortare till tegelbruket den vägen. Men i vår rädsla gick inte att 
beskriva, när vi kom så nära så vi fick se morfar i sin stol och bredvid satt den konstiga gubben. 
Morfar ropade: Barn kom hit och hälsa. Jag vet att jag aldrig nigit så djupt någon gång som denna. 
Farbrodern öppnade ett av locken på korgen och gav oss var sin Grön pannkaka. Jag bet i den men 
den var stenhård. Det var en ärtmjölspannkaka. Jag rusade in till mamma och skrek. Det sitter en så 
konstig gubbe där ute och den här gav han mig. Jag grät och snyftade. Mamma tittade ut genom ett 
litet fönster i ”Kantort” och utbrast: Kära någon det är ju farbror August från Torsö. Det stämde. Det 
jag nu ska berätta är historia, unik:

På Torsö var morfar född. Farbror augusti bodde kvar i barndomshemmet (Jag tror det hette Trankärr) 
tillsammans med hustrun Eva. De båda bröderna hade inte sett varandra på tio år. De hade inte talat 
med varandra sedan det år andra världskriget bröt ut. Eva – augusti hade undrat hur Lars-Johan och 
Johanna hade det, bl.a. med mat. Så de kom på att Eva kunde baka ärtmjölspannkaka för det var ju 
bra mat. Det kan väl hända att de skrivit några gånger under åren men inte träffats.

Så augusti rodde från Torsö till Mariestad. Tog det lilla tåget till Hellekis. Låter helt otroligt, men det 
visade sig vara en mycket snäll farbror. Han var ju tvungen att ligga kvar, så han och morfar låg i 
samma säng. Mormor och mamma i min soffa och jag på golvet. Ingen av oss sov. Morfar och farbror 
augusti hade många minnen att berätta och glada skratt ljöd i rummet. Ett underbart minne.

Min fina morfar dog i slutet på året.

Morfar hade muntligt löfte tyvärr att få bo till döddagar i Tegelbruket. Det hade aldrig talats om 
mormor. Hon klarade sig bra i sitt lilla hem med hjälp att handla. Sjuk var hon aldrig. Jag tror det var 
1928 eller 1929 som det kom bud från de som makten hade att Johanna måste flytta inom 14 dagar 
för det var en gammal man som skulle bo där. Då hade mormor bott där i 543 år och var då 84 år. 
Moster tog hand om henne. Hon och hennes Oskar bodde i Karlsdal i Forshem. De hade ett litet 
jordbruk där. Mormor behövde aldrig ligga på sjukhus – den dag hon dog hade hon som vanligt bäddat
sin säng, läst bibeln, skalat äpplen, läst brev hon fått från mamma. När hon lade sig rosslande hon till 
– moster kom in – frågade ”Går ni till Gud nu mor. Jag, det gör jag blev svaret”. Det var i november 
1933.

Jag har varit på Kinnekulle nästan varje år. I år två gånger, varit och sett Finnabacken för första 
gången. Har talat så mycket om detta hus. Jag kände historiens vingslag men vet ju nästa ingenting 
om husets innevånare på mormors tid. Namnet Lindvall finns i bakhuvudet men det är nog inte rätt. 
Vad jag hört for en del av barnen till Amerika. Någon släkting till mamma besökte henne i Stockholm 
innan pappa och hon var gifta.

Jag går så gott so alltid in i Hönsäters Kapells kyrkogård. Där står gravstenen kvar med tydliga namn. 
Johan Löfgren, död 1924. Johanna Löfgren död 1933. Dessa två har gett mig min barndoms fina 
somrar.
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Går sedan runt och tittar på gravstenar. Jag känner igen så många namn. Namn från mina somrar det 
är som en historiebok.

Jag frågade en grupp vänner i en studiecirkel. Var har ni er hembygd? En svarade så här ”Där jag har 
varit lycklig”. Det stämmer, jag har förmånen att ha två hembygder för jag är lycklig i Stockholm och i 
Västergötland.

Om du förgäta skulle att Guds natur är skön. Så stå Kinnekulle och blicka över sjön

Gurli Lagerqvist 
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Angående minnesstenen vid Knapängen i Medelplana socken

Vid Kinnekulle Hembygdsförenings årsmöte den 8 juni 1991 anmälde Greve Carl-Gustav Klingspor, att 
han förgäves sökt finna den under 1700-talet uppsatta minnesstenen vid torpet i Knapängen.

Stenen har nu återfunnits med benägen hjälp av Nils Persson och Birger Svensson i Råbäck. Nils 
Persson visste exakt, var stenen skulle stå. Stenen är svår att upptäcka, då den gömmer sig bakom 
några ekstammar inne i syrénhäcken utmed landsvägen. Lättast finner man den, om man går 4 meter 
söderut räknat från infartsvägen till Knapängen och sedan viker undan några grenar av syrénhäcken, 
så står stenen där med framsidan vänd mot vägen ca två meter från kanten av vägbeläggningen. Man 
kan också fastställa stenens läge till 16 meter söder om den stenmur, i syrénhäcken, som här viker av 
vinkelrätt mot landsvägen.

Minnesstenens höjd är 1,6 meter från markytan räknat. Bredden är 60 cem och tjockleken är ca 8 cm. 
Den står med baksidan nästan tryckt mot ovannämnda trädstammar, man ser att stenen någon gång 
slagits söner i tvenne delar. Dessa har sedan hopfogats och fixerats vid en meterhög stenskiva medelst
åtta kraftiga järnkrampor, som gripa över minnesstenens båda sidokanter och är fastskrivade med 
kraftiga muttrar i stödstenen.

Viker man undan syrénkvistarna, så att solljuset faller rakt på stenene, finner man att inskriptionen på
stenen är förvånansvärt väl bibehållen. Överst på stenen ser man en kunglig krona och under denna 
reliefen ett stort handskrivet ”F” omramat med ett par bladkvistar. Under dessa emblem finns sedan 10
rader med text, som ärkligt nog kan i stort sett läsas, åtminstone om man i förväg vet vad där ska stå.
En fackmannamässig renovering vore dock synnerligen önskävrd. Kan man våga hoppas på en 
mecenat? Om stenene blir renoverad, bör också några vistar ur syrénhäcken klippas bort, så att 
stenen blir i sin helhet synlig från landsvägen. Då ha vi även fått ett nytt turistobjekt!

För övrigt synes stenen stå väl skyddad för väder och vind, där den står.

Enligt Strömboms beskrivning lyder texten på stenen som följer:

”Föliande är passerat den

24 September åhr 1728.

Vår Sveriges konung Friedrich har

Sin middag spisat här

Då han på Iackt på Kullen war

Det stenen witne bär

Som Mäster Per Stenhammar har

Satt upp för nåd han fick

Tå Kungen i Wästerplana war

Ock i thes werckstad gick.”
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Kestad, Forshem, Fullösa och Molla kyrkor dekorerades på 1600-talet av kyrkomålarna Gulick 
Gulicksson och sonen Johan Gulicksson

I sin bok ”Od, Molla, Alboga och Öra socknar” skriver författaren landsantikvarien Harald Hvarvner, son
till prosten Hvarvner i Od, angående Molla kyrka bl.a. följande:

”Genom kyrkans ombyggnader och förändringar invändigt kom en stor del av muralmåleriet att 
förstöras. En del, särskilt på norra väggen, finns dock kvar och restaurerades 1935 av konservatorn 
Olle Hellström. Det täcktes dock alltjämt delvis av den långt framskjutande läktaren. Bland figurerna 
återfinner man Kristus och de fåvitska jungfruarna samt de tre vise männen, varav dock endast en är 
väl bevarad. Detta måleri tillskrives den i sitt fack mycket skicklige Gulick Gulicksson. Denne, sm 
ursprungligen var från Svealand, blev en i Läckö grevskap känd målare. Han bodde i Holmestad och 
Götene och var på 1620- och 1630-talet verksam på Läckö slott, Götala och Arnäs, men han 
dekorerade också ett stort antal kyrkor i landskapet, då främst i Kinnekulleområdet. Bland kyrkor som 
ha dekorerats av hans hand nämner Strömbom Kållands, Råda, Skälvum, Kestad, Fullösa och så även 
Molla. Till detta kalkmåleri, som kallas Kinnekulle-skolan, hörde även sonen Johan Gulicksson. Molla 
kyrka hör kanske till de mest intressanta bland de fyra kyrkorna genom att där finns kvar så mycket, 
som ger den dess plats i tid och rum. Främst tänker jag då på den byggmästare, som var så väl 
förtrogen med skånskt landskyrkobygge på 1100-talet, att han t.o.m. ansåg sig böra lägga det dyrbara
blytaket på Gulickssons hantverksskola i bbörjan av 1600-talet fick dekorera kyrkan. Det var under 
Haquinius Laurentii tid som kyrkoherde. Han var tidigare kollega i Skara, och det är möjligt, att han 
där kommit i kontakt med den tidens moderna muralmåleri så som det då praktiserades kring 
Kinnekulle med Läckö som centrum. Strax före sekelskiftet 1700 finner vi Petri Silvius i färd med att 
även till Molla anskaffa en altartavla, vilken dock sannolikt kom att invigas av hans efterträdare Molla-
sonen Olavus Andr. Rhyzelius.

På norra korsväggen i Forshems kyrka finns i samband med väggdekorationen målat årtalet 1638. I 
Universitetsbiblioteket i Lund har man funnit en anteckning om att nämnda år leddes målningsarbetet i
Forshems kyrka av kyrkomålaren Gulick Gulicksson.

Som ovan angivits har Gulick Gulicksson även dekorerat Kestads kyrka. Det är då säkerligen också ha, 
som inom en målad ram på södra långväggen skrivit namnet ”Lars Simmonson”. Genom senare 
överkalkning har förnamnet Lars deformerats och första bokstaven helt försvunnit men sista bokstaven
S är helt tydligt. Under namnet inom ramen finns i dag rester efter skrivtecken som kan tyda på att 
det funnits flera rader text, som senare blivit överkalkade. Ramen är mycket för stor för att endast 
omrama själva namnet. Namnet på väggen har hittills varit en gåta, då man ej vetat vem, som skrivit 
detsamma eller vem som döljer sig bakom namnet. Man har utgått från att valven äro medeltida.

I bokverket ”Vår Svenska Kyrka” står om Kestads kyrka bl.a: Kyrkan är välvd med kryssvalv, troligen 
på 1600-talet, då även kalkmålningar tillkommo.

Nu bär man kunna påstå att kyrkobyggaren Lars Simonson Skragge, känd från byggnadsarbeten i 
Varnhems Klosterkyrkan m.fl. arbeten är den som under 1600-talets senare hälft slagit kryssvalven i 
Kestads kyrka och att hans namn förevigats på södra långsidan av kyrkomålaren Gulick Gulicksson, 
som även stått för dekoreringen av kyrkans väggar och valv.

Arthur Andersson november 1991
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Olof Collander, kyrkomålare

Collander var sannolikt son till bonden Per Assmundsson, som brukade och förmodligen även ägde 
skattefrälsehemmanet Skagen Per Assmundsgården på Kinnekulle. Kinnekulle kallas i bygden kort för 
”Kullen” eller ”Collien”, som torde hag gett upphovet till namnet Collander. Collander med familj bodde 
på Finnabacken, som vid den tiden synes ha varit identiskt med Per Assmundsgården, vilket framgår 
av köpebrevet, som upprättades år 1751, då Collander sålde sin gård till sin tidigare målarlärling Johan
Lidholm. Att gården i brevet benämnes ”skatte-frälse-hemman”, innebär att gården från början varit 
en vanlig ”skategårde” från vilken kronan donerat skatten eller räntan till någon frälseman, i 
förevarande fall till Harald Stake på Hönsäter.

Olof Collander var född 1682. Han dog den 31 oktober 1760 hos ovannämnde Lidholm i Storegården, 
Hasslerör i Hassle församling. Död av åldern 78 år gammal och begravd på Hassle kyrkogård den 9 
november 1760. Han var gift med Maria Torsk, född 1704, död 1743. Barn: Anders född 1721, Anna 
Greta född 1723, gift 1742 med betjänten Petter Nordgren från Krabbelund, bosatte sig på Skagelund, 
Anna Greta dog där 12 juni 1793. Birgitta Catharina född 1725, Petter, född 1730, Johan född 1736, 
magnus född 1737.

År 1751 sålde Collander sin gård ¼ mtl Skattefrälsehemmanet Skagelund i Österplana socken till sin 
lärling Johan Lidholm för sexhudra Dahler Silvermynt samt förbehåll av lifstids försörjning. 
Undantagsbestämmelsen förklarar varför Collander flyttade med Johan Lidholm och dennes hustru 
Greta Wennergren till Hassle. Fru Lidkholm och Olof Collander bodde 1760 på Rör Storegården i Hassle
socken medan Johan Lidholm då var mantalsskriven på grannsocknen Berga, där han synes ha haft 
målningsarbeten på Berga Säby-godset.

Kända arbeten:

1718 Forshem stoffering av altartavla

1729 Bällefors takmålningar

1729 Västerplana dito i norra korsarmen

1729 Ekeskog dito

1731 Berga målning av kyrka och läktare

1732 Trästena stoffering av altartavla

1732 Götlunda takmålningar

1735 Främmestad målat i kyrkan

1735 Gudhem målat i kyrkan

1739 Utby takmplningar

1740-41 Leksberg dito ornament, figurerna Johan Lidholm

1742-43 Torsö Kapell stoffering av altartavla

1743-44 Torsö Kapell stoffering av predikstol

1747 Tunhem stoffering av altartavla

1752 Svenneby diverse arbeten

Ovanstående förteckning är hämtad ur Dr. Uno Lundbergs antecknignar med tillägg av takmålningarna 
i Götlunda kyrka år 1732. Behjälplig där var lärlingen Johan Laurell från Österplana prästgård.

Arthur Andersson
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Kyrkomålare Johan Kinnerus

Johan Kinnerus föddes i Mörbylånga omkring 1705. Fadern var komministern därstädes Petrus 
Kinnerus och modern hette Catharina hallongren.

Fadern synes ha sina anfäder i trakten av Götene i Kinne härad i Västergötland. Möjligen kan han ha 
varit son till den i Ova försaling födde komminister Jonas Sven. Kinnerus. Denne tycks ha haft fiss 
förkärlek att ge sina söner apostlanamn såsom: Johannes, Jakob och Andreas.

Modern Catharina var syster till kyrkoherden i Österplana Lars Laurells 2:dra och 3:dje hustru Ebba 
och Beata Hallongren.

Efter faderns död 1710 sändes sonen Johan till mostern Ebba i Österplana. Johan Kinnerus sattes i 
skola i Skara tillsammans med fosterföräldrarnas egen son Johan Laurell.

De båda kusinerna kom senare att bli framstående kyrkomplare. De sattes i lära hos kyrkomålaren 
Olof Collander, som bodde på sin gård Skagelund i Kinnekulle endast ett par kilometer från 
prästgården i Österplana.

Johan Kinnerus är mest känd för de omfattande dekoratinerna i Habo kyrkan i Västergötland. Dessa 
utförde han åren 1741-43 tilsammans med Johan Christian Peterson. Båda dessa kyrkomåplae har 
sedermera tått under benämningen ”Jönköpingsmplarna”, vilket tyder på att Kinnerus bosatte sig i 
Jönköping.

Kända arbeten:

1741-43 Habo kyrka tak och väggmålningar

1749 Brandstorp kyrak dito

Hakarps kyrka dito

Barnarps kyrka dito
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Kyrkomålaren Johan Laurell

Johan Laurell föddes i Björke 1707 och dog i Götlunda 1773. Han var son till sedermera kyrkoherden i 
Österplana Lars Laurell och dennes 2:ndra hustru Ebba hallonberg.

Kyrkomålaren Laurell växte upp i Österplana prästgård tillsammans med sin kusin Johan Kinnerus. Bda
sattes i skola i Skara och fortsatte sedan som lärlinga till kyrkomålaren Olof Collander, som ägde och 
bebodde gården Skagelund på Kinnekulle. Denna gård låg endast några kilometer från prästgården i 
Österplana.

Johan Laurell gifte sig 1:a gången i början av 1730-talet. Hustrun Maria Björkegren, född i Hjo 1712, 
död i Götlunda 1756, dotter till komministern i Hjo Arvid Sven Björkegren och dennes 2:dra hustru 
Margareta Myrin från Väring. Brudparet Laurell vigdes i Hjo, där de först var bosatta. Med tre barn kom
familjen till Siggesgården i Fullösa 1742-54. Efter hustruns död 1756 gifte sig laurell 2:dra gången mec
Catharina Wallman från Jönköping född 1727 och död 1793, vigsel skedde i Götlunda kyrka och 
förrättades 1757 av Laurells svåger, kommunistern därstädes, Lars Wennerblad, som var gift med 
Johans äldsta syster Margareta Laurell.

Arbeten:

1732 Götlunda kyrka  möjligen var som lärling med läromästaren Olof Collander när 
denne dekorerade kyrkan

1756 Fullösa kyrka takmålningar, tillsammans med Carl Gustaf Hoijst
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Lars Simonsson Skragge

(Ur ”En Värmlandssläktes öden 1475—1875” av Rolf Lagerborg sidan 189-197)

Stamfadern Simon Skragges äldste son Simon, som var länsman i Näs härad, hade i sin tur en son 
Simon, vilken bodde i faderns Ugglesäter, men reste omkring osm murmästare. Av hans söner blevo 
trenne, Daniel, Nils och Lars likaså murmästare. Daniel byggde Kila gråstenskyrka 1654 och år 1666 
kyrkan i Vänersborg varom mera nedan; den brann ned 1777. Också Lidköpings kyrka började 
Skragge ombygga år 1667, ”tillkallade från Wermland” av Magnus Gabriel de la Gardie. Vid sin död 
1669 var ”byggmästaren” Daniel med yngste brodern Lars i färd med att restaurera Varnhems 
klosterkyrka för samme De la Gardies räkning. Den mellersta brodern Nils murade år 1653 med Daniel
i Karlstad han stupade i skånska kriget.

Lidköping och Varnhems kyrkor fullbordades av Lars Skragge, som nådde stort rykte i De la Gardies 
tjänst. Kyrkobygget i Lidköping var ”nästan en nybyggnad, kyrkans norra och västra murar nedrevos 
till grunden, varefter de uppfördes till större höjd än förut; fönstren gjordes långt större, vapenhuset 
flyttades och förvandlades till sakristia. Ändå mer betydelsefull var restaureringen av Varnhems kyrka, 
där den stolte De la Gardie byggde sig ett gravkor tintill Birger Jarls och fyra hans ättlingars. När 
arbete begynte år 1668 vore ”alla konungskoren nedfallne och ruinerade”; ”hade ej denna återställelse
varit” säger augusti Hahr härom, ”vore Varnhem nu blott en pittoresk ruin som Alvastra, Vreta och 
andra nu förstörda förnämliga klosterkyrkor. För Sveriges konst- och kulturhistoria har den alltså varit 
av en ej ringa betygdelse.

År 1671 om hösten var lars Skragge färdig med arbetet, som han utfört på beting. Han skriver till De 
la Gardie: ”thet hadhe bliffwit mäst ferdigt til Larsmässa”, men arbetet haffwer icke hafft sin 
fortgångh”, ity att ”iagh fattigh arbetare haffwer en långligh tijdh warit uppehållin medh arbetzfolc 
migh till stoor skada”. Men nu var allt så gott som färdigt, också ”roosen offwer dörren”. Han anhåller 
därför om annat arbete och att han det ”på mitt egit answar förtrodd blefwe”.

Lidköpings kyrkobygge var då ännu halvfärdigt; under Skragges frånvaro stod en hans Stenhuggare 
för verket. Åt Skragge anförtroddes takets välvning och resandet av tornet, som blev 150 alnar högt 
och omgas av fyra småtorn. Tornet blev ej färdigt förrän 169; Skragge var under tiden sysselsatt ”vid 
andra kyrkobyggnader. – De la Gardie byggde och bättrade på ej mindre än 16 kyrkor i sitt grevskap 
Läckö. År 1676 lät han uppföra ett rådhus i Lidköping av ett gammalt jaktslott, som flyttades hit; ”en 
skolad arkitekt är” skrives härom nog icke dess upphovsman, utan snarare någon av De la Gardies 
byggmästare, som t.ex. Frans Stierna eller Lars Skragge”.

Blev Skragge till belöning rådman i Lidkööing? En ”rådman” från en landsortstad vid namn Lars 
Skragge och hans hustru Karen Mprtensdotter döpte i Stockholm ett flickebarn Maria den 30 november
1677.

Kyrkobyggaren Daniel, den äldste murmästarens äldeste son, var en morsk och myndig man, 
medveten om sitt värde såsom konstnärer pläga. Enligt Vänersborgs stads dombok år 1666 dömdes 
han att böta 20 daler för visad sidovördnad mot stadens borgmästare; men han klagar hos 
guvernören, friherre Pehr Sparre och får domen upphävd. Historien är rätt rolig: ”Daniel Muremestare”
anklagad för dhet när Borg M:en och Rådh gingo bort på Kyrkiobyggningen och wille besee huru 
Muremestaren Wärcket bygger enkannerligen huru kyrkiefenstren wore proportionerade, och de 
skickade 2 eller 3 bodh effter honom igenom Stadsztienaren Jacob Månsson och Anders Jacobsson, tå 
hafwer han skolat swarat bodhet, och intet acktat dhem uthan sag ath han gifwer dhem 7 000 dieflar, 
och altså förachtat Magistraten uthi dess embete, erhuruwäll dhe medh höfliga ordh skickade boodh 
effter honom igienom Stadztiernaren”. Vid rättegången intyga tvänne vittnen, att Daniel kallat på 18 
000 dieflar, ett annat vittne emellertid, att Daniel, då han kallades, var sysselsatt med arbete i ett hus,
där en båge fallit ner över vittnet, ”så ath reef blef afslagit i sydan på honom”, i färd med att råda bot 
på skadorna, hande Daniel då svarat att han ”gifwer dhem fannen om de icke vilja töfva: det hade 
sagts ”i hastighet” menar Daniel själv, ”dock intet af någon ondh meningh”

Guvernörens utslag lydde på en behörigh correction, dock uthan något böthe; men vår murmästare 
vägrar att infinna sig på rådstugan, med mindre han skulle sådan befallningh skriftteligen bekomma. 
När han till slut inställes belf honom alfwarligen befallt, ath han skall taga sigh wahra här efteråth, och 
icke medh olydeliga ordh öfweralla antingen H:r Ordhaf:de Borg M:re eller andra uthi Rådhet, och 
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afstå härefterrårh medh swordom och bannor, som han warit waanm ath göra. Protokollet slutar: ”och 
är alltså dhem saken, effter hans Ecell:tz befallningh bijlagdh”.

Denne Daniel Murmästare fick ett sorligt slut. Hade Magistraten fått straffa honom grundligare, kanske
att det fått bukt med hans uppbrusande lynne. Nu blev denna hans obändighet vållande till hans död. 
Hans medhjälpare Lars Skragge rapporterar i ett brev till byggherren De la Gardie ” om min S. Broders
Mester Daniell Simonssons Skragges hasteliga affärd ifrån thenne werlden”. Han hade rest till Varnhem
att beställa något på Ryboholm och råkade då i wägen emodt dehn elaka menniskian, som honom så 
tyranneligen quäste. ”Effter een weckas aftåg”, lät Daniel ”medh stoor wederwärdigheet skaffa sigh hiit
till Klåstret, och hade Ballberare (=fältskär) hoos sigh all then tijden. Män när han warit här himma i 
Klåstrer, sådan någre dagar, då begynte han att bätras och gik uppå arbetet….. och förmente sigh sielf,
tillijka medh alla andra, då alldeles dhe store skadelige Såår at öfwerwinna och godh blifva.

”I medertijd kom till honom här i Klåstret Wälborne H Nils Kaggs Befaldningsman Anders Torbiörnsson 
benämnd, och lade sigh emodt honom uthi träts, och så honom grufweligen förifrade (som Balveraren 
föregiffuer) att han då därigeännom bekom sin banesiuuka och blef dödh”.

Efter en klagan huru han själv är ”owärdigh” och råkat i ”stoor bekymmer, så att iagh nu ingen Rådh 
eller hielp seer megh finna”, slutar den gode Lars Skragge naturligvis med en bön ”om en Nådigh 
Assistentz, hielp och rådh för broderns ”mykit högdt bedröfvade hustru medh många småå barn” 
Tillika ber han att stenhuggarna och andra betjänte måtte få order att ”effterslå och igensökia dhen 
skialmen, som S Broder så mördade uthan någon gifwinn orsaak”.

Orsaken var nog given: det var ”Midsommars Dag”…..
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