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Inledning

Medelplana och Västerplana socknar ligger, som synes av bifogade karta, på 
Kinnekulle västsluttning. De är ganska små – tillsammans omfatta de en yta på 
ungefär 25 kvadratkilometer. Sedan lång tid tillbaka ha de varit förenade till ett 
pastorat och kyrkoherden, som då alltid bott i Medelplana, har predikat omväxlande i 
de båda kyrkorna. I allmänhet har också socknarna haft gemensam sockenstämma. 
Detta har gjort, att de svetsats nära samman och när skolfrågan kom på tal, föll det 
sig naturligt, att de gjorde även denna till gemensam sak och på detta sätt kom att 
bilda ett skoldistrikt.

Den mesta jorden har troligen sedan medeltiden tillhört de fyra herrgårdarna Hellekis,
Råbäck, Trolmen och Hjälmsäter. Folket som år 1750 uppgick till 650 personer 
utgjordes ända till på 1900-talet huvudsakligen av torpare och arbetare i de stenbrott 
och kalkugnar som herrgårdarna ägde. År 1942 hade socknarna tillsammans 999 
invånare, många av dess har anställning vid de stenindustrier som finns såväl inom 
som utanför socknarnas gränser. 

Kinnekulle är ju känt för sin yppiga växtlighet, men detta är delvis felaktigt, ty jorden 
är på den platå som utbreder sig ovanför rödstenskleven är framför allt i Västerplana 
så grund, att säden där vissa år lider svårt av torkan. Som de flesta av de 
självägande bönderna har sina gårdar just på denna platå, blev de förr ofta svårt 
hemsökta av missväxt och blev sällan vad kan kalla välbärgade.

Eftersom penningens roll förr var ännu större än vad den är nu, kan man av 
ovanstående förstå, att de som under gången tid hade något att säga till om inom 
socknen framför allt var storgodsägarna. Det låg givetvis i deras intresse att få ut det 
mesta möjliga arbetet av sina underlydande. Hur det däremot var ställ med 
bildningen hos dessa brydde de sig mindre om. Enligt traditionen – och denna 
sammanfaller med vad undertecknad funnit i sockenstämmoprotokollen – 
behärskades stämmorna under 1800-taleets första hälft av en storbondesläkt, 
”Råssmanssläkten” (efter Rörsmedsgården = ”Råssmegårn”). Man kan säga att det 
aktiva motståndet till reformer, som kunde gagna den fattigare befolkningen kom från 
detta håll under nämnda tid.
Så kom här som på de flesta andra platser i vårt land hela ansvaret för spridande av 
läskunnigheten att vila på prästernas axlar. Av det följande kan vi se hur den ena 
efter den andra av kyrkoherdarna i Medelplana arbetar på att få i gång en riktig skola.
Man kan dock knappt begära, att de fattiga socknarna skulle ha råd att på egen 
bekostnad bygga skolhus och anställa lärare. De skolor som kom igång före 1842 var
också bekostade av enskilda skogsägare. 
Under mitten av 1800-talet var intresset för barnens undervisning mycket litet. Så 
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småningom har detta gradvis ökats. Man arbetar nu ivrigt på att få skolorna 
förbättrade, och man hoppas att snarast möjligt kunna göra de nybyggnader som 
erfordras för en centralisering av skolorna.

Undervisningens bedrivande före folkskolestadgans tillkomst

Husförhören

Under 1700-talet sökte prästerna hålla sina församlingsbor i tukt och Herrens 
förmaning. Alla måste gå i kyrkan, helst varje söndag. Den som utan laga förfall tre 
helgdagar å rad försummade gudstjänsten dömdes att sitta en söndag i stocken.
Inte heller husförhören fick försummas. Från år 1747 har jag ett utdrag ur ett 
sockenstämmoprotokoll, vari det står: ”Ehu som försummar Catechismi förhör plikte 
efter kyrkolagen förstagången 4 s/m . Föräldrar och husbönder för sina barn och 
tienstefolk 2 s/m och andragången dubbelt, hvilka böttner Rotnemästarna uttagna.” 
Det dög inte att komma alldeles okunnig till ett dylikt förhör, men för att man skulle 
kunna lära sig katekesen ordentligt, fordrades först och främst kunskaper i inläsning.

Kyrkoherdarna Ek och Bergland och barnundervisningen

1762 och 1773 fick församlingen nya kyrkoherdar, först Petrus Ek och sedan Lars 
Bergland. Båda ivrade särskilt under de första åren av sin tjänstgöring, mycket för att 
socknen skulle anställa någon ”skickelig man” som kunde ”lära barn läsa i bok och 
undervisa dem i sina Christendomsstycken”. Men som detta ej kunde ske utan ”något
sammanskott af församlingen” försökte sockenmännen slinga sig undan. 
Nedanför”Klefwen” fanns en man, svarade de på Petrus Eks förfrågan. Sedan denna 
undersökt saken befanns det, att mannen ifråga var ”otjänlig” som barnalärare och då
tog socknemännen som så många gånger senare sin tillflykt till uppskov. 
”Församlingens ledamöter begärte anstånd tills vidare betänkande, innan de härtill 
kunna samtycka”.
Den 31 juli 1768 upplästes ”Hans Majt:s” brev om Scholas inrättning på landet” och 
häröver yttrade församlingen att ”de väl kunde med sin bekostnad upbygga et 
Scholehus, men at – hålla Scholemästaren är dem omöjeliget – emedan 
församlingen består allenast af några och tiugu helgiårdshemman; men om 
Medelplana, Österplana och Klefwa församlingar slogo sig tillsamman kunde det låta 
sig giöra. – ”Dock”, tillägger man på slutet, ”twifla alla om enligheten”. 
1773 skulle det enligt ett protokoll funnits en man, Sven i Stigängen, som håller 
”barnainformation”, men då pastorn nästa år kommer med förmaningar, svarade 
sockenmännen lite retligt, att ”the wille enhvar besörja derom att deras barn må lära 
tidigt och wäl att läsa i Bok mera”.
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Fattigstugan – socknens första skolhus

Då en fattigstuga år 1777 blivit färdigbyggd och täckt, yrkade kyrkoherde Berland på 
denna redan samma år skulle inredas så att den, eftersom det inte fanns några 
fattiga ”sådana, som passade att komma uti henne”, skulle kunna brukas till skolhus. 
Sockenmännen gick med på detta förslag, men redan nästa stämma uppskjutes 
ärendet till nästkommande år. Då påskyndar pastor på nytt arbetet, men huruvida det
blev genomfört, har jag icke kunnat få någon bekräftelse på, ty fattigstugan är inte 
omnämnd i protokollen förrän år 1807 då man på nytt beslutar att iståndsätta den. 
Men inte heller nu blir detta av, ty i protokollet för en prostvisitation den 1 januari 
1809  talas om , att den ännu icke är iståndsatt, men att ”Grefwe Posse till Hellekis 
låfwat förbättra Mellplana fattighus med sockenschola i övra våningen, hvilken stora 
nåd med alldra ödmjukaste tacksamhet beprisandes.”

Först detta år blir alltså det fattighus, som uppförts av sten för 32 år sedan, rappat 
och inrett. Men när det under åren fram till 1814 omtalas i böckerna, bär det också 
det stolta namnet Scholahuset. 

Aktivt arbete från prästerligt håll och passivt motstånd från församlingen

I det ovannämnda visitationsprotokollet riktas mot klockaren den anmärkningen, att 
han försummat ”barnundervisningen”. Några ”beskedliga Gummor” hade sedan lång 
tid tillbaka haft denna om hand, men nu var de döda och församlingen hade inte 
heller kunnat finna någon ”kringvandrande barnalärare.” -- ”I så satte omständigheter 
kunde Herr Contraktsprosten ej annat än ålägga klåckaren att lära barnen Läsa i bok,
såsom en honom enligt Klockares Instruktion och Prästemötets protokoll av den 12 
sept. 1794 åläggande skyldighet, och det emot ett billigt arvode för hvarje barn han 
lärt att läsa, hvilket församlingens ledamöter låfvade gerna gifta honom. Klåckaren 
invände väl, att ha, som sitter med ett stort hushåll i en mycket liten stuga, omöjligen 
kan inrymma en hel hop barn och han dessutom ett litet gårdsbruk i Westerplana att 
sköta, så att han icke kan medhinna barundervisningen. Men Herr Contraktsprost lät 
honom förstå, att han icke får eller kan sig härifrån afhålla, helst en nära intill 
warande obebodd stuga tillböds honom till Läsestuga, samt rekommenderade hos 
Herr Kyrkoherden att en så angelägen sak som barnundervisning enär, måtte af 
klåckaren besörjas intill dess, den af Hans Excellens Grefve Posse tillämnade 
Scholeinrättning kunde framdels komma till stadga.

Till sin glädje konstaterar dock kontraktsprosten att kyrkoherden visat sig synnerligen
intresserad av barnundervisningen. En gång i veckan ha de barn, som lärt sig läsa, 
fått komma till Prästgården och där förhörts i katekesen, samtidigt som kyrkoherden 
gett dem förklaring över vad de läst. Detta fortsätter han också med under de 
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följande åren, medan klockaren däremot på ett eller annat sätt lyckas slinga sig 
undan sitt uppdrag, ty då sockenmännen år 1812 tillfrågas om de även detta år vill 
tillkalla skolmästare Å berg från Wättlösa, svarade de, att detta var obehövligt 
eftersom de redan sörjt för att barnen får undervisning hos skräddaren Nils på Tåen. 
Antagligen är det skolmästare Åberg som åsyftas då det i en uppsats 1/ av Per 
Lindskog står omnämnt att ”en ambulatorisk skolmästare från Götene nyttjas här/ i 
Medelplana/ på vissa tider på året”.

Dåligt stället med läskunnigheten

Vid en ny prostvisitation 1815 lovar klockaren att hädanefter sörja för barnens 
undervisning. Hur han skött denna sin syssla vet vi ingenting om förrän under år 
1829. Då uppdagar nämligen den nytillsatte kyrkoherden J. Sundblad, att 
kyrkväktares tre barn i åldern 9-15 år inte kan läsa, ja inte ens kan skilja de olika 
bokstäverna från varandra. Inte heller har dessa tre besökt de förhör som pastorn 
under sommaren haft med de mindre barnen.
1/ Försök till en kort beskrivning om Skara stift utg. 1812
Klockaren, Erik Gustafsson, ”vars åliggande det egentligen är att lära barnen att läsa 
”,  fick nu i uppdrag att tillse , att kyrkväktarens tre barn hölls i skolan. Under tiden 
skulle så mycket av kyrkväktarens lön, som åtgår till betalning för barnens 
undervisning, icke utbetalas. 

En ny klockare

År 1830 avgick den gamle klockaren och till hans efterträdare valdes hans son, 
Gustaf Eriksson. När församlingen fått ”en ung skicklig klåckare, hvilken åligger att 
undervisa Barnen i ren innanläsning, så skulle Pastor genom kungörelsen ifrån 
Predrikstolen uppmana alla föräldrar som hafa barn, hvilka de ej kunna själve 
undervisa och därför ville hava dem i Schola att på en viss dag anmäla detta hos 
Pastor som säges klockaren att börja undervisningen uti Socknestugan, hvaröfver 
Pastor lovade ha ett vaksamt öga. I likhet med vad Kinna Klefva är brukligt 
bestämdes betalningen för hvarje barns undervisning till ¼ tunna god råg, som 
betalas af fattigkassa för fattiga barn, men af föräldrarna själve ner barnen läsa rent 
och säkert uti bok efter riktig profning samt kunna utantill hela Luthers Catekes med 
den antagna förklaringen.”
Med sockenstugan menas här antagligen fattighuset som, att döma av andra 
protokoll, under flera år stått obebott, och som inte heller på lång tid använts som 
skola. Kanske berodde detta på, att taket var sönder, ty nu fattades ett beslut om att 
detta skulle otäckas. Härvid föreslog någon, att man istället för torv, som det varit 
förut , nu skulle ta tegel. Mot detta opponerade sig flertalet under motiveringen, att 
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detta skulle ställa sig för dyrbart. 1832 förnyades beslutet om taktäckningen, och 
verkställdes det antagligen omedelbart. 

Sundblads insats i Medelplana skolhistoria

Men även om klockaren var ”ung och skicklig”,  så hade kyrkoherde Sundblad allfort 
mycket bekymmer för barnens skull. Mellan raderna i ett par protokoll frn åren 1832 
och 1835 kan man läsa om hans möda och ansträngningar, men också om den 
likgiltighet som föräldrarna visar för sina barns övning i läsandets konst. 
”1832 - 20 maj .§ 8- Ehuru Pastor lovade att i sommar, när tid och helsa det tilläte, 
låta församlingens barn mellan 8 till 14 års ålder i Prästegården öva sig i 
innanläsning och taga utanläxor ansåg han dock detta otillräckligt för barnen, hvilkas 
undervisning av föräldrarna försummas. - Wid hållne husförhören förlidne höst hade 
han med ledsnad funnit barn, som var 10 a 12 års ålder ej kunde läsa och knappt 
säkert kände bokstäverna. --- Omöjligen tillåter undertecknads tid och öfrige 
tjenstebefattning att lära dessa försummade barn att läsa rent i Bok och som de 
själve, förmodligen af blyghet över sin okunnighet och fruktan för att finna sig till de 
vanlige förhören med barnen och af sina föräldrar ej heller der tillhålla blifva de 
alldeles utan öfning för Pastor så hyste han dock till församlingens kända ädelmod 
emot behövande det hopp att de någon utväg och medel beretts -- Pastor skulle då 
förstå förhöret med barnen bliver, äfven tillkalla deras föräldrar att sig med dem 
övervara och således själve komma i tillfälle att bedöma hvilka med fördel med dem 
Lemans- - De som ej kunna läsa rent och äro över 8 år bör hållas till scholgång. - Om
medel till detta ändamål främjande får Pastor framdeles med församlingen rådgöra. 
Emellertid anbefalldes denna angelägna sak till allas behjärtande. 
”1835 - 24 maj § 13 - Den glada erfarenhet Pastor under sin 6-åriga tjänstetid vunnit 
att barn och ungdom i allmänhet blifva undervisade i läsning och att flere, ända till ett 
antal af 120 st om sommaren begagnat det tillfälle till öfning däruti som Pastor genom
deras samlande omkring sig och hörande kunnat dem så hade dock den sorliga 
erfarenheten här under denna tid vunnit, att föräldrarna även här finnas så liknöjde 
om sina barns undervisning för Den Heliga Nattvardens begående som icke kunnat 
läsa uti bok mycket mindre utantill eller ägt det ringaste förstånd i Cristendomens 
huvudsanningar. - Och då ändamålet med denna undervisning, som föret första 
nattvardens begående här meddelas alldeles skulle förfelas om Prästen skull 
sysselsätta sig med att lära nattvardsbarnen de första grunderna för innanläsningen, 
hvilka de långt förut borde ha inhämtat, så förklarade hanm, att han ej ibland 
Nattvardsbarnen vidare antager någon som ej kan läsa ren i bok och för det mesta 
kan katekesen utantill, hvilket ett barn till 15-16 års ålder kan medhinna att hafva lärt 
sig. - Och då församlingens innevånare nu, utom det tillfälle till undervisning och 
uppmuntran i in- och utanläsning, som undertecknad pastor årligen lemnat de mindre
barnen och hvarmed han äfven hädanefter med Guds hjälp ville fortfara, ägde lyckan 
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att inom sig äga en väl organiserad Lancaster Schola, der så vore ingen ursäkt 
vidare för de försumlige. Med anledning häraf uppmanade pastor församlingens 
innevånare att begagna sig af en förmon som erbjöds den och hvars stora fördelar de
då snart skulle inse”.
Den Lancasterskola, som här omnämnes, tillkom genom en donation av ”välborna 
Hoffröken Louise Posse på Hellekis. Hon hade gripits av den våg av intresse för 
folkundervisningens främjande, vilken alltsedan början av 1800-talet gick fram över 
vårt land. Som hon, efter vad traditionen förmäler, var mycket barnkär, ömmande hon
mycket för de underlydandes barn och beslöt sig för att göra vad i hennes maktstod 
för att ge dem undervisning.
Så lät hon bygga och inreda ett skolhus och en lärarbostad. Undervisningsmaterial 
anskaffades och sedan en lärare - Hasselberg - anställts, öppnades skolan år 1832.

Medel till skolans underhåll och lärarens avlöning lämnade hon genom en donation 
på 2000 Rdr Bco, vilket står som en fast inteckning i Bestorps egendom. Räntan på 
denna är hög - 6 procent, varför förre ägaren till gården begärt att få inbetala 
summan, men blev nekad. 

Av ovanstående protokoll framgår, att denna skola även öppnades för de av 
socknens barn, vilkas föräldrar inte löd under Hellekis. Så hade nu alla barn i 
Medelplana möjlighet, att utan avgift erhålla undervisning, men till kyrkoherdens sorg 
begagnade sig inte så många av fröken Posses välvilliga erbjudande. 
Kampen mot okunnigheten fördes dock med ökad intensitet och snart fick prosten 
Johs. Sundblads efterträdare prosten Clas Odhner en värdefull hjälp 1/ i 1842 års 
folkskolstadga. 

1/ Prosten Odhner var far till historikern Cl. T. Odhner.

Enligt samstämmiga muntliga uppgifter ville fröken Posse såsom donationshemman 
överlämna Bestorp till församlingen. Men församlingen avböjde och mottog istället 
nämdna inteckning på 2000 Rdr Bc. Egendomen är fn. Taxerad till 48100 kr 

Kungl. Majt:s förordning om allmän folkundervisning kommer till Medelplana

Reaktion
På en sockenstämma med Medelplana och Västerplana församlingar den 20 
november 1842 upplästes ”Kungl. Majestäts Nådiga förordning rörande 
folkundervisningen av den 18 juni detta år”. Under åhörandet av detta blev 
sockenmännen mer och mer bekymrade. En kunglig förordning måste åtlydas, men 
hur skulle detta kunna ske? Församlingarna var fattiga och att lägga ut så mycket 
pengar, som nu fordrades, bara för att barnen skulle lära sig läsa, det var ju nästan 
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som att slänga sina mödosamt hopsparade slantar i sjön. Man frågar sig hur det hela 
skulle kunna göras så billigt som möjligt. Att båda socknarna skulle slå sig 
tillsammans om en skola enades man genast om. Västerplana och Medelplana 
församlingar hade tillsammans endast 867 invånare och man ansåg ”---- att inom ett 
så litet samhälle flera än en enda /skola/ af behovet icke vore påkallad---”.

Kompromiss

Men - en ”Scholeinrättning” skulle ändå bli en rätt dyrbar historia, vilken bönderna 
helst velat slippa ifrån alldeles. När därför löjtnant Ramsay på Hellekis kom med ett 
förslag, enligt vilket socknarna kunde minska utgifterna, drog alla en lättnadens suck.
Enligt protokollet hade Ramsays anförande följande innehåll:
”Som denna Schola/Posseska Lancasterskolan/ med sin bestående fond 2000 Riksd.
Banco, donerad till Hellekis gods, vore tillräcklig för hela församlingen, eller 
Medelplana och Wästerplana socknar, men blott i anseende till läget ofördelaktigt, så 
föreslog. Hr. Liutn.. O. Ramsay till bevarande af Stiftarinnans hovfröken Posses 
välvilliga afsigt, att underlätta med dess underlydande Hemman och Torpare ifrån all 
kostnad och delaktighet i nybyggnad och underhåll af Schol- och lärares hus på 30 
års tid, samt för alltid all fördelning af lärares lön och villkor i övrigt, så överlämnades 
till flyttning och församlingarnas gemensamma begagnade nuvarande Possiska 
Lancasterscholan, huset med inventarier, och får af det orubbliga Capitalets årliga 
ränta 114 Rd Bca aftagas Schollärarens halva lön, eller det Constanta beloppet däraf
med 53 Rdr. 16 Skr. Samt resten af räntan 60 Dr 32 användas till fattiga barns 
underhåll i Scholan hvarvid dock Hellekis fattige i första rummet böra komma ifråga. 
Som ett villkor för Scholans flyttning och för att äfven i detta fallet icke bryta emot 
Stiftarinnans föreskrift, förbehålles, att den ej borde uppföras längre bort än vid 
gränsen af Rustsäter i söder därifrån, eller der Helkis sammanlagda egendom efter 
Medelplana Skifte, kunde få sin gräns, samt att den alltid fortfarande fick bära 
namnet med sin befintliga Inskription: Possiska Lancaster Scholan. 
Hr- Leiutn. Ramsay, som genom ovanstående villkor fann Stiftarinnans Disposition på
intet sätt störd, utan tvärtom, genom den ytterligare beredde underhållssumman för 
barnen mera ändamålsenligt uppfyller hennes önskan, förklarade sig, om 
församlingarna fann detta förslag, såsom gemensam fördel antagligt, vilja afstå sin 
bestämda Disponenträttighet över Possiska Lancaster Scholan, hvilken Schola han, i
annat fall ansåg sig kunna organisera för Hellekis Gods med behövlig Lärare, 
likmätligt författningen och i sådant fall frånskilja sig församlingens i anda beslutna 
Scholeinrättningar.”
Som man ser, ligger de största fördelarna av detta förslag på löjtnant Ramsays sida. 
Han skulle slippa att under 30 år betala en enda skilling för skolbyggnader och dylikt, 
och inte heller behövde han någonsin bidraga med lärarens lön. För bidrag till 
godsets fattiga fanns årligen en summa på över 60 riksdaler - godsets herre kunde
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 följaktligen undantaga sig alla utgifter för böcker och skolmaterial åt sina medellösa 
underlydande barn.
Också vad skolvägen beträffar hade fördelningen blivit orättvis. Från Västerplana är 
det mer än en halvmil till den plats där Ramsay velat placera skolan, medan 
avståendet dit från de längst bort belägna torpen under Hellekis blir högst en 
fjärdingsväg. 
Allt detta realiserade förvisso inte sockenmännen. Pastor gjorde en svag invändning. 
Om skolan placerades strax söder om Rustsäter, över två kilometer från kyrkbyn, 
skulle han inte kunna ”hafva den tillsyn däröver, som författningen ålade honom”. 
Detta hans inlägg lämnades dock obeaktat. Här gällde det framför allt att slippa 
undan så billigt som möjligt och förresten - gick man inte med på löjtnantens förslag, 
skulle man ju gå miste allt ekonomiskt stöd från hans sida. Det hade inte 
församlingen råd med och därför beslöts, att skolan skulle organiseras enligt 
Ramsays förslag och pastor skulle snarast möjligt till ”Kungl. Majt. I underdånighet 
söka nådig fastställelse å detta -”.

Församlingen är fattig

Samtidigt fick pastor i uppdrag att bevaka församlingens rätt och söka bidrag från 
den fond sista riksdagen anslagit för bildande av folkskolor i de församlingar, som 
kunde styrka sig vara i behov av penningunderstöd. Innan denna ansökan skickades 
till Kungl. Majt. Skulle biskopen Skara/då J. A. Butsch/ angiva ett utlåtande över 
densamma. För den skull måste han dock göra sockenstämman vissa frågor. På ett 
sammanträde i maj 1843  besvarades dessa och det protokoll, som därvid fördes, är 
av mycket stort intresse, då det ger oss en utförlig beskrivning av förhållandena inom 
församlingen. 
”Efter uppläsandet af. Hr. Biskopens och Commendörens skrifvelse, upptogs 
frågorna i den ordning de förekomma och upplystes att Pastoratets a) Sträckning i 
längd och bredd utgör i längd ifrån gränsen vid Vesterplana mot Husaby till Hellekis 
mot Österplana 1 mil samt i bredd från Kinnekulles spets till sjön Venerns strand ca 
3/8 mil - b) Rörande Medelplana och Vesterplana Socknars folkmängd kunde vid 
Sockenstämman ingen upplysning lämnas, men af år 1841 upprättat - i Tabell 
upplystes, att folkmängden inom Pastoratet vid nämnda års början belöpte sig till 867
personer uti 167 hushåll eller matlag. Af dessa äro:

Possessionater eller bönder på egna hemman 17
Bönder på andras hemman 25
Jordtorpare, af vilka blott 2 på egna lägenheter 50
Tjenstgörande soldater  6
Ut ur tjänst gångne dito  7
Backstugusittare och Fattighjon 32
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Af 165 Hushåller eller Matlag inom församlingen äro uti

Goda Villkor 12
Bergade dito 96
Knappa dito 50
Utfattiga dito  7

c/d/ Inom Församlingen finnes en Scholanstalt med namn Possiska Lancaster 
Scholan, år 1834 stiftad af avlidna Hoffröken L. Posse till förmån synnerligast för 
underhafvande Säteriet Hellekis barn, i hvilken så väl församlingens som 
angränsande socknars barn vinna inträde, när utrymmet så medgiver. Scholan eger 
genom donation en fond af 2000 Riks. Banco, hvaraf årliga Räntan användes till 
Lärarens avlönande, Scholan finnes uppfördt nära Hellekis, men för Läraren ingen 
bostad och ingen jord upplåten till brukning eller begagnande. Den lärometod och 
läseämnen, som der af barnen inövad äro desamma, som Kongl. Majt. Nådiga 
stadga d. 18 juni 1842 anbefalles. Hvarken till Scholans uppförande och underhåll 
eller Lärarens avlöning har Församlingen bidragit, ej heller därtill sig utfäst. 

Beträffande slutligen sista frågan uti Hr. Biskopens och Commendörens skrifvelse, 
nemligen f) beloppet af det årliga anslag af Staten, hvaraf till fyllnad af 
Schollelärarens avlöning göres behov, så behofver man blott kasta ögat på den 
Tabellariska uppgift, som härofvan blivit intagen, för att finna församlingens behov af 
bidrag till Lön för blivande Lärare. Ett samhälle, som består av 29 3/8 Hemman, 
hvilka åboer till mäste delen äro underlydande säterier och måste utom umgällelser 
af många slag till desse, äfven nödgas göra både varande och blivande, för det 
Hemman de innehava, ett samhälle, som inom sig hyser så många torpare och 
inhyseshjon, hvilka med högsta ansträngning, möda och arbete kunna förskaffa sig 
och de sina en knapp bergning, ett samhälle, där jorden, långt ifrån att vara otacksam
för det arbete, som på henne användes, likväl inte avkastar till livets oundvikliga 
behofver, der dess djuplek på flera ställen endas utgör till en fjerdels aln över berget 
och 8 dagars torka förorsakar missväxt på på söd och hö, der bristen på säd måste 
ersättas genom förtjenst med foror, med stenhuggerier af alla slag samt med 
kalkbränning. Ett sådant samhälle kan icke utan med ängslan motse hvarje ny börda,
som lägges på dess redan hårdt tryckta skuldror. Dock vill Sockenstämman, för att gå
Kongl. Majt:s faderliga önskningar itll mötes, och för att få sina barns bildande till 
sanne Christne och nyttja medlemmar i 

samhället, utfästa sig att, utaom uppförande af Scholhus och Bostad för Scholläraren
samt jord till kålgård och kogödsel, utgiva 8 tunnor spannmål, som dess Kongl. 
Författning ålägger, men bönfaller i största ödmjukhet om Höga vederbörandes 
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gynnsamma förord, att af de af Riksens Ständer anslagne medel för Schollärares 
avlöning, erhålla årligen det utvisade beloppet deras eller 53 R:r 16 Sk. B:o”.

Kungl. Majt. Godkände icke Ramsays förslag

Vid samma tillfälle uppläste Pastor det svar han fått på sin skrivelse angående den 
Posseska skolans flyttning. Till stämmans sorg beviljades detta inte av Kung. Majt, 
som istället ålade församlingen att förse sig med egen skola. Häri fick man foga si 
och eftersom laga skifte snart skulle företagas i socknen bestämdes, att man i 
kyrkbyn skulle  avsätta plats såväl för skola som för bostad åt läraren. Varje hemman,
som hade del i det laga skiftet, skulle avstå lika många kappland /1 kappland något 
mer än 150 m2/ och de gårdar, som inte låg så till att de kunde tillsläppa jord skulle l 
ämna ersättning till skollärarens avlöning.

Skolans placering i socknen

Man diskuterade mycket var den nya skolan skulle läggas. Pastor ville helst ha den 
liggande alldeles intill kyrkan och plats utstakades också först alldeles söder om 
kyrkogårdsmuren. Men då klockar- och läraretjänsterna hädanefter skulle förenas, 
upphävdes detta beslut och i stället bestämde man att lägga skolan intill
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 klockaregårdens ägor på en nuvarande plats, ca 500 meter söder om kyrkan. 
Byggandet av denna skola kunde inte påbörjas med detsamma och då ”Schol-
Direktionen” i februari 1846 har et sammanträde beslutar man, dels att ingå till Kungl.
Majt. med  begäran om ett års uppskov för skolbygget, dels att provisoriskt reparera 
och iordningställa den gamla fattigstugan, så att den kunde användas till skola under 
ett par år framöver

Lärarval

Dessa beslut antogs av sockenstämman i mars samma år, och nu justerades också 
vallängden till det förestående organist-, klockare- och skollärarevalet. Detta ägde 
rum den 26 april 1846 och utföll så, att Anders Gustaf Göransson erhöll nio röster 
och Wallgren en. Valet trädde i kraft 22 dagar härefter, alltså den 18 maj. Samtidigt 
fick socknen böra åtnjuta det begärda och beviljade anslaget för skollärarens 
avlöning.

76 lärjungar i den nya skolan

Som skolstyrelsen redan tidigare beslutat inköpa ”Tabeller, böcker och taflor, som 
erfordras i en Lancasterskolan” började läsningen i fattighuset - skolhuset redan 
samma års sommar. Under detta första år besökte 76 barn skolan. 56 stycken av 
dem var i stånd att betala den överenskomna skolavgiften - 12 skilling - och vid årets 
slut uppgick skolkassans storlek till 14 Rdr.

Sockenmännen ville inte gärna bygga skola

Vad beträffar den nya skolbyggnaden så föranledde den många och långa 
diskussioner. När man läser protokollen, får man ett starkt intryck av att 
sockenmännen helst skulle velat slippa det här nya påfundet, och därför försökte de 
att skjuta upp varje avgörande, som om de hoppats, att det innan nästa stämma 
skulle komma ett upphävande av denna kungliga förordning, som åsamkat dem så 
mycket bekymmer - mest kanske för de stora utgifternas skull. Någon föreslog, att 
man helt enkelt skulle använda fattigstugan även i fortsättning, men vid närmare 
granskning av detta förslag befanns det, att en fullständig ombyggning av denna, 
vilket i så fall vore nödvändig, skulle ställa sig dyrbarare än uppförandet av ett nytt 
skolhus. 
När så frågan kommer till vilket material huset bör vara gjort av, vill Västerplana-
bönderna helst ha ett stenhus, (Västerplana befolkning livnärde sig på den tiden till 
stor del av stenhuggeri)men detta går lyckligtvis inte de andra med på under 
förklaringen, att ett stenhus skulle bli dels onödigt dyrbart och dels osunt för barnen. 
Inte heller är man över huruvida skollärarens bostad skall ligga i samma hus som
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 skolan, eller om han rent av skulle bo i den gamla Klockaregården. 

Äntligen beslut i skolbyggnadsfrågan

Den 8 november 1846 har man i alla fall kommit så långt att man efter en diskussion 
beslutade följande:

1) På den utstakade platsen å Storgärdet, skulle ett skolhus byggas. Läraren får två 
rum och kök i ena änden

2) Byggnaden uppföres av timmer och skall vara färdigt i slutet av år 1848

3) Både skolan och lärarebostaden skall vara ”väl omsedde till Golf och Tak, väggarn 
a rappade samt fönstren med Öljefärg bestrukne”. Det är lärarens skyldighet att 
underhålla detta. 

4) Huset skall ”assureras” i landets brandstodskassa och läraren skall erlägga 
årsavgift för sin del av byggnaden och resten betalar församlingen.

5) Skolstyrelsen skall uppgöra förslag till inköp av skolmateriell.

6) Församlingen övertager gamla klockarebostället med ”den utflyttningshjälp, som 
för dess flyttning blivit ådömd för att användas till bidrag vi den nu beslutna 
Nybyggnationen”.

7) Läsningen forsätter tills det nya skolhuset är färdigt i det gamla

Skolhusets uppförande

Under vintern 1847 granskas och godkännes en ritning till skolhuset, och trots att 
västerplanaborna helst ville vänta till nästa år, börjar man också att köra fram virke till
detsamma.
Så fort våren kommit och tjälen gått ur jorden vandrade torpare, soldater och 
”inhyseshjon” vägen till Storgärdet för att börja gräva grunden till den nya skolan. När
deras arbete var slutfört kom torparen Andreas Svensson i Murmästaretorpet. Han 
hade åtagit sig att, utan dagsverksskyldighet av församlingen mura stenfoten mot ett 
pris av 1 Rdr. 32 Rdg för kvadratfamn. Jonas Andersson från Mellby pastorat i 
Bjerkehärad svarade för byggandet och inredningen av huset, som allt som allt 
kostade 535 Rdr Rgs. Alla erforderliga dagsverken utfördes även nu av torpare och 
soldater, sedan änkor och mindre arbetsföra personer skickades ut i skogarna för att 
samla mossa till stoppning i väggarna. 
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I augusti stod skolhuset uppfört ”till väggar och tag”. Med murningen av spis och 
skorstenspipa beslöt man att vänta till nästa år, då en murare från Jung skulle utföra 
arbetet. Överblivna bräder och stickor fick soldater och inhyseshjon uppsamla och 
lägga i högar till försäljning. Den från grunden uppskottade jorden kastades i n i 
farstun och köket där det den trampades till hårt, för att man sedan skulle lägga ett 
stengolv på den. 
Fullt färdigt stod skolhuset i juni 1848 och sedan det besiktigats togs det omedelbart i
bruk.

Det första reglementet för folkskolan i Medelplana

Det av skolstyrelsen den 20 juli 1846 antagna reglementet för folkskolan i 
Medelplana hade följande lydelse:

§ 1. Kunskapämnena vare de i Konl. Majts. Nådiga stadga om Folkundervisningen i 
riket den 18 juni 1842 § 6 1. Mom samt 7 § föreskrivne och bör läraren i synnerhet 
vara angelägen om att ren och säker innanläsning varder barnen bibringad och hos 
dem bibehållen. Dock var flickor, om ej Föräldrar eller Målsmän annorlunda önska, 
befriade från skyldigheten att inhämta huvuddragen i Historia, Geometri, 
Räknekonsten utöver de 4 räknesätten i hela tal samt Gymnastik.

§ 2. Vexelundervisningsmetoden användes, utom för Christendomskunskapen, 
hvilken det åligger läraren att self fullgöra. 

§ 3. På första läsdagen i hvarje vecka genomgås korteligen, hvad som under 
föregående vecka blivit inhämtadt. Då inställde sig i Skolan äfven alla de barn, som, 
enligt vederbörlig tillåtelse ej oavbrutet begagna Skolundervisningen, för att, i deras 
föresatta hemläxor förhöras, och bör Pastor, så vidt möjligt är, härvid vara 
närvarande. 

§ 4. Hjvarje barn, som fyllt 7 r, vare berättigat att intagas i Skolan på Föräldrar eller 
Målsman så begära. Huruvida barn före denna ålder får intagas, beror på Pastors 
prövning och bifall. I afseende på barn över nio års ålder, hvilka icke anmäls till 
skolgång,eller de hvilka, sedan i Skolan blivit intagne därifrån afhålles, förfares i 
enlighet med § 8 mom. 5 af Kongl. Stadgan. 
§ 5. Vid inskrivning i Skolan antecknas i särskild af Läraren för Matrikel barnets namn
och Föräldrar, ålder, dåvarande kunskaper samt inskrivningsdagen och aflägges vid 
inskrifningen Tolfskillingar banco till bildande af Skolcassa. Är barn under en hel 
termin frånvarande från Skolan utan giltigt förfall, och åter söker inträde, erlägges 
ånyo inträdesavgift. Befrielse från inskrifningsafgiften åtnjutes endast av barn, som 
enligt Konl. Stadgas § 4. Mom. 4 från årlig avgift till Skolan äro befriade.
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§6. Lästerminerne äro årligen 2:ne vanligen från den första Mars till den 15 Juli samt 
från den 15 Augusti till den första November, med ledighet af några dagar vid Påsk 
och Pingsthögtiderna. Hvarje söckendag undervisas barnen ifrån klockan 9 till 12 
förmiddag och från kl. 2 till 5 eftermiddagar, med undantag af eftermiddagar å 
Ondagar samt dagar före Sön- och Helgdag. Under November och Februari månader
inställe sig barnen någon dag i veckan till förhörande af erhållna läxor och emottaga 
nya. Undervisningen begynnas och slutas hvarje dag med gemensam psalmsång 
och läsning ur Nya testamentet eller ur Davids Psalmer. 

§7. Vid hvarje termins slut anställes inför Skolstyrelsen, efter kungörelse från 
Predrikstolen, offentlig Examen, såväl med de barn, som under terminen varit i 
Skolan undervisade, som ock med de till undervisning hemma anmälda barnen. Kan 
examen med dessa sistnämnda icke ske på samma gång som med skolbarnen, så 
anställes med dem lika offentligt förhör på annan dag, efter Skolbarnens examen. -

§8. Examenscatalogen under de vanliga tecknen A, B, C, D/ med betygelsen af 
berömlig, godkänd, försvarlig, otillräcklig, utvisande de insikter i de särskilda ämnen, 
samt flit och seder, böra af Läraren vara upprättade och till Skolstyrelsen vid Examen
överlämnas. Öfver de hemmaläsande barnens kunskaper antecknas betyg vid 
Examenstillfället. 

§9. Äro belöningar att tillgå, pröfve Skolstyrelsen, i samråd med Läraren, deras 
utdelning, hvilken efter Examens slut anställas af Pastor.

§10. Skolstyrelsen pröfve, huruvida eftergift i kunskapsfordringarne må, på grund av 
Kongl. Stadgans 17 § åt något barn beviljas. Utan sådant beviljande, må icke något 
barn ur skolan afgå eller; i fall det undervisas hemma, frikännas från de förhör, som 
detta Reglementes 7 § bestämmer, förr än det inför Skolstyrelsen ådagalagt nöjaktig 
insigt i alla de anbefallda kunskapsämnena. Dock vare hvarje barn, som ur Skolan 
utgått, äfven sedermera, intill dess det begått H.H. Nattvard, förbundet, att 
ordenligten inställa sig vid den undervisning, som Kongl. Stadgans 10 § 2 mom. 
Föreskrifter.

§11. Lärare halve en vaksam tillsyn över skolbarnens uppförande, flit, snygghet och 
ordentlighet. Barn, som i mindre mån felat, straffas af Läaren medelst varningar, 
nedflyttning för timme eller dag, avskild plats eller lindrigare åga. Fortsatta 
felaktigheter, liksom grövre förbrytelser anmäler Läraren hos Skolstyrelsen till 
afgörande huru de skola bestraffas. 

§12. Äro barn utan erhållet illstånd, hvilket sökes hos Pastor för längre tid än en 
vecka, för högst en vecka hos Läraren, från skolan frånvarande, berede sig Läraren
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 ofördröjligen underrättelse om orsaken, och anteckna härom i Matrikeln till 
Skolstyrelsens kännedom. 

§13. Öfver Skolans hus och tillhörigheter, hvilka senare böra af Skolstyrelsen, enligt 
upprättade förteckning, böra af Skolstyrelsen överlämnas till Läraren, halve han 
noggrann tillsyn och vård, med ersättningsskyldighet, om något, genom hans 
förvållande, skadas eller förskingras. Hvad barnen af vårdslöshet eller okynne 
förstöra, gottgöres Skolcassan af Föräldrar eller Målsmän.

§14. Skolstyrelsen uppgöres i samråd med Läaren, läsordning för ett år i sänder, och 
skola en avskrift därfaf, äfvensom af detta Reglemente, samt ett Exemplar af Kongl. 
Stadgan om Folkundervisningen alltid vara i Skolan att tillgå. 

§15. Då, efter uppläsandet af detta Reglemente etc. ……

År och dag som ovan 

In Fidem
Cl. Odhner

Söndagen den 9 aug. 1846 uppläst, justerat och erkänt styrka

Peter Jaensson Thorsten Andersson

Brandstodkassan - en fond till hjälp åt fattiga barn?

Under många år hade bönderna i Medelplana samlat en brandstodkassa, som år 
1844 uppgick till 389 Rdr. 26 Sk. Rgt. Sedan de i början av 1840-talet ingått i ett för 
länet inrättat Brandstodsbolag, tycket de, att de lika gärna kunde dela upp den 
nämnda kassan emellan sig, men ordförande i Brandstodskommittén löjtnant 
Ramsay var av en annan mening. Han ansåg att man i stället för att skingra kassan 
borde använda den till ett för hela socknen nyttigt ändamål, exempelvis till en fond, 
varav årlig ränta skulle tagas till ”fattiga barns underhåll under deras Scholgång”. 
Sedan detta ämnen varit uppe på behandling på en sockenstämma, enades 
församlingsborna om fölande beslut:



18

a/ Medelplana Sockens före detta Brandstodskassa förbliver till Capitalet orubbad 
sedan Anders Andersson i Dalagården och Petter Olofsson på tomen sina andelar 
utbrutit förökad af egorna till Hellekis och Råbäck till samma belopp per Hdemman, 
som hvarje annat i Cassan delägande Hemman, som under alla åren tillagt, under 
namn af Scholkassa.

b/ Årliga Ränan däraf användes till underhåll för de fattiga barn under deras 
scholgång, som av Scholdirektionen prövas vara i behov; desse barn må besöka
Församlingens Schola eller den Possiska vid Hellekis;

c/ Från denna rätt uteslutes fattiga barn under hemman, som sina andelar utbrutit, 
eller andra, som till Cassan icke gjort bidrag - Hvlket kommer att upptagas, då 
uträkningen över Cassans tillstånd och Summan av dess belopp bliver till justering 
föredragen.”

Så långt var allt gott och väl, men när den rika och snåle Thorsten Andersson i 
Hulegården efteråt tänkte över vad han gått med på, sved det i hans snikna själ. Hur 
många klingande silverdalrar skulle han inte fått, om kassan i stället delat upp och vr 
en fått sin andel? ---

Den olycklicksalige stämman hade ägt rum i juni och ju längre det led på sommaren 
desto mer gruppande Thorsten på hur han skulle få ut någons ekonomiska fördel av 
kassan. Att försöka få beslutet upphävt och i stället genomdriva alla utdelning var litet
svårt. Men hur vore det, om man kunde göra ett tillägg med några små ändringar? 
….  Löjtnant Ramsays förslag hade ju kommit ”så oförmodat och överraskande” att 
de ej hunnit ”övertänka alla omständigheter. 

Vid protokolljusteringen i slutet av augusti passade han därför på att inlämna ett 
tillägg underskrivet av honom och några likasinnade. Detta tillägg var av följande 
lydelse:

”Då undertecknade Socknemän vid allmän Sockenstämma i Medelplana den 9. 
Dennes ingingo på Hr Liutn. Ramsays förslag att af den af oss och våra fäder 
samlande Brandstodscassan bilda en Scholcassa, var det vår mening och yttrande 
att denna fond väl till största delen skulle förvaras oförändrad, för att drag Ränta, 
hvilken Ränta skulle gagnas till fattige barns underhåll efter prövade behov vid deas 
Scholgång prövade oförutsedda behov för Scholhusets vidmakthållande etc. etc. 
samt att man kunde till någon mindre del äfven gagna medeln till blivande 
Scholhusets iståndsättande, och att socknen och Scholdirektionen över denna Cassa
skulle ega fri och öppen rätt att anordna medlen för framtiden, efter förfallande 
omständigheter och behov. Vi önska till protokoll följande tillägg, att
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”Sedan Säterierna och övrige Hemman, som ej lagt andel i Cassan tillögt det belopp, 
som den efter uträkning tillkommer, och af den då blivande summan blott låta qvarstå
300 Rgs Banco, såsom räntebärande, hvars ränta skulle användas till framtida 
förefallande behov, som fattige barns underhåll vid deras Scholgång samt smärre 
reparationer å Scholehuset etc. etc. på sätt förut är nämnt, och det som överstiger 
300 Rgs Banco fritt användas allenast till Scholans iståndsättande …..  Skulle detta 
vårt tillägg icke af Säteriegarne tillåtas, så påyrkar vi nämnda Cassa delning till 
amtlige delägare och skole i vederbörlig ordning fullfölja vår talan. 
Hr. Liutn. Ramsays förslag kom så oförmodat och överraskande, att vid tillfället då 
ämnet förehades, vi ej hunno att övertänka alla omständigheter. Det kan ånena sidan
betraktas som ädelt och gott, att låta cassan i sin helhet vara orörd som 
räntebärande till de fattige barnens underhåll, men här är ock i behov till andra 
angelägenheter. Och då denna anstalt gäller för framtiden, bör saken betraktas å 
vara så sedder, och ett brådstörtande beslut icke tagas utan mogen överläggning.

Medelplana den 20 juni 1844

Thorsten Andersson, Olof Andersson, Johannes Larsson, Sven Andersson, Bengt 
Ericsson
(Thorsten Andersson och Sven Andersson vore bröder, de fick i folkets mun inget 
gott eftermäle)

Med anledning dels av det ursprungliga protokollet och dels av tillägget inlämnad
Några bönder en besvärsskrift till kungl. Befallningshavande. På denna svarade 
sätervägarna Ramsay, Silfverskiöld och Hamilton.

Ramsay framhöll i sin skrivelse
1/ att de klagande gjort ett olagligt försök, då de vid protokolljusteringen ”genom en 
ny Redaktion af beslutet, få den ifrågavarande Cassan icke allenast minskad, utan 
äfven användbar till hvarje förefallande behov, som flesta rösterna skola behaga 
tillfälligt föreskrift.
2/ Att de klagande till vinnande av sitt mål låtsa sig vara överrumplande av förslaget. 
Blott två av hemmansägarna hade inte frånträtt sin rätt, att utfå sina i kassan 
innestående medel. Men de övriga, däribland de klagande och ”besynnerligt 
Thorsten Andersson” biträdde förslaget. 
Slutligen tillade han:
”Jag anser sålunda inga af de klagandes skäl bör inverka till häfning av detm efter nin
fattning i alla afseenden lagliga beslut, och vågar derföre ödmjukas yttra, att det 
såsom sådant måtte blifva ansett och förklaras beståndande”.
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Baron Silfverskiöld hade också satt sitt namn under detta, medan greve Hamilton 
själv inlämnat en skrivelse, med likartat innehåll.

När denna skrivelse lästes upp på en socken stämma i januari 1845, visste Thorsten 
Andersson eller de övriga klagande, vad de skulle svara. Men som alltid tillgrep de 
utvägen med uppskov under motiveringen att de ville ta närmare del av utlåtandena, 
innan de kunde utveckla skälen för sitt påstående. Och not tyckes de grundligt ha 
satt sig in i frågan. Inte förrän juni 1846 nämner protokollen något om denna sak, och
då står det lakoniskt ” - utan vidare disputering afgjordes nu bestämt, att ifråga 
varande Cassa skulle fördelas åt de hemman, som deltagit i dess bildande ”----

Genom sin snikenhet hade bönderna omintetgjort en fond som skulle varit till sort 
nytta för socknens många fattiga barn.

Medelplana folkskolas förste lärare

Anders Gustaf Göransson var född den 18 nov. 1825. Han var följaktligen inte mer än
21 år, när han från Bergs socken kom flyttande till Medelplana. Sin folkskolexamen 
hade han avlagt vid Skara folkskoleseminarium.
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Den årslön den nye läraren fick, var efter tids förhållanden tämligen ringa. Den 
utgjordes dels av ett  kontant belopp på 106 Rdr Bco om året, och dels av vissa drag 
i natura: 8 tunnor kronotionden, 2 tunnor d:o för 3 kubikfamnar (ungefär 20 m3) gran- 
eller furuved. Med denna skulle han även elda i skolan. Dessutom hade han rättighet 
att skörda höet på en ängsteg, som förut varit anslagen som en ökning i 
klockarelönen. Men han var skyldig att på egen hand inhägna denna teg.
 
Lite extra småinkomster kunde han också skaffa sig, så fick han t.ex. 4 Rdr. Bco om 
året för att han skötte tornuret. Om han fick någon betalning av äldre elever, som 
förut gåt i skolan, för att han undervisade dem i räkning, skrivning, är icke känt.
Den första löneförhöjningen kom inte förrän då han utom den tidigare erlagda lönen i 
spannmål.
Men Göransson ansåg, kanske med rätta att han gått miste om en del förmåner, som
den förre klockaren åt

agits sig. År 1869 gör han därför ett försök att få ersättning för missad ”kyrkojord”, för 
bön-  och helgmålsringning under 22 år och mistad julkost eller s.k. matskott från år 
1847. Sammanlagt ansåg han sig ha en fordran från församlingen på 720 kronor. 
Hans begäran avslogs emellertid under motivering,  att han orätt innehaft 
kyrkojorden, att han inte hade rättigheten till matskott, som varit ett frivilligt bidrag till 
klockaren då denne samlat ljus till kyrkan, vilket Göranson aldrig behövt ha besvär 
med, och att det gräs han slog på kyrkogården fick han behålla. 

Inte långt tid härefter kom emellertid riksdagsbeslut om att de skolläare, som 
tjänstgjort i minst 10 år skulle få en lön på 500 Rdr Rmt. Eftersom Göransson ”med 
allom drift och till församlingens fullkomliga belåtenhet under tiden bestridt 
undervisningen” vid Medelplana folkskola, ansåg gjort sig ”väl förtjänt af den större 
lönen, 500 Rdr. Rmt.  År 1875 får han en ny löneförhöjning, så att han nu har en lön 
på 600 Rdr. Rmt året om. 

Göransson var gift och hade flera barn, men i den rätt stora familjen redde han sig 
bra på sin lön och sina jordbruk han bedrev bredvid skolan. Han hade tre kort, att få 
foder till dessa slog han, som ovan nämnts, bl.a. på kyrkogården. Mycket sparsam 
måste han varit, eftersom man vet, att han vid olika tillfällen kunde låna ut pengar till 
bönder och hantverkare, som råkat i tillfällig förlägenhet.

I skolan var Göransson, liksom de flesta dåtida lärare, mycket sträng. Otaliga 
historier om hans häftiga humör berättas i socknen. Ännu lever ganska många, 
gamla, som själva haft honom som lärare. Den 90-åriga mor Augusta Lidbeck på 
Storängen är en av dem, och trots sin höga ålder har hon ännu många minnen från 
sin skoltid.
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På hennes tid skedde all undervisning enligt Lancastermetoden. Barnen stod 
uppställda i halvcirklar runt de tabeller, som var uppsatta på väggarna. Men edgång 
bar det sint inte bättre, än att Göransson fick höra att Augusta inte stava till 
Bartolomeus. Han blev ond, det var klart och han gav henne ett slag i ansiktet, så att 
hon ” for in i andra ringen in i en annan grupp av barn. Näsan började blöda av det 
hårda slaget, och Augusta måste gå ut och tvätta sig. ”Men den va ja allt dummer, 
som inte gick hem” - tillade hon när hon berättade historien. 

Om någon pojke av en eller annan anledning råkande i onåd hos sin lärare, brukade 
denne lägga den olycklige tvärs över en bänk, varefter han med det fyrkantiga 
alnmåttet gav pojken ett ordentligt kok stryk. Det gjorde naturligtvis fruktansvärt ont 
och en ”brottsling” försökte en gång skydda sig med händerna, men då kom dessa 
underarmar att få ta emot Göranssons slag. 

Alfred Gustavsson, född 1869 har också Göransson i gott minne alltsedan den 
gången, då han höll på att mista ena örat. Göransson hade den seden att ibland på 
timmarna gå ut ur klassrummet och ställa sig utanför dörren och höra efter att allt 
gick ordentligt till även under hans frånvaro. Vid ett sådan tillfälle var det Alfreds tur at
läsa. Det gick bra i början, men så kom han till ett ord, ”Linné”, där det var ett konstigt
tecken  över sista bokstaven. Eftersom han aldrig sett något dylikt förr, läste  han 
”linne”. Då kom Göransson infarande som en furie, fick tag i pojkens ena öra och 
ryckte till, varvid halva ytterörat slitsades upp. ”Men” sa Alfred med en glimt i ögat, - 
”sen rörde han mäk ente mer den dan.”

Ibland var nog Göransson själv litet rädd för vd han gjort. Samme Alfred Gustavsson 
berättade ett par rätt lustiga historier om hur den annars så karske skolmästaren kom
till korta. Barnaskarorna i de olika hemmen var ju på den tiden rätt stora, och när 
Göransson en gång hotade yngste pojken i en brödraskara, där allla under några år 
fått lida för lärarens häftighet, reste pojken sig upp och sade: ”Du rör mäk (mig) 
ente!” - ”Jo!” svarade Göransson. - ”Nä”!, för gör du dä, så tará mä mäk böra mina, å 
då sa (ska) f-en ta däk!” - Pojken fick vara i fred under alla åren i skolan 
 
En annan gång vandrade en förgrymmad fader, vars förhoppningsfulle son blivit lite 
omilt behandlad, till skolan för att ta hämnd. Han steg in i salen, där Göransson hade 
lektion, gick rätt fram till katedern, fick tag i lärarens ben, vände honom rätt om och 
lät honom hänga med huvudet nedåt i någon minut. 
När Göransson kom på benen igen, var han mild i rösten, när han sade: ”Du va mäk 
en baddare, du lelle Anners. - 
Följ mä mäk in nu, så ska vi talas ve.”- Anners blev bjuden på en sup, och från den 
dagen var de båda gubbarna goda vänner.
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Vi har svårt att tro det möjligt, att en människa kan vara så rå och brutal som 
Göransson. Att de historier, som jag berättat, dock inte är alldeles utan grund, visar 
ett protokoll från ett ”Skolsammanträde” år 1866-

”Som en allmän klagan länge försports över skollärare Göranssons omänskliga sätt 
att medelst onaturliga luggar och hårda örfilar bestraffa barnen i skolan, ofta för ringa 
fel, så ansåg sig under tecknade (Sylvén v.p) på fleres uppmaning nödsakade 
sammankalla Skolrådets medlemmar och med dem överläggs, hvilka mått och steg 
borde vidtagas mot detta bemälde skolärarens oskick.

Sedan upplyst blivit, att undertecknad både med vänliga och allvarliga ord lemnat 
enskild varning och tillrättavisning, men Göransson detta oaktat genast vara färdig 
låta sin otyglade naturs häftighet bryta ut i hårda bestraffningar bland skolbarnen, så 
ansågs samtlige Skolrådsledamöter, att Göransson borde förekallas och inför 
Skolrådet emottaga sista varningen. 

Sedan Göransson på Skolrådets befallning inställt sig och varningen emottagits, blev 
såväl barnens bestraffning medelst allt kroppsaga, ävensom att godtyckligt gifva dem
lof från skolan utan ordförandens i Skolrådet samtycket, såsom hittills emellanåt skett
- honom strängeligen förbjudet. Skulle dessa Skolrådets föreskrifter icke 
efterkommas , vore Göransson skild från Skollärarbefattningen på sätt 
Folkskolestadgan § 11 mom 1. föreskrifver.

Att döma av de protokoll som finns i samband med hans löneförhöjningar tycks han 
ha bättrat sig något. Den muntliga traditionen i socknen gör visserligen gällande, att 
han skulle blivit avsatt för att han hart när slagit ihjäl en pojke, men härom finns inget 
nämnt. År 1880 begär han i en skrivelse ställd till Skolrådet, ”att blifva entledigad från 
alla sina befattningar.” han avgick med pension den 31 dec. 1880 efter det han i 34,5 
år ”Med nit och skicklighet och till församlingens fulla belåtenhet förestått 
skollärarebefattningen vid Medelplana folkskolan”. Han tjänstegjorde dock till april 
1881. Då ex. läraren J.E. Johansson blev vikarierande  ”mot en lön af 600 kronor 
jämte kofoder och vedbrand”.

Sin klockaresyssla skötte Göransson till den 1 maj 1882, och strax härefter år 1883   
flyttade han från socknen till Stenstorp där han startade en affär. Stannade i 
Stenstorp 1 år och flyttade till Ekedalen där han startade en affär tillsammans med 
sin son G.F Göransson som är född i Medelplana. 

Hans synnerliga handgripliga metoder att inplanta lärdom hos föga intresserade 
elever dömer vi såsom varande fullkomligt förkastliga, men vi måste komma ihåg att 
för dåtidens lärare var agan det pedagogiska hjälpmeder nr 1. Göran
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Göransson kanske hade kanske lika stor ambition, att inpränta kunskaper i sina 
skolbarns hjärnor, som någonsin en av nutidens lärare. 

Posseska Lancasterskolan

År 1822 hade i Stockholm stiftats Sällskapets för Växelundervisningens  
befrämjande, och under de närmaste åren bildades på flera ställen här i landet 
föreningar, som hade samma syfte. Växelundervisningen var ju synnerligen 
fördelaktig ur den synpunkten, att en lärare ensam kunde ha ledningen över ett stort 
antal barn. Det var därför helt naturligt att denna lancastermetod, som den kallades 
efter sin engelska upphovsman, kom till användning i fröken Posses skola. 

Johan Hasselberg, som var från Skövde fick alltså dela upp sina elever i olika 
grupper. Varje grupp ställdes under en mer försigkommen lärjunge  (monitör), som 
undervisade gruppens elever i olika ämnen, såsom läsning, skrivning och räkning.

Första året barnen gick i skolan, fick de sitta vid sandbänk. Framför sig hade de en 
tavla med olika bokstäver och siffror. En monitör pekade än på det ena och än på det
andra av tecknen å tavlan, och så gällde det för de små skolgossarna och flickorna 
att i sanden försöka avbilda detta. När så bänken var fullskriven med bokstäver, 
slätande monitören ut sanden, och man kunde börja på nytt med skrivövningarna.



25

Under andra skolåret fick eleverna räkna och skriva på griffeltavlor, och när de blivit 
riktigt väl förfarna i dessa konster, ansågs de mogna för användning av papper och 
gåspennor. ”Kocka-Karl”, som gick i skolan för Hasselberg i början av 1860-talet, 
berättade, att på hans tid var eleverna uppdelande i åtta grupper eller cirklar, som de 
kallades, därför att barnen i varje sådan ofta fick stå uppställda i en halvcirkel framför 
den tabell de under monitörens uppsikt skulle lära sig.

Förutom läsning, räkning och skrivning meddelades undervisning i kristendom och 
geografi. I det förra ämnet fick dock barnen i hemmet lära sig det mesta av bibliska 
historien och katekesen. 

Som vi sett gjorde sockenmännen 1842 ett försöka att få Posseska skolan antagen 
som sockenskola. Då detta misslyckades, fortsatte skolan som förut, endast med den
skillnaden, att efter 1846 endast barn från Hellekis och norra delen av socknen 
besökte den, och enligt ett protokoll av år 1866 vart den då fortfarande helt privat. 

Hasselberg hade fri bostad och vedbrand. Hur stor kontantlönen från början var 
saknar jag uppgift o. men nyss nämnda år uppgick den till 150 Rdr Rmt, Han höll sig 
med ko, till vilken han fick en del foder, och under senare delen av läraretiden hade 
han också häst. 
Såsom ung var Hasselberg antagligen en ganska duktig lärare, men när han blev 
äldre fick han svårt att upprätthålla disciplinen. Dessutom var han då ofta mycket 
sjuk, varvid hans dotter, som inte hade någon som helst examen, fick vikariera för 
honom.
Slutet av hans lärarebana är tragisk, men kanske hans lott delades av många av våra
första folkuppfostrare. Han begär år 1866, efter 34 års tjänstgöring av 
sockenstämman beviljas en lönetillökning av allmänna medel. Denna begäran avslås
emellertid under motivering, att han är gammal och utarbetad. 
Skolstyrelseledamöterna, som först har upp denna fråga till behandling, önskar dock 
”af varmaste hjerta” att ”Kongl. Majt täcktes i nåder bevilja honom någon årlig 
gratifikation för de 34 åriga barna undervisningen för att på så sätt betrygga hans 
ålderdom från ekonomiska bekymmer och lidanden”. Tyvärr meddelar protokollen 
inget om att deras godhet sträcker sig så lång, att de hos Kongl. Majt lämnar in en 
ansökan om en dylik gratifikation. När Hasselberg senare försöker få någon pension 
av socknen, avslås även denna hans bön, ”dels emedan han här varit anställd vid 
enskild skola, dels emedan han aldrig på något ovanligt sätt gjort sig förtjänt af någon
sådan församlingens hågkomst. 

Sockenmännens goda hjärtan kommer även nu i dagen : ”Dock uttalades den 
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önskan, att en lista skulle utskrivas, hvarpå de, som ömma för Hasselbergs betryckta 
ställning, kunde frivilligt bisträcka honom med något litet penningunderstöd ”

Samtidigt som frågan om Hasselbergs avgång var på tal, beslutade man att 
omorganisera Hellekis skola, så att den skulle få full jämlikhet med Medelplana fasta 
folkskola. Församlingen skulle under den tid det framställda föreslaget gällde årligen 
till Hellekis skola sammanskjuta 10 Rdr Rmt på varje förmedlat hemman. Samtidigt 
förband sig kammarherre Skjöldebrand, dåvarande ägare av Hellekis 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 skola fullt jämförlig skolmaterial

3) bekosta eldning i skolsalen samt förekommande reparationer av skolhuset

4) upplåta lyckan kring skolan till trädgård och planteringsland

5) noga ställa sig till efterrättelse såväl det gamla Posseska skolreglementet som alla
av Kongl. Majt eller Domkapitlet utgivna föreskrifter om skolväsendet. 

Till- och avsättning av lärare skulle ombesörjas av ägaren till Hellekis jämte tre andra 
sockenmän. 

Förslaget stadsfästes för 5 år av Domkapitlet. Som lärarinna vid denna 
nyorganiserade skola anställdes ”mamsell” Emelie Lefvander, som var utexaminerad 
från Skara seminarium. Hon gifte sig sedan med kamrer Edbeck, men hade sin plats 
kvar till 1 juli 1893.

När 5-årsavtalet utgick, erbjöd Skjöldebrand församlingen, att få överta skolan på 10 
år, mot det att församlingen åtog sig underhållet av skolan och lärarbostaden samt 
avlöningen åt lärarinnan. Endast 25 Rdr av den årliga räntan av fonden skulle 
oavkortade gå till Hellekis barn. Församlingen vägrade att gå med på detta för så kort
tid. Skjöldebrand krusade inte i onödan, utan vårterminen 1872 stängde han helt 
enkelt av skolan för alla barn, vars föräldrar inte löd under Hellekis egendom. 
Härigenom fick en del barn en skolväg på 5 - 6 km, och dessutom blev elevantalet 
allför stort. Församlingsborna försökte ömsom lirka med Skjöldebrand, ömsom hota 
honom med att han gjorde något olagligt - en socken borde utgöra ett skoldistrikt - 
men deras försökt gav inget resultat. 1 november 1872 måste de gripa till bönboken. 
Skjöldebrand visade sig nådig och stod fast vid sitt förra anbud, för 10 år framåt hade
nu socknen sörjt för skola i norra delen av distriktet. År 1882 gjorde församlingen ett 
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nytt avtal för ytterligare 10 år. 

När denna period var tilländalupen vände sig församlingen på nytt till ägaren av 
Hellekis - Hellekis AB - med en förfrågan, om inte Hellekis skola jämte den därmed 
förenade donationsfonden kunde för all framtid överlåtas åt församlingen i stället för 
det förra förhållandet, att en överenskommelse träffades för en tid av 10 år i taget. 

Den 5, 6 och 7 april 1892 sammanträdde styrelsen för Hellekis AB i Stockholm och i 
ett protokollutdrag meddelades församlingen sedan dess svar:

”Närvarande: Grefve G. Hamilton, baron C.G. Cederström, friherre Carl Klingspor, 
doktor C Nyström och brukspatron F. Skjöldebrand …….. Under förutsättning om 
vederbörandes tillstånd medgavs att till Medelplana Församling överlämna Posseska 
Lancasterskolans donationsmedel med villkor från Hellekis AB:s sida det medel 
användas för ändamålet likartat med donationsbrevets föreskrifter -
Likaledes medgavs församlingen intill den nya folkskolebyggnad företages, mot 
underhållsskyldighet tills vidare liksom förut utan ersättning disponera den nuvarande
Lancasterskolan jämte angränsande trädgård med bostadslägenhet och uthus m.m. 
Den 30 juli 1893 vid extra kyrkostämma ha kommitterade fullgjort uppdraget 
beträffande överenskommelse med Hellekis AB om skolplan vid Hellekis och beslöts 
att med tacksamhet mottaga gåvan och iakttaga de i gåvobrevet stadgade villkoren. 
Den blivande skolan skall bibehållas det Posseska namnet. 
Den Posseska Lancasterskolan hade existerat såsom sådan under den 35 år, som 
Hasselberg varit lärare där, ty när mamsell Lefvander kom, började hon tillämpa 
modernare undervisningsmetoder. Men fortfarande finns den Posseska skolan och 
dess fond på 2000 Rdr Bci (ca 3000 kr) kvar och vittnar om ”välborna hovfröken 
Louise Posses kärlek till sina underlydande och hennes önskan, att deras barn måtte
bli delaktiga i läskonstens välsignelser.

(Enligt samstämmiga muntliga uppgifter önskade fröken Posse överlämna 
egendomen Bestorp såsom donation till tryggandet av skolans framtid. Socknen 
avböjde detta och mottog i stället 2000 Rdr Bco. Egendomens taxeringsvärde när 
detta skrevs enl. officiell uppgift 48100 kr).

Småskolorna under 1800-talet

År 1854 uppdagades, att den ”fattige gossen Anders Svensson från Rud” ännu inte 
kunde läsa rent, trots att han var 13 år fyllda. För att råda bot på denna brist beslöts 
att han skulle undervisas i innanläsning av ”Åbergs änka” eller ”Hustru Maja 
Eriksdotter”. Man frågade sig förvånad, varför pojken aj kunde få börja skolan i stället
för att få privat undervisning. Men saken var den, att för att någon skulle intas i 
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folkskolan fordrade man, att barnet ifråga redan hade inhämtat en viss färdighet i 
läsning. Efter vad som berättats för mig fanns på denna tid här och var i socknen 
gamla gummor, som för några ören åtog sig att lära de barn läsa, som inte kunde få 
någon hjälp med detta i sina hem. 

Så värst mycket bevänt blev det väl inte alltid me denna undervisning, och sedan 
riksdagen år 1858 börjat bevilja anslag till upprättande av småskolor, mognade även 
så småningom även io Medelplana tanken på att anordna dylika. År 1868 beslutades 
enhälligt på en kyrkostämma att ”till tvenne små skolor, hvilka jämte de befintliga 2:na
fasta folkskolor, skola till våren nästa år inrättas inom pastoraet, inom dess norra och 
en inom dess södra del, skall från och med nästa år årligen erläggas af hvarje 
mantalsskriven mansperson 25 tjugofem öre och af hjvaje mantalsskriven 
qvinsperson inom pastoratet femton öre, i förhoppning att i statsbidrag tilldess 
småskolor erhålla en mot hälften af nu beslutade sammanskott svarande summa. 
Vidare bestämdes lästiden för dessa skolor till fyra månader om året - från 15 maj till 
15 september med högst 5 lästimmar om dagen. I norra delen av distriktet skulle 
hållas skola tre dagar i veckan i närheten av Råbäck och tre i närheten av Rustsäter 
eller norr därom, medan man i distriktets södra del skulle läsa tre dagar på 
Hjälmsäter och tre antingen i Medelplana by eller på Bestorp eller också i 
Västerplana by. Detta senare alternativt så att barn från Medelplana sockens 1:a 
reste och Västerplana by skulle samla sedan ena veckan i Medelplana och den 
andra i Västerplana.
 
På våren 1869 tog dessa skolor sin början. Som lärare hade anställts för norra delen 
pigan Greta Karlsdotter Djurgårdstorp och för södra ynglingen Karl Olof Hagström í 
Beväringen i Västerplana (Beväringen var ett litet ställe på Västerplana Tå). Lönen 
för dess fyra månader var för vardera 50 Rdr Rmt.

Skollokaler erhölls i Bestorp och hos enkan Kajsa Johansdotter i Skattegården, 
Västerplana. Vad beträffar socknens norra del var det ännu den 4 maj ”i detta 
afseende intet gjort” - men man hade flera ställen på förslag: Vinsäter, Knapängen, 
Rörsmedsgården och Råbäck.

Var och en av de fyra skollokalerna inreddes med tre sittbänkar av fyra alnars längd 
och återföljande skrivbänkar. Till varje skola inköptes tio exemplar av Rodhes läsebok
för småskolor.

Skollärare Göransson hade på begäran gjort upp den läsordning, och denna hade 
följande utseende:
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Läseordning för en småskola

Kl. 10 Upprop, snygghetsmönstring, bön och några versars läsning i Nya 
Testamentet

Kl. 11.30 Uppläsning af hemläxa och genomgående af nya, medtagande omkring 
¾ timme.

Kl. 12.15 Omkring 10 minuters á ¼ timmas rast. Återstående 30 á 35 minuters 
huvudräkning.

Middag 1 timme

Kl. 1 Innanläsning, omväxlande i Hemskola/?/Biblisk historia, Lilla Katekesen, 
Psalmboken, Rodhes läsbok etc. 1 tim. Därefter rast 10 min. 

Kl. 2.10 Skrifning ½ timme

Kl. 2.40 ½ timmes stafning i förening med stavningsreglernas muntliga inlärande 
och tillämpning användes, omväxlande till sifferskrifning, tals utnämnande och 
uppsättning, summering och fråndragning.

Kl. 3.45 Återstående ¾ dels timma företages omväxlande fristående 
gymnastikrörelser jämte inlärande af små sångstycken.

Kl. 4 Bön

Som vi ser förekommer på schemat förutom läsning, skrivning och räkning också 
gymnastik och sång - visserligen sammanlagt bara en kvar om dagen  - men ändå!

Barnens föräldrar ålades att inköpa följande läseböcker: Ny  A-B-C-bok utgiven ock 
tryckt i Mariestad 1866, Vanliga katekesen (Hultkrantz) och Åkerbloms Bibliska 
historia. Vidare var de skyldiga att hålla sina barn med griffeltavlor.

För att uppmuntra och sporra de små eleverna bestämde skolrådet också, att vid 
varje skola skulle fem riksdaler utdelas i premier. 

På vården 1870 kommer ett meddelande om att Kungl. Majt. Har beviljat ett årligt 
statsbidrag på 62 Rdr. Nu bestämmes att undervisningen i småskolan skall fortgå 32 
veckor oåret med början i april. Samtidigt höjs lönen itll 75 Rdr, senare 100 Rdr för 
lärarinnorna, förutnämnda Greta Kajsa Karlsdotter och mamsell Maria Göransson, en
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dotter till skollärare Göransson.

Man hade inte så stora pretentioner på skolmaterielen på 1870-talet. Förutom de 
förut anskaffade bänkarna inköpte skolrådet nu en ”svartmålad räknetafla” af en 
kvadratalns storlek.

Reglementet för Småskolorna under 1800-talet

Det första reglementet för ”Småskolor” inom Medelplan pastorat upprättades av 
pastoratets skolråd den 31 mars 1870.

§1. Enligt kyrkostämmobeslutet den 14 dec 1868 skola 2:ne småskolor 
finnas inom pastoratet, en inom dess södra, och inom dess norra del, med 2:ne 
avdelningar inom hvardera, af hvilken den ena undervisas de tre första dagarna i 
hvarje vecka och den andra de tre sista, ambulatoriskt, så att den ena avdelningen 
har hyrd skollokal i den övre och den andra i den nedre trakten inom området för 
vardera småskola.
§2. Enligt kyrkostämmobeslutet den 14 innevarande mars vare 
undervisningstiden årligen 32 veckor i avbruten följd från den 1 april 3 timmar 
dagligen från kl. 10 fm. till kl. 12 och från kl. 1 till kl. 4 em. alla helgfria dagar med 
undantag av högtidsaftnarne vid påsk, pingst och midsommar.

§3. Undervisningsämnen vare huvudsakligen stavning och innanläsning i 
godkända läseböcker, varvid synnerlig vikt lägges på stavningsreglernas noggranna 
inlärande och tillämplig, samt därjämte huvudräkning, skrifning på griffeltavla, sång 
och muntligt meddelande af de första begreppen af övriga till folkskolan hörande 
ämnen, allt enligt af skolstyrelsen prövad och antagen läsordning. Hvarje dag 
begynnes och slutas undervisningen med gemensam psalmsång och bön jämte 
läsning av Nya testamentet.

§4. Till begagnade af undervisning i småskolan vare hvarje barn pliktigt, så 
snart det före den 1 april fyllt sju år och i afseende på naturbegåvning i övrigt intet 
hinder möter. Berättade till intagning i småskolan vare äfven yngre barn, då deras 
föräldrar eller målsmän sådan begärs och skolrådet därtill lämnar bifall. 

§5. Vid lästerminens slut varje år anställes efter pålysning om dagen med 
vardera småskolans barn inför skolrådet offentlig examen, då de barn som vunnit 
nöjaktig färdighet i innanläsningen, efter prövning anmälas till intagning i fasta skolan 
vid påföljande vårtermins början.

§6. Belöningars fördelning prövas och bestämmes af skolrådet i samråd med
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lärare eller lärarinna och utdelning deras verkställes offentligen efter examens slut af 
skolrådets ordförande eller vice. Ordförande. 

§7. Öfver barnens uppförande, flit, snygghet och ordentlighet halve lärare 
eller lärarinna vaksam och noggrann tillsyn samt anmäle hos skolrådet de fel och 
oarter af barnen, som, oaktat gifna förmaningar och föreställningar icke afläggas.

§8. Ordentliga kataloger och förteckning över barnen med anteckningar över
deras framsteg i kunskapsmått, likasom för deras flit och uppförande bör vid examen 
af lärare eller lärarinna skolrådet tillhandahållas.

§9. Utan erhållen tillåtelse på anmälde skäl, må intet barn sig från skolan 
afhålla. Skulle sjukdomsfall eller annat hinder mellankomma, göres derom ofördröjlig 
anmälan hos lärare eller lärarinna.

De fordringar man hade på barnen för att de skulle kunna intagas i ”fast skola” var 
inte så små. Enligt inspektörens föreskrift skulle de bestå i:
 
Läsning af såväl latinskt som svenskt tryck
(Rohdes läsebok felfritt, någorlunda flytande i bok, som i skolan ej begagnats)
Säkerhet i isärstafning
Färdighet i huvudräkning inom talserien 1-100

Öfning i välskrivning
(Hvarvid bör läggas synnerlig vikt på sifferskrifning varaf färdighet i räkning ej litet 
består)
Biblisk historia i sammandrag
(Huvudsakligen genom lärarinnans berättande) 
Lilla katekesen, dock utan Luthers förklaringsstycken

Det blev besvärligt att ständigt hyra lokaler för småskolorna. Vare sig det kan bero på
att hyresvärdarna tröttnade eller på någon annan anledning, men man fick byta lokal 
mest varje år. Bland annat hyrde man i Strömsholm och i Sjöängen  vid Hellekis. 
1873 beslutade man därför att uppföra tre småskolor, en i Västerplana, en i 
Medelplana och en vid Hellekis. För den skull sökte man hos Stockholms stad ett lån 
på 5000 kronor. Detta beviljades och lånet amorterades under 20 år. 1875 var 
småskolehuset i Medelplana färdigt innehöll förutom småskolelokal även slöjdrum 
och bostad för småskollärarinna. 

Men planerna på skolbyggnader i Hellekis och Västerplana skrinlades så småningom
- dock inte utan mycken diskussion vad Hellekis beträffar. Av ett 



32

sockenstämmoprotokoll för den 29 oktober 1878 framgår, att Hellekis AB erbjudit fri 
mark för ovärdig tid, till en den 31 oktober 1877 beslutad småskolebyggnad i 
församlingens norra del, under förutsättning, att innehavaren av Råbäcks egendom 
på enahanda villkor tillsläpper mar, som kan vaa behövlig för att skolan skulle få ett 
vackert och bekvämt i gränsen mellan Hellekis och Råbäck. Ritningar till byggnaden 
förelågo, men stämman ansåg ej vilja godtaga dem utan uppdrog åt förvaltaren 
Grevilii att uppgöra ritningar och kostnadsförslag till tvenneslag slags 
småskolebyggnader. I samma protokoll säges, att pastoratet skulle släppa till efter 
det förmedlade hemmanstalet behövligt timmer till den nya småskolebyggnaden.

Den 30 december 1878 hade Råbäck ännu ej avhörts med löfte om att tillsläppa fri 
mark till skolbygget vid Hellekis. l Kostnadsförslaget för skolan, som löd på kr 
1.327:70, ansågs alldeles för högt och hela skolbyggnadsfrågan blev bordlagd på 
följande grunder:

1:mo Att i händelse innehavaren af Råbäck icke skulle vara sinnad att tillsläppa mark,
planen för skolan icke skulle blifva tillräckligt rymlig;

2:do Att de i småskolebyggnadskassan varande medel icke skulle vara tillräcklig till 
denna nya byggnads uppförande, utan församlingen blifva nödsakad att i dessa 
tryckta tider än ytterligare skulsätta sig och 

3:tio Att C.P Thorstensson erbjud sig att under våren på egen bekostnad reparera 
och i fullgott skick iordningställa den af församlingen förut hyrda lokalen i Knapängen,
hvilken för närvarande befinner sig i ett obrukbart skick. 

Därmed föll alltså frågan om småskolebyggnad i församlingens norra del för en lång 
tid framöver. Avgörandet synes denna gång legat i händerna på förvaltningarna för 
de båda godsen Hellekis och Råbäck. Det är heller inte utan skäl man misstänker, att
ägarna till Trolmen, Anders och C.P Thorstensson, söner till den sedan uppdelningen
av bradstodsmedeln kände Thorsten Andersson i Hulegården och bekanta för sin 
snålhet, haft sin hand med i spelet. Uthyrandet av Knapängen medförde ju i alla fall 
en liten, men dock säker inkomst. 

År 1888 framgår av protokollen att lokal för Hellekis småskola var förhyrd i Rustsäter 
och för Västerplana i Missionshuset därstädes. Hyran ansågs för drygt 50 kronor per 
år, och på 1890-talet blev det äntligen allvar av de planerade skolbyggena. 
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Först uppfördes en småskola i Västerplana år 1892. Ritningen till densamma gjordes 
av H.E Lindeman, Skedesgården, Västerplana och Janne Eriksson, Kvarnbacken 
Västerplana åtog sig uppförandet mot en kostnad av 1.750 kronor. 

Därefter kom turen till Hellekis. 1895 reparerades den. Samtidigt gjordes en 
tillbyggnad, inrymmande lärarinnebostad, den gamla lärarinnebostaden gjordes om 
till småskolelokal. Kostnaden för detta företag beräknades till 3.100 kronor. Först 
1896 hade alltså alla församlingars skolor egna lokaler. 

Vid extra kyrkostämma med Medelplana Pastorats måndagen den 19 febr. 1883 
godkändes följande reglemente för folkundervisningen inom Medelplana skoldistrikt

§1. För att bibringa distriktets barn de kunskaper, författningarna, 
föreskrivna, underhåller distriktet följande skolor:
1) En fast småskola vid Rustsäter för Hellekis, Råbäcks och Rustsätes rotar
samt, En småskola, som flyttar mellan Medelplana och Westerplana i den ordning att 
det läses varannan dag i vardera skolan.
2) Två fasta folkskolor, nämligen a) vid Medelplana för sydöstra delen av 
Medelplana och hela Westerplana socken samt b) vid Hellekis för nordöstra delen av 
Medelplana socken.
3) En fortsättningsskola vid Medelplana gemensam för hela distriktet.
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§2. Folkskolans liksom småskolans lärjungar delas med avseende på 
kunskapsmåttet i bestämda årsklasser, nämligen folkskolan i 4 årsklasser och 
småskola i 2.

§3. För inträde i folkskolan fordras att hava nöjaktigt inhämtat den för 
småskolan bestämda lärokursen. 

§4. Undervisningens omfång inom varje klass av så väl folk- som småskolan
bestämmes av den vederbörligen antagna lärokursen och må ingen lärjunge 
uppflyttas från lägre klass till högre, förrän han inhämtat nöjaktiga insikter i den 
lärokurs, som till den lägre hörer.

§5. I fortsättningsskolan mottages endast de barn, som med vederbörligt 
betyg från folkskolan avgått.

§6. Den årliga undervisningstiden är i Medelplana 71/2 kalendermånader 
samt i småskolan och Hellekis folkskola 8 kalendermånader. I fortsättningsskolan är 
den årliga undervisningstiden 6 veckor, därav 4 veckor under folkskolans ferietid och 
2:ne veckor under samma skolas lästid. 

Småskolan hålles öppen från den 1 mars till den 15 november med 14 dagars 
uppehåll under brådaste skördetiden 6 dagar i veckan med 5 timmars undervisning 
dagligen.

I Medelplana folkskola undervisas barnen från den 1 mars till den 15 mars med 
tvenne månaders ledighet från den 15 juli till den 15 september och i Hellekis 
folkskola undervisas från den 1 februari till den 1 december med tvenne månaders 
ledighet från den 15 juli till den 15 september samt i båda skolorna en dags ledighet 
vid vardera högtiderna påsk, pingst och midsommar - 6 dagar i veckan, nämligen de 
övre klassarna 94 dagar och de längre 94 dagar - 5 timmar om dagen. 

Mellan två på vardera följande lärotimmar lämnas en feriestund av 10 minuter.

I fortsättningsskolan undervisas alla söckendagar från den 15 januari till den 1 mars 5
timmar om dagen.

Före den första lärotimmen hålles varje dag morgonandakt med psalmsång, bön och 
bibelläsning. Dagens arbete slutas med bön och sång. 

§7. Läsordning, upptagande bestämda läro och övningsämnen för varje 
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lärostund i veckan, skall av skolrådet, sedan läraren därtill givit förslag, med ledning 
av normalplanen upprättas och försedd med ordförandes underskrift, anslås i 
lärorummet för att lända till efterrättelse. 
Anm. Till trädgårdsskötsel må under därför lämpliga delar av året den till 
gymnastikövningar bestämda tiden användes.

§8. I like ordning uppgöras med ledning av normalplanen och anslås 
lärokurser för de olika klasserna av folk- och småskolan samt för fortsättningsskolan.

§9. Intagningen i skolan ävensom uppflyttning från småskola till folkskola 
samt från lägre klass till högre må endast ske vid vårterminens början såvida icke 
skolrådets ordförande av skäl vars giltighet han äger att  pröva, beviljas inträde på 
annan tid. 

§10. Nödiga läroböcker och skrivmaterialer anskaffas åt varje barn av dess föräldrar 
eller målsmän eller, om dessa därtill sakna tillgångar, av fattigvården.

§11. Till hemarbete bör ine föresättas barnen, som icke förut blivit 
genomgånget och förberett. 

§12. Examen anställes vid slutet av varje läsår på dag, som av skolrådet 
bestämmes, att under ledning av ordföranden eller annan skolrådets ledamot.
Examen för avgång ur folkskolan hålles efter skolrådets beprövande och under dess 
ledning på särskild därtill utsatt dag före fortsättingsskolans öppnande. 

§13. Barnen innfinne sig på utsatt dag och timme i skolan. Inträffande förfall 
anmäles hos lärare, som därom gör anteckning i daglistan. 

§14. Ledighet från skolan äger läraren att bevilja barn för högst en vecka, för 
längre tid meddelas den av skolrådets ordförande, som även äger att lämna hela 
skolan ledhet en dag i månaden. 

§15. Barnen iakttaga snygghet, uppmärksamhet, flit och ordning samt visa sin
lärare aktning och lydnad.
För enskilda företeelser tillrättavisas barnen av läraren efter felets beskaffenhet 
genom kärleksfullt tilltal, allvarlig varning, avskiljande från de andra barnen eller 
lindrigare aga. Fortsatt felaktighet, gensträvlighet eller trots, så ock svårare 
förbrytelser anmälas hos skolrådets ordförande, vilken, då han själv finner sig icke 
kunna åstadkomma bättring - överlämna saken till skolrådets beslut.

§16. Skadas skolans tillhörigheter genom barnens okynne eller vårdslöshet, 
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ersatte barnets målsman skadan efter lärarens tillsägelser. Sker detta icke, bör 
ersättningen genom skolrådets försorg i laga ordning utkrävas.  

§17. Läraren åligger att ställa sig till noggrann efterrättelser,  vad 
folkskolestadgan, gälande regelmente, läsning och lärokurs föreskriva bevisa 
skolrådets aktning och iakttaga dess föreskrifter, föra en krislig och värdig vandel 
samt faderligen umgås med barnen, så att han vinner deras kärlek och förtroende. 
Han bör på förhand hava genomgått det, vari undervisning varje timme skall 
meddelas, så att han icke under lärotimmen till men för både undervisning och 
disciplin, behöver att för mycket anlita boken .
Över barnens snygghet, uppförande, flit och ordentlighet hava Läraren noggrann 
uppsikt, icke blott under lärotimmarna, utan ock under de fristunder, dem lämnas vid 
skolan.

§18. Utebliver barn från skolan utan anmält förfall, antecknar lärare 
försummelsen i daglistan och varnar barnet för dess förnyande. Förnyas den efter 
mottagen varning, eller föreger barnet, att det av föräldrar eller målsmän blivit hindrat 
från skolgång, anmäler läraren förhållandet hos vederbörande tillsyningsman, som 
äger att ofördröjligen erinra föräldrarna eller målsmännen om plikten att skicka barnet
till skolan. Förnyas det oaktat försummelsen, anmäler läraren sådant till skolrådets 
ordförande. 

§19. Läraren före med noggrannhet de i författningarna förerskrivna 
anteckningsböckerna daglista och examenskatalog, efter föreskrivet formulär, 
snavare efter uppgjord inventeringsförteckning för de skolans tillhörigheter, som blivit 
lämnade i hans vård, införe i denna förteckning, vad som tillkommer och anmäle till 
avskrivning vad som blivit utslitet eller obrukbart, varefter skolrådet beslutar, huruvida
avskrivning bör ske eller icke.

§20. Läraren i folkskolan åligger att vid varje läsårs början i skolorna 
gemensamma huvudbok (matrikel) anteckna den skolan, varje barn bevistar,  att vid 
terminens slut antalet av de läsdagar barnet varit närvarande ävensom med eller 
utan förfall varit frånvarande. Lärare åligga även att om skolrådets ordförande det 
begär, vid årets början efter av honom meddelad uppgift i huvudbok (matrikeln) 
inskriva de barn, som inträtt i skolåldern.

§21. Tjänstledighet beviljas läraren en eller annan dag av skolrådets 
ordförande, för en vecka eller därutöver av skolrådet efter prövning av de skäl på 
vilka den begäres. 

§22. Skolrådets ledamöter fördels sinsemellan tillsynen över skolorna, så att 
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varje skola besökes av en skolrådsledamot minst varannan vecka.

§23. Till biträde för övervakandet av barnens ordentliga skolgång utser 
skolrådet 8 tillsyningsmän (en för varje rote), vilka äga att förfara enligt den i §18 
givna föreskrifter.

§24. Varje barn som under föregående kalenderår fyllt sju år vare pliktigt att 
gå i skola, så vida det icke i hemmet åtnjuter undervisning, vilken skolrådet vid en 
ställd prövning finner motsvara den i skolan meddelade. 

Den i K. folkskolestadgans §8 anbefalla prövning hålles före läsårets början och böra 
barnen efter pålysning sig därtill mangrannt infinna. Med tredskande vidtages 
ofördröjligen den åtgärder, samma § föreskriver er. 

§25. Medelplana slöjdskola för gossar där undervisning meddelas enligt 
upprättad lärokurs, hålles öppen från den 15 januari till den 15 december med tvenne
månaders ledighet från den 15 juli till den 15 september med 6 timmars undervisning 
i veckan för vardera av folkskolans avdelningar på dagar då de icke skola besöka 
folkskolan, och 4 timmar i veckan för fortsättningsskolans elever, under den tid 
fortsättningsskolan pågår.

Slöjdskolan för flickor vid Medelplana och Hellekis, där likaledes undervisningen 
meddelas enligt upprättad lärokurs hålles öppen 6 timmar i varje vecka under de tider
folkskolornas pågå.

§26. Om lärare och lärarinnors samt barens plikter och skyldigheter vid dessa 
skolor gäller vad här ovanför angående folkskolorna reglementerat blivit.

Ovanstående protokolla fastställdes av Domkapitlet i Skara den 21 mars 1883
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Medelplana slöjdskola under åren 1876 - 1918

Med den ökad uppskattning av hemslöjden i dess olika former, som gjorde sig 
märkbar vid tiden för Nääs framträdande i början av 1870-talet, inrättades även i 
Skaraborgs län ett antal slöjdskolor. En del av dessa blev av kort varaktighet, medan 
andra höll sig en längre tid. 

Skaraborgs läns landsting anslog år 1875 en summa av 1500 kronor till  
”slöjdundervisningens befrämjande”- Detta var ett stort belopp med hänsyn till att 
hela landsstigsstaten för detta år uppgick till 62760 kronor. Anslaget ansågs vara så 
nyttigt, att inte en enda röst höjdes mot detsamma vid behandlingen i landstinget.  

Denna händelse hade föregåtts av en rundskrivelse, undertecknad av borgmästaren i
Lidköping, C. Wennérus, till samtliga kommuner i länet med begäran, att kommunen 
måtte teckna åtminstone 5 kronor till inrättande av ambulerande slöjdskolor för 
landsbygden. Resultatet av denna skrivelse undandrar sig min kännedom. 
Slöjdskolor kom emellertid igång, såväl ambulerande som fasta. I Lidköpings
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inrättades omkring 1878 en sådan, som ännu, tack vare en donation, äger bestånd, 
också i Skara, Falköping, Tådene, Tun, Stenstorp m.fl. platser började man bedriva 
slöjdundervisning i särskilda slöjdskolor, men dessa skolor upphörde så småningom.
 
Vanlig slöjd i Medelplana

Frågan om ökade slöjdskicklighet väckte livlig anklang i Medelplana. Kyrkoherde 
Anders Bernhard Skårman, som tillträdde sitt ämbete i pastoratet den 1 maj 1872, 
synes ha varit den ivrigaste förkämpen för en slöjdskola i socknen.

Då enskildas initiativ inrättades sålunda en dylik i den år 1875 uppförda småskolan 
vid kyrkan. Enligt traditionen, och vad i någon mån kan utläsas av protokollen, var 
förutom kyrkoherde Skårman, en av länets förtroendemän vi denna tid, greve Gilbert 
Hamilton på Hjälmsäter, i Medelplana socken, livligt intresserad för slöjdundervisning

Medelplana slöjdskola för gossar öppnades troligen samtidigt med att den nya 
småskolebyggnaden blev färdig 1876. Slöjdsalen var förlagd till byggnadens östra 
del. Ny sal tillbyggdes vid östra gaveln 1892. Den nya lokalen ekonomiserades delvis
med sparade medel, influtna för försålda arbeten. I fonden för nybyggnad fanns år 
1887 1738 kronor. 

I ett kyrkostämmoprotokoll från den 24 maj 1878, § 4 sä

ges: ”På framställning af bestyrelsen för den inom församlingen år 1876 af enskilde 
personer upprättande slöjdskolan för gossar och inseende den stora nyttan att 
gossarna finge lära sig händighet och erhålla förmåga att bruka de vanligaste 
förekommande verktyg, synnerligast snickeriverktyg, beslutade stämman att taga 
denna af enskilde inrättade, och nu till församlingen erbjudna, skolan under 
pastoratets allmänna hägn och vård, ställande den under skolrådets tillsyn och 
förvaltning.”
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Syskola

Av samma protokoll, § 5, ser vi, att det finnes en ”syskola” för flickor. Ä ven denna var
upprättad av enskilda personer. Det var fråga om att församlingen också skulle 
övertaga denna. Då ärendet inte var utlyst uppsköts det till en extra kyrkostämma 
den 11 juni samma år, om vilken protokollet säger: ”Den från ordinarie kyrkostämma 
den 24 sistlidne maj uppskjutna frågan om bidrag till den i församlingen varande 
syskolan eller om församlingen ville taga denna skola under sin vård, föredrogs nu, 
och beslutade kyrkostämma, att även syskolan skulle ställas under skolrådets tillsyn 
och förvaltning samt att den kassan varande bristen skulle ur den allmänna 
skolkassan fyllas.”

Denna syskola erhöll år 1879 anslag från socknen av 50 kronor. Tre år senare 
beslutade församlingen höja anslaget till 100 kronor årligen eller lika stort belopp, 
som länets slöjdkommitté beviljade (Länets slöjdkommitté förvaltade landstingsmedel
för slöjdundervisningens befrämjande). Syskolan, eller som den senare benämnes 
slöjden för flickor, synes ha pågått oavbrutet med småskollärarinnor som lärare. I 
församlingens norra del var det dock en sömmerska, Fredriqe Lundberg, lärarinna i 
slöjd för flickor. Hon var mycket snäll och mån om sina flickor, sade en av hennes f.d.
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elever nu 70-årig. Fram till år 1890 såldes åtminstone en del av flickornas arbeten, 
och inkomsten härav användes till täckandet av kostnader för syslöjden.

Läraren i gosslöjd

Ett kyrkostämmoprotokoll från den 31 maj 1882 säger oss något om läraren i 
gosslöjd. Det säger i § 9 att slöjdinspektör Carl Lundbeck hos slöjdkommittén gjort 
anmärkning mot snickaren J. Stenholms lämplighet som lärare. Inspektören hade 
föreslagit, att ett större anslag skulle beviljas, så att församlingen kunde ”erhålla mera
utbildad och lämpligare lärare”. Skolrådets ordförande, kyrkoherde Skårman, 
begärde stämmans yttrande. Kyrkostämman, som visserligen insåg, ”att snickare 
Stenholm i och för sig icke vore fullt lämplig att förestå en större slöjdskola för gossar,
förklarade dock, ”att Stenholm, med det biträde han erhåller af kyrkoherde Skårman, 
till församlingens fulla belåtenhet skött och ännu några år kan sköta sitt kall vid 
härvarande slöjdskola såsom lärare, samt att Medelplana slöjdskola till alla delar fyllt 
sitt ändamål, nemligen: att väcka håg för, meddels undervisning uti samt uppöva 
anlag för snickeri, svarveri, snideri, löfsågning, korgflätning och borstbinderi, och 
grundade Kyrkostämman denna förklaring dels därpå, att slöjdskolan erhållit pris 
både i Stockholm och vid utställningar i landsorten, dels därpå, att slöjdskolans 
arbeten alltid vunnit livlig afsättning och beställningar från våra större städer blivit 
utförda, dels och därpå att skolan lyckats årligen aflägga en summa för att framdeles 
erhålla lokal. Ehuru kyrkostämman insåg nyttan af att genom större anslag få 
slöjdskolan utvidgad, samt skickligare och modernare lärare antages, förklarade den 
sig likväl tills vidare nöjd med skolans nuvarande verksamhet, de lärarekrafter den 
hade att tillgå samt det ringa anslag den erhållit, hysade den glada förhoppning att i 
en icke så avlägsen framtid, genom välvilliga mäns gåvor kunna erhålla egna lokaler, 
utvidga sin verksamhet samt att uppnå en mera i ögonen springande fullkomning.

Snickare Stenholm dog tydligen 1884, varigenom slöjdkommittén kunde få sin vilja 
genomför och anställning av kunnigare slöjdlärare, och den 31 december 1884 
godkände kyrkostämman kyrkoherde Skårmans åtgärd att anställa Gustaf Gottfrid 
Nilsson från Broby. Denne hade genomgått Lidköpings slöjdskola och var sålunda 
elev av Lundbeck. Han var lytt (puckelryggig) och hade stundom svårt med de större 
pojkarna. Men han var en skicklig slöjdare, och pojkarna betraktade med beundran 
hans förmåga att hantera bildhuggarjärnen och hans ”trolleri” med svarvverktygen. 
Nilssons avlöning bestämdes till 1:50 kronor per dag. Från år 1885 erhöll han 2 kr per
dagen och ordförande i skolrådet, tillika slöjdskoleföreståndare, skulle uppgöra 
arbetstiden. Dock ansågs att slöjden skulle pågå under vintermånaderna. Lönen 
utgick senare med 300 kr per år. 1889 höjdes den till 350 kr och vid Nilssons 
bortgång 1906 var lönen 450 kr för 8 månaders undervisning med 20 timmar i 
veckan.
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Slöjdinspektör Lundbeck var lärare vid Lidköpings slöjdskola och utsågs av länets 
slöjdkommitté till slöjdinspektör 1880. Han var en nitisk och skicklig lärare och har 
säkerligen genom sina inspektionsresor betytt mycket för slöjdundervisningen i länet,
såväl i den egentliga folkskolan, vars slöjd också understöddes av slöjdkommittén till 
år 1932, som i den på 1870-talet inrättade särskilda slöjdskolorna. 

Kyrkoherde Anders Bernhard Skårman ägnade mycken tid åt slöjdundervisningen. 
Han var skicklig träsnidare och enligt muntliga uppgifter var han ofta närvarande vid 
slöjdlektionerna. Han var noga med att ej verktygen kommo bort och brukande ibland
slänga en tioöring på golvet, som eleverna skulle uppsöka innan de fingo gå hem. 
Fanns det verktyg bland spånen hittade man dem. Skårman hade en egen slöjdbänk,
högre än pojkarnas och den fanns kvar ännu när min far slutade som slöjdlärare i 
socknen år 1917.

Skårman får gratifikation som tack för sitt arbete

Kyrkoherde Skårman avled den 11 april 1888. Strax dessförinnan hade skolrådet 
tillstyrkt, att man beviljade honom en gratifikation på 500 kr för den möda han nedlagt
för slöjdskolan. Hans änka erhöll nu denna gåva, som togs ur slöjdskolefonden. Mot 
denna opponerade sig slöjdkommittén och fordrade en förklaring, vilken dock inte 
hann avgivas förrän ett år efter Skårmans död. Protokollet vid en extra kyrkostämma 
är rätt belysande för hur församlingen värnade om sin slöjdskola: ”Föredrogs 
slöjdkommitténs till skolrådet ställa skrifvelse af innevarande juli i hvilken skrifvelse 
infordrades förklaring över vid kyrkostämman den 31 maj sistlidet är fattade beslut att
ur slöjdskolefonden tilldela framlidne kyrkoherde Skårmans enka 500 krnor såsom 
ersättning för mångårig möda med slöjdskolan och förklarade stämman att, som i 
denna skrifvelse åberopande behållningen af 1738 kronor och 72 öre, i ifrågavarande
kassa vid 1887 års slut befintlig behållning, med afdraga vid 1876 års slut befintliga 
behållning av 306 kronor, till största delen uppkommit genom räntebesparingar och 
därigenom att slöjdskolan anordnats på ett sådant sätt synnerligen billigt och 
ändamålsenligt sätt, hvilket uteslutande varit kyrkoherde Skårmans förtjänst, 
stämman ansett sig berättigad af  dessa räntebesparingar tilldela honom de sagde 
500 kronor såsom ett erkännande för hans möda, det arbete och de uppoffringar han 
gjort för pastoratets slöjdskolor, och uttryckte stämman sin ödmjuka anhållan, det den
gjorda utgiften måtte af kommittén anses såsom ett för slöjdskolans ändamål 
disponerat belopp och alltså godkänna dess åtgärder samt fortfarande anvisa, för 
närvarande slöjdskola för gossar bestånd oundgängligt nödvändiga anslaget, 
trehundra kronor (300 kr) och anmodades skolrådet att, med afgifvande af denna 
förklaring, görs vördsam hemställan om undfåendet af nyssnämnda sedvanliga 
anslag. 



43

Slöjdskoleföreståndare

Till slöjdskoleföreståndare efter kyrkoherde Skårman blev greve Gilbert Hamilton på 
Hjälmsäter. Arvodet för denna syssla, 150 kr, återlämnades alltid till skolkassan. En 
bonde. J. Olsson i Hulegården innehade sysslan, möjligen ett år. Den siste 
slöjdskoleföreståndaren var folkskollärare Bejner. Denne avled i juni 1900.

Slöjdskolan flyttas, delas och nedlägges

Som vikarierande slöjdlärare efter Nilssons död 1906 anställdes min far, som började
sin tjänstgöring innan han fyllt 17 år. Han genomgick sommarens nämnda år Näss 
slöjdlärarseminarium och blev ordinarie slöjdlärare i Medelplana 1 jan 29107. Han 
avgick från sin befattning 1917, då slöjden inlades i folkskolelärarens uppdrag. Åren 
1914 - 1915 var slöjdundervisningen förlagd till Eriksbergs folkskola i ”Hökasstan”. 
Vårterminen blev den åter flyttad till den gamla lokalen, där folkskollärare vid kyrkolag
undervisade. Verktygen delades upp på två skolor. En del behölls i Medelplana och 
de övriga flyttades till Hellekis folkskola. Så småningom försvann allt intresse för den 
på sin tid högtstående slöjdundervisningen.. Sedan flera år tillbaka är den helt 
nedlagd. Verktygen och med dem kyrkoherde Skårmans bildhuggarbänk hade 
sålunda fyllt sin uppgift. 

Äldre människor i socknen talade med saknad om den nedlagda slöjdskolan och 
beklaga, att socknens barn i våra dagar inte få lära sig att hantera något verktyg 
under sin skoltid och därigenom gå miste om en för det dagliga livet synnerligen 
viktig undervisning och fostran.

Donationer som kommit skolan till godo

Förutom den förut omtalade Posseska fonden tillkom under mitten av 1800-talet 
ytterligare ett par donationer.

Bibliotek

För att sporra intresset för läsning av böcker av rent skönlitterärt slag skänkte löjtnant
von Arbin på Hellekis år 1850 150 Rdr. Rmt till bildande av ett ”Läsebibliotek”. 
Utlåningen vid detta tog genast sin början. Varje låntagare fick lämna 2 Sk. Banco i 
månaden, och denna avgift användes sedan till bibliotekets underhåll. Var biblioteket 
varit placerat har icke framgått av de handlingar, som jag kunnat ta del av. Under 
1890-talet och några år in på det nya århundradet fanns biblioteket i småskolan vid 
kyrkan. Det sköttes en tid av slöjdläraren i socknen. Även folk- och småskolans lärare
torde på olika tider haft hand om sockenbiblioteket.
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Arbinska fonden

Denna kom visserligen ej skolan till godo, men sockenmännens inställning visar hän 
på ökat intresse för ungdomens utbildning och därför har detta avsnitt tagits med

År 1858 kom ovannämnde löjtnant von Arbin med ytterligare en donation. Han ställde
två fartyg till disposition för Medelplana, Österplana och Fullösa socknar, med 
föreskrift, att dessa fartyg skulle säljas och försäljningssumman användas till en 
grundfond för en sjukvårdsinrättning jämte avlöning till läkare för de tre socknarna.

Socknemännen i Medelplana var emellertid inte något vidare tilltalade av von Arbins 
plan. I stället önskade de använda pengarna till upprättande av en ”Läroanstalt för 
det uppvexande släktet, förnämligast af qvinnokönet eller till en s.k. flickskola”. 
Fördelarna av en sjukvårdsinrättning skulle ju först senare generation komma i 
åtnjutande av, och nyttan av en sådan skulle bli ringa i jämförelse med nyttan av 
förbättrad undervisning för de uppväxande flickorna. Huruvda sockenmännen 
resonerade klokt eller ej kan ju diskuteras, men bestämmelserna om denna skola 
organisation visar, att de hade blicken öppen för vad som rörde sig i tiden.

Meningen, var att i denna anstalt flickor mellan tio och femton år skulle erhålla 
undervisning i sådana yrken, som de i framtiden kunde dra nytta av. Vid skolan skulle
finnas friplatser för lika många fattiga flickor från var och en av de tre socknarna, och 
under de tider av året skola var öppen skulle dessa flickor fritt underhåll, fri bostad 
och undervisning. 
Tyvärr kom dessa planer aldrig till  utförande, Medlen fördelades mellan de tre 
socknarna och avkastningen av dessa fonder, som har donators namn, går nu till det 
de ursprungligen avsågo, nämligen att bispringa obemedlade vid sjukhusvistelse.

Hårdska fonden

Jonas Hård, skänkte år 1860 en fond på 1000 Rdr. Rmt för ”fattige barns underhåll i 
Medelplana församlings Folkskola”. troligen hade Hård varit gårdfarihandlare. Han 
var känd för att vara sådan som namnet anger och dessutom både elak och snål. Det
berättas att han en vinter under en av sina färder sålde ”kålfrö” till bönder ute på 
slätten. När plantorna kom visade sig att det var åkersenap. Denna växt kallades 
däruppe för ”svinakål”.
När han donerade denna fond, som förresten utgjordes av skuldsedlar på olika 
sockenmän, började det pratas en hel del man och man emellan hur han fått 
pengarna.
Nu vet sägnen förtälja att Hård stulit dem för en dräng på Trolmen, som år 1837 var 
på väg till posten i Kållängen med 1000 Rdr. Drängen kom aldrig fram och alla spår 
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av honom var borta. - Vid sekelskiftet ansåg man ha funnit gåtans lösning. Ett par 
stenhuggare A Kull och Anders Åberg, hittade under schaktningsarbete nära 
”kyrkstigen” och cirka 400 meter från Hårds bostad, skelettet av en man, som torde 
varit död så lång tid. 

Skolväsendet under 1900-talet

Det arbete som under 1900-talet skett inom folkskolans område, har ju 
huvudsakligen varit en påbyggnad på den grund som lades under 1800-talet. Den 
sista stenen i denna grund lades i Medelplana i och med att man började anordna 
fortsättningsskolor. 

Fortsättningsskolor

År 1882 tillkom en sådan vid Medelplana folkskola och ett tiotal år senare tillkom en 
vid Hellekis. Dessa fortsättningsskolor har sedan pågått varje vinter under sex veckor
och ta vanligen sin början omedelbart efter nyår.

Eriksbergs skola bygges

Några år efter sekelskiftet visade det sig, att de först byggda skolorna blev för tränga.
Dessutom hade en omgruppering av befolkningen ägt rum, varigenom barntalet i den
egentliga byn blivit ganska ringa, men ökat i distriktets mellersta och norra delar. Så 
konstaterades på en kyrkostämma år 1906, att barnantalet i småskolan vid Hellekis 
var allt för stort för att kunna undervisas av en lärarinna. Man beslutade därför att 
uppföra en ny småskola i närheten av Trolmen och dit förflytta lärarinnan vid 
kyrkskolan, vilken då i den nya skolan skulle undervisa de barn, som besökte 
kyrkskolan samt en del av dem, kom undervisades i Hellekis småskolan. En 
byggnadsnämnd utsågs också, men denna måste rätt snart ha avsomnat, ty år 1911 
var ännu inget gjort för skolbygget. En ny kommitté tillsattes då, och till medlemmar i 
denna valdes patron J.F Ericsson, Råbäck, greve Sven Hamilton, Trolmen, direktör 
Stenbeck, Hellekis, byggmästare Janne Eriksson, Hagaberg och skolrådets v. 
ordförande dåvarande v. pastor i Medelplana, kommunister David Lindholm, Husaby. 
Skolkommittén var färdig med sitt förslag på vården 1912 och förelades då 
detsamma för kyrkostämman, som i oktober samma år beslutade låta uppföra ”en ny 
slöjd- och småskola” i Hökastan. Kostanden för denna skola skulle enligt det av 
kommittén uppgjorda kostnadsförslaget belöpa sig på 12 000 kronor, men senare 
beviljades ett tilläggsanslag på 1500 kronor. Skolan torde ha fått sitt namn såsom en 
honnör åt ledaren i byggnadsföretaget, patron J. F Ericsson på Råbäck, som på den 
tiden var socknens allt i allo. 
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Folkskola i Eriksberg

Eriksbergs nya skola invigdes i februari 1914 och togs sedan omedelbart i bruk för 
slöjd- och småskola. Två år härefter beslöt kyrkostämman, med anledning av ett 
förslag från folkskoleinspektören att en ny folkskola skulle inrättas i Eriksbergs norra 
skolsal. Undervisningen i denna folkskola började på nyåret 1917 med fröken Anna 
Jonsson som lärarinna. Samtidigt flyttades småskolan in i slöjdsalen och 
slöjdundervisningen förlades ånyo till kyrkoskolan.

Skyddsåtgärder för lärarinnorna i Hellekis

Lärarinnorna i de avsides liggande skolorna på landsbygden har kanske många 
gånger anledning att känna sig oroliga och för att de båda lärarinnorna i Hellekis 
skola, som ligger ganska ensligt, skulle ha något skydd mot eventuella inkräktare, 
beslöt stämman år 1917 att anordna en telefonledning från denna skola till 
Kärrgården . Ledningen skulle fungera på så sätt, att då ringning skedde från den 
ena platsen skulle det samtidigt signaleras på de båda andra. Dessutom skulle det 
finnas en automatisk ringanordning, så att om en ledning skadades, klockor ringde 
då på samtliga tre ställen. Huruvida denna skyddsanordning genomfördes har jag 
icke varit i tillfälle få besked om. 
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Heltidsläsning införes

Som framgår av reglementet för år 1883 hade man halvtidsläsning vid alla skolorna, 
och om de var ett till det yttersta utnyttjat passivt motstånd när församlingen ålades 
att genföra allmän folkundervisning på 1840-talet, så kan man knappast säga att 
motståndet var mindre när denna halvtidsläsning skulle avskaffas. 
Folkskoleinspektören hade ålagt församlingen att införa heltidsläsning redan 1918, 
då ju församlingen hade trenne folkskolor och lika många småskolor, nämligen 
Medelplana folkskola, Hellekis små- och folkskolan, Eriksberg små- och folkskolk 
samt Västerplana småskola. Sedan skolrådet efter en längre överläggning utformat 
ett svar, med delvis långsökt motivering, framlades detta på allmän kyrkostämma den
21 juli 1918. ”Församlingen var enhällig i sitt avslagsyrkande på inspektörens 
framställning. ” - ”Så gott som varenda arbetare, som hade barn i skolan, var 
närvarande vid stämman, och inte en enda ville ha ändrat skolformen”.

Den 27 oktober samma år tillstyrkte en enhällig kyrkostämma skolrådet s förslag till 
skrivelse till Domkapitlet med begäran om uppskov med heltidsläsningens införande 
till höstterminen 1920. Sedan uppskov medgivits överklagas Domkapitlets beslut och 
en ledamot i skolrådet utses att personligen hos eckliastikministern  framföra 
församlingens önskemål om varannandagläsningens bibehållande. Av allt att döma 
har samma person uppvaktat eckliastikministern två gånger. Av protokollen framgår 
ej klart när heltidsläsning infördes i församlingen, men enligt folkskollärare A. Larsson
i Medelplana uppgift skedde det från och med höstterminen 1920, alltså från det år 
Domkapitlet beviljat uppskov till. 

Nu gällande reglemente

Nu gällande reglemente för skolorna fastställdes av Skolöverstyrelsen den 2 juli 
1941. Det är i huvudsaklig överensstämmelse med ”Reglementsplan IV, i huvudsaklig
anslutning till K. Skolöverstyrelsens Planer och förebilder sidan 95-106 och 
anmärkningar sid 115-118 med smärre avvikelser”. I Kap. 11 § 5 säges att skolorna 
är anordnade enligt andra B-formen och i Kap. III att årliga undervisningstiden är 34 
4/7 veckor samt om växelledighet följande: ”Under läsåret åtnjuter första klassen 
ledighet från undervisningen onsdagar och andra klassen torsdagar, under tiden från 
och med den 15 november till och med den 31 mars åtnjuter tredje och fjärde 
klasserna ledighet från undervisningen onsdagar och femte och sjätteklassaren 
torsdagar. Här angiven ledighet åtnjutes endast de veckor, då undervisningen pågår 
sex dagar”.
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Skolkök och fortsättningsskola

När detta skrives föreligger förslag om reglementsändring för fortsättningsskolan, 
som är av allmän typ, så att flickorna i andra årskursen skall komma i åtnjutande av 
skolköksundervisning i 180 timmar.

Skolbarnen åtnjuta fri tandvård och på ålderdomshemmet finnes fri tillgång till 
bastubad.

Antalet skolpliktiga barn var vid början av läsåret 1942-1943 92 st.

Centralisering av skolorna

Sedan några år tillbaka har man strävat efter en centralisering av skolorna i distriktet.
Enligt ordförande i skolrådet, greve Edward Hamilton, föreligger följande förslag till 
centralisering. Förslaget är granskat av undervisningsrådet G. Björkman och 
folkskolinspektör Atterfors och har i princip vunnit deras gillande. Enligt detta skulle 
skolorna anordnas sålunda:

En småskola inrättas i nuvarande Medelplana folkskolan.
En småskolan inrättas i nuvarande småskollärarinnebostaden i Hellekis
En avdelning för klasserna 3 och 4 inrättas i Eriksbergs folkskolan
En avdelning för klasserna 5 och 6 i nybyggnad vid Eriksbergs folkskola
En avdelning för klass 7 inrätts i nuvarande Eriksbergs småskola
En lärarinnebostad bibehålles i nuvarande Eriksbergs kola
En lärare- och en lärarinnebostad nybygges vid Eriksberg
En slöjdsal anordnas i nuvarande småskolelärarbostad i Eriksberg
En gymnastiksal bygges ev. vid Eriksberg

Förutsättningen för att denna plan skall kunna realiseras är att vägen Trollen - 
Eriksberg - Hisingsgården iordningställes så att den blir framkomlig för biltrafik. Under
nuvarande kristid är detta naturligtvis omöjligt att genomföra men här som 
annorstädes sätter man sin tillit till en ljusare och bättre framtid.

Lärare i Medelplana till år 1942

1846-1880 Anders Gustaf Göransson född i Berg 18 nov. 1825 (se Medelplana 
folkskolas förste lärare)

1881-1882 J-E Johansson - vikarie
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1882-1900 Anders August Bejner. Inflyttade från Stockholm, ivrade mycket för 
sångundervisningen i skolan och samövade alla fyra klasserna en till 
varje lördag. Han var en lärare av den gamla stammen. Rottingen låg 
ständigt framme och var inte sällan i bruk. Innerst  var han nog ganska 
vek och kunde i sina kristendomslektioner gripa barnen helt. Han avled 
den 25 juni 1900, endast 50 år gammal. (Se artikel Ett skolminne).

1900-1908 David André. Kom till Medelplana - först som vikarie och blev ordinarie 1 
jan 1901. Han var född i Linköping och hade nog svårt att trivas i 
Medelplana. Under flera perioder hade han vikarie i sina tjänster för i
idkande av musikstudier. 

1909-1917 Justus Georg Nilsson. Valdes till ordinarie höst 1908 och tillträde 1 jan 
1909. Nilsson kom närmast från Valtorp, hen hade vuxit upp i St. 
Bjurum, där fadern var folkskollärare. Med Nilsson började en ny tid vid 
folkskolorna i socknen. Kunnig och entusiasmerande sångare stod 
skolsången synnerligen högt då. Skolresor hade inte förekommit. 
Nilsson gjorde varje år en lämngre skolresa, ex. till Göteborg, Varnhem, 
Omberg-Vadstena m.fl. platser. Resorna ekonomiserades mestadels 
genom skolfester, där barnen fingo utföra största delen av programmen. 
Under vintrarna gav han kurser i bokföring, räkning m.m. för ungdom och
under några år var han ledare för en mycket livaktig 
ungdomssammanslutning - Medelplana-Ungdomen. Denna hade idrott, 
lek, sång och föredrag i allmänbildande ämnen på sitt program. Nilsson 
flyttade den 1 juli 1917 till Vitsand i Värmland. 

1917-1919 A. Simonsson, folkskollärare, klockare och organist i Medelplana. Han är
numera kyrkoherde i Marstrand

1920-1948 Albin Larsson är sedan 1920 innehavare av samma tjänster. Vid hans 
tillträde infördes vardagsläsning i distriktet.

Artikel från Nya Lidköpings Tidningen NLT 1900 av Amles.

Ett skolminne

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

Några av flickorna passade på att gömma ringen, andra läste på sina läxor, då de 
slutat därmed slogs boken igen med en smäll. Sedan packa de med boken mot sina 
pannorm, läxan skulle då fastna bättre i huvudet på den, påstodo de.

Pojkarna drog fingerkrok, och att det var krafttag, syntes på deras ansikten, ty de 
vore röda som lingonmos. Och naturligtvis diskussion om vem som var den 
starkaste.

Plötsligt tystnad. Steg hördes. Dörren öppnades 
och lärare Bejner steg in i skolsalen. Hälsade god 
morgon. Alla barnen besvarade stående 
hälsningen. Läraren steg fram och upp på 
katedern, slog sig ner vid den lilla orgel, som var 
placerad där, och  började spela melodin till en 
psalm, och gemsamt sjöngo lärare och barn 
psalmen: ”Se, Jesus är ett tröstrikt namn”. Sedan 
följde morgonbön och en timmes 
kristendomsundervisning.

Nu gällde det att läsa felfritt utantill, samt besvara 
frågor rätt, ty annars träffades man av den där 
blicken över glasögonen från läraren, och den 
blicken kändes rätt så förkrossande för ett litet 
barnasinne. Frågor gavs och svaren kom rätt och 
rappt från barnen. Men så kom turen till Anton. Han
ställde sig upp för att svara, men som vanligt svek 

minnet honom, stod bara och såg i golvet med sluten mun. Blicken över glasögonen 
träffade Anton. Då började det för stackars Anton. Hans ögonlock började långsamt 
blinka, ökades allt fortare, allt efter som tårfloden trängde på. Ögonlocken klippte 
med blixtens hastighet, men det gick inte att  klippa av tårfloden, den vällde fram och 
ner för Antons kinder. Stackars Anton. Han rådde ju inte för att han var född med ett  
för kort minne. Timmen nalkas sitt slut. Läraren gav barnen hemläxa i biblisk historia, 
en mycket länge hemläxa än vanligt, tyckte barnen.
Så blev det rast, marsch ut till stoj och lek, men minuterna fly och klockan pinglar. In 
igen. 

En timmes räkning. Barnen adderade, multiplicerade och dividerade. Och så blev det
ett stort räknetal i hemläxa. Barnen tyckte att läraren var riktigt inställd på, att i dag ge
långa hemläxor. Så fortsatte rast och arbetstimme med innanläsning i folkskolans 
läsebok och geografi. Läraren talade förklarade och undervisade noggrant i allt. Till 



51

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

Skrivningen var nu slut. Det blev ett prasslande med skrivböckerna, som lades 
undan. Klockan ett slutbön. Skolarbetet för dagen var nu slut och lärare och barn tog 
farväl. Och barnen skingrades åt olika håll.

Nästa dag blev det skollov. Läraren var sjuk. Skollov tycket barnen om. De långa 
hemläxorna slapp man ju ifrån den dagen. Följande dag var läraren fortfarande sju. 
Nästa dag likadant. Barnen funderade, nu kanske läraren rent av glömde bort 
barnens hemläxor, det var ändå roligt att vara fri som en fågel. Men, så kom budet. 
Skollärare Bejner var död. 
Barnahjärtat fick ett stygn liksom av en tagg. Skolläraren död. Å, så förfärligt ledsamt,
vad betydde väl de inga hemläxor mot detta att läraren nu var bort för alltid. Om han 
bara hade fått leva, resonerade barnahjärtat. Några av barnen hade ju inte mer än 
någon månads skolgång kvar och nu skulle man få en ny lärare. Vd döden ändå var 
grym!
Men skollärare Bejner hade ju sagt att människorna genom döden gick till ett bättre, 
tryggare och ljusare land, och nu hade lärare själv fått gå in i det ljusa landet. Alltså 
bara frid och ro, suckade barnahjärtat.
Det ordnades med att skolbarnen skulle följa sin lärare på hans sista färd till 
Medelplana nya kyrkogård samt sjunga vid hans grav. Den som ordnade det hela och
ledde sången var en mager blek herre. Man sade att det var skollärare Kihl från 
Forshem. Begravningsdagen kom. Solen sken från en molnfri himmel, alla hade 
samlats vid sorgehuset. Jag minns ej om läraren hade några anhöriga, som var 
närvarande, men jag minns att skolbarnen skulle gå närmast lärarens bår. Barnen 
ställdes upp tre och tre, flickorna först, sedan pojkarna. Längst fram allra närmast 
båren var det tre flickor och den mellersta av dessa flickor var jag. Minns mycket väl 
att jag blev förvånad, då skollärare Kihl utsåg mig, fattigmansbarn, bli placerad bland 
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dem som skulle gå allra närmast båren. Sakta började så färden. Väl framkommen till
graven följde den vanliga ceremonin. Tal hölls och under skollärare Kihls ledning 
sjöng så skolbarnen sången: ”Ljuvt är att hamna efter färd på haven. Ljuvt är att 
famna lugnet uti graven. Huvudet luta, trötta ögat sluta. Slumrar i döden”. Så ett sista 
farväl. Och för barnens blickar var nu deras lärare gömd i jord och blommor. 

Posseska Lancasterskolan, Hellekis folkskola

1832-1867 Johan Hasselberg, född 1803 antagligen i Skövde, varifrån han flyttade 
till Medelplana först år 1854. Han var följaktligen lärare i socknen 
tjugotvå år innan han lät skriva sig där. Han avled 1870 i Medelplana

1867-1894 Emelie Lefvander-Edbäck. Gif med kamrer Edbäck

1891-1894 Elias Eriksson vikarie för fru Edbäck

1895-1899 Jenny Otilia Lundström

1900- Therese Ekeblad vikarie

1901-1907 Hanna Lind

1908-1912 Hulda Pettersson

1913-1916 Astrid Berner

1917-1919 Gurli Norrby

1919-1942 Hildegard Herthelius

Eriksbergs Folkskola

1917-1922 Anna Jonsson

1923-1924 Elisabeth Ringström

1924-1934 Rut Nilsson, har vikarierat vid skolan senare

1936-1939 Nils Erik Häggblom

1939-1940 Sven Stenberg
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Skolan stängd from höstterminen 1940. Barnen fördelade på Hellekis och 
Medelplana folkskolor

Småskollärare inom Medelplana skoldistrikt

1869- Greta Kajsa Karlsdotter från Djurgårdstorp (Hellekis) tjänstgjorde i norra 
delen av  skoldistriktet.

1869- Ynglingen Karl Olof Hagström från Beväringen, Västerplana. Södra 
delen av distriktet

1870- Maria Göransson, dotter till folkskollärare Göransson. Södra delen

1874-1916 Maria Larsson, född 1855 i Medelplana. Västerplana 1874-1896 och 
1913. Hellekis 1896-1911

1876-1887 Hilma Blomqvist. Född i Källby 1857. Gift 1887 med hemmanssägare 
och stenhuggare Anders Kull i Dalagården.

1887-1898 Amanda Svensson tjänstgjorde i Kyrkskolan. Var ej skriven i socknen. 
Gift med kopparslagaremästare Ekström

1887-1898 Anna Ekman Västerplana småskola 1896-1911. Hellekis 1911-1931. 
Tjänstledig 1930.

1899-1940 Anna Holmén från St. Bjurum. Kyrkskolan 
1899- 913 Eriksbergs skola 1914-1940.

1917- Majna Bergström, född Skånings Åsaka. Västerplana skola

1930-1935 Hanna Kristina Nordström Hellekis skola

1940 Tyra Charlotta Holger. Eriksberg 1941. Hellekis från 1 juli 1941

Källor:
Sockenstämmoprotokoll från år 1747
Skolstyrelse- skolråds- kyrkoråds- och visitationsprotokoll
P.E Lindskog: Försök till en kort beskrivning om Skara stift. 
Warhoms Herdaminnen från Skara Stift
”Från husflit till skolslöjd”, en sammanfattning ur landstingsprotokoll från år 1875 ang. anslag till slöjdundervisningens 
befrämjande i Skaraborgs län.
Muntliga uppgifter från slöjdlärare Gustav Andersson och flera gamla sockenbor
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Skolbarnens hälsningssång till Drottning Lovisa (gm Karl XV) vid hennes 
besök i em folkskola å Kinnekulle

Välkommen hälsas du så hjärtligt av oss små!
Välkommen från de Norska fjäll
Till Kinnekulles enkla tjäll
: Därän, därän, en blomma finns igen:.

Och vänskap är det namn, som denna blomman bär.
Hon väcker än vid Vänerns strand
Och räckes dig med barnslig hand.
:O, må, du rätt förså oss må!:

Visst kan det vara djärvt att hälsa dig så här,
Men barnen ha sitt fria väl
I hydda som i kungasal, 
:Så har, så har vi lärt av mor och far:.

Farväl, o, Drottning minns! Snart gick vår enkla sång
Och hälsa hem till landets Far
Att han vårt unga hjärta har.
:Farväl, varväl! Gud skydde dig så väl!:
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