
Om 

Enligt 1842 års folkskolestadga skulle i varje församling finnas minst en helst fast skola med 
vederbörligen godkänd lärare. På sina håll skulle det visa sig ta årtionden, innan denna 
målsättning blev förverkligad. 
I Österplana församling hölls sockenstämma den 15 januari 1843, då man beslöt att för 63 Rdr 
Rmt inköpa en gammal byggnad i Gammelbodarna att efter ombyggnad användas som 
skolbyggnad. Tillskott av nytt virke torde komma att behövas vid ombyggnaden. Antalet stockar 
kunde dock ej fastställas förrän en ritning till det nya skolhuset förelåg. Greve H. D Hamilton på 
Hönsäter åtog sig att uppgöra en dylik ritning och lämna förslag till det nya timmer, som behövde 
tillsläppas, vilket skulle så snart som möjligt föredragas till församlingens granskning. 
För att finansiera skolbygget beslöt stämman att varje oförmedlat mantal skulle tillskjuta 2 Rdr 
Banco. Icke jordbrukare skulle lämna ett frivilligt bidrag av minst 8 skilling Banco per matlag. 
Undantag skulle dock göras för de, som på grund av fattigdom voro ur stånd att lämna något 
bidrag. 
De sålunda sammanskjutna medlen skulle uppbäras av sexmannen inom varje rote. Denne skulle 
också upprätta listor, där vars och ens bidrag noga skulle upptecknas, för att sedan kunna 
kungöras från predikstolen efter verkställd insamling. 
Vid det i juni samma år fastställda laga skiftet i Österplana by undantogs ett markområde till 
skoltomt. Denna var belägen nedanför kyrkbacken vid gamla kyrkan på landsvägens södra sida. 
Skrädningen av det nya timret uppdrogs åt f.d. soldaten Jonas Öst på torpet Jonsberg. Han blev 
färdig med detta arbete på sommaren 1844. På sockenstämma den 5 september s.å bestämdes 
att skolan skulle uppföras av byggmästare Storm från Nabbenäs. Han begärde 100 Rdr Banco för 
uppförandet av ett skolhus av 30 alnars längd och 15 alnars bredd med nödig indelning av skolsal 
och rum för skolläraren. Rummens höjd i skolhuset bestämdes till 5 alnar invändigt. 
Murningsarbetet utfördes av murarmästare Petter Sälle i Forshem. Denne var även 
häradstjänare, som uppbar sin lön i natura från bönderna. Härvidlag uppstod svårigheter i 
synnerhet som alla ej hade klart för sig huru mycket de hade att lämna till Sälle. Därför begärde 
Sälle och fick även genom utslag i landskansliet den 25 augusti 1860 lönen omvandlad i 
penningar med 50 öre från varje helt hemman och för mindre i proportion därtill. Lönen skulle 
debiteras och uppbäras av uppbördsförvaltningen i Skara fögderi mot en avgift av 12 öre för helt 
hemman. 
Skolan var gemensam för Österplana och Kestads socknar, vilket framgår av följande resolution: 
”Enär Kestad kyrka nyligen undergått en betydlig reparation, hade Kestads annexförsamling en 
behållning av 1 781 Rdr 45 sk 5 rst anhöll A. Frimansson (kyrkoherde) att Kestad finge låna 333 
Rdr 16 sk av kyrkokassans medel mot förbindelse att denna summa till kyrkan återbetala, om i en 
framtid därav göres behov för att kunna med Österplana församling uppbygga en gemensam 
folkskola. 
Bifalles i Stockholms Slott 27 augusti 1845”. 

Skolhuset blev färdigt i juni 1848 efter att ha pågått i nära fyra år. Vi ha ganska utförligt redogjort 
för detta första skolbygge i Österplana. Skildringen vill ge en bild av förhållandena på 1840-talet, 
vilka i alla avseende bjärt voro okända begrepp på den tiden och arbetskostnaderna en blygsam 
del av byggnadskostnaderna. 
Undervisningen i den nya skolan kom igång först året därpå, då år 1847 den första läraren 
anställdes. Han hette L. F. Wahlstedt. Första året undervisade han endast en månad och uppbar 
i lön 22.10.8 Rdr. 
Vid sockenstämma den 20 mars 1853 anhöll folkskollärare L. F. Wahlstedt att få avflytta i slutet 
av månaden och tillträda befattningen som lärare i Fullösa och Vedum. Detta beviljades, då 
Wahlstedt förklarade sig villig att på samma sätt som förut förfara med barnens läxläsning intill 
den 1 maj. Det bestämdes att hans lön skulle utgå till den 1 maj 1853. 
Den 22 maj blev skollärare Johan August Essén av sockenstämman enhälligt vald till lärare i 
Österplana, trots att han blivit uppsatt i 2:dra förslagsrummet. Förmodligen hängde detta samman 
med förslag om att förena lärare och klockaretjänsterna. Detta förslag skulle nu uppskjutas till 
nästa gång läraretjänsten blev ledig. Att detta skulle dröja i nästan 50 år var det nog då ingen 
som kunde tänka sig. Frågan blev dessförinnan aktuell i och med att den nybyggda kyrkan i 
Österplana år 1879 fick en kyrkorgel. 



Den 31 maj 1879 beslöt en kyrkostämma med Österplana pastorat efter granskning och 
kodkännande av ansökningshandlingarna att antaga skollärare J. A. Essén till 
organistbefattningen tillsvidare med avlöning av 75 kronor per år. 
I sammanhang härmed beslutades att för gällande av denna avlöning, skulle 10 öre uttaxeras av 
varje mantalsskriven person, som betalar kommunalutskylder och vad som sedan möjligen brister 
utgå efter åsatt kyrktal. Klockare A. Grönkvist åtog sig att utan ersättning jämte sin nuvarande 
befattning sköta orgeltramparesysslan. 
Då J. A. Essén den 22 maj 853 valdes till lärare, beslöts samtidigt att skolhuset skulle repareras. 
Stenfoten behövde kilas och rappas samt byggnaden rödfärgas. Inomhus behövde rappningen 
lagas och boningsrummens väggar antingen målas eller tapetseras. 
Skolläraren Essén var född den 22 mars 1830 och var således när han den 1 juni 1853 tillträdde 
tjänsten som lärare i Österplana, endast 23 år gammal. En lärare på den tiden hade att kämpa 
med många svårigheter ej minst av ekonomisk art. Som lön fick han uppbära merparten i form av 
årlig avgift för varje barn som begagnade folkskolan. Det fanns inga bestämmelser angående 
denna avgifts storlek, varför läraren före år 1876 var så gott som utlämnad åt föräldrarnas 
godtycke. Sistnämnda år bestämdes genom en kunglig kungörelse avgiften till högst 50 öre per 
barn, så nu fick man åtminstone något att gå efter. Sålunda uppbar Essén år 1874 en årslön av kr 
50, vartill kom 76 kronor för vedbrand och 70 kronor till kofoder. År 1876 höjdes lönen med 100 
kronor. År 1879 tillkom så organistlönen med 75 kronor och två år senare höjdes ersättning för 
vedbrand med 24 kronor till jämt 100 kronor. Hans totala årsinkomst var därmed 770 kronor för 
lärare- och organisttjänsten sammantagna. Essén hade 5 barn, 1 son och 4 döttrar, av de 
sistnämnda var 2 tvillingar. Alla barnen fick studera och blevo lärare. Studiebidrag eller studielån 
fanns ej. Man undrar därför med rätta, hur en familjeförsörjarre med så stor försörjningsbörda 
kunde klara sig på ovannämnda årsinkomst. – Men kanske en lärare ändå inte hade det sämre 
än många andra församlingsbor i en fattig församling. I ett sockenstämmoprotokoll av år 1864 
läsa vi följande från en ansökan om statsbidrag för skolväsendet: ”år 1864 hade pastoratet 26 3/6 
förmedlade mantal och en befolkning av 1 107 personer fördelade på 225 matlag, därav 
hemmansägare 37, brukare av andras hemman 14 , mindre lägenhetsägare 17 samt återstoden 
157, torpare soldater, statfolk, backstugu- och inhyseshjon. Av dessa 26 3/6 mantal ligga 17 7/8 
på Kinnekulles östra bergplatå med en befolkning av 932 personer, vilka med få undantag hava 
en knapp bärgning. Hemmanens jord är i allmänhet grund på helleberget och där den har något 
djup av svagare beskaffenhet och ringa växtkraft, vadan den ofta särdeles under torra år, är 
utsatt för svår missväxt. Den obesuttna befolkningen har visserligen den för orten lyckliga 
utvägen att genom telgstenshuggning bereda sig en tarvlig bärning, men även denna näringsgren 
är underkastad mycken växling. Av sådan anledning våga Pastoratsboerna underdånigast inför 
Kongl. Maj:t framlägga dessa förhållanden samt ill lättnad vid utgörande av pastoratets dryga 
utgifter i och för skolans underdånigast anhålla, att Kongl. Maj:t täcktes i nåder av anslaget till 
medellösa församlingar meddela denna Österplana församling något lämpligt understöd, varom 
kyrkostämmans ordförande anmodades till Kongl. Maj:t avgiva underdånig ansökan”. 
Ovanstående ger en talande bild av den fattigdom, som på den tiden var allmänt rådande i 
Österplana församling. Här kom lärare Essén att verka hela sitt liv och utföra en betydelsefull 
lärargärning. Det var säkert inget lätt arbete att undervisa fyra folkskoleklasser samtidigt 
skolklasserna voro stora. År 1879 var barnantalet i Österplana skoldistrikt 142 st, inberäknat två 
småskoleklasser. Av utrymmesskäl hade varannandagsläsning måst tillgripas. Detta år föreslog 
därför skolrådet följande ändring av skolgången i folkskolan. Översta avdelningen skulle bevista 
skolan 5 dagar i veckan och den högre en dag. Därmed trodde sig skolrådet vinna en jämnare 
skolgång. 
Essén ansågs vara en fordrande lärare och kanske just därför ej alltid älskad av alla. Under de 
senare åren som lärare var han rätt ofta sjuk. Då kom emellertid sonen Probus hem och 
undervisade i faderns ställe. Även för en lärare tar åldern ut sin rätt- Detta belyses på ett närmast 
tragiskt sätt i ett skolrådsprotokoll dagen innan Essén fyllde 65 år. Vid detta sammanträde voro 
enligt ingressen till protokollet samtliga skollärarna närvarande utom lärarinnan Agnes 
Johansson, som ännu ej anlänt till pastoratet. En av de första frågorna berörde nyttan av 
fortsättningsskolor vid folkskolorna i Österplana och Hönsäter. Frågan uppsköts tills vidare men 
man kan nästa läsa mellan raderna att diskussionens vågor gått höga. – Därefter anmälde Essén 
att han redan förra året tänkt göra en insamling inom distriktet till inköp av en nationsflagga vid 
Österplana folkskola. Denna tanke hade nu förverkligats, för vilket skolrådet tackade honom även 



som förvaltare Stenbeck, som härtill skänkt den prydliga flaggstången. Skolrådssammanträdet 
avslutades enligt följande paragraf: 

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

Visserligen uttryckte man sig kärvare förr i världen i såväl tal som skrift. Därför har eftervärlden 
inte lätt att på rätt sätt tolka tankarna bakom orden, när man läser ovanstående. Men borde inte 
Essén förskonats från att få höra, och sedan dessutom få till kommande generationer bevarat ett 
skolrådsutlåtande som detta? –Det är sannerligen inte lätt att vara lärare. 
Folkskollärare Essén kom emellertid att verka ytterligare fem år som lärare i Österplana och 
slutade sin tjänst med utgången av 1899. Drygt ett år senare var han död, utsliten i 
skolundervisningens tjänst, 71 år gammal. Han efterlämnande, som tidigare nämnts, fem barn: 
sonen Ernst Probus, född 16 april 1859, samt döttrarna Lydiga Susanna, född 11 februari 1862, 
Thora Agneta, född 21 januari 1865 samt tvillingarna Sara Hildur och Signe Lovisa, födda 20 
oktober 1878. 
Som efterträdare till folkskollärare Essén valdes på kyrkostämman den 25 juni 1900 
folkskolläraren Anders Gustaf Sjögren. född i Händene 1874, till organist, kantor, folkskollärare 
och klockaretjänsterna i Österplana. 
Under slutet av 1800-talet började man fundera på att uppföra en ny skolbyggnad i Österplana. 
Ett växande barnantal gjorde att den gamla skolbyggnaden ej längre kunde anses fylla de krav, 
som rimligen borde ställas på såväl lärosal som lärarebostad, den var alldeles för liten och även 
av åldern helt försliten. Dessutom hade småskolan under 25 år ej haft egen skollokal utan varit 
inhyrd i ett vanligt boningsrum. Man ansåg därför med rätta, att ett nytt skolhus borde byggas. 
Denna byggnad skulle inrymma tvenne skolsalar, en för folkskolan och en för småskolan, jämte 
avklädningsrum, vidare slöjdsal samt i vinkelbyggnad bostad för folkskollärare och ett rum för 
småskolelärarinnan. Byggnaden skulle uppföras av skiffertegel, som tillverkades av 
cementfabriken i Hönsäter. Skolbyggnaden skulle vara gemensam för Österplana och Kestad 
socknar. 
Men nu, liksom när det gällde att på 1870-talet bygga en gemensam kyrka för de båda 
socknarna, uppstod vissa skiljeaktiga meningar rörande skolbyggnaden. Det gick till och med så 
lång, att en kyrkostämma med Kestads församling den 6 augusti 1900 beslöt att själva redan 
samma höst lägga grunden till nytt folkskolehus å socknens allmänning väster om vägen till 
Storegården mitt emot lägenheten Backaborg. Byggnaden skulle uppföras av timmer. Till 
byggnadsnämnd utsågs Emil Johansson i Gräppagården, Malkolm Johansson i Storegården 
samt August Andersson i Kestadstorp. 
Efter närmar besinning kom man även denna gång till resultatet, att det skulle bli billigare för 
socknen att gå samman med Österplana och bygga en gemensam skolbyggnad där. 
Den nya skolan uppfördes 1901-02 av byggmästarna L. E. Eliasson och K. J. Pettersson från 
Mariestad enligt noggrann arbetsbeskrivning, som fortfarande finns bevarad i kyrkoarkivet i 
Hönsäters prästgård. Kostnaden var i komplett skick inklusive tapetsering och målning 12 700 
kronor. Byggnadskommittén för skolhusbyggnaden utgjordes av ingenjör Otto Hillfors, Hönsäter, 
patron Th. Witte, Malma gård, lantbrukarna L. M. Persson och P. J. Persson, Örnekulla, samt 
som kommitténs ordförande direktör Axel Stenbeck, Hönsäter. Från kyrkoherde Svante Hammar 
hade till kommittén inkommit uppgifter om antalet skolbarn 1899, nämligen 68 folkskolebarn och 
26 småskolebarn. Kommittén beslöt därför att skolsalarna skulle byggas av den storlek, som förut 
föreslagits enligt de vid senaste kyrkostämman företedda ritningarna. – Tydligen hade farhågor 
framförts att skolsalarna komme att bli för små. 

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



Byggnadskommittén hade även föranstaltat om anskaffandet av ritning och arbetsbeskrivning för 
en uthusbyggnad till skolan. Byggnaden skulle uppföras av restvirke och bräder istället för tegel, 
som först var tänkt. Den skulle inrymma: brygghus, kolbod, svinstia och pissoar samt avträden. 
Svinstian skulle dock muras 7 fot av Hönsäterstegel och cementeras invändigt 3 fot från golvet 
räknat. Som golv skulle används kanthuggen kalksten. Huset skulle rödmålas, dörrar och fönster 
samt vind och fjäderbräder oljemålas. Byggmästare J. P. Sandell åtog sig att uppföra 
uthusbyggnaden, tillsläppa all material utom brygghuspanna och lucka, för en kostnad av 1 600 
kronor för avsyning den 1 augusti 1902. 
Då skolundervisningen för höstterminen 1902 flyttats över till det nybyggda skolhuset, utlystes 
offentlig auktion till den 29 augusti det året på det gamla skolhuset med tillhörande uthus och 
tomtmark. Köparen blev skräddaren Carl August Andersson från Skattegården i Öttum. Han 
avgav det högsta anbudet för lägenheten i dess helhet 1500 kronor. 

Småskolan i Österplana 

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

”Inläsningen undervisas församlingens barn dels av klockaren dels och i synnerhet av en till detta 
göromål skicklig man Magnus Holmgren, som ehuru icke inom denna församling boende, likväl 
på egna kyrkoherdens föranstaltande vissa tider sig här uppehåller och informerar ungdomen. 
Härvid tillkännagives även det herr kyrkoherden brukar till sig taga församlingens både yngre och 
äldre barn att själv dem undervisa och tidigt hos dem inpränta tycke för och begrepp uti 
Kristendomen, över vilken herr kyrkoherden nit för Guds sak och ömhet för barnens väl Herr 
prosten förklarade hjärtligaste fägnad och nöjd samt uppmuntrade föräldrarna till tacksamhet och 
ungdomen att med vördnad och flit gagna så goda tillfällen”. 
Den visiterande kontraktsprosten var kyrkoherden i Husaby doktor Daniel Norén och den 
kyrkoherde, som visiterades, var sedermera kontraktsprosten Gustaf Siggelkow. Den 
sistnämndes intresse för barnundervisning bekräftas ytterligare genom de donationer han den 19 
november 1819 lämnade till Österplana och Kestads församlingar å respektive å B:co Rmt 44.2.4 
och B:co Rmt 22.10.8, vilkas avkastningar skulle användas ”till fattige barns undervisning i 
läsande och vår Christeliga Läras fattande”. 
Vid kyrkostämma den 4 februari 1872 voro både Österplana och Kestads församlingar överens 
om att en småskola borde finnas inom pastoratet. Men Kestads församlings medlemmar fordrade 
att undervisningen skulle ske tre dagar inom Kestads församling. Österplana församlings 
medlemmar ansågo att detta på grund av folkmängdsförhållandet skulle bli orättvist gentemot 
Österplana och ville därför ej gå med på detta krav. Följden blev att kyrkostämman beslöt att 
ingen småskola skulle upprättas i distriktet. 
Consistorium i Skara förklarade emellertid att en småskola skulle upprättas inom Österplana 
församling enligt folkskoleinspektörens yrkande. Församlingarna skulle bestämma över 
verksamheten inom båda socknarna. Häröver ville socknarna besvära sig enligt protokoll 29 maj 
1872, vilket emellertid ej ledde till någon ändring. 
Av lärare i småskolan fordrades på den tiden ej någon särskild utbildning. Vem som helst kunde 
antagas till småskolelärare, som bara vederbörande ansågs ha viss fallenhet för yrket. Så blev 
Sara Larsdotter från Skogsbacken antagen som småskollärarinna, Lönen fastställdes 1873 till 
150 kronor per år, varav församlingen erhöll hälften i statsbidrag. Skollokalen förhyrdes i 
Österplana Skattegården för en hyra av 30 kronor. 
I maj 1874 erhöll Sara Larsdotter ledighet för att genomgå Skara Småbarnsskollärarinne-
seminarium och som lärarinna för höstterminen antogs hemmadottern Kristina Pettersdotter från 
Sätran. 
För 1875 höjdes lärarinnelönen till 200 kronor per år. Samtidigt höjdes folkskollärarens lön från 
500 kronor till 600 kronor per år. Hälften beräknades erhållas i statsbidrag. 
För år 1875 antogs som lärarinna Emma Svensdotter från Ränneagården i Kestad. Då Johannes 
Jonsson i Skattegården lovat att även för detta år upplåta rum för småskolan, uppdrogs det åt Per 
Johansson i Lockgården att träffa uppgörelsen därom. 
Nästa år 1876 återkom Sara Larsdotter efter avlagd småskollärarinneexamen I januari 1879 
beslöt skolrådet tilldela henne en löneförhöjning med 25 kronor till husrum och vedbrand, då hon 



genom detta tillskott fick en lika stor summa av statsmedel- För 1880 höjdes hennes årslön till 
300 kronor jämte ersättning för husrum och vedbrand. 
Sedan Sara Larsdotter sökt och fått beviljat entledigande från sin tjänst vid Österplana småskola 
till följd av förestående giftermål med Anders Gustaf Andersson Helledal, Skagen, antogs med 
början den 1 mars 1889 i hennes ställe utexaminerade småskollärarinnan Agnes Maria 
Johansson. Hon fick en årslön av 300 kronor. Först den 15 maj 1919 blev hon enligt 21 § 
folkskolestadgan ordinarie småskollärarinna. 
Under de sista åren av 1800-talet fram till dess den nya skolbyggnaden i Österplana blev färdigt 
1902 förhyrdes en stuga vid Törnsäter Sörgåren 1:4, som då ägdes av Gustaf Jansson och hans 
hustru Anna Kajsa, föräldrar till den senare ägaren Edvard Gustafsson och hans trenne systrar. 
Den stuga, som användes som småskola, finns ännu kvar vid gården, som nu äges av Lennart 
Bengtsson från Västerplana. 

 


