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Intill vägkanten norr om Gästgivaregården eller Skattegården ligger Västerplana 
gamla kyrkokälla och bykälla. Den låg nära intill vägen, så att vägfarande kunde 
utnyttja den. Den gamla benämningen som fortfarande lever kvar är ”Göta brunn”. 
Namnet Göta kan beteckna göter i pluralis genitiv och översättas sålunda ”Göternas 
brunn eller källa” men det som ligger närmast är att det är fråga om ett kvinnonamn 
Göta och betyder ”Götas brunn”. Namnet är i varje fall av mycket gammalt datum.

När vägen genom Västerplana by breddades för en del år sedan kom Göta brunn att 
ändras något men den finns ännu. Den betraktas som ”fornminne” och fick inte 
förstöras. Nedanför källan är det ofta mycket vatten på marken och källan håller 
fortfarande.

Gamla Västerplana-bor berättar,  att förr utgjorde Göta brunn den enda 
vattentillgången man hade för många hushåll. Visserligen finns andra vattenkällor 
men ingen så bra som Göta brunn. De som bodde norr om källan intill landsvägen 
tog sitt vatten i källan.

Äldre personer berättar ännu i dag om en drunkningsolycka i Göta brunn vid 
sekelskiftet 1900. Jag har sökt igenom Dödboken för Västerplana och för år 1898 
står det följande: ”Hanna Maria Elisabet, dotter till arbetaren Anders Gustaf 
Johansson och hans hustru Anna Kajsa Johansdotter från Limugnsbacken, född 25/5
1888 död 6/2 1898 begravd 13/2 1898 Som dödsorsak står antecknat: ”Drunknad i 
brunnen” Med brunnen avses Göta brunn i Västerplana. Den tioåriga flickan gick en 
vinterdag till källan i byn, Göta brunn, för att hämta vatten till hushållet. Då hon böjde 
sig ned för att ta vatten, var det mycket is och snö vid kanterna av källan. Flickan föll 
ned i källan med huvudet före och kunde inte ta sig upp själv. Nar man kom för att 
hjälpa henne upp, var hon drunknad.

Alldeles intill Göta brunn låg Västerplana fattigstuga. Flera äldre personer kommer 
ihåg huset och även de som bodde där. Intill Göta brunn och fattigstugan var 
landsvägen ganska bred, så att man kunde rasta där med olika skjutsar. Vägen 
gjorde också en krök just vid Göta brunn.

Vi vet tyvärr inte vem namnet Göta syftar på men källan tillhörde byn och har ständigt
använts, innan man fick egna brunnar. Det ansågs, att det fanns en källåder från 
Sprängestan i Medelplana till Göta brunn och därför sinade brunnen aldrig. 
Sprängestan var vattenreservoar för källan.


