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Grundskollärarutbildningen 1-7 
 
 
Lördagen den 10 augusti år 1850. Från Lars Arfidsgården i Broby, i närheten av Källby, hörs det gälla 
barnskrik. Ut på gården rusar ”jordegumman” och meddelar bonden Anders Ekholm att hans fru Sofia 
nedkommit med ett litet flickebarn. En liten flicka som senare döps till Sofia Lovisa (Soffi).  
 
Åren går och Soffi, som nu unga fröken Ekholm kallas, blir allt äldre och vackrare. En dag kommer 
unge herr Per Alfred Lundberg på besök hem till makarna Anders och Sofia Ekholm på Lars 
Arfidsgården för att anhålla om unga fröken Soffis hand. Denna önskan vilken beviljas och godkännes 
resulterar sedan till äktenskap mellan de tu år 1876. 
 
Nu kommer detta nygifta par åkande med häst och vagn längs landsvägen mellan Husaby och 
Västerplana. På vagnsflaket står det två stolar, ett klaffbord och en utdragssoffa vilket alltsammans är 
tillverkat i ek. Tittar man i soffan ligger där två halmmadrasser, två tjocka filtar, två kuddar och fyra 
hemvävda lakan. Bakom bordet står en alldeles nytillverkad gungstol samt Alfreds väl använda 
hyvelbänk. På denna ligger det ett väggur väl invirad i en gammal trasig filt. Två koffertar har sin plats 
längst fram på flaket. En utav dessa innehåller bl. a Soffits knäppkängor, finklänning, förkläden och 
kyrkosjal. Alfreds finrock – väst och byxor samt hans knäppkängor, vita skjortor och stärkta löskragar 
ligger också här. I botten på den andra kofferten ligger hyvlar, hammare, sågar, stämjärn, tänger samt 
en stor låda spik. Ovanpå alla dessa verktyg är Soffis alla husgeråd placerade såsom tallrikar, bestick, 
karotter, slevar, bakdon, vattenskopa, järngrytor, kopparkastruller och kaffekittel. Högst upp i två 
zinkhinkar finns två fotogenlampor förvarade. Kommoden med tillhörande potta och tvättfat hr sin plats 
längst fram på flaket. Här står också Soffis brudkista fullpackad med virkade dukar, broderade 
gardiner, vävda linne handdukar, knypplade spetsar och ännu fler hemvävda lakan och kuddvar. 
 
Då de närmar sig Västerplana by kör de förbi ett utav dess tre stenhuggerierna. Bakom detta huggeri 
döljer sig själva brottet. Några utav arbetarna stannar upp si sitt knackande och tittar nyfiket upp mot 
flyttekipaget. ”Dä ä no di nue, di sôm sa flôtta in i Skattegårn”, säger en man. Väl framme i 
Västerplana tar de till höger på landsvägen som går rätt genom byn. Efter att ha passerat några 
gårdar, ligger nu på vänster sida deras första gemensamma hem – Skattegården. Att hela flyttlasset är 
täckt med ett tjockt lager damm efter den nio kilometer långa färden på dammiga och gropiga vägar 
bryr inte det nygifta paret sig om. De (och framförallt hästen) tycker det känns väldigt skönt att äntligen 
ha nått sitt mål. 
 
Här i den fattiga jordbruksbyn Västerplana med 164 män och 168 kvinnor (änkor och änkemän ej 
medräknande) bestämmer sig nu Alfred och Soffi Lundberg. 
 
Alfred försörjer sig och sin fru genom att utföra diverse snickeriarbeten till socknens och 
grannsocknarnas befolkning. Ofta rör det sig om tillverkning av stolar, bord eller något skåp. Men även 
jordbruksredskap och hushållsredskap tillverkar denne händige man. Eftersom han anses vara mycket 
noggrann och skicklig inom sitt yrke får han ibland den stora äran att utföra beställningsjobb till någon 
utav grevarna eller grevinnorna på Blombergs-, Hjelmsäters-, Råbäcks- och Tromens gods. Här 
brukar det då vara tal om lite finare möbler såsom t.ex. chiffonjéer, golv- och väggur, canapéer, bord 
av olika de slag och även soffgrupper. 
För Soffis del består den första tiden av att sköta hemmet som bl.a. innebär att städa, laga mat, hämta 
in vatten från brunnen, stoppa sin makes strumpor samt att i största allmänhet vara sin man till lats. 
 
Ibland kommer byns knalle Lars-Petter hem till Lundbergs. ”Knael i Ru”, som han kallas, går omkring 
med dels sin s.k. ”bindel” dels sin ”låda”. Bindeln som är ett stort tygstycke där han förvarar sin a varor 
knyter han tillsammans hörnen så att det hela blir ett stort knyte som han bär på ryggen. I lådan vilken 
är ungefär som en kappsäck förvarar han alla sina småsaker som är till försäljning. Här finns det bl.a. 
tvålar, kammar, nålar, rakknivar och näsdukar. 
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Några gånger under året kommer också den glade knallen ”Andersson från Essunga” och hälsar på i 
Västerplana. Då han är en väldigt pratsam person och snappar upp det mesta fungerar han som en 
slags nyhetsspridare från bygd till bygd. Han är alltid lika välkommen var han än kommer oavsett om 
man har råd att handla eller inte. 
 
Eftersom målsmanskapet sedan år 1864 är flyttat från staten till kvinnans make ger nu herr Lundberg 
sin fru tillåtelse att börja baka bröd till försäljning. 
Efterfrågan på Soffis 2-öres brödkakor blir så stora att hon blir tvungen att vara uppe på nätterna och 
baka för att kunna göra kunderna nöjda. 
 
På andra sidan landsvägen ifrån Skattegården sett ligger byn kyrka. Då denna kyrka som delvis 
härstammar från 1100 talet har gudstjänst endast en gång per år (antingen påsk eller pingst) måste 
herr och fru Lundberg och alla andra byns invånare varje söndag gå eller åka med häst och vagn den 
2,5 km långa vägen till Medelplana kyrka. 
 
Här i kyrkan har i varje gård sina bestämda bänkrader samt att männen och kvinnorna är åtskilda. 
Uppe ifrån predikstolen har kyrkoherde Skårman fullständig överblick och kontroll över sin ”stora 
familj”. (Före år 1841 riskerade den som inte besökte gudstjänsten tre söndagar i rad att få sitta i 
”stocken” nästkommande söndag, till allas beskådan). Prästens uppgift består inte bara utav att sprida 
Guds ord utan han skall dessutom vara socknens själavårdare, kulturbärare och folkbokförare. Det 
ligger också på hans lott att se till att hans ”familjemedlemmar” uppför sig ordentligt och dessutom lär 
sig att läsa och skriva. Kyrkoherden anses mer eller mindre vara kung Oskars II:s förlängda arm. 
 
Landsvägen till och från Medelplana går rätt genom Västerplana jordbruksby. Utefter denna väg ligger 
byns sju torp (där av fyra soldattorp) och nitton gårdar med tillhörande potatis-, råg-, korn-, eller 
havreåker. I hagarna kan man få se någons betande ko, oxe, eller får. Här och där går det också 
omkring någon grymtande, bökande gris. På vägen springer det ofta omkring yra höns som har smitet 
ut ur hönsgården. Utefter denna väg ligger också en smedja samt byns fattigstuga. 
 
På Skattegården, hos Alfred och Soffit går affärerna lysande. Eftersom byns tidigare handelsbod vid 
denna tidpunkt blir tvungna att slå igen pga. öl- och spritförsäljning förstår nu paret Lundberg att det 
finns en efterfrågan på en ny butik. Därför ökar nu Soffi ut sitt lilla sortiment med salt sill, sockertoppar, 
snus, hemmagjorda strutkarameller, jäst, sirap och kaffe. 
 
Till en början har Soffi vissa svårigheter med räkningen då riksdaler och skilling tre år tidigare blivit 
ersatta med kronor och ören. Men efter en tid är det inga problem. 
 
Året efter Lundbergs bosätter sig i Västerplana byggs det ett missionshus alldeles bakom 
Skattegården. Då det inte finns någon mer fri kristen verksamhet på Kinnekulle vid denna tidpunkt 
kommer det folk bl.a. från Husaby, Forshem och Källby. Missionshuset vilket visade sig kosta 7 000 
kronor byggs och bekostas helt och hållet av de fattiga församlingsborna. Redan två år tidigare (år 
1875) har missionsförsamlingen kommit till byn då var de inhyrda hos ”Stenpatron”, Pehr Jaensson på 
Stenhuggaregården. 
 
Samma år som Missionshuset byggs ser kyrkoherde Skårman till att byn dessutom får en kvarn. Här 
på Kvarnåsen jobbar nu mjölnare E.A Claesson. 
 
Tisdagen den 22 januari 1878 kommer barnmorskan Qvarnström hem till herr och fru Lundberg och 
hjälper Soffi med att föda fram lilla Hildur. 
Redan från det att Hildur är riktigt liten får hon lära sig att sysselsätta sig själv. Som liten baby får hon 
ligga i sin fars hemmagjorda vagga och titta på då hennes mor trär upp de nybakade brödkakorna på 
träpinnen som hänger ovanför storugnen. Då hon blir lite äldre brukar hon för de mesta leka med sina 
älsklingsdockor. Dessa dockor vilka hennes mor tillverkat av små träbitar och några tygbitar från gala 
trasiga avlagda kläder. 
Vaknar Hildur någon natt och är ledsen och inte kan sova kolik, tandvärk eller någonting liknande 
brukar hennes far gå till hörnskåpet och plocka fram brännvinsbuteljen. Han ar sedan en liten tygbit 
vilken han doppar i en blandning utav brännvin och sirap. Denna s.k. ”tröst” får sedan det lilla 
flickebarnet ligga och suga på tills hon återigen somnar. 
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Vid denna tid var det allmänt ökade brännvinstillverkningen ett mycket stort problem i hela Sverige. I 
Västerplana by var det inget undantag. Många bönder hade egna brännerier. Några utav dessa åkte 
runt hos de fattiga torparna och lurade på dem denna dryck. Ofta hade naturligtvis inte de fattiga, 
arma människorna några pengar att betala med utan blev då istället tvungna att utföra något arbete åt 
spriförsäljaren. 
 
Huset intill där familjen Lundberg bor ligger gästgiveriet. Här går det ofta hårt tillväga. Hit kommer 
kringresande för att få natthärbärge eller en bit man men oftast för att ta sig ett rus. Förutom att 
servera sina gäster måste också gästgiveriets ägare Johannes Pettersson hälla med häst och vagn till 
den som önskar. Han ansvarar dessutom för posttransporten två dagar i veckan mellan Västerplana 
och Lidköping. 
Alfred och Soffi tycker inte det är så lämpligt för deras dotter att emellanåt komma i kontakt med alla 
berusade män som kommer och går till och från gästgiveriet. Dessutom har nu Soffis lilla handelsbod 
blivit alldeles för trång. 
Därför bygger nu den händige tusenkonstnären Alfred ett nytt och större hus i korsningen Västerplana 
- Husaby. Utav bara farten blir det också några uthus i vilka de senare använder till snickarbod, 
lagerlokal samt bostad till några kor och höns. 
I Storebacken, som det nya huset kallas, använder nu Soffi det största rummet till att driva 
handelsbod. 
 
Då man kommer in i ”boden” slås man emot av en doftblandning bestående av kaffe, såpa, kryddor, 
nybakat bröd och hemmagjorda karameller. Längs ena långväggen står det en stor köpmannadisk 
med en mängd lådor. I dessa förvarar Soffi bl.a. olika sorters mjöl, salt, kaffe, sockertoppar, kryddor, 
strösocker och karameller. 
På själva disken är det uppsatt en hylla. På denna står det små trätunnor med lock. Lyfter man å 
locken upptäcker man att det är här som Soffi förvarar sina underbart goda kakor och skorpor. 
Tittar man sedan upp i taket hänger det träskor, vattenskopor i zink, en knippe trävispar, en knippe 
träslevar samt en träpinne där Soffis omtyckta brödkakor är upphängda. 
I ett utav hörnen på golvet förvaras fotogen och gasolja i glasflaskor. Kring halsen på dessa flaskor är 
det knutet ett snöre med en ögla att bära i. En stor trätunna med lock står i ett annat hörn. Här i 
förvaras såpa. Bredvid tunnan finns en trave med hinkar av zink samt några i trä. På ena kortsidan 
finns en hylla med små trälådor som innehåller spik. 
 
Önskar man köpa salt sill, potatis, ägg eller lutfisk kilar Soffi ut och hämtar detta i sin lagerlokal i ett av 
uthuset ute på gården. 
Det finns också möjlighet att få köpa mjölk och smör. Men i regel hänvisar hon istället till mejeriet vilket 
ligger alldeles bakom handelsboden. 
 
Ibland kommer det in någon fattig torpare till Soffis lilla bod som inte har pengar till att betala sina 
varor. Men eftersom hon och hennes familj har det relativt gott ställt jämfört med många andra i 
socknen och att hon dessutom är en mycket godhjärtad kvinna låter hon denna arma stackare få 
skriva upp varorna. (Pengar som hon oftast vet att hon aldrig får se). Men hon hjälper hellre dessa 
hungriga och fattiga människor i nöd än att sätta länsman på dem. I synnerhet då hon vet att många 
utav dessa bor i små kalla, trångbodda stugor med oftast stora barnaskaror. I små hus med torvtak 
och sten eller trägolv där människorna inte bara ligger och trängs med varandra utan även med 
torpets eventuella får och höns samt alla loppor och löss. 
 
Då det år 1847 blev lag i Sverige att varje sockennämnd skulle ansvara för byns fattigvård fick nu de 
fattiga och sjuka människorna i Västerplana hjälp. Denna hjälp bestod då av det mesta nödvändiga 
såsom t.ex. kläder, ved, och olika sorters mjöl. 
De allra fattigaste i byn hade dessutom möjlighet att få tak över huvudet i byns lilla, tränga fattigstuga 
vilken bestod av två små rum – det ena för män och det andra för kvinnor. 
En annan form av hjälp var bortauktionerandet av barn vilket var väldigt vanligt i Västerplana vid 
denna tid. Oftast hette det att barnen blev bortackorderade men det var bara ett annat ord för samma 
sak. 
 
Under dagarna då Soffi arbetar i ”boa” och Alfred i sin lilla snickarbod brukar Hildur ibland stå och titta 
på männen nere vid stenhuggeriet tvärs över vägen. Där är det alltid full verksamhet från tidigt på 
morgonen till sent på kvällen. 
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Så gott som alla byns män arbetar nu för tiden antingen på detta stenhuggeri eller på ett utav byns 
andra två. Det finns knappast inte någon bonde som enbart kan försörja sig på sitt jordbruk. 
Här vid dikeskanten alldeles intill landsvägen kan Hildur stå i flera timmar och titta på hur bl.a. 
stenhuggare ”Holta-Klas”och ”Örna-Gustaf” successivt knackar fram en spis, en milsten, en gravsten 
eller en trappa. Ibland kan hon också få se självaste ”Stenpartron” Pehr Jaensson. Denne storbonde 
och stenpatron ser hon aldrig själv jobba utan han går alltid omkring och ser till att hans anställda 
arbetar. 
 
Ett par gånger varje dag kommer det alltid någon stenkörare och hans häst förbi med sina fullastade 
stenvagnar. Hildur tycker alltid så synd om dessa eftersom de jämt ser så trötta och slitna ut. 
Stenlassen brukar i regel vara på väg till Blombergs hamn för att sedan transporteras med ångbåt till 
Lidköping. Oftast användes då stenen till trottoar- eller gatläggning.. 
 
Ibland då Hildur står där vid landsvägen och tittar kommer också byns ståtlige soldatknekt W.A. Kjell 
och går förbi i sin stiliga uniform med gula revärer och en mängd mässingsknappar. Han anses vara 
alla unga kvinnors drömprins. 
Några gånger varje år kan hon också få en skymt av någon utav Kinnekulles grevar eller grevinnor då 
de åker genom byn i sina ståtliga vagnar. 
 
Strax innan Hildur skall börja skolan tar Soffi med sig sin lilla sjuåriga dotter till byns skräddare 
Svensson. ”Kakele-skräddarn” som han kallas, får nu till uppgift att sy upp en klänning och ett förkläde 
till det blivande lilla skolbarnet. 
Det går också iväg med Hildurs knäppkängor till byns skomakare Anders Engström i Klockarebolet 
och ber honom halvsula dessa. 
Lagom till skolstarten får hon en alldeles egen ryggsäck eller ”skatebo” som den också kallas. Det är 
byns korgmakare Lars Ramsin, ”Skaten” kallad, som har tillverkat den. 
 
Sedan år 1846 hade det införts en ny skollag i Sverige som innebar att alla barn som fyllt sju år hade 
rätt att börja skolan med föräldrarnas tillåtelse. Men eftersom Västerplana var en mycket fattig 
församling hade de inte råd att bygga någon egen skola. De barn som då skulle få börja skolan fick gå 
den 2,5 km långa landsvägen till Medelplana för att där få undervisning i den gamla fattigstugan. De 
barn i Västerplana vars föräldrar inte hade råd att låta sitt barn få gå i skolan lät sockenstämman dem 
få läsundervisning av ”Åbergs änka” eller hustru Maja Eriksdotter. Även soldatknektarna tog på sig 
denna uppgift för några öres ersättning. 
 
För att alla socknar skulle ha möjlighet att bygga en egen skola började riksdagen bevilja anslag till 
upprättande av småskolor. 
 
Måndagen den 2 mars år 1885 går nu den sju åriga Hildur iklädd nysydd, vadlång, brunrutig klänning 
med ståkrage och ett nystruket förkläde samt i sina nysulade kängor och med ”skatebo” på ryggen till 
sin första skoldag. Västerplana har fortfarande inte byggt någon egen skola men småskollärarinnan 
Maria Larsson är nu inhyrd hos Kajsa Johansdotter i Skattegården i Västerplana för att bedriva 
undervisning. 
 
Lokalen är inredd med tre stycken fyra alnars (ca 2,4 m) långa sittbänkar med fastsatta skrivbänkar 
samt en aln i kvadrat (59,38 kvadratcentimeter) svartmålad skriv/räknetavla. 
Varje elevs föräldrar måste förse sitt skolbarn med Ny ABC-Boken, Katekesen, Åkerbloms Bibliska 
historia samt en griffeltavla. Och dessutom en daglig matsäck som för många barn endast bestod av 
en bit gammalt bröd med eventuellt lite flått på. 
 
I denna provisoriska småskollokal kommer nu lilla Hildur att få gå under två års tid, fem timmar/dag, 
sex dagar i veckan från den 1 mars till den 15 november med två veckors uppehåll under den stora 
skördetiden. 
 
Hennes fyra år i storskolan får hon gå i Medelplana folkskola. Den 2,5 km långa landsvägen dit kunde 
ibland vara mycket jobbig för barnen – i synnerhet under vintern eftersom pojkarna oftast endast var 
klädda i ett par kortbyxor och en skjorta och flickorna i tunn klänning och de flesta barn i regel bara 
hade ett part slitna träskor på fötterna. Det var nog tur för dem att det bara var varannandagsläsning i 
storskolan. 
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Hildurs lärare i denna skola var Anders, August Beijner – en mycket sträng lärare från Stockholm. 
Rottingen vilket ständigt låg framme använde han flitigt. 
 
Varje år i oktober månad kommer kyrkoherden hem till familjen Lundberg för att se att allting står rätt 
till. Under detta s.k. husförhör kontrolleras bl.a. Soffis och Alfreds läs- och skrivkunskaper. Dessutom 
det viktigast utav allt blir det förhör ur Marthin Luthers lilla Katekes. 
 
Fredagen den 30 oktober 1885 blir det tillökning i Storebacken hos familjen Lundberg. Hildur har nu 
blivit storasyster till lilla Gertrud, Alfrida – Gerda kallad. Storasyster tar nu alla tillfällen som ges till att 
pyssla om sin lilla syster. Gerda blir mer eller mindre som en stor levande docka för Hildur. 
 
Då Gerda är tre-fyra år börjar hon att få lova att följa med sin syster till skogen för att plocka 
grankottar. Dessa kottar brukar de ta med sig hem och göra små djur utav. Flickornas föräldrar vet att 
barnen inte brukar bli så långvariga i skogen eftersom Gerda och Hildur är rädda för att stöta på 
traktens skräck – ”Lasse i berget”. 
 
När det är dags för Gerda att börja skolan (1892) är hon en utav de elever som inviger Västerplanas 
egna ”riktiga” småskola. Precis som sin syster får även Gerda småskollärarinnan Maria Larsson under 
de två år som hon går i småskolan. 
Den fyraåriga storskolan blir densamma som för Hildur – Medelplana folkskola. Här blir också Gerda 
utsatt för den ”grymme” folkskolläraren Anders August Beijner. 
 
Vid 45-års ålder börjar Soffis man Alfred få problem med luftvägarna. Han blir allt sämre och sämre 
och läggs in på lasarettet i Lidköping. 
Söndagen den 16 januari 1900 dör den 46-årige Alfred Lundberg i strålsvamp på Lidköpings lasarett. 
Så fort flickorna är lediga från skolan eller då de avslutat den sexåriga folkskolan måste de hjälpa sin 
mor Soffi med både hushållsarbete och handelsboden. 
 
Då Hildur är ca tjugo träffar hon f d vice korpral Wilhelm Pettersson från Karlsborg som nu arbetar inne 
på Västerplana mejeri. 
Vid denna tidpunkt startar Blomberg ett mejeri. Konkurrensen blir för stor vilket resulterar till att 
mejeriet i Västerplana blir tvunget att lägga ner sin verksamhet. 
Med anledning av denna nedläggning blir bl.a. Wilhelm arbetslös. Då det visar sig inte vars så lätt att 
få något nytt arbete i Västerplana med omnejd bestämmer sig Wilhelm och Hildur sig för att söka lycka 
någon annanstans. Först tänker de åka över till Amerika liksom många andra svenskar gör vid denna 
tid men eftersom Wilhelm har en morbror som är bosatt i Estland, bestämmer de sig för att åka dig. 
 
I Estland blir Wilhelm anställd som fodermästare hos en tysk storgodsägare. Efter att Hildur fått ett 
dödfött barn lyckades hon aldrig få några egna barn. Men, en dag hade någon lämnat ett litet nyfött 
flickebarn på trappan till Hildurs och Wilhelms hus. 
Denna lilla flicka som herr och fru Pettersson senare adopterade fick namnet Tinne. 
 
Under år 1917 då första världskriget som värst sveper över välden och tsardömet i Ryssland faller blir 
Wilhelm, Hildur och Tinne tvungna att fly. 
Enligt Obefintlighetsboken bor de i Riga i Lettland år 1919. 
Nästa uppgift som sedan finns om dem är att de återvänt till Sverige och bosätter sig i Härlunda 
socken den 21 augusti år 1922. 
 
I Västerplana handelsbod fortsätter Gerda med att hjälpa sin mor i affären. Vid den här tiden har 
bondsonen Viktor Gustafsson från Östentorp i Örslösa flyttat till Västerplana för att bruka Storegården 
3:2 
En dag kommer han in till den vackra, brunögda Gerda för att fylla på sin snusdosa. Detta snusköp 
visade sig sedan bli avgörande för både Viktor och Gerdas framtid. De gifter sig 1912 och bosätter sig 
på Storegården 3:2 – snett bakom handelsboden. 
 
Soffi fortsätter att driva sin handelsbod fram till år 1917 då hon säljer sin affär till J.W Apelqvist på 
Råbäck. Denne man driver sedan handeln som filial med David Klasson som föreståndare. 
 
Soffi bor kvar på Storebacken fram till sin död – tisdagen den 21 mars 1922. 
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I Storegården föder Gerda åtta barn i snabb följd, vilket det sjunde barnet döps till Birgit. 
 
Birgit i sin tur föder fem barn vilket barn nummer tre döps till Ann-Charlotte – Lotta kallad. 
 
Lotta får ett barn vilken döps till Viktor som idag är 16 år och går på gymnasiet i Lidköping. 
 
Efterskrift 
 
Denna berättelse vilken bl.a. handlar om mon mormors mors liv i Västerplana socken i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet är uppbyggd på verklika händelser. 
Samtliga personer, vägar, byggnader, seder och bruk, levnadsförhållanden, samhälls- och 
yrkesgrupper är tagna från Västerplana. 
Det är mycket tack vare många minnesvärda och intressanta berättelser från släktingar på min mors 
sida som har gjort det möjligt för mig att skriva denna berättelse. 
 
Idag ser det annorlunda ut i Västerplana jämfört med den tid jag belyst i min berättelse. 
Invånarantalet är nu endast 62 personer uppdelat på tjugo hushåll – under sommaren brukar antalet 
hushåll öka med sju. 
Västerplanaborna när nu inte längre lika trogna kyrkobesökare som förr. 
Soffi Lundbergs f.d. handelsbod är nedlagd. 
Av byns nitton gårdar är endast tre i bruk då de numera är hopslagna. 
Missionshuset är nerbrunnet. 
Kvarnen är nedriven. 
Småskolan är nedlagd och omgjord till bostad och tygaffär. 
I det f.d. gästgiveriet säljs det nu antikviteter. 
Byns tre tidigare stenhuggerier är nedlagda men spår från verksamheten finns fortfarande kvar. 
Ett av soldattorpen har nu blivit en turistattraktion pga. Att här levde den stora filmstjärnan Greta 
Garbos far och farföräldrar. 
 
Den litteratur och de källor jag har använt mig av är presenterade dels i Käll- och Litteraturlistan samt 
från de kartor över Kinnekulle och Västerplana - Medelplana som finns att tillgå längst bak i denna 
skrift. 
 
Till slut vill jag framföra ett varmt tack till min kära mor Birgit Wendin, till min moster Dagmar 
Gustavsson sam till min morbror Alla Gustafsson som fortfarande bor kvar i sitt barndomshem på 
Storgården i Västerplana. 
Jag vill dessutom tacka Pastoraten i Källby, Forshem, Örslösa, Härlunda och Lidköping för all 
tillmötesgående hjälp. 
 
Ett speciellt varmt tack vill jag rikta till Teol.dok. Bror Jansson för många goda tips och råd samt för 
många intressanta upplysningar om Västerplana socken under 1800-talet. 
 
Käll- och litteraturförteckning 
Min hemsocken 
Släktforska! Steg för steg (andra upplagan) 
Gårdarna kring Kinnekulle 
Kinnekulle, Strömbon 
Äventyr Sverige  
Skara Stifts Herdaminne 
Beus-Wester Släktkrönika från Kinnekulle 
Med Västgöta-Bengtsson i Linnés fotspår  
Västgötahandel genom sekler 
Västergötlands Fornminnesför. 
Tidskrift (1992), Skaraborgs länsmuseum 
Den svenska historien (andra upplagan) 
Emigrationen & det industriella genombrotte 
Ekonomisk karta över Skaraborgs län 
Husförhörslängder  
Centralarkivet, Götene Kommun    
  


	Personlig historia från Västerplana i slutet av 1800-talet
	Efterskrift
	Käll- och litteraturförteckning

