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Folke Gustafsson född 1919-07-10 
Född och uppvuxen på Storegården i Västerplana, efter giftermål 1942-
08-22 med Inga de bodde först på mejeriet, torpet under Tyskagården i 7 
år och därefter på Kranshagen.
6 årig folkskola och 2 x 6veckor fortsättningsskola
Värnplikt Backamo, Uddevalla
Folke hade kaninuppfödning som mest 400 stycken, när Folke och Inga 
gifte sig så såldes kaninerna och för detta belopp skaffades hela bohaget 
på 1 500 kronor.
Folke har arbetat som grävmaskinist 22 år, enligt egen uppgift har han 
fuskat med det mesta i livet. Tillsammans med Inga har Folke två barn, 
Rosita och Jan.

Missionshuset 
Ebba Eriksson dotter till Amandus, hade så fin hy och detta var hon väl 
medveten om , hon sa ”mamma torkade mig alltid med disktrasan”.

Pinna-Karl
Namnet Pinna-Karl kom sig från Pinnatorp i Vättlösa 

Motorp ligger intill Ängen ner vid gruvorna. Man ser Storegården och 
Stenhuggaregården .

Småskolan Västerplana
Kommunalstämmorna hölls i småskolan, men vid den tiden då skolan 
skulle byggas om flyttades stämman till Missionshuset i Västerplana. Vid 
en av stämmorna i Missionshuset sa Bengta Johan ”fatel” och blev då 
tillsagd av Amandus Eriksson ”Tänk på att du är i Guds hus”.

Rikeman
Johan Andersson kom Kållandsö, var fästfolk med Fika men gifte sig med 
efterbliven Johanna Larsdotter från Stensholmen. Efter giftermålet flyttade
Johan och Johanna Andersson till Västerplana och då tog Johan med sig 
Fika och anställde henne som piga på Storegården i Västerplana. Då 
Johanna kom från en välbärgad familj fick troligtvis Johan (rikeman) en 
hel del pengar vid giftermålet och köpte därmed Traneberg. Rikeman hade
en fosterpojke som hette Rydh
När Rikeman (Johan Andersson) dog 1910 flyttade Gustav och Charlotta 
Johansson från Östentorp upp till Johanna då hon inte klarade sig själv. 
Rikeman dog troligtvis av sin stora alkoholkonsumtion inte vad som står i 
dödsattesten.
När kyrkan brann sa Rikeman till Hammars August att hjälpa till och 
svaret han fick var ”det kan inte jag” då svarade Rikeman ”det är alltid 
frusen mark för lata svin”



Storegården
Viktor och Hilmer Gustafsson planterade hängasken och ”rikeman” 
betalade ställningen under asken.
När både Rikeman (Johan Andersson) och hans hustru Johanna avlidit 
skulle Storegården/kalkgruvan och mejeriet säljas, Viktor Gustafsson lade 
ett bud på 27 000 kronor på Storegården, Holm på kalkgruvan och 
mejeristen på mejeriet.
Karlström som var förvaltare på Råbäck sa till Viktor att om han höll käft 
så fick han arrendera Storegården, jag har fullmakt på 70 000 kronor det 
blir bäst så.
Stallet på Storegården flyttades från Kållandsö och rymde 9 hästar.
Ett tidigare boningshus har funnits på Storegårdens mark detta vittnar 
stenhällarna om, under dessa finns en källare. När mejeriet byggdes 
flyttades överdelen av det tidigare boningshuset och blev övervåningen på
mejeriet.

Mejeriet
När mejeriet byggdes flyttades överdelen av det tidigare boningshuset och
blev övervåningen på mejeriet..
Mejerist Anders Gustav Lund gift med Viktoria. Lund gjorde om bryggeriet 
och där tillverkades mesost.

Affären
Den sista tiden gick affären inte så bra då flera personer handlade på 
kredit och dessa fordringar fick Sofia aldrig åter. I stenhuggerierna och 
kalkbrännerierna arbetade många tillfälligt och kom utifrån, arbetsgivarna 
gick i god för personerna men detta garanterade inte att Sofia fick sina 
varor betalda. Sofia Lundberg dog vid 70 års ålder och efter hennes död 
köpte Viktor Gustafsson (svärsonen gift med Gerda) butiken för 3 000 
kronor, därefter sålde han butiken till Apelqvist för 10 000 kronor
Skattegården
Malcolm Johansson, Skattegården gift med Ellen Johansson (syster till 
Viktor/Hilmer/Elis Gustafsson) Ellen flyttade med sina bröder till 
Västerplana från Kållandsö.

Innan Malcolm gifte sig med Ellen Gustafsson var Malcolm ihop med 
Tyskes Ida men han dög inte. Tyskes Ida fick en ”gôsse” med en fästman 
men han stack. Gôssen levde ca 6 år och dog i lungsot.

Skomakaren i byn hette Ströman

Anders Karlsson (Snarka)
Snarka som reste runt bygden var inneboende en gång och vid detta 
tillfälle förargade han frun i huset, då sa han till henne:
”Lugna dig, lugna dig ditt gamla spektakel”



Kvarnen
Stenhuggare Blomberg hade köpt ärtor av mjölnaren på kredit, när 
skulden skulle betalas gick Blomberg till mjölnaren för att göra upp 
affären. Mjölnaren ville vara vänlig och efterskänka fordringen men då 
blev Blomberg förbannad och kände sig nedvärderade och jagade 
mjölnarn runt kvarnen. Blomberg blev träffad av en kvarnvinge i huvudet 
och skallen spräcktes. Trots den svåra skadan blev Blomberg frisk, under 
samma tid som han vårdades på lasarettet i Lidköping låg en flicka vid 
namnet Nanny Bengtsson inne för operation av blindtarmen, hon klarade 
inte livet.


	Folke Gustafsson född 1919-07-10
	Missionshuset
	Pinna-Karl
	Småskolan Västerplana
	Storegården
	Mejeriet
	Affären
	Skattegården
	Kvarnen

