
Diverse berättelse om mejeriet i Västerplana
(Avskrivet från original och muntliga berättelser av Lena Brodin, Skara 2002)

Mejeriet kom relativt tidigt hit vilket gjorde att ystning knappast förekom sen före 
första världskriget. Kärning blev det dock ibland då middagsmjölkens grädde 
användes därtill och grädde av råmjölk efter kalvningarna. Bryggeri hade det varit i 
det huset före mejeriet. Kvinnorna beklagade storligen dess försvinnande, de 
brukade förut hämta bryggjäst vid varje rågbak. Gott bröd av det.

Källa: Märta Bengtsson, Tyskagården, Västerplana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Källor Margit Gustavsson, född 1924 född på Storegården, Västerplan jobbade hon 
extra vid mejeriet vid 12-13 års ålder och vände ostar paketerade mm detta var då 
1936-1937.

Edit Hult, född 1916  i Storegården, Västerplan arbetade i mejeriet fram tills hon gifte 
sig med Arne Hult år 1940.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enligt boken ”Min hemsocken” av John-Erik Andersson finns noterat att mejeriet 
återupptog sin verksamhet några år under 1920-talet vilket då är tveksamt då 
personerna varit i arbete fram till 1940.

Ur boken: Min hemsocken av John-Erik Andersson Affärstryckeriet i Lidköping 
AB, 1958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
Mejeriet
Mejeriets övervåning 
(delen i trä) har flyttats 
från Storegården, där 
denna del tidigare var 
boningshus och stod en 
bit från svinhuset på 
Storegårdens mark, 
stenhällor som vittnar om
var huset stått under 
dessa finns dåvarande 
källare.

Källa: Folke Gustafsson, 
Kranshagen, Västerplana

Även i Västerplana fanns under senare delen av 1800-talet ett mejeri som dock lades
ner när Blombergs mejeri anlades. Västerplana mejeri återuppstod under några år på
1920 och fram till 1940-talets tidigare hälft. Bryggeriavdelningen gjordes om till 
mesosttillverkning.



Anders G. Lund drev mejeriet i Västerplana från 1920—1940 och hade även 
osthandel på Lidköpings torg. Anders G Lund född 1889
Mejeriarbetare Anna Maria Lann född 1907 

Källa: Svea Bengtsson, urklippt tidningsartikel 1969

Mejeriet
Hos mejeristen fick Sonja sköta innesysslor och sedan gå ned till mejeriet för att 
packa smör i paket bland annat. Lund tillverkade både ost, smör och messmör. Sonja
minns särskilt de fyra kilos ostar som tillverkades kring midsommar för att bli klara till 
jul. Sonja vände ostar på lagret. Ett annat arbetsmoment var att måla röda ränder 
kring ostarna innan de paraffinerades och lagrades. Leveranserna från lagret skedde 
med bilar. Luns ägnade sig också åt torghandel i Lidköping.
-Han tog bussen dit, berättar Sonja och hon minns också att bussens förare hette 
Albin Kroon.
AG Lund var ungkarl när Sonja kom till mejeriet,
Men han gjorde kvällstid en liten promenad till missionshuset några hundra meter 
bort, berättar Sonja. Där bodde sömmerskan och vaktmästaren Torild som Lund 
senare gift sig med. Sonja har minnen från bröllopsfotot, som togs i missionshuset. 
År 1940 lades mejeriet ned och paret Lund flyttade till Lidköping och senare till Råda.

Källa: Skaraborgs Läns Tidning 2002-10-24 – Artikel Sonja Larsson kommer ihåg 
ungdomstiden i Västerplana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapetseriverkstad

Under 1950-talet drev Lars Wendin tapetseiverkstad i övervåningen på mejeriet.
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