
Sonja Larsson kommer ihåg ungdomstiden i Västerplana – samlar bilder från 
mejeriet

Västerplana
Bilder väcker minnen. På lördag är det åter igen dags för en fotoutställning i 
Medelplana bygdegård med bilder från Kinnekulle. Hembygdsföreningen arrangerar 
utställningen. En av dem som bidragit med mycket fotomaterial är Solja Larsson. Hon
minns väl ungdomstiden i Västerplana och särskilt tiden honom arbetade i det sedan 
länge nedlagda mejeriet där.

Sonja Larsson är fortfarande bosatt i Västerplana, dit hon kom som ung flicka. Idag 
bor Sonja i Tyskagården, men hon har genom åren arbetat och bott på flera gårdar i 
byn. Sonja Broo föddes i Forshem, på arrendegården Prästängen, som då låg nära 
Navekälle.
Boningshuset blev sedermera rivet. Sonja gick i skolan i Österäng, cirka en halv mil 
från hemmet. En vandring som Sonja varje skoldag företog till fots. Jag ägde ingen 
cykel då berättar Sonja, Det var först när jag gick och läste som jag lärde mig cykla, 
berättar hon.

Flyttade till Kestad
16 år gammal flyttade hon till Kestad och som 18-åring fick hon tjänst på 
Stenhuggaregården i Västerplana, där hon arbetade med sysslor både ute och inne.
År 1939 flyttade Sonja rätt över bygatan till mejeriet, som sedan 1920 drivits av 
mejeristen AG Lund. 
I samband med flytten fick jag några dagar ledigt och då kunde jag cykla hem till 
Prästängen, berättar Sonja. Men den gången behövde jag inte åka ensam, säger 
Sonja leende. Jag hade mött Sven Larsson i Torlagården och jag bad honom följa 
med mig hem.
Sven var en glad och pratsam yngling som Sonja lärde känna tidigt. Bekantskapen 
började med att Sonja följde med Sven när han vattnade hästarna.
Flytten till mejeriet blev inte så ansträngande;
En hade lá en koffert, säger Sonja med ett skratt.

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.



Foton väcker minnen
Sedan AG Lund lagt ned verksamheten flyttade Sonja till Storhöjen i Källby. År 1944, 
då var Sonja 26 år gammal, gifte hon sig med sin Sven. De brukade tillsammans 
Torlagården, Svens föräldrahem, som sonen idag tagit över.
I Sonjas samlingar finns bilder från arbetet på gården och även en tidig bild av Sven i
pappa Johans knä framför boningshuset som det då såg ut. Sonja minns cykelturer 
till skogsbetet när korna skulle mjölkas morgon och kväll. På lördag finns det chans 
för många att minnas gamla tider utifrån gamla gulnade fotografier.

Gamla skolfoton på utställningen
Hjördis Bengtsson, en av arrangörerna av fotoutställningen, kan berätta att den här 
gången handlar det mycket om gamla skolfoton. Lärarinnan Stina Sjöstedts 
skolfotografier finns med och där finns även bilder framtagna från Elmer Westers 
glasplåtar.
Hjördis hoppas på stor uppslutning, liksom förra gången och hoppas samtidigt att 
hembygdsföreningen kan få hjälp att identifiera folket på bilderna.
-Givetvis blir det kaffe med våfflor för den som önskar, säger Hjördis
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