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Husmor i Västerplana anmäldes av okänd.
En slitsam gärning i det tysta svarar fru Sonja Larsson i Västerplana för. Sedan 1944 
har hon hjälpt maken även med jordbrukets alla sysslor och dessutom hunnit med 
alla de jobb som inomhus väntar en lantbrukarhustru. Häromdagen belönades fru 
Larsson av Kinne hushållsgille för bästa husmorsinsats i distriktet. Det är första 
gången utmärkelsen delas. Ut

-Jag vet inte vem som anmälde mig. Det är ingen granne små mycket fick jag veta av
gillet. Men annars var de hemlighetsfulla, säger fru Larsson till Länstidningen.

Den dag vi hälsade på var det full fart på julslakten. Fru Larsson rullade skinka och 
skar kotletter samtidigt som hon gav Länstidningen en intervju och höll ett öga på en 
gryta på järnspisen där middagens potatis puttrade.

-Visst var det roligt med utmärkelsen. Och så överraskande det kom. Nog har man 
jobbat och slitit men det får ju alla göra. Inte är det något märkvärdigt med mig inte, 
tycker fru Larsson blygsamt.

Hårda år
Sedan 1944 har makarna Larsson brukat släktgården Torlagården i Västerplana. 
Före Sven Larsson brukades den först av hans farfar, sedan av hans far.

- Gården var liten, bara 32 tunnland. Det var svårt att reda sig på den marken, minns 
Sven Larsson.
-Så fick jag ta hand om det därhemma medan maken tog jobb i Götene, fyller fru 
Sonja i.
Under en följd av år, dessutom under de år då de båda sönerna i familjen var små 
och krävde mycket skötsel, skötte fru Larsson själv jordbruket. Maken bidrog till 
familjens uppehälle genom att jobba som snickare i Götene.

Ansvarsfullt
-Det är klart att Sven hjälpte till på kvällarna och helger. Men svårast tyckte jag det 
var att ha ansvaret för allting själv. Och djuren krävde ju ständigt sin passning även 
om man hade andra saker att göra, nog så brådskande, berättar Sonja Larsson.

Skötseln av djuren har fru Larsson för övrigt hand om fortfarande. För närvarande 
finns ett 20-tal mjölkkor och ett drygt 30-tal ungdjur i ladugården.

-Vi har fler djur nu, men istället är ju allt så maskinellt. Så det är nästan mindre arbete
numera, tycker fru Larsson.

Utvidgade
För några år sedan utvidgade makarna Larsson sin gård genom att köpa in marken 
till en granngård. Numera har man 80 tunnland att sköta och det kräver båda 
makarnas insats på gården. En av familjens två söner, Rune, är också hemma för att 
hjälpa till.
- Efter en hjärnblödning i somras har det mest varit Rune och mor som fått arbeta i 
höst, säger Sven Larsson. Men nu bättrar jag mig och kan avlasta Sonja en del.



Trots den många gånger mycket tunga arbetsbördan har Sonja Larsson inte haft en 
tanke på att ”fuska”. Al mat som serveras och allt bröd som äts är hemlagat, ofta av 
produkter som framställts på gården.
-Halvfabrikat bryr jag mig inte om. Och inte äter vi köpebröd inte, säger fru Sonja och
skär extra energiskt i det nyslaktade grisköttet som skall ge många goda middagar i 
vinter.
- Men att arbeta hår dör ingen av. Huvudsaken är att det ger resultat, säger Sonja 
Larsson som också vet att hantera en väv på fritiden.
En av anledningarna till att Hushållsgillet ansåg Sonja Larsson mest meriterad av 
den första utmärkelsen till förtjänt husmor, är att makarna genom idogt arbete under 
många år, lyckats förbättra sin situation och göra en från början mycket liten gård till 
ett bärkraftigt jordbruk.
Vid en högtid för en vecka sedan fick fru Larsson ta emot pengar, blommor och 
diplom som tecken på sin värdighet.

Men för Sonja Larsson gick det inte att vila på några lagrar. Redan morgonen därpå 
måste korna mjölkas och just nu är den arbetsamma Västerplanafrun i full färd med 
förberedelserna inför julen. Skåp och hyllor måste fyllas med nybakt och hemlagat.

De flesta husmödrar är nu i full färd med alla förberedelser inför den stundande julen 
och detta gäller också fru Sonja Larsson, Torlagården, Västerplana. Signe Larsson 
som förra veckan blev utnämnd och hyllad som Kinne härads duktigaste 
lanthushållsmor, är dock snabb i vändningarna. Hon har redan klarat av julslakten 
och när NLT var på besök på torsdagen var det lussekatterna som skulle gräddas. 
Utnämningen som bästa lanthushållsmor tar dock Signe Larsson lugnt, men givetvis 
var det roligt när ordförande i Kinne Hushållsgille, Hugo Jacob Hamilton kom hit och 
talade om att jag hade blivit utsedd, framhåller Signe Larsson.

- Säkerligen finns det många husmödrar som varit värda utmärkelsen före mig, men 
det blir väl deras tur ett annat är.
- En lanthushållsmors uppgifter är inte bara att sköta kökssysslorna och man får inte 
vara främmande att göra allt vad som kan förekomma på en lantgård säger fru 
Larssson.

Torlagaråden, som makarna Sven och Signe Larsson arrenderar, driver de med hjälp
av en son. Den totala arealen på jordbruket är 82 tunnland och när man sedan vet att
det i ladugården finns ett 50-tal nötkreatur varav 20 mjölkkor, så förstår man att Signe
Larsson får deltaga mycket i utearbetet om allt skall klaras av.

- Varje dag ombesörjer jag att de 20 korna blir mjölkade och sedan skall hönsen ha 
sin tillsyn och så de två gubbarna ha sin mat, så inte behöver jag ha några problem 
för att tiden skall gå, menar Signe Larsson.
- Men viss har det blivit mindre slitsamt nu när vi fått maskiner till vår hjälp. Detta 
gäller inte minst i hushållet, där assistenten och tvättmaskinen är till stor hjälp.
- Men visst kan det bli strävsamt ändå, speciellt då i skördetid, då vi alla på gården 
får jobba hårt från morgon och kväll.
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