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Jag var sommarbarn hos Ingrid Magnusson (Ninni) som bodde 
tillsammans med sin mor Karin, mormor Ida och bror Rune på 
Stenhuggaregården. Jag minns dem alla väl som en vänlig och generös 

familj som verkligen tog hand mig som var stadsunge från Lidingö utanför 
Stockholm. Jag är född 1937, vilket innebär att jag var 7 år när jag första gången kom 
dig. 
Resan var i sig en stor händelse. Mamma Emmy följde med. Vi fick byta tåg flera 
gången. Sista resan gick – om jag nu minns rätt – från Lidköping med rälsbuss till 
Blomberg, där Rune hämtade oss med häst och vagn första gången. Bara detta var ett 
äventyr! Andra gången han hämtade mig kom han med gengasbil och vid tredje 
besöket lastbil.  
 
Huset och trädgården 
När man kom uppför gårdsplanen låg huvudbyggnaden rakt fram, lite upphöjd från 
resten av gården, stallet till höger med div. förråd. Till vänster låg ladugård och loge. 
Där fanns både hästar, grisar, kor och höns samt naturligtvis den traditionella 
ladugårdskatten. Dessutom fanns ett hus där gårdens dräng bodde.  
Tyvärr kommer jag inte ihåg vad han hette bara att han alltid var glad. När man gick 
upp mot huvudbyggnaden låg ett stort magasin till vänster. Den innehöll mangeln 
och visthusbod. I visthusboden hängde rökta skinkor i taket. Tanken på den lukten 
får det fortfarande att vattnas i munnen på mig. 
 
Jag minns den vita huvudbyggnaden med veranda, det stora vårdträdet utanför, 
trädgården med alla blommor, bärbuskar och köksland, köksingången med en 
separator i hörnet, trappan upp till övervåningen, det härliga köket, ”rummet” med 
tramporgeln, schäslongen där Rune brukade vila middag samt finrummet, där 
familjen så gott som aldrig uppehöll sig. Dessutom fann det en handkammare och 
kontor. Längst nere i trädgården låg brygghuset/tvättstugan, och stenmuren av kalk 
som inramade trädgården. I övervåningen sov hela familjen. Mor Ida, som jag tyckte 
var uråldrig med sitt vita hår hade sitt rum. Rune sov i ett mindre rum innanför tant 
Karins och jag fick dela rum med Ninni. Hon hade tapeter med skära rosor och 
förgätmigej. Liknande tapet satte jag upp i det rum där vår förstfödda dotter skulle 
bo. Dasset låg vid hönsgården. På dasset satt en devis som jag fortfarande kommer 
ihåg: ”Detta huset skall du vörda, fast det fult och gammalt är, ty det lättar på den 
börda som du uti ändan bär!”. 
 
 
Byn 
Där fanns ett missionshus där Ebba bodde med sin far. Tvärs över – vid vägen till 
Husaby(?) -  låg affären där handlanden Klasson också hade sin bostad. Minns så väl 
att jag köpte ”Minne från Västerplana” till mammas födelsedag. I handelsboden 
hämtade man posten. Det var högtidsdagar för mig när veckans nummer av Svenska 
Journalen kom. Jag stavade mig igenom den serie som fanns, för se det var något 
alldeles extra. Serier var inte fullt så vanliga på den tiden. 
 
Nere i backen mot Lidköping bodde systrarna Tysklind, två gamla damer, i sin lilla 
röda stuga. De brukade stryka tvätten åt Stenhuggaregården. Strykjärnet värmdes på 



spisen eller med en tegelsten inuti själva järnet. Jag kommer ihåg lukten från deras 
skorsten som jag tyckte luktade så gott av rök. Var gång jag känner den doften ser jag 
tanterna framför sig.  
 
Granngården hette Storgården. Där bodde en mamma med sina vuxna barn Jag tror 
alla arbetade på gården. Av den familjen minns jag särskilt att alla var så snälla mot 
mig. Jag brukade gå dit ibland och sjunga för ”tanten” för det tyckte hon om. 
Dessutom kommer jag ihåg att en av flickorna gifte sig. Hon var den vackraste jag 
sett. Hon och hennes man flyttade in tvärs över vägen. Jag tyckte det var 
jättespännande att få hälsa på hos dem. 
 
Jag minns också att där fanns källor i hagarna och massor med smultron. 
 
Gick man förbi affären kom man så småningom till kyrkan. Mitt minne av den var att 
den var stor och kall. Predikningarna, som familjen gärna gick till, var rena plågan för 
mig. Jag brukade gömma mig på höskullen när jag hörde 10,30-ringningen så att man 
inte skulle hitta mig! Intressant är att jag varit i Västerplana många gånger sedan 1947 
och häpnat över hur liten kyrkan egentligen är! 
 
Fortsatte man sen förbi kyrkan kom man så småningom till Medelplana, var kyrka 
var mycket vackrare för den hade ljusblått tak med stjärnor i koret – om jag nu minns 
rätt. 
 
 
Det dagliga livet 
Gården sköttes av Rune. Han var ”karln i huset” som kvinnorna gärna passade upp. 
Morgonmålet minns jag inte så mycket av, förmodligen för att jag sov. Frukosten 
bestod av gröt och mjölk och härligt hembakat bröd. I handkammaren fanns mjöl 
och – faktiskt – en sockertopp! Spisen, som eldades med ved var igång hela dagarna. 
Köket var varmt och härligt. 
Ninni och tant Karin skötte hushållet tillsammans. Jag uppskattade särskilt deras 
bakdagar. Det tillverkades runda hålkakor och jag fick alltid den lilla rundeln som 
skapade hålet. Dessutom bakade de härliga bullar. Till stora kalas skulle det alltid vara 
minst sju sorter plus några mjuka kakor. Det var härligt att gå till slåtterfolket med 
kaffe, saft och smörgås och bullar. Man brukade sätta sig i skuggan bakom volmarna 
och småprata. Ännu mer fest blev det för oss ungar som fick åka högst upp på 
höskrindan när höet skulle in i ladan! 
 
En gång fick jag följa med Rune till mjölnaren. (När jag läser böckerna om barnen i 
Bullerbyn för mina barnbarn är det inte svårt att relatera till det liv som beskrivs där!) 
Mjölnaren var, som sig bör, alldeles vit. Kvarnen gnisslade och drog runt de stora 
stenarna vilket så småningom ledde till att vi kunde åka hem med ”eget” mjöl till 
gården.  
 
Kornas mjölkades kl 18 tror jag. Ninni mjölkade och även jag fick pröva på. I en 
byggnad intill ladugården hade man mejeriet där mjölken silades och hälldes upp i 
stora plåtkrukor som kyldes med iskallt vatten från någon källa i närheten. De ställdes 
sedan ut på mjölkpallen när det var dags för hämtning. 
 



Mitt enda negativa minne från mina år på Stenhuggaregården är just mjölken. Jag 
hade varit sjuk och mamma hade förmodligen sagt att jag behövde gödas. Därför fick 
jag jämt dricka mjölk. Somrarna var varma så vi satt utomhus. Det sista året fick jag 
kväljningar av allt mjölkdrickande. Sedan dess har jag undvikit all kontakt med denna 
dryck. Kan ännu äta något slags mjölkprodukter utomhus, vilket naturligtvis är 
korkat men ännu vid 72 års ålder sitter det kvar hur vedervärdigt jag tyckte att det 
smakade! 
 
Längst ner i trädgården fanns ett enormt snår av bondjasmin. Också detta har 
medfört att jag planterat sådana buskar vid de ställen jag bott på. Alldeles i närheten 
låg som sagt brygghuset. Där fick jag lekstuga att hålla till i. Precis utanför muren 
växte smultron som jag lagade ”sylt” av. Även äpplen mosades och åts med god aptit 
av barnen som jag brukade leka med. Det bodde flera barn i gårdarna som snart blev 
mina lekkamrater. 
 
Allra längst ner i riktning Vänern låg kalkbrottet, vilket jag förmodar är anledning till 
gårdens namn. Man hämtade upp kalksten där och ljudet från brytningen kunde 
höras ända upp till gården. 
 
Fester 
Namnsdagarna var viktiga. Både mor Ida och jag hette Kristina. Den dagen firades 
med tårta och saft för min del. Jag fick också en gång en rosa och vitrutig klänning i 
present av Ninni. Det var min första riktigt egna klänning så den glömmer jag aldrig. 
(Har två äldre systrar och dessa ransoneringarnas tidevarv syddes alla deras avlagda 
kläder om till mig.) 
 
Jag minns också att man hade fest på Hällekis.  
 
På Storgården firade Missonsförbundet Johannes döparens dag med stor fest i hagen. 
Där var musik från kåren, psalmsång, predikan och bön. Men där var också 
servering! Man kunde köpa Champis!! Det var det godaste jag dittills druckit. Här är 
återigen ett sådant minne som jag aldrig glömmer. När jag än i denna dag hittar 
Champis köper jag en flaska till mina barnbarn så att också de kan smaka. 
Naturligtvis är det inte en lika stor höjdare för dem, för jag var sannerligen inte 
bortskämd med läsk! 
 
Den allra största festen var dock skördefesten på logen. Det bakades och lagades mat 
i flera dagar. Jag fick följa med till Lidköping för att köpa tårtor på Café Trevnad. 
Det plockades hallon som lades i meloner (tror jag) och det dansades!! Jag lärde mig 
både vals, schottis, polka och hambo. Oj så roligt det var. När vi ungar tröttnade lade 
vi oss i höet och tittade på alla vuxna som verkligen kunde svänga på klackarna! 
 
Drama 
Två förfärliga händelser inträffade. Ett år var där ett förfärligt åskväder. Rune fick 
veta att en ko blivit slagen av blixten och låg död i en hage. Han och drängen åkte dit 
för att frakta bort djuret. Någon dag senare blev Rune sjuk. Doktorn från Lidköping 
kom. Sjukdomen kallades ”likförgiftning” och Rune svävade mellan liv och död i 
flera dagar. Tant Karin bad till Gud att han skulle klara sig. Allt liv i huset tystnade. 
Stämningen var så tryck för man fruktade naturligtvis det värsta. Doktorn stannade 



flera dagar och så småningom var Rune, blek, trött och avmagrad, på benen igen. Jag 
har förstått senare att han fått stelkramp. 
 
Det andra hemska som inträffade var i safttider. Tant Karin och Ninni hade plockat 
av alla vinbär och kokade saft inför vintern. Saften skulle naturligtvis avsmakas, vilket 
också skedde. Vad som hände var att en geting hade också smakat på saften – den 
som fanns i tant Karins glas. Hon fick ett stick på tungan som svällde upp. Efter 
endast några minuter hade hon svårt att få luft. Någon ambulans var det inte frågan 
om utan Rune fick köra henne till Lidköpings lasarett där hon fick stanna över 
natten. Även hon repade sig och kom hem dagen därpå. 
 
Slutord 
Jag har aldrig glömt mina somrar på Stenhuggaregården i Västerplana. Många gånger 
har jag och min man åkt förbi Västerplana och tagit en promenad i omgivningen. 
Mycket är förändrat, dock inte kyrkan och kyrkogården. Jag har vid dessa besök alltid 
gått till familjen Magnussons grav och lagt en liten blomma där. Vid ett tillfälle var en 
man som pysslade om en grav alldeles i närheten. Det var Rune! Han hade sedermera 
gift sig med en ålderdomshemsföreståndarinna och fått barn med henne. En annan 
gång kom jag min man från Lidköpingshållet. Jag såg systrarna Tysklinds stuga legat. 
Jag bad min man sakta farten så jag kunde titta. En man höll på att meka med något 
alldeles vid vägkanten. Återigen kände jag igen Rune! Det blev ett nytt glatt 
återseende. 
 
Jag har även besökt Ninni i Vinninga dit hon flyttade som gift. Också hon hade barn. 
Det känns därför extra roligt för mig att kunna förmedla några korta glimtar av det 
liv som deras anfäder levde och den tid de verkade i. De har all anledning att vara 
stolta och glada över sin familj som verkligen tog hand om flickebarnet Christina och 
gav henne så härliga minnen som fortfarande bevaras i tacksamt minne! 
 
Lidingö den 3 september 2009 
 
Christina Schnackenburg 


