
Stenstöva

Stenstöva var en massiv byggnad, uppförd av kalksten och med nära 
metertjocka väggar. Här bodde i ena änden Johannes och Anna-Britta med
en hel hög barn. Johannes var Kållandsöbo och Anna-Britta var dotter till 
”Sjöarn” vid Råbäcks hamn. Johannes var en snäll och medgörlig man och
det var nog den bättre hälften, som skytte tyglarna i huset. Anna-Britta 
ville gärna prata och det påstods att hon ibland kunde prata bort hela 
förmiddagen, så att hon glömde sätta på potatisen till middagen, förrän 
hon hörde gubbarna komma i backarna. ”Dagermålet” hade gubbarna 
med sig till gruvan och det bestod väl oftast av smörgås, möjligen med 
något pålägg. För Johannes del kunde det ibland inskränka sig till bara 
brödet och en sillbit, andra gånger kunde han ha fint bröd med smör och 
medvurst på . Då vända han sig till kamraterna och visade vad han hade 
och sa: ”Detta dä töcks de som om dä sölle kunna sjocka,  men dä ä änna
lögn att dä vell ner”. Men när han hade bara sill och bröd vände han sig 
alltid ifrån de andra och maten sjunk ned tyst och stilla utan motstånd
På baksidan av Stenstöva var tillbyggt med trä något som skulle föreställa
kök. Senare byggdes ytterligare till, så att det blev en hel del små 
skrubbar, som man måste gå igenom, om man gick den vägen. Anna-
Brittas bror påstod att han gick in den vägen en gång och så kom han 
först till ”scålechappet”, sedan till ”träskosalongen” o.s.v. Men när han 
fortsatte en stund utan att hitta in måste han vända om och gå in stora 
vägen. Barnen i Stenstöva kom att kallas omväxlande Johannesa Karl, 
Anna-Brittas Johan, Johannesa Gustav, Anna-Brittas Axel o.sv. Johannesa 
Karl fort till Amerika och blev borta. Han hörde aldrig av sig på något sätt.
Anna-Brittas Johan hade av någon anledning blivit osams med 
undertecknads bror och när min bror och jag en gång mötte Johan 
hälsade vi som vanligt ”God dag Johan”, och fick till svar ”god dag John”.
I ett rum ovanpå Stenstöva bodde Hök-Anna, Svenna-Maja och Svenna-
Majas Emma. Hök-Anna var en gammal fryntlig och glad gumma, som 
alltid hade något glatt ord att slänga fram till dem hon mötte. Fick hon se 
någon osnuten unge med allt för långa ”maskar” hängande under näsan, 
kunde hon säga: ”Snyt dej du min lille gôsse, dä kommer mer i môra”.
På själva kleven lågo två likadana stugor, som båda hette Klippan. I var 
sin stuga bodde det två familjer och varje familj hade ett rum och en liten 
kammare med järnspis. I det ena huset bodde Herman. Det var en krokig 
gubbe och var om sig till den grad, att när Herman varit borta på något 
kalas, bröllop eller begravning, där det vankats mycket mat, allt åt så 
mycket som an möjligen kunde orka och sedan när han kom hem gick 
direkt till grisen och ”spydde” i mathon, så att inget skulle gå till spillo.
Herman var gift två gånger. När han blev änkeman var det en piga, som 
han tycket så väldigt mycket om . Det var inte så vanligt med rullgardiner 
då, men emellertid hade Herman på Karl-Ottos inrådan köpt dylika och en 
tid efteråt sa han till Karl-Otto: ”Ja kan ente nok tacka däk Karl-Otto, som 
mäk te å köpa di däre rullgardinera, för hade ja ente hatt dom så hade ja 
ente fått Tilda te å legga när mäk i natt”.



Detta Klippan kallades också ”Dompeslott” efter en person som kallades 
”Dompe”, som bott där förr. Andra lägenhetsinnehavaren var Sjöström. 
Sjöström bodde där i, jag tror 60 år på samma ställe, ända till sin död. 
Han var också den siste av den gamla stammen av den av dem, som jag 
mest kommer ihåg och säkerligen aldrig kommer att glömma. Han hade 
ett minne som ingen annan jag känner och hade dessutom alltid varit 
vetgirig och frågvis. Så han hade reda på allt som rörde Kinnekulle och 
dess innevånare, antingen det var fråga om grevar eller baroner eller 
backstugusittare. Dessutom var han gladlynt och försökte ta livet från den
ljusa sidan, även om livet vände den mörka mot honom Hans hustru Stina
kunde däremot gruva sig svårligen ibland. När Stina beklagade sig för 
något, sa han: ”Dä blir la bättre i môra”. Och det blev det ju till sist.
Om jag hade haft förstånd i yngre år till att samla allt det Sjöström 
berättat och kunnat återge det i någorlunda form han gav det skulle det 
ha blivit tjocka luntor, fyllda med den intressantaste beskrivning över 
Kinnekulle och dess folk i gångna tider.

Och därmed må det vara slut med mina enkla hågkomster. De personer 
jag förste ge en skymt av, ha levat sitt liv och de äro alla borta. En del har
lämnat djupare intryck efter sig och kommer att leva kvar i minnet länge. 
Men alla ha det gemensamt att de strävat efter fattig förmåga och gjort 
vad de kunnat av sitt liv. Och de efterkommande, som fortsatt deras 
strävande och som i många fall kanske lyckats bättre i materiellt 
avseende. Om de lyckats få ut mer av glädje och förnöjsamhet av sina liv 
än fäderna må var en annan sak. 


