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Kleven ett tre-dagars torp under Råbäck, var vårt 
fiedekomiss, säger Karl Larsson, Kleven, "Kocka-Karl" 
när signaturen nyss gjorde ett besök på Medelplana 
ålderdomshem, för att till den stundade 90-årsdagen 
locka fram minnen från gamla tider och de 
sägenomspunna platserna där uppe. De gamla 
berättarna har gått bort. Karl är nu äldst i socken och 
torde vara den ende i bygden, av den gamla stammen, 
som med nästan fonografiskt noggrannhet kan återge 
vad som hänt och inte hänt på kullen. Det är få 
personer, som vid den åldern behållit sin vitalitet 
såpass. Kroppen är bruten och bräcklig, så att han 
måste ha en bock framför sig, när han vill göra en 
promenad över golvet eller ut i hemmets omgivningar. 
Hörsel är skral, men ögats glimt och rösten låter en 

ana, att minnet inte sviker, då det gäller gammalt och fornt.

Far och farfar är också födda i Kleven, på vårt "fiedekomiss", säger Karl. Nu är 
successionsordningen bruten förståss. Han hade sex syskon och knappt var det nog 
när alla voro små, men sammanhållningen var god. Man sjöng mycket hemmen förr. 
I Kleven sjöngs mycket. Mor var en god sångerska. Hon fick pris för att hon sjöng så 
vackert i kyrkan när hon var tös. Systern Anna-Kajsa och brodern Johannes, båda för
längesedan döda, hade kunnat bli klockare båda, trodde Karl. Och sign. minnes från 
barndom hur bra de sjöngo, Johannes och hans systrar, under gudstjänsterna. 
Hemma sjöns psalmer och visor, säger Karl. "Liten Karin" och visan om Ebba Brahe 
m.fl. Fadern kunde de flesta psalmerna utantill och han läste omväxlande psalmer ur 
1696 och 1819 års psalmböcker. I kyrkan gick man varje söndag. Det kunde aldrig bli
så svårt väder så att man inte tog si dit. Det kunde vara kallt i kyrkan, men vi satt tätt 
intill varandra, så vi höll oss på det sättet varma säger han. Vi hade bestämda bänkar
för varje gård. Torparebänkarna var långt bort i kyrkan.  -Nere vid Västerplana-
bänkarna.

Kinnekulle var förr rik på sägner. Älvor och andra mystiska väsen var det gott om. Till
"skogsfrua" kom "bergafrua", "sjöjungfrua" och "tomtepesa". Karl har ett stort förråd 
av sägner, berättade från far till son genom många släktled. I Bäckgården, för 
längesen, liksom så många andra gårdar, införlivade med Råbäcks egendom -stod 
kära mor och bryggde juldrickat. Då kom "bergafrua" och ville låna litet dricka. Ja, 
vars -ingen vågade neka en sådan dam -hur mycket? Kan jag få den där "bötta", sa 
frua och pekade på bryggkaret. När frua kom tillbaka med vad hon lånat, hade hon 
ett annat kärl. När hon tackade för lånet sa hon : Ella opp bötta, för ingen känner sitt 
kol och aska.

I Karls hem ställde man inte ut gröt till tomten vid julen. Annars förekom det nog, far 
hade sagt till alla barnen, att man inte skulle tro på skrönt eller tomtar. Men, hade 
han tillagt, hur det var med dessa väsen förr, kan jag inte säga. I Djurgården, vid 
Hellekis, fanns det skogsrå, som bedrev sitt ofog med folk och fä. Och så fanns det 
folk, som kunde ta makten från hästarna. Modern hade berättat, att en man var ute 
och åkte. Han hade en stark och bra häst. Men rätt som det var orkade hästen inte 



längre. Efter kom en annan man åkande efter en liten mager hästkrake. Denne drog 
sitt stora lass utan möda. När till slut krafterna återvände till den stora hästen, höll 
den lille hästen på att stupa.

Karls mormors far blev en gång bjuden på brännvin ute på en mörk väg, en kväll. 
Han vägrade dricka, då han inte kunde se vem det var som bjöd. Då sa den som 
bjöd: Ljus opp gobbe! och strax tändes ljus i skogen, det var "löktegobba", som stod 
till tjänst menade Karl.

Backarna ovanför Trolmen kallas sedan salig Petter Hökensteds dagar under förra 
hälften av 1800-talet för "Hökastasliera". Förut kallades de för "fölesprängsliera", 
troligen emedan de voro så branta och svårframkomliga med åkdon. Hästarna kunde
taga skada, om de fick dra för hårt. Ett par gubbar körde uppför dessa backar med 
ett par säckar ärter på vad åkdonet. Rätt vad det var välte lasset och ärtorna trillade 
ut. Hur ska det nu bli, a en av gubbarna. Hå, densamma som välte omkull lasset får 
häva oppet igen. När gubbarna vände sig om stod lasset på vägen och ärtorna var 
åter i säckarna.

Förr var det gott om seglare på Vänern. Det kunde vara tjogtals med båtar på en 
gång. I hårt väder brukade seglarna söka lä i Lurö skärgård. När vinden mojnat och 
skutorna syntes flockvis på sjön, sade folk på Kullen: Nu har sjöjungfrua torkat sina 
segel.

Detta och mycket annat berättade den vitale nittioåringen. När jag bad honom säga 
något om hur det var när de frikyrkliga rörelserna kom till bygden, nämner han några 
namn. De predikade och sjöng i grannstugorna och jag gick allt och hörde dom. Själv
är jag gammal "litheran", säger han och jag fick en förnimmelse av hur fast han 
behållit sin barnatro. Och när han sedan med stadig basröst sjöng den gamla 
julpsalmen Ack, Herre Jesu, hör min röst, Gör dig ett tempel i mitt bröst, Uti mitt 
hjärta bliv och bo, Så har jag tröst och evig ro -såg jag hur lyckliga man kunde vara i 
en liten torpstuga, när Guds ord och psalmer voro ledstjärnor, genom en värld, som 
mer än vår var fylld av slit och umbäranden av alla slag.


