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Rosa Sjöstedt f Sjöström Rosentorp Råbäcks hamn 2001-08-01 
nedskriven berättelse av Rosa 
 
 
Det kanske tycks egendomligt, men det allra tydligast i mitt minne är de 
ljud jag kunde höra vid Råbäcks hamn under arbetstiden i min barndom i 
början på 30-talet. 
Som när den fullastade kalkvagnen kom från Råbäcks kalkgruva och ut på 
bron, som gick från Sjökleven till hamnkajen och stannade längst ut vid 
lastrännan. Först hördes ett knackande ljud när den som körde vagnen 
öppnade den lucka, som fanns i botten på vagnen. Så rasade kalken ner i 
den plåtbeslagna rännan, ned i båtens lastrum, Det blev ett rosslande 
ljud, så gick en rökridå upp i luften från kalken. 
Ett annat ljud var signalen från stenhuggeriet vid arbetets början och slut. 
Så ljudet från stenhuggarna när de högg sten i ”Busala”, utbyggnaden åt 
norr i stenhuggeriet. 
 
När stenkörarna kom från stenbrotten i Såtaskogen med häst och vagn, 
hördes ett gnisslande ljud, då det sattes en ”sko” på ett av hjulen, så det 
bromsade nedför Sjöbacken. 
 
Det trevligaste ljudet kom från vänerskutornas dunkande motorer. När 
tjockan låg tät över Kinneviken, hördes signaler från båtar, som låg stilla 
och väntade på att dimman skulle lätta. 
Den järnväg, linbana, som gick från Råbäcks kalkgruva ned till Råbäcks 
hamn, var 1200 m lång och lutningen var 1 m på 40 m. 
Den brända kalken forslades i vagnar ned till lastskutorna på ett 
ekonomiskt och bra sätt.  
Vagnen, som var fullastad och gick ned, drog upp den tomma vagnen. De 
möttes på halva vägen vid ett växelspår. En lina var fast i vagnarna. 
Denna lina löpte i en liggande större trisskiva uppe vid gruvan samt i 
mindre stående trisskivor längst banan. 
En bro gick från Sjökleven ut till lastkajen. Endast stenarna, som 
brostolparna stod på, finns kvar i dag. 
En hissanordning fanns intill stenhuggeriets gavel vid smedjan, där 
kalkvagnarna hissades ner för reparation och översyn.  
 
Det har berättats för mig, att tidigare skeppades släckt kalk ut från 
hamnen. Då tippades den brända kalken ur vagnarna i en hög på marken 
vid kajen, vatten bars och tömdes över så att kalken blev släckt och 
kärrades ombord. 
Den första kalk, som brändes, var vid backen mellan Sågerstad och 
hamnen. Det var innan det användes alunskiffer att bränna med, då 
användes trä. Kalken utlastades då vid Hattarviken. Det måste varit före 
hamnen byggdes. 
 
Det sandstenshus vid stenhuggeriet, som vi kallar våghuset, där gick en 
räls igenom där sten forslades från stenhuggeriet till kajen och lastades på 



 2

skutorna. Den vägdes i detta hus, därför kallas det våghuset. Det har 
sagts mig att i detta hus inrymdes även tvättstuga, innan den nuvarande 
tvättstugan bygges. 
En tvättstuga kan användas till mer än tvätt. Under andra världskriget 
användes tvättstugan till kök. Tidvis låg militärförläggningar vid Råbäcks 
hamn och där hade man övningar. En stor järnspis murades in i 
tvättstugan, där lottor stod för matlagningen. I Stenhuggeriets matrum 
anordnades ett marketenteri. 
 
Vid hamnen fanns ett ångbåtshus. Det låg nedanför tegelhuset. Där inne 
låg lustbåten Kvillerbäcken på 30-talet. Den hade då tagits ur trafik och 
skrotades år 1938.  
Båthuset revs någon gång i mitten på 1970-talet.  
 
Innan kyl och frys kom och blev var mans egendom, tog Råbäcks gård 
upp is vid Råbäcks hamn om vintrarna. Isen sågades i ganska stora bitar, 
som kördes med häst och släde till de större gårdarna under Råbäck samt 
till Kinnekulle turisthotell och Råbäcks Ålderdomshem och lades i ishäsar. 
En sådan var gjord av stenblock eller hopspikade träplank, uppsatt i en 
fyrkant där isen grävdes ned i sågspån, så den inte tinade. Den användes 
till isskåp, glassmaskiner m.m. på sommaren. 
 
Tage Sjöström var prickhållare vid Råbäcks hamn fram till mitten av 
1940-talet. En syssla han övertog efter sin far Frans Sjöström som Frans 
ärvt efter sin far ”Sjöar´n”. 
 
Tidigare placerades också lanternor ut i Sjökleven, en med rött glas och 
en med grönt glas. De tändes på kvällen så skutorna hade ett riktmärke 
att gå efter i mörker för att kunna ta sig in i hamnen. 
 
Endast två drunkningsolyckor som hänt har berättats för mig. En son till 
Hulda och Gustaf Olsson omkom när han halkade på landgången till en 
skuta. Verksmästaren Fredrik Lundberger omkom när han var ute och 
metade på grunden utanför Råbäcks hamn. 
 
De vänerskutor jag minns, som lastade kalk eller sten vid Råbäcks hamn, 
är Aagot, Viva, Dakapo, Uno och Bruse. Aagot och Dakapo hade Råbäck 
som hemmahamn. Johan Olhlsson var skeppare på Aagot, före honom 
hans far Gustaf och efter Johan hans son Gösta. Hjalmar Olhsson var 
skeppare på Dakapo och Vivas skeppare hette Johan på Naven, Unos Karl 
på Naven och Bruses skeppare Gustaf på Pirum. Bruse var den sista 
båten, som lastade kalk, år 1944. 
 
 
 
 
Ångfartyget Råbäck 
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På 1880-talet inköpte baron Carl Klingspor en ångbåt, som fick namnet 
Råbäck. Den gick turer från Råbäcks hamn med passagerare och även 
gods till hamnar kring Vänern. 
1889 gick ”Råbäck” på grund utanför Årnäs och blev vrak. Den har nyligen 
hittats av dykare. En ny båt inköptes, som fick namnet Kinnekulle. Den 
såldes senare till Norge. 
 
Ångfartyget Råbäcks förlisning 
 
En mörk och sorlig händelse, jag här omtala får  
som hände ångar´n Råbäck, da han från Kulle går.  
Till Mariestad styrs kosan, men last av gods och korn.  
Ock några passagerare befunno sig ombord. 
 
Helt bittida en morgon en skön septemberdag 
man ser den snabbe Ångaren från Råbäcks hamn gå av  
helt plötsligt genom vattnet den syntes glida fram. 
Och Vänerns vågor plöjdes, utav dess böjda stam 
 
På däcket nu befunno sig blott styrman och kapten.  
Jag deras namn ej nämner, de känner var och en. 
Den förre utav dessa, han lugn vid rodret stod  
lik fordom hjälten Fritiof när han till Orkney drog. 
 
 
Dagskären var passagerare förutom maskopi  
och Lindöns norra udde vi skulle gå förbi. 
Vi höll för kärt åt styrbord. Kaptenen märkte då, 
här kunde finnas blindgrund vi kunna stöta på. 
 
Men styrman han försäkrar här ingen fara är, 
ty jag ifrån barndom är känd bland dessa skär. 
Så talade vår styrman, men se vad hände då.  
Den snabbe Ångarn Råbäck mot grundet stött på. 
 
Vi fingo snart erfara att skutan den var läck, 
och inom få minuter den sjunken låg till däck.  
I sömnen ljuva slumring, nu väcktes upp var man 
och upp på däcket hastade det fortast man hann 
. 
Jag knappast kan beskriva, vad här man skåda fick, 
att nakna sjömatroser i räddningsbåten gick. 
Fruntimren presenterades i paradiset dräkt 
och lätta linnet fladdrade för vindens kalla fläkt. 
 
Uti en bräcklig farkost vi färdades i land. 
Uppå den nakna klippan,där intet skydd vi fann, 
förskräckta och bestörta vi sågo på varann. 
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Och rädslans tårar runno på varjes kinder fram. 
 
Men hjälpen var ej fjärran, ty snart vi skåda fick 
att blott på ringa avstånd, Ångaren Singhild  gick. 
Hon lade till vid vraket, tar folk och last ombord, 
och förde de skeppsbrutna iland och trygga jord. 
 
Torpet Sågerstad med kvarn, som ligger norr om Råbäcks hamn, är den 
äldsta bebyggelsen samt sandstenshuset, Askeboden, och tvättstugan vid 
stenhuggeriet. Sandstenshuset var också ladugård till torpet Rosentorp, 
Sjöars. 
När någon avled vid hamnen, ställdes kistan i tvättstugan, minnesstund 
hölls på stenhuggeriets kontor.  
I bottenvåningen på Sågerstads kvarn har funnits ett sågverk. 
På marken nedanför kvarnen mot sjön hade mjölnaren kålodlingar. Där 
fanns också många sötbärsträd. Sötbärsplockningen var en extra inkomst 
för ungdomar i trakten. Uppköpare kom från Stockholm, Göteborg och 
Karlstad 
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