
Ångfartyget Råbäcks undergång.

En mörk och sorglig händelse jag här omtala får
som hände ångarn Råbäck, när han från Kullen går.
Till Mariestad styrs kosan med last av gods och korn
och några passagerare befinner sig ombord.

Helt bittida en morgon, en skön septemberdag,
man ser den snabba ångaren från Råbäck ge sig av,
helt plötslig genom vattnet han synes 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 Orkner drog.

Dagskären var passerad förutan maskopi
och Lindöns norra udde v  skulle gå förbi,
vi höll för hårt åt styrbord kaptenen märkte då,
här kunde finnas blindgrun, vi kunna stöta på.

Men styrman han försäkrar, här inga faror är,
ty jag från min barndom är känd bland dessa skär.
Så talade vår styrman, men se vad hände då,
den snabbe ångarn Råbäck mot grundet stötte på.

Vi fingo snart erfara, att skutan den var läck
och innan få minuter den sjunken låg till däck.
I sömnens ljuva slumring nu väcktes upp var man
och upp på däcket hastade det fortaste man hann.

Uti en bräcklig farkost vi färdades i land,
 uppå den nakna klippan, trots inget skydd vi fann,
förskräckta och bestörta vi sågo på varann
och rädslans tårar runno på varjes kinder fram.

Jag knappast vill beskriva vad här man skåda fick,
att nakna sjömatroser i räddningsbåten gick, 
fruntimmer presenterades i paradisets dräkt
och lätta linnet fladdrade för vindens kalla fläkt.

Men hjälpen var ej fjärran, ty snart vi skåda fick,
att blott på ringa avstånd ångarn Signhild gick.
Hon lade till vid vraket, tar folk och last ombord
och förde de skeppsbrutna iland på tryggad jord.

Men ve den stackars "Råbäck", ja han fick stanna kvar,
sin bana nu han brutit, sin färd han slutat har.
I de salonger fagra, där människors nöjen stått, 



där dansar Vänerns böljor en munter ringdans opp.
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