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Den första bebyggelsen var Sågerstad, det fanns inget mera hus förutom 
det sandstenshus som står kvar än idag vid hamnen, det användes för 
insamling av aska, dom kom från bygden runt omkring för att lämna aska,
det var front på huset och landgång ner så dom kunde skjuta med kärra 
upp och tippa ner.
Denna aska användes till järnbruken och mindre båtar lastade den för 
vidare sjötransport. Sedan fanns ett mindre hus som ligger vid verkstaden
av sandsten det också, det finns kvar än idag det användes som 
tvättstuga, så dom kom ner från godset och tvätta där, det var s.k. 
”Lakesjå”.

Men på 1860-talet kom en man från Ledsjö Anders Andersson som gick 
under namnet ”Sjöarn”, han byggde det hus som där står, han var en 
mångkunnig man. Odlade upp torpet vars marker ligger uppe i skogen, så 
var han smed, byggde en smedja, han smidde till spinnrockar, gjorde yxar,
jordbruksverktyg och en del annat. Hans hustru som gick under namnet 
”Sjösa” fick vara behjälplig som smedshantlangare dra bälgen samt så 
med släggan.
Sedan började bygget av hamnen, han var byggmästare där. Det anlades 
en järnväg till sandstensberget bortom Sågerstad sedan fraktades sten 
ner på vagnar. Många gubbar fick arbete av detta. Grunden till hamnpiren 
ligger på risbädd s.k. forsiner, massor av virke och sten finns där vilket 
kan bevittnas. Något olycksfall hördes aldrig om. Det var en gubbe som 
vägde med spett på en sten, men han orkade inte väga upp den, men på 
samma gång var patron E där och han steg fram och fatta ett spett och 
skulle hjälpa till, men knuffade istället till gubben så att denne ramlade i 
hamnen när gubben fick upp huvudet över vattenytan så sade han ”Det 
var tjockade dj.. till dum karl”. Så fortsatte bygget och seglationen 
började i stor skala.

Banan till kalkgruvan byggdes och senare banan till stenhuggeriet. Kalken 
som skeppades ut gick i släkt format. En som var en stor mottagare var 
Liljedals Glasbruk, samt många andra ställen runt Vänern och Göta kanal. 
All kalk kördes ner och släpptes ner från s.k. kalkbrona det blev stora 
högar ungefär 1 000 tunnar i varje hög, det var både hårt och 
ansträngande arbete, först bryta i berget och så bränna tag upp kalken i 
ugnarna sedan ner till hamnen släcka den, man fick ösa genom hela 
högen och bära massor av vatten för släckning, för allt detta arbete var 
betalningen 26 öre tunnan, så skulle det köras ned på båten i kärror. 
Många båtar låg på kö och väntade ibland upp emot ett 10-tal. Sedan gick
kalken ut som osläckt och då övergick måttet i hektoliter.



Stenhuggeriet blomstrade upp massor av sten skeppades ut i båt. Många 
vackra stenarbeten blev gjorda av dåvarande skickliga stenhuggare. 
Trappsten och solbänkar samt trottoarer och golvsten var det efterfrågan 
på. Baron Carl Klingspor var en framstående man, han satte igång den 
ena industri efter den andra, däribland satte han in passagerarbåt som 
gick ordinarie turer på Lidköping, Sunnanå, Kristinehamn, Karlstad, 
Mariestad och Råbäck. Båtens namn var Råbäck, men gick senare på 
grund bortom Årnäs och blev vrak.
Men en ny fin båt köptes in från Göteborg, den gick turer på Göta älv, 
men den blev inte godkänd där pga. för hög fart, det blev så stora 
svallvågor så det rasade ner från älvkanterna. Den blev då köpt till Råbäck
och fick då namnet Kinnekulle. Den hade samma turlista som förra båten 
när den gick från Karlstad till Kristinehamn hade den en Cirkus som hette 
Cirkus Madigan ombord, även denna känna Elvira Madigan var med, hela 
cirkusutrustningen med artister och djur fanns ombord, där ibland 2 st. 
elefanter som var fastkedjade vid vinschen, när båten kom ut i 
Värmlandsjön blev det hård vind från sydväst och båten började slingra 
hejdlöst, elefanterna blev oroliga och kom i raseri, dom trumpetade så 
båten skakade. Direktör Madigan hoppade direkt ner från 
kommandobryggan slog dem på snablarna med ett järnspett samt kedjade
fast dem bättre. Denna båt gick med så hög fart att rundturerna gick på 
en dag.

Min far var styrman på Kinnekulle i 5 år, före detta hade han varit 
skeppare men när järnvägen kom till stannande han iland och blev istället 
kalkförman. Kalken gick fram fort 100 000 hektoliter gick ut under åren. 
Den första kalk som brändes i backen mellan Sågerstad och hamnen, om 
förstod inte att bränna den med alunskiffer, utan brände den genom att 
lägga tjocka s.k. träflokar istället det blev dålig kalk, så mycket blev skrot,
vilket man kan se än i dag i s.k. Hattarvik där utlastningen var. Namnet 
Hattarvik har kommit till av den stora svarta stenen som ligger där. Enligt 
geologer har denna stora sten varit med i isen från Dalarna under istiden, 
denna stenart finns nämligen inte här.

I början på seklet gjorde dom som bodde vid sjön långa roddturer, min far
gjorde en gång en roddtur med en herre Kållandsö runt, det blev ungefär 
7 mil som lön för mödan fick han 1:50 samt lite mat, många hade små 
metbåtar men de var dåliga en hel del av dem de bestod endast av tjära 
och plåt. En gubbe var ute på grundet och metade, han trampade då hål i 
båten och var tvungen att ta av sig rocken och stoppa i hålet för att täta 
detta.

Många episoder var det mellan skepparna, de kom ihop sig ibland när 
väntan blev för lång. Det var en liten båt som inte skulle ha mer än 100 
hektoliter som ville gå före, men skepparen på den andra båten blev arg 
och sa till mannen som var religiös ”om läsare har företräde i himlen så 
har de det inte vid kalkränna i alla fall”. Frans S var körare av kalkvagnen,



när han körde vagnen visslade han jämnt. Det var en skeppare från 
Vämlandsnäs som frågade om han fick klockartjänsten i Grums, svaret 
kom då blixtsnabbt från Frans S ”Nej, jag hörde du skulle bli präst där så 
jag f… i det” 

Ja tiden gick och vi kom fram på 1900-talet, när man minns alla ångbåtar 
som kom med lustturer etsade sig denna bild fast i ens minne. Vid 
Råbäcks hamn kunde ligga både 2 och 3 stycken samtidigt ibland. Jag vet 
det var en gång, det kom båtar från Vänersborg, Åmål och Kristinehamn, 
när de kom ut i sjön hade de alltid musikkår ombord. Med i dessa båtar 
var många försäljare av lyckobrev och s.k. tittskåp och de förste sälja sina
produkter och göra sig fina förtjänster.
På den tiden bodde det 17 st. familjer vid hamnen, men grannsämjan var 
alltid god trots många barn och trånga bostäder, i det gamla grå huset 
hade varje familj bara 1 rum och kök, jag är född där men flyttade år 
1899 till tegelhuset, utanför fanns bara sten s.k. sjösten, alla hjälptes då 
åt att börja dra jord från skogen, även vi barn fick hjälpa till, så 
småningom hade man fått ihop så mycket jord så man hade ett 
potatisland.

För att återgå till kalkbanan så var den 1200 meter lång, lutningen var 1 
meter på 40 meter. Det var så ordnat att den lastade vagnen drog upp 
den tomma med virelina, det fanns en växel på mitten av banan.
Husen Marieberg och Kalkgruvan som båda nu är borta köptes från 
Brommö när glasbruket lade ner och flyttade till Årnäs det var dock inte 
bara huset som köptes, utan i köpet ingick löss vilka var nästa omöjliga 
att rota ut. När nuvarande kyrkan byggdes så såldes en hel del på auktion
efter den gamla, Råbäcks gård köpte en hel del, en del saker förvarades 
på vagnslidret dit vi barn älskade att gå och titta däribland ett träkors, en 
hel del sten köptes också bland annat en del gamla gravstenar som lades 
som golv i västra ladan, min far var ibland med när man tröskade där och 
han talade om att när man sopade rent på golvet efter tröskningen kunde 
man läsa på de gamla gravstenarna. Indelte soldaten Alm far till Johan 
Almqvist gift med min faster Matilda, bodde på den tiden i soldattorpet 
Kuragebacken som lydde under Råbäck. Han gick vaktkonstapel vid 
Karlstens fästning vid Marstrand. Där satt en fånge på livstid han talade 
om för Alm att han stulit kyrksilvret i Medelplana kyrka och grävt ner det i
skogen ovanför Trolmens hamn i den s.k. Trollkätten. Om fången talade 
sant måste den ligga där ännu för ingen har någonsin hittat den men 
frågan är bara var. Men tiden gick vi barn växte upp och flög bort åt skilda
håll men de gamla blev kvar samt några enstaka yngre numera står 
hamnen tom och folket är bort, det är beklämmande att se att allt är 
borta och bara minnena finns kvar.
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