
Sjöfart och fiske

Sjöfarten omkring sekelskiftet
Vid slutet av 1800-talet och omkring sekelskiftet var det stor sjöfart utanför Råbäck. I 
hamnen kunde det ligga upp till ett dussin skutor, en- eller tvåmastare, det var stiligt 
som stora vita svanor, när de var under insegling. 
De enmastade sluparna och jakterna hade olika tackling. På Vänern i synnerhet 
kallades enmastarna för slup, men i skärgården för jakt. Två slag av tvåmastare var 
det också fråga om:
Galeaser och skonetter
Galeas: Främre masten var högre än den bakre. Om akterseglet var smalare än 
storseglet, kallades det mesanseglet.
Skonett: Aktermasten var högre än främre masten, och seglet på aktermasten 
bredare: storseglet sitter i aktern. Båten har gaffelfock. 
En större skonett kallades skonare. Den brukade ha tre master. Denna båt-typ 
kallades tremastare eller tremastade skonare. 

Hamnbygge och tidig sjöfart vid Råbäck

Den första, som fick bygga sig en stuga vid Råbäcks hamn var Anders Eriksson 
Sjöárn från Ledsjö sn, en handaskicklig man, som byggde ”stöva” själv och började 
som smed. Han byggde själv en liten smedja, smidde jordbruksredskap åt bönderna, 
metallklykor för redskap på gummornas spinnrockar m m. Dessutom hade han svarv 
och hyvelbänk och trivdes bäst med att om natten klädd som han var, krypa ner i den
utdragna hyvelbänkslådan: hövlebänkalôda. Där sov han på kaser=hyvelspån. Vad 
hustrun tyckte om detta, talar historien inte om. Hustrun hette Anders Ersa Maja, men
kallades mest ”Sjösa” eller i tredje person ibland ”Sjöaregumma”. Sjöarn gjorde 
också i ordning de olika Kinnekullebergarterna för utsiktstornet.

Sjöarn blev det vanliga namnet på Anders Eriksson i hela trakten. Han hölls mest på 
sjön, brukade ro till Kållandsö med smidesvaror, blev senast på 1890-talet 
prickhållare för Råbäcksleden med omkring 6 prickar att sörja för. Men han fick 
uppdraget att lägga kaj vid Råbäcks strand och bygga hamnen. Sjöarn var förman för
hamnbygget, troligen på 1880-talet. Senare byggdes också Råbäcks pir, troligen 
omkring 1890 och Trolmens hamnpir, där väl också Sjöarn varit med. 
Hamnen och piren byggdes av sandsten, som togs i stenbrottet vid Sågersta, inte 
långt från kvarnen. Därifrån har man också brutit sandsten till Lidköpings kajer. 
Trolmens pir gjordes nog med sandsten från egendomens egna stenbrott.
Så snart hamnen blev klar på Råbäck, kunde de gå in med båtar på 100 ton och 
trafiken blev livlig. Ibland kom det in båtar flera gånger om dagen, inte minst med 
passagerare, som skulle till turisthotellet på Råbäck. Baron Carl Klingspor satte in 
ångbåtar, först Råbäck, som grundstötte vid Årnäs, sedan Kinnekulle som gick turer 
Råbäck-Lidköping-Sunnanå i Dalsland-Råbäck på dagen. Genom Sunnanår hade 
man förbindelse via Mellerud med Bergslagernas järnväg. En annan tur var 
Lidköping-Karlstad-Kristinehamn-Lidköping, den tog nära ett dygn. Båttrafiken 
upphörde, när Kinnekullebanan kom till. Den invigdes 1897. En del andra båtar lade 
dock till i Råbäcks hamn senare. 



Båttrafik med kalkbåtar
Innan hamnen byggdes, gick det bäst att komma in med grunda båtar. Mest var det 
s.k. staka-båtar med spri-segel eller som de ofta sade: spristakasegel.  En stakabåt 
var 12-14 m lång med ett eller ofta två korta segel: sprisegel. Båten var som en 
roddbåt med sittbrunn bara i aktern och en skans, ett litet krypin i fören att ligga i. 
Detta var en gammal typ av kalkbåt. Dessa stakabåtar användes även en tid, sedan 
de större segelsluparna (enmastare) och galeaserna (tvåmastare) satts in. Ibland fick
de fara med kalklast på vinst och förlust och försäljningen gick dåligt. 

Skeppare vid 17 år
Fadern Karl Andersson var född på Sågersta vid kvarnen 1865. Hans far mjölnaren 
sysslade mycket med fiske, barnen hölls mycket på sjön, och Karl hade som liten 
pojke fått ro till Lidköping med systern Tilda – de var 8 och 13 år då – för att sälja 
körsbär och tagit sig hem i tjock dimma med hjälp av en kompass. Pojken gick uppe i
Sågersta och vallade kor åt fadern och täljde båtar i trä.
En dag, när han var 13 år och gick och längtade till sjöss, kom en skeppare, som 
hade blivit utan besättningsman – de var bara två man på båtarna i regel = skepparn 
och hans besättningsman. Sjöfolket brukade gå upp och skaffa sig mjölk o.d. i gårdar
och torp. Skepparn bad nu Karl att följa med på en tur upp till Sjötorp, 3 mil norr om 
Mariestad, där slussarna börjar vid Göta Kanal. Pojken följde glad med. Men vinden 
mojnade, så att de inte kom fram som beräknat var utan måste söka nödhamn vid 
Björkkullen, utanför yttersta spetsen av Österäng. Där tog de fast = ankrade. Detta 
hade skepparn inte beräknat. Vid Björkkullen var trakten obebodd och oländig, och 
sjöfararna hade inte mat med sig. Skepparn hade inte heller rökverk, och det var för 
honom så kännbart, att han skar sönder sin rökpipa och tuggade på flisorna i brist på
tobak.
Men så blev det vind igen, och de hamnade vid Sjötorp. Pojken Karl skulle enligt 
överenskommelsen inte följa med längre utan tog avsked. Han fick 3 kr i lön av 
skepparn. Det var 7 mil till hemmet vid Råbäcks hamn, men en Göta-kanalångare 
skulle gå från Mariestad till Hellekis, där det fanns hamn. Gossen gick de tre milen till
Mariestad, men då hade ångaren redan avgått – ”han var i prickera”. Järnväg fanns 
inte där då bara landsvägen återstod. Men pojken beslöt att handla i Mariestad för 
sin lön, de första pengar han förtjänat. Han köpte ett vitt skjorttyg med små röda 
prickar! Med detta gav han sig av mot hemmet – fyra mil återstod; ”Å ja va ändå 
hemma innan solen gick ner!” berättade han på gamla dar. När han kom så långt 
som till Årnäs, var han trött och fann vägen lång. Fötterna var ömma. Då tog gossen 
av sig stövlarna och gick resten av vägen, nära två mil, barfota. Men nästa dag efter 
denna sjumilavandring, fick han hålla sig stilla!
Vid 15 års ålder följde han en svåger, som seglade med kalk på en slup med en 
mast. De seglade bl.a. till Bohuslän, Kavlanda, där skepparn hade sina föräldrar. 
Besättningen = pojken fick bo i skansen, ett kyffe i fören, där det fanns råttor. Karl tog
råttor i sitt skrin som i en råttfälla. De hade en enkel spis på båten, troligen öppen 
spis, ty det var vanligt på båtarna förr. En gång hade de lastat av kalk i Göteborg och 
fick som ny last pudrett = sopor, kalk och gödsel blandat till böndernas tjänst. Men 
sådan last tog de aldrig mera – det var förfärligt. De måste ha alla luckor öppna. 
Ett par år seglade gossen med svågern, men vid 17 års ålder blev han sin egen. Han
seglade en slup med en äldre man Hilde från Göta Älv som besättningsman, men 
sjuttonåringen var skeppare och förde befälet. Han seglade med kalk mest på 
Vänern, bl.a. till Liljedals glasbruk vid Nordskärven mellan Karlstad och Säffle. 



På hemvägen kunde de ibland ha slupen tom, men ibland tog de in bräder i 
Värmland. I lyckligaste fall kunde den färden gå på tre dagar. 

Livet på en slup
Karl Andersson gick på allvar till sjöss vid 14 år för att lasta kalk från Råbäcks hamn. 
De gick med slup (enmastad segelskuta) till Karlstad och Kristinehamn. Färden 
kunde ta 14 dagar fram och tillbaka. En Göteborgsfärd kunde ta tre veckor och mera.
Det var en skeppare, som förde båten med endast en besättningsman, som vanligen 
var en ung pojke. Lönen för denne var omkring 15 kr i månaden, och då måste han 
hålla sig maten själv. Mat måste man föra med sig för hela seglatsen. Lönen ökades 
kanske småningom. I skansen under däck fanns det en liten öppen spis, och vid 
sidan i skansen fanns det små kojer. Mathållningen bestod mest av kaffe, potater och
ärter. Intet fick man in natura. Man hade en brandring att sätta panna på eller både 
liten gryta och kaffekokare på tre ben.

Vid 18 års ålder blev Karl Andersson enligt egen uppgift skeppare på en slup, tillhörig
baron Carl Klingspor. Den unge skepparen hade då en litet äldre besättningsman. 
Sedan köpte baron Klingspor en turistbåt, och Karl Andersson blev förste man under 
kaptenen. Båten gick Sunnanå – Karlstad – Kristinehamn – Råbäck – Lidköping 
--Läckö, om någon ville dit. Den hette ”Kinnekulle” och låg om vintern i Göteborg. 
Förut hade de en båt med namnet Råbäck. Den tog passagerare och post. Karl 
Andersson hade 50 kr i månaden och maten. Men han stötte ett ben och slutade på 
sjön på 1880-talet. Sedan kom han i kalkgruvan och slog benet så illa, att förvaltaren,
patron Eriksson sydde ihop det och fick betyg av doktorn att det var bra gjort. 1895 
blev Karl Andersson kalkförman dog 1940. 

Några båttyper på Vänern
Vanliga ekor brukades inte förr vid Kinnekulle utan ”ro-båtar” som kallades 
Vänersnipor. En vänersnipa var omkring 4 m lång med två tums köl eller kanske 
något större. I regel hade den två par åror och var en god sjöbåt. Den skulle kunna 
dras upp i småstenarna och användas bl.a. vid fiske utanför Råbäck.
Stakabåtar, egentligen slags roddbåtar med små segel. 
Slupar mycket vanliga att föra kalk i. Enmastare.
Galeas och Kutter hade båda två master.
Galeasen hade s.k. Vänernsrigg. De drog in seglen till masten i stället för att ta ner 
seglen.
Kuttern hade två master, men riggen var lämpad mest efter kustfart. En del hade på 
kuttern både råsegel och andra större segel.
Skuta var en större båt. Man hörde sällan det namnet på mindre fartyg än 
tremastare. 

De var starkt beroende av vindriktningen för att komma in och ut ur hamnarna med 
segelfartyg. Det var mest slupar och galeaser. De största lastade 75-80 ton, men de 
mindre bara 40-50 ton. Med östen och nordosten var det svårt att segla in i Råbäcks 
hamn, men med ”västen och sydvästen” gick det bra. Men när det blåste västan, 
kunde (de) inte komma ut ur hamnen. 
Skepparn måste proviantera bra, ty de riskerade att bli liggande vid ett par holmar. 
De fick inte ha så bråttom förr. Det kunde hända, att de blev liggande i Råbäcks 
hamn, just när herrgården hade stortvätt, storlak. På Silfverschiölds tid lakade de i en
tvättstuga nere vid sjön, där de ju också sköljde. När de då på natten hade ”lakesjå”, 



”talte skeppara om att de var med”. Säkert ett välkommet avbrott för dem, ty det var 
ett eftersökt nöje för de unga karlarna att hjälpa pigorna ösa på om natten, koka kaffe
och roa sig.
Innan de fick motorer, kunde 18-20 båtar bli liggande i Råbäcks hamn i väntan på 
lämplig vind. 
De gamla segelfartygen hade små järnkaminer att koka på. De hade fyra ben och 
ställdes på fyra hopspikade ”lemmar”. Om sommarn ställde de ibland kaminen upp 
på däck att koka där

Skeppsfart för Hellekisbolaget
Meddelare: Skeppare Janne Jönsson i Hönsäters hamn, upptecknat 1940, född 1870
i Lilla Edet, Tunge sn.
Janne Jönsson hade börjat på båten redan i tioårsåldern, ty fadern var skeppare. 
Denne bodde i Lilla Edet i ett litet hemman med ko. Men det var skeppningen de 
levde på. Fadern var född 1836, modern 1841, båda Tunge sn. Senast 1880 började 
fadern segla med kalk till Göteborg från Hönsäter för Hellekisbolaget. Kalken 
användes till renhållning och båten tillhörde David Leffler.
Det var två man på båten: kapten och besättningsman, och det blev nu gossen 
Janne. Av fadern fick han ingen lön, och inte var det noga med skolgången. Han 
kunde vara från skolan omkring tre månader om året under seglationstiden, men han
fick betyg ändå. Examen var på hösten då och på sommaren endast ett två veckors 
midsommarlov, tror meddelaren.  Det behövdes inte heller någon sorts skola eller 
papper för att få tjänstgöra på en båt, och Janne fick aldrig lära sjöfart på annat vis. 
Vid 22 års ålder blev han själv skeppare i Hellekisbolaget och förblev skeppare 
sedan dess. 
På båten kokade de maten i en murad öppen spis. Den var fyrkantig och nådde ända
upp till däcket. Spisen var försedd med ett järn på ”utere kanten”, så att elden inte 
skulle komma ut. Spjäll fanns inte, utan endast en rökhatt av plåt som ett tätt 
slutande lock. Spisen kunde bara eldas med ved, och det var den enda värmekälla 
de hade på båten. Man hade där inga grytor med fötter utan bara en brandring att 
ställa pannor på. Golvet kallades durken. Då det blev litet grand ishinder, fick man 
sluta med sjöfarten för året.
Fadern var mest klädd i mollskinn, grått på insidan och grått eller brunt på utsidan. 
Det var tätt och billigt, men inte värst varmt. Engelskt skinn kallades det mest. 
”Det fanns både västar och rockar av engelskt skinn, men vi hade mer väst och rock 
av cheviot”, sade meddelaren. ”En fick ha bra under mollskinnsbyxorna, och 
oljekläder fick en ju ha.” Hemma vävdes bara tyg till skjortor.
Eftersom de seglade på Göteborg , köpte de rätt mycket färdigt där. Janne mindes en
del priser från 1892, då han först blev skeppare själv. Då kostade en arbetsblus 
ungefär 1,25 kr ”att ha utaföre”. Starka arbetsbyxor 2,50. Oerhört starka arbetsskor 6 
kr. ”En fick mer proviant då för 5 kr än nu för 25”. Smöret kostade 1892 per kilo 1,20, 
ägg per tjog 40 öre! Men sammalet rågmjöl påstod Jönsson kunde vara lika dyrt då 
som 1940.
Levnadskostnaderna var så pass billiga då, att det spelade mindre roll att ligga stilla 
några dagar och vänta på vind. Då var det bra, om en resa gick på en vecka. 1940 
beräknade man tre resor per vecka, för att det skulle anses bra. Och förtjänsten blev 
dålig då under kriget, då man åter måste mest anlita segel och fick så litet 
motorbränsle, att man i nödfall kunde anlita det någon timme. 



Som skeppare seglade Jönsson först en slup = en liten skuta, som hette Oscar i 2 år.
Sedan en något större i 15 år: Garibaldi. Och slutligen Elida i 35 år = en motorseglare
med mast. Den hade han än 1940
Men seglen är sämre nu än förr, sade meddelaren, ty de ha fått ta bort toppseglen för
att komma under en bro i Göteborg, färdig 1939. Den är 18,5 m hög.
Fadern gick nästan jämt på Göteborg genom Trollhättan, och då passerade han 
hemmet vid Lilla Edet och kunde komma hem minst ett par gånger i månaden. Då 
var det 11 slussar vid Trollhättan. Det var då tio fots tappning i varje sluss. Nu är det 
fyra slussar. Vid slussarna fick skutans folk hjälpa till att öppna ”luckera”. 
Slussvaktarn arbetade på andra sidan. Allt var handkraft. ”Som pojke fick en spola å 
hjälpa till me ändara ve slussera”. I kanalen fick en segla med toppseglet för det 
mesta, men det är svårt nu. ”Har en god vind, frisker vind och medvind, går det bra 
att segla mot strömmen.” Men det går ej att kryssa uppför i motvind
Strömmen gör bara en knop, och i medvind går det att gå rakt uppför med 5-6 knop.
När båten låg inne i Göteborg, kom en man och fordrade att man löste eldstadsbevis.
De fick inte elda på skutan från kl. 9 på kvällen till kl. 4 på morgonen. Beviset kostade
25 öre. Karlen i fråga hade ingen annan sysselsättning och skepparn undrade, om 
han inte heller hade annan avlöning. Om skepparn inte själv var ombord, skulle 
lappen lösas av ”näste man” stod det på den.
En vinter var det sjöfart hela tiden före jul, men blev då så hård nordlig storm, då de 
skulle lasta dagen före julafton och segla hem, att de måste stanna i Hönsäter och 
fira julen där. Men skepparn hade ju vänner: ”En har varit här så många år, så en ä 
så bekanter!” sade han. Numera, 1940, gick Jönsson på Karlstad, Kristinehamn och 
något på Byälven i Värmland.
Fadern hade procent på frakten, och så var det fortfarande 1940. 60% på frakten 
skulle tillfalla besättningen = kapten + en man, som är maskinist för motorn. Av dessa
60% skulle besättningen betala 60% av utgifterna, såsom lastningskostnader, 
hamnpengar o.d. och även 60% av oljeförbrukningen. Men rederiet stod för fartyget 
och dess reparationer. Meddelaren tror, att det varit 60% ända sedan faderns tid. 
Numer är frakterna högre, men även utgifterna större. Första året som skeppare fick 
Jönsson 400 kr. Nu på 1940-talet och så omkring finge det komma upp i 3 000 kr och
mera, olika år. Under kriget fick järnvägen ta cementen, och det fördyrade den.

Vintern och hemmet
På vintern var det för skepparn att reparera båten. Det byggdes nya fartyg i Lilla Edet
på ett varv alldeles bredvid, men det är nedlagt. På vintern hade man att skotta snö, 
hugga ved o.d. Skepparn hade ju sitt lilla hemman, och försökte alltid, att om möjligt 
vara hemma vid jultiden. De hade två rum och kök och öppen spis på faderns tid. 
Där fanns först inte ens ett spjäll utan värmen gick ut samma väg som röken. ”Själva 
gruvan var vidlyftig. Det var ben under grytera.” De hade också en brandring att sätta
kaffekitteln på.

Helgseder i hemmet
Mor gav dem lussebete på sängen vid 3-4 tiden, men utan särskilda ljus. Det var 
smörgås med sovel. ”Likadant var de juledan om môra före ottesången”. Det hade 
varit särskild ”stöking å koking te jul”. Men dopp i gryta var inte mycket brukligt vid 
Lilla Edet. Lutfisk och gröt hade de skepparhemmet, och det skulle vara rim på 
gröten. Modern hade berättat ett rim hon hört:
”Denne gröten ä kokter på ve å pinna
Å här sitter ja å min lilla kvinna!”



De hade julgran men inte julkrona. Annandag jul gick de med stjärnan, men ”de var 
inte klädda nånting”. Majstång förekom i hembygden, särskilt på Göta herrgård, men 
utan traktering. Då samlades bygdens folk där. Nu sulfitfabrik. 

Vänerfiske och sommarsnickeri

Året runt hos en fiskarfamilj i Forshem
Meddelare: Fredrik Karlsson, ”Friheten”, Forshem = Kroks udde, f. 1868.
Häradsallmänningen gick förr fram till denna udde, men 1841 års riksdag beslutade 
där en fri lasteplats med kungligt brev  på detta 1842. Därav namnet Friheten på 
platsen. Se kap. om detta.
Här på Kroks udde bodde Fredriks far, född 1833. Han var sin egen utan arrende till 
socknen eller till gården Tångemyran, som marken tagits ifrån. 1861 hade han köpt 
en stuga, men den brann ned 1925. Ny stuga uppfördes.
Snickarboden är däremot en mycket gammal byggnad med hundraårig skorsten av 
kalksten i ortens stil och gammalt tegeltak. Fredriks far var fiskare, båtbyggare och 
vagnmakare. Körredskap var hand specialitet. 
Fisket försiggick mest på vintersäsongen från hösten till våren. Även på sommaren 
fiskades i mindre skala, men mest till husbehov. Då var snickeriet huvudnäringen. 
Aborre var det mest man då fick upp på nät och långrev vid tjänligt väder. 

I oktober-november fiskades sik. Den gick bäst under land, när det blåste utåt, men i 
storm for de inte ut. De använde robåtar = vänersnipor med liten köl och två par åror 
och segel. Till omkring 20 november pågick sikfisket, men då tog det slut på en gång.
Sedan blev det ingen fisk, förrän laken kom, utan då arbetade fadern med vagnar 
och kälkar, möbler och åkerbruksredskap m.m. ”Han hade gärning jämt.”
Laken började komma vid lussetiden. På lussemorgonen gav mor far och barnen 
lussebete kl 4 på morgonen: kaffe och smörgås med sovel, ty grisen var just slaktad, 
och barnen fick äta så mycket de ville på tallrik och sedan sova ännu en stund. Lusse
firades inte med särskilda ljus i det hemmet.
Att laken började leka ungefär den tiden, betydde mer för fiskarfamiljen. Den fiskades
med ryssjor : ”rysker”. Det var en stake och en strut i var ände på ryssjan (Jfr bild i 
kap. Fiskarn på Hönsäter) Mellan bägge ”struta” var en arm, som fisken gick utefter. 
Armen var som ett rakt nät. Man högg vakar, ett par meter långa och omkring 6 cm 
breda, så att ryskera gick opp.” 
När det var riktigt kallt och ville bli tjock is, fick pojkarna ösa snö över vakarnas tunna 
isskorpor, som bildats under natten, ty snön höll temperaturen högre på isen inunder 
och hindrade isskorpan att bli så tjock. Sedan tog de bara en skyffel och skyfflade 
bort snön: sedan var det lätt att hugga igenom isen igen mot om den fått bli 4-5 tum 
tjock.
Ryssjorna stod ute jämt. De vittjades: ”vickades” varannan dag. De tog då upp 
staken med struten. ”Det var bara att få in näven och få upp fiskarna och sedan få 
ner ryskera igen. Då va en tvungen te skynda sig, för ryskera frös, när di kom opp.” 
”Maskera var över en sno.” De kunde ha 30-40 ryssjor att vittja på en dag. Om isen 
var bar och tjock, kunde det hända, att de inte hann med arbetet på en dag. 

Julfisket och helgen
Till julkvällen hade mycket folk tingat lake – lutfisk hade de inte lika mycket. Det var 
alltså att ge sig ut på själva julafton på morgonen för att ”vittja ryskera”. De fick då ett 



mål mat av smörgås, kaffe och sovel. Smörgås var inte vardagsmat. Det brukades 
endast om söndagar och helger.
Mor satte på julgrytan med sovel till dopp i gryta, så att fiskarna skulle få varm mat 
vid hemkomsten från sjön, innan de gav sig ut i bygden för att sälja fisken. I grytan 
koktes ett halvt svinhuvud samt kokkorv med gryn i. Leverkorven hade de ätit, när 
det var nyslaktat i lussetiden. Så kom fiskarna hem, sedan de vittjat ryskera, drack en
sup och doppade i grytan med bröd, vanliga rågbrödskakor, ” så mö en ville”. Potatis 
bjöds inte till detta mål, men ”då fick en doppa, så en ble mätt.” Sedan var det att 
vandra iväg med fisken. De hade kunder på många håll. En halvmil var ingenting att 
gå på den tiden. Upp till Gössäter tog det en timme. Patron Kylberg och 
stenhuggarna i Österplana brukade vilja ha fisk. De gick ända till Törnsäter. Överallt 
fick man traktering: kaffe, smörgås och litet av varje. ”Somliga bjudde på sup.” 
Fadern var aldrig ”dragen” men han försmådde inte heller litet starkt. Han kunde själv
bjuda på en kaffehalva.
Innan fisken blivit såld, blev det mörk kväll. De kanske inte var hemma för att fira jul, 
förrän klockan åtta. Men då blev det helg i hemmet. Mor brukade gå i dagsverken 
hos bönderna. Ofta hjälpte hon till vid slakt och ljusstöpning, trodde sonen, och då 
brukade hon i bondstugorna få ett par ljus till jul. Man satte ljus på julbordet i 
mässingsstakar med fat och tände gran. Far eller mor läste evangeliet. De hade 
också julklappar i fiskarhemmet. Till julkväll åt man lake, om man kunde: den kanske 
hade tagit slut. Annars lutfisk och potatis och risgrynsgröt. De skulle rimma på gröten.
Juldagen var stilla. Då gick man i ottan i Forshems kyrka och sedan fick barnen inte 
gå ut på hela dagen. Mor bar nog sin vita huvudduk i kyrkan, ty det brukades på 
helger.
Redan annandag jul var det att börja fiska lake igen, och så höll man på till 
”tjugennetiden”, då det var slut med laken för den vintern. Då ställde sig karlarna i 
snickarboden igen, men så fort isen gick bort, satte de ut ”ryskera” i vassarna: ”Då 
skar de unna vassen, så de fick rännor och kom till botten med ryskera. Allteftersom 
sjön blev ren från is, lekte gäddorna.” Mitt i gäddleken började de få abborre och fick 
det också när ”gädda sluta leka”. Någon enda ål kunde man få i vårryskera. Annars 
tog de ål på långrev i rötmånaden. Men då var det sommar och mindre fiske. Man 
byggde båtar och tröskverk, som skulle vara färdiga, tills rågen var mogen.

Nätbindningen och tillverkning av metrevar
Näten bands om vinterkvällarna av far och pojkarna. De använde vanligt otvinnat 
skogarn. Senare köptes tvinnat fint garn från Göteborg. Mor band inte nät. Hon hade 
fullt upp med arbete ändå. Hela vintern, så snart det blev vägat, gick hon ända till 
Helldal efter mjölk, omkring 5 liter i taget, men på sommarn kunde de få mjölk på 
närmre håll i bondställena. Själva hade de ingen jord, bara till ”potateland”, som 
sköttes av vem som helst i familjen, den som hade tid. Gris hade de däremot. Mor 
gick ju också ofta bort på dagsverken hos bönderna, inte bara vid slakt o.d. utan hon 
gick på karehjälp o.d. (Kardade ull) På sommaren gick hon bort för att raka och ta 
upp säd. Hon spann och vävde och tog emot ull och lin till spånad: vintertid. Hon 
vävde egentligen till familjens eget behov, inte vadmal, men tyg till underkläder och 
bomullsklänningar. Karlarna begagnade vadmal och mollskinn. Sådant fanns i brunt, 
blått och grått.
Metrevarna tillverkade de alltid själva förr. Den gamle fiskaren i Friheten gjorde revar 
med knutar. Men sonen = meddelaren, lärde sig av en gubbe att göra extra bra 
metrevar, som blev eftersökta och många gånger sålda till andra. Dessa metrevar 
göras av tagel, som snos med två träkrokar, och sedan snos de två snodderna ihop.



(Bild av träkrok i naturlig storlek att sno tagel på  blad 1195)
Man börjar med hälften av det antal trådar, som skall vara i reven. Ofta är det 8 tagel 
i snodden. Fredrik i Friheten kunde, då han berättade detta 1941, på ett par timmar 
sno omkring 6 meter på krokarna. Sedan fästs två träkrokar i en spricka i bordet, och 
två snodder snos ihop. Det blir då 16 tagel i varje metrev. Antalet kan variera efter 
grovleken. Böndernas revar var klumpigare med knutar efter varje tagellängd. Fredrik
har alltid brukat sätta litet vitt tagel intill metkorken, ty fiskarna ser det vita sämre än 
det svarta. När de två längderna har snotts ihop, läggs de i ljumt vatten för att bli 
mjuka. Sedan sträcks de borta vid en vägg, ”där en kan få fast ändarna”. Därefter 
klipps snodden fin, ty taglet står ut som piggar eller hårstrån. Taglet är starkt och 
trasslar sig inte. Dessa metrevar blir ytterst starka. Numera köper folk färdiga revar 
av senor, sade meddelaren, ”men de är sköra och smäller av som en tak-is”. ”De stå 
inte en tredjedel så länge.” 
Denne Fredrik i Friheten, fiskarsonen, arbetade som ung med litet av varje. Liksom 
modern gick han på dagsverken i bondgårdarna. Fick ibland köra tröskverk, ibland 
arbeta i halmen och dra fram till tröskverket, 1883-84 arbetade han för 8 skilling per 
dag (omkring 16 öre) Då började de om hösten i dagningen och arbetade så länge 
de såg, omkring åtta timmar. På stora gårdar kunde de hålla på 4-5 dagar å rad, så 
att de sedan kunde fara till kvarnen och mala. 
Halmen blandades med klöver, och detta åt kreaturen upp. 1884 gav sig Fredrik ut 
på sjön. Han seglade med sten eller vedskutor. Lönen var då 30 kr i månaden, men 
han måste hålla sig maten själv. Det var sill, fläsk, potatis och kaffe. De försökte få 
köpa bröd i land. En gång låg de i 13 dygn vid Karlstad och kom inte ut med båten. 
På vintern var det snickeri och fiske hemma. 1905-38 var han snickare vid 
Cementfabriken: gjorde kärror m.m. Att börja med hade han vid fabriken 22 öre i 
timmen, men fick hålla verktyg själv. Sedan började fackförening, och då gick det 
”oppföre”. Fredrik Karlsson i Friheten har haft starkt sinne för gamla saker och samlat
ett litet ”museum” i sin snickarbod. Han vet en hel del om sin egen farmors gamla 
dräkter, har beskrivit hennes broderade mössor och en klänning med snörat liv, som 
han påstår skulle ha köpts till något museum. (Efterfrågat vid Nordiska Museet 
förgäves) En broderad silkesmössa, gjord av hans farmor, f. 1809, har förvärvats av 
upptecknaren. Se för övrigt kap. om Dräktskick med beskrivningar. 

Vänerfiske och sommarsnickeri

Året runt hos en fiskarfamilj i Forshem
Meddelare: Fredrik Karlsson, ”Friheten”, Forshem = Kroks udde, f. 1868.
Häradsallmänningen gick förr fram till denna udde, men 1841 års riksdag beslutade 
där en fri lasteplats med kungligt brev  på detta 1842. Därav namnet Friheten på 
platsen. Se kap. om detta.
Här på Kroks udde bodde Fredriks far, född 1833. Han var sin egen utan arrende till 
socknen eller till gården Tångemyran, som marken tagits ifrån. 1861 hade han köpt 
en stuga, men den brann ned 1925. Ny stuga uppfördes.
Snickarboden är däremot en mycket gammal byggnad med hundraårig skorsten av 
kalksten i ortens stil och gammalt tegeltak. Fredriks far var fiskare, båtbyggare och 
vagnmakare. Körredskap var hand specialitet. 
Fisket försiggick mest på vintersäsongen från hösten till våren. Även på sommaren 
fiskades i mindre skala, men mest till husbehov. Då var snickeriet huvudnäringen. 
Aborre var det mest man då fick upp på nät och långrev vid tjänligt väder. 



I oktober-november fiskades sik. Den gick bäst under land, när det blåste utåt, men i 
storm for de inte ut. De använde robåtar = vänersnipor med liten köl och två par åror 
och segel. Till omkring 20 november pågick sikfisket, men då tog det slut på en gång.
Sedan blev det ingen fisk, förrän laken kom, utan då arbetade fadern med vagnar 
och kälkar, möbler och åkerbruksredskap m.m. ”Han hade gärning jämt.”
Laken började komma vid lussetiden. På lussemorgonen gav mor far och barnen 
lussebete kl 4 på morgonen: kaffe och smörgås med sovel, ty grisen var just slaktad, 
och barnen fick äta så mycket de ville på tallrik och sedan sova ännu en stund. Lusse
firades inte med särskilda ljus i det hemmet.
Att laken började leka ungefär den tiden, betydde mer för fiskarfamiljen. Den fiskades
med ryssjor : ”rysker”. Det var en stake och en strut i var ände på ryssjan (Jfr bild i 
kap. Fiskarn på Hönsäter) Mellan bägge ”struta” var en arm, som fisken gick utefter. 
Armen var som ett rakt nät. Man högg vakar, ett par meter långa och omkring 6 cm 
breda, så att ryskera gick opp.” 
När det var riktigt kallt och ville bli tjock is, fick pojkarna ösa snö över vakarnas tunna 
isskorpor, som bildats under natten, ty snön höll temperaturen högre på isen inunder 
och hindrade isskorpan att bli så tjock. Sedan tog de bara en skyffel och skyfflade 
bort snön: sedan var det lätt att hugga igenom isen igen mot om den fått bli 4-5 tum 
tjock.
Ryssjorna stod ute jämt. De vittjades: ”vickades” varannan dag. De tog då upp 
staken med struten. ”Det var bara att få in näven och få upp fiskarna och sedan få 
ner ryskera igen. Då va en tvungen te skynda sig, för ryskera frös, när di kom opp.” 
”Maskera var över en sno.” De kunde ha 30-40 ryssjor att vittja på en dag. Om isen 
var bar och tjock, kunde det hända, att de inte hann med arbetet på en dag. 

Julfisket och helgen
Till julkvällen hade mycket folk tingat lake – lutfisk hade de inte lika mycket. Det var 
alltså att ge sig ut på själva julafton på morgonen för att ”vittja ryskera”. De fick då ett 
mål mat av smörgås, kaffe och sovel. Smörgås var inte vardagsmat. Det brukades 
endast om söndagar och helger.
Mor satte på julgrytan med sovel till dopp i gryta, så att fiskarna skulle få varm mat 
vid hemkomsten från sjön, innan de gav sig ut i bygden för att sälja fisken. I grytan 
koktes ett halvt svinhuvud samt kokkorv med gryn i. Leverkorven hade de ätit, när 
det var nyslaktat i lussetiden. Så kom fiskarna hem, sedan de vittjat ryskera, drack en
sup och doppade i grytan med bröd, vanliga rågbrödskakor, ” så mö en ville”. Potatis 
bjöds inte till detta mål, men ”då fick en doppa, så en ble mätt.” Sedan var det att 
vandra iväg med fisken. De hade kunder på många håll. En halvmil var ingenting att 
gå på den tiden. Upp till Gössäter tog det en timme. Patron Kylberg och 
stenhuggarna i Österplana brukade vilja ha fisk. De gick ända till Törnsäter. Överallt 
fick man traktering: kaffe, smörgås och litet av varje. ”Somliga bjudde på sup.” 
Fadern var aldrig ”dragen” men han försmådde inte heller litet starkt. Han kunde själv
bjuda på en kaffehalva.
Innan fisken blivit såld, blev det mörk kväll. De kanske inte var hemma för att fira jul, 
förrän klockan åtta. Men då blev det helg i hemmet. Mor brukade gå i dagsverken 
hos bönderna. Ofta hjälpte hon till vid slakt och ljusstöpning, trodde sonen, och då 
brukade hon i bondstugorna få ett par ljus till jul. Man satte ljus på julbordet i 
mässingsstakar med fat och tände gran. Far eller mor läste evangeliet. De hade 
också julklappar i fiskarhemmet. Till julkväll åt man lake, om man kunde: den kanske 
hade tagit slut. Annars lutfisk och potatis och risgrynsgröt. De skulle rimma på gröten.



Juldagen var stilla. Då gick man i ottan i Forshems kyrka och sedan fick barnen inte 
gå ut på hela dagen. Mor bar nog sin vita huvudduk i kyrkan, ty det brukades på 
helger.
Redan annandag jul var det att börja fiska lake igen, och så höll man på till 
”tjugennetiden”, då det var slut med laken för den vintern. Då ställde sig karlarna i 
snickarboden igen, men så fort isen gick bort, satte de ut ”ryskera” i vassarna: ”Då 
skar de unna vassen, så de fick rännor och kom till botten med ryskera. Allteftersom 
sjön blev ren från is, lekte gäddorna.” Mitt i gäddleken började de få abborre och fick 
det också när ”gädda sluta leka”. Någon enda ål kunde man få i vårryskera. Annars 
tog de ål på långrev i rötmånaden. Men då var det sommar och mindre fiske. Man 
byggde båtar och tröskverk, som skulle vara färdiga, tills rågen var mogen.

Nätbindningen och tillverkning av metrevar
Näten bands om vinterkvällarna av far och pojkarna. De använde vanligt otvinnat 
skogarn. Senare köptes tvinnat fint garn från Göteborg. Mor band inte nät. Hon hade 
fullt upp med arbete ändå. Hela vintern, så snart det blev vägat, gick hon ända till 
Helldal efter mjölk, omkring 5 liter i taget, men på sommarn kunde de få mjölk på 
närmre håll i bondställena. Själva hade de ingen jord, bara till ”potateland”, som 
sköttes av vem som helst i familjen, den som hade tid. Gris hade de däremot. Mor 
gick ju också ofta bort på dagsverken hos bönderna, inte bara vid slakt o.d. utan hon 
gick på karehjälp o.d. (Kardade ull) På sommaren gick hon bort för att raka och ta 
upp säd. Hon spann och vävde och tog emot ull och lin till spånad: vintertid. Hon 
vävde egentligen till familjens eget behov, inte vadmal, men tyg till underkläder och 
bomullsklänningar. Karlarna begagnade vadmal och mollskinn. Sådant fanns i brunt, 
blått och grått.
Metrevarna tillverkade de alltid själva förr. Den gamle fiskaren i Friheten gjorde revar 
med knutar. Men sonen = meddelaren, lärde sig av en gubbe att göra extra bra 
metrevar, som blev eftersökta och många gånger sålda till andra. Dessa metrevar 
göras av tagel, som snos med två träkrokar, och sedan snos de två snodderna ihop.
(Bild av träkrok i naturlig storlek att sno tagel på  blad 1195)
Man börjar med hälften av det antal trådar, som skall vara i reven. Ofta är det 8 tagel 
i snodden. Fredrik i Friheten kunde, då han berättade detta 1941, på ett par timmar 
sno omkring 6 meter på krokarna. Sedan fästs två träkrokar i en spricka i bordet, och 
två snodder snos ihop. Det blir då 16 tagel i varje metrev. Antalet kan variera efter 
grovleken. Böndernas revar var klumpigare med knutar efter varje tagellängd. Fredrik
har alltid brukat sätta litet vitt tagel intill metkorken, ty fiskarna ser det vita sämre än 
det svarta. När de två längderna har snotts ihop, läggs de i ljumt vatten för att bli 
mjuka. Sedan sträcks de borta vid en vägg, ”där en kan få fast ändarna”. Därefter 
klipps snodden fin, ty taglet står ut som piggar eller hårstrån. Taglet är starkt och 
trasslar sig inte. Dessa metrevar blir ytterst starka. Numera köper folk färdiga revar 
av senor, sade meddelaren, ”men de är sköra och smäller av som en tak-is”. ”De stå 
inte en tredjedel så länge.” 
Denne Fredrik i Friheten, fiskarsonen, arbetade som ung med litet av varje. Liksom 
modern gick han på dagsverken i bondgårdarna. Fick ibland köra tröskverk, ibland 
arbeta i halmen och dra fram till tröskverket, 1883-84 arbetade han för 8 skilling per 
dag (omkring 16 öre) Då började de om hösten i dagningen och arbetade så länge 
de såg, omkring åtta timmar. På stora gårdar kunde de hålla på 4-5 dagar å rad, så 
att de sedan kunde fara till kvarnen och mala. 
Halmen blandades med klöver, och detta åt kreaturen upp. 1884 gav sig Fredrik ut 
på sjön. Han seglade med sten eller vedskutor. Lönen var då 30 kr i månaden, men 



han måste hålla sig maten själv. Det var sill, fläsk, potatis och kaffe. De försökte få 
köpa bröd i land. En gång låg de i 13 dygn vid Karlstad och kom inte ut med båten. 
På vintern var det snickeri och fiske hemma. 1905-38 var han snickare vid 
Cementfabriken: gjorde kärror m.m. Att börja med hade han vid fabriken 22 öre i 
timmen, men fick hålla verktyg själv. Sedan började fackförening, och då gick det 
”oppföre”. Fredrik Karlsson i Friheten har haft starkt sinne för gamla saker och samlat
ett litet ”museum” i sin snickarbod. Han vet en hel del om sin egen farmors gamla 
dräkter, har beskrivit hennes broderade mössor och en klänning med snörat liv, som 
han påstår skulle ha köpts till något museum. (Efterfrågat vid Nordiska Museet 
förgäves) En broderad silkesmössa, gjord av hans farmor, f. 1809, har förvärvats av 
upptecknaren. Se för övrigt kap. om Dräktskick med beskrivningar. 

Läsning och skolgång
Då denna uppteckning gjordes i olika somrar 1940 – 47, påträffades ofta gammalt 
folk, vars föräldrar knappast var kunniga både i läs- och skrivkonsten. Någon enstaka
åldring var analfabet, t.ex. mor AnnaLisa Ström på Österäng, Forshem, torpardotter 
och sedan knekthustru, f. 1851. Inte modern men fadern kunde läsa och skriva. Han 
till och med läste evangeliet för dem. AnnaLisa hade börjat skolan en gång, men 
måste sluta snart. 
Mor Anna Glad i alldeles samma ställning, men 11 år yngre, f. i Forshem 1862, 
torpardotter, knekthustru, hon kunde läsa, men berättade, att ingen av föräldrarna 
kunde skriva. De kunde läsa hjälpligt, men hade svårt att fatta. Anna fick läsa för 
fadern. 
Oftare var det modern i de små torftiga hemmen, som både kunde läsa och som var 
angelägen, att lära barnen denna ädla konst. Mor Betty, f. på Österäng, Forshem 
1852, sade om modern, att ”Ho va kvick å läsa”. Modern levde 1809-84. Troligen 
kunde hon inte skriva.
Bettys äldsta syskon gick och lärde läsa för en gammal knekt, men inte skriva. ”Det 
kunde visst inte han heller”, lade hon till. 

Dåligt med skrivkonsten. Barnen blev ”lärare”
Meddelare: Klas Larsson, f. 1859, Österäng, Forshems sn. Han var statare, snickare 
och maskinskötare, det senare efter fadern, som skött egendomens lokomobil, den 
första någon hört talas om i bygden.
Fadern var född 1828, var händig i mekaniska saker, men skriva kunde han inte 
förrän barnen kommit i skola och lärde far att skriva. Läsa hade han lärt av en 
gammal knekt, troligen samma knekt, som mor Betty berättat om och som hon trodde
inte kunde skriva. Denne knekt lärde 8-10 barn att läsa, upplyste Klas. Hans mor 
läste bra, men inte heller hon kunde skriva. Det var dåligt ”me räkninga”, sade Klas 
om fadern. Knektens kunskaper kanske inskränkte sig till läsning, när det gällde 
undervisning.

Milslång skolväg för en del barn
Samme meddelare, Klas Larsson, fick gå i skola på Österäng, där han bodde, men 
läraren var då den ende i sitt slag i hela Forshems socken, dit man räknade Fullösa 
och Vedum som yttersocken. Barnen från Fullösa fick gå ”ena dryg mil” till skolan. 
Men den läraren måtte ha varit duktig, och hemma fick barnen träna i att ”var söndag
läsa var sitt stycke ur postilla. På julafton läste di i psalmboka. Far själver läste 
ibland.” Det var den pappan, som lärt sig skrivkonsten av barnen. 



Mor Fast, f. på Hönsäter 1859 i ett litet torp, berättade, att hennes föräldrar aldrig gått
i skola. Hennes bror, som var tio år äldre än hon, f. 1849 alltså, han måste gå i 
skolan uppe i Österplana lång väg. Men själv hade hon tydligen haft det litet bättre, ty
”greva byggde skola ve Hönsäter”.

Valla kor i stället för gå i småskola
Smeden Sanfrid Hvass, f. i Fullösa  1873 hade aldrig fått gå i småskolan. Prosten 
Timberg sade till pojken: ”Du behöver inte gå till småskolan”. I stället måste han valla 
kor åt bönderna. Kanske visste prosten, att pojken i alla fall lärde sig läsa av 
moderns läskunniga vänner? Sedan kom han i skola i alla fall.

Farligt att vara skrivkunnig – fick ej vara i fred!
Meddelare: Folkskollärare fru Ester Gustafsson, f. i Kinne-Kleva 1890. Av mjölnare- 
och bondesläkt. Hon berättade om tre äldre generationer.
Hennes mormors far, f. på 1700-talet, hade varit skrivkunnig och blev då mycket 
anlitad av grannarna, för att läsa brev och skriva brev åt dem, då inte prästen gjorde 
det. Han fick också sätta upp kontrakt och alla möjliga andra handlingar åt folk i 
grannskapet, och det blev i längden tidsödande. Han blev trött på det.
När dottern växte upp – det var meddelarens mormor, f. 1808 eller 1809, då fick hon 
lära sig läsa, men fadern varnade henne för skrivkonsten: ”Vad du gör, tös, men lär 
dej aldri å skriva, för då får du aldri vara i fre!” Dottern lärde sig inte heller att skriva.
Dennas dotter var född 1849, och blev mor till meddelaren. Hon gick i skolan bara i 
14 dagar, ty hon var så rädd ”för di store pôjka”. Men när hon kom till skolan, kunde 
hon i alla fall redan bokstäverna.
Föräldrarna drev väderkvarnen i Kinne-Kleva. De hade fått den nybyggd, och bodde i
Per Månsgården. Fadern, alltså meddelarens morfar, hette Claes Eriksson. Han och 
hustrun tyckte tydligen, att flickans skolgång var onödig och lät henne slippa. Men de
lärde henne läsa, och hon ägde både psalmbok, katekes och bibel. När hon kunde 
bokstäverna brukade hon fråga: ”Hur gör en, när en läser rent?” ”Jo, svarade 
föräldrarna, troligen egentligen modern:
”Då säjer en hela ort (ordet) på en gång.” Tösen uppfattade snabbt och gjorde som 
de sade. Hon lärde sig läsa riktigt bra. Hon ville veta mera: syskona lärde henne 
skriva, och hon kunde räkna bråk. Sedan fick hon lära sig svensk språklära, och 
botanik för prästen. Hon kunde till och med de latinska namnen på en mängd växter. 

Klen skolgång för skeppspojkar och lotsbarn
Meddelare: Kalkskeppare Janne Jönsson, förde kalkslup till och från Hönsäter, d.v.s. 
numera cementfabriken. Fadern förde också kalkslup, som gick mellan Hönsäter och
Göteborg. Han behövde en skeppspojke och tog sonen med sig, då denne var tio år 
gammal.
Pojkens skolgång var det inte så noga med, när fadern behövde honom. Tre 
månader av året kunde han utebli från skolan, men betyg fick han ändå.
På sommaren hade de bara ett par veckors lov och sedan examen på hösten, men 
sommaren var ju den bästa seglationstiden, och det ansågs viktigare än skolan. 
Skepparn bodde i Lilla Edet, Tunge sn.
Man vill gärna jämföra med förhållanden, som lotsbarnen i Björsäter levde under. 
Gårdsfiskaren på Årnäs glasbruk, Forshem, hade en hel del att berätta. Han var född
1859: Oskar Nilsson. Lotsfamiljen bodde vid Viksnäs vid Vänern i Björsäter.
Det var mycket lång och besvärlig väg till någon skola. Fadern, som var lots och 
fiskare, kunde både läsa och skriva. Modern kunde bara läsa, och hon lärde dem den



konsten allt medan hon satt och spann om vinterkvällarna och barnen fick hjälpa far 
med att binda not vid skenet av den öppna spisen. Han hade intet intresse av att lära
dem skrivkonsten – hade väl också ont om stunderna. 
Men modern lärde dem bokstäverna ordentligt, och sedan fick de knoga och lära sig 
själva att använda dem så gott de kunde. De fick en abc-bok och Åkerbloms bibliska 
historia. Tuppen värpte sockerbitar, men det kunde allt bli ris också. Redan vid 8-10 
års ålder måste ungarna kunna katekesen utantill, och det var föga roligt. ”Katekesen
var en riktig barneplågare”, sade meddelaren-fiskaren. Den hade ju 173 frågor med 
förklaringar. Men när barnen blev större och måste lära sig de långa styckena i 
bibliska historien utantill, så var det än värre. Detta måste de kunna i 
konfirmationsläsningen. Men vid det laget hade de i alla fall fått litet skolgång. När 
berättaren var på sitt elfte år, alltså omkring 1870, blev det en skola på Sjöberg, 
”bara” en halv mil från hemmet på Viksnäs. Där fanns en lärarinna, och gossen 
Oskar lärde sig både skriva och räkna. I åtta månader fick han gå i den skolan, men 
året därpå gick han och syskona tre gånger i veckan till Björsäter, för att ta läxor av 
läraren. Men denne kunde inte mycket. 
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