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Angbåtstrafiken Sigtuna-Stockholm
Av GUNNAR HELLSTRÖM

Hjulångaren Sigtuna I856-I859.
När Uppsala på 1830-talet fick ångbåtsförbinclelse med Stockholm,
kunde Sigtuna draga nytta av ångbåtarna för passageraretrafiken
men knappast för godsbefordran . Fartygen måste nämligen nås
med utrodd, ty ingen brygga fanns där de kunde lägga till. Endast
en brygga, den 'S. k. Malmbryggan, fanns i staden och elen är belägen långt från farleden. Det skulle avsevärt ha försenat Uppsalabåtarna om de skulle ha angjort denna brygga. Detta var kanske
anledningen till att man i Sigtuna stiftade ett ångbåtsbolag, som
för trafik Stockholm-Sigtuna-Löfstaholm lät bygga en liten hjulångare. Denna insattes i trafik i slutet av maj 1856 och hade
namnet SIGTUNA.
Först 15 april 1856 äro aktierna i bolaget daterade. Det kallas
å dessa dels Sigtuna ångfartygsbolag, dels Sigtuna ångbåtsbolag
- man var tydligen ej så noga med namnet. Bolagets styrelse
utgjordes av greve C. M. Björnstjerna, som ägde Almarestäket och
Löfstaholm, kyrkoherden i Sigtuna 0. Alm, teaterclirektören Fredrik Deland, som ägde och bebodde Aluclclen i Sigtuna, kyrkvärden och fastighetsägaren i Sigtuna A. Grönvall och kammarherren
friherre Fredrik Hermelin på Noor i Knivsta. Delancl sålde 3 juli
1855 Aludclen till löjtnanten E lof Steuch, som någon tid därefter torde ha övertagit Delancls aktier i rederiet, ty då detta 1860
trädde i likvidation var Steuch delägare. Bland aktieägarna då
märkas borgmästaren i Sigtuna C. '"'· Bahrman, rådmännen där
handlandena E. Enblom och F. R. Rydberg, kammarherren friherre J. G. l'aijkull på Valloxsäby i Östuna, kronofogden J. D.
Orstadius på Kolhammar i Ocleusala samt apotekaren i Sigtuna
R. Kalmberg. som var bolagets direktör. Kyrkoherde Alm och fri-

ÅRSBOKEN

Uppland 1962

55

herre Hermelin voro fortfarande delägare, men huruvida Björnstjerna och Grönvall kvarstodo som aktieägare är ej känt. Aktierna
voro å ioo riksdaler riksgälds, men hur stort aktiekapitalet var
har icke kunnat utrönas. Inga handlingar från bolaget synas vara
bevarade, alla uppgifter härröra, dels från en process mellan fartygets restauratris och bolagets direktör apotekare Kalmberg 1860
och dels från en process mellan friherre Hermelin och Kalmberg
i 8fö~-1863.
Företaget bar sig emellertid ej och med seglationsåret 1859 upphörde Sigtunas turer och i maj 1860 såldes fartyget till Borgå i
Finland. 1

Mälaren och Upland. I869-I9p.
Sedan hjulångaren Sigtunas . turer upphört, voro sigtunaborna
åter hänvisade till Uppsalabåtarna för sina förbindelser med Stockholm, men 1869 fingo de en ny förbindelse med både Stockholm
och örsundsbro. Bookholmssunds Angbåtsbolag insatte nämligen
våren 1869 sin ångare MÄLAREN på traden Stockholm-Sigtuna-örsundsbro. Denna trade hade trafikerats, dock utan anlöpande av
Sigtuna, av den 1856 byggda hjulångaren ÖRSUNDSBRO med åtföljande lastpråm, men trafiken hade varit förlustbringande. Dess
rederi, Örsundsbro ångfartygsbolag, beslöt därför vid bolagsstämma 17 / 3 1863 å Säva gästgivaregård att fartyget, som kostat
32 ooo riksdaler, skulle försäljas för 15 ooo riksdaler. Huruvida någon försäljning kom till stånd är icke känt, men i maj 1864 annonserades att Örsundsbro med lastpråm även 1864 skulle göra
två turer i veckan mellan Stockholm och örsundsbro. Redan från
början torde . turerna ha varit två i veckan. Emellertid blev Örsundsbro 29 juni 1864 påseglad av ångfartyget VoLONTAIRE, då
detta var på väg från Bergsund till Slussen. Örsundsbro fick då
hela hjulhuset å babordssidan inbräckt och sedan torde dess turer
upphört. Fartygets öden därefter äro icke kända.
Ledningen för Bockholmssunds Ångbåtsbolag fann emellertid
tydligen i slutet av 1860-talet att förutsättningar funnos för en lönande trafik på Örsundsbro. Bolaget insatte därför, tydligen för-
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söksvis, sin minsta och ä ldsta ångare på traden. Det var Mätaren,
som var byggd vid Bergsunds mekaniska verkstad 1861. Den var
en däckad ångslup, 82 fot lång i vattenlinjen och 13 fot bred.
Båten hade salong akterut och lastrum för om maskinrummet
samt i fören kök med liggplats för restauratris och skans för besättningen. Ma~kinen var en 15 nom. hästkrafters propellermaskin
och farten 8 1 / 2 knop. Enligt kontraktet mellan Bergsund och
Bockholmssunclsbolaget 22 / 1 1861 skulle skrovet målas med mörkgrön oljefärg ovan vattenlinjen . Byggnads priset var 26 ooo riksdaler riksmynt. Fartyget blev färdigt hösten 1861 och sattes från
17 september i trafik med Adelsö som slutstation. På denna trade
ersattes Mälaren hösten 1866 av samma bolags nybyggda fartyg
ENcsö (sist G UN HILD, reg. n:r 2569) och Mälaren insattes på traden
Stockholm-Enköping, där båten dock från 1869 ersattes av bolagets 1868 byggda fartyg ENKÖPING (sist SoTEN, reg. n:r 2190).
Detta fartyg kom för övrigt att åren 1900-1910 under namn av
SKOKLOSTER trafikera linjen Stockholm-Sigtuna-Skokloster, se nedan.
Då l\fälaren slutat att gå på Enköping insattes fartyget, som
förut nämnts, på linj en Stockholm-Sigtuna-örsundsbro. Det visade sig snart att man ej misstagit sig då man räknade m ed trafikens lönsamhet. Snart befanns fartyget vara för litet för sin nya
trade och bolaget beslöt 7 juli 1870 att anskaffa en större ångbåt
för traden. Det b lev vid Bergsund 1871 för bolagets räkning
byggda U PLAND (reg. n :r 2614), som sattes i trafik 22 / 10 1871 och
som ,k om a tt uppehålla trafrken å denna trade i sextio år. Mälaren
insattes 1872 på linjen Stockholm-Ängsö men så ldes i april 1873
till Liljedahls glasbruk i Värmland och fick namnet LILJEDAHL.
Senare fick fartyget namnet SuNosv1K och fanns ännu enligt skeppsli stan 1891 under detta namn med hemort Orrholmen i Värmlands
län. Dess slutliga öde är ej känt. Mälarens befälhavare var åtminstone från 1867 Richard Johansson , som var bosatt i Vallby
socken vid Enköping men som i mars 1870 bosatte sig i Sigtuna,
där han 1/ 10 1872 förvärvade egen fastighet, de t n uvarancle Vandrarehemmet. Johansson övertog 1871 befälet å el en nybyggda Upland.
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B ild 1 . Angfa rtyget U P LA ND, R eg.· nr 26 14 . fö re o mbyggnaden . Deta lj av foto
i Stockho lms Stadsmuseum.

U pland blev färdig för besiktningsresa 2 1 okt. 187 1. F artyget
h ade e n längd av 1 1o fot och en bredd av 18 1 / 2 fot samt h ad e e tt
p rop ellerm askineri om 30 n om. h ästkrafter och gjorde en fart av
10 3 / 4 knop. De t h ad e akterut e n salo ng fö r dam er och en för
herrar, bägge salongerna hade större fö nster i skeppssid orn a, och
över d em var ett s-kylight. För om maskinrumme t fanns ett lastrum och för om d et ta m a tsalo ng sa mt penteri och kök. För om
dessa fa nns en s. k. a llmogesalong med fas ta bä nkar vid skep pssidorna och lä ngst förut ska ns för b esättningen. överbyggnaden var
rundga ttad och försedd med runda ventiler, m en fa rtyget ombyggdes 1897, då överbyggnadens sidor gjordes r aka och försågos m ed
rekta ngulära fönster. Det övre däcke t blev härmed bred are och
far tyget fick e tt m odernare utseende. Upland var från börj a n m ålad m ed »m örk olj efärg» enligt byggnadsko n tra1ktet, m e n b lev
sen are, troligen 1897, vitmålad. D en vita färge n på Mälar- och
skärgårdsb å ta r d a terar sig frå n 1890-talet - fö ru t voro fa r tygen

c.

HELLSTRii ;\I

,lngbr1tstrnfih en Sigtuna-Stochholm

m å lad e i olika färger, båd e blåa , gröna och bruna ångbåtar förekomrno.
Vissa år funnos andra fartyg, som alternerade med Upland.
Aren 1878-1879 gick även ÖRS UN DSBRO på traden. Också detta fartyg tillhörde Bockholmssundsbolaget och hade 1864 byggts för
d e tta bolag under nallln e t EKHOLMEN, men fick 1878 nalllnet Örsundsbro, sedan bolaget lå tit bygga en ny Ekholmen. örsundsbro
såldes hösten 1879 till Södertälje och gick åren 1880-1894 mellan
Södertälje och Stockholm under namnet SöoERTELGE. Båten fick
21 / 5 1895 namnet SÄBY HOLM , sedan elen sålts till Angfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölanclet. Den h ade n:r 2676 i Fartysgregistret och
hette sist BARBRO samt avfördes ur Fartygsregistret 1952. Från l
sept. 1880 till seglationens slut alternerade ångfartyget Engsö med
Uplancl. Engsö had e 1866 byggts för Bockholmssundsbolaget, men
hade av detta 1873 förs ålts till Strängnäs Ångbåtsbolag och fartyget var tydligen hösten 1880 förhyrt av Bockholmssunclsbolaget.
Fartyget kom sedermera till skärgården, först under namnet Bliclö
och sedan under namnet LJUSTERÖ, reg. n:r 2569. Båten kallades
vanligen av skärgårdsbdolkningen Kniven emedan el en var lång
och smal. Ljusterö återkom till Niälaren 1902 under namnet Gunhild, m en såldes 1939 till Norrköping och blev på 1950-talet pråm.
Bockholmssunds Angfartygs- eller A ngbåtsbolag - bägge namnen förekomma ~ hade bildats i början av 1861 eller möjligen i
slutet av 1860. Dess delägare voro från början huvudsakligen
godsägare vid farleden till Bockhollllssundet, men senare tillkommo även andra d elägare. Huvudredare för bol age ts fartyg,
dvs. verkställande direktör, var åtminstone från 1864 Carl Herman
Backert. Denne som var född i Borås 11 / 9 1829, lärde i sin ungdom
koppars laga reyrk et och gjorde sitt gesällprov i Tyskland. Han bosatte sig sedan i Stockhollll och kall ar sig t. o. m. 1880 L cl. m etallfabrikör. R eda n 1860 bl ev han delägare i Kungsholms Angslupsbolag
och sedermera i fl era av ångslupsbolagen i Stockholm. Sedan Stockholms Ångslupsbolag 3 / l 1863 bildats genom sammanslagning av
de smärre bolagen, bl ev h a n 1869 verkställande direktör för detta
och kvarstod på denna post till 19oi. Frå n och m ed 1882 kallar
han sig i sina mantalsuppgiher direktör. Medel till delägareskap i
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ångslupsbolagen torde han ha fått genom sin första hustru, från
vilken han r875 blev skild. Hon innehade nämligen utskänkningsrörelse, som säkerligen var inkomstbringande. Backert var även
direktör för ett flertal ångbåtsbolag, bl. a. från r863 för Fittja
Angslupsbolag, vilket r 870 fick namnet Angbåtsbolaget Drottningholm-Fittja och r894 ombildades till aktiebolag med Backert som
direktör. Han var även direktör för Waxholms Angfartygsaktiebolag och var en verklig pionjär för ångbåtsfarten på Mälaren och
i skärgården. C . H . Backert avled i Katarina församling i Stockholm 3 juli r912.
Bockholmssundsbolaget bör h a varit en god affär. Huru stort
kapital bolaget h ade är ej känt, emedan varken räkenskaper, protokoll eller andra bolagets handlingar synas vara bevarade. Av
tidningsnotiser framgår att utdelningen å bolagets lotter var förr 864
tio %, för r868 fem%, för r870 sex%, för r871 sex%, för r872 sex%
sam t en återbäring av 94 riksdaler för de två sålda .fartygen Mälaren och Engsö. För r873 utdelades femton % , för r876 likaledes
femton%, för r878 tio%, för r879 likaledes tio% och för r88o
fem%. Huruvida några avskrivningar å bolagets fartyg förekommit
framgår ej av tidningsnotiser om bolagsstämmorna. Bolaget ägde
under årens lopp ett flertal för dess räkning byggda fartyg, men
sedan flertalet av dessa avyttrats ägde det 1876 endast Upland
och den nybyggda Ekholmen. Upland såldes i april r881 till
Backert, som i sin tur avyttrade fartyget till U plands Angbåtsbolag
med Backert som verkställande direktör. Ekholmen såldes r april
till Angfartygsbolaget Drottningholm-Fittja, där Backert likaledes
var verkställande direktör, och Bockholmssundsbolaget upplöstes.
Upland infördes 3/ 5 1895 i Fartygsregistret under n :r 2614 och
Uplands Angbåtsbolag ombildades samma år till Angfartygsaktiebolaget Upland, vars bolagsordning fastställdes av K. M:t 22 nov.
r 895. Även i detta företag var Backert verkställande direktör. Bolaget sålde emellertid 6 april 1902 Upland till Ångfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölandet, varefter bolaget upphörde och Backerts befattning med Upland och trafiken på Sigtuna upphörde
efter mer än trettio år.
Ångfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölandet hade stiftats 1897
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genom ombildning av det 187fi bildade Angl"artygsbolaget Svartsjölandet. Dess verkställande direktör var Gustaf Förselius, m å ngårig direktör i Stockholms Transport & Bogseringsaktiebolag. Han
var född i Närtuna 7/ 3 18,10 och var p å 1870-talet kryddkramhandlare i Klara i Stockholm. I slutet av 1870-talet blev han styrelsemedlem i fl era ångbåtsbolag och var i medio av 1880-talet skeppsreclare och ägare av flera segelfartyg. Förse li us avled i Stockholm,
Nikolai 24 / 10 1928.
R edan ett år före förvärvet av Upland hade Svartsjölandsbolaget inköpt konkurrentbåten SIGTUNA (se ned an) och som befälh avare å denna placerat sin å ngfart ygsbefä lhavare J. V. Ricka nder.
Denne fi ck efter inköpet av U pland övertaga de tta fart yg, men
blev 1911 bolagets direktör efter Förse lius.
Direktör Rickander arbetade for en sammanslagning av de olika
rederierna, som drevo trafik på l\tlälaren. Första resultatet var a tt
A ngfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölandets fartyg 1g1 7 såldes
till A ngfartygsaktiebolaget Drottningholm-Fittja, varefter bolaget
trädde i likvidation. Rickander blev direktör .för DrottningholmFittjabolaget, som sedan en del andra rederier förenats m ed detta,
fick namnet Trafikaktiebolaget Mälaren-Hjälmaren med Rickander som direktör. Konikurrensen från lastbilar och omnibussar
blev till slut övermäktig för ångbåtstrafiken på Mälaren. Rickand er avgick 1928 som direktör och vå ren 1934 trädde företaget i
likvidation . M ed seglationsåret 1931 upphörde Up lands turer på
Sigtuna och Örsundsbro och fartyget insattes 1932 på traclen
Stockholm-Hillersjö. I stället för Trafikaktiebolaget MälarenHjälma ren bildades 1935 R ed eriaktiebolaget Mälartrafik, som inköpte större d ele n av d et förra bolagets båtar, bl. a. Upland.
Direktör Rickander h ade em ellertid m ed å ngfartyget DROTTNINGHOLM, L cl. Gustafsberg VI, börjat trafik m ellan Stockholm och Drottning ho lm och brukade på söndagarna för h yra Up la nd, som han
1938 inköpte och själv förde på nämnda tracle. Efter Rickanders
död 24/ 11 1942 såldes U pland till firman Å ngbåts trafiken Stockholm- Drottningholm, S. Eire, och var 1942- 1 juli 1945 uthyrd till
Kron an. I december 1945 ändrades fartygets n am n till Drottningh olm och en ej särsk ild lyckad ombyggnad Företogs. Fartyget an-
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2. Angfartyget UPLA ND, R eg.- nr 26 14, efter ombyggnaden. Vid å ngbå tsbryggan i Sigtuna . Efter vykort i fö rf:s ägo.

Bild.

vändes sedermera ej endast för Drottningholmstrafiken uta n även
för diverse turist- och rek lamresor. En tid låg det som fl yta nde »annonspelare » vid Strandvägskajen i ybroviken i Stockholm. U nder
e n reklamresa h a mnade det vid ett varv p å Blidö, där det ett par år
låg upplagt såsom ej m era sjövärdigt. Slutligen bogserades det till
Västerås för n edskrotning vintern 1960-196 i.
Befälhavare å U pla nd var, som förut nämnts, å ngbåtsbefälhavaren Richard J oh a nsson, som dessförinna n fört l\!Iä la ren. H a n övergick emellertid i 88o till konkurrenten , det i Sigtuna hemmahör a nde å ngfartyget NYA ÖRSUNDSBRO, och efterträddes på U pland
av F. Janzon, som var bosatt i Gran by i S: t P ers socken vid Sigtuna m en i 882 fl yttad e till Stockholm. Sommaren 1895 fi ck U pla nd en oexaminerad befälhavare, .Jonas lVIagnus v\Ternström.
Denne h ad e i 5 / 3 i890 fått kunglig resolution att få föra å ngfartyget U PSALA, men sedan d etta försålts, h ade det fått n y b efälh avare och v\Ternström fick 7/ 6 i895 kungl. resolution att i stället
få föra Uplancl . När Svartsjöla ndsbolaget 1902 inköpt U pla nd ,
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blev som nämnts J. V. Rickander dess befälhavare och när han
1911 blivit bolagets direktör, övertogs befälet av K. R. Bergström,
som förut fört konkurrentbåten SKOKLOSTER, men blivit ledig genom dennas försä ljning. Sedan Upland förvärvats av direktör
Rickander, kom Bergström i dennes tjänst såsom befälhavare å ett
av hans fartyg, men Upland fördes av Rickander själv.

Wenngarn. I873-I877.
Redan 1873 fick Upland konkurrens på en del av traden. I november 1872 bildades i Stockholm Angbåtsbolaget v\Tenngarn, ibland
kallat Rederibolaget Wenngarn, ibland '"' enngarns Angfartygsbolag - namnen variera - som skulle bygga en ångbåt avsedd
att trafikera linjen Stockholm-Steninge-Garnsviken. Bland bolagets intressenter var bankiren Carl Cervin. Tecknade lotter skulle
betalas å Cervins kontor och han har 5 nov. 1872 undertecknat
kontraktet angående fartygets byggande jämte kaptenlöjtnanten
August Fries, som blev huvudredare för fartyget. Konstituerande
bolagsstämma hölls 5 nov. å Cervins kontor och styrelse valdes,
men vilka som valdes till dess ledamöter är ej känt. Troligen var
det Cervin och Fries. Från 1873 utgjordes dock styrelsen av Fries
och Cervins måg doktor Carl Jentzen. Den senare avgick ur styrelsen vid bolagsstämma 27 mars 1878 och ersattes av kassören L. 0.
Tjerneld. Bolagets kapital är ej känt, inga av dess handlingar
synas vara bevarade. Dess fartyg, som byggdes vid Bergsunds me-

kaniska verkstad fick namnet '"' ENNGARN, blev färdigt till midsommaren 1873 och insattes från 25 juni detta år å traden StockholmLöfstaholm med anlöpande av ett flertal bryggor, bl. a. Drottningholm, Stäket, Runsa, Steninge, Sigtuna och '"' enngarn . Redan
2 juli ändrades slutstationen till Finstaholm och fartyget anlöpte
ej bryggorna i Garnsviken utan gick från Sigtuna till Aske. Vem
som var v\Tenngarns befälhavare är ej känt.
Enligt byggnadskontraktet hade V1Tenngarn, som höll 90 fot i
längd och 16 fot i bredd, en propellermaskin om 25 nom . hästkrafter. Djupgåendet var 5 fot. Akterut under ett halvcläck fanns
en salong med stora liinster i skeppssidorna, samt akter om salongen två mindre hytter. Akterut var halvdäcket nedsänkt 2 fot
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Bild 3· Angfar tyget SÖDERTELGE, tidi ga re v\Tenngarn. Foto i Mälarhamnen
Södertä lj e 1878 e ll. 1879. Tillhör östra Sörmlands mu se um , Södertälje.

under ledstå ngen och n edgå ngen till sa longen var från d enna
fördjupning. Förut, und er fas ta däcket, fanns en matsa long och
akter om denna en h ytt för restauratrisen. För om matsalongen
fanns e tt las trum och för om d e tta skans för besä ttningen . ö ver
fartygets mitt var ett ta k av trä, 30 fot långt, på järnbågar. Sidorna
under d e tta ta k voro d elvi s öpp na och fö rsedd a med presenningar,
som kunde rull as n ed. P å ta ket fanns en styrhytt. Far tyget var målat m örkgr ö nt.
vVenngarn synes h a gj o rt god a inseglingar, ty för 1875 och 1876
lämn ades en utde lning av 10: - kr. per lo tt, utgörand e 10 proc.
Föregåe nde års utdelningar äro ej känd a, n ågo n tidningsnotis
därom h ar ej p å träffa ts. Segla tion en 1877 blev sämre och för d etta
å r lämn ad es en utdelning av end as t 4: - kr. per lott. Sannolikt
var detta orsaken till a tt vVenngarn under namn e t SÖDERTELGE
1878 insa ttes p å traden Stockholm-Södertälje. Tydligen blev ej
heller denn a trad e lö na nd e, ty i början av 1880 så ldes Södertelge
till Angfa rtygsbolage t Svartsjölandet och Angbåtsbolaget V\Tennga rn trädde i likvid ation.
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Angfartygs bolaget Svartsjölandet kallade fartyget FREJA och
satte det i trafik på linj en Stockholm-bryggorna vid L å ngta rmen.
Huvudredare för d etta bolags bå tar var å tminstone i878-1 882
samme k a ptenlöjtna nt Fries, som var huvudred are för ' Venngarn .
Freja så ldes em eller tid 1884 av Svartsjöla ndsbolaget till Marstrands
Angfartygsbolag. Frå n Marstrand såldes fartyget i89,1 till Vättern,
där det först var hemmahörande i Gränna och sedermera från i 898
tillhörde Angbå tsaktiebolaget Vista i Visingsö, resp . .Jönköping.
Freja infördes 1894 i Fartygsregistret och fick då registreringsnummer 2079. Fartyget uppgavs då vara byggt vid Bergsund i869 under namnet Svartsjöla ndet, vilket är fe la ktig t. I handlingarna till
n:r 2079 ligger ett intyg från Bergsunds mekaniska verkstad att
där 1869 byggts ett fartyg m ed n amnet Svartsjölanclet, men e tt
likalydande ligger i h a ndlingarn a rörande elen verkliga Svartsjölanclet, registreringsnummer 2132, som var byggd 1869 och i 889
fick n a mnet SvARTVIK, 1905 n amne t AoELSÖ och i908 såldes till
Finland. Som end ast ett fa rtyg med n amnet Svartsjölanclet byggdes vid Bergsund 1869, äro så ledes uppgifterna i det offi ciella Fartygsregistret oriktiga, vi lke t tyvärr ej är en astående. Ett mätningsbrev b land h a ndlingarna rörande Freja visar a tt fartyget efter att
ha gått p å Mä lare n h amn a t i Marstrand, vilket ytterliga re bestyrk er att Freja är identisk med ' Venngarn.
Freja inköptes 1900 av grossh a ndlaren E. ' "'· Lewin i Stockholm,
ägare till Utö i Stockholms skä rgård, och sattes av h o nom i trafik
mell an Stockholm och Utö genom Skurusund, Baggensstäket, över
Baggensfjärden och vi dare. Efter ett par å r lades fartyget upp och
avfördes slutligen ur F artygsregistret uta n a n teckning om när
detta skedde ell er varför.
Sedan Freja läm nat lVIälaren, blev far tyget ombyggt, troligen
sedan d et försålts ti ll Marstra nd. H a ndlingarna ti ll Fartygsregistret lämn a inga upplysningar h ärom, m en p å ett fo tografi från
1890-talet av ett flertal fartyg vid Visingsö 2 h ar Freja två master
och överbyggnaden ha r raka sidor med rek tangu lära fönster. Ännu
när fa rtyget g ick på U tö, h ade det m astern a kvar och torde ej
h a blivit ombyggt seda n d et lämnade Vättern.
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Nya örsundsbro och Sigtuna (2). I880-I9I6.
Traden Stockholm-Sigtuna-örsundsbro hade visat sig vara lö·
nande för Bockholmssunclsbolaget tack vare frakterna till och från
örsunclsbro och de större gårdarnas bryggor. Sigtuna var vid denna
tid alltför obetydligt för att en ångbåtsförbindelse endast på denna
ort skulle löna sig, men man ville i Sigtuna gärna vara med och
dela förtjänsten på den ökade trafiken på örsundsbro.
I Sigtuna bildades 20 jan. 1880 Sigtuna-örsunclsbro nya Ång·
fartygsaktiebolag. Huruvida ordet nya innebar att ett enkelt bolag
förut bildats har ej kunnat utrönas. 3 Till den konstituerande
bolagsstämman hade det i inbjudan bestämda aktiekapitalet,
25 ooo: - kr. blivit tecknat. Aktiekapitalet ökades senare till
30 ooo: - kr. Vid stämman voro 139 aktier av tecknade 250 repre·
senterade. Från Sigtuna närvaro kommissionslantmätaren C. A.
Edling, handlanden och rådmannen Franz R. Rydberg, civil·
ingenjören Emil Eclling, provinsialläkaren K. Drake, ångfartygs·
befälhavaren R. Johansson, som hittills fört Uplancl, kofferdistyr·
mannen G. Johansson, son till föregående, urfabrikören A. P.
Bergstrand, lantbrukaren G. ·w ikman, bagaren C. A. Svensson,
handlanden och rådmannen Uno Hallerström, handlanden P. 0.
Sundberg, artisten E. Wahlquist, f. d. fabrikören F. A. Olsen, mjölnaren och väclerkvarnsägaren Arvid Hållen, handl a nden C. A.
Lundström och apotekaren Olof Nilsson. Från örsunclsbro närvoro N. B. Hagman för egen del och som fullmäktig för örsunclsbro bränneribolag samt garvaren Sunclelius. Dessutom voro åtta
aktieägare från landsbygden närvarande. Bolaget fick sitt säte i
Sigtuna och till interimsstyrelse valdes C. A. Eclling, Franz R.
Rydberg och Emil Edling med K . Drake och Uno Hallerström
som suppleanter.
Varken C. A. Edling, hans son Emil Edling eller Rydberg voro
infödda Sigtunabor, men hade genom företagsamhet skaffat sig
stort inflytande i staden. Alla tre ha blivit herostratiskt ryktbara
i Sigtuna. Lantmätare Eclling uppgjorde på sin tid en stadsplan,
som om elen genomförts skulle h a spolierat hela staden. Stora gatan, som löper på samma ställ e som vid stadens grundande, skulle
s-
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t. ex. ersättas av en bred, rak gata, varvid all äldre bebyggelse
skulle raseras. Ingenjör Edling, som i875 hemkommit från en flerårig vistelse i Sydamerika, uppförde på en hustrun tillhörig tomt
en stor byggnad, den s. k. Villan, i tegel i en stil, som ej hör
hemma i Sigtuna och totalt dominerade den övriga bebyggelsen.
Klumpen har sedermera blivit Sigtuna stadshus. Handlanden och
rådmannen Rydberg slutligen, som brukade kallas Sigtunakungen,
var enligt traditionen en hårdför man och hänsynslös i sina affärsmetoder. Han lade sig till med ett flertal fastigheter i staden men
gjorde konkurs 5 mars igoo och dog utfattig i902. Han var född
i826 och hade kommit till Sigtuna i847. Redan ett par år före
konkursen hade h a n avgått som rådman .
Sannolikt var det tillkomsten av det nya rederiet som föranledde Sigtuna stad att bygga en ångbåtsbrygga i elen centrala delen
av staden. Förut h ade blott existerat Malmbryggan, av okänd
ålder, och en på i86o-talet byggd brygga vid Ropsten, omkr. i km
från centrum. Den nya bryggan vid den s. k. Lundbergs udde
nedanför Breda gränd blev färdig sommaren i88o och började
anlöpas i stället för Malmbryggan 3 aug.
Sigtuna-Örsundsbro nya Angfartygsaktiebolag inköpte, förmodligen kort efter elen konstituerande bolagsstämman, det i873 vid
Bergsund byggda ångfartyget GRIPSHOLM och kallade fartyget NYA
ÖRSUNDSBRO. När och till vilket pris inköpet skedde har ej kunnat
utrönas, någon ticlningsnotis därom har ej påträffats. Gripsholm ,
som byggts för trafiken Stockholm- Mariefred, hade efter några år
befunnits för liten och hade i878 ersatts av ett nytt fartyg med
samma namn. Den första Gripsholm had e sedan legat overksam.
Befälhavare på Nya örsundsbro bl ev Richard Johansson, som
förut fört Mälaren och Uplancl och nu övergick till konkurrentföretaget.
Nya örsundsbro insattes i april i88o å trad en Stockholm-Sigtuna-Örsundsbro och gjorde sin första resa 20 april på f. m., enligt annons. Fartyget fortsatte på denna trade till sommraen i888.
Somliga år förekom en viss samsegling med Upland i det fartygen
alternerade, andra år var direkt konkurrens etablerad och fartygen
avgingo samtidigt från Stockholm.
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Fartyget var gan~ka litet. En ligt byggnadskontraktet i Bergsunds
arkiv hade det en längd av lOO fot (omkr. 30 m) och en bredd av
16 1 f2 fot (omkr. 4,9 m) . Som nybyggt var fartyget mörkgrönt. Det
hade en propellermaskin om 30 nom. hästkrafter och gjorde en
fart av lo knop. Aktersalongen hade nedgång från akterkant och
akter om salongen fanns två hytter. Förut fanns matsalong, hytt
för restauratrisen samt kök och längst förut skans för besättningen.
För och akter om inredningen fanns ett par smärre lastrum. Priset
för fartyget vid leveransen från varvet var 37 500: - riksdaler. Det
hade rätt att taga 176 passagerare. Någon ombyggnad av fartyget
innan det fick namnet Nya Örsunclsbro är ej känd.
I längden befanns Nya örsunclsbro vara i minsta laget för traclen varför rederiet beslöt inköpa ett större fartyg. I april 1888
inköptes från Marstrand ångfartyget ALBREKTSUND, som under namnet SIGTUNA insattes på traclen i juli 1888. Nya örsunclsbro såldes
i slutet av 1888 för 17 ooo: - kronor till Angfartygsaktiebolaget
Va1kyrian i Göteborg och fick namnet VALKYRIAN. Redan 1890
såldes Valkyrian till Norra Skärgårdens ångbåtsaktiebolag samt
insattes under namnet NORRA SKÄRGÅRDEN i konkurrens med andra
båtar på traclen Göteborg-Öckerö.
I mars 1893 såldes Norra Skärgården till ett rederi i Kristiania
för 24 500: - kr.4 Sjöfartsmuseet i Oslo känner ej till fartyget och
således ej heller r ederiets namn, m en sannolikt är fartyget identiskt med i norska skeppslistan 1901 upptagna PHOENIX AV CHRISTIANIA. Norra Skärgården såldes till Norge innan elen hunnit införas i Kommerskoll egii Fartygsregister. Sjöfartsmusee t i Göteborg har på förfrågan angående fartyget meddelat att Norra Skärgården 1894 avfördes från »Sveriges skeppslista». Man står undrande inför vad som avses m ed Sveriges skeppslista. Därest det
skulle vara Fartygsregistret, uppstår frågan hur fartyget kunnat
avföras innan det blev infört.
D et var en rätt gammal båt som Sigtunarecleriet i april 1888 inköpte för 20 ooo: - kr. från Marstrancls Angbåtsaktiebolag. Albrektsuncl var byggd i Oskarshamn 1869 som ett s. k. utgående
fartyg. Båten var 32,39 meter lång och 5,2 meter bred samt hade
ett djupgående av 2,09 meter, hade två master och ett propeller-

68

c. 1-1ELL S TRÖ~r

A 11 gbåt.1·trafilie11 Sigt1111a-Stockholm

maskineri om 30 noni. hästkrat:Ler. .Den und ergi ck en del reparationer i Göteborg, fick namnet SIGTUNA och uppkom till Munkbrohamnen i Stockholm i juli 1888, varefter den insattes på traden
Stockholm-Sigtuna-örsundsbro. Dess befälhavare blev Richard
.Johanssons son Gustaf .Johansson, tidigare styrman å Nya örsundsbro. Sigtuna infördes i Fartygsregistret 22 febr. 1895 under n:r 2346.
I sitt dåvarande skick var Sigtuna föga lämpad för trafiken på
traden. Särskilt vid mellanstationer var överbyggnaden besvärlig
vid lastning och lossning, varför fartyget ombyggcles vid mitten av
1890-talet. Den rundgattade överbyggnaden ersattes med en ny,
som fick raka sidor med rektangulära fönster och masterna togos
bort. Fartyget fick härigenom ett utseende liknande de andra
Mälare- och skärgårdsbåtarna. I handlingarn a till Fartygsregistret
finns ingen uppgift om när eller var denna ombyggnad skedde,
men sannolikt var det 1895. Sigtunas befälhavare, Gustaf .Johansson, anmälde nämligen 10 sept. 1895 att fartyget und ergå tt ommätning.
Sigtuna såldes i april 1901 till Angfartygsaktiebolaget Gamla
Svartsjölandet och kom således till det rederi, som ett år senare
inköpte Upland. Gusta.f .Johansson fick avgå som befälhavare och
Sigtunarederiet trädd e i likvidation . Sigtunas nye befälhavare blev
J. V. Rickander, som i sex år varit styrman och ett par år befälhavare å Svartsjölandsbolagets bå tar och som senare kom att spela
en stor roll i Jviälaretrafikens historia. Gustaf Johansson kom
efter ett år i Stockholms Angslupsaktiebolags tjänst som befälhavare och avled i Maria församling i Stockholm 13 / 11 1914. R edan
hösten 1898 hade han fl ytta t frå n Sigtuna till Stockholm.
Sedan Angfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölandet inköpt Sigtuna, fortsatte fartyget p å sin gamla trade under seglationsåret
1901. På våren 1900 hade emellertid i Sigtuna bildats ett nytt
rederi , som insatte sitt fartyg, Skokloster, å traclen StockholmSigtuna-Skokloster. Mellan Stockholm och Sigtuna gingo alltså
åren 1900 och 1901, utom Uppsalabåtarna, tre fartyg, nämligen
Uplancl, Sigtuna och Skokloster, vilket tydligen var allt för m å nga
fartyg på denna tracle. Detta föranledd e Svartsjölanclsbolaget att
insätta Sigtuna p å en annan av bo laget trafikerad linje, nämligen
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Bild 4. Angfartyget SIGTUNA , R eg.- nr 2346, efter om byggnad en. Detalj av foto

från Munkbrohamnen , i Stockholms Stadsmuseum. Av fartyget före ombyggnaden h ar inge n bild påträffats. I Svensk Sjöfartstidning 1933, nr 5 1 B, finn es en
bild av Albrekts und inn an far tyget fick na mn et Sigtuna.

Stockholm-Kalmarsa nd. Rickander övertog 1902 befälet å Upland och blev alltså kvar på traden.
Skoklosters turer upphörde med seglationsåret 1910 och Sigtuna
å terkom till sin gamla trade 191 i. En uppgift i Svensk Sjöfartstidning 1933 a tt fartyget upplades vid krigsutbrottet 1914 och
aldrig m er kom i trafik, är oriktig. Sigtuna var i gång t. o. m.
segla tionsåre t 1916 men blev sedan upplagt då det fått ny ägare.
Angfartygsaktiebolage t Gamla Svartsjölandet sålde nämligen hela
sin å ngb å tsflotta, bland d em Sigtuna och Upland, till Angfartygsakti ebol age t Drottningholm-Fittj a och trädde i likvidation .
Drottningholm-Fittjabolaget ändrade, som ovan nämnts, 1925 sitt
n amn till Trafikaktiebolaget Mälaren-Hjälmaren. Sigtuna använd es av den nye ägaren till förrådsfartyg och maskin och panna blevo
slutligen borttagna, vilket 4/ 5 1932 anmäldes till Fartygsregistret.
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Sigtuna hade alltså blivit pråm och såldes sedermera 1933. Pråmen
fick 16 / 7 1943 namnet ARNE N:o 4 och hade från 1933 en hel del
olika ägare. Slutligen hamnade f. cl. Sigtuna hos Sand- & Grusaktiebolaget Jehander 1952, men utdömdes 1958. Det gamla skrovet låg ännu 1959 kvar vid .Jehanders sandtag på Munsö.
Det har ej varit möjligt att följa styrelsens för Sigtuna-Örsunds·
bro Nya Angfartygsaktiebolag sammansättning före tillkomsten av
Patent- och Registreringsverket 1895. Tidningarna i Stockholm
sysselsatte sig ej med ett obetydligt företag av helt lokal karaktär
i en avsides ort. Endast den lokala tidningen, Sigtuna tidning, har
ibland notiser om bolaget. Av en notis 6 april 1883 framgår att
styrelsen bestå tt av kapten Carl Pettersson i Stockholm som verkställande direktör, ingenjören Emil ·w. Edling och provinsialläkaren K. Drake, m en att dr Drake avgått vid bolagsstämma 30 mars
och att i hans ställe invalts handlanden och r ådmannen Frans R.
Rydberg. Enligt Magistratens kungörelse i september 1889, intagen i Sigtuna tidning 28 / 11 1890, utgjordes styrelsen av Edling,
Rydberg och sjökaptenen C arl Pettersson , den senare som verkställande direktör. Edling fl yttade till Stockholm 1889, och torde
ha avgått 189i. Troligen hade han kommit på obes tånd, ty hans
villa i Sigtuna såldes å exekutiv auktion i början av 1893. Då
ångfartyget Sigtuna 14/ 12 1894 anmäldes till Fartygsregistret, utgjordes styrelsen av rådmann en Frans R. Rydberg, ordförande,
rådmannen V. E. Sucksclorff, korrespondensred are, och ångfartygsbefälhavaren Richard .Johansson. Vid bolagsstämman i april
1892 omvaldes Rydberg och Sucksdorff, varför den senare tydligen
1891 blivit medlem av styrelsen och efterträtt Pettersson. Richard
Johansson, som också tydligen blivit styrelsemedlem 1891, torde
ha efterträtt Edling. D enna styrelse kvarstod till bolagsstämman
31 mars r897 , då borgmästa ren Hugo Hallerström efterträdde
Rich ard Johansson , som avlidit 3 mars. Vid bolagsstämman 31
mars 1900 avgick Rydberg ur styrelsen »till följd av iråkat obestånd». Han hade nämligen 5 mars 1900 försatts i konkurs. Även
SucksdorH och Hall erström ersattes m ed nya namn . Den nya styrelsen bestod av ingenjören Knut Edling, ordförande, rådmannen
S. Rundbeck och kyrkoherden K. B. Hennig, verkställande direk-
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tör. Redan vid en extra bolagsstämma 28 april avsade sig Rundbeck och Hennig medlemskap och i deras ställe valdes vid en ny
extra bolagsstämma 19 maj löjtnanten i Väg- & Vattenbyggnadskåren K. H. Edling och borgmästaren Hugo H allerström. Ingenjör
Knut Edling blev verkställande direktör. Herrarna Edling voro
söner till lantmätaren Edling, som var en av bolagets stiftare och
tydligen fortfarande var intresserad i företaget. Bakom dessa ideliga förändringar i styrelsens sammansättning låg säkerligen efterdyningar till Rydbergs konkurs. Styrelsens medlemmar voro nämligen ansvariga för av befälhavaren ännu ej redovisade medel och
i Rydbergs konkurs bevakade bolaget en fordran på Rydberg av
en tredj edel av sådana medel.
Den 30 mars 1901 beslöts bolagets upplösning, vilket a nmäldes
till registrering 10 april, och samma månad såldes ångfartyget
Sigtuna till Angfartygsaktiebolaget Gamla Svartsjölandet. Någon
orsak till bolagets upplösning angives icke i nämnda anmälan.

Slwhloster. Igoo-I9IO.
I Sigtuna bildades 12 mars 1900 Ångtartygsaktiebolaget SigtunaSko, med ett aktiekapital av lägst 40 ooo: - kr. och högst
80 ooo: - kr. fördelat i aktier å 100: - kr. Endast en av bolagets
stiftare var bosatt i Sigtuna, nämligen rådmannen, f. d. fanjunkaren Sven Rundbeck. Något behov av ytterligare ett fartyg på traden förelåg säkerligen ej, då den ju betjänades av både Upland
och Sigtuna samt Uppsalabåtarna. Det nya företaget var att döma
a v styrelsens sammansättning 1901 ett försök av lantbrukarna i
trakten att vinna inflytande på frakter m. m., men torde även
varit en r en spekulation, som emellertid blev misslyckad.
Redan 19 april 1900 inköpte bolaget av A. P. Sjödin för 52 ooo kr.
det vid Mälarvarvet ligga nde ångfartyget ÖSTHAMMAR, som efter
h averi inköpts av Sjödin, vilken låtit fartyget undergå en genomgripande reparation för omkr. 15 ooo <kr. Östhammar var en gammal och omodern båt med dålig fart, byggd i Oskarshamn 18671868 för Bockholmssunds å ngbå tsbolag under namnet Enköping
och hade sedan mitten av 1880-talet under namnet Östhammar
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gått p å traden Stockholm-Östhammar. Fartyget, som hade registreringsnummer 2190, fick nu namnet Skokloster, vilket antecknades i F artygsregistre t 22 / 5 1900. Skokloster var ej särskilt lämpad
för sin trade Stockholm-Sigtuna-Skokloster. Fartyget var visserligen lastdrygt, m en som det gjorde dålig far t var d et ej lämpat
a tt med ,f ra mgå ng konkurrera om p assager are m ed Upland och
Uppsalabåtarna. Sigtun a gjorde också sämre fart ä n Upland, men
kunde ifråga om lå ngsamh et ej konkurrera m ed Skokloster. Till
befälhavare å Skokloster a ntogs ångfartygsbefälhavaren K. J. Bergström, tidigare styrman å Mälarebå ten HILLERSJÖ.
De t visad e sig att varje år var förlustbringande för företaget.
E n h elt ny styrelse tillsattes 1908. R ådm a n Rundbeck efterträddes
som verkställande direktör av i Stockholm bosatte godsägaren
C. A. L. Nordstrand och i styrelsen inträdde bl. a. direktören
.Julius Nord in i Norrtälje, som tidigare varit bosatt i Sigtuna och
där varit rådman. Någon förbättring i bolagets ekonomi lyckades
emellertid den n ya styrelsen ej åstadkomma och man gjorde 1910
ett försök att bilda ett nytt bolag iför att övertaga verksamheten.
H em ställa n gjordes att Sigtuna stad i d etta skulle teckna aktier
för 5 ooo: - kr., men trots tillstyrkan av b åde Magistraten och
Drätselkammaren avslogs de nn a h emställan av Stadsfullmäktige
8 febr. 1910 med tolv röster mot å tta, vilket säkerligen var ett för
staden lyckligt beslut.
För Ångfartygsaktiebolaget Sigtun a- Sko återstod ej a nnat än att
våren 191 o träda i likvida tion. Ångfartyget Skokloster såldes 1
april 19II till Angfartygsaktiebolaget Sylfid i Norrtälj e. Köpesumma n är ej uppg iven i h and linga rn a till Fartygsregistret. F artygets befälhavare, K. J. Bergström, blev kvar på traden genom att
h a n fi ck övertaga befä let å Upland efter .J. V. Ricka nder och
förde sedermera U pl a nd så länge d etta fartyg gick på sin gamla
trade.
Sylfidbolage t ka llad e fartyge t ARHOLMA m en sålde det 191 4 då
det 14 april fick n amn et VÄonö. R eda n 191 5 såldes Väddö till
Arvika och fick 26 april namnet GLAFSFJORDEN. Efter försäljning
1935 till Göteborgs skärgård fick fartyget 23 maj 1935 namnet
SöoRA SKÄRGÅRDEN. Namnet ändrades 3 maj 1943 till SoTEN och
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Bild 5. Angfartyget SKOKLOSTER, R eg.-nr 2 190. Detalj av foto från Munkbrohamnen , i Stockholms Stadsmuscum.

det snart hundra åriga fartyget gick ännu i961
detta namn, numera som motorfartyg.

trafik under

Från I9J2 till lrnf ikens upphörnnde.
Sedan Uplancl5 turer p å Sigtuna upphört m ed utgå ngen av seglationsåret i931, insa tte rederiet från i932 andra fartyg på traden .
Fram till sommaren i935 gick huvudsakligen Huco TAMM, reg.
n:r 5630, som var ett förstklassigt fartyg, byggt 1914. Hugo
Tamm ersattes 1935 av BAYARD, reg. n :r 3899, som ännu 1936
gjorde turer på Sigtuna. Den var byggd 1901 under n amnet NYA
HILLERSJÖ. Under senare hälften av i930-talet förekommo endast
s. k. turistresor med olika fartyg och sedan även Uppsalabåtarna
i meclio av i930-talet slutat, var det slut med elen ordinarie vardags trafiken mellan Sigtuna och Stockholm. En epok i trafikens
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historia hade gått till ända. Konkurrensen från lastbilarna hade
tagit död på ångbåtstrafiken och Mälaren ovanför Almarestäket
h ar blivit en död sjö. Turistresor förekommo eme llertid ännu på
i940-talet vissa dagar på sommaren, bl. a. av BJÖRKFJÄRDEN, reg.
n:r 1479, byggd i877 under n amnet TYNNELSÖ, men ombyggd
och moderniserad i922.
Skepparna på Mälaren, Upland, Nya örsundsbro, Sigtuna och
Skokloster voro ej sjökaptener, ehuru de naturligtvis titulerades
kaptener. De voro ångfartygsbefälhavare, dvs. de hade avlagt styrmansexamen och examen i ångmask in slära, i dagligt tal kallad
»ångbåten». De hade ej rätt att föra b efä l å fartyg utanför insjöarna och skärgården utan endast i s. k. begränsad fart. Många
av Mälarskepparna hade aldrig varit till sjöss utan tagit sin styrmansexamen endast efter tjänstgöring på Mälarbåtar. Skepparna
på ångbåtarna i Stockholms skärgård voro däremot i allmänhet
examinerade sjökaptener och påstodo gärna att b efä lhavarna på
Mälarbåtarna aldrig varit utanför Stockholms sluss annat än vid
de tillfällen de skulle gå »till kvarn», dvs. till kvarnen Tre Kronor och Sa ltsjökvarn, som brukade kallas Två och sjuttiofem sed a n Tre Kronor kommit till.
I motsats till skepparna å skärgårdsbåtarna voro däremot befäl11avarna på Mälarbåtarna ofta grosshandlare i lantmanna- och
trädgårdsprodukter. Huruvida detta även var förhållandet med
befä lhavarna på Sigtunabåtarna kan ej b evisligen avgöras men
synes troligt. Avlöningen för en befä lh avare var blygsam, m en
bägge befälhavarna å Sigtunarederiets b å tar, Richard Johansson
och h a ns son Gustaf Johansson skaffade sig egna fastigheter i Sigtuna, vilket tyder på att de lyckats skaffa sig extrainkomster.

KÄLLOR OCH NOTER
Fartygs registret och handlingar till d etta , SjöFartsstyrelscn; de ;iJdrc handlin garna i Riksarkive ts österma lm savdelning.
Civi ld epartementets handlingar angående aktiebolag, i Riksa rkivet.
Patent- och registreringsverket, Handlingar rörande Sigtuna-örsu nd sbro Nya
Angfartygsaktiebolag.
Sigtuna R ådhusrätts Dombok 1860, 1862, 1863 och 1900.
Hanrnjournaler i Stockho lm i Stockholms stadsarkiv.
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Hamnjourna ler i Sigtuna h os Drä tselkonto ret i Sigtuna.
Ma nta lsuppgifter i Stockho lm , i Stockhol ms stadsa rkiv.
Bergsunds meka niska verkstads a rki v, i Statens sjö histo riska rn 11seu ni.
Skeppslistor, o lika årgå nga r.
Notiser i Stockho lms Dagblad.
Notiser i Sigtun a T idning.
Sjöfartsanno nser i Stockho lms Dagb lad.
1 Närmare d eta lje r o m Sigtuna och dess tu rer fin nes i fö rf:s arti ke l »Sigtu nas
första å ng båt - ett hundraå rsminne», i Upp la nds Fo rnminnesförenings å rsbok
Uppland , 1956.
2 I förf:s ägo.
3 Ingen tidningsnotis dä rom h a r påträffa ts.
• Notis i Götebo rgs H ande ls- och Sjöfartstid ning. E n ligt benäget meddela nde
av civi lingenjör Arne Su ndström , B rom ma.

