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å sjöfartsområden torde vara så väl dokumenterade och
penetrerade som ångbåtstrafiken i Stockholms skärgård och i Mälaren. Varje båt, ångbåtsbrygga och tidtabell har beskrivits grundligt. Den trafik som gått mellan
Stockholm och lärdomsstaden Uppsala har väl inte uppmärksammats på samma sätt, därför denna redogörelse
som till största del berör ångbåtstrafiken men också en del
om vad som hänt sedan den reguljära passagerartrafiken
upphörde i mitten av 1940-talet. En person som grundligt
skildrat ångbåtstrafiken i två uppsatser i Upplands fornminnesförenings årsbok 1946 och 1947 är sjökapten Birger
Jarl (vilket namn!) som själv varit befälhavare i Uppsalafart.
Jag lutar mig till stor del mot hans kunnande i ämnet.
Trafiken på Uppsala, som man når via den nordliga Mälarvik som vi numera kallar Ekoln och därefter fortsätter
upp i Fyrisån, har uråldriga anor. Här gick en gång leden
upp mot Svearikets kärnland runt Gamla Uppsala dit man
rodde eller seglade under forntid. Olof Thunman, Upplands diktare, har en gång besjungit den gamla vikingaleden i högstämda ordalag:
Här gled svears ledungsflotta
Nedför vårligt svällda fören
Vita sköldar, röda sköldar
Blänkte från var drakes reling
När ett folklands kämpaskara
Drog mot havet djärv och glad
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I mer modern tid blev transporter med segeljakter viktiga för att föra gods från jordbruksområden och bruksnäring
söderut. Segeljakter användes även för postbefordran mellan Stockholm och Uppsala, något som startades i mitten
av 1600-talet av Olof Rudbeck d.ä. och rörelsen övertogs på
1700-talet av sonen Olof Rudbeck d.y. Men det är inte det
som är ämnet för denna artikel, som mer skall handla om
de båtar som trafikerat staden efter det första stora tekniksprång som inträffade i början av 1800-talet, nämligen ångteknikens intåg i sjöfarten. Nu började man installera ångmaskiner i fartygen vilket gjorde att trafiken kunde börja
upprätthållas med någon slags regelbundenhet vilket var
viktigt för passagerartrafik. Och det var naturligtvis trafiken till och från huvudstaden som kom att bli viktigast. I
dag kan det kanske vara svårt att föreställa sig men Fyrisån
i Uppsala blev från 1820-talet och fram till 1945 en stad
med omfattande ångdriven passagerar- och lasttrafik. Lasttrafiken med motordrivna fartyg fortsatte att vara livlig
fram till slutet av seklet.
Hjulångarnas tid
Den berömde och från England till Stockholm inflyttade
teknikern Samuel Owen hade anlagt ett varv och en mekanisk verkstad på Kungsholmen där de första ångbåtarna i
Sverige kom att byggas, avsedda för turer i Stockholmsområdet. Med sin hjulångare Amphitrite gjorde han i september 1818 en resa med passagerare till Uppsala marknad.
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Även 1821 gjorde han två resor till Uppsala, dels för den
årliga magisterpromotionen, med 130 passagerare ombord,
och ytterligare en med 60 passagerare. Den senare resan
blev olycksdrabbad när fartyget gick på grund och delvis
sjönk, dock utan att några passagerare skadades. Ångmaskinen, av oscillerande typ, hade ursprungligen en effekt på
4 hästkrafter men lär senare ha bytts ut mot en större på 16
hästkrafter. Ångpannan var som brukligt gjord av gjutjärn
och den eldades med ved. Samuel Owen skötte själv driften
av fartyget och inledde en lång period som skeppsredare
med ett flertal fartyg.
Samuel Owen byggde på spekulation ytterligare en hjulångare på Djurgårdsvarvet för egen räkning som döptes till
Upsala (1). Det namnet kom att bli vanligt och numret inom
parentes visar i vilken ordning namnet använts. År 1822 började hon trafikera Stockholm–Uppsala men anlöpte även
andra platser som Nockeby, Stäket, Rosersberg, Sigtuna
och Skokloster. Maskineffekten hade nu ökat till 22 hästkrafter och ångpannan eldades fortfarande med stora mängder ved. Man uppskattar att förbrukningen per 24 timmar
var 8–10 famnar. Hon gick sommartid varje vecka på tre
olika trader, en gång vardera till Uppsala, Arboga och Mariefred. Efter en ombyggnad 1829 fortsatte hon på Uppsala
fram till 1838, de sista åren enbart med fraktgods.
Hon var, liksom sin föregångare, byggd helt i trä med en
längd av 22 meter, försedd med restauration och kunde ta
ombord maximalt 200 passagerare. Resan kunde ta 8–9 timmar och kostade 2 riksdaler i salongen och 1 riksdaler på
däck. Av naturliga skäl finns inga bilder på de första fartygen men från en akvarell av Upsala, målad av den 10-årige
prins Gustaf, kan man se en dominerande skorsten midskepps, de stora hjulhusen samt en förlig mast för nödsegel.
Däckspassagerarna skyddades från sot och glöd av ett segeldukstak från sida till sida. Med allt maskineri midskepps
måste det ha varit trångt ombord för passagerarna.
De fysiska trafikproblem som kom att följa ångbåtstrafiken på Uppsala genom åren fanns redan nu. Mälaren var på
den tiden inte reglerad utan vattnet strömmade i stort sett
fritt över slusströskeln i Stockholm och ut i Saltsjön. Passagen vid Almare Stäket var både grund och ström och farleden gjorde dessutom en sväng. Samma sak gällde vid den
trånga passagen vid Eriksund, norr om Sigtuna. Att forcera
Almare Stäketpassagen på norrgående kunde vid vårflod
ta timmar. Under torra somrar kunde sedan vattenståndet i
Fyrisån bli så lågt att trafiken avstannade och ångbåtarna
fick vända vid åmynningen i Flottsund. Passagerare och
fraktgods fick sedan åka med häst och vagn in till staden.
De båda hjulångarna lär ha slutat sitt liv vid Samuel Owens
verkstad på Kungsholmen där de antagligen sänktes 1837
och blev till fyllnadsmaterial vid en markutvidgning.
Upsala (1) hade ägts av ett Stockholmsrederi och det var
ett sådant som 1837 satte in en nybyggd hjulångare vid namn
Freya på Uppsalatraden. Hon var ritad av den berömde teknikern O.E. Carlsund, Motala Verkstads blivande chef, och
byggd av ek på Kolboda varv, söder om Kalmar. Längden
var nu 25,5 meter och maskinstyrkan hade ökat till 60 hästkrafter. Freya höll sig kvar på Uppsalatraden till 1845 då
hon såldes till västkusten och efter en ombyggnad på Motala
Verkstad trafikerade Vänern under namnet Carl IX. ParalLänspumpen 2017:4

lellt med henne trafikerade en annan hjulångare, Upland,
Uppsalatraden. Hon var byggd i Norrköping 1837 men hade
en lite svagare maskin på 32 hästkrafter av Motala Verkstads typ. Med dessa två hjulångare hade Uppsala nu fått
fyra ordinarie båtturer i veckan.
För många studenter på väg till universitetsstaden Uppsala blev ankomsten med ångbåten den första kontakten
med staden. Gunnar Wennerberg, mannen bakom de klassiska Gluntarna, var en sådan student som anlände en septemberdag 1837 med Freya och som har skildrat miljön i
flera Gluntar. Tidningen Upsala införde välkomstdikter:
O, var välkommen hit! En talrik skara
Af ungdom här dig räcker gladt sin hand
Ty du är kär för dem av namnet bara,
I det du lägger till vid Fyris strand
Invid den stranden, der, som häfden säger
Allt stort i Nordanland sin vagga eger.
Introduktionen av ångmaskinen kom att ske långsamt i
Sverige. Sjöfarten var troligen den verksamhetsgren där det
gick snabbast. Man räknar att år 1820 var den totala ångsjöfartseffekten 90 hästkrafter för att 1850 ha nått hela 3 000
hästkrafter! Den svenska ångbåtens vagga står att finna
runt Mälarens stränder. Det var där som ett expanderande
Mellansverige gav underlag till en någorlunda reguljär trafik och där kom med tiden de ångmaskindrivna båttyper
att utvecklas som senare användes i skärgårdstrafik på båda
sidor av Sverige.
Järnfartygen kommer
I och med att Freya försvann 1845 och ersattes av en nybyggd ångare inträffade tekniksprång nummer två. Det nya
fartyget, som åter fick namnet Upsala (2), var nämligen helt
byggt i järn. Hon levererades som ett andra försök – efter
att det första exemplaret inte accepterats av köparen på
grund av styrningsproblem – år 1843 från Nyköpings Mekaniska Verkstad och sattes in i trafik samma år. Tillsammans med Upland upprätthöll de två nu trafiken på Stockholm; båda fartygen ägdes av Upsala Ångfartygs Bolag.
En sak som gäller för många av Uppsalafartens ångbåtar
är att de efter sin tid i Uppsala såldes till olika platser, både
på ost- och västkusten, och fick både långa och ovanliga
öden innan de slutade sina dagar.
Propellerångarna
Några år senare, 1849, skedde nästa tekniksprång i Uppsalatrafiken. Redan några år tidigare hade ett nybyggt ångfartyg försetts med en propeller istället för de besvärliga skovelhjulen på båda sidor. Fartyget, som var av trä och utrustat
med en rigg med latinsegel, bar namnet Linköping och hade
byggts på Motala Verkstads varv i Norrköping. Propellerkonstruktionen var ännu primitiv och någon större ökning
av fart kunde man inte notera på det första fartyget. Men
utvecklingen gick vidare på alla framdriftens fronter. Med
bättre ångpannor kunde ångtrycket höjas och propellervarvtalet ökas vilket var förmånligt för de nya propellrarna.
Propellerdriften lämnade också bättre utrymmen ombord
och de trånga fartygen kunde nu planeras bättre av konstruktörerna.
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Nu var hjulångarnas tid ute och Upsala Ångfartygs Bolag satte 1849 en nybyggd ångare i drift. Fartyget, som döptes till Carl von Linné, var helt byggt av järn med en maskinstyrka på 60 hästkrafter och hade en propeller i aktern. Nu
ökade också farten, och resan Stockholm–Uppsala tog 5 ½
timme vilket möjliggjorde dagliga turer. Med mer snabbgående ångmaskiner var hjulångarna dömda att försvinna
och det var ekonomin som kom att fälla utslaget. Ångpannorna eldades fortfarande med ved och vedåtgången kunde nu reduceras med en tredjedel.
Carl von Linné blev kvar i Uppsalafart fram till 1866 då
hon såldes till Stockholm för 17 000 riksdaler. Som en illustration till Uppsalabåtarnas ovanliga öden vill jag citera
om detta fartyg ur boken Mälarbåtarna utgiven 1967:
År 1866, samma år som järnvägen Stockholm–Uppsala invigdes, såldes fartyget till William Lindberg vid Södra varvet
i Stockholm och gick i trafik på Köping. Ett par år senare
såldes hon emellertid till Sundsvall, där hon 1869 sattes i
regelbunden trafik mellan Sundsvall och Söråker. Här kom
hon att stanna i 28 år. 1896–97 då ångaren tillhörde Carsviks
Trävaru AB, ombyggdes hon till bogserbåt och fick namnet
Drott, som hon sedan behöll i 60 år. Efter att ha tillhört Mems
Rederi AB, som flyttade till Göteborg 1910, kom fartyget till
Lindvalls Nya Bogserings AB men blev under första världskriget inkallat. Under en kollision i Kodjupet med ångaren
Norra Sverige gick fartyget till botten men alla ombordvarande, mest permittenter, kunde räddas. Drott bärgades fyra
veckor senare och fördes till Ekensbergs varv, där hon reparerades, varpå hon såldes till Rederi AB Freja i Stockholm.
Hon stannade nu tio år i huvudstaden och blev därefter
åter Norrlandsbogserare i Sundsvall. 1936 övertogs hon av en
privatperson i Husum. Av den ursprungliga ångaren återstod
inte mycket. Som Uppsalabåt hade hon inte någon överbyggnad; hon hade en lång och smal skorsten som stod midskepps;
akterdäcket var övertäckt med tälttak. Salongerna låg under
däck och hade fyrkantsventiler. Drott såldes 1957 till Malmö
och blev omdöpt till Ribersdrott.
Den 22 oktober 1957 sjönk hon vid ankarplatsen på insidan
av Bjuröklubbs fyr. Ribersdrott som var under timmerbogsering hade tillsammans med bogserarna Ribersholm och Per
Viktor sökt natthamn på denna plats. Plötsligt började fartyget
ta in vatten och sjönk inom en minut, varvid två eldare följde
med i djupet. Flera år senare inköptes fartyget av en skrotfirma, som lät skära sönder fartyget under vattnet och sedan
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frakta in delarna till Stockholm. För några år sedan (1967) kunde man följaktligen se Ribersdrott ligga i bitar på Hammarbykajen i Stockholm.

Åter till Uppsala
Ankomster och avgångar var verkligt stora tilldragelser på
de första ångbåtarnas tid. I Uppsala avlossade båtarna skott
med små kanoner strax innan man närmade sig hamnen,
vilket fick till följd att folk skyndade ner till kajen. Samma
rutin hade man innan man anlöpte ångbåtshamnen i Stockholm som låg på Riddarholmen. När de nybyggda fartygen
anlände till Uppsala på premiärturen kunde man läsa högtravande välkomstdikter i den lokala tidningen.
Hamnen i Uppsala var till en början mycket primitiv och
bestod närmast av en mindre ångbåtsbrygga nedanför Islandsfallet. Undan för undan byggde man träkajer men först
1877 kom hamnen att byggas ut med en kaj som sträckte sig
från Islandsfallet och 300 meter fram till vad som fortfarande är Uppsala Ångkvarn. Från 1897 ersattes träkajerna
med stenkajer. Järnvägsspår kom också med tiden och var
trespåriga för att passa både normal- och smalspår.
Farleden hade sina svårigheter. Fyrisån eller Upsala Å,
som den kallades av hamndirektionen, är avrinningsområde för en stor del av norra Uppland och kunde vid vårfloden bli mycket strid. Var sommaren torr kunde vattenståndet i ån bli för lågt och muddringsarbeten startades i flera
omgångar. Med dåtidens bistra klimat frös ån tidigt och i
slutet av oktober/början av november klarade de maskinsvaga båtarna inte isen utan fick vända vid Flottsund innan
trafiken i början av december avslutades för säsongen.
År 1853 lät ångbåtsbolaget beställa ett nytt fartyg som
ersättning för Upsala (2) som redan hade börjat kännas
omodern och därför såldes till Sundsvall. Hon fick först
namnet Eugenie och senare Sollefteå. Efter att ha förlängts
återkom hon till Sundsvall. Hon slutade sina dagar på 1890talet i Norrland, som hjulbogserbåt under namnet Meja.
Ordern på det nya fartyget gick till Motala Verkstad och
O.E. Carlsund som efter en lång försening till slut kunde
leverera fartyget 1855 med namnet Prins Gustaf. Uppsala
universitets många högtidliga ceremonier krävde kunglig
närvaro och att anlända med ångbåt var helt stilenligt. År
1860 kom den blivande kung Oscar II och drottning Sofia
som passagerare på Prins Gustaf för att övervara magisterpromotionen och året efter var kung Karl XV med på resan.
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Både frakt- och passagerartrafiken gick nu mycket bra
och gav stora utdelningar till delägarna i Upsala Ångfartygs Bolag. Men man behövde mer och bättre tonnage och
1860 levererades ångfartyget Upsala (3) från William Lindbergs Södra varvet i Stockholm. Det var naturligtvis en propellerdriven järnbåt men maskinstyrkan var bara beskedliga 30 hästkrafter. Fartyget hade blivit lite modernare och
bekvämare men med förhållandevis små passagerarutrymmen. Det hade lång back, midskeppsöverbyggnad med runda ventiler och ovanpå denna en styrhytt framför skorstenen. Akterdäcket var högre än huvuddäcket då det behövdes
plats för kajutan. Sittplatserna på däck skyddades av ett tälttak som senare kom att orsaka flera bränder när man forcerade eldningen. Upland, som var den sista hjulångaren, såldes till Norrland och bytte namn till Sollefteå.
Nya tider för Upsala Ångfartygs Bolag
Upsala Ångfartygs AB hade nu monopol på Uppsalatrafiken med sina tre ångare och lämnade goda utdelningar till
sina ägare. Men det skulle komma andra tider. År 1861 kom
isen tidigt och i mitten av november fick man avsluta trafiken för året. Den 30 november anlände en ångare vid namn
Garibaldi till Uppsala med full last av styckegods. Fartyget,
uppkallat efter den italienske frihetshjälten Giuseppe Garibaldi, var byggt samma år på Södra varvet i Stockholm
(29,8 x 4,5 m) och tillhörde Vesterås Ångfartygsbolag. Hon
återkom ytterligare två gånger innan isen blev för tjock.
Detta var ytterligt generande för det lokala ångbåtsbolaget
som dessutom lämnat 25 procents utdelning till ägarna det
året. Pressen rasade, som det numera heter, och inför nästa
säsong skulle en ny man komma att träda in i bilden, en perLänspumpen 2017:4

son som skulle få stor betydelse för sjöfarten på Uppsala.
Hans namn var Henrik Wilhelm Söderman d.ä. (1829–1901),
kryddkram- och grosshandlare, brännvinsbrännare m.m.
och antagligen vad vi i dag skulle kalla en riskkapitalist.
Han grundade såväl Upsala Ångkvarn som Upsala Bayerska Bryggeri och fanns med i de flesta projekt under Uppsalas ganska intensiva industriella utveckling under senare delen av 1800-talet. Efter en komplicerad aktietransaktion och
flera provresor till Stockholm köpte han tillsammans med
några andra affärsmän i staden in ångaren Garibaldi, bildade ett bolag med samma namn och började seglation på
Uppsala samma år. Härmed började också Södermans långa
bana som en slags redarkung i Uppsala.
Upsala Ångfartygs AB:s svar var en nyemission till ägarna och samtidigt beställning av ett nytt fartyg från Södra
varvet i Stockholm, ett fartyg som vid leveransen 1863 döptes till Fyris, ett namn som kom att bäras av flera fartyg. Det
var ett modernt och komfortabelt fartyg med tre salonger;
försalong med restauration förut och herrsalong och damsalong akterut. Hon kunde ta 220 passagerare och maskinstyrkan var 60 hk, vilket under goda förhållanden gav en
fart på 10 knop. Hon blev inte gammal i Uppsala utan såldes efter några år via Norge till Ådalens Arbetareförenings
Ångbåts AB och blev bogserbåt under namnet Herkules.
Så började konkurrensen om passagerare och gods mellan Ångfartygsbolagets fyra ångare och Garibaldis enda.
Biljettpriser sänktes och avgångstider justerades för att ta
passagerare från varandra. Allt detta tillsammans gjorde
att resultatet för året blev dåligt. På samma sätt som man
gör i dag fanns det bara en lösning: kartellbildning och samsegling mellan bolagen säsongen 1864.
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Det nya bolaget satte också ögonen på de mycket höga
hamnavgifterna i Uppsala. Hamnen, som i princip var några dåliga träbryggor, krävde 15 gånger mer i hamnavgift än
vad man betalade i Stockholm på Riddarholmen. Bidragande var antagligen det muddringsarbete i ån som var nödvändigt för sjöfarten. Söderman lyckades nu förhandla ner
dessa avgifter till en rimligare nivå. Säsongen 1864 skulle
också uppdaga ett nytt problem, nämligen att tidens propellrar klarade is dåligt och de slogs sönder på i stort sett
alla båtarna och i slutet av november avstannade trafiken
av naturliga skäl.
Järnvägen invigs
I september 1866 hände något som kom att påverka ångbåtstrafiken. Då var nämligen järnvägen mellan Stockholm
och Uppsala klar för invigning. Efterlängtad av många men
kanske inte av sjöfartens män i Uppsala. Vintern blev dock
extremt mild och länge var det isfritt i ån så trafiken kunde
uppehållas i januari och en bit in i februari innan isen blev
övermäktig. Men järnvägen blev en svår konkurrent, biljettpriserna måste reduceras och båtar fick flyttas till andra
rutter. Med SJ ordnades ett slags samtrafik, tur och returbiljetter gällde på tåget för återresan. Under vår- och som6

martid blev nöjesresor, speciellt på söndagar, en ny verksamhet för ångbåtarna, då ofta från Uppsala till platser som
Hammarskog, Dalby, Skokloster, Håtunaholm eller Sigtuna.
Under åren 1869–75 var endast Upsala (3) och Garibaldi
igång på Stockholmstraden, men godstransporterna hade
ökat markant. Garibaldibolaget, med Söderman som huvudägare, beslöt att beställa en ny ångbåt från Bergsunds
Mekaniska Verkstad för 75 000 riksdaler. Den levererades
1876 och fick namnet Fyris som den andra Uppsalabåten
med detta namn. Den nya ångbåten sågs som hypermodern med tre salonger under däck. Maskineffekten var dock
låg, beskedliga 40 hästkrafter.
Söderman lämnade bolagets styrelse 1880 men dök
plötsligt upp samma år med ett nytt rederi, Ångfartygs AB
Nya Upsala, som inköpt en ångare byggd 1855 på Motala
Verkstads varv i Norrköping. Den fick namnet Nya Upsala,
och började konkurrera på Stockholm, förutom under veckosluten som ägnades åt turer till Mariefred eller Drottningholm. Fartyget var svartmålat och ganska klumpigt i linjerna. Hon fick en överbyggnad akterut, vanligen kallad
karusellen som på intet sätt förskönade henne.
Uppsala kunde nu stoltsera med fyra ångbåtsbolag: Upsala Ångfartygs AB, Ångfartygs AB Garibaldi, Ångfartygs
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AB Nya Upsala samt Ångslups Aktiebolaget Ekoln. Det

senare bolaget ägnade sig mest åt lokal trafik i ån, i Ekoln
till Örsundsbro och Wik samt ner till Sigtuna med de mindre
ångsluparna Menotti, Ekoln, Nornan och Delfin.
Så fortsatte trafiken under 1880-talet med vissa avbrott
för andra uppdrag. Upsala (3) skulle förflytta högkvarteret
vid en stor fältmanöver söder om Stockholm men lyckades
gå på grund i Linasundet och sattes på land för att inte sjunka. Hon bärgades senare av Neptunbolaget. När Vegaexpeditionen anlände till Stockholm den 24 april 1880 var både
Fyris och Garibaldi med i den armada som eskorterade Vega,
båda fullastade med betalande passagerare som hyllade
A.E. Nordenskiöld och hans besättning.
Seglationen 1884 fick en dålig avslutning i november. Upsala (3) och Garibaldi lades upp medan Fyris och Nya Upsala
försökte fortsätta trots att isen lagt sig. Det slutade med att
båda båtarna havererade sina propellrar i isen på Fyrisån
och fick gå i vinterkvarter halvvägs vid Ultuna brygga.
Fyris I
Så flöt trafiken på till 1889 då ett nytt fartyg gjorde entré.
Garibaldi hade sålts och som ersättning till Garibaldibolaget kom ett nybyggt fartyg, Fyris I, byggt på Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. Det var ett elegant fartyg,
Länspumpen 2017:4
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byggt för passagerarnas bekvämlighet, försett med tre salonger varav två damsalonger. Allt utrymme ovan huvuddäcket var till för passagerarna som maximalt kunde vara
362 stycken. På övre däcket låg damhytt, rökhytt och navigationshytt medan kommandobryggan låg på taket. Alla
salonger och hytter hade rektangulära ventiler vilket var
ovanligt. Även maskinellt var hon välutrustad, en trippelångmaskin på hela 320 hästkrafter kunde få upp farten till
11,5 knop. Ankomsten av denna ångare gjorde att den tidigare ångaren Fyris nu bytte namn till Fyris II.
Fyris I hälsades med salut vid sin första ankomst till Uppsala och stora folkmängder strömmade till. Genom att hon
kunde ta så många passagerare kom hon senare att bli en
eftersökt båt för lustresor.
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I och med att Fyris I, Fyris II och Nya Upsala samseglade
(alla tillhörde Södermansfären) konkurrerades ångaren
Upsala (3) snart ut och efter 30 års seglation på Uppsala
såldes hon till Engsö Ångfartygs AB för 21500 kronor och
bytte namn till Engsö. Hon lär långt senare ha slutat sina
dagar som asfaltpråmen Nynäs XII.
Vart tog Garibaldi vägen kan man undra? Jo, hon såldes
till Ångfartygsaktiebolaget Turisten i Trollhättan och fick
namnet Turisten. Efter några ytterligare försäljningar hamnade hon som många av de gamla ångbåtarna i Norrland,
närmare bestämt i Luleå där hon skrotades 1918.
Upsala Ångfartygs-Bolag kom att upplösas efter försäljningen och Garibaldibolaget och Ångfartygs AB Nya Upsala hade nu monopol på ångbåtstrafiken Stockholm–Uppsala. I den dynamiska affärs- och industristaden Uppsala
var näringslivet inte nöjt med bolagens service och speciellt då den viktiga godstrafiken. Ett antal grosshandlare
och andra affärsmän gick samman och bildade ett nytt rederi och 1891 kom Rederi Bolaget Upsala till världen och
inköpte samma år en annan ångare, byggd på Bergsunds
varv 1874 med namnet Engsö. Hon fick nu namnet Upsala
(4), alltså den fjärde ångaren med samma namn i Uppsalatrafiken.
Ångbåtskriget
Så börjar en konkurrens av det mest kapitalistiska slag där
det gällde att ta död på nykomlingen. Jag citerar kapten Jarl:
Fyris I, Fyris II och Nya Upsala går i samsegling så att en av
båtarna avgår dagligen från Uppsala och Stockholm. Upsala
går varje onsdag och lördag från Stockholm kl. 8 fm och åter
från Uppsala samma dag kl. 5 em. Uppehållet i Uppsala blev
således endast omkring 3 timmar. På denna knappt tillmätta
tid skulle båten lossa och lasta, men tiden räckte inte till utan
turerna måste så småningom ändras till tisdag och fredag
från Stockholm och onsdag och lördag från Uppsala.
Resandetrafiken sökte ångaren draga till sig genom att
sätta biljettpriset Uppsala–Stockholm till 75 öre för enkel resa
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på fördäck och 1:25 för salong. Tur och retur kostade respektive 1:25 och 2:00 kronor. Garibaldi och Nya Upsalabolagen
var inte sena att möta konkurrensen. De annonserade att de
dagar som Upsala avgår sättes biljettpriset till 1:00 kronor till
akterdäck och salong och 60 öre till fördäck. Redan samma
månad voro de färdiga att sänka priset ytterligare till respektive 75 och 50 öre. Några dagar senare annonserar Upsala om
samma biljettpris men gör det tillägget att priserna gäller till
alla fartygets turer i motsats till de andra båtarnas, som gällde
endast de dagar Upsala avgick.

Även konkurrensen om godset blev stor där styrmännen
mötte åkarna långt ifrån hamnen och mutade dem med
brännvin eller pengar.
Sammanslagningen
Så här fortsatte det några år med dåligt resultat för alla bolagen. År 1894 var Rederi-Bolaget Upsala knäckt och Upsala (4) såldes på auktion i Stockholm och blev med tiden
Waxholmsbolagets Serla medan bolaget upplöstes. Då började de kvarvarande två bolagen att sondera om en sammanslagning men man kunde inte komma överens om värderingen av de tre ångfartygen som skulle ingå i det nya
bolaget. Det kan nämnas att H.W. Söderman d.ä. var vd i
Ångfartygs Aktiebolaget Nya Upsala men även styrelseledamot i Ångfartygs AB Garibaldi där han senare också
blev vd.
Värderingen var viktig för den skulle avgöra hur stor del
de olika aktieägarna skulle få i det nya bolaget. En viss konkurrens startade på nytt mellan de två samseglande bolagen. Ett nytt fartyg uppenbarade sig en kortare tid. Det var
ångaren Örsundsbro som köptes in av Ångfartygs AB Nya
Upsala och döptes till Upsala (5), och blev därmed den 5:e
ångbåten med det namnet, för att hjälpa till med transporterna av spannmål till Uppsala Ångkvarn. Hon försvann
dock efter något år till Gävle.
Samseglingen fortsatte men 1899 var den planerade sammanslagningen av de två bolagen klar. Den skedde på det
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viset att Ångfartygs AB Nya Upsala upplöstes och dess enda
fartyg såldes till Ångfartygs AB Garibaldi där aktierna delades med 1/3 till Nya Upsala och 2/3 till Garibaldibolaget.
I den nya styrelsen var H.W. Söderman d.ä. ordförande men
en son, H.W. Söderman d.y., blev invald som suppleant och
sekreterare. Nu var konkurrensen slut mellan de olika rederierna och Garibaldibolaget var ensam herre på täppan.
Riddarholmen var som tidigare nämnts Uppsalabåtarnas ordinarie tilläggsplats. Med tre fartyg i drift låg båtarna
i regel två nätter och en mellanliggande dag i Stockholm.
En del av lasten skulle lossas på platser ute i Saltsjön så normalt slussades fartygen ut dit under mellandagen. Båtarna
hade ofta laster från kvarnarna i Uppsala, mjöl och gryn
som skulle lastas över till båtar som gick på Norrland. Man
tog också över last från fartyg som låg i Stockholms hamnar, även utländskt sådant. Det transporterades sedan in
transit till Uppsala där man nu hade fått en tullkammare
som skötte förtullningen. Annars skeppades från Uppsala
mycket som producerades vid de nya industrierna, som tegel, maskindelar och tekniska artiklar. Levande djur som
hästar, kor, svin och fjäderfä var inte ovanligt, en del skulle
till slakthuset på Söder. I Stockholm besöktes ofta Frihamnen för lastning av kaffe och sydfrukter liksom Reymersholm för lastning av spritdrycker.
Under en sådan resa i Stockholms hamn inträffade en
allvarlig olycka 1912. Nya Upsala var på väg till Värtan för
att lasta sill när hon utanför Blockhusudden kolliderade
med den tyska ångaren Alexandra som rev upp ett stort hål
i förskeppet på styrbords sida varvid vattnet forsade in i
lastrummet. Hon skulle ha sjunkit snabbt om inte befälhavaren lyckats sätta henne på grund vid Blockhusuddens fyr.
Flera personer ombord skadades allvarligt vid olyckan men
lyckligtvis inga dödsfall. Fartyget tätades provisoriskt och
bogserades senare till Ekensbergs varv för reparation.
Så rullade trafiken på, åren innan 1:a världskriget var
goda seglationsår med goda utdelningar till ägarna. Andra
år kunde ett av fartygen vara upplagt på grund av färre
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frakter. Nu började en annan utveckling göra sig kännbar.
Motortrafiken med lastbilar och bussar hade kommit igång
på allvar och följaktligen hade passagerarantalet på ångbåtarna gått ner. Nya Upsala byggdes om på Gåshaga varv
och blev nu ett rent lastfartyg, alla salongerna blev hytter
och skansar för besättningen.
På 1920-talet började det komma uppstickare mot det
allenarådande Garibaldibolaget. Ett par motordrivna pråmar var de första som lyckades få laster från Upsala Valskvarn och Ättiksfabriken och snart dök också två nya ångare upp som rena lastfartyg, Signe (byggd i Hjälmare docka
1893 och en maskinstyrka på 145 hk) och Bertil, ett tidigare
ett norskt fiskefartyg byggt i Porsgrunn 1892. Det inverkade menligt på Garibaldibolagets inkomster och man började allvarligt att fundera på en nedläggning av trafiken och
sälja fartygen. År 1926 hände det och Trafik AB MälarenHjälmaren tog över de tre fartygen och även Bertil och Signe. Det nya bolaget dominerade redan de flesta traderna i
Mälaren och blev nu ensamma på Uppsalafarten.
En allvarlig olycka inträffade på senhösten 1928 då Fyris I
i nattmörkret på Lövstafjärden kolliderade med ångfartyget Simson IV som snabbt vattenfylldes och gick till botten.
Som ett under gick inga människoliv till spillo men Fyris I
kom senare att dömas som ansvarig för olyckan.
Men utvecklingen gick inte att stoppa. Lastbilarna blev
större och fler och tog över alltmer av godset. Bygget av flera
broar till öar i Mälaren gjorde till slut att även det bolaget
gick sitt öde till mötes och likviderades under 1934. Fyris I
såldes till Ångfartygsaktiebolaget Södertälje-Trafik och
trafikerade Stockholm–Södertälje under namnet Sirius II.
Hon kom senare att säljas till Göteborg där hon efter en
ombyggnad, då det förliga mellandäcket togs bort, blev
skärgårdsbåt i Öckeröbolaget under namnet Regent. Hon
motoriserades 1952 och fick en Skandiamotor på 420 hk.
Hon fortsatte för Öckeröbolaget till 1970 då hon såldes. Efter många ägare hamnade hon vid slutstationen Gullbergskajen och skrotades på Ringön 1981.
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När Ångfartygs AB Garibaldi trädde i likvidation 1936
kunde man se tillbaka på en 74-årig verksamhet. Tre generationer H.W. Söderman hade varit redare i bolaget genom
åren. Därmed var också Uppsalarederiernas tid slut.
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Fyris II gick det sämre för, hon såldes till Jehanders i Stockholm och slutade sitt liv som gruspråmen Jehander III. Bertil
däremot såldes till Olof Wallenius i Stockholm och Rederi
AB Soya. Han byggde om henne till tankbåt för vegetabilolja med en lastförmåga på 125 ton. Hon döptes till Soya
och var den första båten i vad som kom att utvecklas till
Walleniusrederierna. Både Nya Upsala och Signe såldes till
AB Insjötrafik, ett bolag som tidigare avknoppats från Trafik AB Mälaren-Hjälmaren och som fortsatte sporadiskt
med trafik på Uppsala. Nya Upsala höll på där till 1939. Signe blev den sista reguljära ångbåten på Uppsala, hon höll på
till 1945 då hon såldes till Slite Cement AB på Gotland och
slutade sina dagar som sandpråm.
Under 1900-talet trafikerades Uppsala sporadiskt av flera av de klassiska Mälarångarna. Namn som Nya Hillersjö,
Hesselby, Ragnhild, Strengnes, Örebro III, Hjelmaren, Säbyholm
och Ekolsund finns med i hamndirektionens listor.
Nya Upsalas öde har sitt särskilda intresse. Hon var byggd
1855 i Norrköping. Efter att ha trafikerat Stockholm–Uppsala i 59 år inhyrdes hon 1939 till Kungliga Flottan som transportfartyg. År 1945 lämnade hon Stockholm för västkusten där Rederi AB Stjärnan i Göteborg lät bygga om henne
till ett tankmotorfartyg under namnet O.K.I. Sedan byggdes hon om ytterligare. Däcket höjdes, hon fick en ny motor och seglade vidare under namnet Caddy av Vrångö.
Den 9 september 1967 kunde man läsa i Dagens Nyheter:
Sveriges äldsta fartyg i trafik, eventuellt också Europas,
Caddy av Vrångö på 220 ton och byggt i Norrköping 1855
blev vrak efter en dramatisk grundstötning i Misterhultsskärgården i hårt väder lastad med bensin till Kalmar.

Hela besättningen räddades som tur var av en tillskyndande lotsbåt.
De ångslupar som trafikerat Ekoln och Skofjärden fanns
kvar i Garibaldibolagets ägo och fortsatte med sin verksamhet. Ekoln I såldes 1936 till Trafikaktiebolaget Öckerö
Skärgård för det facila priset av 750 kr och bytte namn till
Norra Skärgården. Hon trafikerade Göteborgs skärgård fram
till 1960, motoriserad från 1947 med en Skandiamotor på
130 hk. Hon togs ur trafik 1960 och skrotades två år senare.
Ekoln II hyrdes ut till en kapten August Bergström som fortsatte den tidigare trafiken i Ekoln och till Sigtuna.
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Den fortsatta trafiken på Fyrisån
Förutom den reguljära och tidtabellstyrda trafiken på Uppsala, som har avhandlats ovan, så var det en omfattande
godstrafik på ån, under 1800-talet med segelfartyg och några ångfartyg. I Sveriges officiella statistik för Uppsala län
1860–65 ser man att förutom Uppsalas egna ångbåtar så
ankom närmare 140 segelfartyg plus fem–sex andra ångbåtar varje seglingssäsong. De flesta hade last med sig in till
staden och bara hälften så många tog någon last med sig på
utresan, sjöfarten till staden var importinriktad. Förutom
de sex passagerarångfartygen i Uppsala fanns det då 18
seglande fartyg registrerade i Uppland. Det årliga passagerarantalet på linjen Uppsala–Stockholm pendlade mellan
45 000 och 50 000.
Kommer man in en bit på 1900-talet så övergick lasttrafiken till motordrivna skutor eller pråmar som bogserades.
Staden hade under början av seklet ett eget bogserbolag,
Uppsala Transport & Bogserings AB (UTB) med ångbogseraren Mercur, byggd på Söderhamns Mekaniska Verkstad
1903 och utrustad med en ångmaskin på hela 230 hästkrafter. Bolaget gick i konkurs 1925 och övertogs då av Transportbolaget i Stockholm (TB). Mycket av trafiken bestod av
spannmål till Ångkvarn, kol och koks och cement medan
murtegel, lera och även spannmål lastades ut.
Även om den totala mängden i ton var ganska beskedlig
så var trafiken på ån livlig. I statistiken kan man se att under
1940 gjordes hela 687 fartygsanlöp till Uppsala. Sedan kom
de att ligga på 5–600 ända till 1960-talet då det drastiskt
sjönk för att sedan vara mellan 100 och 200 om året. Då var
det nästan enbart spannmålstransporter till och från Uppsala och det fortsatte ända till något år in på 2000-talet.
Bara i maj 1976 behövde man ett 50-tal båtar för att frakta
bort 15 000 ton spannmål inför den kommande skörden Då
var både tyska och danska båtar involverade, men mest
svenska.
Sandön var ett sådant fartyg som först anlände 1963 och
sedan gjordes otaliga resor till Uppsala på fartyg med namn
som Donia, Ekland och Östfart. Den senare försvann 1984
då hon sjönk utanför Åhus men en ny Östfart uppenbarade
sig året senare. Hon var byggd på Karlstad Varv 1950 som
Vestvåg och med en längd på 45,45 meter och en dödvikt på
550 ton lär hon vara det största fartyg som anlöpt hamnen.
Pavona från Kungshamn var också en trogen besökare liksom Sydfart från Grönhögen, då Sveriges äldsta fartyg i drift.
Fartygslängden var kritisk för att kunna vända i hamnen.
Visserligen hade man gjort ett uttag på motsatta sidan där
fartygen kunde köra in stäven vid vändningsmanövern men
det kunde bli problematiskt ändå. Det var något som många
åskådare kunde se 1970 när den tyska 500-tonnaren Gerhard K fick problem. Hon var 49 meter lång och när hon
efter utlossning skulle vända fastnade hon tvärs ån och
kunde inte komma runt. Trots assistans av en lastbil, med
ett stort cementblock på flaket, som drog allt vad tygen höll
satt hon fast. Det slutade med att hon fick bogseras bakLänspumpen 2017:4

länges av en nöjesbåt några kilometer nerför ån till Övre
Föret och där vändas innan hon kunde dras baklänges tillbaka till staden, för att få ny last innan hon lämnade.
Folke Patriksson
En person som har stor erfarenhet av att trafikera Uppsala
på 1960-talet är Folke Patriksson i Skärhamn. Han har i sin
biografi berättat en del om hur det var när han 1962 beslutade sig för att köpa sitt första fartyg, en holländare som låg
upplagd i Rotterdam:
Wilhelmine var på 450 ton. Bredden var 7,46 meter vilket
gjorde att båten var tillräckligt smal för att kunna gå upp i
Fyrisån till Uppsala, där den högsta tillåtna bredden var 7,50
meter. Det var en klar fördel eftersom frakterna till Uppsala
betalades med några extra kronor per ton och det var gott om
last både in och ut. Lossade man salpeter i Uppsala kunde
man vara rätt säker på att få med sig en spannmålslast
därifrån. Jag tror att vi hade hunnit bli överens om att
Wilhelmine var det bästa köpet innan vi var hemma igen. Vi
bestämde oss, fick henne för 393 500 kronor och döpte om
henne till Sandön.
Vid den här tiden började vi få fler och fler laster till och
från Uppsala, precis som vi tänkt från början. Sandön var som
byggd för Fyrisån. Vi hade Uppsala-max, i praktiken bara
några centimeter till godo på varje sida. Vi behövde knappt
styra båten som gick där den fick plats, mitt i ån. Och på
våren, när det flöt mycket vatten, fick vi köra för fullt för att
kompensera för det kraftiga vattenmotståndet. Och det var
en bra affär, eftersom vi hade några extra kronor per ton.
Men det var ett hinder på vägen. Det var järnvägsbron vid
Stäket, en handdriven svängbro. Där kunde vi ibland få vänta
i fem, sex timmar på tågen som skulle passera. Det var mer än

jag kunde gå med på. Så en dag gick jag upp till järnvägsstationen och pratade med stinsen och frågade om de möjligen
kunde släppa igenom oss emellan två tåg. Kunde de tänka sig
att öppna bron när vi kom? Vi ville gärna skicka över en flaska
whisky som tack för hjälpen.
Nästa gång ringde vi och talade om att Sandön var på väg.
När vi kom till Stäket, öppnades bron så snabbt att vi knappt
behövde sakta ner. Vår bryggvinge var dessutom i exakt
samma höjd som den öppnade bron, så själva gåvodistributionen fungerade smidigt. Efter den dagen behövde vi aldrig
mer vänta länge vid Stäket. Ibland blev man nästan nervös
när man hörde det framrusande tåget tuta medan vi passerade. Men banvaktarna visste vad de gjorde.
I Uppsala bestod stuvarlaget av fyra hamnarbetare,
samma folk varje gång. Vi blev kompisar med dem och fick
alltid den hjälp vi behövde. En gång lossade vi amerikanskt
vete från Hamburg. När vi lossat ett lastrum och fortsatte i
nästa, började vi samtidigt lasta korn i det tomma lastrummet. Det innebar en viss risk, sädesslagen fick absolut inte
blandas. Med det gick undan och hur bra som helst. Och jag
började förstå hur mycket det betydde att få med sig folk. Alla
som är med på noterna tycker ju att det är roligt när det går
bra. Det var en insikt som jag skulle komma att få glädje av
otaliga gånger i fortsättningen och i många sammanhang,
både till sjöss och i land.

Hamnen i dag
Och hur ser det ut i hamnen idag? Förutom utflyktsresor på
sommaren till Skokloster och lite resor med räkfrossa på
Ekoln så har all nyttosjöfart upphört. Ytterligare en broförbindelse, en gång- och cykelbro, tillkom för några år sedan,
något som inte stimulerat trafiken utan orsakat klagomål
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från flera fartygsägare. Fartygen i hamnen fungerar numera mest som flytande restauranger, husbåtar eller vandrarhem. De senaste tillskotten är en äldre K-märkt minsvepare
samt en tidigare bostadspråm från Gdynia som bogserats
hit och byggts om till vandrarhem.
Strömmas veteran Enköping brukar regelbundet återkomma och ha Uppsala som hemmahamn på sommaren för
resor till Skokloster. En annan trogen båt är Kung Carl Gustaf som ofta brukat övervintra i hamnen. Hon byggdes 1892
på Bergsunds Mekaniska Verkstad och levererades till Kungliga Lotsstyrelsens Göteborgsdistrikt. Ombyggd till passagerarfartyg 1949 för att bland annat användas vid sportfiskeresor. Hon har under ett sekel trafikerat Sveriges kuster från
Haparanda till Strömstad och även Vänern och Göta kanal. Under alla ägarbyten som skett tycks priset ha varierat
stort, från 60 000 kronor 1969 till 2,5 miljoner kronor 2005!
Linnea är ett annat fartyg som figurerat i lokalpressen i
samband med konkurser och skatteproblem. Ursprungligen
byggd som ett litet tankfartyg av varvet De Waal i Holland
för Rederi AB Semo som Shell VIII. Såld 1995 till Lindön
Rederi AB för att användas på Göta Kanal. År 2010 kom hon
till Uppsala som Linnea och användes för trafik på Skokloster. Hon har byggts om flera gånger med olika utseenden
som följd. Det senaste som gjordes när hon blev restaurang
måste karaktäriseras som ovanligt eller märkligt. Restaurang Skeppet är ett annat flytetyg som anlände till hamnen
2009 som Svalan. Ursprungligen byggt i Holland inledde
hon sin bana som krogbåt och rockklubb i Visby under namnet Graceland. Verksamheten verkar för närvarande pausa i
väntan på något.

Trio är en annan skönhet som gått den ovanliga vägen
från bogserare till passagerarbåt. Ursprungligen byggd 1949
vid Jerfeldts Verkstad i Örnsköldsvik var hon bogserbåt hos
Mo & Domsjö med namnet Ramön. Hon byggdes om till
passagerarbåt 1995 och är numera charterbåt med Uppsala
som hemort. Även hon verkar mest ligga still.
Samma väg har också Sjösala gått. Byggd som bogserare
i Göteborg 1897 lystrande till namnet Hugo. Hon såldes
1907 till Ådalen och blev timmerdragare. Som Björkö sjönk
hon 1964 och låg på botten till 1977 då hon bärgades och
har därefter varit passagerarbåt.
På bogserbåtsfronten finns Hervor, tillhörig Edbergs Rederi. Byggd 1915 på Eriksbergs varv som ångbogserare
med en 2-cylindrig compoundmaskin på 120 hästkrafter.
Hon motoriserades och lämnade västkusten 1965 och via
olika ägare hamnade hon 1999 i Uppsala. På utsidan brukar
hon ha en liten miniatyrbogserare, Pontus, som från början
är en traktorbåt från Lidvall & Söner i Leksand.
Det örlogsmässiga står minsveparen M 21 för. Byggd på
Norrköpings varv 1941 med Jac Iversen som konstruktör var
hon i tjänst som minsvepare till 1970-talet innan hon byggdes om till röjdykar- och utbildningsfartyg. Hon togs ur
aktiv tjänst 2007 efter 66 år för marinen. Numera K-märkt
bostad till en läkare på Akademiska sjukhuset enligt lokaltidningen. En annan skönhet, troligen med rysk flodbakgrund, är Proud Mary som länge legat i hamnen. De tidigare
ryska namnet är numera övermålat.
Ja, så ser det numera ut i hamnen i lärdomsstaden.
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