
med en skrivelse till stadsfullOm Lidingö-trafiken mäktige i Stockholm, vari bl. a. 
den s. k. slussens otidsenliga kon
struktion påtalades, och skynd

AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG 

Lidingöns förbindelser med 
iastlandet voro under långliga ti
er en besvärlig angelägenhet. 

Färjhållningen hade urgamla 
anor; under den tid ön utgjorde 
en del av det banerska fideikom
l1isset (Djursholm etc.) var den
na en fråga, som rörde fideikom
missarien. Sedan socknens fidei
s:omissnatur år 1774 upphört, 
blev färjförbindelsen Torsvik
Ropsten föremål för tvister med 
~ättegångar och inlagor till olika 
myndigheter. 

Av jordägarna på ön träffades 
ir 1802 en överenskommelse att 
bygga en flottbro »på en i aktier 
grundad summa», och att var 
aktie skulle »innehålla roo tim
berstockar och 25 rdr rgs eller 
gångbart mynt». 

En bro var 1803 färdig från 
30dals äng och strand till en udde 
Jla Kungl. Djurgården mellan 
hovjägarboställena Tegeludden 
,)ch Kaknäs, dvs. den' kommande 
platsen för LidiI1göbro värdshus. 
Till bron hade åtgått 4879 st. på 
Lidingön huggna timmerstockar, 
\"ars skogstillgång därigenom 

hlivit märkbart förminskad». 
En flottbro kan som känt ar 

"ara en bra sak, så länge den 
håller ihop och flyter. Lidingö
bron blev upprepade gånger upp
riven av stormar och vattenflö
den, särskilt var detta fallet ;)'l" 

:858. Stormen det året hade bl. a. 
:ill följd, att, då Stockholm häm
lade större delen av sin mjölk 
i rån Lidingön, priset på denna 
\'ara på grund av utebliven leve
rans steg till nära det dubbla. 
!"-~ iter varje katastrof iståndsattes 
:lron, ehuru röster höjdes för 
:1tergång till färja. 

Efter hand kom hela brotun
,:2:;m att vila på Janne Zetter

de »Lidingökungens», massiva 
axlar, hos vilken även alla broan
delarna samlades. Enligt ett av
tal av den 9 maj 1882 med de 
zetterbergska sterbhusdelägarna 
inlöstes bron av Stockholms stad 
för 30000 kronor. Detta skedde 
ingalunda av några altruistiska 
motiv vare sig i förhållande till 
sterbhusdelägarna eller till Li
dingö kommun, utan för att sta
den i samband med Värtaham
nens tillkomst skulle få möjlighet 
förlägga bron utanför Värta
hamnsområdet. Den gamla bron 
var borttagen den I maj 1884. 
Den nya flottbron, som byggdes 
av staden åren 1883-84 i läget 
Torsvik-Ropsten, var då färdig 
och ägde betydligt större trafik
kapacitet och säkerhet, ehuru 
även den som litet var torde er
inra sig icke heller alltid var så 
angenäm att passera. 

Lidingöborna betraktade na
turligt nog flottbron endast som 
ett provisorium, skötseln av den
samma synes dessutom icke varit 
helt tillfredsställande. Den 22 ja
nuari 1906 ingick kommunen 

samt avhjälpande begärdes. Från 
denna tid är den segslitna stri
den om bron mellan de två kom
munerna att räkna. Till brofrå
gan återkomma vi längre f ram 
i denna framställning. 

Brof rågan utgjorde endast en 
del av Lidingöbornas trafikpro
blem; en järnvägs- eller spår
vägsanläggning erfordrades 
även, och olika planer diskutera
des. Kommunalstämman utsåg 
1896 ombud för att, »gemensamt 
med Djursholms järnvägsaktie
bolag begära koncession till byg
gande av järnväg mellan Lidingö 
bro landfäste (dvs. Ropsten) och 
Nybrohamnen». Huru man tänkt 
sig den saken skulle verkligen 
vara av intresse att veta, för öv
rigt fanns det strängt taget icke 
något »Djursholms jarnvägs
aktiebolag» att diskutera med. 
Ar 1901 gällde det en järnväg 
Stockholm-Vaxholm över Li
dingön enligt ett förslag av då
varande kaptenen i Väg- och 
Vattenbyggnadskåren Fr. En
blom - ett ur spårvägsarkivsyn
punkt synnerligen välbekant 
namn. Han föreslog en bankbro 
i Värtan, avbruten aven bro 

jergs, den avhållne och värdera- Den fiirsta Lidingöbron ~rter slorl/le/l 1858. Efter CII tecknil1g al' Afarcus Larssol1. 

57 



Den äldsta Lidingö·-broH. 

Brofästet vid Lidillgöbro värdshus. 

Färjml på väg mellall Ropsten och SOIl/lllllr&o. 

med ~ två fasta spann om vardera 
30 m och ett svängspann om 40 
m. Över Askrikefjärden skulle 
mav.~~o11J.wa- ,. på liknande sätt. 
Den 18 km långa banan beräkna
des till 3 ISO 000 kr. inkl. rul
lande materiel. Projektet stran
dade, ty man saknade något vä
sentligt - pengar. 

Emellertid höll den nya tiden 
ungefär samtidigt sitt intåg på 
Lidingön. På initiativ av ingen
jören Hjalmar Arwin bildades 
år 1906 AB Lidingö Villastad, 
som i rask takt inköpte egendo
marna Vattängen, Hersby, av 
ålder den förnämsta possessionen 
på ön, Boo, Litselgärdet och 
Rudboda med Sundby. 

Med sagda villastadsföretag 
som huvudintressent bildades år 
1906 Lidingö Trafikaktiebolag, 
för vilket Kungl. Maj:t bevilja
de koncession den 5 juli 1907· 
Den innefattade tillstånd att an
lägga en järnväg från Sommar
bo (Islinge) vid Lilla Värtan till 
,Boo samt från Ropsten till en 
punkt på statsbanans spårsystem 
vid Värtan och vidare att me
delst ångfärja uppehålla trafik 
mellan Sommarbo och Ropsten. 
Att spårvidden i det av oss stu
derade exemplaret av koncessio
nen angives till I 433 m, är väl 
ett litet tryckfel. Det skall väl 

. heta 1,435 m. 
I sin till Konungen ställda 

ansökan om koncession h::tde tra
fikbolaget även anhållit om till
stånd att anlägga en bankbro 
över Värtan. Det var nog tur, att 
Kungl. Maj:t ej ville lyssna där
till, ty liksom det efter första 
flottbrons tillkomst klagades 
över, att Lidingöns skogar blivit 
illa åtgångna, skulle det väl efter 
anläggningen aven bankbro be
klagats, att en avsevärd del av 
själva Lidingön försvunnit 
form av bankfyllning i Värtan. 

Lidingö Trafikaktiebolag hade 
redan den 6 mars 1906 i skrivel
se till Stockholms Nya Spårvägs
aktiebolag väckt förslag om sam

i 

http:mav.~~o11J.wa-,.p�


arbete. I denna skrivelse om
nämnes, att »Lidingö folkmängd 
är nu omkring I 600 personer, 
vartill komma omkring 3 000 st. 
sommargäster». Ett avtal ingicks 
även samma år mellan de två 
trafikföretagen, varigenom det 
-dåvarande spårvägsbolaget åtog 
sig att med sin personal och ma
teriel ombesörja trafiken. 

Denna kunde igångsättas den 
26 oktober 1907 på sträckan Boo 
-Sommarbo, varifrån passage
rarna medelst ångfärja överför
des till Ropsten. Biljettpriserna 
blevo för resa spårväg och färja 
IS öre, för enbart spårväg 10 och 
för enbart färja S öre. För samt
liga tre fallen tillhandahölles ra
battbiljetter: l l biljetter för pri
set för 10. Den 2 december s. å. 
inrättades paketgodsbefordran 
mellan Lidingö Trafikaktiebo
lags kontor vid Sturegatan 7 och 
Lidingön; paket intill 10 kg. be
fordrades mot en avgift av 2S 
öre. Fr. o. m. den I febr. 1913 
fastställde Kungl. Maj: t ny taxa, 
\'arigenom den ovannämnda 15
öres biljetten kom att kosta 20 

och s-öres-biljetten 10 öre; priset 
tÖr enbart spårväg ändrades 
icke. Arsbiljetter gällande för ett 
obegränsat antal resor skulle för 
spårväg och färja kosta 6S kro
nor, för enbart färja 40 kronor. 
Om årsbiljetter funnits tidigare 
är för författaren okänt. 

Direkt linjetrafik med Stock
holm etablerades fr. o. m. den 2 

aug. 1909 genom vagnarnas 
0verförande med färja från Rop
sten till Sommarbo. Vart fjiirde 
tåg av dåvarande linje S (Karl
berg-Vasagatan-Gust. Adolfs 
Torg-Stureplan-Ropsten) fick 
göra resan över Värtan. S. å. ut
~träcktes linjen till Kyrkviken. 
Gamla trafikmän uppgiva sig 
\' ilja minnas, att mellan dessa 
,)verförda tåg extra vagnar 

ingo vissa tider på dagen mellan 
K.yrkviken och Sommarbo, vil
kas passagerare medelst en 

(For/s. sid. 62) 

Färjläget vid Ropste/1. 

Färjläget vid Sommaruo. 

Spårv~~eHs kiosk vid Ropsten. (T. /r. ingållgw till bro/1). 
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mindre 
des till 
har det 

1914 upphörde 
a v vagnar. Orsaken 

är oss okänd, men man ar böjd 
att sätta med 
det ett par ut
brutna och 
den allmänna mobilisering, som 

Man 

dragningen skedde i 
rande 
Ett par 
tet 

Trafikaktiebolag över

driften 


med o. m. 

januari s. å. med egna 


vagnar. 
trafiksiffror dessa 
böra vara av något in

tresse. komma 
sålda 

753 
2I580 

316610 

58 3 2 33 

om de sö

26 okt. I907 ....... . 

Dec. I907 ......... . 


Det förefaller som 
på Lidingön med 

huru öns 
ordna sin 

Omdö
därhän, 

s. 	k. sympatisk 
sIg 

hade 

ett som drar ränta och som skall 
betalas Och det kan hända myc

som en skuld 2000 kr. till 
en börda. 

Pal/l Ferb. 

man 
kommunika

Ett förslag 
hela 

till 

djärva tanken 
förbinda södra Liding

en tunnel under Vär
n ......"h~·r. värdshus till 

an

del tack vare 

sin rörelse 
var till stor 

Gustaf Da-
energi och målmedvetenhet, 

som södra fick en mo
dern elektrisk snabbgående 

Den oktober 
för Tra

Stockholm

och egna 
vagnar. 

Enbart 
spårväg 

Enbart 
färja Summa resor 

101 137 99 1 

2533 10 34947 
35 8 46 2I3 566280 

77 27 1 3 102 77 970 l 

I 
der numera det förhållandet mel

de två trafikföretagen, att 
verkställande och tra

banan äges av Lidingö stad, och 
i den Södra är 
huvudintressent. 

Stockholms 
februari I9I3 

för flottbron. 
en pontonbro som 



digt ville dåvarande Lidingö kö
;Jmg mellan Tors
\-ik och Kungl. Maj:t 
biföll emellertid icke vare sig 
"tadens eller kÖDinllens fram

ingingo de två kom
munerna ett avtal, 
:':ontrahenterna skulle för ge
:nensam dels 
bro över Lilla Värtan 
'laya broanläggningens förvalt
ning. Kommunerna skulle med 

till kost
naderna och un
derhåll aven En bro
'tyrelse skulle vidare handha

va förvaltningen; ordföranden 
utses av Kungl. Maj: 

och kommunerna utse sex leda
möter vardera. Anläggningskost
naderna utgjorde t. o. m. 

mindre än 10 7I2: 
kr., vilket för den nyblivna sta
den Lidingö var ett be
lopp. 

kom till sist den stora 
gen, då nya bron kunde ta
gas i bruk. skedde den I 

mars I925, då från stockholmsk 
aspekt Norra blev 
linje 20 och Lidingöbanan 

• 2I med ändstation i 
gårdsgatan. 


