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Sigtunas borgmästare kom på 1750-talet överens med Vallbys ägare Sven Askeroth 

att Askeroth skulle hålla två färjor och två ekstockar från Vallbyvik till Sigtuna 

Vallbyvik hette då Färjestaden. På 1790 talet ansåg den nya ägaren till Vallby, 

majorskan Brommell att verksamheten var olönsam och la ner färja och överrodden. 

Överrodden levde dock vidare, nu i Sigtuna regi. 

 

Färjekarlarna liksom de flesta andra på 1700-talet levde ett hårt liv.  

1782 kom Pehr Örling till Färjestaden där han försörjde sig med skrädderi samt att 

han var färjekarl. Han hade hustru och två döttrar. Han kom från Ekerö men gifte sig i 

Håtuna med Greta Michelsdotter. En kall november dag eller kväll tog han sig över 

med bägge sina döttrar till Sigtuna. Vad som hände, kan vi bara sia om, kanske var 

det storm och ekstocken kantrade. Han och hans döttrar drunknade i det kalla vattnet 

på Sigtunasidan den 30 november 1789. 

En annan färjekarl Johan Wallbom född 1756 i Håbo-Tibble blev bortdriven från 

Vallby när han hade stulit hö vid Vallby gård. Som straff fick han 15 par spö och fick 

stå kyrkoplikt en majdag 1789. 

Färjekarlen Anders Wahlström med familj fanns på Färjestaden cirka ett år innan de 

1792 flyttade till Sigtuna. Vid den tidpunkten hade nog majorskan fått igenom sina 

krav och Sigtuna tog över trafiken. 

 

Bilden föreställer den näst 

siste överroddaren 

Alarik Johansson, som slutade 

sitt uppdrag 1956 på grund av 

reumatism. Han bodde kvar i 

Roddarstugan i Sigtuna 

 

Den siste överroddaren Sven 

Dalvik bodde på Håbo-Tibble 

sidan i Vallbyvik 

Han dog 1973, men slutade 

med överrodden 1966 då han 

blev sjuk. 

 

 



Citerat från ett utdrag från protokoll 20 okt 1863, skrivet i Negelstena Håbo-Tibble. 

skickat till Westra Ryd, Näs och Kalmar socken 

 

Man skriver att så väl Tibble socken och angränsande socknar klagar på  väl 

grundade skäl att vägen mellan Bälby och Wallby är mycket dålig, mest den som går 

från Wallby till Vallbyvik. Kommunalstämman har beslutat att vägen mellan Bälby 

och Wallby ska indelas på de hemman inom Tibble socken som använder vägen. 

Vägen mellan Wallby och Vallbyvik iståndsättas med biträde av angränsande 

socknar som använder vägen när de ska till Sigtuna stad. Genom denna 

kommunikation har man en mil kortare väg än över Erikssund och dessutom behöver 

man inte betala den dryga färjepenningen. Rodden vid Vallbyvik ansvaras av två 

karlar, vilka bor på var sin sida av stranden. Vanlig taxa betalas med 4 öre för varje 

person eller 8 öre tur och retur.  

Vägens reparation genomförs av Tibble sockenmän mot ersättning, enligt värdering  

av kostnaderna. Betalningen kan ske genom ordföranden i Tibble kommunalnämnd  

då arbetet är genomfört samt 25 öre per mantal årligen för underhållet. 

Arbetet bör ske så snabbt som möjligt efter kommunalnämndens beslut att det gäller  

som fullt bindande om det godkännes. I så fall skulle arbetet kunna verkställas  nästa  

sommar. Gruskörning kan ske nu under vintern och dikningen kan ske under denna  

höst om väderleken är lämplig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Löfstedt 







Överrodden vid Vallbyvik till Sigtuna 
 
 
Fritz och Rutger Mark berättar; ( band 9 A) 
Vallbyvik ägdes av Drottning Kristina och en gammal byggnad fanns fram till 1918, då 
området styckades till egnahem. Det påstås att huset var från drottningens tid.  
Överrodden mellan Vallbyvik och Sigtuna är från den tiden. Man signalerade med en 
semafor och överroddaren kom med sin båt.  
Det kostade 50 öre att komma över sjön. Tidigare fanns två familjer, en på var sida om 
sjön, som konkurrerade om kunderna. Då kostade det 10 öre. Detta samfärdsmedel var 
bekvämt. Man handlade mycket i Sigtuna, där man också hade posten. När inte isen bar 
måste det finnas en ränna mellan Sigtuna och Vallbyvik. Verksamheten lades ned i 
mitten av 1970-talet 

 
Stig Sundblad berättar; 
Vallbyvik var bygdens förbindelse med Sigtuna. Hit kom båtar med konstgödsel och 
virke, som bönderna hämtade. Även persontrafik skedde från bryggan vid Vallbyvik med 
överrodden. Den första överroddaren jag minns hette Hamberg. Man hissade en 
semafor, som var målad i vitt på svart botten. Efter några minuter kom Hamberg först 
med roddbåt och senare skaffade han motor till båten. Han kunde ta en 8-10 personer 
och flera cyklar. I Sigtuna kunde vi uträtta våra angelägna ärenden, där fanns läkare, 
tandläkare, apotek och systembolag förutom alla butiker av skilda slag utefter Stora 
gatan. Det var ett lördagsnöje att fara till Sigtuna och handla. Överrodden fanns varje 
dag och efter mörkrets inbrott kunde man påkalla uppmärksamhet genom att vifta med 
en fotogenlykta, som stod där.På vintern kunde man gå över isen, men det var alltid en 
ränna för de stora båtarna. Hamberg hade båten och pikade sig över och  när isbitarna 
frös ihop la han ut stegar över rännan att gå på. 
 
Farleden mellan Stockholm och Uppsala gick här och man kunde lasta av djur man köpt 
på någon auktion.Det gick inte att leva på inkomsten från överrodden - en passagerare 
betalade 25 öre. Både Håbo-Tibble och Håtuna socknar betalade en del till lön för 
överroddaren. Det gjorde även Sigtuna stad, då man ansåg att underlaget för affärerna 
var viktig. Så sent som när Upplands-Bro bildades gav man några hundralappar till 
överrodden, som ansågs av stor betydelse för traktens kommunikation. På trettiotalet 
fanns mycket folk på gårdarna. De hade sina inköp i Sigtuna och när de kom tillbaks på 
Lördagseftermiddagen rastade de i backarna och smakade på sina inköp 
Det var mycket glada människor ute efter vägarna då. Idag är Vallbyvik en badplats och  
på Kristi Himmelfärdsdag har man friluftsgudstjänst. 

 

John Kraft berättar; 

Vallbyvik i Håbo-Tibble socken 
 
Här var platsen, där man kunde få överrodd till Sigtuna. Till höger om ångbåtsbryggan  
fanns en liten bergknalle, som sluttade ner mot vattnet. Där var även en bra badplats. På  
baksidan om bergknallen var klippan tämligen brant. Medan jag väntade på  

Från Ukf. sammanställt Inger Löfstedt 



Från Ukf. sammanställt Inger Löfstedt 

överroddaren, som kom från Ropsten på Sigtunasidan, brukade jag se mig omkring. I en  
bergspricka bakom den sluttande berghällen växte några ormbunkar. 
Det var stensöta och svartbräken, som inte var särskilt sällsynta i trakten. Dessutom 
fanns där hällebräken (Woodsia ilvensis). Det blev för mig en ny ormbunke. Från platsen 
har jag dessutom samlat vårärt och svalört. 

 
 

Sune Åkerlind berättar; 
Den sista överroddaren hette Alarik Johansson. Han dog 1983. Som pojke jobbade han 
på Bälby. Tidigare fanns det även en överrodd vid Erikssund. Överrodden utnyttjades 
flitigt av befolkningen, som handlade i Sigtuna. Man sattes i land vid sågen. 
 
 



 
 
Ur seniorkvartetens arkiv K117 
Stig Sundblad 
 
Vallbyvik var bygdens förbindels med Sigtuna. Hit kom båtar med konstgödsel och virke, 
som bönderna hämtade. Även persontrafik skedde från bryggan vid Vallbyvik med 
överrodden. Den första överroddaren jag minns hette Hamberg. Man hissade en semafor, som 
var målad i vitt på svart botten. Efter några minuter kom Hamberg först med roddbåt och 
senare skaffade han motor till båten. Han kunde ta en 8-10 personer och flera cyklar. I Sigtuna 
kunde vi uträtta våra angelägna ärenden. Där fanns läkare, tandläkare, apotek och 
systembolag förutom alla butiker av skilda slag utefter Stora Gatan. Det var ett lördagsnöje att 
fara till Sigtuna och handla. Överrodden fanns varje dag och efter mörkrets inbrott kunde man 
påkalla uppmärksamhet genom att vifta med en fotogenlykta, som stod där. 
På vintern kunde man gå över isen , men det var alltid en ränna för de stora båtarna. Hamberg 
hade båten och pikade sig över och när isbitarna frös ihop la han ut stegar över rännan att gå 
på. 
 
Det gick inte att leva på inkomsten från överrodden – en passagerare betalade 25 öre. Både 
Håbo-tibble  och Håtuna socknar betalade en del till lön för överroddaren. Det gjorde även 
Sigtuna stad, då man ansåg att underlaget för affärerna var viktigt. Så sent som när Upplands-
Bro kommun bildades gav man några hundralappar till överrodden, som ansågs av stor 
betydels för traktens kommunikation 
På 30-talet fanns mycket folk på gårdarna. De hade sina inköå i Sigtuna och när de kom 
tillbaka på lördagseftermiddagen rastade de i backarna och smakade på sin inköp. Det var 
mycket glada människor utmed vägarna då. 
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På cykel till Sigtuna
 KALMARSAND VID MÄLAREN "Vi ska cykla till Sigtuna!",

ropar jag till min kusin. "Mamma ska cykla med oss! Vi
ska göra en utflykt!". Jag är 10 år och min kusin några år
äldre.

Vi bodde i Kalmarsand intill Mälaren med skogbeväxta åsar och
bördiga åkrar. Där fanns många trädgårdar med tillhörande
grönsaks och blomodlingar.

Jag var en liten mager, finlemmad flicka, myggbiten och fräknig.
På landet hade man inte semester som nu, utan ledighet togs ut
när det gavs tillfälle. Nu var det tillfälle och min mor gjorde
uppehåll i sina trädgårdsbestyr.

Sagt och gjort, vi kom upp på våra cyklar och trampade iväg på
slingrande grusvägar. För att göra cykelturen lite kortare skulle vi
få åka med överrodd bortom Askegård. Det kändes spännande att
knacka på hos roddaren och be att få komma över till Sigtuna.

Gubben var inte sen att komma på fötter och vi följde med ner till
bryggan. Cyklarna ställdes i en buske intill bryggan. Båten var en
nätt liten roddbåt. Inga flytvästar, bara att hoppas att båten inte
skulle ta in vatten eller kantra!

Mamma som hade lätt att prata med folk fick roddaren att berätta
om hur överrodden kunde vara. Ibland kunde det blåsa ordentligt
på Sigtunafjärden och vågorna kunde gå höga. Vi lyssnade spänt
och spejade ut över vattnet. Idag sken solen och bara en lätt
krusning bröt vattenytan. Solen sken och det skulle bli en varm
dag.

Efter en kvart var vi över och Sigtuna låg framför oss som en
kuliss.
Smala gator och gamla hus. Vilken utflykt!

Nu skulle vi gå på konditori och äta bakelser! Den sommarn var ju
varm och getingarna mådde som allra bäst. Getingarna kastade
sig snabbt över oss när vi kom balanserande med varsin bakelse
och varsitt glas saft. Vi fick inte en lugn stund. Upp och ner for vi,
ropade och tjoade. De surrade överallt. Det blev inte riktigt som vi
hade tänkt oss, men vi klarade oss ifrån att bli getingstungna.

Vi fick tid att titta lite närmare på de gamla husen och kika in
genom fönstren till olika affärer. Fönstren satt lågt ner och
kullerstensgatorna var trevliga att gå på. Va vi var lyckliga!

Hemresan skulle gå över vattnet till Håtuna igen. Nu fick man dra i
en semafor och hoppas att roddaren såg semaforen från andra
sidan. De gjorde han och vi roddes tillbaka till bryggan.

Så tog vi våra cyklar och åkte tillbaka på slingrande blomkantade
grusvägar. Min mor tyckte säkert att hon fått ett trevligt avbrott i
sitt arbete också.

Marianne Jönsén

(3 röster) Utmärkt

Dela artikel: Vad är det här?

2009-02-16

2009-02-06

2009-01-19

dinplats@svt.se Anders Löwstedt Projektledare TV: Barbro Hård | Projektledare Webb: Kristofer Sjöholm | Webbproducent: Lars Samuelsson

Tv-tablå:

Ansvarig utgivare: Ingemar Persson © Sveriges Television 2012 Hjälp Om cookies About SVT Kontakt

Tillbaka

Stockholms sista nödbostäder

En grön oas mitt i
miljonprogrammet

Augustinostalgi

Arbetsliv och yrkeskunnande
Berättelser om kärlek
Bilder ur vardagen
Brott och straff
En riktig skröna
Flytthistorier - rötter som fick fötter
Idrottshistorier
Livsöden
Mötet eller händelsen som
förändrade allt
Övriga berättelser
Alla berättelser

På cykel till Sigtuna - Din plats i historien | svt.se http://www.svt.se/2.93116/1.1713674/pa_cykel_till_sigtuna

2 of 2 2012-07-25 13:10



Överroden vid Aske Brygga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                   
Alma Andersson (stående) Charlotta Helén sittande t. höger 
Hulda Helén Kraft sittande t. vänster. Märta Johansson-Sandström, flickan i mitten 
          
 
Sune Åkerlind berättar 
 
Hulda Helén-Kraft och Johan Alin rodde från Aske brygga.  
Då sattes man i land vid Sjudargården i Sigtuna. 
 
 
 
 
 
 




