
ERIKSSUND enl Maj Hallberg 
Ant. Börje Sandén OCR-läst 2002-10-20 
pärm g3:1  fil Erikssund-Hallberg - fritextsökning 
 
Beskrivning över färjans tillkomst, av Edward Karlsson 1932 
Aschaneus beskrivning citeras. 
"En annan historiker" (vilken ?) 
< Sigtuna hospital = fattighus hade sedan gammalt för sitt underhåll att uppbära räntan för bron och 
sedermera färjan. 
< räntan fråntogs 1433 och gick till S:t Görans hospital 
< 1551 gick räntan till Danviken, varefter Sigtuna hospital reducerades till enbart för staden 
< I 1641 och 1680 års kungabrev återgavs färjemålsräntan till Sigtuna hospital, som fick överskottet, 
106 mantal gav vardera en fjärding säd 1693 och 1694 Hospitalet skötte själv färjan 
< 1674 bortarrenderas färjan mot en tunna säd 
< 1743 hospitalet sluter kontrakt med Vallby som får räntan jämte avgifterna för trafiken mot 
skyldighet att ombesörja och vidmakthålla färjan, ägaren disponerade även Hosptialsängen vid Vallby 
strand, och skulle betala 5 tunnor säd årligen till hospitalet 
< 1790 änkefru Bromell på Vallby lade ner färjan, för vilket Sigtuna klagade hos landshövdingen. 
Hos Kungl Maj:t befriades Vallby från färjeskyldigheten 
< Därefter begärde Håtuna och Häggeby socknar att få använda Erikssunds privata färja, som funnits 
sedan 1600-talets slut  
< Det blev då rättegångssak om landsvägen på Erikssundssidan, men slutet blev att landshövdingen 
fastställde att färja skulle vara vid Erikssund 
 
ALLMÄN KUNGÖRELSE om färjeavgifterna vid Erikssund 1925 
Automobil -:80 
cykel  -:10 
släde 2 hästar -:60 
släde 1 häst -:30  
lastbil med lass 1:- 
häst,tjur,ko  -:20  
föl,kalv,får  -:10  
körsvenn   fri  
person över 3 år -.10  
" under 3 år -:05 
omnibusspassagerare -:05 (obs bussen fick inte gå över) från 1938 
Avgifter för 1919 och 1929 se Stockholms läns allmänna kungörelser. Tryckta Pärm p6:16 
 
BÅTBRYGGAN 
< tidigare hade Håtunaholm brygga vid Svarvarholmen men den förföll och Håtunaholm rodde ut med 
mjölkflaskor, till all övrig frakt användes Erikssunds brygga 
< På 1870-talet byggdes Håtunas brygga vid Rödhälls udde  
 
< Erikssunds brygga 
1900 tog vårfloden bryggan som flöt ända till Signhildsberg och ny brygga måste göras 
< När den nya bryggan förfallit ville ingen göra en ny  
< 1921 bildades Andelsföreningen Erikssunds Brygga 
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