
Båttrafik                 Dalarö – Ornö - Utö 
 

1855 Vid mitten av 1800-talet hade Dalarö utvecklats till en populär badort för 
stockholmsborgarna. 1855 upprättades regelbunden ångbåtstrafik med huvudstaden. I takt 
med att sommargästerna ökade, och med dem ångbåtsturerna 

 

Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten  nr 4 1996 – Stiftelsen Skärgårdsbåten 

1911  "Rodd är ytterst omodern på Dalarö" 

”Underlag för artikeln hämtat  ur Hellströms bok "Storm över Tjurö".  
"Det undras mig vilken båt bolaget ska sätta in i vinter", frågade sig Zackrisson. 
Just Utöborna har nog mer än en gång måst ställa sig den frågan alldeles, i verkliga livet, 
inte minst då Waxholmsbolaget lämnade södra skärgardens trafikområde, att övertas av 
Ångslupsbolagets slupar och andra förhållandevis blygsamma fartyg. 
Redan år 1911, den 17 september, tecknade signaturen Summit i Dagens Nyheter en bild av 
hur Ångbåts ab Södertörn misshandlade sina livegna trafikanter på traden till Omö och Utö. 
Södertömsbolaget övertogs av Waxholmsbolaget år 1914, som därvid bl. a. fick den 
välkända ångaren Södertörn i sin ägo. 
Vi återger här skribentens utgjutelse i sin helhet: 

"Till Dagens Nyheter skrifves från Utö: 
När man nu ändtligen börjat granska det Lewinska inflytandet på Utöförhållandena, är det 
synnerligen lämpligt att granska de förhållanden som vållats af samma mans inflytande öfver 
det ångbåtsbolag som tycks besitta monopol på södra skärgården. 
En af grannöarna till Utö heter Ornö och är belägen 15 minuter pr ångbåt från Dalarö, i faret 
till Utö. Ön har ett fast invånarantal af femhundra personer samt sommartid ett tjugotal 
familjer sommargäster. 
Kommunikationerna dit, alltid bristfälliga, ha i sommar varit ordnade så att båten Dalarö 
Ström gått måndagar in till staden samt onsdagar och lördagar in och ut. 
Den som reste in måndag och ville ut före onsdag fick alltså resa till Dalarö och sedan ta 
rodd öfver. Rodden tar en timme och är synnerligen angenäm i blåst och ösregn, för att inte 
tala om hur trefligt det är att gå ur hus i hus på Dalarö och försöka öfvertala en karl att ro. 
Detta brukar ta timmar i anspråk. Rodd är ytterst omodern på Dalarö. 
Utom af Södertörn, Dalarö Ström och Express trafikeras Dalarö af bolagets nyinköpta 
ångslup Dalarö. Båten afgår från Saltsjöbaden samtidigt med Express, och det göra i 
allmänhet passagerarna också, hvarför ångslupen brukar gå ut i största ensamhet. 
En framställning gjordes i somras till verkställande direktören, kapten Blixt, att ångslupen 
skulle utsträcka sin resa till Ornö tisdagar och torsdagar på utgående från Saltsjöbaden kl 4.30 
e m, gärna mot förhöjda biljettpris. Svaret blef att båten står till disposition mot en afgift af 10 kr. tim-
men. Så gick det med det. 
Så kom hösttidtabellen, och nu går båten från Ornö måndag morgon och sedan hvarken dit eller från 
förrän lördag. Alltså reser man måndag och så sitter man där och ror igen för att komma öfver, och 
ångslupen Dalarö, pris 10 kr. i timmen, den ligger där den ligger vid Hotellbryggan. 
En liten sak i förbigående. I vintras var bolaget nog storartadt att hålla trafiken i gång till den 1 februari; 
bolaget är alltså det första skärgårdsbolag med båtar på längre distans som kommit under fund med 
att vattnet på vintern som på sommaren, så där så all man kan ha båtar i det när vattnet inte är tjock 
is. Men hur ordnades för Ornö på julen? Jo, då gick man därifrån, men inte dit igen, utan till Utö.  
På julaftonen knogade man i väg dit med en gumma och en öllåda, det 1O-tal Ornöbor som var med 
fick klifva av i Dalarö och ro öfver med sina packningar till Ornö. ÄIskvärdt! Jag har hört personer 



förvåna sig öfver att bolaget inte ger någon utdelning, jag tycker motsatsen vore mer att förvånas 
öfver. 
Nu finns det en brygga på Ornö som dagligen angöres af Södertörn, om så önskas, men för öns 
befolkning är bryggan af intet väde, ty dit finns hvarken gång- eller körväg, och att från närmaste väg 
ro dit tar ungefär lika Iåing tid som att ro till Dalarö. Dessutom bo största delen af befolkningen och alIa 
sommargästema i motsatt ända af ön, hvarför en resa den vägen får börjas med en timmes skjuts. 
Som det nu ar ställt, bli resorna till och från ön en mycket dyrbar historia. 
Och orsaken till allt detta trassel är att hr Lewin på Utö inte önskar konkurrens när det gäIler 
sommargäster. 

 

 
Det bästa sättet att ordna Ornö trafikfråga är att hos det bolag som trafikerar Nämdö anhålla att dess 
båt måtte fortsätta öfver till Omo med ändstation i Kyrkviken,där båten ligger skyddad för alIa vindar. 
Att båtens turer skulle betala sig, därom är jag öfvertygad. 
På detta sätt kunde också hr Lewins bolag sättas i tillfälle att realisera sin länge närda önskan att helt 
och hållet undvika Ornö . Bara inte kärlekendå flammar upp i en hast, del kunde hända att den 
nödgades bli platonisk." 

   
 

Bild ur tidningen Skärgårdsbåten 
 
 
 
Övrig information  
 
Kartskiss över södra skärgårdsområdet med båt- och passbåtslinjer finns på sidan 12 i nummer 
2 1974 i tidningen ”Skärgårdsbåten” utgiven av ”Stiftelsen Skärgårdsbåten” Adress Nybrogatan 76  i 
Stockholm  tel: 08/662 89 02.  http://www.skargardsbaten.se/ 
 
Databas över Sveriges skärgårdsbåtar se:    http://www.skargardsbatar.se/batard.shtml 
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1911-13         Dalarö vid Vadvikens brygga  

 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 

 

År 1926 gav Waxholmsbolaget henne namnet 
Västan, denna ångare som fram till 1914 var 
Södertörnsbolagets Dalarö ström, senare Dalarö 

1954   
Den hårda vintern 1954 sattes både båttrafiken och 
de boende i södra skärgården på kraftprov. När 
Ångslupsbolagets Hebe den 21 februari anlände från 
Dalarö och lades i segelledan utanför Gruvbryggan 
på Utö, var hon en efterlängtad kommunikation till 
fastlandet, hur liten, svag och oansenlig hon än var. 
Linnea Olsson tog bilden när Utöborna går Hebe till 
mötes 

1924  Ångfartyget Dalarö ll var det första fartyget att 
trafikera sträckan Dalarö – Ornö Kyrkvik 

1921  Ångfartyget Fårö vid Hesselmara brygga på 
Ornö. Fårö trafikerade Stockholm – Dalarö - Ornö 

Bilder från Ornö museum vid Kyrkviken 
 

Vadviken  Okänt år 

”Kung Ring” vid Hesselmara  
brygga på Ornö i början av  
1960-talet Linje Dalarö - Ornö 

 



        


