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För den som har läst Per 
Anders Fogelströms 
böcker är bilden av 

Stockholm i  s lute t  av 
1800-talet en stad full av in-
dustrier, fabriker, verkstäder 
och varv. När Henning i 
Mina drömmars stad gick 
ner till Slussen för att jobba, 
hade han sällskap av hundra-
tals andra unga män, som 
arbetade i hamnen. I dag ser 
vi bara resterna av all denna 
verksamhet, men överallt 
finns spåren kvar, även om 
Stockholm i dag ser annor-
lunda ut.

För att få en bild av just 
hamnarna och fartygsbesöken 
kan vi gå en promenad längs 
med Stockholms kajer för att 
se vad som finns kvar i våra da-
gar. På Hennings tid låg lasten 
staplad längs kajerna. Det var 
kanske silltunnor och burar 
med höns eller grisar och an-
nat som kom ifrån utlandet. 
I dag ser vi inte sådant på ka-
jerna – lasten går i många fall 
på egna ben nerför landgången 
och till en sightseeingbuss.

Om vi promenerar ända 
från Ekensberg på Mälar-
sidan reser sig numera bo-
stadskomplexen på det gamla 
varvsområdet och detsamma 
gäller även vid Finnboda på  

andra sidan Slussen. Berg-
sunds mekaniska verkstad låg 
fram till slutet av 1920-talet vid 
Hornstull. Där byggdes båtar 
och maskiner. Namnet Berg-
sund kan man se på en del av 
skärgårdsbåtarna än i dag, när 
man kommer nerför landgån-
gen på fördäck. 

På Reimersholme mittemot 
Hornstull hade L.O. Smith 
spritti l lverkning under 
1800-talet och senare hade 
även Vin & Sprit sin lastkaj 
där. Ektunnorna på kajen på-
minner om den epoken. På 
motsatta sidan av Årstaviken 
kan vi se cementbåtarnas 
lastkaj. Den anlöps ännu re-
gelbundet av fartygen, som 
går mellan Liljeholmen och 
Gotland. En liten rest av en 
förr ganska så livlig trafik på 
Årstaviken. 

På andra sidan Liljeholms-
bron hade Vin & Sprit sin mo-
derna anläggning ända tills för 
några år sedan. Tankbåtarna 
som kom med vin från Med-
elshavsländerna hade namn 
som anknöt till lasten som 
Vindemia och Vinlandia. Där 
växer numera ett nytt bostads-
område fram.

Hela vägen längs Söders 
kajer kan vi finna minnen av 

en livlig hamnverksamhet.  
Järnvägsspår, pollare och till 
och med en kran är sparad på 
den södra sidan av Hammar-
byhamnen.

Där Norra Hammarby-
hamnens bostadshus nu ligger 
fanns den gamla saltkajen, dit 
fartygen kom för att lägga upp 
saltlagret inför vinterns salt-
ning av vägarna. Runt udden 
på andra sidan Danviksbron 
vid Tegelvikshamnnen fanns 
Södra Varvet och sedan kom-
mer hela Stadsgården, som 
sjöd av liv. Stora och små 
styckegodsare låg och lossade 
och det vimlade av kranar, for-
don och inte minst hamn- och 
stuveriarbetare. Miljön finns 
dokumenterad i åtskilliga 
böcker med foton av kända 
fotografer liksom på tavlor 
och i filmer. Dagens sjöfart i 
Stadsgården består till stor del 
av Finlandsfärjor och längre 
ut i Masthamnen av kryss-
ningsfartyg på endagsbesök 
i Stockholm.

Ute vid Frihamnen, där det 
också planeras för bostäder, 
ligger kajer, där mängder av 
gods lossats genom åren och 
Loudden är fortfarande en 
stor mottagningshamn för 
olja. På andra sidan Lidingö-

bron fanns en kaj för loss-
ning av kol till Hjorthagens 
gasverk.

Skärgårdsbåtarna, som är så 
karakteristiska för Stockholm, 
började trafikera Stockholms 
inre skärgård under 1800-talet 
och gör så fortfarande. En del 
av båtarna är som levande mu-
seibåtar och drivs med ånga. De 
har sina kajplatser vid Blasie-
holmen, Skeppsbron, Nybro-
viken och Klara Mälarstrand.

De s.k. kullbåtarna, fram-
förda av roddarmadamer från 
Dalarna, forslade folk till och 
från kajer på både Mälar- och 
Saltsjösidan, men deras tid hör 
väl definitivt historien till. Men 
även om inte roddarmada-
merna finns kvar, lever många 
andra fortfarande av sjöfar-
ten i Stockholm. Henning var 
sumprunkare i hamnen och 
höll sumparna på skutorna i 
rörelse, så att inte fisken skulle 
dö. Den yrkeskategorin finns 
inte längre, men sjömän, lot-
sar, mäklare, tullare och andra 
specialister på marina utrust-
ningar finns kvar. För en stad 
av Stockholms storlek kom-
mer sjötransporter alltid att 
finnas med i stadsbilden, även 
om årorna och ångan kanske 
hör till historien.
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Minns du din stads gamla hamnar?


