
Förslag till hängbro vid Stocksund

Nästa broprojekt dröjde till hösten 1824. Då hade 
Sverige och närliggande länder drabbats av en stor 
naturkatastrof. Vattennivån i norra delarna av Öster
sjön steg hastigt mer än sex alnar, cirka 3,5 meter, och 
byggnader blev vattenskadade och stränderna över
svämmade. Det uppstod också andra problem och 
svåra skador. Den flottbro som ledde över från Norra 
Djurgården till Stocksund förstördes helt, och tre 
hästdragna fordon hamnade i vattnet. Greve Wirsén, 
som just dessförinnan bekostat en upprustning av 
bron, bad därför fyra kända konstruktörer att rita för
slag till en ny bro över sundet. En av dessa var den 
mest kände konstruktören av stora träbroar, Olof 
Forsgren, en annan Baltzar von Plåten, en tredje kap
ten Gerss vid Lantbruksakademien och den fjärde 
Samuel Owen.

De tre förstnämnda hade alla ritat förslag på en bro 
med stomme av trä. Samuel Owen hade däremot före
slagit en hängbro av järn, som i så fall skulle bli den 
första i sitt slag i Sverige. Han hade begärt att få 4 950 
riksdaler banko för en sådan bro och lovade att vara 
ansvarig för den i tio års tid. De andra förslagen kosta
de betydligt mer att bygga och underhålla.

Det blev Olof Forsgren som fick bygga den nya 
bron. Ett skäl var säkert att Baltzar von Plåten skrivit 
till greve Wirsén och påpekat att Samuel Owens för
slag om hängbro föreföll osäkert, vilket även Forsgren 
instämde i.25<5

Hängbroprojekt mellan Norrmalm 
och Gamla stan

Samuel Owen fick alltså inte bygga en hängbro av järn 
vid Stocksund, men den 12 februari 1830 lanserade 
han ett annat, ännu större hängbroprojekt i ett brev till 
Stockholms överståthållare. Den skulle gå mellan 
Norrmalm och Gamla stan som vid den här tiden bara 
förbands med Norrbro. Det gick visserligen också 
reguljära turer med roddbåtar från Rödbodtorget till 
Riddarhusgränden, men de kunde inte erbjuda någon 
bekväm överfart, i synnerhet inte vintertid.

Owen visade på olika alternativ till dragning av en 
sådan bro. För att hålla nere kostnaderna skulle den 
vara dimensionerad enbart för gående och ha en bredd 
av sex fot. Han sökte i första hand tillstånd att bygga 
bron mellan Rödbodtorget och Rådhusgränd. En 
nackdel med detta läge var att alla stora båtar med last 
av kol, ved och rotsaker som brukade lägga till vid 
Röda Bodarna längst ner i Klaraområdet inte längre 
skulle kunna lägga till där, men eftersom roddartrafi
ken mellan Riddarhusgränd och Röda Bodarna blev 
överflödig kunde de stora båtarna istället använda hela 
kajsträckan fram till Tegelbacken. De mindre båtar 
som forslade mjölk, fisk och grönsaker med mera 
kunde komma under den nya bron och använda kajen 
ända fram till Rosenbad.

En alternativ sträckning för bron var från Rosen- 
badskajen till Rådhusgränden. Den blev då ungefär 
100 alnar kortare och skulle inte störa några båttrans-
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porter, men den blev samtidigt inte lika prydlig, nyttig 
och bekväm.

För att kunna genomföra detta projekt anhöll 
Samuel Owen om ett lån från Stockholms drätselkom
mission med låg ränta och avbetalning under lång tid. 
Om första alternativet valdes borde lånet vara på 
20 000 riksdaler banko. Med det andra alternativet 
behövde bara 10 000 riksdaler banko. För att finansie
ra projektet föreslog Owen att han och hans arvingar 
skulle få ta upp en gångpenning av de personer som 
passerade bron. Hur stor denna avgift borde vara fick 
överståthållaren bestämma. Efter en utsatt tid, som 
Owen föreslog till 75 år, skulle staden få ta över häng- 
bron.257 1 ett tillägg nämnde Owen en tredje möjlighet 
att dra bron, nämligen från hörnet vid Bondeska huset 
vid Rosenbad till Myntgränden. Den skulle då gå 
parallellt med Norrbro. Även med detta alternativ 
behövdes ett lån på 10 000 riksdaler banko.258

Owens idé var inte helt ny. I maj 1820 hade arkitek
ten Fredrik Blom ansökt hos Stockholms drätselkom
mission om ett lån på 15 000 riksdaler banko för en 
gångbro mellan Tegelbacken och Riddarhusgränd. 
Fredrik Blom hade inte skickat med någon ritning, men 
Drätselkommissionen diskuterade noga vilka för- och 
nackdelar en sådan bro kunde ha. Kommissionen avslog 
dock Bloms ansökan, eftersom det inte fanns någon 
fond ur vilken man kunde ta pengar till ett sådant lån.259 
Att Owen inte vände sig till Drätselkommissionen utan 
till överståthållaren kan ha berott på att han kände till 
Fredrik Bloms ansökan och varför den hade avslagits.

Överståthållaren skickade Samuel Owens ansökan 
vidare till Kungl. Maj:1.1 en kommentar framhöll han 
att Owens förslag skulle innebära ”en stor båtnad” och 
fördel för staden. Han var också övertygad om att 
Stockholms drätselkommission skulle lämna Owen 
det begärda lånet. Ett villkor borde vara att bron skul
le vara färdigbyggd inom två år efter det att Kungl. 
Maj:t hade lämnat sitt tillstånd.

Överståthållaren föreslog att avgiften för att passera 
över bron skulle sättas till 6 runstycken banko per per
son, i varje fall under de första 15 åren. Detta var näm
ligen vad det kostade att göra en överresa med roddar
madammernas båtar på denna sträcka. Den tid Owen 
och hans arvingar skulle få ta ut en sådan avgift borde 
begränsas till 65 år.

Kungl. Maj:t ville inte utan vidare ta ställning till 
Owens ansökan utan undrade om det inte kunde vara 
bättre att lägga ut en stabilare pontonbrygga som även 
kunde användas av åkande. Överståthållaren lät därför 
arbetschefen vid Stockholms börs-, bro och hamn- 
byggnadskommitterade, överstelöjtnanten Fredric 
August Lidströmer, ta fram en ritning med kostnads- 
förslag för en sådan pontonbro. Han kom fram till att 
den skulle kosta så mycket som 137 908 riksdaler 
banko att bygga och att det årliga underhållet skulle 
uppgå till något över 8 000 riksdaler banko.260

Drätselkommissionen ansåg att den inte hade 
någon möjlighet att ta på sig sådana kostnader. En 
pontonbro skulle också göra det omöjligt att komma 
fram med båt till slottet från Mälaren. En bro var
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också viktigast för gående personer.
Både Drätselkommissionen och överståthållaren 

tyckte att Owen borde få det begärda tillståndet men 
lade till att bron skulle vara försedd med en vindbryg
ga, så att vanliga mälarfartyg kunde passera igenom 
den. Så blev också Kungl. Maj:ts beslut den 24 juli 
1830.

Drätselkommissionen diskuterade också villkoren 
för det lån på 10 000 riksdaler banko som Owen 
begärt. Man beslöt bevilja ett sådant lån, men Owen 
skulle inte få någon del av lånet förrän bron var helt 
färdigbyggd.201 I slutet av 1830 återkom Owen och 
berättade att brons sträckning nu var bestämd att gå 
mellan Rosenbad och Myntgränd. Samtidigt begärde 
han att lånet skulle ökas med 5 000 riksdaler, men det 
avvisade Drätselkommissionen.202

Det dröjde innan Samuel Owen kunde börja sitt 
broarbete, men i juni 1831 fick han tillstånd av Drät
selkommissionen att inhägna ett område i Myntgränd 
för att uppföra en av hängbrons två bärande pelare 
eller obelisker, som de kallades i den beskrivning med 
teckning av bron som var införd i skriften Stockholm 
förr och nu år 1837.

Där beskrivs att brons totala längd skulle bli 306 
alnar, att varje obelisk var 34 alnar åtta tum hög och 
att bron nu gjordes 3,75 alnar bred. Dess höjd över vat
tenytan skulle bli 4 alnar, och brons totala vikt blev 
258 skeppund och 16 lispund. Bron skulle utan vidare 
kunna bära 2 000 personer innan någon sträckning 
av materialet uppstod.

För att kunna bygga bron anlade Owen ett stort 
valsverk vid sin verkstad med en mumblingshammare 
på 26 skeppunds tyngd.203 Owen lyckades också uppfö
ra de bärande pelarna för sin bro, men att få bron fär
dig till sommaren 1832 var omöjligt. Han skrev därför 
i november till Drätselkommissionen och bad att få 
anstånd till slutet av 1833. Kommissionen svarade att 
detta var ett ärende som den inte kunde ta ställning 
till.

Owen kontaktade därför Kungl. Maj:t och bad om 
hjälp så att han kunde få ut något av det utlovade lånet 
från Stockholms stad. Svaret den 1 april 1834 blev att 
lånet inte var en rättighet. Först när bygget var klart 
skulle staden pröva om den tänkte betala ut något.264 
På grund av detta besked stoppades brobygget.

I samband med Samuel Owens konkurs uppskatta
de han värdet av den påbörjade men aldrig färdigbygg
da hängbron vid Rosenbad till 33 000 riksdaler, ett 
orimligt belopp. Ingen spekulant ville genomföra byg
get av denna bro, där det enda som gjorts färdigt var 
de två tackjärnskolonnerna vid landfästena. I februari 
1844 såldes dessa för bara 1 701 riksdaler banko till 
grosshandlaren Liljewalch.265

Järnbro vid Strömparterren

Arbetschefen Lidströmer vid Stockholms börs-, bro- 
och hamnbyggnadskommitterade hade fått i uppgift 
att ta fram ett förslag till utformning av en promenad-
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Visionär bild av Owens planera
de hängbro över Norrström som 
påbörjades 1831 men inte färdig
ställdes. Bilden av A. Hårdh 
infördes i artikeln ”Utsigt af 
Stockholm” i boken Stockholm 
förr och nu, utgiven 1837.

147


