


Förord 

Anders Frömans skrift Hävringe, Oxelösund och lotsning från juli 2000 har här 
kompletterats med material, som ingår i donationen till Oxelösunds Hembygdsförening. 
Där återfinns underlag till en ny version, som han hade påbörjat men inte hunnit avsluta 
(Anders Fröman avled 2011). Hans noteringar och tänkta redigeringar här och var i 
materialet finns kvar i den nya utgåvan, som nu omfattar tiden fram till 1908 
(ursprungligen till ca 1882). De texter som är nya har Fröman markerat med asterisk 
direkt efter årtalet. Den nya versionen har fogats in manuellt, då vi inte haft tillgång till 
hans datafiler; därav de delvis tomma sidorna på en del ställen. 

Bilaga 5 i kap 6, Ur lotsdagböckerna vid Oxelösund och anteckningar om tidiga 

(hjul)ångbåtar, är en helt ny bilaga. Kap 8, Fotografier från Gamla Oxelösund, 

skärgården och Hävringe samt kap 9, Sjökartor, sjökort och ritningar, är också nya 
kapitel som Fröman hade planerat för. 

I kapitel 7, Uppgifter om lotsarnas båtar, kronolotsbåtar och chefsfartyg, har vi lagt till 
en sida med båtar från 1905-1920 som vi fann bland Frömans pågående arbeten. 

Avsnittet Hävringe båk 250 år – arkiven berättar (artikel i Sörmlandsbygden 2002) har 
vi på eget bevåg lagt till (kap 10) då vi tycker det passar in här. Innehållet i artikeln 
kommer från det material som Fröman fått fram i sin forskning och som också ligger till 
grund för denna skrift.  

Kap 11 om Anders Frömans morfars far Eric Asplund, som var lots i Oxelösund, fanns 
med i donationen med ett inte helt färdigt manus. Det var Eric Asplunds bakgrund som 
satt fart på Frömans forskning kring lotsverksamheten i Oxelösund och på Hävringe. 
Detta avsnitt, fick vi veta, var infört i Oxelöbygden 2001 med Frömans ändringar från 
donationsexemplaret införda så när som på platsen för Krögerströms upphittande den 
29/11 1854. Vi inkluderar uppsatsen om Eric Asplund här från Oxelöbygden för att få 
med en större del av Frömans arbeten som berör lotsverksamheten. Vi har korrigerat 
platsen där mästerlotsen Krögerström hittades ihjälfrusen. Platsen var med största 
sannolikhet Jungfruholmen utanför Broxvik på nordöstra delen av Vikbolandet och inte 
Jungfruholmen vid Brevik. Fröman hade gjort en notering om detta i kanten på manus 
men det kom ej med i Oxelöbygden. 

Kompletteringar i kursiv stil har gjorts på vissa ställen för att förtydliga en del texter, 
fotografier, kartor och ritningar. 

Hela donationen består av 40 pärmar samt böcker, tavlor och kartor som kommer att 
förvaras på Oxelösunds bibliotek Koordinaten. En del tavlor är upphängda i 
Mästerlotsen i Gamla Oxelösund. De 40 pärmarna består av kopior från olika arkiv som 
Fröman beställt fram och som utgör bakgrund till denna skrift.  

En skrift Anders Frömans donation – en översikt är också sammanställd av 
Skärgårdsgruppen. 

Förfrågningar om donationen kan göras per e-post till lotsar.info@oxhembygd.se. Se 
också Hembygdsföreningens hemsida www.hembygd.se/oxelosund/. 
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I den följande texten anges var den handling som refereras till finns. Efter årtalet anges källan med följande 
förkortningar: 
ND nr betyder Norra lotsdistriktet, E Ink handlingar diarienummer detta år. 
ND Koncept nr betyder Norra lotsdistriktet B Koncept d-nr. 
L nr betyder Förvaltningen för sjöärenden (FSÄ) Lotsdirektören E IIb Ink handlingar d-nr. 
L Koncept nr betyder FSÄ Lotsdirektören B Koncept d-nr. 
SE x/z betyder Stockholmseskadern, eskaderchefen – 1757 E III Ink. handl.vol x/ uppslag z. 
SE B I nr betyder Stockholmseskadern (dito) B I Registratur sidnummer. 
AKK betyder Amiralitetskollegiet, Kansliet. Samlingen anges enl. krigsarkivets arkivförteckning. 
AKL betyder Amiralitetskollegiet, Lotskontoret. (Dito) 
LS betyder Lotsstyrelsens arkiv i Riksarkivet. 
LS nr betyder dito E IIa Inkommande handling d-nr detta år. För övriga samlingar i RA anges Ras beteckning. 
ULA betyder Uppsala landsarkiv. 
VN d-nr betyder inkommande handling till lotsfördelningen i Norrköping. Finns i landsarkivet Vadstena. 
VNK d-nr betyder kopiebok A I Vol I vid lotsfördelningen i Norrköping (dito). 
I övrigt skrivs samlingens beteckning ut enligt krigsarkivets eller andra arkivs arkivförteckningar. 


