
Ulf Björkdahls släkt- och hembygdsforskning  http://www.ulfbjorkdahl.se/ 
 

1 
 

Vägsträckan Ryssgraven-Tibble by 

 
Landsvägen har på sträckan Ryssgraven-Tibble by haft tre olika dragningar sedan 1600-talet. 

Vägresenärerna var länge tvungna att passera över höjdpartiet mellan Ryssgraven och Näs 

(Kungsängens) kyrka, en höjdnivå motsvarande den på Stäksön (ca 25-30 m) och med de sega 

Långsands- resp Knektbackarna på vardera sidan. Först i mitten av 1800-talet drogs en ny 

landsväg runt höjden, vilken 1940 ändrades till att gå parallellt med järnvägen. 
 

På nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna i anslutning till dagens Enköpingsvägen 

(rödmarkerad). Streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat. Inte något ursprungligt av 1600-

talets vägbank finns bevarat mellan Ryssgraven-Tibble. 
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1600-talsvägen 
 

Efter passagen av Lilla Stäkes-bron över kanalen vid Ryssgraven segade sig 1600-talsvägen 

uppför den flera hundra meter långa och branta Långsandsbacken, uppkallad efter ett 

närliggande torp. Backen fanns där Svartvikens bostadsområde nu är och nådde dagens Gamla 

landsvägen vid Bergaskolan. En utgrävning gjordes 2001 av vägbanken i Långsandsbacken 

som då var 5-6 m bred. Utgrävningen indikerade ingen tidigare väg under vägbanken. 

Däremot har det funnits flera hålvägar bredvid Långsandsbacken (någon är kvar). Väl uppe 

färdades man sedan genom Ekhammars och Kyrkbyns skogar som 1792 beskrevs som "en 

vacker skogsväg", och snart bar det kraftigt utför i sluttningen mot Knektbacken. Nuvarande 

väg från Bergaskolan fram till Knektbacken överensstämmer i alla sina krokar med 1600-

talsvägen. När vägen anlades med vägbank saknas det uppgifter om, men ett rimligt 

antagande kan vara kring 1660-talet, dvs då Dalkarlsbacken byggdes. Det är möjligt att även 

den äldsta vägen (stigen) hade samma sträckning som 1600-talsvägen men den kan eventuellt 

ha gått norr om gamla vattentornshöjden från Ryssgraven via Ekhammars gård och kyrkan, 

vilket antyds på en karta från 1651. 

Väl nere ur Knektbacken är vi endast ett fåtal meter ovanför Mälarens vattennivå. Inte 

konstigt att landsvägen gick just här eftersom området söder om kyrkan tidigare var en vik av 

Mälaren som måste rundas. Vägen passerade kyrkbyn mellan klockarbostaden och 

kyrkogårdsmuren, fortsatte över ett litet dike och längs den nuvarande vägen på kyrkogården 

förbi muslimska begravningsplatsen. Vid kyrkogården gjordes år 2000 en arkeologisk 

undersökning av en vägbank med flera överlagrade vägar. Det understa lagret visade på en 

hålväg från 1500- eller 1600-talet (1,8 m bred, 0,1 m djup, vagnspår), det mellersta lagret en 

vägbank i stenig lera från 1600-talet (5,3 m bred, 0,1 m hög) och det översta lagret under 

marknivån en vägbank från början av 1900-talet (5,1 m körbana, 0,2 m hög). Vilket bekräftar 

att landsvägen ”alltid” har passerat kyrkan, vilket förstås knappast är förvånande. 

 

  

 

Knektbacken (ibland kallad Kyrkbacken) var 

en ökänd backe uppkallad efter ett 

närliggande soldattorp. Vägen skråade utefter 

bergssidan längs den nuvarande gångvägen 

och har beskrivits (av Eler 1792) som ”en i 

krok nedan åt kyrkan löpande tvärbrant backe 

som till en del slingrar sig omkring en 

berghäll” (se prickmarkering). Knektbacken 

ersattes av nuvarande väg under 1960-talet. 

Foto författaren 2013. 

  

Näs kyrkby 1938 med kyrkan, klockargården, 

kyrkskolan ("sockensalen"), 

hembygdsgården och Ekhammars herrgård. 

Vägen längst ner är den gamla 1600-

talslandsvägen som från höger kom från 

Knektbacken och fortsatte över skoltomten 

(prickmarkerad). Foto från Stockholms-Näs 

hembygdsförening. 
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Därefter följde vägen delvis den nuvarande gång- och cykelvägen och sedan bar det av över 

åkrarna där gymnasieskolan nu ligger och vidare mot Tibble by. Denna vägsträcka 

undersöktes arkeologiskt innan skolan byggdes. Avsaknaden av medeltida fynd har gjort att 

vägavsnittet inte har kunnat dateras längre än till 1600-talet eller möjligen, i form av hålväg, 

något tidigare. 

  

 

  

 

Kyrkbyn från Tibble-hållet någon gång efter 

1905. Fotot är taget från klockstapeln på dess 

tidigare plats. Vägen hade då sedan länge 

förlorat sin status som allmän landsväg. Idag är 

vägen ersatt av en asfalterad gång- och 

cykelbana med delvis annan sträckning. Vykort 

från Lars Axelsson i Kungsängen. 

  

Denna 300 m långa sträcka av 1600-

talsvägen över Ekhammars gärden 

försvann vid gymnasiebygget under 1980-

talet, fotot är taget strax innan. Vägen var 

4-5 m bred och vägbanken upp till 0,5 m 

hög. Den hade aldrig trafikerats med 

biltrafik och var därför i ursprungligt 

skick. Vägen är (var) fornminne med 

beteckningen RAÄ Kungsängen 96:1-3. 

Foto Börje Sandén, UKF. 

      

 

 

Utvecklingen under 1800-talet och 

framåt 

    

      

 

    

Här passerar landsvägen förbi lägenheten 

Hellbo i ”Nya Långsandsbacken” ca 1910-1920. 

Den äldre  "Gamla Långsandsbacken" är (var) 

fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 

138:1-3. Foto från Börje Sandén, UKF. 
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Med hjälp av statsbidrag om drygt 12.000 Rdr banko omlades 1846 landsvägen mellan 

Ryssgraven och Tibble radikalt för att man skulle slippa "de särdeles svåra" Långsands- och 

Knektbackarna. Ursprungligen hade man tänkt sig åtgärda de två backarna var för sig. 

Långsandsbacken beskrevs vara 450 alnar (270 m) lång och med ojämn lutning, i genomsnitt 1 

fot (30 cm) i höjd på var 12 fot (3,6 m) i längd, som mest 1 fot på 8 fot (2,4 m). Backen hade två 

krökar där sluttningen var som starkast och bristande uppdikning orsakad av berg gav upphov till 

svallis vintertid. En ny backe planerades därför att byggas bredvid Långsandsbacken. Den korta 

men branta Knektbacken var tänkt att ombyggas till en lång men fortfarande brant backe. 

Trots att statsbidrag redan avdelats för resp backe ändrades uppdraget under 1846 till att istället 

omlägga vägen förbi båda backarna från Ryssgraven till Tibble gård varvid vägen kunde läggas 

betydligt lägre än vad backarna skulle kunna sänkas. Höjdskillnaden mellan den nya och gamla 

vägen var 15 m. Arbetschef var löjtnant Clas Bergenstråhle. Den nya vägen, som drogs genom 

den obebodda utmarken nära Mälaren, både påbörjades och fullbordades under 1846. Från 

Ryssgraven drogs vägen längs med viken uppför en svag backe (”Nya Långsandsbacken”), 

rundade bergskrönet via östra delen av nuvarande Prästhagsvägen och fortsatte någorlunda rakt 

fram längs dagens Enköpingsvägen förbi Kungsängen station (som ännu inte fanns). Vägen 

rundade sedan ett berg i en 90 graders högerkurva och fortsatte längs nuvarande Skolvägen över 

fälten mot Tibble by. Enligt en skifteskarta var den nya vägen 16 alnar (9,6 m) bred inkl diken, 

medan den gamla var 10 alnar (6 m) bred. En anslutningsväg anlades även från kungsängenfältet 

till kyrkbyn. Även om arbetet med den nya landsvägen gick fort hade den så stora brister att den 

kunde godkändes först hösten 1848 för trafikering. 

Järnvägsbygget under 1870-talet medförde att landsvägen fick en något snävare kurva vid 

Ryssgraven. Vidare gjordes en plankorsning öster om järnvägsstationen. För att ge plats åt 

spåren ersattes den nämnda 90-graderskurvan väster om järnvägsstationen med en mindre snäv 

kurva (senare benämnd dubbelkurvan) som sprängdes genom det berg som tidigare rundats. Efter 

sekelskiftet dök det i långsam takt upp hus efter landsvägen såsom gjuteri, affärer och 

bostadshus. Torget i Kungsängen började bebyggas under 1920-talet. 

 

  

 

Järnvägskorsningen med bommar vid 

Kungsängen under 1920-talet sedd 

västerifrån. Korsningen ersattes senare med 

en vägbro på bergklinten till vänster. Foto 

från Vägverkets arkiv. 

  

Den farliga S-kurvan vid Kungsängens 

stationshus (ligger dolt till höger) under 1920-

talet, sedd västerifrån. Till vänster bortom 

huset syns backen upp till nuvarande Torget. 

Foto från Vägverkets arkiv. 
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Utsnitt ur en järnvägshandling från 1870-talet. 

Landsvägen kommer från Ryssgraven, 

passerar järnvägen och slingrar sig förbi 

järnvägsstationen med S-kurvan (rödmarkerad 

mitt i bild). Efter järnvägsstationen gjorde 

vägen en 90 graders sväng runt berget mot 

nuvarande Skolvägen. När järnvägen kom 

omlades vägen till en något mindre snäv kurva 

(rödmarkerad), den s k dubbelkurvan med 

skilda körfält. 

 

Den s k dubbelkurvan väster om Kungsängens 

station byggdes under 1870-talet. När bilarna 

kom  ansågs den som den farligaste kurvan på 

sträckan Stäket-Enköping. Under 1920-talet 

ordnades det därför två körbanor i kurvan 

genom ett mitträcke. Kurvan trafikerades till 

1940. På bilden tas stenstolparna som höll 

järnräcket bort vid järnvägsbygget runt år 

2000. Foto Börje Sandén, UKF. 

   

 

 

 

Nuvarande Skolvägen som den såg ut 1925 då 

den var landsväg. Foto från vägförvaltningens 

arkiv. 

 

Tre generationers landsväg innan Ekhammars 

gymnasium byggdes. Foto publicerat med 

tillstånd av länsmuseum, pilar tillagda av 

författaren. 
 

Kring mitten av 1930-talet skedde omfattande vägarbeten genom Kungsängen. Särskilt farlig 

ansågs kurvan vid Ryssgraven vara där vägen löpte fram i en skarp kurva alldeles intill en 

ravin som stupade mot viken. Kring 1935 uppfördes den höga betongmuren som lyfter vägen 

i kurvan. 1936 ersattes järnvägskorsningen öster om Kungsängens station med en betongbro 

då vägen omlades över bergskrönet (bron revs 2001). Gatubelysning anordnades genom 

samhället i slutet av 1930-talet. Hela vägsträckan från Ryssgraven till Tibble breddades till 7 

m körbana plus gång- och cykelväg på vardera sidan. 1939 stensattes körbanan genom 

Kungsängen med smågatsten. 1939-40 omlades Enköpingsvägen från ”dubbelkurvan” och 

drogs över fälten söder om Tibble och parallellt med järnvägen. Den sträckan stensattes 1948 

ända bort till Aspviks kvarn. 
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Den nya breda Enköpingsvägen genom Kungsängens samhälle under sent 1930-tal. 

Vägbron över järnvägen har nyss byggts. Till vänster syns järnvägsstationen och i 

bildens mitt korsar järnvägen den gamla smala landsvägen. Vykort från Lars 

Axelsson i Kungsängen. 
 

 

Två landsvägar. Fotot taget från berget ovanför Bygdegårdsvägen, troligen under 

1940-talet. Till höger syns 1800-talets landsväg (nuvarande Skolvägen). Till vänster 

nya Enköpingsvägen (öppnad 1940). Mellan vägarna ligger idag OK-macken. 

Publicerat med tillstånd av Pressbyråns museum.  
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