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Vägsträckan Stäkets sund - Ryssgraven  

Vägfaranden mellan Stockholm och Enköping har i alla tider måst passera Stäksön via Stäkets 

sund och Ryssgraven, en sträcka på drygt 2 km. Båda passagerna ligger nära vattennivån varifrån 

man måste ta sig över Stäksöns 25 m höga höjdparti. Särskilt backen öster om Ryssgraven har 

vållat stora bekymmer. Under 1660-talet sänktes flera branta backar på Stäksön och ytterligare 

åtgärder vidtogs under 1850- och 1930-talen men först med dagens motorväg har backarna helt 

eliminerats för långresenärer. 

På nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarat) 

i anslutning till Enköpingsvägen (den röda linjen mellan Stäkets sund och Ryssgraven) 

.  
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Äldre tiders passager över Stäkets sund 
  

Förutom att vara läns- och kommungräns har Stäkets sund även utgjort härads- och sockengräns. 

Passagen över sundet har under århundradena växlat mellan färja och bro. Det strömmande 

vattnet har slitit hårt på färjor och broar, särskilt vår och höst, och krävt ett betydande underhåll 

och ändå har de åtskilliga gånger slitit sig eller rasat. En avgift har ända till 1927 tagits ut för 

överfarten. 

Redan på 1400-talet omnämns färjetrafik över Stäkets sund. Färjeläget låg ungefär vid den 

nuvarande landsvägsbron. Från färjeläget följde  landsvägen i stort sett nuvarande 

Enköpingsvägen fram till Ryssgraven. Under 1600-talet gjordes några försök att ersätta färjan 

med en bro över sundet. 1636, efter förordnande av drottning Kristina, uppfördes en bro en bit 

söderut vid Stäketholmen. Landsvägen fick naturligtvis anpassas till platsen för den nya 

överfarten. Efter bropassagen följde landsvägen således den västra strandkanten norrut (jfr 

kartan) fram till det tidigare färjeläget och anslöt till den befintliga landsvägen. Bron rasade 1641 

av överflödande vatten. Efter färjetrafik några år återuppbyggdes bron 1648 men krävde fortsatt 

ständiga reparationer. Sedan bron åter kollapsat återgick man till färja omkring 1670 på den 

ursprungliga platsen. 

Eftersom vattnet var strömt drogs färjan över sundet av färjekarlen med hjälp av en lina som var 

spänd mellan stränderna. Periodvis fanns även en reservfärja att tillgå. Särskilt när militär trupp 

skulle överfärja var trycket stort. Karl XII:s liktåg 1719 bestod t ex av 110 vagnar/slädar och 450 

hästar. 1743 tog sig fler än 4.000 dalkarlar med över 600 hästar på väg mot Stockholm över 

sundet (kanske med rekvirerade båtar och provisorisk flottbro?). 

  

  

    

 

Bron över Stäkets sund 1636-1670 sedd från 

Järfälla-sidan med Stäketholmen på andra sidan 

sundet. Bron var byggd på träpålar. Lägg märke 

till vindbryggan. Utsnitt ur kopparstick. 

 

Sedan 1600-talsbron och Stäketholmen 

passerats följde landsvägen (stigen) västra 

strandkanten norrut. Stigen finns ännu 

kvar. Foto författaren 2013.    
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Äldre tiders passager över Arvedsängen och Färjekarlsgärdet 
  

Från färjeläget vid nuvarande landsvägsbron löpte landsvägen uppför en brant backe, passerade 

åskrönet och följde sedan östra skogsbrynet intill berget längs med Arvedsängen. Efter att ha korsat 

Arvedsängen följde den ursprungliga vägen sannolikt Broängens västra skogskant och tog sig sedan över 

Färjekarlsgärdet (numera Dalkarlsgärdena), jfr kartan. På 1600-talet fanns såväl runsten som vattenkälla vid 

Broängens skogskant. 

1668 drogs av allt att döma en ny sträcka av landsvägen vinkelrätt över Arvedsängen och sedan genom 

skogen, över åsen och på en nyanlagd vägbank över Färjekarlsgärdet. Min uppfattning är att det är 

denna vägomläggning som beskrivs i en tvist i Svea hovrätts handlingar 1668 och som är återgiven i 

Stockholms-Näs hembygdsförenings Medlemsblad nr 6/1965. Där berättas att ägarinnan av Almare-

Stäkets gods 1668 klagade på att riksvägmästaren Cosswa farit hårt fram på Stäksön och skadat 

hennes mark genom att egenmäktigt börja anlägga en ny landsväg. Han hade låtit hugga ner skog 

(bör vara skogsvägen) och gärdesgårdar och dragit vägen först över södra ängen (bör vara 

Arvedsängen) med stora diken på båda sidor. Cosswa avsåg även att låta vägen gå över den andra 

ängen, "själva råggärdet" (bör vara Färjekarlsgärdet), ett vägavsnitt som var 390 alnar (234 m) 

långt, vilket stämmer med det dåvarande avståndet över Färjekarlsgärdet. 

Emellertid verkar det som om landsvägen genom skogen inte blev så gammal som landsväg utan 

omlades redan under 1680-talet, dvs efter ca 15 år. Enligt en karta från 1690 korsades då nämligen 

Arvedsängen istället diagonalt, varefter landsvägen följde den ursprungliga vägsträckningen längs 

skogskanten, rundade skogsudden och anslöt till den nya vägen över gärdena. I en handling från 1668 

sägs att den nya landsvägen (genom skogen) endast var 35 m kortare än den gamla vägen, vilket bör stämma 

med "omvägen" runt skogsudden. 

 

 

  

 

På denna karta från 1681 eller 1682 ser man 

tydligt att vägen från färjeläget vid Stäkets sund 

(nere till höger) passerar Arvedsängen vinkelrätt 

(mitt på kartan) och sedan går genom skogen och 

över Färjekarlsgärdet (bokstäverna E, F). Karta 

från Stockholms-Näs hembygdsförening. 

  

1600-talsvägen genom skogen mellan 

Arvedsängen och Färjekarlsgärdet finns till 

största delen kvar. Den är ca 250 m lång, 2,5-

3,5 m bred, lätt skålad och saknar diken. 

Vägsträckan var landsväg fram till 1680-talets 

början, men har därefter endast använts som 

lokal bruksväg. Vägen är fornminne med 

beteckningen RAÄ Kungsängen 131:2. Fotot 

är taget västerifrån av författaren 2012. 
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Dagens Enköpingsvägen syns här passera 

skogskanten vid Broängen där det förr stod en 

runsten. Här har vägen sannolikt gått i alla tider 

utom en kort period under 1600-talet då vägen 

genade genom skogen. Enköpingsvägen syns 

passera genom skogsudden innan den försvinner 

över Färjekarlsgärdet (Dalkarlsgärdena). 

Svårbestämbara vägrester finns i dungen till 

höger. Foto författaren 2013. 

  

Denna bevarade vägbank över Färjekarls-

gärdet (dagens Dalkarlsgärden) strax öster 

om f d Dalkarlsbackens restaurang har 

använts av vägfarande i mer än 260 år, från 

omkring 1670 till mitten av 1930-talet. Av den 

ursprungligen ca 350 m långa raksträckan är 

halva längden kvar. Vägen är idag upp till 7 m 

bred och ca en halv meter hög. Vägen 

passerar över en mindre dikesbro. Vägen är 

fornminne med beteckningen RAÄ 

Kungsängen 131:1. Foto författaren 2013. 
 

 

Äldre tiders passager via Stäksbacken - Dalkarlsbacken 
 

Sedan landsvägen korsat Färjekarlsgärdet hade den ungefär samma sträckning som nuvarande 

Enköpingsvägen genom den steniga Stäketskogen och efter att ha passerat krönet på Stäksön 

nåddes platsen för dagens Vägmuseum. Här finner vi fyra generationers vägar intill varandra och 

en femte ännu äldre väg (stig) har funnits. 

  

Den äldsta vägen (stigen) gick antagligen i eller intill den ravin i vilken 1850-talets väg senare 

sprängdes ner. Vägen/stigen letade sig därefter ner mot Ryssgraven i en mycket brant backe. 

Denna backe kallades Stäksbacken (Stäks backe) och var omvittnad att vara synnerligen 

besvärlig och en av de värsta i landet. Ännu under 1790-talet kunde man längst ner i 

Dalkarlsbacken ännu någorlunda se ”varest den gamla vägen gått uppför en tvärbrant ås emellan 

berghällar och stenar”. Hur brant denna backe var kan man ana genom att ta sig ner i terrängen 

nedanför 1600-talsvägbanken, dvs till den nivå där vägen gick innan banken byggdes. Av 

nivåskillnaden om 20-25 m från markens lägsta punkt till åsens övre delar förstår man att Stäks 

backe nog klarades av de som gick  men var mer eller mindre livsfarlig att ta sig uppför eller 

nedför med häst och vagn. När resvagnar började användas under 1600-talet blev behovet 

uppenbart att ersätta denna månghundrade år gamla backe. 

  

Angelägenheten att reducera Stäksbacken illustreras av att staten 1665 under Karl X Gustavs tid 

beslöt att "den elaka Stääks backa” skulle byggas bort och avdelade ekonomiska medel och 

arbetsmanskap för vägbygget. Arkitekten Jean de la Valée med omnämnde Cosswa som 

medhjälpare konstruerade en ny backe som skråade längs den branta bergssidan och försåg den 

med en stenmur mot sjösidan. För att begränsa backens lutning anlades en rejält hög vägbank i 

dalbotten. Som arbetskraft användes 200 soldater ur Dalregementet, varigenom Dalkarlsbacken 

fick sitt namn. Backen byggdes på mycket kort tid under hösten 1665 varefter arbetsledningen 
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belönades med medaljer och penningar och manskapet med öl. Backen gjorde det möjligt att 

betydligt säkrare ta sig fram med vagnekipage. Dalkarlsbacken, som kom att användas som 

landsväg i närmare 200 år, blev en naturlig rastplats för vägresenärer. Det berättas t ex  att hopar 

med dalkarlar som om vårarna var på arbetsvandring till Stockholm för säsongsarbete gärna 

rastade i backen. 

  

Nedanför Dalkarlsbacken fortsatte vägen till Lilla Stäkes-bron som överbryggade en liten kanal 

(numera försvunnen) på den plats som idag kallas Ryssgraven. Bron ska längre tillbaka ha varit 

försedd med vindbrygga. Nära bron har funnits en runristning i en berghäll som tyvärr försvann 

vid vägens höjning under 1600-talet. På var sin sida om Ryssgraven låg torpen Stäksbacka och 

Långsand. 

 

 

  

 

Från dagens Enköpingsvägen fram till 

Dalkarlsbackens krön är ca 400 m av 1600-

talsvägen väl bevarad. Vägen är 4-5 m bred och 

vägbanken upp till ca 80 cm hög. Vägen var i trafik 

1665-1856. Foto författaren 2012. 

  

Den 200 m långa Dalkarlsbacken sedd 

uppifrån med rester av en stenmur till 

vänster. Vägen var den första egentliga 

vagnsvägen över Stäksön. Backen har tvära 

krökar i båda ändarna. Dalkarlsbacken är 

fornminne med beteckningen RAÄ 

Kungsängen 134. Foto författaren 2008. 

      

 

  

 

1660-talets höga vägbank i botten av 

Dalkarlsbacken. Till höger är en tidigare torpäng 

på den gamla sjöbotten. Till vänster är en stödmur 

från 1850-talets bygge med en ny väg ovanför 

muren. Foto författaren 2013. 

  

Lilla Stäkes-bron enligt en Ekhammar-

karta från 1690. Lägg märke till brons 

längd. Bron ersattes senare med en hög 

vägbank. 
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Utvecklingen under 1800-talet och framåt 
  

På grund av olägenheterna med färja uppfördes 1804 åter en bro vid det södra broläget 

(Stäketholmen). Bron byggdes nu på stenkistor istället för på träpålar. Återigen fick landsvägen 

anpassas till den nya överfarten över sundet. En ny vägbank anlades över Almare-Stäkets 

hagmark och en grindstuga uppfördes vid anslutningen till den befintliga landsvägen. Den strida 

vattenströmmen krävde emellertid återigen återkommande reparationer av bron. Bron blev också mer 

eller mindre till ett hinder när ångbåtstrafiken gjorde entré och krävde snabb passage genom den trånga 

broöppningen. Ångbåtarna orsakade även skador på bron. 1864 ersattes bron med en svängbro vid det 

gamla färjeläget och landsvägen återgick till sin tidigare sträckning. (Historien kring Stäkets 

färja och bro är utförligt beskriven av Stefan Nordin i Järfälla-boken II och i Vad hände 

egentligen del 3). 

  

Efter hand som tyngre ekipage blev vanligare på vägarna blev den branta Dalkarlsbacken allt 

oftare olycksdrabbad. Bl a skall en postdiligens ha vält i backen. Dalkarlsbacken kom att anses 

vara det svåraste hindret för landstrafiken på hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg. En 

ombyggnad av backen krävdes. Efter att några olika alternativ prövats sprängdes en mindre brant 

väg genom berget i en sänka mellan två höjdpartier. Trots att statsmedel för denna 

vägomläggning hade avdelats redan 1845 tog arbetet lång tid då det visade sig att det krävdes 

ytterligare markundersökningar innan arbetena kunde påbörjas vilket skedde först våren 1852. 

Sprängmassorna användes till att bygga en upphöjd vägbank från ravinvägen fram till 

Ryssgraven. Banken stöttades med en 3 m hög stödmur. Först 1856 kunde arbetena avslutas. 

Vägen genom ravinen bör genom sin konstruktion ha varit en spännande upplevelse för dåtidens 

vägfarande. Den kom att vara i bruk under 80 år. Inte heller denna backe kom att bli problemfri 

då den vintertid besvärades av kraftig isbildning. När bilismen gjorde sitt inträde på vägarna 

befanns backen dessutom vara alltför brant för tunga lastbilar. 
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Om ravinvägens byggande 
  

1846 anslogs statsbidrag om 32.295 Rd Bco för att förbättra Dalkarlsbacken, 

Långsandsbacken och Knektbacken, baserat på de av lantmätare Falks på uppdrag av 

landshövdingens i Uppsala framtagna förslag. 

  

Den befintliga Dalkarlsbacken uppmättes till 315 alnar (189 m) med en konsekvent lutning 

av 1 fot (30 cm) i höjd på 10 fot (3 m) i längd. Ett första förslag var att sänka backen genom 

att förlänga den till 663 alnar (398 m) med lutningen 1 till 17 (5,1 m). Detta förutsatte att 

dalen höjdes 36-40 fot (11-12 m) med murning och jordfyllning samt att en kulle på höjden 

genomgrävdes. Kostnaderna omräknades flera gånger och hamnade slutligen på 19.720 Rd 

32 skilling (feb 1846). 

 

Vid de markundersökningar som genomfördes under 1846 av arbetschefen kapten 

C.A.Sundmark kom denne fram till att en bättre lösning vore att istället omlägga vägen i rak 

riktning uppför en större höjd vilken borde grävas till ett djup om 30 fot (10 m). Gravens djup 

skulle då bli lika med den blivande vägbanans höjd. Den nya vägsträckan om ca 1.000 alnars 

(600 m) längd förkortade landsvägen med 382 alnar (ca 230 m) och skulle ge en lutning av 1 

fot (30 cm) i höjd på 20 fot (6 m) i längd. Kostnaderna beräknades till 35.347 Rd vartill kom 

1.628 Rd 16 skilling för den nära intill belägna Ryssgravsbacken. Alternativet krävde dock 

ytterligare markundersökningar vilka genomfördes 1847. 
 

1848 pågick höjning av vägen i dalen fram till Ryssgraven. Undersökningsgrävningen av 

själva ravinvägen hade nått 6 fots (1,8 m) på djupaste stället och berg hade påträffats. Jord 

och sten transporterades ner i dalen. Kostnaderna beräknades nu till minst 25.000 Rd, men nu 

beslöts att fortsatta vägarbeten vid Dalkarlsbacken fick anstå med hänsyn till att kostnaderna 

drabbade andra vägbyggen i landet. 1849-51 omnämns ingen verksamhet på platsen.  

 

1852 beviljades statsanslag om 30.000 Rd Bco för undvikande av Dalkarlsbacken, varvid 

stipulerades att arbetet skulle vara klart 1 okt 1854. Kontrakt skrevs i april 1852. Arbetena 

startade i maj men fördröjdes något av att is hade försenat båttillförseln av material. 

Redskapsbod, smedja m m uppfördes. Berg och jord schaktades och kallmurning 

verkställdes. Man ville också (1853) ha medel till en bro vid Ryssgraven, vilket avslogs. 

1853 fick ett arbetsuppehåll göras då en koleraepidemi orsakade brist på arbetsfolk och 

betydande bergsprängning och fyllning återstod. 1854 var förbättringarna vid Ryssgraven 

klara, men förlängning av arbetstiden för arbetena med ravinvägen beviljades flera gånger. 

Även om det ännu 1855 återstod berg och jord att borttaga kunde vägen förses med diken och 

ledstänger. Hösten 1856 var arbetet klart och kunde 26 nov avsynas och godkännas utan 

anmärkning. 
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Sedan den nya Dalkarlsbacken fullbordats sänktes under 1856 tre smärre men besvärliga backar 

på landsvägen fram till sundet, för vilka statsmedel om 2.500 Rd Bco beviljats året innan. Dessa 

var den s k Lilla Dalkarlsbacken, med lutningen 1 till 10 fot, vilken strax öster om ravinvägen 

passerade öns högsta höjdparti, den 562 alnar (337 m) långa och krokiga Broängsbacken med 

lutningen 1 till 9 fot, belägen strax öster om raksträckan över Dalkarlsgärdena och den s k 

Fjärdingsstolpebacken ett stycke före bron till Biskopsholmen. De först- och sistnämnda 

backarna toppades sannolikt upptill medan Broängsbacken ersattes med en ny väg intill. 

Arbetena godkändes hösten 1856. 

      

 

  

 

Bron 1804-1864 (södra läget), utsnitt ur 

litografi från 1824. Träbron var byggd på 

stenkistor. Några av stenkistorna finns kvar 

och är fornminnen med beteckningen RAÄ 

Kungsängen 120:1, 120:2 och Järfälla 165:1. 

  

Bron 1864-1922 (norra läget). Stäkets första 

svängbro, utförd i järn med plankbeklädd 

vägbana. Bron öppnades manuellt med lina. 

Vykort från Lars Axelsson i Kungsängen. 

      

 

  

 

Den 300 m långa ravinvägen genom det 

mäktiga berget byggdes 1852-56. Vägbredd 

6-7 m. Vägen var i bruk till några år in på 

1930-talet. Foto Oscar Halldin, 1926. 

  

Stödmuren uppfördes 1852 för att hålla den 

vägbank som byggdes fram till Ryssgraven när 

nya Dalkarlsbacken drogs genom berget. Foto 

författaren 2008. 

      

När järnvägen under 1870-talet drogs över Stäkets sund byggde man på det närmaste åskrönet 

vid sundet en vägbro över spåret. Vägbron gick nära nog vinkelrätt över järnvägen vilket således 

medförde två skarpa vägkurvor, vilket ingalunda var något problem på hästskjutsarnas tid. 1931 

ersattes vägbron med en ny bro på samma plats för att klara tyngre trafik (såväl vägbro som 

järnväg revs 2001). För att lämna plats till järnvägen längs berget försköts landsvägen något ut 

på Arvedsängen. 
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1922 rasade ena brofästet på svängbron över sundet. Under några år användes en provisorisk 

flottbro vid det gamla broläget. En ny svängbro blev klar 1927 och är ännu i tjänst. 

  

Under 1930-talets första hälft drogs den 2,2 km långa och 11 m breda (varav körbanan 7 m) 

Enköpingsvägen fram över halvön. Rätningen av vägen medförde att ravinvägen genom berget 

kunde ersättas. Från att inledningsvis ha varit grusad stensattes denna del av Enköpingsvägen 

1941 med smågatsten för att så småningom asfalteras. Motorvägen drogs över Stäkets sund 1967 

och över Ryssgraven 1971. 

 

 

  

 

"Gula bron" kallades landsvägsbron över 

järnvägen vid Stäket, här med utsikt mot 

Stäkets sund. Landsvägen från brofästet kan 

anas bakom stolparna till vänster. Bron var i 

bruk från 1870-talet till 1931. Vykort från 

Lars Axelsson i Kungsängen. 

  

Stäkets sund med järnvägs- och landsvägsbroar 

troligen under 1940-talet, sedd från Järfälla-

sidan. Här låg tidigare färjeläget. Landsvägen 

ses försvinna upp över en ås. Man inser att 

backen, som på färjetiden började i höjd med 

vattennivån, förr var dubbelt så hög som idag. 

Fotot publicerat med tillstånd från Samling Bengt 

Dahlberg, Järnvägshistoriskt forum. 

      

 

  

 

Stäkets sund 1936, sedd västerifrån mot 

Järfälla. Till vänster den breddade 

landsvägen med öppnad bro, på platsen där 

färjeläget en gång låg. Streckat mitt på bilden 

har författaren markerat det södra broläget 

som användes under 1600-talet och under 

1800-talet. Längst ner till höger skymtar 

landsvägen till 1800-talets bro. Foto från 

Stockholms länsmuseum. 

  

Ryssgraven-området från sjösidan. Vägbanken i 

betong ligger flera meter ovanför nivån för 

1600-talsvägen som här passerade en kanalbro. 

Uppe till höger skymtar motorvägen. Foto 

författaren 2013. 
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