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Inledning
Bakgrund
Trafiken på Kvarnholmsvägen kommer att öka i och med exploateringen på Kvarnholmen. Idag sker
cykling i blandtrafik och busshållplatserna har låg standard. En breddning av vägen planeras för att
anpassa trafiksäkerheten till kommande ökade trafikmängder. Åtgärderna gäller sträckan mellan
Finnbergstunnelns cirkulationsplats och bron till Kvarnholmen. Förnyelsen innefattar en 3.5 meter
bred gång- och cykelbana på södra sidan och en 1,5 meter bred gångbana på norra sidan. Total bredd
på den nya vägen blir 12.75 meter.

Syftet med denna utredning
Föreliggande antikvariska undersökning syftar till att förbättra kunskapen kring vägens historia samt
lyfta fram kulturhistoriska kvaliteter. På så sätt tydliggörs vilka kulturhistoriska värden projektet har
att ta ställning till.

Kulturmiljövårdens intressen
Den del av Kvarnholmsvägen som berörs av projektet ligger inte inom ett område av lokalt intresse
för kulturmiljövården, men angränsar i öster mot den utpekade kulturmiljön på Kvarnholmen, en f d
kvarnindustrimiljö (kulturmiljöprogram sid 156ff). Däremot ingår hela Kvarnholmsvägen i en miljö av
riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms farled och inlopp. Områdets kärnvärden utgörs av
industrilämningar, bostadsbebyggelse och institutioner, infogade i ett dramatiskt sprickdalslandskap.
Inga fornlämningar är kända, men enligt uppgift hittades på 1920-talet en medeltida grav när vägen
drogs fram på Kvarnholmen. Fynden gjordes 1927 på Kvarnholmens södra sida. Det rörde sig om
skelettrester, nit- och spikfynd, keramik och en senmedeltida fingerborg av brons.
Inte långt från 1927 års fyndplats, på Kvarnholmens västra udde, låg en sjökrog under historisk tid.
Den fanns sannolikt redan på 1600-talet. Från början hette Svindersviken Finnsviken och
Kvarnholmen Finnsön, vilket troligen hänger ihop med att området i äldre tider flitigt besöktes av
finländare och andra sjöfarare från andra sidan Östersjön. Öns södra sida mot Svindersviken erbjöd
skyddade hamnlägen, bl a mot Gäddviken och Hästholmssundet. Skutor som skulle passera Stora
sjötullen mellan Kvarnholmen och Blockhusudden kunde här göra ett uppehåll.
Man kan spekulera i om skelettfyndet indikerar en sjömansbegravning, möjligen med anknytning till
sjökrogen eller en annan äldre bebyggelse som funnits på Kvarnholmen. Nödkyrkogårdar för sjömän
är kända från flera platser i skärgården. Stockholms läns museum fann 2012 förhöjningar i terrängen
strax öster om vägkurvan på öns västra udde. Dessa bedömdes efter en enklare titthålsundersökning
härröra från en husgrund, möjligen från senmedeltiden eller tidigmodern tid (15/1600-tal). Denna
lämning kommer beröra de siktsprängningar som planeras på Kvarnholmens västra udde, men berör
inte detta vägprojekt.
Även om ovan nämnda fyndplatser inte ligger inom vägprojektets område bör man ha i åtanke, med
tanke på närheten, att vid misstanke om fynd av äldre lämningar ska detta omgående anmälas till
länsstyrelsen.

Kvarnholmsvägens historia och karaktärsdrag
Vägsträckningen som ska moderniseras räknas till en av Sveriges första privata betongvägar. Den
stod färdig 1925, ett år efter färdigställandet av betongbron till Kvarnholmen. Sedan 1922 hade
mjölkvarnen på Kvarnholmen – som då hette Hästholmen – varit i Kooperativa Förbundets ägo.
Kvarnen hade anlagts på 1890-talet, men kommunikationerna sköttes per båt de första årtiondena.
KF hade planer på att bygga upp ett kooperativt mönstersamhälle på holmen och såg det som
angeläget att snabbt få till stånd en förbindelseväg till staden. Även i byggandet av vägen ville man
vara i framkant och använde sig av moderna byggnadsmaterial och metoder. Entreprenören AB
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Vägförbättringar, under ledning av ingenjören H Liljestrand, anlade en betongvägbana på en fem
meter bred makadamsträng. Betongen ansågs nödvändig för att kunna tillåta en tung biltrafik till
industrin. För trafiksäkerhetens skull anlades också en 75 cm bred ”upphöjd grusad gångbana”. För
att kunna mäta nötningen av vägbanan placerades ”avnötningsmätare” på flera ställen i
betongläggningen.
Anläggningsarbetet skedde även det på ett modernt sätt med maskinell utrustning och en
motoriserad fordonspark. En arbetsstyrka om 50 man använde sig av två borrmaskiner av Atlas
Diesels fabrikat, en stenkrossbil, två motorvältar och en större självgående betongblandare. Denna
strävan att pröva nya lösningar fortsatte KF med under 1920-talets sista år genom uppförandet av de
vida omtalade bostadshusen i funktionalistisk stil på öns södra sida. Även de räknas till svenska
pionjärverk. Sista sträckan av vägen, på andra sidan bron, stod färdig 1929. I pressen beskrivs vägens
sista del på Kvarnholmen bjuda ”på en vacker utsikt över inloppet till Stockholm samt över
Djurgården med sina lummiga ekar och slott”.
Äldre foton visar att vägen tidigt fick anordningar för elektriska trådlastbilar som skulle transportera
kvarnens produkter till staden. Pråmtransporterna till Stadsgården kunde därmed upphöra. Även
trådbussar för persontransporter kom att trafikera den nya vägen. Stolpar med trådar var förr ett
markant inslag i vägmiljön, men är sedan länge försvunna. Dieselbussar tog över trafiken på 1960talet.Väglyktor med elegant svängd överdel på stolpen och med plåtskärm kan man se på vissa
bilder. I sann funktionalistisk anda trafikseparerades 1920-talsbron redan 1932 med en ny vägbana
på pelare ovanför den befintliga brokonstruktionen avsedd för trafiken till holmens då färdigställda
bostadsområde. Öns brofäste för den övre vägbanan fick konstfullt kallmurade sidor av granitblock
som finns kvar än idag, men själva brobanan göts i betong i likhet med 1920-talsbron. Utbyggnaden
innebar att man blev tvungen bredda vägen på fastlandssidan med sprängningar i Finnberget till
följd. Dubbelbron kom att räknas till landets första, den övre delen revs dock 1985. Då övergavs
också den yttre delen av vägen som ledde ner till den nedre bron.
Kvarnholmsvägen är uppbyggd med omsorgsfullt murade sidor mot Svindersviken. De granitbeklädda
vägbankssidorna börjar efter avtagsvägen till f d kafferosteriet i Gäddviken. De består av rustikt
huggna stenblock i olika storlekar, murade konstfullt i ojämna skift. Utförandet är nationalromantiskt, murningsförfarandet känns igen i t ex Danvikshems terrassmurar som stod färdiga 1915.
Den för tiden moderna betongvägen har alltså inslag som tillhör en äldre epok. Fotografier visar att
man började bygga vägen innan uppförandet av betongbron som stod färdig 1924. Ett fotografi från
troligen 1920-talets första år avbildar en helt färdigställd väg med granitmurar ner till
Hästholmssundets kajplan, som då saknade broförbindelse till Kvarnholmen. Överfarten sköttes av
en kättingfärja. En artikel från 1925, som skildrar färdigställandet av betongvägen, nämner att man
följt den ”gamla vägens sträckning”. Lämningar av den gamla vägens serpentinformade nerfart till
kajplanet syns ännu under och bredvid brofästet till 1924 års bro, men i ett delvis raserat och
ombyggt skick. Däremot härrör de kallmurade brofästena på Kvarnholmssidan, som är intakta, från
tillkomsten av den övre brodelen 1932.
Den äldsta delen av vägen är sannolikt sträckan från Finnbergstunnelns rondell vidare backen ner till
Gäddvikens industriområde. Den finns med på kartor från 1700-talet, och kan ha anor från 1600talets mitt då holländaren Johan van Swindern anlade ett beckbruk i Gäddviken. Han hade också
grundat ett beckbruk i Finnboda. Sverige var en stormakt med stor örlogs- och handelsflotta som
behövde underhållas, varför beck var en eftertraktad produkt. Tjärprodukten var även en stor
exportartikel. I slutet av 1800-talet ersattes träfartygen av järnfartyg varmed beck inte längre var en
lika eftertraktad produkt.
1871 grundades en konstgödselfabrik på beckbrukets plats, Stockholms Superfosfat Fabriks
Aktiebolag, också kallat Fosfatbolaget. Anläggningen bestod först av trähus, men efter en brand 1889
ersattes de av tegelbyggnader 1890. KF tog över verksamheten 1929 och drev fosfatfabriken fram till
1966. Därefter revs de gamla fabriksbyggnaderna och KF anlade en oljedepå och ett kafferosteri
(1970), vars stora byggnad står kvar nedanför vägen omvandlad till ateljéer för Operan.
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Gäddvikens beckbruk 1774. Vägen från ”Hindricsdals äng” är tydligt inritad, och följer i stort sett
nuvarande Kvarnholmsvägens sträckning från Henriksdal vidare till backen ner till Gäddviken. Vägen
finns även inritad på en 300-årig karta och kan således ha anor från anläggandet av beckbruket kring
1600-talets mitt. Detta skedde på initiativ av holländaren Johan van Swindern som Svindersviken är
uppkallad efter. 1871 anlades på beckbrukets plats en superfosfatfabrik för konstgödseltillverkning,
den första större industrianläggningen i Nacka.

Fotografi från troligen tidigt 1920-tal som visar Gäddviken sedd från Ryssbergen, Hästholmssundet
syns till höger. Vägen från Henriksdal är under uppförande i bergssluttningen ner mot sundet.
Betongbron över Hästholmssundet, som tillkom 1924, är ännu inte byggd. Gäddvikens
superfosfatfabrik ligger nedanför vägen med tegelbyggnader från 1890-talet. På Finnberget, som
även kallades för Skatberget, syns fabrikens skorsten för giftiga gaser.
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Fotografi från 1920-talets början som visar en färdigbyggd väg kring Finnberget med granitbeklädda
sidor. Bron till Hästholmen har fortfarande inte byggts, så bilden måste vara tagen före 1924.

Bron är byggd och ansluten till den väg som fanns sedan tidigare med serpentinformad nerfart till
kajplanet (närmast Hästholmssundet). Högst upp i vänstra hörnet syns avfarten ner till Gäddvikens
superfosfatfabrik omgiven av direktörsvillans lummiga park.
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Kvarnholmsbrons övre plan byggs 1932 med sprängningar för den nya vägbanan.

Övre broplanet färdigt. Man ser här tydligt att Kvarnholmsvägen fått två nivåer i kurvan på grunda av
trafiksepareringen. Den övre vägbanan gick till bostadsdelen på Kvarnholmen, den nedre via valvbron
till industrierna.
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Kvarnholmsvägen sedd från Finnbodahållet 1947, till höger skymtar den gamla nerfarten till
industriområdet i Gäddviken. Luftrummet domineras av trådfordonens ledningsnät. Efter kuren syns
räcke med stenstolpar som finns kvar än idag.

Räcke med huggna stenstolpar och överliggare i form av järnräls (se äldre bild), detaljer som troligen
härrör från byggnadstiden, 1920-talets första hälft. Räcket övergår till en mur närmare udden som
fortsätter fram till bron och som känsligt ansluter sig till landskapets bergsbranter (bild nedan).
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Vägräckets utsida sedd från avfartsvägen ner till Gäddviken. Oregelbundet murade granitblock, här
med bruk. Ovanliggande betongfyllnad tillkommen senare.

Elegant linjeföring på den uppmurade vägdelen ovanför f d KF:s kafferosteri i Gäddviken. Denna del
av vägkonstruktionen hör till den bäst bevarade med betydande kulturhistoriska värden.
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Vid kurvan delar sig vägbanorna, där den övre (närmast berget) från början gick till dubbelbrons övre
körbana. Den nedre vägbanan fungerar idag som gångbana. Här ser man också att vägbankens
granitmur fått en cementbestrykning, medan muren utmed vägen fortfarande är oputsad både på
utsidan och insidan. I förgrunden f d OK:s oljedepå med skyddstak för tankbilar.

Detalj av vägbankens mur vid brofästet, med spår av nerfarten till den ursprungliga nedre bronivån
som även var kopplad till nerfarten till kajplanet. Här syns tydligt att muren fått en förstärkande
överstrykning. Äldre fotografier visar att muren ursprungligen varit bar.
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Fastlandssidans brofäste bär på spår från olika tider. Ursprungsvägens murade nerfart till kajplanet
är skadad och övervuxen till viss del av vegetation. Även brokonstruktionen har en lappad karaktär,
med rester av den ursprungliga nedre körbanan påbyggd med 1985 års körbana.

Ojämna skift och konstfullt huggna stenblock kännetecknar murarna efter den tidigare
serpentinformade nerfarten vid bron, kulturhistoriska kvaliteter som kan bli en tillgång i området.
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1932 års brofäste på Kvarnholmssidan med konstfullt kallmurade granitmurar.
Räckesstolpar av betong.

Invigning 1932 av brons övre körbana. Till vänster skymtar en gatlykta med plåtskärm och svängd
överdel av en typ som kan ses på bild till höger.
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Kulturhistoriska kvaliteter att värna om
Vägen utgör entrén till Kvarnholmens kulturmiljö och dess nya bostadsområden varför det är viktigt
att ombyggnaden görs med omsorg. Ändringar och tillägg bör utgå från vägens nuvarande robusta
karaktär och befintliga historiska inslag, som i material och utföranden tar hänsyn till bergets och
landskapets utseende. De kulturhistoriska kvaliteter som identifieras nedan bidrar till
helhetsuttrycket och bör så långt det är möjligt bevaras. Om tekniskt skick och nya krav inte
möjliggör ett bevarande är ett återuppförande gångbart, i vissa fall kan en nytolkning av
gestaltningen vara möjlig. Det är därför viktigt att samråd sker fortlöpande med antikvarisk
kompetens.
-

Oputsade granitbeklädnader av vägbank
Vägräcken av granitstolpar och järnräls samt vägmuren utmed gångvägen på udden
Murkonstruktioner vid brofästen
Betongbron
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