
Färglagda skidspåren i Saltsjöbaden – Nacka området 

En kort historik sammanställd av Henning Rodhe i februari 2022 

 

Hur det började 

Det allra första färglagda (gult) skidspåret mellan Nacka (Sickla) och 

Saltsjöbaden tycks ha skapats år 1894 genom Djurgårdens Idrottsförenings 

försorg i samband med den första ”klubbtävlingen” på skidor som anordnats i 

Sverige det året. (”Saltsjöbadens historia” av Gunnar Lindberg, 1959, sida 386).  

Ett tidigt uppsving i allmänhetens intresse för längdskidåkning i Saltsjöbaden -

Nackaområdet skedde efter att den dåvarande kronprinsen (Gustav V) i mars 

1896 företagit en skidtur från Duvnäs till Saltsjöbaden. (”Saltsjöbadens historia” av 

Gunnar Lindberg, 1959, sida 386). 

Vart fjärde år under perioden 1901 – 1926 anordnades i Stockholm 

sammanlagt sju vintersporttävlingar benämnda ”Nordiska spelen”. Vid de flesta 

av dessa spel deltog också tävlanden från framför allt Norge och Finland. 

Spelen bidrog starkt till ett ökat intresse för längdskidåkning. (Åke Jönsson: 

Nordiska Spelen; Historien om sju vinterspel i Stockholm av olympiskt format 1901 till 1926, 

Bokförlaget Arena 2001) 

År 1917 lade veteranen i Djurgårdens Idrottsförening Birger Nylund 

(http://www.difarkivet.se/birger_nylund.asp) ut blå, gula och gröna spåren (se 

”Saltsjöbadens historia” av Gunnar Lindberg, 1959 sida 388; Gösta Blohms bok ”Gamla 

Saltsjöbaden”, 1982 sida 85). 

År 1925 tillkom det röda spåret, en milslång rundslinga med utgångspunkt i 

Saltsjöbaden. Detta spår lades dock ned under 1940-talet (?) då utvidgningen 

av golfbanan gjordes.  

 

Den första kartan över skidspåren  

Den första kartan med skidspåren (som jag hittat) är från 1925,                 

Kartan saknar andra färger än rött men de olika spåren har olika mönstring. 

 

 



Figur 1 Saltsjöbanans terrängkarta med skidspår 1925 (A-B Kartografiska institutet, 

Centraltryckeriet, Stockholm; https://www.ssnj.se/gammal-terrangkarta/).   

 

 

 

 

 

 



 

 

- Violett/blå: prickad mellan Nacka station och Saltsjöbaden, 13,5 km. Till 

stora delar överensstämmer detta med dagens blåa spår. Det passerar 

dock inte Hellasgården (dagens Hellasgård skapades inte förrän i början 

på 1940-talet) utan gick från Nacka station via Hästhagen och 

Källtorpssjön till Snörom, Tenntorp, Tuppstugan, Knipträsk, Erstaviks 

kvarn, Kvarnbergets topp!, Örnboet med slut vid Vinterstadion.  

 

- Gula: prick-streckad från Nacka station till Solsidans station via 

Hästhagen, Orrmossen och Gungviken (med en anslutning till Saltsjö-

Duvnäs station). 13 km. Detta spår påminner till viss del om dagens 

gröna spår. 

 

- Röda: heldragen på kartan. En rundslinga på 10 km från Solsidans station 

via Svartviken, Vinterstadion, Tattby, Grötfatet och Skinnmåsen. 

 

- Gröna: streckad på kartan. Ett promenadstråk i Tattby med omgivande 

skog. Ingen riktigt entydig sträckning och ingen längdangivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den första kartan med färglagda skidspår är från 1937  

Figur 2 Saltsjöbanans terrängkarta med färglagda skidspår, 1937. (A-B Kartlitografen 

Stockholm). 

 

- Det blåa spåret är nu omdraget så att det går från Storängens station via 

Hästhagen, Källtorpssjön, Dammtorpssjön, Ulvsjön till Tenntorp och 

vidare till Vinterstadion i Saltsjöbaden på samma sätt som tidigare, 

förutom ett par kortare sträckor med alternativ, mindre kuperad 

dragning. Spåret mäter nu 15 km. 

 

- Det gula spåret går liksom tidigare från Nacka station. Därefter till 

Vinterstadion via Grötfatet och Lunds Gård med samma sträckning som 



på den tidigare kartan, så när som på ett tillägg av ett mindre kuperat 

alternativ vid Gungviken. Längden är nu angiven som 12 km (8 km om 

man utgår från Saltsjö-Duvnäs station.  

 

- Röda milslingan utgår nu från Neglinge Gärde (framför gamla 

Kommunalhuset) och har en helt reviderad sträckning jämfört med 

kartan från 1925. 

 

- Ett helt nytt grönt spår har nu tillkommit i stort sett raka vägen från 

Storängens station till Vinterstadion i Saltsjöbaden (10 km). Till stora 

delar liknar det dagens gröna. 

 

Dagens (2019) spårdragning enligt Nacka Kommun  

 

 

Figur 3. Dagens (2019) spårdragning i Nacka/Erstaviks skogarna 

https://www.nacka.se/4964a4/globalassets/uppleva-gora/dokument/friluftsliv/erstavik/erstavik-

190117-orginal.pdf 

https://www.nacka.se/4964a4/globalassets/uppleva-gora/dokument/friluftsliv/erstavik/erstavik-190117-orginal.pdf
https://www.nacka.se/4964a4/globalassets/uppleva-gora/dokument/friluftsliv/erstavik/erstavik-190117-orginal.pdf


De prickade spåren har lagts in av Nacka kommuns GIS-ingenjör Karl Engström omkring år 

2017). ”Det var jag som skapade det här lagret för ca. fem år sedan genom att slå ihop flera 

olika lager med leder och stigar och göra vissa justeringar. Tyvärr fick jag aldrig någon 

information var de lagren kom ifrån. Det jag vet är att noggrannheten på de här stigarna är 

väldigt varierande” (muntlig information från Karl Engström, januari 2022). 

 

- Blå spåret utgår nu från Hellasgården. Sedan via Ulvsjön till Tenntorp och 

vidare som tidigare till Erstaviks Kvarn. Läng 10 km. 

 

- Gröna spåret utgår nu också från Hellasgården, därefter via Orrmossen 

och vidare som förut till Erstaviks Kvarn. Längd 10 km. 

 

- En vit slinga på 3,5 km har tillkommit. Den utgår från Saltsjö-Duvnäs 

station och sträcker sig fram till Snörom. 

 

 

- Kartan visar också en del av den 1000 km långa Sörmlandsleden som 

utgår från Björkhagen och fortsätter via Tyresö mot Södertörn. 

 

Allmänna kommentarer 

 

Blåspåret – ”Flaggskeppet” bland de färglagda spåren 

Blåspåret (Blåa spåret) anses av mig och många andra vara det mest 

speciella spåret. Det innehåller flera utmanande backar särskilt den 

beryktade ”Korkskruven” som vindlar sig ner österut från spårets 

högsta punkt norr om Erstaviksbadets sandstrand. På den senaste 

spårkartan (figur 3) är en alternativ (”tristare”) sträckning markerad 

mellan Trehörningen och Erstaviks kvarn. På det viset undviker man 

Korkskruvens spännande nedfart respektive jobbiga klättring. Men 

man missar då inte bara Korkskruvens tjusning utan även den 

strålande utsikten över Erstaviken från bergets topp.  

 



Hur har snötillgången utvecklats sedan början av 1900-talet? 

Skidsäsongens längd i södra Sverige har minskat systematiskt under 

de senaste årtiondena. Figur 4 visar att antalet dagar med snötäcke i 

Svealand minskat från ca 120 dagar under åren 1950 – 1985 till ca 80 

dagar 2010. En minskning med drygt 30% eller ca 1 dag om året.  

 

Figur 4. Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 7 

stationer i Svealand. Avvikelser från referensperioden 1961-1990. Den svarta linjen är 

medelvärde över 10 år. (SMHI: Klimatindikator – antal dagar med snötäcke 

Uppdaterad 7 december 2021) 
 

En motsvarande trend framgår av figur 5 som visar  vinterns största 
snödjup i Svealand. Medeldjupet var omkring 40 cm från 1905 till 
1985. Därefter har det minskat till något över 30 cm.  

 
Figur 5. Vinterns största snödjup under vintrarna 1904/05 - 2020/21. Medelvärde från 9 
stationer i Svealand. Referensperiod: 1961 - 1990. Den svarta linjen är medelvärde över 10 
år. (SMHI: Klimatindikator – vinterns största snödjup   Uppdaterad   29 juni 2021) 

  



Att det funnits snöfattiga år i Stockholmstrakten redan i början av 
1900-talet framgår tydligt när man läser historiken om de s.k. 
Nordiska Spelen, ett vinterspel som arrangerades, huvudsakligen i 
Stockholm, under åren 1901-1926 (Åke Jönsson: Nordiska Spelen; Historien om 

sju vinterspel i Stockholm av olympiskt format 1901 till 1926, Bokförlaget Arena 2001).  
I februari 1905 var snötillgången så dålig att skidloppet i sista 
ögonblicket måste flyttas till Östersund. Ett annat år (1909) var 
vintern så sträng att det var tveksamt om båten med finländska 
tävlande skulle hinna fram i tid.  
 

Skidspåren i framtiden 

I takt med den globala uppvärmningen kommer skidsäsongen att bli 

allt kortare. Om den nuvarande trenden håller i sig och antalet dagar 

med snötäcke fortsätter att minska med en dag per år (se ovan) 

skulle det åren 2070-2100 bara bli i genomsnitt för Svealand 20 dagar 

med snötäcke kvar per säsong. Sannolikt blir det ännu färre dagar i 

Stockholmstrakten. Och riktiga skiddagar blir säkert ännu färre än 

dagar med snötäcke. 

Med hjälp av SMHIs klimatscenarier kan man få en direkt 

uppskattning av klimatet fram till perioden 2071-2100 med en 

detaljerad geografisk uppdelning. Tyvärr innehåller dessa scenarier 

inte några parametrar för snötäcket. Den parameter som kommer 

närmast är antalet frostdagar per år. För Nackaområdet visar antalet 

frostdagar en minskning från 100-110 under perioden 2011-2040 till 

70-80 under perioden 2071-2100, dvs en minskning på 30 dagar eller 

ca 30%. Den årliga minskningen under denna period blir alltså 30/60 

= 0,5 frostdagar per år.  

Som ett mycket grovt medelväde för dessa två uppskattningar skulle 

man alltså kunna säga att skidsäsongen i Nackaskogarna kan 

förväntas avta med mellan en halv och en dag per år under det 

närmaste knappa århundradet. Ett inte alltför roligt besked för oss 

skidälskare! 



Beroendet av Saltsjöbanan för transport av skidåkare 

Innan massbilismens genombrott på 1950-talet var tåget det enda 

alternativet för stadsborna att ta sig till eller från Saltsjöbaden. Det 

förklarar de första kartornas fokus på Saltsjöbanan och dess 

stationer. Idag har tåget fölorat sin dominerande ställning som 

transportör av skidåkare. I stället har bilen blivit det nya normala 

med spårens angöringsplatser vid parkeringarna vid bland annat 

Hellasgården, Erstaviksbadet och Saltsjöbadens golfbana.  

 

Färdsätt i spåren: Skidåkning – vandring – cykling 

Idag används de färglagda spåren inte längre bara av skidåkare eller 

vandrare. I stället har terrängcykling blivit ett allt populärare sätt att 

utnyttja spåren. Det har inneburit att fler motionärer kunnat glädjas 

åt ett aktivt friluftsliv. Men det har också lett till en hel del konflikter 

mellan cyklister och andra motionärer och friluftsälskare. Cyklarnas 

dubbade däck innebär också ett inte obetydligt slitage på marken 

utefter spåren. 

 

Avslutande kommentarer 

De färglagda spåren i Saltsjöbaden-Nacka området har en intressant 

historia som sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden. Spåren har 

varit, och är alltjämt, till stor glädje för skidåkare, vandrare och 

numera också cyklister. Låt oss hoppas att de ska fortsätta att 

underhållas i många år - trots att förutsättningen för skidåkare tyvärr 

kommer att bli allt sämre i framtiden. 


